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Vanaf 1 januari 2009 wordt Contact
Bronckhorst Zuid dan ook een uitgave
van Drukkerij Weevers uit Vorden. 
De heren Van Barneveld en Weevers

bereikten overeenstemming over de
overdracht. Van Barneveld uit Dene-
kamp gaat zich toeleggen op de rota-
tiedrukkerij en de uitgave van huis

aan huis kranten in de eigen regio. De
uitgave Contact Bronckhorst Zuid zal
door drukkerij Weevers op dezelfde
voet worden voortgezet. 
De drie edities van Contact (Noord,
Midden en Zuid) blijven bestaan, waar-
door het plaatselijk karakter behou-
den blijft met ruimte voor vereni-
gingsnieuws, plaatselijke en regionale
adverteerders, met aantrekkelijke
doorplaatsingsmogelijkheden naar de
andere edities. De correspondenten,
de heren Knoef en Wolsink, blijven
correspondenten voor Contact Bronck-
horst Zuid, onder de eindredactie van
Drukkerij Weevers.

Weevers Druk aan de Halseweg 3c in
Zelhem is een filiaal van Drukkerij
Weevers waar u vanaf 1 januari 2009
naast het drukwerk en familiedruk-
werk ook terecht kunt voor adverten-
ties in Contact Bronckhorst Zuid. 

Drukkerij Weevers is voor haar uitga-
ven op korte termijn op zoek naar een
acquisiteur (M/V). Voor nadere bijzon-
derheden zie de advertentie elders in
deze uitgave.

Contactgegevens vanaf 1 januari 2009:
Drukkerij Weevers Vorden: 
(0575) 55 10 10
E-mail redactie: 
redactie@contact.nl
E-mail advertenties: 
advertentie@contact.nl
Filiaal Weevers Druk Zelhem: 
(0314) 62 50 53
E-mail info@weevers-druk.nl
E-mail correspondenten:
Jan Knoef: jan.knoef@contact.nl
Fred Wolsink: fred.wolsink@contact.nl

Weekblad Contact Bronckhorst Zuid 
verandert van uitgever

Het ontstaan van de gemeente Bronckhorst leidde in 2004 tot een samen-
werking tussen de drukkerijen van Barneveld en Weevers, die elk in een
deel van de nieuwe gemeente een uitgave verzorgden van een weekblad.
Gekozen werd voor de (nieuwe) naam Contact Bronckhorst met een
toevoeging Noord, Midden of Zuid om aan te geven voor welk deel van de
gemeente de editie bedoeld is. In een gezamenlijk deel (de Bronckhorst-
pagina's) kwam het gemeentelijke nieuws en nieuws met een regionale
waarde. De samenwerking verliep prima en de drukkerijen besloten hun
specialismen uit te buiten. Zo ging drukkerij van Barneveld, die over een
rotatiepers beschikt, ook de huis aan huis bladen van Weevers drukken.
Drukkerij Weevers op haar beurt staat sterk in de regio, heeft vele corres-
pondenten en is daardoor beter in staat de edities vorm en inhoud te
geven met teksten en advertenties.

De heren Van Barneveld en Weevers bij de rotatiepers waar wekelijks de uitgaven van
Contact, Elna en Groenlose Gids van de pers rollen.

31 JANUARI
Om meerdere redenen is het van be-
lang, om enkele maanden vóór het
verstrijken van de vervaldatum van
het (oude) rijbewijs, actie te onderne-

men voor het verwerven van een
nieuw exemplaar.
Voor nadere informatie en het tijdig
vastleggen van een keuringsdatum,
kunnen leden van de seniorenorgani-
saties ANBO, Unie KBO, PCOB en ande-
re gelnteresseerden in de regio Lo-
chem, Ruurlo, Vorden, Warnsveld,
Zutphen en wijde omgeving, dagelijks
terecht bij het secretariaat van de AN-
BO-afdeling Vorden. Het tarief voor
het medisch onderzoek in het Woon-
en Zorgcentrum "De Wehme", Nieuw-
stad 32 te Vorden.

Rijbewijskeuring voor 
70-plussers
De eerstvolgende en laatste keu-
ringsmogelijkheid in 2008 zal
plaatsvinden op zaterdag 29 no-
vember. In het nieuwe jaar worden
de keuringen, ten behoeve van de
vernieuwing van het rijbewijs, met
vernieuwd elan voortgezet. De eer-
ste in 2009 vindt plaats op zaterdag

WIL JIJ WERELDBEROEMD
WORDEN IN VORDEN?
Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar
kunnen in de Wereldwinkel een for-
mulier ophalen en kans maken om tot
de galerij Wereldkids te worden toege-
voegd. Naast een fotoshoot met een be-
ste vriend of vriendin, de "eeuwige
roem" om even wereldberoemd te zijn
in Vorden, krijgen de winnaars ook

nog een leuke cadeautje en prijken zij
als fotomodel op het buitenbord van
de Wereldwinkel tot eind december.
Daarna mogen zij hun poster thuis op-
hangen. 

Vanaf woensdag 10 november staat in
de Wereldwinkel weer de tafel met "ca-
deautjes voor kleine prijsjes" klaar en
als de Inpak-Piet dit leest weet hij waar
hij de schoencadeautjes kan komen
kopen. 
Alle kinderen die voor school iets
leuks zoeken, kunnen dan meteen
hun prijsvraagformulier meenemen!

Iedereen is van harte welkom ook de-
genen die liever een Kerstcadeautje
willen, want ook daarvoor bent u bij
ons zeker aan het juiste adres.

Wereldwinkel Vorden zoekt
Wereldkids
Binnenkort bezoeken vrijwillig-
sters van de Wereldwinkel Vorden
de groepen 5 tot en met 8: dit jaar
van de basisscholen Het Hoge en
de Dorpsschool en daarmee wordt
weer het startschot gegeven voor
de traditionele Sinterklaasactie
met de daaraan verbonden Sinter-
klaasprijsvraag.
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Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

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

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

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

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Gratis Bloemkool bij aankoop van Kilo Verse Worst € 4.99
Gratis Hacheemix bij aankoop van 600gr. Hacheevlees € 4.25
Kistje Mandarijnen 2.3 kilo  € 2.99
* Vanaf Donderdag, Gratis SintNicolaashoed

bij besteding van € 25.00, spaar ook alle
schoorsteenpietjes voor op de hoed!!!!!

Elke Maandag Brooddag: 3 Broden naar keuze € 2.69 !!
Uitgezonderd Korenlanders en Waldkorn

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 Gaultheria
(vossebes)

€5.00

Mitra Slijterij
Sander Pardijs

Dorpsstraat 16, 7251 BB Vorden

Tel. 0575 554264

gaat verhuizen!
Ons nieuwe adres wordt

Dorpsstraat 22.

I.v.m. onze aanstaande verhuizing zijn
wij van maandag 17 november t/m

woensdag 19 november gesloten.

Woensdagavond 19 november
houden wij Open Huis
van 19.00 tot 21.00 uur.

Vanaf donderdag 20 november
staan wij weer voor u klaar

in onze nieuwe winkel.
(Zie ook het Contact van 18 november)



Dagmenu’s
12 t/m 18 november 2008 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 12 november 
Minestronesoep/Wiener Zwiebelrostbraten met
gefrituurde uien, aardappelen en groente.

Donderdag 13 november 
Zuurkoolovenschotel met gehakt en ananas, braad-
worst en jus/apfelstrudel met vanillesaus en slagroom.

Vrijdag 14 november
Bosuiensoep/Pangafilet met rode pesto saus, met
pasta en groente.

Zaterdag 15 november
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en
rauwkostsalade/ijs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 17 november Wildbouillon met tuinkruiden/
Hollandse biefstuk met kruidenboter, aardappelen en
rauwkostsalade.

Dinsdag 18 november
Wiener Schnitzel met groente en aardappelen/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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 16 november 10.00 uur Oecumenische dienst Raad
van Kerken in de Geref. Kerk, pastor J. van Kranenburg.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 november 10.00 uur Oecumenische dienst Raad
van Kerken in de Geref. Kerk, pastor J. van Kranenburg.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 november 10.00 uur dhr. Kees Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 november 10.00 uur Oecumenische dienst Raad
van Kerken in de Geref. Kerk pastor J. van Kranenburg.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 november 17.00 uur Geen viering
Zondag 16 november 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, herenkoor.

Tandarts
15 en 16 november G.M. Wolsinkl, Laren tel. (0573) 40 21
24. Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor
spoedgevallen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Polman
Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

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

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

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

Avondjurk nodig voor je
kerstgala? Kijk op

www.number9dresses.nl

�Altijd een vrijblijvend ad-
vies. Herbalife Nieske Pohl-
mann, 06-54326669

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

�Te huur: ruime helft van
agr. bedr. woning met tuin en
4 sl.kamers in Hengelo (G).
Meer info tel: 06 13603664.

�Gezocht flinke niet rokende
h.h.hulp voor 3 uur per 14
dgn. in modern app. Vorden.
Telf. 0575-842550

�Zondag 23 november
14.30 speelt Hermi Hartjes
op de deel aan de Bannink-
straat 20 Hengelo (Gld) de
voorstelling ELIZABETH 1,
the Virgin Queen.
Entree 15 euro voor info en
opgave info@agnesbrinke.nl
of 0575-462973.

�Zimbello maakt muziek-
theater met combinaties van
oude en nieuwe muziek in
Kulturhus Ruurlo op 14 nov.
20u15. Kaarten à € 15 via
www.kunstkringruurlo.nl en
a.d. zaal.

Zondagmiddag 23 november
‘De Roskam’te Gorssel

ruidsshow
Reserveerlijn 0546 - 81 78 61

Of online:www.janjet.nl

Presentatie collecties 2009

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

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

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

�Te huur: Nabij centrum van
Ruurlo riante bovenwoning
met 3 slaapkamers, grote
tuin en garage. Info: 06-
47906105

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

Alleen op afspraak.

�Speel mee met VV Vorden!
Koop een lot!

�Speel mee met VV Vorden!
Koop een lot!

�Speel mee met VV Vorden!
Koop een lot!

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

Het is herfst

Vlaai v/d week

Aardbeibavaroisevlaai 
6-8 personen  € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Speculaasslof  € 5,99
gevuld met amandelspijs

Reurlse kei € 1,50
Donker stevig brood, 

ook lekker bij de soep of borrel

� "Uw hond rustig het nieuwe
jaar in". 
Vuurwerkcursus bij "Honden-
school Klein Weetink" te
Velswijk. Aanvang 19 no-
vember. Inlichtingen: Lucia
Mullink, 0314-622361 of Ap
Peters 0314-641436.

�Stemmen Waterschap Rijn
en IJssel Kies PvdA lijst 1
Henk Boogaard

�Te koop: Veewagen voor
ca.8 koeien. Ook geschikt als
hooiwagen. Wim Kornegoor
tel: 0575 441346 mob: 06
20801930.

�Speciaal voor senioren:
thuishulp met uw computer!
Ik los problemen op en leer u
stapsgewijs hoe u op een
eenvoudige manier van uw
computer kunt profiteren. Bij-
voorbeeld e-mailen of chat-
ten met uw kleinkinderen. Of
op een makkelijke manier in-
formatie van internet halen.
Eén telefoontje is voldoende:
Matthijs Balvert 06-
46726284.



Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Henk en Alie
50 jaar

Op 19 november 2008 zijn wij 50 jaar getrouwd.

Wij nodigen u uit dit met ons te vieren. Van 14.30
tot 16.30 uur bent u van harte welkom bij “De
Aanleg”, Scheggertdijk 10 in Almen.

Henk en Alie Lenselink

Molenweg 19, 7251 ED  Vorden
Tel: (0575) 55 10 19

TANKEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN

De Pomoloog
Marcel Tross voor

aanleg en onderhoud
van uw fruitbomen

en landschaps-
elementen. 

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

Negen maanden met drie in bed!
Mama noch papa kreeg ik eruit gezet.
Daarom nam ik vandaag een besluit,
en kroop ik er uiteindelijk zelf maar uit.

Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van ons zoontje en broertje

Lars
Lars is geboren op 3 november 2008,
weegt 4740 gram en is 56 cm lang.

Michael en Jolanda Hulleman
Mirthe en Amber

Biesterveld 96
7251 VT Vorden
Tel: 0575 - 510 299

Wij gaan trouwen!

14 november 2008 
13:00 uur  

Kasteel te Ruurlo

André Blom & Carolien Voortman
Iris & Nils

Soldatenhuis 13
7261 VH  Ruurlo

Tel.: 0573 - 45 24 08

Yvonne, 
alvast hartelijk gefeliciteerd met je 40e verjaardag!
We wensen je een hele fijne dag toe!

De (oude) buurt, Erik en Wilma, Jur en Rie, Frans
en Alice, Hans en Joke en Gerhard en Nancy.

Hoera!
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon

Sven Lucas
Sven is geboren op 8 november 2008.

Ingmar de Koning en Anke Hulshof

De Stroet 13
7251 CP  Vorden
0575 - 55 44 28

Bijna te klein om vast te houden
maar te groot voor woorden.

Lars
Lars is geboren op maandag 3 november 2008,
weegt 3160 gram en is 53 cm lang.

Mark Borgonjen en Chantal ten Barge

Het Leemgoor 8
7251 VP Vorden
Tel: 0575 - 55 35 47

Wilt u langskomen, graag een belletje van te
voren. 
Chantal en Lars rusten tussen 13.00 en 15.00 uur
en na 21.00 uur.

Huwelijk?

Jubileum?

Geboorte?

Overlijden?

Heeft u iets te vieren
of een herinnering?

Wij maken voor u
een speciaal sieraad

of beeld in brons.
Reparaties goud en zilver.

Atelier
Henk Eggersman

Burg. Galleestraat 8, Vorden
Tel. 0575-550725

Openingstijden:
Wo t/m za 10.00 tot 17.00 uur.

AMANDELSTAVEN

NU VOOR      € 3.95

SOVITAL
NU VOOR       € 1.75

SUIKERBROOD

1,65 NU VOOR € 1.25

AARDBEIEN-
BAVAROISEVLAAI
KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 11 t/m zaterdag 15 november.

TOMPOUCEN

NU 3 VOOR € 3.95

AARDBEIEN-
BAVAROISE SNITT

€ 5.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

12,5 jaar getrouwd

Op 10 november 2008 zijn wij 12,5 jaar getrouwd. 

Bart & Bianca 
Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Wij nodigen u uit op vrijdag 14 november voor de
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in “Hotel Bakker”,
Dorpsstraat 24 te Vorden. 

Bart, Bianca, Niels en Marion Masselink 

Het Heijink 3, 7251 VC Vorden 
0575 – 55 42 89

Kadotip:

Ondanks al zijn levenslust en wilskracht heeft André
deze strijd niet kunnen winnen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van onze zeer gewaardeer-
de collega

André Zweverink

Tien jaar lang was zijn inzet en betrokkenheid een
constante factor binnen ons bedrijf. Zijn persoon-
lijkheid en collegialiteit laten een blijvende goede
herinnering bij ons achter.

Wij wensen Erna, Ruben, Nienke, familie en vrien-
den veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote
verlies.

Directie en collega’s
AHC Cawi Staltechniek

Haasje op herhaling

Het Pomodoro haasje is een mals varkenshaasje gevuld 
met zontomaat, ontbijtspek en tijm. Deze special heeft 
al eerder voor een enorme run gezorgd. Daarom is hij 

nu op herhaling. En met het recept dat u op de website 
kunt vinden, bereidt u snel een smakelijk gerecht. 

Maar wees er wel vlug bij, want ze zijn er zo vandoor. 
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

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

Cordon Bleu
3 stuks € 5.50

SPECIAL

Pomodoro haasje
100 gram € 2.30

VLEESWARENKOOPJE  
Corned beef en 
gebraden gehakt 2 x 100 gram € 1.89

MAALTIJDIDEE

Witlof schotel 500 gram € 4.98

KOOKIDEE

4 Speklappen
4 Saucijzen samen € 4.98Pure Aloë Vera

produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14
of 06 - 51 09 48 51

Wij zijn heel blij met ons kleine mannetje en
broertje

Reind
(Reindirt Gerhardus)

Hij is geboren op 3 november 2008 om 4.22 uur,
weegt 4000 gram en is 54 cm lang.

Reind Krijt en Babs Schippers
Silke en Bente

Het Vaarwerk 3
7251 DD Vorden
0575 - 55 51 06

Wil je Reind komen zien, bel dan even, anders
slaapt hij misschien.
Wij rusten tussen 13.00 - 15.00 uur en na 21.30 uur.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN
RAAMBILJETTEN

IIII eee tttsss    ttteee    
ooorrrgggaaannn iii ssseeerrreeennn???

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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

OOok dit jaar 
WENSENWENSEN voor elkaar ...

BESTEL NU!
Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



2 personen friet
2 snacks naar keuze*
1 grote beker saus naar keuze

3 personen friet
3 snacks naar keuze*
1 grote beker saus naar keuze

4 personen friet
4 snacks naar keuze*
1 grote beker saus naar keuze

5 personen friet
5 snacks naar keuze*
1 grote beker saus naar keuze

6 personen friet
6 snacks naar keuze*
1 grote beker saus naar keuze

*DE AKTIE KEUZE SNACKS ZIJN:
fricandel, fricandel speciaal, kroket, bamischijf, nasischijf, kipcorn, kaassoufflé,
groentekroket en vegetarische bami- of nasischijf

€ 3,50

€ 5,25

€ 7,00

€ 8,75

€ 10,50

KK NN II PP   UU II TT   
EE NN   EE EE TT   SS MM AA KK EE LL II JJ KK !!!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR KANJERS VOOR ONZE CAFETARIA-RESTAURANTS.

Wie wil er in onze gezellige teams werken?
10 tot 20 uur per week, overdag, ’s avonds, voor zowel Vorden en/of Leesten.

Vanaf 16 jaar en ouder (parttime en/of weekendhulpen)

OOK ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN SCHOONMAAKSTER voor beide filialen.

Aktie geldig tot 1 december 2008 (geen spaarkaart of zegels). Alleen om mee te nemen.

Vorden
Plaza Food for all Vorden • Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55
info@plazavorden.nl

Leesten
Rudolf Steinerlaan 123 • Telefoon: (0575) 57 51 51 

info@plazaleesten.nl • Maandag gesloten

wwwwwwwww...ppplllaaazzzaaavvvooorrrdddeeennn...nnnlll wwwwwwwww...ppplllaaazzzzaaallleeeeeesssttteeennn...nnnlll



De 'oude Kapel', die vanaf 1952 onderdak had ge-
geven aan de Wildenborchse verenigingen en
ook gebruikt wordt voor kerkdiensten, was nodig
aan vervanging toe. Voorzitter Frieda te Lindert
sprak: "Vijf jaar geleden zijn we begonnen met
het maken van plannen voor groot onderhoud
en verbouwing van de Kapel. Gezien de construc-
tie van het gebouw bleek dit niet mogelijk. Toch
waren -en zijn- we ervan overtuigd dat een ge-
bouw als dit van onschatbare waarde is voor de

Wildenborch en onmisbaar voor het verenigings-
leven. Wij zijn daarom een onderzoek gestart
naar de haalbaarheid van een eventuele nieuw-
bouw. We hebben deskundigen in de arm geno-
men om te onderzoeken welke mogelijkheden er
waren voor subsidies en welke fondsen er eventu-
eel beschikbaar waren om onze droom te realise-
ren. Heel blij waren we met de toezeggingen die
binnenkwamen en dankzij de financiële onder-
steuningen van de Provincie Gelderland, Ge-

meente Bronckhorst. De Hervormde Kerk in Vor-
den, Het Oranje Fonds en het VSB Fonds konden
we gaan bouwen. Daarnaast ontvingen wij bij-
dragen van de Veilingcommissie Vorden, Funda-
tie van den Santheuvel Sobbe uit Amsterdam en
het coöperatiefonds van de Rabobank, deze mid-
delen zijn aangewend voor de inrichting en de
binnenafwerking".
Bestuurslid Hans Ezerman, die het bouwproces
gecoördineerd heeft, deed verslag van het bouw-
traject. Ezerman: "We hebben, omdat we  de kos-
ten moesten drukken, met een flink aantal vrij-
willigers in de avonduren en op vrije  dagen best
veel werk in eigen beheer uitgevoerd, om er een
paar te noemen, het sloopwerk van de oude dak-
bedekking, snoeien en opruimen van de hout-
wal, het leggen van de systeemvloeren, de bui-
tenriolering en het pannen hangen. Natuurlijk is
ook  het karakteristieke torentje, na wat aanpas-
singen, weer op het dak geplaatst, waardoor het
weer de "echte" Kapel is geworden. Verder heb-
ben we nog de buitenbestrating vernieuwd en de
terreininrichting aangepast".
Mevrouw Jennine van der Plassche-Staring prees
in haar toespraak de Wildenborchse saamhorig-
heid. Het aangeboden glas in loodraam is een

heel mooi symbool van de band die er is tussen
Kapel en kasteel De Wildenborch.  
Hierna werd nog het woord gevoerd door de heer
Glasbergen, wethouder van de gemeente Bronck-
horst. De heer Aartsen, hij sprak namens de her-
vormde kerk. Harrie Dinkelman voerde het
woord namens de Oranjevereniging en de kloot-
schietvereniging en Henk Berenpas namens de
schietvereniging.
De grootste vrijwilliger tijdens het hele bouwpro-
ces was Hans Ezerman. Al zijn vrije uurtjes heeft
hij de afgelopen maanden besteed aan de Kapel.
Tijdens het druk bezochte 'open huis' op vrijdag-
avond wachtte hem een speciale verrassing. Hij
werd samen met zijn familie, door voorzitter
Frieda te Lindert, mee naar buiten te genomen.
Hier onthulde hij het straatnaambord op de par-
keerplaats. Deze heet vanaf nu "Hans Ezerman
plein".
De bouw van de nieuwe Kapel is uitgevoerd door
aannemersbedrijf Bargeman uit Vorden, Pladdet
uit Almen heeft het installatiewerk verzorgd, het
schilderwerk is verricht door schilder- en decora-
tiebedrijf Fresco uit Vorden en het grondwerk
door grondverzetbedrijf Martin Dijkman. Het
ontwerp is gemaakt door architect Vaags.

Kapel Wildenborch officieel geopend

In de Wildenborch is afgelopen vrijdagmiddag 7 november de nieuwe Kapel officieel ge-
opend door Jennine en Evert-Kees van der Plassche-Staring.  Zij onthulden een prachtig ge-
restaureerd glas in lood raam dat nog komt uit de vroegere huiskapel van kasteel  De Wilden-
borch. Met de nieuwe Kapel kan de Wildenborch weer jaren vooruit.

Opening door Evert-Kees en Jennine v.d. Plassche.

De fraaie zaal.

Een optreden in Nederland, dat
staat al lang op het verlanglijstje
van Donal McCann. En zaterdag 15
november gaat dat ook gebeuren!
Hij heeft een gig zoals ze dat in zijn
land, Ierland, noemen in ,,DE HER-
BERG" in Vorden. Hij komt met gi-
taar en keyboard een hartverwar-
mend optreden verzorgen. De songs
die hij gaat brengen zullen voor een
groot deel herkenbaar zijn, mooie
nummers die een beetje in de verge-
telheid zijn geraakt, of nummers
die je graag nog eens wilt horen.
Maar ook de Ierse folk songs met
hun vloeiende melodie en vaak die-
pe achtergrond komen aan bod.
Want hij is een echte, rasechte, Ier. 

Muziek is één van de eerste levens-
behoeften in Ierland. Een dag zon-
der muziek is geen goede dag. Do-
nal is ooit begonnen met gitaar spe-
len en het zich eigen maken van de
songs van de radio. Dat was in de ja-
ren 70. Vervolgens speelde hij in een
band waarmee door heel Ierland
werd getrokken. De jongens werden
ouder en kregen een gezin. Er was
geen tijd meer voor de band. 

Maar Donal's liefde voor muziek
bleef, en nu, jaren later, is muziek
weer op de voorgrond gekomen.
Zijn repertoire is breed. Het beslaat
een periode van de jaren '70 tot nu.
Ierland heeft ook artiesten die erg
populair zijn in eigen land, denk
aan Joe Dolan, Paul Brady, The Pogu-
es. Ook van deze nationale helden
zal hij het publiek zeker enkele
nummers laten horen. 

Noteer het in je agenda en kom za-
terdag 15 november a.s. naar café
restaurant ,,De Herberg" in vorden
aanvang 22.00 uur entree gratis

Donal McCann in café ,,De Herberg"

Zanger Donal McCann treedt op in het café van ,,DE HERBERG" in Vor-
den op zaterdagavond 15 november aanstaand. Swingen en genieten
van onvergetelijke Ierse folk songs, afgewisseld met lekker werk van
jaren terug, maar ook nummers die nog stijgende zijn op de hitlijs-
ten.

De lezing was georganiseerd door het
bestuur van de St.Vrienden Biblio-
theek Vorden en werd gegeven door
kunsthistorica Renate Pleumeekers.
Pleumeekers studeerde in 1981 af aan
de universiteit Utrecht.
Will(emijn) Colenbrander heette na-
mens het bestuur de aanwezigen har-
telijk welkom en maakte het publiek
attent op de mogelijkheid om voor
slechts ¤ 10,00 per jaar donateur te
kunnen worden van de St.Vrienden en
de faciliteiten die dit biedt: men ont-
vangt een aantal keren per jaar een
Nieuwsbrief met alle activiteiten en
men krijgt entreekorting op o.a. films
en lezingen. Daarna gaf Colenbrander
woord en beeld aan Renate Pleumee-
kers.

Voor de pauze schetste Pleumeekers
haar toehoorders een beeld van het le-
ven van Charley Toorop, enig kind van
kunstschilder Jan Toorop. Voor Char-
ley Toorop blijkt schilderkunst de ul-
tieme vorm van zelfverwerkelijking.
Zij zette alles , man en kinderen, be-
halve haar zoon Edgar, opzij voor haar

kunstenaarschap. Haar vriendenkring
bestond uit vooraanstaande kunste-
naars en intellectuelen onder wie
Adriaan Roland Holst en Mondriaan.

Na de pauze ging Pleumeekers in op
de kunstwerken die te zien zijn in de
overzichtstentoonstelling "Vooral geen
principes" die nog tot 18 januari 2009
te zien is in museum Boymans van
Beuningen te Rotterdam.

Pleumeekers kreeg aan het einde van
haar lezing tweemaal een warm ap-
plaus van een zeer tevreden publiek
en een bos bloemen aangeboden van
bestuurslid Joke te Velthuis. Colen-
brander maakte nog even van de gele-
genheid gebruik het publiek te atten-
deren op de volgende activiteiten van
het bestuur van de Stichting Vrienden
Bibliotheek Vorden t.w.: de volgende
lezing die plaatsvindt op 23 november
a.s. op kasteel Hackfort , wordt gege-
ven door sociologe Jolande Withuis en
gaat over verzetsheld Pim Boellaard.

De volgende tentoonstelling " De illu-
sie van verbeelding" in GalerieBiblio-
theekVorden, die geopend wordt op 12
december a.s. om 20.00 uur en het
werk toont van animatiekunstenaars
Astrid Emsbroek, geboren en getogen
in Vorden en Stella Siu Lie Ang. De
opening wordt muzikaal omlijst door
Alexandra en Paul Emsbroek uit Vor-
den.

Lezing Charley Toorop in
Bibliotheek
Op donderdagavond 6 november jl.
vond in Bibliotheek Vorden een le-
zing plaats over leven en werk van
kunstenares Charley Toorop. Char-
ley Toorop geldt als de krachtigste
vrouw in de Nederlandse schilder-
kunst van de twintigste eeuw. Zij
leefde van 1891 - 1955 .

Voor het allerlaatste plaatselijke nieuws:

www.contact.nl



Het thema van de shows was 'From
this moment', naar een nummer van
Shania Twain. Dit nummer werd live
gezongen door Sandy. 'De shows wa-
ren een groot succes. Eigenlijk waren
de shows de beste en meest complete
van de afgelopen jaren', vertelt eigena-
resse Jet Smit. 'Met name de collecties
van Linea Raffaelli en Pronovias wer-
den met luid applaus begroet.' 

Bijzondere aandacht in de show was
er ook voor de bruidegom, die met Ita-

liaans gesneden kostuums het plaatje
compleet maakte.

SHOW IN GORSSEL
Op  zondag 23 november presenteert
Jan & Jet Weddingdesign deze exclu-
sieve bruidsmodeshow in de prachtige
Diligencezaal van Hotel Restaurant De
Roskam in Gorssel. 
Reserveren voor deze show kan via  te-
lefoon (0546) 817861 of online  op
www.janjet.nl.
Zie ook de advertentie

Bruidsshow Jan & Jet groot
succes

Het nieuwe bruidsseizoen van Jan & Jet Weddingdesign is met drie shows
in één weekend van start gegaan. De shows die in de galeriezaal van de
zaak in Almelo plaatsvonden, ontlokten groot enthousiasme bij de aan-
staande bruiden.

(Foto: Jack Laarman)

Afgelopen zaterdag, tijdens de enduro
in Borculo, was Mark Wassink de glo-
rieuze winnaar. Hij won vijf van de ne-
gen crossproeven (Erwin vier) en be-
haalde daarbij zoveel voorsprong dat
hij de dagzege kon pakken. Vordenaar
Plekkenpol (in het eindklassement
tweede) had de pech dat hij proble-
men kreeg met het gaspedaal. Dat
kwam doordat hij tegen een paaltje

reed en ten val kwam. De achterstand
die hij toen opliep kon later in de wed-
strijd niet meer goed gemaakt wor-
den. Tot dusver zijn er in de strijd om
de nationale titel zes wedstrijden gere-
den. Mark Wassink won twee keer, Er-
win Plekkenpol 2x en Johan Boonen
2x. De stand in het tussenklassement
is momenteel: 1 Erwin Plekkenpol 166
punten, 2 Mark Wassink 141 en 3
‘good-old Erik Davids 133 punten. Er
zijn nog drie wedstrijddagen te gaan
(Harfsen en 2 dagen in Hellendoorn
de afsluitende kampioensrit). Voor
Vordenaar Erwin Plekkenpol een rian-
te voorsprong van 25 punten. Winnen
is voor hem eigenlijk niet meer nodig,
voor Erwin geldt ‘koppie’ er bij hou-
den en verschoond blijven van materi-
aalpech c.q. valpartijen, want ook tij-
dens de enduro geldt: één ding is ze-
ker, dat niets zeker is !

Tweede plaats tijdens enduro in Borculo

Erwin Plekkenpol nog steeds
op koers voor NK titel
Overal waar Erwin Plekkenpol uit
Vorden en Mark Wassink uit Lo-
chem aan de start verschijnen, heb-
ben beide coureurs één doel voor
ogen: winnen. Ook al heb je in de
strijd om het Nederlands kampi-
oenschap een ruime voorsprong
(Erwin Plekkenpol) en kan er bij
wijze van spreken ‘consoliderend‘
gereden worden, dan nog geldt:
gashandel open!

De vereniging Oud Vorden krijgt dins-
dag 18 november bezoek van Theo
Roes. Hij zal die avond vertellen over
Herman van Velzen, pseudoniem voor
zijn vader Frans Roes. Herman van Vel-
zen is onlosmakelijk verbonden met
het Achterhoeks dialect. Zoon Theo
zal niet alleen vertellen wie zijn vader

was maar ook over wat hem bewoog
om boeken in het dialect te schrijven.
Ook hoe hij zijn inspiratie opdeed.
Theo Roes zal deze avond die in de
zaal van hotel Bakker zal worden ge-
houden, eveneens voordragen uit het
werk van zijn vader. Aanvang 20.00
uur.

Lezing Herman van Velzen
bij Oud Vorden

De heer H. Legters uit Halle houdt een
presentatie, waarin hij alle hoeken
van Bronckhorst zal tonen. Het gaat
om beelden van de hedendaagse ge-
meente Bronckhorst, met veel infor-

matie. Voor elke bewoner/bewoonster,
we vormen samen de gemeente, met
respect voor eigenheid in verscheiden-
heid, een belangrijk onderwerp.

Men wordt van harte uitgenodigd de-
ze presentatie bij te wonen, ook niet-
leden die meer over de gemeente wil-
len weten zijn van harte welkom en
tot niets verplicht. Plaats: gebouw
Withmundi naast de Hervormde Kerk
te Wichmond. Datum en tijd: woens-
dagavond 12 november 19.30 uur.

Oecumenische Vrouwen
Groep Wichmond-Vierakker
De gemeente Bronckhorst bestaat
sinds1 januari 2005.  Zij is ontstaan
uit  de bestuurlijke samenvoeging
van maar liefst 43 dorpen en buurt-
schappen en vormt daarmee één
van de grootste plattelandsge-
meenten in ons land.

Op vrijdag 7 november jl. werden niet
minder dan 115 dozen ingezameld ion
de winkel van Super de Boer te Vor-
den; 10 meer dan vorig jaar. Dit kan
als een zeer geslaagde actie worden ge-
zien. Deze dozen gaan via een verza-
melpunt naar de allerarmsten in Oost-

Europa. Ook de collectebus werd goed
bedacht. De opbrengst hiervan is ter
leniging van de transportkosten.

De coördinatoren Jan Strijd en Jan Ol-
thaar zeggen de medewerkers (sters)
hartelijk dank voor het welslagen van

deze actie, evenals het personeel van
Super deBoer , die steeds weer klaar
staan om deze actie tot een succes te
maken.

Één van de medewerkers kwam aan
het eind van de dag namens Super de
Boer te Vorden een boodschappenwa-
gen met artikelen aanbieden voor de
ze actie (zie foto).

115 dozen ingezameld tijdens
Voedselactie Dorcas

De kredietcrisis heeft geen invloed gehad op deze actie, volgens één van
de medewerkers.

Het jachtcomité bestaande uit Albert
Mulderije, Appie Noordkamp en Tiny
Koning stellen deze medewerking
eveneens zeer op prijs. 
Op de zondagmorgen is het jachtco-

mité in touw om het 20 kilometer lan-
ge parcours weer in de oude staat te-
rug te brengen. Maandagmorgen is
het wederom verzamelen geblazen,
dan worden de landgoedeigenaren

thuis bezocht en krijgen zij als dank
een kalender (jaargang 2009) en een
speciale verse worst. Een jarenlange
traditie behorend bij de slipjacht in
Vorden.
De eerste run ging zaterdag nabij de
Hengeloseweg van start, de tweede bij
de Berkendijk en de derde run bij de
Beunkstege.
Weer terug op de kasteelweide, werd
de jacht afgeblazen. De heer J.E. Lich-
tenvoort Cats was tijdens deze jubile-
um slipjacht de Master. Henk Rotting-
huis en Boudewijn van Heuveln de
Fieldmasters en Gert Lourens was de
Huntmaster.

Slipjacht met verse worst voor de
landgoedeigenaren

Prachtig zonnig herfstweer, paarden die staan te trappelen om te vertrek-
ken, ongeduldige foxhounds en een paar honderd toeschouwers, kortom
de slipjacht vanaf de weide bij kasteel Vorden kon zaterdagmiddag van
start gaan. Wethouder Peter Glasbergen genoot zichtbaar van het unieke
schouwspel dat zich voor zijn ogen voltrok. Hij heette het jachtgezelschap
namens de gemeente Bronckhorst van harte welkom. ‘Zoals velen van u
wel zullen weten spelen paarden in onze gemeente een belangrijke rol.
Dat hier in Vorden al 30 jaar een slipjacht kan worden gehouden is mede
te danken aan de landgoedeigenaren. Zij geven jaarlijks toestemming om
over hun landerijen te rijden’, zo sprak hij.



Gerrit Borgman, Cordrik van der Meu-
len, Annemiek Riefel, Frank ten Dam-
me en Nout Nijenhuis hebben de re-
vue geschreven, een vijftal dat in 2003
voor het eerst voor Jong Gelre een re-
vue schreef en dat nog steeds doen. In-
middels kennen zij het klappen van
de zweep en weten zij precies wat ze
aan elkaar hebben. Nout Nijenhuis
daarover: ‘Wij zijn het afgelopen jaar,
met het oog op deze nieuwe revue,
voor het eerst in januari bij elkaar ge-

komen. We kwamen al vrij snel op de
naam ‘The Loveboat’. We hadden al
eens eerder met de gedachte gespeeld
om hierover een revue te schrijven,
maar tot dusver was er niets van geko-
men. Toen het besluit was genomen,
ging iedereen naar huis om zijn ‘eigen
verhaal’ op papier te zetten. Daarna
hebben we de ‘stukken’ naast elkaar
gelegd en zijn we gaan brainstormen.
Geleidelijk aan werden de verhalen
vervolgens tot ‘een lopend stuk’ aan el-
kaar gesmeed.

We beleven er allemaal enorm veel
plezier aan. Het wordt een revue vol
met drama, romantiek en humor.
Over de inhoud wil ik niet al te veel
verklappen, de mensen moeten zelf
maar komen kijken. Ik kan je wel ver-
tellen dat er onder de gasten tijdens de
cruise een bepaalde spanning ont-
staat. Er broeit ‘iets’, ik denk wel dat
het publiek dat snel door heeft’, zo
zegt Nout Nijenhuis. ‘Als bestuur heb-
ben wij het in zekere zin erg gemakke-
lijk, we behoeven ons nergens mee te
bemoeien. De circa 70 medewerkers
zijn niet alleen enthousiast maar we-
ten ook precies wat er van hen wordt
verlangd’, zo zegt een trotse voorzitter
Bastiaan Meijerink. 

Regisseur Erik Klein Haneveld is ook
een tevreden man en zegt: ‘We hebben
een hele leuke groep en de motivatie
is ook goed. Vergeleken bij vorig jaar
hebben we er een aantal jongeren bij
gekregen, die heel snel door de groep
is opgevangen’, zo zegt Erik. De regis-
seur heeft zelf al 30 jaar toneelerva-
ring bij de toneelgroep Vierakker-
Wichmond. ‘Of ik zelf behoefte heb
om aan de revue mee te doen? Welnee
man, laten de jongeren het maar
doen, mijn drie kinderen met ‘aan-
hang’ doen trouwens ook mee. Mijn
vrouw Tiny niet, als wij met zijn alleen
repeteren, ‘regisseert’ zij thuis alles’,
zo zegt Erik Klein Haneveld lachend.
Naast een regisseur kent de ‘beman-

ning van The Loveboat’ in de persoon
van Gerrit Borgman ook een alge-
meen leider. 

“Mijn taak? Ik moet ervoor zorgen dat
alle groepen (toneel, zang, dans, mu-
ziek) goed kunnen functioneren. Ik
kom tijdens de verschillende repeti-
ties regelmatig binnen wippen. We be-
spreken dan bijvoorbeeld hoe de ‘over-
gang’ tussen de verschillende acts
moet plaats vinden. Hoe vullen we de
gaten op en dat soort zaken. Kortom
we trekken alles uit de kast om er een
groot spektakelstuk van te maken. De
sfeer onderling, is positief gespannen.
Mooi omschreven hè’, zo zegt Gerrit
Borgman. Terwijl de revuecommissie
volop aandacht aan de kleding
schenkt, de toneelgroep repeteert, de
zanggroep onder meer zeemanslied-
jes instudeert, dansjes worden inge-
studeerd en de band onder leiding van
Wim Woestenenk de muzikale regis-
ters open trekt, wordt er ergens onder
de rook van Zutphen, in de schuur bij
Geert Heuvelink, getimmerd en ge-
schilderd dat het een lieve lust is.

In totaal een groep van elf personen,
ook wel de decorbouwers genoemd
die onder leiding van Ronald Heijink
een ‘loveboat’ maken. Ronald: ‘We
hebben een technisch groep, bestaan-
de uit timmerlieden, schilders en een
stel boerenjongens die allemaal van
wanten weten en die zich heerlijk
kunnen uitleven. Momenteel zijn we
druk bezig met het doek te schilderen
met daarop het achterdek van de boot
afgebeeld. Tijdens het werk veel im-
provisatie maar ook veelvuldig overleg
met Erik Klein Haneveld en Gerrit
Borgman. We beginnen 's avonds rond
half acht en dan tot omstreeks 22.00
hard werken. Daarna onder het genot
van een lekker potje bier, nog een
poos gezellig napraten. Wij vermaken
ons prima hoor’, zo zegt Ronald Heij-
ink.

Jong Gelre voorzitter Bastiaan Meijerink:

'Revue bezorgt ons jaarlijks nieuwe leden'!

‘Jong Gelre Vorden-Warnsveld is een actieve vereniging met ruim honderd
leden. Wij zijn nog steeds groeiende en het jaarlijks opvoeren van een re-
vue heeft op jongens en meisjes een aantrekkingskracht om lid te wor-
den. Daar zijn we uiteraard zeer content mee’, zo zegt Bastiaan Meijerink,
voorzitter van de afdeling. Komende zaterdag 15 november en vrijdag 21
en zaterdag 22 november staat er voor het vijfde achtereenvolgende jaar
een revue op stapel, die drie avonden in het dorpscentrum te Vorden zal
worden opgevoerd. Dit keer een revue met de prachtige naam ‘The Love-
boat’ die pakweg 25 jaar geleden voor het eerst als serie op TV werd uitge-
zonden. Een serie waarbij de kijkers soms heerlijk ‘weg konden zwijme-
len’ en waarbij de romantiek van afdroop.

Hans Chevalking, Joost Bakker en Mar-
tien Pater zijn serieus bezig met de
voorbereiding van hun 200 kilometer
Alternatieve Elstedentocht, die eind ja-

nuari op de Weissensee in Oostenrijk
wordt verreden. Een aantal keren
schaatsen op Flevonice maakt onder-
deel uit van hun trainingsprogram-

ma. De andere leden van de Vordense
"schaatsploeg" zijn Derk Besselink en
Theo Lam. 
De sportieve Vordenaren hebben ge-
meen dat zij in Nederland al diverse
keren aan een echte Elfstedentocht
hebben deelgenomen. Mocht die er
dit seizoen onverwacht toch komen
dat zij hier ook helemaal klaar voor.

Vordense schaatsers gaan niet over
1 nacht ijs

Afgelopen donderdag maakten 3 Vordense schaatsers hun eerste trai-
ningskilometers op de 5 kilometer lange kunstijsbaan in Biddinghuizen.
Het ijs lag er goed bij ondanks een buiten-temperatuur van ca. 12 graden
en de zon, die af en toe doorbrak.

Hans Chevalking, Joost Bakker en Martien Pater maken hun kilometers op Flevonice
Michel: Ja, de onderhandelingen wa-
ren eigenlijk al bezig in Maart van dit
jaar, samen met mijn mede producer
Thomas Pulse. Tijdens die gesprekken,
zijn we eigenlijk al begonnen met re-
mixen van het nummer. Dat alles zon-
der te weten dat het zo`n mega hit
zou worden in geheel Europa. In over-
leg mogen we zelfs de lead artiest ver-
anderen in "Dj Oliver.nl feat. Rachal
More". Wat eigenlijk zeer uniek is in
de muziek branche, zo zegt Michel.

We hebben eigenlijk 4 verschillende
versies gemaakt, Dance- / House- / Elec-
tro- en Jump mixen. Deze versies zou-
den eigenlijk alleen voor de Duitse
markt zijn, maar werden zo goed be-
vonden, dat ze nu wereldwijd worden
uitgebracht, ja das toch wel even
schrikken, lacht Michel. Maar als
nuchtere achterhoeker, zegt Michel,
we gaan gewoon verder met het ma-
ken, en het remixen van liedjes, en we
zien wel wat er uit voort vloeit.

Vordense Dj remixed wereldhit

De Vordense Dj Michel Besselink, ook wel bekend als Dj Oliver cq Dj Mi-
chel, heeft in opdracht van platenmaatschappij Universal Music [Enge-
land] & Dance Street [Duitsland], een wereld hit mogen remixen, en daar
aan zijn eigen naam mogen verbinden. Hierbij gaat het om de mega hit
van Kate Ryan - Ella Elle L’A.



Wie op dit moment de vernieuwde
bloemenwinkel van De Vordense Tuin
bezoekt, valt gelijk de warme en gezel-
lige kleuren op. Veel bloemboeketten
met de kleuren oranje en rood. Erg
passend bij de tijd van het jaar. Maar
ook zwart en zilver zijn kleuren die
helemaal in zijn. Monique Norde zegt
daarover: "Op het moment dat de
avonden weer langer worden merk je
dat de mensen het thuis graag gezel-
lig willen maken. Door middel van on-
ze herfstboeketten brengen we die
sfeer en warmte. We proberen altijd
bijzondere materialen te gebruiken.
Bijvoorbeeld rozenbottels en lampion-

netjes. Op die manier heeft de klant
net even een ander boeket op tafel dan
anders." Verder verkoopt De Vordense
Tuin veel kransen voor aan de muur,
op tafel of voor buiten aan de deur. Op-
vallend is verder de grote collectie
manden, potten en accessoires. 

MANDEN
Voor de wilgentenenmanden is Moni-
que Norde een samenwerkingsver-
band aangegaan met de Vordense
mandenmaker André Heijenk. Naast
de standaard manden maakt hij ook
ontwerpen in andere vormen zoals
flessen en vazen. Maar André Heijenk

kan ook manden maken op bestelling.
In elke vorm die u wenst en leverbaar
in diverse diktes en kleuren wilgent-
een. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen. André 06-44106787

KERSTWORKSHOPS
Tenslotte houdt De Vordense Tuin in
de maand december 's avonds weer di-
verse kerstworkshops. In één avond
leert u hoe u op eenvoudige wijze toch
een heel mooi kerststuk kunt maken.
De kerstworkshops vinden plaats op
dinsdag 9, maandag 15, dinsdag 16 en
donderdag 18 december. 

Voor meer informatie zie ook de nieu-
we website van de winkel: www.devor-
densetuin.nl. Verder nodigen Moni-
que en haar collega's u van harte uit
om een kijkje te komen nemen in de
vernieuwde sfeervolle winkel om
ideeën en inspiratie op te doen.

Opgave kerstworkshops van start

De Vordense Tuin brengt sfeer en
warmte in huis

Bloemenwinkel De Vordense Tuin is helemaal klaar voor de herfst. Het in-
terieur heeft een nieuwe frisse kleur gekregen en de winkel van Monique
Norde staat vol met herfstboeketten, kransen, manden en accessoires
waarmee u uw huis warm en sfeervol aankleedt. Erg welkom in deze don-
kere dagen. Verder kunt u zich vanaf deze week opgeven voor de kerst-
workshops.

NOVEMBER
12 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
12 Handwerkmiddag Welfare Rode

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

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

het Dorpscentrum
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
26 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

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

tje PCOB
29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

in de Wehme info 55 20 03 

KUNST AGENDA VORDEN
• Modevormgeving en beeldende

kunst GalerieBibliotheekVorden
t/m 16 nov.

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

23 november Literatuur Kasteel Hack-
fort Lezing over verzetsheld Pim
Boellard

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

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

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

De collectie voor het Diabetes Fonds
heeft opgebracht € 3.840,--. Alle gevers
en medewerkers hartelijk dank. 
Mocht u de collectant gemist hebben
dan kunt u alsnog uw bijdrage storten
op giro 5766 t.n.v. Diabetes Fonds Ne-
derland, Amersfoort.

Opbrengst collectie
Vrijdagavond 21 november speelt to-
neelvereniging Krato het stuk "De Ge-
lukzoeker" voor de leden van Kranen-
burgs Belang. Hiervoor zijn nog plaat-
sen beschikbaar in 'het wapen van het
Medler, Ruurloseweg 114. Opgeven bij
J. Huitink, Ruurloseweg 60, tel. 556429.

Toneelavond Krato
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Doelgericht adverteren?
Informeer naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing

van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag



Oost
Bedrijfsverzorging

Werkt altijd

AB Oost 

Maakt werk 
van werk

T 0900-9896
E infohuissen@aboost.nl
I www.aboost.nl

Toldijk
Z-Emmerikseweg 35

(0575) 45 14 41

Vorden
Stationsweg 16

(0575) 55 15 83

Rietdekkersbedrijf J.M.F. Fransen

Nieuwbouw 
Reparatie

Onderhoud 
Renovatie

Beeklaan 22

7234 SL Wichmond

Tel. 06-18 63 78 43

of 0575 - 44 19 00

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

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 13.00-19.00

Zaterdag van 10.00-17.00

Zondag gesloten

Bedrijvenweg 10 - 7251 KX Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

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

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 
7234 ST  Wichmond                  (0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl

vereniging 
van hoveniers en 
groenvoorzieners

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

VEEHANDEL

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

André Hissink

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

vhg

Wij adviseren/verzorgen:

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

*  Taxi
* Groepsvervoer 8, 16 en 36 persoonsbus
*  Rolstoelvervoer
*  Doelgroepenvervoer
*  Ziekenfonds vervoer

Lochemseweg  32, 7231 PH Warnsveld



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

Het adres voor traktoren- 
landbouw/tuin- en parkmachines
Ook zaterdags geopend

jb
TIMMERFABRIEK

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

Voor al uw kleine klussen

Joostinkweg 6 • 7251 HK Vorden

Tel. (0575) 55 41 45

Mobiel 06-51024490

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

Wij wensen u een 
plezierige avond uit

milieubewust  timmer-  en  onderhoudsbedrijf

Laurens Venderbosch

Heerlerweg 13
7233 SG  Vierakker
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In onze winkel verkopen wij
Histor-verfprodukten

en we beschikken over een
uitgebreide behangcollectie

Revue ‘The Loveboat’

Velen die in de jaren ’80 naar de televisie hebben gekeken
kunnen zich de legendarische serie ‘The Loveboat’ nog wel
herinneren. Voor degene die de serie nog niet goed kent of

weer oude herinneringen wil ophalen hebben onze 
schrijvers een revue geschreven gebaseerd op deze serie. 

Daarbij is het thema ‘Love’ volop aanwezig. 

De schrijvers hebben hun uiterste best gedaan om de revue
aan te laten sluiten op de actualiteit. Zo stappen er verschil-

lende types aan boord van het schip de Amarillo. 
Deze types hebben allen hun eigen verhaal en gewoontes.

Deze gewoontes zorgen wederom voor hilarische sketches en
komische situaties. 

Het is bijzonder te noemen dat er elk jaar telkens weer onge-
veer 70 jongeren actief zijn bij de totstandkoming van de

revue. Iedereen beleeft er veel plezier aan. Sommigen doen
dit voor de schermen meewerkend aan toneel, dans, zang of
de muziek; anderen zijn achter de schermen bezig met grime,
decorbouw, geluid, licht en filmen. Iedereen is evenveel nodig

om ook deze revue weer tot een succes te laten komen.

De revue vindt ook dit jaar weer plaats in het Dorpscentrum
te Vorden. Let op! Kaarten zijn te koop in de voorverkoop en

aan de deur. Wees er op tijd bij want 
vol is vol. Na de revue is er gelegenheid tot het nuttigen van

een drankje.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door:

111 555    nnn ooo vvv eee mmm bbb eee rrr    222 000 000 888

222111    nnn ooo vvv eee mmm bbb eeee rrr    222 000 000 888

222 222    nnn ooo vvv eee mmm bbb eee rrr    222 000 000 888



Ratti
RATTI 1 - VVL 1
Deze week stond de vierde plaats in de
zesde klasse D op het spel tijdens het
treffen tussen Ratti en VVL uit Lengel.
De gasten stonden voor aanvang twee
punten voor de mannen uit Kranen-
burg.
De wedstrijd begon onder goede om-
standigheden om 14.00 uur op sport-
park de Eik. Het eerste deel van de
wedstrijd was volledig in balans waar-
bij Ratti liet zien voetballend net wat
meer kwaliteiten te hebben dan de te-
genstander. Deze compenseerde dat
echter met wat meer fysieke kracht.
Na een minuut of 20 kreeg Ratti een
grote mogelijkheid. Michiel Gudde
schoot op doel. De bal ging via de bin-
nenkant van de bal over de doellijn
waarna deze werd weggeschoten door
een verdediger. Hoewel het zeker een
zuiver doelpunt was, werd deze niet
gegeven. De scheidsrechter kon niet
van zijn eigen waarneming uitgaan,
en de grensrechter van VVL was niet
zo eerlijk om de gastheren de voor-
sprong te gunnen. Uit een counter
kwam VVL vervolgens op 0-1. Een die-
pe bal werd door Jeroen Lubbers niet
goed ingeschat waarna de aanvaller
van VVL wist te profiteren. Een onver-
diende achterstand voor Ratti. De rust
werd met de 0-1 gehaald. Ratti kon te-
rugkijken op een zwak optreden voor
rust waarbij vooral de echte wil om te
winnen ontbrak. Met een paar kleine
tactische omzettingen, begon Ratti be-
ter aan de tweede helft. Binnen een
kwartier moest de laatste man van
VVL twee keer aan de noodrem, even-
zo vaak bestraft met geel (en dus
rood). De tweede gele en dus rode
kaart leverde op randje zestien een
vrije trap voor Ratti op. Guido Mullink
liet wederom zien over een goed schot
te beschikken en krulde de bal in de
verre hoe. 1-1 en dat was dik verdiend.
Wat vaker in het voetbal gebeurd is
dat de ploeg met tien man de boven-
liggende partij is. Zo ook deze middag.
VLL gaf alles! En was scherp in alle du-
els. Met tien man speelden ze verder
vooruit dan met elf. Twintig minuten
voor tijd werd een doeltrap van keeper
Wouter Gudde richting linksachter Je-
roen Lubbers onderschept door VVL
en scherp voorgegeven. De spits van
VVL knalde de bal hard tegen de tou-
wen. 1-2. Ratti probeerde de laatste
twintig minuten nog van alles. Sandor
Verkijk werd na een knappe actie on-
reglementair gevloerd, ten kost van
(opnieuw) een gele kaart. De vrije trap
leverde niets op. Verder dan een paar
kleine kansen kwam Ratti niet meer.
Volgende week moet er uit bij Sint Jo-
ris uit een ander vaatje getapt worden
om de achterstand op de ranglijst
weer goed te maken. De komende we-
ken moeten de mannen van Eric Gijs-
berst laten zien wat ze waard zijn om
de goede uitgangspositie op de rang-
lijst te behouden.

RATTI DAMES
Ratti 1 - Rekken 1
Tegen het ongeslagen Rekken vond af-
gelopen zondag de aftrap plaats. Waar
Ratti vorige week nog na vijf minuten
al tegen een achterstand aankeek was
het vandaag Rekken dat meteen ge-
klopt werd. Rowena Peters pingelde
door de verdediging van Rekken heen
en paste de bal op Rianne Meijerink.
Haar vizier stond op scherp en ze te-
kende voor de 1-0. Rekken liet zien
niet voor niets ongeslagen te zijn. De
middenveldster van Rekken speelde
zichzelf vrij en met een afstandsschot
zorgde zij voor de 1-1. Aanvallen gin-
gen over en weer en met vechtlust
werd er gevoetbald. Nog geen twee mi-
nuten later zette Gerrie Brummelman
Ratti wederom op voorsprong. Een
corner wist zij subliem in het net te
draaien. 2-1. Rekken probeerde in hun
spel te blijven en te combineren, maar
Ratti bleef goed bij de les. In de 20e mi-
nuut kreeg Rekken de kans om de
stand weer recht te trekken. Een vrije
trap werd toegekend binnen de zes-
tien voor een verkeerde terugspeelbal,
de speelster van Rekken strafte dit
foutje af. 2-2. Nog voor rust liet Gerrie
Brummelman zien op dreef te zijn. Zij
speelde zichzelf vrij in de achterhoede
van Rekken en klopte daarna de keep-
ster. 3-2. De rust werd bereikt met een
3-2 voorsprong. Na de rust maakte Rat-

Vo e t b a l ti het Rekken zeker niet makkelijk en
werd er goed geknokt in elk duel en
op elke positie. De aanvoerdster van
Rekken scoorde na twintig minuten
wederom de gelijkmaker met een
mooi schot in de verre hoek. 3-3. De ge-
hele wedstrijd had Rekken nog niet op
voorsprong gestaan, maar nog geen
vijf minuten later profiteerde Rekken
van een foutje in de achterhoede 3-4.
Nu keek Ratti tegen een achterstand
aan met nog twintig minuten te spe-
len. Het team van Ratti geloofde er in
en met zijn allen werd er een goede
strijd geleverd. Gerrie Brummelman
trok de stand weer recht op aangeven
van Hanneke Nijenhuis. 4-4. Met nog
tien minuten op de klok beloofde het
een spannende eindstrijd te worden.
Ratti had in een scrimmage nog kans
op de winst, maar Rekken net zo goed.
Een speelster van Rekken kwam nog
in de laatste minuut alleen op de keep-
ster af. Keepster Els Berenpas hield
haar hoofd koel en raakte niet in pa-
niek. De bal belande op de paal waar-
op Els Berenpas de bal vervolgens
klemvast had en ook deze aanval om
zeep hielp. De einduitslag bleef 4-4.
Ratti tevreden met een punt en zuur
puntverlies voor Rekken. Aanstaande
zondag wederom een topper tegen het
ongeslagen SDOUC 1.

UITSLAGEN
Zaterdag 8 november: Ratti B1D - Harf-
sen B1  1-0, Ratti C1 - VVO C3  0-5, Rat-
ti D1C - DZC '68 D6 5-1 , Ratti E1C - Vor-
den E4  2-2, Ratti F1C - Zelhem F3  3-3,
AZSV 10 (zat) - Ratti 5 (zat)  0-4.
Zondag 9 november: Ratti 1 (zon) - VVL 1
(zon) 1-2, Ratti 2 (zon) - Kilder 4 (zon) 1-
5 , Ratti 4 (zon) - Pax 8 (zon)  1-4, Ratti
DA1 (zon) - Rekken DA1 (zon) 4-4, Grol
10 (zon) - Ratti 3 (zon) 4-4.

PROGRAMMA
Zaterdag 15 november: Ratti 5 (zat) - FC
Zutphen 9 (zat), Ratti D1C - Pax D3,
Ratti F1C - DVC '26 F9, Vorden B2 - Rat-
ti B1D, FC Zutphen C4 - Ratti C1, Steen-
deren E2 - Ratti E1C.
Zondag 16 november: Ratti 3 (zon) - Wit-
kampers 8 (zon), Sint Joris 1 (zon) - Rat-
ti 1 (zon) Brake, A.J. te , Ajax B 3 (zon) -
Ratti 2 (zon), Be Quick Z. 5 (zon) - Ratti
4 (zon), SDOUC DA1 (zon) - Ratti DA1
(zon).

VV Vorden
NIEUWE TRAINER VORDEN 1
3 weken geleden heeft de huidige trai-
ner van het 1e elftal te kennen gege-
ven dat hij aan het einde van het sei-
zoen gaat stoppen als trainer. Het be-
stuur van v.v. Vorden heeft daarop be-
sloten om enkele kandidaten uit te no-
digen en de afgelopen weken de eerste
gesprekken gevoerd. Toen echter bleek
dat Maarten Wolventang het verstan-
dig vond om direct te stoppen omdat
hij door zijn privé-omstandigheden te
weinig energie kon steken in het trai-
nersvak, moest er dus een directe op-
lossing komen. 
Afgelopen weekend heeft het bestuur
van v.v. Vorden een overeenstemming
bereikt met Theo Hulshof uit Lichten-
voorde. Theo was ook een kandidaat
voor volgend seizoen.  Deze 54-jarige
oud voetballer van Grol en oud-trainer
van o.a. RKZVC, Vios Beltrum en Lon-
ga'30 uit Lichtenvoorde zal dinsdag-
avond voor het eerst voor de groep
staan. Vandaag heeft Maarten Wolven-
tang zijn laatste wedstrijd als coach
van Vorden afgewerkt.

TRIAS - VORDEN  1-1
Vorden is er niet in geslaagd tegen de
rode lantaarndrager van 4e klasse C de
volle winst te pakken. Men was al wel
gewaarschuwd, want vorige week had
het een punt gepakt bij het sterk ge-
achte Ulftse Boys. In blessuretijd zag
ook Vorden de Winterswijkse ploeg
langszij komen. Vorden was de hele
wedstrijd heer en meester, maar het
liet de kansen onbenut.
Vorden was vanaf de aftrap de betere
ploeg, maar het kon niet echt gevaar-
lijk worden, omdat de beslissende
pass ontbrak. Tot aan de zestien werd
er aardig gespeeld, maar de voorzet-
ten kwamen niet aan. Trias speelt
overwegend de lange bal en slaat het
middenveld over, doch kon Vorden het
overwicht op het middenveld niet la-
ten renderen. Bovendien stond de
doelman van Trias een uitstekende
wedstrijd te keepen. In de 35e minuut
opende Vorden de score door goed

doorzetten van Bart Stokman en Mi-
cha Bolink zorgde voor de afronding.
Arnold Norde kreeg ook nog een uit-
stekende schietkans, maar de effect-
volle bal werd uitstekend door doel-
man Jolink onderschept.
In de tweede helft kreeg Vorden de
mogelijkheid om de wedstrijd op slot
te gooien, maar het verzuimde af-
stand te nemen. De beste kans kreeg
Niels Siemerink, die een uitstekende
pass van Bart Stokman gepareerd zag
door de doelman. Geen vuiltje aan de
lucht, want Trias was slechts een keer
gevaarlijk geweest en moest doelman
Borgonjen reddend optreden. Dit was
fout geredeneerd, want een onterech-
te toegekende vrije trap verdween in
de laatste minuut in tweede instantie
toch in het doel. De schutter stond bui-
tenspel, maar scheidsrechter Obink
kende het doelpunt toch toe. Na af-
loop van de wedstrijd verklaarde hij,
dat de bal bij de eerste inzet de doel-
lijn al had gepasseerd. Hij kon zich de
situatie kennelijk niet meer herinne-
ren, want de bal werd in eerste instan-
tie tegen de lat gemikt. Het was de
laatste wedstrijd van trainer Wolve-
tang. Hij had te kennen gegeven bij
voorkeur op korte termijn te willen
stoppen, vanwege privé-omstandighe-
den. Hij wordt opgevolgd door Theo
Hulshof uit Lichtenvoorde, die eerder
RKZVC en Longa Lichtenvoorde onder
zijn hoede had.

Flash UITSLAGEN

SENIORENTEAM 1
Het eerste team speelde afgelopen
donderdag thuis tegen Steenderen.
Niels Lijftogt en Chjehrando Gasper
wonnen beiden weer hun enkelspel.
Geeske Menkveld verloor helaas het
eerste damesenkel. Bernadeth Heijenk
won zeer goed in twee sets. Ook het
herendubbel was weer een prooi voor
de mannen van Flash.  Bernadeth en
Lianne Heijenk wonnen daarna ook
het damesdubbel. Het is voor het eer-
ste team zaak om zoveel mogelijk par-
tijen te winnen om bovenin mee te
blijven draaien. De eerste mixeddub-
bel van Niels en Geeske werd echter
net verloren. Chjehrando en Lianne
wisten hun mixeddubbel wel goed te
winnen. Al met al een goede overwin-
ning. Flash 1 - Steenderen 2:  6-2 

JEUGDTEAM 1
Het eerste jeugdteam moest wederom
naar Wehl maar nu om daar tegen het
tweede jeugdteam aan te treden. Dat
team bestaat uit allemaal jongens.
Flash trad aan met Erik van Hoffen,
Jelle van Rossum, Ilse van Dijk en Vera
Velhorst. Het werd wel een erg makke-
lijke wedstrijd voor Flash. Alle partijen
werden in twee sets gewonnen. 
Wehl J2 - Flash J1: 0-8. 

JEUGDTEAM 2
Het tweede jeugdteam bestaande uit
Sander van Gils, Twan  Helmink, Ta-
mara de Vries en Femke Nab kwam in
Gaanderen uit tegen Poona. Er werd
zeer goed gespeeld. Alleen één dames-
enkelspel ging verloren en de rest van
de partijen werd gewonnen.
Poona J4 - Flash J2: 1-7

JEUGDTEAM 3
Team 3 trad aan tegen Didam. Dit
werd een zware wedstrijd. Aangetre-
den werd door het zestal Wesley Boo-
de, Bram Bruinsma, Dennis Cai, Lieke
ten Have, Lilian Nijhuis en Wieneke
Winkels. Didam was bijna in alle par-
tijen de sterkere, alleen Lieke wist
haar enkelspel te winnen.
Flash J3 - Didam J4: 1-7

JEUGDTEAM 4
De allerjongsten kwamen ook tegen
een team van Poona in het strijdperk.
Gespeeld werd door Niels Golstein,
Stefan te Riele, Rowin Burghout, Pau-
lien te Riele en Romy Hoppen. Niels en
Stefan wisten hun enkelspel te win-
nen. De twee meisjes kwamen in hun
enkelspel echter net te kort. Wat zeer
goed van hen was dat ze daarna toch
het meisjesdubbel in drie sets wisten
te winnen. Ook de jongens wisten hun
dubbel goed te winnen. Van de mixen
ging er één verloren en werd er ook
één gewonnen. In totaal dus een over-
winning voor Flash.
Flash 4 - Poona 6:  5-3

B a d m i n t o n

Blessuregolf teistert Dash heren 1.

Zaterdag 8 november speelden de he-
ren van Dash tegen de selectie van
KSH uit Harreveld. Vooraf was al be-
kend dat enkele spelers van Dash niet
aanwezig konden zijn. Ook had een
speler al geruime tijd hinder van een
knieblessure. Improviserend volleybal-
len stond dus op het programma. Dit
werd versterkt doordat een andere
speler van Dash met rugklachten ver-
stek moest laten gaan.
Gelukkig is Timmy van Lingen uit He-
ren 2 bereid gevonden het team uit de
brand te helpen. Timmy speelde uit-
eindelijk een prima wedstrijd en bleek
voor deze zaterdag een goede aanvul-
ling.
De eerste set werd er slecht begonnen,
waardoor de heren van Dash telkens
achter de feiten aan liepen. Dash kon
geen druk op de tegenstander zetten
en de set ging snel verloren met 16-25.
De tweede set werd er direct veel beter
gespeeld, er kwam meer servicedruk
en er werd attent verdedigd. Dit leidde
ertoe dat de druk bij KSH kwam te lig-
gen. Zo konden de Heren van Dash
door degelijk te spelen deze set naar
zich toetrekken met 25-20. 
De derde set leek aanvankelijk een ko-
pie van de tweede set te worden. KSH
kwam echter in de eindfase zeer sterk
terug en er werd dus het nodige ge-
vraagd van Dash om te vechten voor
de punten. Mede door de wedstrijdbe-
lasting haakte op dit moment weder-
om een speler van Dash af met een
knie- en rugblessure. Uiteindelijk
werd door een sterk slotoffensief de
set alsnog gewonnen door Dash met
25-22. 
De vierde set kon het sterk verzwakte
Dash niet echt een vuist maken en
werd het spel van KSH aan de Vordena-
ren opgelegd. Deze set werd verloren
met 18-25.
Een vijfde beslissende set zou bepalen
wie de overwinning kon bijschrijven.
Dash bleek ook in deze set onvoldoen-
de in balans en keek snel tegen een
grote achterstand aan. Dit werd nog
wel enigszins ingelopen, maar mocht
niet meer baten. KSH had net iets
meer vernuft had om te scoren. De set
werd verloren met 12-15.
De volgende thuiswedstrijd van Dash
heren 1 is 22 november om 17.00 uur. 

VC VELDEN - DASH
1-3 (20-25 25-21 19-25 17-25)

De overwinning op Revoc van vorige
week met 4-0 was weer goede opsteker
voor de dames van DASH (shirtsponsor
Visser Mode). Het zelfvertrouwen
neemt toe en ondanks de afwezigheid
van Ellen Leunk werd er vandaag afge-
reist naar het Limburgse Velden. Vel-
den speelt al een tijd in de tweede di-
visie en heeft in de huidige competitie
wisselend gepresteerd. Zowel uit als
thuis wedstrijden gewonnen en op de
huidige plek in de middenmoot was
DASH nieuwsgierig naar deze tegen-
stander.

In de eerste set gingen de beide teams
gelijk op. Er werd aan beide kanten
rommelig gespeeld en waren de per-
soonlijke fouten hier en daar niet van
de lucht. DASH leek echter gelijk al
sterker in de aanval en scoorde op alle
posities. Er werd aan 't einde vooral
ook slim gespeeld waardoor DASH de
set binnen sleepte met 20-25.

De tweede set was weer wat rommelig.
DASH startte met een voorsprong
maar gaf die af door wat pass en aan-
vallende fouten. De stabiliteit leek wat
weg gezakt en de dames van DASH
moesten elkaar wat oppeppen om el-
kaar scherp te houden. Toen VC Vel-
den boven de 20 punten kwam leek de
set verloren, DASH had nog maar 18
punten op het scorebord. Maar met

Vo l l e y b a l een serviceserie aan de kant van DASH
kwam Velden nog behoorlijk onder
druk. Ze konden er niet goed mee om-
gaan, het leek nog spannend te wor-
den maar VC Velden pakte toch de
winst van de tweede set met 25-21.

De derde set begonnen de beide teams
als het ware weer op gelijke hoogte. 1-
1 in setstands betekende voor DASH
toch erop of eronder. Het was al duide-
lijk dat het niet het meest mooie vol-
leybal was die dag maar er kon gewon-
nen worden in Velden en dat voelden
de dames haar fijn aan. Dus Carlo pas-
te wat wissels toe en de persoonlijke
fouten namen af. Er werden weer ser-
viceseries gemaakt en aanvallend
werd DASH weer slim en sterk. On-
danks de snelle midspeelster van Vel-
den kon DASH het eigen spel blijven
spelen en hield Velden op veilige af-
stand. De winst van de set was voor
DASH en inmiddels 2 punten op zak!

De vierde set was DASH weer over-
tuigd van eigen kwaliteit en degelijk-
heid. De passes kwamen perfect en
een ieder kon aangespeeld worden. In
deze wedstrijd was het duidelijk dat
een harde aanval niet altijd hoeft te
scoren want vooral de buitenaanval-
sters scoorden slim met geplaatste bal-
len. De vierde setwinst was wederom
voor DASH. Dit maakt de huidige
stand in de competitie zeer aantrekke-
lijk en werd het Vordens dorpslied
weer uit volle borst gezongen! Volgen-
de week speelt DASH weer thuis om
17.30 uur tegen Boemerang met een
oude bekende aan het hooft (Henk
Wahl).

UITSLAGEN WEEK 45
Zaterdag 8 november: Smash '68-SCM
MB1 - Dash MB2 4-0, GeKoMo Rivo
MC1 - Dash MC2 3-1, WIK MB1 - Dash
MB1 4-0, Tornado Laren MC1 - Dash
MC1 4-0, Longa '59 D6 - Dash D3 0-4, VC
Velden D1 - Dash D1 1-3, Volga D3 -
Dash D4 1-3, Victoria D1 - Dash D2 2-3,
Dash circ. 1 - Gorssel 1 4-0, Dash circ. 2
- Dijkman/WSV 1 4-0, Dash H2 - Volllve-
rijs H4 1-3, Dash D6 - BVC '73 D3 0-4,
Dash H1 - KSH H1 2-3, Dash D5 - Vios
Beltrum D3 1-3, Dash H3 - Victoria H3
0-4.

PROGRAMMA WEEK 46
Dinsdag 11 november: Barchem BVC '73
H3 - Dash H2 't Onderschoer.
Zaterdag 15 november: Gaanderen Volga
H4 - Dash H3 de Pol, Ruurlo Tornax D2
- Dash D5 Rikkenhage, Rietmolen Ge-
KoMo Rivo D4 - Dash D6 de Molle,
Gaanderen Volga H2 - Dash H1 de Pol,
Dash MB2 - SV Loil MB1 , Dash MC2 -
BVC '73 MC1 , Dash D4 - Favorita D4 ,
Dash D2 - Side-Out D1 , Dash D3 - WIK
D2 , Dash D1 - Boemerang D1.

Vordense Bridgeclub
Op maandag 3 november is er weer ge-
bridged in het Dorpscentrum te Vor-
den met de volgende resultaten:

A-LIJN: 1. Dhr. Thalen / Dhr. Wijers
57,50%, 2. Dhr. Hissink / Dhr. den
Elzen 55,42%, 3. Mevr. Gerichhausen /
Dhr. Wullink 52,50%.
B-LIJN: 1. Dhr. Schipper / Dhr.
Veenhuis 60,83%, 2. Dhr. Drijver / Dhr.
Meijers 58,75%, 3. Mevr. Meijerink /
Dhr. Meijerink 58,33%.

Woensdagmiddag 5 november was
het ook weer gezellig druk bij de Vor-
dense Bridgeclub in het Dorpscen-
trum.
De uitslagen:
A-LIJN: 1. Mevr. Rossel / Dhr. Wijers
55,90%, 2. Dhr. Enthoven / Dhr.
Vruggink 55,56%, 3. Mevr. van Gastel /
Mevr. Hendriks 54,86%.
B-LIJN: 1. Mevr. Brink / Dhr. Brink
66%, 2. Mevr. Besseling / Dhr.
Besseling 58,58%, 3. Mevr. Stehman /
Dhr. Wechgelaer 55,67%.
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Bij binnenkomst werden bezoekers
warm ontvangen, met een borreltje.
In de winkel werden vers gesneden
vleesproducten, versgemaakte worst
of eigengemaakte erwtensoep ver-
kocht. Buiten hing een geslacht var-
ken op de ladder, waarvan het gewicht
kon worden geraden. De ingeleverde
briefjes worden bekeken en de win-
naars later bekend gemaakt. Voor de
kinderen lag er een leuke kleurplaat
over gewassen klaar.

Vleesboerderij Garritsen zorgde voor
broodjes en soep en Steve Gammage
tapte een Bronckhorster bier. Dit kon
gezellig aan de tafels in de grote tent
werden genuttigd. Ook producten uit
vroeger jaren konden worden ge-
proefd. Balkenbrij, bakbloedworst, ve-
tappel en roggebrood met kaantjes la-
gen naast elkaar op een bordje. “De
balkenbrij is heerlijk,” zo werd gezegd.
“De plakken bloedworst hadden wat
dikker gemogen.” De vetappels, even-

eens een smakelijk gerechtje, leken ge-
schild, maar dat was niet zo. Door het
hete vet waarin de appels dreven, raak-
te de schil los. De dames hadden het er
behoorlijk druk mee. Verdere oude
ambachten waren het rietmatten,
spinnen en mandenvlechten. Maar
ook moderne kunstwerken werden op
kramen getoond, zoals beelden, schil-
derijen, kaarten, kettingen, houten
speelgoed, tupperware, scrapboeken
en kaarsen. Verder was Evers uit Baak
aanwezig voor tuinadvies.

Muzikale optredens van het trio Jan
Huuskes uit Toldijk en smartlappen-
koor Hollands Glorie uit Winterswijk
maakten de dag extra gezellig.

Slachtvisite Toldijk feestelijke proeverij

Vele liefhebbers van nostalgie en oude gebruiken kwamen zaterdag 8 no-
vember jl. naar Toldijk. De traditioneel op de tweede zaterdag van novem-
ber gehouden slachtvisite werd georganiseerd door de familie Garritsen
van de gelijknamige Vleesboerderij. Proeven, kijken en luisteren waren de
ingrediënten voor een prima dag.

De dames maakten de balkenbrij, bakbloedworst, vetappels en roggebrood met kaantjes klaar.

Aan dit evenement doen ruim 60 kin-
deren mee van de deelnemende
verenigingen De Hellewei Steenderen,
Socii Wichmond, Het Elderink Henge-
lo G, LTC Zelhem en VTP Vorden. 

Er worden dubbel- en mixpartijen ge-
speeld in de leeftijdscategorie van on-
geveer 8 tot 16 jaar, waarbij de teams
zoveel mogelijk uit clubteams zullen
bestaan. De doelstellingen van het
toernooi zijn simpel: sportiviteit, ge-
zelligheid, lekker tennissen en elkaar
leren kennen. Kortom het beloofd een
sfeervol evenement te worden. Niet in

de laatste plaats door een enthousiast
organisatiecomité.

Wanneer u denkt: leuk om eens naar
te kijken en de sfeer bij jeugdtennis te
proeven, komt u dan gerust een be-
zoekje brengen op de VTP tennisac-
commodatie aan de Overweg.

VTP organiseert Bronckhorster
Jeugdtennistoernooi 2008
De Vordense tennisclub VTP orga-
niseert dit jaar het Bronckhorster
Jeugdtoernooi 2008 op zondag 16
november. Dit is een toernooi dat
vorig jaar voor de eerste maal met
groot succes in Hengelo G is ge-
speeld, maar ditmaal is de jeugd-
commissie van VTP Vorden aan de
beurt voor de organisatie van de 2e
editie.

Het organisatiecomité v.l.n.r. Frederique
Olthaar, Marga Bruinsma, Miranda Vos-
kamp en Marjanne Grubbe. Op de foto ont-
breekt Marijke Oosterhuis.

Het feest wordt gehouden in Zaal Herf-
kens te Baak, waar om 21.00 uur de
deuren open gaan voor het publiek.
Het eerste schot zal rond 21.30 uur ge-
lost worden door de huidige Prins Car-
naval ‘Arno Mulder de Tweede’. De ge-
hele avond wordt muzikaal opgeluis-
terd door Total Music die vele carna-
valskrakers ten gehore zal brengen.

Iedereen uit de gemeente Bronckhorst
en omstreken is natuurlijk van harte

welkom en mag wanneer zij wil, ook
mee schieten voor de hoogste eer, na-
melijk zich een jaar lang Prins of Prin-
ses Carnaval van Baak noemen.

Zoals je van de Baakse Carnavalsver-
eniging mag verwachten, belooft dit
weer een Giga gezellig feestje te wor-
den. Prins Arno de Tweede en De Raad
van 11 + Pino, hopen veel carnavallief-
hebbers te verwelkomen. Meer infor-
matie op de site www.carnavalbaak.nl

Wie wordt de nieuwe
Prins of Prinses
Carnaval van Baak?

De Baakse Carnavals vereniging organiseert zaterdagavond 15 november
voor de derde keer het Indoor vogelschieten. Het doel van deze avond is
het verkrijgen van een nieuwe Prins/Prinses Carnaval van Baak. Diegene
die de vogel eraf schiet krijgt de titel voor een heel jaar.

Ook Pino zal deelnemen aan het Indoor vogelschieten in Zaal Herfkens in Baak.

Men heeft Luitenant Kolonel b.d. Jaap
Jansen uit Assen bereid gevonden om
deze avond te verzorgen. "Operatie
Amherst, Franse Para's vochten in
Drenthe, april 1945". Hij zal ons die
avond meenemen naar april 1945
toen er in Drenthe en een stukje zuid-
oost Friesland ruim 700 Franse Para's
zijn geland. Tussen 7 en 13 april 1945
was dit gebied het strijdtoneel van
vaak bloedige gevechten. De Franse pa-
rachutisten hadden de opdracht om
het gebied voor te bereiden voor een
definitieve doorbraak van de opruk-
kende Canadese en Poolse bevrijders.
De heer Jansen heeft het Franstalige

boek van de oud-parachutist Roger Fla-
mand die destijds deelnam aan de
operatie in het Nederlands vertaald.
De belangstelling voor deze nagenoeg
onbekende operatie, die altijd onder-
belicht is gebleven, is sinds het ver-
schijnen van de Nederlandse versie
enorm toegenomen. De heer Jansen
heeft sinds 2002 al bijna 80 lezingen
gegeven over deze bijzondere militaire
operatie. 
Tijdens de twee uur durende lezing
worden er oorlogsfoto's en sheets ge-
toond en zal er ook een film worden
gedraaid die door RTV Drenthe is ge-
maakt. Deze professionele film over
de Drentse verzetsstrijders en hun
contacten met de Franse para's duurt
ca. 25 minuten.
Locatie partycentrum Langeler Spal-
straat 5 Hengelo Gld.
www.museum40-45.com

Lezing Achterhoeks Museum
Het Achterhoeks Museum 1940-
1945 houdt dinsdagavond 18 no-
vember de jaarlijkse lezing. Het
gaat over een vergeten luchtlan-
ding in Drenthe.

Ongeveer 40 golfclubs in Nederland
willen dit certificaat graag behalen
maar golfclub 't Zelle is er als eerste in
Nederland in geslaagd dit fantastische
resultaat neer te zetten.  De Neder-
landse Golf Federatie heeft een pro-
gramma voor de jeugd opgesteld om
golf als breedtesport te stimuleren en
meer kinderen de golfsport te laten
beoefenen. Dit is haalbaar als clubs

een goed jeugdprogramma aanbie-
den. Het belangrijkste is dat kinderen
spelenderwijs het golfspel onder de
knie krijgen. En dat spelenderwijs
wordt vorm gegeven door de golfpro-
fessionals in nauwe samenwerking
met golfcoaches en een uitgekiend les-
programma waar lessen, trainingen
en spelen de belangrijkste onderdelen
zijn.

De jeugdcom-
missie, onder
voorzitter-
schap van Anja
van der Torre,
heeft de afgelo-
pen 2 jaar hard
gewerkt om dit
voor elkaar te
krijgen. Cha-
peau!. De pla-
quette die zon-
dag is uitge-
reikt zal dan
ook een mooi
plaatsje in het
clubhuis krij-
gen. 

Voor jeugdle-
den heeft de
golfclub een
heel aantrek-
kelijk pro-
gramma voor
een prijs die
kan concurre-
ren met ande-
re sporten. Zo-
wel individu-
eel spel maar
ook teamspel
krijgt bij de
golfsport de
volle aandacht
en het stoffige
imago is al

lang niet meer van deze tijd, integen-
deel. En als student van MBO, HBO of
Universitair onderwijs is er een speci-
aal en aantrekkelijk studententarief. 't
Zelle heeft ruim 50 jeugdleden.
Nieuwsgierige kinderen en jongeren
worden uitgenodigd om eens een bal-
letje mee te slaan in de 3 gratis proef-
lessen. Wellicht samen met je ouders
want ook zij zijn van harte welkom. 
Golfclub 't Zelle is te bereiken op:
Vierblokkenweg 1, 
7255 MZ Hengelo Gld.
0575-467533, afdeling secretariaat
www.gczelle.nl
info@gczelle.nl

Golfclub 't Zelle heeft als eerste in Nederland het certificaat voor een uit-
gekiend lesprogramma voor de jeugd ontvangen. Zondag 9 november
kreeg de jeugdcommissie van de golfclub uit handen van de Nederlandse
Golf Federatie het allereerste certificaat van het nationale programma
'committed to jeugd'.

Golfclub 't Zelle



Het leek de leden van de vereniging
een goed idee om exposities te organi-
seren van oude Steenderense schil-
ders. Een commissie ging ermee aan
de slag. 

De in oktober gehouden excursie naar
het B.C. Koekkoekhuis in Kleve was zo
interessant, dat werd gekozen om in

aansluiting daarop de eerste expositie
van de Historische Vereniging Steen-
deren met schilderijen van vader en
zonen Koekkoek uit Baak in te richten. 

De tentoonstelling wordt gehouden in
de Boterstraat 1a in Bronkhorst. Dit is
het atelier van Ton van Lith, eveneens
lid van de HVS. Een schitterende loca-

tie, met boven maar ook in de kelder
een schat aan schilderijen van de fa-
milie Koekkoek. Liefhebbers van de
werken van deze schildersfamilie wa-
ren enthousiast over de hoeveelheid
materiaal dat beschikbaar was gesteld
voor deze bijzondere expositie. De on-
derwerpen werden herkend van vroe-
ger.

Tijdens de openingstijden zijn vrijwil-
ligers van de vereniging aanwezig om
uitleg te geven. Het laatste weekend is
8 en 9 november 2008 van 12.00-17.00
uur. Er wordt een kleine entree ge-
vraagd vanwege de onkosten.

Expositie schilders Koekkoek uit Baak

Feest der herkenning

De door de Historische Vereniging Steenderen, HVS, georganiseerde ten-
toonstelling van de oude Steenderense schilders Koekkoek werd afgelo-
pen weekeinden goed bezocht. Vele belangstellenden herkenden de on-
derwerpen van de schilderijen van vroeger. Aankomend weekend is de ex-
positie van de familie Koekkoek nog te bezichtigen. Daarna komen ande-
re Steenderense schilders aan bod.

Er is veel belangstelling voor de werken van de Baakse schilders Koekkoek.

Binky staat voor leuk, leerzaam, ge-
zond, maar ook van meer buitenspe-
len, bewegen en avonturen beleven. Er
zijn diverse soorten vers kinderfruit
zoals mandarijntjes zonder pitjes, ap-
peltjes en druiven zonder pitjes. Door
Binky moeten de kinderen meer fruit
gaan eten. Er zijn dan ook spelletjes
ontwikkeld en vanaf medio oktober is
de website www.binkyworld.nl online.

Bij twee verpakkingen Binky fruit krij-
gen de kinderen een zakje Clics: een
leuk en leerzaam bouwstenenspel
voor jongens en meisjes. Bovendien is
Binky in de introductieperiode ver-
bonden aan het grootste feest van het
jaar: De Club van Sinterklaas van Jetix.
Met Clics kunnen auto’s, treinen of
zelfs de stoomboot worden gebouwd.
Op deze manier is het nog gemakkelij-

ker om van fruit eten een groot feest
te maken. 
Binky houdt rekening met de toe-
komst en verpakt het, voor zover mo-
gelijk natuurlijk nabehandelde fruit,
zoveel mogelijk milieuvriendelijk.
Ook wordt aan de producenten een
eerlijke prijs voor het fruit betaald.
Het merk Binky is ontwikkeld om op
speelse wijze de strijd aan te gaan met
overgewicht onder de jonge generatie.
In de toekomst zal het assortiment
verder uitgebreid worden met pure
(zonder additieven) en gezonde pro-
ducten.

Nieuw bij AGF Garritsen in Toldijk

Binky fruit

Vanaf medio oktober is er bij AGF Garritsen aan de Kruisbrinkseweg in
Toldijk een fris fruitmerk beschikbaar dat ouders en hun kinderen helpt
aan een gezonde en actieve levensstijl: Binky. Kinderen eten niet voldoen-
de fruit en Binky wil hier wat aan doen.

Met Binky Clics kunnen kinderen van alles bouwen.

Jaarlijks houden de vrijwillige weide-
vogelbeschermers, ook de stand van
zaken bij, met name de aantallen nes-
ten, hoeveel er uitkomen en hoeveel er
verloren gaan. Nesten gaan doorgaans
verloren door predatie. Dat is eieren-
roof door andere dieren, zoals de vos,
de kraai, de hermelijn, de egel en der-
gelijke. Maar ook als eieren zijn uitge-
komen, is het gevaar niet geweken: rei-
ger, buizerd en andere rovers zien uit
naar een smakelijke snack. Vegter:
“Let maar eens op hoe vaak er een rei-
ger staat op een pas gemaaid grasland!
Naast predatie is er ook de intensive-
ring van de landbouw. Dat leidde on-
der andere tot lagere waterstanden en 
veelvuldig maaien, waardoor juist de
vogels die broeden in graslanden het
uiterst moeilijk hebben. Dat zijn voor-
al de grutto, de wulp, de tureluur en
de veldleeuwerik. Wie heeft dit jaar
nog een veldleeuwerik gehoord? Hun
aantal is in enkele tientallen jaren

met 90 procent achteruit gegaan”.
Wat zijn dit jaar de bevindingen. Gaat
het goed? “Helaas nee, het gaat hele-
maal niet goed met de weide- en ak-
kervogels in Bronckhorst. Ook niet
met de kievit! Vonden we vier jaar ge-
leden nog 825 nesten. Dit jaar vonden
we er slechts 322!
Een duidelijker teruggang kun je je
nauwelijks voorstellen, een verminde-
ring met ruim 60 procent in slechts
vier jaar. De jaren ertussen bevestigen
het beeld: in 2006 663 nesten, in 2007
niet meer dan 400. Je ziet een jaarlijk-
se daling in aantallen. Daarbij komt
de trend van jaarlijks toenemende
predatie en je gaat je afvragen: wor-
den er eigenlijk nog weidevogels vlieg-
vlug (volwassen).? En hoelang heeft be-
scherming nog zin! En willen we dit
met z'n allen of wordt het tijd dat er
wordt ingegrepen”, vraagt Vegter zich
af. “Maar door wie dan?
De boer? Boeren werken al mee, ze
doen wat ze kunnen. Het niet of later
maaien betekent grote financiële
schade.
Moeten zij daar voor opdraaien? Ik
dacht het niet. De politiek? Van lande-
lijke of provinciale zijde valt niets te
verwachten. Hun beleid richt zich op
gebieden waar nog redelijke popula-
ties weidevogels voorkomen. Bronck-
horst is voor hen niet interessant. Dan
moet het dus van de gemeente ko-
men..En daar is enige politieke wil
voor nodig. Is die er? Wij, vrijwilligers
zullen de gemeente in kennis stellen
van onze bevindingen en aansporen
na te denken over de consequenties.
Of, we gaan er al bij voorbaat mee ak-
koord dat over enige tijd de roep van
kievit, grutto en andere weidevogels
nauwelijks meer te horen is in deze
streek. Dan wordt het stil in Bronck-
horst”.

Het wordt stil in Bronckhorst

Het gaat niet goed met de
weidevogels in Bronckhorst
Wie zo af en toe langs de IJssel
fietst tussen Baak en Zutphen, ziet
regelmatig grote zwermen kievi-
ten. Wat zijn er nog veel, denk je
dan. Maar is dat ook zo! Elk jaar
zijn zo'n dertig vrijwilligers actief
in de gemeente. Ze zoeken , vinden
en markeren nesten van de kievit,
wulp, grutto, scholekster en ture-
luur. Daarmee helpen we de boer,
en wordt voorkomen dat nesten
verloren gaan tijdens het bewer-
ken van de akkers. “Het is altijd
een spannende tijd. Je ziet de vo-
gels in het voorjaar terugkomen
vanuit soms verre landen. En dan
is het heerlijk ze weer te zien balt-
sen en ze te horen elk met hun ei-
gen specifieke geluid”, zegt Pieter
Vegter van de Vrijwillige Weidevo-
gelbescherming Bronckhorst.

Sinds enkele jaren organiseert de
PvdA Bronckhorst jaarlijks een thema-
bijeenkomst met de fractie, wethou-
ders en bestuur. Deze dag wordt de
Rode Zaterdag genoemd. In de bijeen-
komst op 25 oktober heeft cabaretière/
columniste Hester Macrander, met de

enthousiaste aanwezigen, de grond-
beginselen van goede communicatie
op een zinnige en humoristische wijze
doorgenomen. 

De manier van informatie uitwisse-
ling en hoe met kritiek (positief dan
wel negatief) omgegaan wordt, is aan
de hand van voorbeelden uit de (par-
tij) praktijk zichtbaar geworden. 

In de discussies rondom thema's als
zichtbaarheid, lokaal belang versus
individueel belang en de rol van de
dorpsbelangen kwamen de sprekers
sneller tot de kern door de communi-
catietips. 
De PvdA kan terugkijken op een goede
en leuke dag!

Hester Macrander 
bezoekt de Rode Zaterdag
van PvdA Bronckhorst
Bestuur, fractie en wethouders van
de PvdA-afdeling Bronckhorst zijn
zaterdag 25 oktober aan het werk
gegaan met het thema communi-
catie. De PvdA vindt de contacten
met de inwoners, de leden maar
ook met bijvoorbeeld de toekom-
stige kiezers erg belangrijk. Om
dat beter aan te pakken is besloten
de jaarlijkse Rode Zaterdag daar-
voor te benutten.

Wat echter ontbreekt is een goede
naam voor dit plein. Er is door de
buurtbewoners Jan Stoel en Leon Rin-
ders, een passende naam voor dit

plein bedacht. De gemeente Brock-
horst was zeer content met dit voor-
stel en heeft de naam zeer snel goed-
gekeurd.
De onthulling van de naam van het
plein is, zaterdag 15 november om
15.00 uur. Alle belangstellenden zijn
van harte welkom op het nieuwe
plein.

Het appartementencomplex het
Beekdal is klaar. Voor het apparte-
ment is een leuk pleintje ontstaan,
dat op de bomen na af is.

Vorden weer een Pleintje rijker

9 meisjes streden om de beste plaatsen
in hun eigen categorieën. Er werden
verrassend 3 medailles gewonnen:

Instap niveau 16: Iris Lammers 3e, Me-
ta Kamphuis 9e, Anne Sarink 17e en
Carolien Hiddink 19e.
Pupil 1 niveau 16: Luna Bouwhuis 5e,
Eline Brummelman 9e en Femke vd
Stroom 13e.
Pupil 2 niveau 16: Susan Weenk 3e. 
Senior niveau 14: Linda Hendriks 1e.

WIK Wichmond tevreden
over gymprestaties
Wik Wichmond deed afgelopen za-
terdag 1 november mee aan de ra-
yonkampioenschappen in Lo-
chem.



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

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

Lichtenvoorde. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

NOG BELASTINGGELD TEGOED?

Als u over 2007 geen aangifte hebt ingediend is het heel goed moge-
lijk dat u nog recht hebt op een belastingteruggave. Bijvoorbeeld als
u ziektekosten hebt gehad, zoals een bijdrage voor een bril, reiskos-
ten, regelmatig bezoek aan artsen, etc.
Bij een gering inkomen komt u al snel voor teruggave in aanmerking
(AOW of WAO-uitkering). Ook als u niet het gehele jaar hebt
gewerkt (studenten) komt u vaak voor teruggave in aanmerking.

Wij maken graag geheel vrijblijvend een berekening.
Bij geen teruggave berekenen wij geen kosten.

Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 22 16

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl
VCA-gecertificeerd TUV Nederland

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

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

OPEN DAGEN 14 EN 15 NOVEMBER

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 15 november

in het café

Plork en de
Aannemers

In de discotheek

D.J. Martijn

Zutphenseweg 1a, Vorden

UITVERKOOP! STAPELTJESKORTING:
1 stuk 10% korting
2 stuks 20% korting
3 stuks 30% korting
4 stuks 40% korting
Onze merken zijn o.a. Vingino, Retour, Tumble & Dry,
Geisha, Garcia, Mexx en Carbone (alleen in Zelhem).

Graag tot ziens bij
Yvonne Jeugdmode
en Duddul & Biebel!

Stationsstraat 46, Zelhem

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

 
 
 

 

 

 
 

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

 Bouwen - 
modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken.

Kunde en kennis over oude en nieuwe

technieken in nieuwbouw, verbouw,

renovatie en onderhoud sluiten soepel

aan bij de specifieke wensen van de

opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries

is een traditierijke onderneming met

meer dan 125 jaar ervaring in de bouw.

Kennis van generaties heeft ons een

grote voorsprong gegeven.

Ervaring en vakmanschap verruimen de

mogelijkheden, zonder daarbij

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

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

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s
www.helminkmeubelen.nl

Vorden
Zutphenseweg 24 

Tel. 0575-551514
Eibergen

J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190h l i k b l l

J.

TOT 30 NOVEMBER A.S.
 BIJ ELKE 100 EUR0 100% 
KANS OP KRASKORTING!

U kunt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.H E L M I N K  M A A K T  H E T  M O O I E R  B I J  U  T H U I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

Jubi leumKraslotJubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

Rolluiken bieden 
optimaal comfort!

Afm. 100x100 cm (bxh) JUBILEUMPRIJS 236.-
Afm. 200x100 cm (bxh) JUBILEUMPRIJS 298.-
Afm. 200x180 cm (bxh) JUBILEUMPRIJS 398.-
Meerprijs elektrische bediening

Van 255,- nu JUBILEUMPRIJS 99.50

Rolluiken doen veel meer dan 
energie besparen, ze bieden de 
beste bescherming tegen:
• Regen, wind en  sneeuw
• Warmte, zonlicht
• Geluidsoverlast
• Inkijk
• Glasbreuk en inbraak
Vraag vrijblijvend 
gratis prijsopgave!

TTTTTOOOOOOTTTT 333000 NNOVEMBER A S

U kunt dunt deze korting beg besteden bij uw j uw aankaankopen in 2009in 2009.HH E L M I M
E L M I N K  M A A K T  H E T  M O O I E RM O O I E R  B I JJ  U T H U  T H UU  T H U I SU I SI S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

,

blot
braassl tbraasslot
basasssa lot
braasslbrassssa l

KKRRASRAS HI HIEIE WR UW KO KORTING��

JuuJuuuuibileumKKrub euubbuuJuuuuJJJuubibi leumibibib leleumumub eubb eeubbbbuuuuu KKKbKKrbKKKrrbKKrbKKKrrJJJJJJ        50 jaar        50 jaar
Helmink Helmink 
  Meubelen!  Meubelen!

Afm. 100x100 cm (bxh) JUBILEUMPR

 Profiteer nu van
        Jubileumprijzen:

Administratiekantoor

DE  WENDING B.V.

Wij zijn een administratiekantoor voor ondernemers uit het midden- en 
kleinbedrijf en agrarische sector. Tot onze dienstverlening behoort
het verzorgen van de financiële administratie, fiscale aangiften en de

Wij zijn op zoek naar een

- ASSISTENT ACCOUNTANCY M/V (40 uur per week)

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
- Het verwerken van financiële administraties m.b.v. AccountView
- Samenstellen jaarrekeningen
- Verzorgen fiscale aangiften
- Onderhouden contacten met cliënten

Wij zijn op zoek naar iemand die werkt op MBA niveau en bij voorkeur
ervaring heeft opgedaan bij een administratie- of accountantskantoor.

Uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreide C.V., kunt u richten aan
onderstaand adres t.a.v. dhr. A. Zweers of M.A.G.M. Veldkamp, 
of aan a.zweers@dewending.nl

jaarrekening, alsmede advisering op allerlei gebied.



Het bos bij de Vreekolk is aangelegd in
de zeventiger jaren. In het gebied zijn
nog oude armen van de Grote Beek
aanwezig en langs de beek zijn schra-
le graslanden te zien. Het is eigendom
van Staatsbosbeheer, die een beroep
doet op de vrijwilligers voor het onder-
houd.
Voorzitter René van Eijden was ver-
heugd dat er weer zoveel belangstel-
ling was voor deze ochtend. “Weer
nieuwe gezichten, leuk. Een hoop
mensen die via de landelijke natuur-
werkdag zijn gekomen,” zei hij en
waarschuwde lachend: “Dat blijft niet
beperkt tot een keer, want we hebben

vijf werkdagen in een winterseizoen,
een zomerwerkavond en een feest-
avond. Kortom, als je hier een keer ge-
weest bent, wil je nooit meer weg!” In
de Vreekolk is voldoende werk. De con-
clusie na vorig jaar luidde, dat men te
voorzichtig was geweest met het weg-
halen van bomen. Er had meer licht in
het bos moeten komen om de onder-
liggende bomen en struiken te kun-
nen laten uitlopen. De werkzaamhe-
den voor dit jaar waren erop gericht
om een grote open plek te creëren.
Een aantal bomen werden gespaard,
die met een lint eromheen, maar de
anderen werden omgezaagd.

Omdat vrijwilligerswerk in het bos
niet zonder risico’s is, werd daar voor-
af aandacht aan besteed. Deze och-
tend moest extra worden opgelet voor
het vallen van bomen, elkaar waar-
schuwen en opletten. Gewerkt werd
vooral met behulp van handzagen. 
De wat dikkere bomen werden met de
kettingzaag geveld, echter alleen door
de gediplomeerde motorkettingza-
gers! Er werd veel werk verricht deze
ochtend. En na een heerlijke kop soep
met brood ging iedereen voldaan naar
huis. De volgende werkdag van Het
Steenders Landschap is op 13 decem-
ber aanstaande. In 2009 wordt er ge-
werkt op 17 januari, 14 februari en 14
maart. 

Meer informatie is te vinden op de site
www.hetsteenderslandschap.nl

1 november 2008: Landelijke Natuurwerkdag

Het Steenders Landschap deed
weer mee

Het bos bij de Vreekolk in Steenderen was op zaterdag 1 november één
van de ruim 300 locaties waar de Landelijke Natuurwerkdag 2008 plaats-
vond. Zo’n 40 enthousiaste mensen werkten samen met Het Steenders
Landschap in dit prachtige stukje natuur.

Larissa, Celine en Stein (v.l.n.r.) werkten prima samen bij het vellen van een boom.

In de editie (28 oktober) van weekblad
Contact is bij het artikel Regelink
Schildersbedrijf gaat verhuizen, per

abuis een verkeerde foto geplaatst.
Hierbij alsnog de juiste foto van het
pand waar het schildersbedrijf zich

nu heeft gevestigd. Het nieuwe adres
is: Nijverheidsweg 6 in Hengelo Gld.
Telefoon: 0575 - 461655.

Juiste foto 
Regelink Schildersbedrijf

Adviseur Erwin Holthausen is reeds
25 jaar werkzaam in het financiële
vak waarvan de laatste vijftien jaar
fulltime als hypotheekadviseur. Hij
kan daardoor bogen op een zeer rui-
me ervaring zodat hij altijd een per-
soonlijk gerichte maatwerkofferte
voor u kan aanvragen. Uiteraard is
Holthausen erkend hypotheekadvi-
seur waardoor kwaliteit gewaarborgd
is. Hij is woonachtig in Hengelo maar
kent de markt in heel Bronckhorst
goed. Dit omdat hij vroeger hypo-
theekadviseur is geweest bij zowel de
Rabobank als bij Gerrits Lammers.
Daarnaast heeft hij een groot aantal
jaren bij Meeus in Doetinchem ge-
werkt.

Hypotheekadvies Bronckhorst is een
jong en deskundig bedrijf dat voor
zeer veel geldverstrekkers kan bemid-
delen in hypotheken maar ook in de
aanverwante producten zoals levens-
verzekeringen, pensioenen en spaar-
gelden. Bij uw bank krijgt u alleen
hun eigen product aangeboden. Hypo-
theekadvies Bronckhorst maakt ech-
ter eerst een zorgvuldige inventarisa-
tie van uw wensen en mogelijkheden
en zoekt daar de best passende geld-
verstrekker bij zodat u altijd een offer-
te op maat krijgt. “Wij begeleiden u in
het hele hypotheekproces en zorgen
voor de gehele administratieve afhan-
deling. Dit scheelt u heel veel werk en
biedt ook een geruststellende zeker-
heid dat het goed komt”, zegt Hol-
thausen overtuigend. Hypotheekad-
vies Bronckhorst is aangesloten bij een
inkoopcombinatie waardoor ze altijd
de laagste rentetarieven uit de markt
kunnen aanbieden. “Wij bieden de-
zelfde lage rentepercentages als ook

een Hypotheker of Hypotheekshop
kan. Daarnaast is het zo dat wij altijd
bij u thuis langs kunnen komen voor
een kosteloos hypotheekadvies. Bij uw
eigen bank en bij een Hypotheekshop
moet u vaak een afspraak een of twee
weken vooruit plannen om overdag of
een bepaalde avond dat het u net niet
uitkomt bij hen langs te komen. Dat
hoeft bij ons niet. Wij komen niet al-
leen de avond die u het beste uitkomt,
maar ook op de zaterdag op afspraak
graag bij u langs en kunt u in uw ei-
gen vertrouwde omgeving alles rustig
met ons doornemen. Ons advies is in
principe gratis. Dit is mogelijk door-
dat we een vergoeding ontvangen van
de financiële instellingen voor al het
werk dat wij hen uit handen nemen”.
Door de jarenlange ervaring van advi-
seur Holthausen en het grote aantal
geldverstrekkers kan Hypotheekad-
vies Bronckhorst bijna iedereen aan
een hypotheek helpen. Niet alleen de
gewone particulier maar ook de star-
ter, zelfstandige, gepensioneerde en
mensen met een BKR codering.

Hypotheekadvies Bronckhorst is ge-
vestigd in Hengelo, maar is er natuur-
lijk voor alle inwoners van de hele ge-
meente. Dus van Halle tot Olburgen
en van Zelhem tot Vorden en alle dor-
pen en buurtschappen om deze plaat-
sen heen. Ter gelegenheid van de ope-
ning is er tot het eind van dit jaar nog
een unieke actie. Iedere nieuwe klant
die in 2008 nog een hypotheekgesprek
heeft met onze adviseur, ontvangt een
Irischeque ter waarde van 25 euro.
Dus schroom niet om te bellen of te
mailen voor een afspraak. 
Een gesprek is natuurlijk altijd geheel
vrijblijvend. 
Zie ook de advertentie in deze krant
en kijk ook eens op de website
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl
voor meer informatie.

Hypotheekadvies Bronckhorst is ge-
vestigd: Steenderenseweg 16, 7255 KC
Hengelo Gld. Tel. 0575-460038, mo-
biel: 06-16673986. E-mail: info@hypo-
theekadviesbronckhorst.nl Website:
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Adviseur Erwin Holthausen erkend hypotheekadviseur

Hypotheekadvies
Bronckhorst nieuw 
en deskundig bedrijf
Sinds kort is er een nieuw onafhan-
kelijk hypotheekadvieskantoor in
de gemeente Bronckhorst, ge-
naamd Hypotheekadvies Bronck-
horst. Deze naam is zeer zorgvul-
dig gekozen. Zij zijn namelijk voor-
al gespecialiseerd in particuliere
hypotheekverstrekking voor de he-
le gemeente Bronckhorst. “Omdat
ik al langer met plannen rondliep
om een keer voor mijzelf te begin-
nen ben ik eens in de gemeente
Bronckhorst gaan rondkijken
waar men overal terecht kan voor
een onafhankelijk hypotheekad-
vies. Daarbij bleek dat er in de hele
gemeente Bronckhorst bijna geen
enkel onafhankelijk hypotheekad-
vieskantoor zit. Momenteel gaan
de meest mensen naar hun eigen
bank of naar de omliggende ge-
meenten Doetinchem en Zutphen
voor hypotheekadvies”, zegt Erwin
Holthausen van Hypotheekadvies
Bronckhorst. Vanaf nu hoeft dat
dus niet meer omdat Bronckhorst
voortaan zijn eigen hypotheekad-
vieskantoor heeft.

Adviseur Erwin Holthausen: "In de hele ge-
meente Bronckhorst is er bijna geen enkel
onafhankelijk hypotheekadvieskantoor".

Ook waren de 9 juryleden onderlei-
ding van de heer De Graaf aanwezig,
waar men vragen aan kon stellen. Dit
was niet echt noodzakelijk want deze
man loopt al meer dan 25 jaar in
Wichmond als jury rond en dan zijn
de meest punten wel duidelijk. Eén
punt kwam na voren wat betreft het
vroege opstellen vooraf aan de op-
tocht. Dit is echter wel noodzakelijk

voor een goede jurering en niet de ver-
geten voor de filmmakers die er dit
jaar ook weer een prachtige film van
hadden gemaakt. Voorzitster Erna
Roeterdink zette de heren Tjoonk en
Hissink in het zonnetje voor het goede
werk en de mooi plaatjes. 

Ook kwam de film van 15 jaar geleden
weer uit de kast die in volle vreugde
werd bekeken. Niet te vergeten kwam
ook het eerste songfestival die op De
Dolle Dinsdagavond werd gehouden
aanbod. Er zaten nog wel wat kinder-
foutjes in maar het was nu al een suc-
ces en wordt zeker volgend jaar nog
eens overgedaan. Wie er nog eens van
wil genieten kan de dvd bestellen bij
secretaris Gerrit Weenk voor 10 euro.

Filmavond Oranje Verenging
Vierakker - Wichmond
Afgelopen vrijdag 7 november kon
heel Vierakker en Wichmond nog
even nagenieten van de feestweek
die in augustus was gehouden. Dit
was voornamelijk een filmavond
voor de wagenbouwers die zelf wei-
nig van de optocht hebben gezien
en natuurlijk ook voor de na genie-
ters.



Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Borculoseweg 15a
7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 45 40 27
Fax  0573 - 45 38 25

info@gerardwesselink.nl 
www.gerardwesselink.nl

aan- en/of verkoop • taxaties • productierechten • bedrijfsverplaatsing

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96, F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Monteren en plaatsen van:
• binnen en buiten zonwering
• sloten en veiligheidsbeslag
• badmeubels en douchecabines
• schuifwanden/kast systemen
• parket en laminaatvloeren

• het maken van kozijnen en ramen
• isolerende beglazing
• afhangen van binnen- en buitendeuren
• velux dakramen
• blokhutten/tuinhuisjes

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE GIBO Groep, Tramstraat 6, Lochem.
Telefoon (0573) 43 84 56 of kijk op www.gibogroep.nl.

Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

Raadhuisstraat 11, 7251 AA Vorden • Tel. (0575) 55 52 22

Onze KERSTWORKSHOPS worden op
de volgende datums gehouden.

Dinsdag 9, maandag 15, dinsdag 16
en donderdag 18 december. 

Waar: in de winkel
Tijd: 19.00u tot ongeveer 22.00 uur

Tussendoor: koffie,thee en lekkernijen.   

Voor meer informatie:
www.vordensetuin.nl

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - T (0575) 55 13 12 - info@bakker.nl - www.bakker.nl

hotel • restaurant • conferenties & meetings • rijtuigenverhuur • slijterij • catering

BakkerBakker
zoekt een handige 65+er voor onderhoud

en schoonmaken van de koetsen.

Werktijden zelf te regelen.

Voor inlichtingen kunt u bellen
naar (0575) 55 13 12.

PBB
Bezorgdienst
PBB
Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14
7021 BK  Zelhem
tel./fax 0314 - 625159

zoekt enkele

BEZORG(ST)ERS
voor de dinsdag in het verspreidingsgebied van deze krant.

Reacties bij voorkeur schriftelijk.

Bij uw bestelling van € 8,50 of
meer voor al onze klanten van

onze vertrouwde kwaliteit:  
Zak Bildtstar Aardappelen 

van 3 kilo GRATIS.
Blanke Witlof 500 gram 0,69
Vol van smaak, Nieuwe Oogst,
Clementine Mandarijnen 20 voor 2,49

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 15 november. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

met het oog op

kw
ali

te
it.

..

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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Ookk ditt jaarr 
WENSENWENSEN voorr elkaarr ...

BESTELL NU!
Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



* Keramag Fidelio fonteinset

* Grohe fonteinkraan

* Chromen afvoerplug + ophanging

Ook aanbiedingen in hoekfonteinen

* Closetrolhouder

* Toiletborstelhouder

* Handdoekhaak

* Reserverolhouder

* 90 cm breed

* Incl. spiegel en lichtlijst

* In wit en pergamon
meer dan 25 verschillende modellen

* Gerberit GIS zelfdragend reservoir

* Villeroy en Boch verkort 48 cm     

wandcloset model Subway

* Toiletzitting met soft close

* Gerberit drukplaat model Samba

* Designradiator 170 x 60 cm

* Kleur wit en pergamon

* Incl. ophanging

170 x 75 cm kleur wit

voor € 159,-
van € 213,-

van € 938,-
voor € 599,-

van  2064,-

van € 3179,-

voor € 949,-
NU

voor € 149,-

van € 393,-
voor € 199,-

van  131,-
voor � 99,-

van € 241,- 

voor € 99,-

€

€

€

11

ZATERDAG 15 NOVEMBER VAN 9.00 TOT 16.00 UUR.

DE SHOWROOM VAN IS TEVENS GEOPEND.

* Sphinx ligbad

* 170x75 cm

* incl. badpoten

* kleur wit

* meerdere modellen en maten 

leverbaar

van € 784,-

voor € 199,-

* Detremmerie maxim badmeubel

* 100 cm breed

* strak design

* kleur wit

* 1 wastafel met 2 kraangaten

* inclusief spiegel met lamp

van € 2160,-

voor € 1095,-

* Thermic radiator

* 134x55 cm

* chroom

* incl. ophanging

van € 1276,-

voor € 495,-

* Thermostaatkraan inclusief

regendouche

* chroom incl. ophanging

* verstelbaar in hoogte

van € 831,-

voor € 395,-



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 46, 11 november 2008

Dik Nas besloot afgelopen vrijdag af
te treden als wethouder van de
gemeente Bronckhorst. Sinds de
herindeling was hij wethouder van
Bronckhorst en daarvoor werkte
Nas ook drie jaar in dezelfde functie
in Hummelo en Keppel. Hij heeft zijn
wethouderschap in deze jaren met
veel plezier uitgeoefend. Zijn
belangrijkste verdiensten liggen op
het gebied van sociale zaken.
Wethouder Nas maakte zich sterk
voor de sociaal zwakkeren in onze
samenleving. De gemeente is onder
meer trots op zijn bijdragen aan de
totstandkoming van het minima-
beleid van de gemeente
Bronckhorst, het aanbestedings-

beleid voor de SW-bedrijven
(Delta/Wedeo) en de wijze waarop de
contractvorming en werkwijze met
deze organisaties gebeurt. Ook het
mede mogelijk maken van de
gezondheidsvoorziening in het oude
gemeentehuis in Hoog-Keppel is
aansprekend.

Als reden voor zijn vertrek geeft Dik
Nas aan dat hij enkele keren met het
college van inzicht verschilde over
opereren en functioneren. Dit leidde
ertoe dat hij een aantal malen in een
minderheidspositie terechtkwam.
Om dit niet langere tijd te hoeven
voortzetten, meent Dik Nas ruimte
te moeten maken voor een opvolger

met te zeggen dat Bronckhorst zich
in de afgelopen vier jaar gekenmerkt
heeft door een harmonieus optreden
van het college en constructief
opstellen van coalitie en gemeente-
raad. 

Dik Nas was onder meer
verantwoordelijk voor werk,
inkomen en zorg, de Wet
maatschappelijke ondersteuning,
volksgezondheid, publiekszaken en
informatisering/automatisering. 

Opvolger
De coalitie CDA/PvdA blijft in stand.
De PvdA hoopt zo snel mogelijk een
opvolger bekend te maken.

Dik Nas legt functie van wethouder van de gemeente
Bronckhorst neer

De monumentencommissie
vergadert op 19 november 2008 om
09.00 uur in het gemeentekantoor.
De vergadering is openbaar. 

De agenda voor deze vergadering
vindt u op onze website
www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente Bronckhorst op 
5 januari 2009 in Zelhem worden de
kampioenen van 2008 gehuldigd. Als
u een persoon of een club kent die
het afgelopen jaar kampioen
geworden is op sportief of cultureel
gebied, dan kunt u dit tot 
5 december a.s. aan de gemeente
doorgeven. De huldiging van de
kampioenen is een blijk van
waardering van de gemeente en
haar inwoners voor de bijzondere
prestatie van deze mensen. 

Om geen kampioenen over te slaan,
vraagt de gemeente uw medewer-
king. U kunt personen of clubs uit de
gemeente Bronckhorst aanmelden
die voldoen aan de volgende criteria:
• de persoon of club heeft een

eerste prijs behaald tijdens een
nationaal kampioenschap 

• de persoon of club heeft een
eerste, tweede of derde prijs
behaald tijdens een Europees of
wereldkampioenschap 

• het kampioenschap dient erkend
te zijn door een (landelijke) bond

• de prestatie moet door de persoon
of club zelf verricht zijn; de
eigenaar van bijvoorbeeld een
rashond of bijzondere vogel komt
niet in aanmerking

Wilt u enkele (digitale) foto's of (nog
leuker) een filmpje van de persoon
of groep/club tijdens beoefening van
de discipline bij de aanmelding voe-
gen? De foto's/film worden gebruikt
tijdens de nieuwjaarsreceptie. Heeft
u hier vragen over, dan kunt u
contact opnemen met Jeroen
Glandrup afdeling Maatschappij en
organisatie, tel. (0575) 75 04 89. 

Aanmelden
Een aanmeldingsformulier treft u
hierbij aan. U kunt het formulier met
bijlagen tot 5 december a.s. naar de
gemeente sturen (geen postzegel
nodig), afgeven, of de gegevens
mailen naar 
j.glandrup@bronckhorst.nl

Aanmelden van Bronckhorster kampioenen 
Voor feestelijke huldiging tijdens nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2009

Kampioenen 2007

AANMELDEN KAMPIOENEN SPORT OF CULTUUR VAN HET JAAR 2008

Ik wil de volgende kampioenen van 2008 aanmelden:

Naam kampioen (persoon of team*): Tel.:

Adres:

Postcode: Plaats:

* ALLE personen die deel uitmaken van het team dat kampioen geworden is:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

Postcode en plaats: Postcode en plaats:

Tel.: Tel.:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

Postcode en plaats: Postcode en plaats:

Tel.: Tel.:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

Postcode en plaats: Postcode en plaats:

Tel.: Tel.:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

Postcode en plaats: Postcode en plaats:

Tel.: Tel.:

Discipline waarin kampioenstitel behaald is:

Kampioenstitel:

Gegevens van de afzender:
(de gemeente kan contact met u opnemen voor meer informatie over de kampioen)

Naam: Tel.:

Evt. naam organisatie

Adres:

Postcode: Plaats:

Let op! Graag filmbeelden of één of meer (digitale) foto’s bijvoegen van de persoon of het team tijdens beoefe-
ning van de discipline. Dit beeldmateriaal zal gebruikt worden bij de huldiging op de nieuwjaarsreceptie.

Dit aanmeldingsformulier vóór 5 december a.s.

• inleveren bij: Jeroen Glandrup, afd. Maatschappij en organisatie Gem. Bronckhorst, Banninkstraat 24a, Hengelo (Gld.) 

• of opsturen naar: Gemeente Bronckhorst, afdeling Maatschappij en organisatie, Jeroen Glandrup, 

Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo (Gld.)

• of mailen aar: j.glandrup@bronckhorst.nl

Heb je even Heb je even tijd?tijd?

Want tijd voor een ander... 
dat maak je!

tijdvoorons.nl

kijk dan op
tijdvoorons.nl



In januari 2008 stemde de raad in
met het plan 'Zicht op accommo-
daties', waarbij is gekeken wie de
eigenaar is en het beheer doet van
accommodaties in Bronckhorst. 
In het plan staan verschillende
uitgangspunten en aanbevelingen,
waaronder het opstellen van vier
accommodatieplannen (voor zwem-
baden, sporthallen, buitensport en
dorpshuizen die in eigendom zijn van
de gemeente). In deze plannen komt
te staan hoe de gemeente deze
accommodaties in de toekomst wil
exploiteren. De accommodatie-
plannen zijn nu gereed en b en w
stemden er vorige week mee in. 
De raad beslist op 27 november a.s.
over de plannen.  

Accommodatieplan zwembaden
Bronckhorst kent vier buitenzwem-
baden en twee binnenzwembaden.
In de Dennen (buitenbad in Vorden)
en Zonnewater (binnenzorgbad in
Hoog-Keppel) zijn eigendom van een
stichting, die ook voor de exploitatie
zorgt. Zwembad De Brink (binnen-
bad in Zelhem) is eigendom van de
gemeente, waarbij een stichting
voor de exploitatie zorgt. Buiten-
baden het Kruyffbad in Steenderen,
het Hessenbad in Hoog-Keppel en 
't Elderink in Hengelo zijn eigendom
van de gemeente en worden door
ons beheerd. Onder meer omdat de

komende jaren geen renovatie of
verbouw nodig is, stellen b en w 
voor om de eigen baden op peil te
houden. Zorgbad Zonnewater wil
graag uitbreiden en dat biedt voor
het Hessenbad mogelijk nieuwe
kansen. In Vorden is een aantal
ruimtelijke ontwikkelingen gaande
die misschien kansen bieden voor
opwaardering van zwembad In de
Dennen. Kortom, diverse ontwikke-
lingen die de gemeente in 2009
verder uitwerkt. We onderzoeken
ook of het meerwaarde biedt als
derden het beheer van onze eigen
zwembaden gaan doen.

Accommodatieplan sporthallen en
gymzalen
Er zijn vijf gemeentelijke sporthallen
en diverse gymzalen. Soms is de
gymzaal gevestigd bij een dorpshuis.
Vier sporthallen worden door ons
beheerd, terwijl stichting SSR het
beheer doet van sporthal De Pol in
Zelhem. De horeca is verpacht. 
De sporthal in Wichmond is in
eigendom en beheer van een
stichting en de sporthal in Veldhoek
is 100% particulier. Kortom, een
grote verscheidenheid. Wij gaan
bekijken of we meer eenheid kunnen
krijgen in beheer en exploitatie van
de eigen sporthallen en gymzalen.
Net als bij de zwembaden
onderzoekt de gemeente of het

meerwaarde heeft om dit door
derden te laten verzorgen.

Accommodatieplan buitensport
Hier betreft het vooral accommo-
daties met veldsporten. Er zijn in
totaal 14 verenigingen die een eigen
accommodatie hebben. Ook hier
geldt weer dat beheer en onderhoud
op diverse punten verschillen
kennen. Bijvoorbeeld van de
sportvelden, het terrein met de
diverse voorzieningen, maar ook 
van de op de complexen aanwezige
kleedgebouwen en kantines.
Zelfwerkzaamheid en wat de
gemeente doet varieert. In de
voormalige gemeente Zelhem
beheert SSR de sportvelden.

Uitgangspunt voor de toekomst is
dat de gemeente de specifieke
veldwerkzaamheden verzorgt en 
dat de verenigingen overige taken
overnemen. Daar waar openbare
(parkeer)terreinen zijn, blijft dit 
de verantwoordelijkheid van de
gemeente. Omdat het om veel
verenigingen gaat met elk een eigen
historie, is nog veel overleg nodig
om via maatwerk tot oplossingen te
komen.

Accommodatieplan dorpshuizen
De functie van dorpshuizen is in 
een plattelandsgemeente als
Bronckhorst heel belangrijk. Het
eigendom, beheer en exploitatie
varieert op dit moment nog sterk. 

De gemeente probeert om het
eigendom van de dorpshuizen bij
stichtingen neer te leggen en hen 
te stimuleren zelf hun 'broek op te
houden'. 

De voorstellen geven duidelijk de
richting aan over eigendom,
onderhoud, beheer en exploitatie,
maar de accommodatieplannen
kunnen alleen gerealiseerd worden
na zorgvuldig overleg met betrokke-
nen. Hier gaan we mee aan de slag
als de raad een besluit heeft
genomen over de plannen. Het is de
bedoeling om medio 2009 definitieve
keuzes te kunnen maken, zodat één
en ander per 1 januari 2010 gereali-
seerd kan zijn.

Gemeente komt met plannen voor het exploiteren van de eigen accommodaties

Raadsfracties stemmen in
met begroting 2009 
Op 6 november jl. vergaderde de
gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis over de begroting
2009. 

De begrotingsbehandeling begon
met een korte presentatie van de
raadsfracties waarin zij hun
algemene beschouwingen (zoals
gepubliceerd in het Contact van 
28 oktober jl.) nog eens beknopt
weergaven. De fracties zijn
tevreden met het positieve
eindresultaat van de begroting. 

Millenniumdoelen
De CDA-fractie gaf aan aandacht
voor de medemens in Bronckhorst
maar ook in het buitenland en
duurzaamheid belangrijk te vinden.
Het nieuwe gemeentehuis noemt de
fractie een mooi voorbeeld van
duurzaamheid. Via een gezamen-
lijke motie met de PvdA vroegen zij
het college om de campagne van de
Verenigde Naties voor het bereiken
van de Millenniumdoelen te
ondersteunen en te verklaren dat
Bronckhorst een Millennium-
gemeente wil zijn. Zij willen in de
begroting een bedrag van € 15.000
reserveren voor activiteiten ter
ondersteuning van projecten die
erop gericht zijn om deze doelen te
halen. De Millenniumdoelen willen
armoede en ongelijkheid
tegengaan.  

De PvdA gaf aan er trots op te zijn
dat veel van wat in het raads-
programma (de plannen van de
coalitie voor hun bestuursperiode)
staat, is gerealiseerd. Belangrijk
voor de fractie is onder meer het
subsidiebeleid (voor veel
verenigingen een belangrijke
inkomstenbron) dat de gemeente

heeft, de nieuwe woonvisie waarin
aandacht is voor woningen voor
starters en senioren, maar ook de
leefbaarheid in de kleine kernen en
het beschikbaar zijn van Wmo-zorg
voor iedereen die dat nodig heeft. 

Tegen de OZB-verhoging 
De VVD noemde ook dat de
begroting positief is en de fractie
pleitte daarom tegen een OZB-
verhoging van 10% voor niet-
woningen. Verder vindt de fractie
dat een goede dienstverlening de
aandacht moet blijven houden. Zo
moet er te allen tijde een correcte
afhandeling van brieven en e-mails
zijn. Ook de Wmo-zorg moet in
Bronckhorst goed op orde blijven en
de fractie wil graag dat b en w
bekijken of het mogelijk is, als
landelijke wetgeving hierover
definitief is, in Bronckhorst een
verzekering voor vrijwilligers in te
voeren. De fractie diende over dit
onderwerp een motie in, samen met
GroenLinks en D66. De VVD diende
met D66 ook moties in tegen de
OZB-verhoging voor niet-woningen
en het instellen van een
bestemmingsreserve voor
incidentele nieuwe plannen. De
fracties willen dat b en w eerst een
nota Reserves en voorzieningen
opstellen. Deze zou duidelijk
moeten maken hoe de gemeente-

lijke reserves er precies uitzien en
waarvoor deze wel/niet ingezet
kunnen worden. 
GroenLinks gaf aan zin in de
toekomst te hebben. De fractie is
blij dat b en w geen geld op
buitenlandse banken hebben uit-
staan, waardoor financiële
problemen zouden kunnen
ontstaan. Ook wil de fractie dat de
gemeente, indien nodig, mensen die
door een eventuele economische
recessie in de problemen komen
financieel ondersteunt. Hierover
diende GroenLinks een motie in.
Verder vroeg deze fractie aandacht
voor de daling van de beroeps-
bevolking en de gevolgen daarvan
voor de gemeente. GroenLinks
noemde ook het belang van aan-
dacht voor duurzaamheid. Tot slot
vroeg de fractie de raad een motie
aan te nemen waarin staat dat de
Bronckhorster gemeenteraad het
ongewenst vindt dat b en w het plan
van de gemeente Doetinchem tot
het aanleggen van een oostelijke
randweg steunen.

Aandacht voor Europa
D66 was ook blij met de sluitende
begroting. De fractie vindt daarom
de voorgestelde OZB-verhoging
voor niet-woningen van 10% niet
nodig. De fractie zegt wel dat de
meerjarenbegroting laat zien dat
we ambities in de toekomst
misschien bij moeten stellen. 
De fractie wil ook graag hoger
onderwijs in de Achterhoek en wil
dat de gemeenten de mogelijk-
heden hiervoor onderzoeken. Net
zoals de VVD en GroenLinks maakt
de fractie zich sterk voor een
onderzoek naar de mogelijkheid om
in Bronckhorst een verzekering

voor vrijwilligers in te voeren, als
landelijke wetgeving hierover
gereed is. Voor D66 is Europa een
heel belangrijk aandachtspunt. De
fractie is blij dat b en w zich
hiervoor sterk inzetten. Samen met
alle andere partijen in de raad vroeg
D66 in een motie aan b en w door 
te gaan met het voorbereiden,
ontwikkelen en uitwerken van op
Europa gerichte activiteiten en
initiatieven en hiervoor in de
begroting 2009 een bedrag van
10.000 euro op te nemen. 
De motie is met algemene
stemmen aanvaard.

Uitkomsten
Na het debat over de begroting
stemden de raadsfracties in met 
de voorliggende begroting en meer-
jarenbegroting. D66 en de VVD
gaven alleen met een stemverkla-
ring aan tegen de voorgestelde OZB
verhoging van 10% voor niet-
woningen en de speciale
bestemmingsreserve, die b en w in
willen zetten om bepaalde plannen
te verwezenlijken, te zijn.  

De amendementen van de VVD en
D66 tegen de OZB-verhoging voor
niet-woningen en het instellen van

een bestemmingsreserve in de
begroting zijn verworpen. CDA,
PvdA en GroenLinks stemden
tegen. Voor wat betreft de OZB-
verhoging stellen zij zich solidair
met het standpunt van het college
dat tot de verhoging besloten is om
de tarieven van niet-woningen en
woningen meer gelijk te trekken.
Bovendien zijn de tarieven ook na
de verhoging vergeleken met
omliggende gemeenten nog steeds
laag, waardoor Bronckhorst voor
ondernemers prima tarieven blijft
bieden. De motie van D66, de VVD
en GroenLinks over de vrijwilligers-
verzekering werd met algemene
stemmen aanvaard. Datzelfde geldt
voor de motie van de CDA en PvdA-
fracties over het steunen van de
Milllenniumdoelen. Beide moties
van GroenLinks over de onder-
steuning van mensen die door een
economische recessie in financiële
moeilijkheden komen (de overige
fracties vinden dat de gemeente
hiervoor al voldoende mogelijk-
heden biedt) en tegen het steunen
van b en w van de plannen van de
gemeente Doetinchem voor een
oostelijke randweg, zijn verworpen.
Alleen GroenLinks stemde voor.  

Tot slot
Voor alle informatie over de
onderwerpen die besproken zijn
tijdens deze begrotingsvergadering
verwijzen wij u naar de website van
de gemeente (onder Gemeente/
Raad en commissies). 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 27 november
2008. Aanvang 20.00 uur.

Uit de raad

Wilt u een onderwerp op de
politieke agenda plaatsen? Dat kan
als het tenminste niet gaat over
een privé-belang, een klacht of
een bezwaar. Voor informatie en
spelregels kunt u contact
opnemen met de griffie of de
website raadplegen, klik op
infobalie, dan op folders en
selecteer vervolgens ‘Over
burgerinitiatief en spreekrecht’.

Uw onderwerp op de politieke agenda



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. buurtfeest Halle-Heidehoek, 26 juni 

van 19.00 tot 01.30 uur, 27 juni van 10.00 tot 01.30 uur, 28 juni 2009 van 11.00 tot 19.00 uur, 
C. Hitpass

• Halle, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Halse dag, 6 september 2009 van 10.00
tot 19.00 uur, C. Hitpass

• Halle, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. kermis, 1 juli van 19.00 tot 00.30 uur, 
2 juli van 19.00 tot 00.30 uur, 3 juli van 13.00 tot 01.30 uur en 4 juli 2009 van 10.00 tot 01.30 uur,
C. Hitpass

• Keijenborg, Hengeloseweg 65, permanent plaatsen van drie vlaggenmasten en een wisselende
opblaasfiguur, Pape Attractieverhuur

• Vorden, afsluiten gedeelte van de Prins Clausstraat, Beatrixlaan, Christinalaan en Margriet-
laan i.v.m. bomen planten en openingshandeling op het Burg. van Arkelplein, 13 december
2008, gemeente Bronckhorst

• Vorden, Eikenlaan 15, terrein S.V. Ratti, carnavalsweekend, 20 februari van 19.00 tot 01.30 uur,
21 februari van 20.00 tot 01.30 uur en 22 februari van 15.00 tot 21.00 uur, tijdelijke gebruiks-
vergunning tent, 20 t/m 22 februari, stichting Kranenburgs Carnaval, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 20 februari van 19.00 tot 01.30 uur, 21 februari van 20.00 tot 01.30 uur en
22 februari 2009 van 15.00 tot 21.00 uur, J. Kieskamp

• Vorden, squash centrum, aanwezigheidsvergunning voor één behendigheidsautomaat van 
1 januari t/m 31 december 2009, A.T. van Someren

• Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Septemberfeesten Zelhem, 
17 september van 20.00 tot 00.30 uur, 18 september van 13.00 tot 01.30 uur, 19 september van
14.00 tot 01.30 uur en 20 september 2009 van 11.00 tot 18.00 uur, C. Hitpass

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Leeuwencamp 6, aanbouw erker
• Drempt, Kerkstraat 13, gedeeltelijk vergroten woning
• Drempt, Kerkstraat 52, plaatsen dakkapel
• Halle, Dwarsdijk 6, plaatsen twee dakkapellen
• Halle, Halle-Heideweg 31A, plaatsen 18 zonnepanelen
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 40, veranderen gevel kantoor-werkplaats
• Vorden, Almenseweg 8, verbouw stal tot garage
• Wichmond, Dorpsstraat 6, plaatsen vriescel
• Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 22, veranderen woning

Aanvragen

Ontwerpbesluit (art. 11 Monumentenverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf  
13 november t/m 24 december 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:

• Hoog-Keppel, Oude Zutphenseweg 13, aanvraag monumentenvergunning voor het plaatsen
van een uitmestinstallatie aan de achtergevel

Monumentenverordening Bronckhorst 2006

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 30 oktober 2008:
• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, innemen standplaats voor verkoop van vis op

dinsdagen in 2009 van 09.30 tot 17.30 uur, Marco van de Groep
Verzonden op 4 november 2008:
• Vorden, crossloop met start en finish bij Lindese molen, 30 november 2008 van 11.00 tot 15.00

uur, Lindese Blubber Run
• Zelhem, centrum, kerstmarkt, 14 december 2008 van 14.00 tot 19.00 uur, ondernemers-

vereniging Zelhem
Verzonden op 6 november 2008:
• Bronckhorst, winterwandeltochten met diverse afstanden en medewerking van

midwinterhoornblazers, start en finish bij sportcomplex De Veldhoek, 14 december 2008 vanaf
10.00 uur, wandelsportvereniging De Ploeg

• Hengelo (Gld), Sinterklaasintocht, 16 november 2008 van 13.30 tot 15.30 uur, Hengelose
ondernemersvereniging

• Laag-Keppel, Sinterklaasintocht, 22 november 2008 van 14.00 tot 15.50 uur, Sinterklaascomité
Hummelo en Keppel

• Vorden, werkzaamheden spoorlijn Zutphen-Winterswijk, 21 november vanaf 22.00 uur tot 24
november 2008 06.00 uur, VolkerRail Contracting

Drank- en Horecawet
Verzonden op 5 november 2008:
• Vorden, aan S. Pardijs in Vorden is vergunning verleend voor het uitoefenen van een slijters-

bedrijf in de inrichting Dorpsstraat 22   

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 5 november 2008:
• Hengelo (Gld), Akkerwinde 26, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Hoetinkhof 145, vergroten woning 

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 31 oktober 2008: 
• Vorden, Larenseweg 4, bouwen hooiberg 
Verzonden op 4 november 2008:
• Hengelo (Gld), Koningsweg 7, gedeeltelijk vernieuwen woning
• Hengelo (Gld), Loakendiek 3, vergroten ligboxenstal
• Hengelo (Gld), Rozenhoflaan 17, verbouw woning en bouw garage/hobbyruimte, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Keijenborg, Poelsweg 17, vergroten woning
• Zelhem, Abbinkstraat 10, bouwen garage annex bergruimte met carport, tuinmuur en overdekt

terras, verleend met ontheffing op grond van artikel 3.6, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 10, vergroten woning

Verleende vergunningen

Huiselijk geweld in uw omgeving? Nu is het genoeg

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

Wat ziet u hier? Een kaart over
alcohol in de opvoeding die alle
gezinnen met kinderen in de leeftijd
van 1 t/m 15 jaar in Bronckhorst
ontvangen hebben. 

De burgemeester en wethouder
Boers vragen hiermee de aandacht
van ouders en opvoeders voor hun
rol ten opzichte van alcohol.

Ouders hebben meer invloed op het
drinkgedrag van hun kinderen dan
zij vaak denken. Met de kreet 
'D'RAN' (Oftewel 'Er vol voor gaan')
wordt duidelijk gemaakt dat het
belangrijk is dat ze hier iets mee
doen. Dit is uitgewerkt in drie
praktische tips op de achterkant van
de kaart: 
• houd de volgende regel aan: 'geen

alcohol tot 16 jaar, thuis niet één
buitenshuis niet'

• drinkt uw kind al? Maak dan
duidelijke afspraken en laat zien
dat u hier als vader en moeder
samen achter staat

• het goede voorbeeld geven werkt:
wees matig met alcohol in het
bijzijn van uw kinderen

Op de achterkant van de kaart
vinden ouders ook een krasvlak met

daarachter een code, waarmee zij
kans maken op kaartjes voor een
voetbalwedstrijd van De Graafschap.
Daarvoor kunnen zij tot 28 november
a.s. de code invullen op 
www.d-ran.nl.

Met het goede voorbeeld geven kunt
u als ouder niet vroeg genoeg
beginnen. Daarom is de kaart
verstuurd aan ouders met kinderen
vanaf 1 jaar. De kaart moet vooral
vaders aanspreken. Andere
activiteiten, zoals ouderavonden 
en voorlichting tijdens het
gezondheidsonderzoek van de GGD,
bereiken vooral de moeders. Maar
ook vaders hebben een belangrijke
rol in de opvoeding van hun kind ten
opzichte van alcohol. Dit begint al
vroeg met het goede voorbeeld

geven. En als alcoholgebruik
eenmaal aan de orde is, dan is het
belangrijk dat beide ouders het 
eens zijn over de regels.

De komende tijd volgt meer
informatie over alcohol en
opvoeding. Dit in het kader van het
project 'Alcoholmatiging Jeugd in 
de Achterhoek', dat de acht Achter-
hoekse gemeenten, (waaronder
Bronckhorst), politie, justitie,
IrisZorg en GGD Gelre-IJssel samen
met regionale en plaatselijke
partners hebben opgepakt.

Reageren?
Wilt u reageren, dan kunt u mailen
naar 
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl.

Kraskaart voor vaders met alcoholadvies

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 25 december 2008. Indien u dat wenst worden
uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U
moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u
mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met
de heren W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later
(ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.
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Rondweg Hummelo
De provincie Gelderland heeft haar website bijgewerkt ten aanzien van de rondweg Hummelo. 
De laatste stukken zijn hierop geplaatst. Daaronder de aanvulling op het MER, het archeologisch
bureauonderzoek en het advies van de Commissie voor de Milieu Effect Rapportage (Cmer). 
Zie www.gelderland.nl/n314.

Verkeer en vervoer

Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008;
Steenderenseweg 2 Hengelo'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008; Steenderenseweg 2 Hengelo' en
de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 13 november t/m 24 december 2008 tijdens
de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te
zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 
75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke
plannen.

Het plan heeft betrekking op een functiewijziging van een voormalige karakteristieke boerderij
nabij Steenderenseweg 2. Hierbij wordt het mogelijk gemaakt om in de vervallen boerderij twee
woningen te realiseren. Het agrarisch bouwperceel op de Steenderenseweg 2 vervalt en wordt
een dubbele burgerwoning.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het

ontwerpwijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij burgemeester en wethouders.

Ontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening Buitengebied,
Wildenborchseweg 19'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening Buitengebied, Wildenborchseweg 19'
(Vorden) en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 13 november t/m 24 december
2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen. Het plan heeft betrekking op de bouw van een tweede
bedrijfswoning en de uitbreiding van het horecagedeelte met een serre aan de
Wildenborchseweg 19 in Vorden.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp-
bestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij de gemeenteraad.

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Landgoed De Driesprong'
Gedeputeerde Staten van Gelderland keurden op 28 oktober 2008 het bestemmingsplan
'Landgoed De Driesprong' goed. Het plan heeft betrekking op de oprichting van een nieuw
landgoed, op de hoek van de Kuiperstraat/Wolfersveenweg in Halle.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 13 november t/m 
24 december 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage. 

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Bleekstraat 4, voor het realiseren van een woning met garage, geldend

bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 13 november t/m 
24 december 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij 
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie� Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbesluit
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Enkweg 4, bouwen carport, wegens bouwen voor de gevel van het hoofdgebouw met

overschrijding  van de maximale hoogte. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het
geldende bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'

• Vorden, Veldslagweg 4, vervangend bouwen bijgebouw, wegens overschrijding maximale
hoogte en oppervlakte bijgebouw. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Wichmond, Hackforterweg 9, gedeeltelijk vergroten woning, wegens overschrijding zone
hoofdgebouw. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan
'Wichmond 1994'

• Wichmond, Hackforterweg 11A, vergroten bijgebouw, wegens overschrijding maximale hoogte
bijgebouw. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan
'Wichmond 1994'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Drempt, Hulsevoortseweg 4, bouwen berging/hobbyruimte, wegens overschrijding maximale

nokhoogte en bebouwingsoppervlakte. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het
geldende bestemmingsplan 'Achter Drempt'

De bouwplannen liggen van 13 november t/m 24 december 2008 tijdens de openingstijden voor
belanghebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen 
en handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te
zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575)
75 02 88. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke
plannen. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een
gemotiveerde zienswijze over de te verlenen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan het college van b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Onteigening van percelen voor realisering van bestemmingsplan 
'De Kwekerij', Hengelo (Gld)
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 23 oktober 2008 b en w gemachtigd om namens de

Bestemmingsplannen

• Zelhem, Ruurloseweg 1, bouw berging
Verzonden op 5 november 2008:
• Drempt, Gildeweg 13G 01 t/m 13G 06, bouwen zes garages
• Steenderen, Molenkolkweg 39, verbouw woning
• Vorden, de Bongerd 1, bouw erker, verleend met ontheffing op grond van artikel 3.23 van de

Wet ruimtelijke ordening

Reguliere bouwvergunning 2e fase 
Verzonden op 31 oktober 2008: 
• Vorden, de Eldersmaat 3, bouwen ligboxenstal

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 31 oktober 2008:
• Halle, Landstraat 8, plaatsen overkapping
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 6, vernieuwen schuur

Sloopvergunning
Verzonden op 31 oktober 2008:
• Hengelo (Gld), Korenbloemstraat 15, slopen units bibliotheek en VVV kantoor 

Kapvergunning
Verzonden op 6 november 2008:
• Hummelo, Broekstraat 39, vellen van één linde, herplant verplicht: één beuk

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 
5.4.1 APV)
Verzonden op 10 november 2008:
• Laag-Keppel, nabij de Wehlsedijk op het landgoed Haverland, voor het verbranden van

snoeihout, afkomstig van landschappelijke onderhoud, nabij eerder genoemd perceel
• Laag-Keppel, nabij de Wehlsedijk op het landgoed Heggeveld, voor het verbranden van

snoeihout, afkomstig van landschappelijke onderhoud, nabij eerder genoemd perceel
• Laag-Keppel, nabij de Rijksweg op het landgoed Eldrik, voor het verbranden van snoeihout,

afkomstig van landschappelijke onderhoud, nabij eerder genoemd perceel
• Halle, Jolinkdijk 4, voor het verbranden van snoeihout, afkomstig van landschappelijke

onderhoud, op dit perceel
• Halle, Halle-Heideweg 26, voor het verbranden van snoeihout, afkomstig van landschappelijke

onderhoud, op dit perceel

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, tijdens de kerstmarkt op 14 december 2008 is de Markt van 08.00 tot 24.00 uur

afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Voor het doorgaande verkeer geldt
een omleidingsroute via de Burgemeester Rijpstrastraat, Halseweg en de Brinkweg

• Laag-Keppel, tijdens de Sinterklaasintocht op 22 november 2008 zijn de Dorpsstraat en de
Wehlsedijk van 14.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer.
Voor het doorgaande verkeer geldt een omleidingsroute via de   Eldrikseweg, IJsselweg en de
Jonker Emilweg

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 bouw- en
sloopvergunningen), of Openbare werken (kapvergunning). In het bezwaarschrift moeten
staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw
ondertekening.

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

Alleen voor de kapvergunning 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.
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Meldingen(art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
13 november t/m 25 december 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond
van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

Wet milieubeheer

raad in gevolge art. 80 Onteigeningswet en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het
volgende bekend te maken.

Vanaf 17 november ligt gedurende zes weken het raadsbesluit, tot onteigening van 23 oktober
2008, ter visie en het onteigeningsplan voor een viertal percelen in het plangebied 'De Kwekerij'.
Het betreft de percelen, gelegen binnen de kern Hengelo (Gld), kadastraal bekend gemeente
Hengelo (Gld), sectie K, nrs. 2085, 3109, 3486 en 3900, zoals deze nader zijn aangegeven op de tot
het onteigeningsplan behorende grondplankaart en lijst van de te onteigenen percelen. De
percelen liggen globaal tussen de Heurne in het zuiden, de Vordenseweg in het westen, de
Hiddinkdijk in het noorden en het Vordensvoetpad in het oosten.

De reden voor onteigening is de realisering van het bestemmingsplan 'De Kwekerij', dat door de
gemeenteraad op 22 november 2007 is vastgesteld. De betrokken percelen zijn bestemd voor
Wonen, Verkeer-verblijf, Tuin en Groen- en waterberging. Op de betrokken percelen is woning-
bouw met bijbehorende voorzieningen voorzien. In het plangebied 'De Kwekerij' is de realisatie
van circa 200 grondgebonden woningen voorzien. 

B en w hebben op 21 december 2004 een inrichtingsschets voor het plangebied 'De Kwekerij'
vastgesteld, alsmede een beschrijving van de vorm van uitvoering van de bestemming, zover het
gaat om de gronden die betrokken worden in de onteigening. De gemeente wenst dat de bestem-
ming zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. Ondanks pogingen de percelen minnelijk te ver-
werven, is de gemeente tot op heden niet in staat gebleken deze aan te kopen.

Het raadsbesluit en het onteigeningsplan kunt u vanaf 17 november t/m 29 december 2008 
inzien bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor tijdens
de openingstijden. Voor een afspraak kunt u terecht bij de heer D.T.R. Davies van de afdeling, 
tel. (0575) 75 03 65. Gedurende zes weken vanaf het tijdstip van terinzagelegging kunnen
belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht,
schriftelijk bij de Kroon bedenkingen naar voren brengen tegen het raadsbesluit tot onteigening.
De schriftelijke bedenkingen kunt u richten aan Hare Majesteit de Koningin, de minister van
VROM, Postbus 20951, 2500 EZ, Den Haag

• Hengelo (Gld), Banninkstraat 26, het veranderen van het rioolgemaal waarop het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

• Vierakker, Koekoekstraat 13, het oprichten van een mestbassin binnen een bestaande
inrichting waarop het Besluit mestbassins milieubeheer van toepassing is.

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de
vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voor-
schriften, die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
13 november t/m 24 december 2008 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:

• Halle, Halle-Heideweg 39A, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een rundvee- en konijnenhouderij

• Vierakker, Vierakkersestraatweg 32, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een rundvee- en vleesvarkenshouderij

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-
besluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

zienswijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 25 december 2008.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Naar de Sinterklaas intocht in de gemeente Bronckhorst?
P A R E L  V A N  D E  W E E K

Kijk op www.vvvbronckhorst.nl voor exacte tijden en locaties.

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

KLEINSTE PRIJSJES. ONZE PRIJSVECHTERS!

ALLE AH
SPAARLAMPEN
40% K40% KOORRTTIINNGG
BERBERANA DRAGON
TEMPRANILLO
2 flessen à 0,75 liter

van 9.96
voor 5.99

PAMPERS
LUIERS

2 dozen

van 36.90

voor 32.50

+ GRATIS fles Lenor 
wasverzachter

t.w.v. 2.99

ELSTAR APPELEN
zak 1,5 kilo

nu  1.29

HOOGHOUDT JONGE JENEVER
2 flessen à 1 liter

van 24.98
voor 19.98

AH KIPFILET
kilo

van  6.49
voor  4.99



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

In Oktober is door Luci Aversteeg, van
het bekende goudsmid atelier Elcer-
lyck uit Bredevoort, een sieraad be-
schikbaar gesteld, welke door haar
zelf is ontworpen en vervaardigd. Ate-
lier Elcerlyck ontwerpt in opdracht

sierraden geheel aangepast aan de ei-
gen smaak van de drager. Ze is inmid-
dels bekend bij een breed publiek en
wordt herkend door heel Europa.
De hoogste bieder deze maand is in-
middels een bekende bij de kunstvei-

ling www.kunstindruk.nl, de heer
Bert Braakhekke uit Lochem. Op 27
oktober toen de veiling werd gesloten
had hij het hoogste bod uitgebracht
n.l. € 210,00.

Iedere kunstenaar die een kunstobject
ter beschikking heeft gesteld, heeft
zelf bepaald aan welk goede doel de
opbrengst ter beschikking wordt ge-
steld. De opbrengst van het sieraad
gaat deze maand volledig naar Hospi-
cegroep De Lelie uit Winterswijk. Deze
groep vrijwilligers bieden hulp aan
mensen die graag thuis willen ster-
ven, temidden van hun familie en
dierbaren. Door hun betrokkenheid
wordt deze periode zoveel mogelijk
aan de wensen tegemoet gekomen en
waar de situatie het niet toelaat of de
familie overbelast raakt, kan het hos-
pice uitkomst bieden. 
Op dit moment biedt het hospice
plaats aan twee gasten en er wordt  ge-
zocht naar de mogelijkheden om 4
gasten te kunnen gaan opnemen. Hos-
picegroep De Lelie heeft een wachtlijst
en moet steeds vaker "nee" verkopen,
met als gevolg dat mensen vaak over-
lijden voor dat men in het hospice
wordt opgenomen.

Vrijdag 31 oktober is de cheque door
Luci Aversteeg en Jan Oonk van Wee-
vers Elna overhandigd aan Joke Ver-
wey, Coördinator van de Hospice-
groep. Dit gebeurde op informele wijze
in het pand van Weevers Elna aan de
Bleekwal in Lichtenvoorde. Joke Ver-
wey was ingenomen met de cheque en
verwoorde dit als volgt: "Aangezien wij
jaarlijks financiële tekorten hebben
en wij verbouw-nieuwbouwplannen
hebben zijn wij bijzonder blij met ie-
dere gift. Hierdoor kan ons werk voort-
gang vinden." Het was overigens niet
de eerste keer dat door tussenkomst
van Luci Aversteeg een bedrag aan
Hospicegroep de Lelie werd overhan-
digd. Zij draagt de deze groep vrijwilli-
gers een warm hart toe.

Hospicegroep De Lelie ontvangt
cheque via veiling Kunstindruk

Maandag 13 oktober startte voor de 10e keer de veiling van een kunst-
object, waarvoor de opbrengst bedoeld is voor een goed doel, via
www.kunstindruk.nl. Deze veiling wordt georganiseerd door drukkerij
Weevers en haar nevenvestigingen, een gevolg van de jaarlijkse kalender
voor hun relaties.

Overhandiging van de cheque voor het pand van Weevers Elna v.l.n.r. op de foto Jan Oonk
- Weevers Elna, Joke Verwey - Hospicegroep De Lelie en Luci Aversteeg van Atelier Elcerlyck.

VEILING
Elke laatste maandag van de maand
sluit de veiling om 12.00 uur, twee
weken vóór deze datum wordt de vei-
ling geopend en kan worden gebo-
den op het kunstwerk van de maand.
Direct na de sluiting is bekend welk
bedrag ten goede komt aan het goe-
de doel. Op de website en de kalen-
der staat niet alleen het kunstwerk
afgebeeld, maar wordt ook infor-
matie vermeld over de kunstenaar
en het goede doel dat hij of zij heeft
uitgekozen. Mocht u niet de moge-
lijkheid hebben om via e-mail uw
bod uit te brengen, dan kan dit ook
telefonisch bij Drukkerij Weevers:
(0575) 55 10 10. 

De kunstenaars die hebben mee-
gewerkt aan dit project zijn, in
volgorde van de veiling: 
Joke Logtenberg, Wim van der Meij,
Cees Roorda, Anne Brouwer, Albert
Broens, Laurens Westhoff, cliënten
van de Hanzeborg, Karin Kaijen,
Lenie Boezeman, Luci Aversteeg,
Riek Schagen en Wim Romijn.

RIEK SCHAGEN
Riek Schagen werd geboren op 15 no-
vember 1913 te Amersfoort. Via een
zeer gevarieerde weg van toneel-,
film- en televisiewerk kwam zij tot
schilderen. Ze kan in zekere zin als
autodidacte beschouwd worden.
Door haar huwelijk met Bert Wester-
mann, zoon van de bekende kunst-
schilder Gerard Westermann, kwam
zij in een schildersfamilie terecht. Zij
raakte geïnspireerd door het artistie-
ke milieu van haar schoonvader en
dit resulteerde in een nauwe samen-
werking. Zij voerde in de vorm van
appliquéwerk door hem gemaakte
ontwerpen uit. Daarnaast vond zij
ook in haar echtgenoot, de schilde-
rende econoom, die als filosofisch
student de rijkdom van het boed-
dhisme had ontdekt, een stimuleren-
de inspiratiebron.

Geleidelijk ging ze over naar eigen
vrije creaties en ontwikkelde ze een
persoonlijk stijl met een eigen beeld-
taal, waarin ze vorm ging geven aan
verbeeldingen, die een andere “wer-
kelijkheid” suggereren met daarin

toch duidelijke figuratieve elemen-
ten. Haar werken, eerst in gouache-
techniek en later in olieverf op gro-
tere formaten, zijn bijna nooit echt
abstract. Riek stelt zelf, dat ze een
zekere verwantschap voelt voor
kunstenaars als Paul Klee en Kan-
dinsky van de befaamde groep: “der
blaue Reiter” in haar geboortejaar
in München gevormd.

Abstract-figuratief: zo kenschetst
Riek Schagen zelf haar schilderijen.
Laat men haar werk nader op zich
inwerken dan is er een duidelijke
symboliek, die haar wortels vindt in
het innerlijke en die haar definitieve
vorm heeft gekregen in beeld en taal
van de ziel.

KIKA (KINDEREN KANKERVRIJ)
De opbrengst van het kunstwerk
gaat volledig naar KiKa (Kinderen
Kankervrij). KiKa werft fondsen, die
ten goede komen aan de zeven kinder-
kankercentra in Nederland: Sophia
in Rotterdam, Willem-Alexander in
Leiden, VU medisch centrum en
Emma in Amsterdam, Wilhelmina
in Utrecht, Beatrix in Groningen en
UMC St. Radboud in Nijmegen. Om

precies te zijn: aan onderzoek waar-
mee deze centra versneld therapieën
beschikbaar willen maken voor een
betere behandeling en genezing van
kinderkanker. Minder pijn en strijd.
En meer genezing en kwaliteit. Dat is
waarvoor KiKa uw steun vraagt. 
Want kinderen met kanker worden
liever gisteren beter dan vandaag.

WWW.KUNSTINDRUK.NL
Via de weekbladen van Drukkerij
Weevers en de website www.kunstin-
druk.nl wordt gepubliceerd wie in de
afgelopen maand het hoogste bod
heeft uitgebracht en wordt het
kunstwerk voor de volgende maand
onder de aandacht gebracht.

Een groep artistieke mensen is bereid gevonden om ieder één kunst-
werk beschikbaar te stellen voor een goed doel. Elke maand komt één
kunstwerk aan bod en wordt geveild via de website www.kunstindruk.nl
De kunstwerken staan ook afgebeeld op de verschillende maanden op
de bureau- en de wandkalender, het relatiegeschenk van Drukkerij
Weevers voor 2008.

www.kunstindruk.nl

2008: elke maand kunst voor goede doelen
Voor november is het kunstwerk beschikbaar gesteld door Riek Schagen

Op dit kunstwerk kan vanaf 10 november worden geboden.

Alle kinderen mogen van de Sint hun
schoen komen zetten bij Herwers Zut-
phen. Op dinsdag 18 en woensdag 19
november zijn de kinderen van harte
welkom, en in het weekend mogen ze
hun schoen gevuld weer ophalen.

Dus zet je schoen in de showroom bij
Herwers Zutphen, Gelderhorst 2 in
Zutphen! Meer informatie op
www.herwers.nl

Schoen zetten bij Herwers 
in Zutphen
Cadeaus ophalen tijdens het surprise weekend
Sinterklaas is weer bijna in het
land. Op 15 november komt hij met
zijn pakjesboot aan in Nederland.
Het wordt wat moeilijker om alles
te paard te doen, daarom komen
de Sint en zijn pieten langs bij Her-
wers in Zutphen, want ze willen de
nieuwe Mitsubishi Lancer Evoluti-
on en de succesvolle Hyundai i10
graag bekijken.

De medewerkers van Herwers Zutphen mo-
gen van de Sint ook hun schoen zetten

Naast de verkoop zal ook weer, net als
voorgaande jaren, het Rad van Avon-
tuur worden gedraaid waarbij u leuke
prijzen kunt winnen. Tel daarbij het
gratis kopje koffie en het belooft weer

een geslaagde middag te worden. Met
de opbrengst van de verkoop van de ar-
tikelen kan er weer nieuw materiaal
ingekocht worden, zodat de hand-
werksters ook in 2009 niet met de han-
den over elkaar hoeven te zitten.

Het is ook mogelijk om bestellingen
op maat op te geven bij de Welfare-
groep. 

Iedere maandagmiddag tussen 14.00
en 16.00 uur kunt u hiervoor terecht
in ‘de Zonnekamp’ waar dan de hand-
werksters en breisters volop actief zijn.
Welfare is een initiatief van het Rode
Kruis. Onder de leus: ‘Een beetje af-
leiding, eens even van huis, ook dat is
het Rode Kruis’.

Rode Kruis Welfare verkoopmiddag

Met eigen gebreide sjaals,
truien en sokken warm
de winter door
In Zorgcentrum ‘de Zonnekamp’,
wordt op woensdag 12 november
de jaarlijkse verkoopmiddag van
de eigen gemaakte Welfare-artike-
len gehouden. Tussen 14.30 en 16.30
uur, kunt u het uitgebreide assorti-
ment handwerken bekijken en ko-
pen. Vooral voor de komende feest-
dagen, of zomaar een cadeautje is
er vast wel iets voor u bij. Er zijn
kleedjes, wollen sokken, mooie ge-
breide warme sjaals, truien, kort-
om teveel om op te noemen.
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‘Er komen hier jaarlijks veel toeristen,
waaronder de belangrijke ’55 plussers’
groep, fietsen achter op de auto en
dan de natuur in. Wij willen het de
fietsers nog aantrekkelijker maken.
Vanaf volgend voorjaar kunnen deze
toeristen maar ook wandelaars met
‘Abel’ op pad. Dat is een digitale reis-
gids met een speciale routenavigatie.
Voorbeeld, stel men vertrekt per fiets
vanuit Vorden, Zelhem, Hummelo e.d.
voor een tocht van 40 kilometer en
men wil onderweg kastelen bekijken
of andere bezienswaardigheden die
men in de natuur tegen komt. Via de-
ze reisgids kan men door een druk op
de knop, hierover informatie krijgen.
Ook uitermate geschikt voor fietsen in
groepsverband. Wanneer dan alleen
de gids met ‘Abel’is uitgerust is vol-
doende’, zo zegt directeur Rick Huls-
hof. De VVV heeft inmiddels al een
aantal van deze digitale reisgidsen
aangeschaft. 

De VVV hoopt binnenkort ook het be-
leidsplan 2009/2010 te presenteren.
Rick Hulshof: ‘ Richting toerist geen
afwachtende houding aannemen, pro-
beren de toerist middels een pro- ac-
tief beleid naar Bronckhorst halen.
Back- office wordt steeds belangrijker.
De werkzaamheden in ‘VVV – land’
verschuiven meer en meer van de
front- office (receptionele informatie-

ve taak) naar de back- office. Dit ont-
staat door zowel de aard van de vragen
van de toeristen (internet), onderne-
mers als ook de wijze waarop de doel-
groepen van informatie voorzien wil-
len worden. 

Voorbeelden van deze werkzaamhe-
den zijn het organiseren van onderne-
mers bijeenkomsten, het samenstel-
len en verkopen van arrangementen,
het wervend kunnen presenteren van
informatie op internet en verkopen
van arrangementen via internet en
het samenstellen en versturen van ‘di-
gitale’ nieuwsbrieven. 

Wij doen momenteel goede zaken
met www.vvvbronckhorst.nl Men
klikt vervolgens op online- winkel en
prompt verschijnen tal van folders in
beeld met uitvoerige informatie over
wat Bronckhorst zoal te bieden heeft.
De belangstellende toerist maakt een
bedrag over en hij krijgt de folders
thuis gestuurd. 

Steeds meer mensen zoeken vanuit
hun luie stoel thuis op internet naar
een vakantiebestemming die bij hun
past. Een bezoek aan Bronckhorst
dus’, zo grapt Rick Hulshof. Hij wijst in
dit verband op het belang van een goe-
de verstandhouding met de onderne-
mers voor wie toerisme een belangrij-

ke bron van inkomsten betekent.Rick:
‘Ik zal je een voorbeeld geven over zo’n
samenwerking. Zes jaar geleden stap-
te een echtpaar de VVV winkel in Vor-
den binnen en gaf zich op voor een
busreis langs de kastelen. Beiden von-
den het prachtig, met name de uitleg
van onze VVV gids onderweg. Een
poos terug werden wij weer door het-
zelfde echtpaar benaderd. ‘ Wij zijn
binnenkort veertig jaar getrouwd, wij
willen onze gasten naar Vorden uitno-
digen, hier met de bus de tocht langs
de kastelen maken en graag met de-
zelfde gids. En bij terugkomst willen
we in Vorden voor onze gasten een
feestje geven. Kunnen jullie dat rege-
len ?, zo luidde de vraag. Natuurlijk
konden wij dat regelen, als VVV de bus
en de gids en een telefoontje naar de
horeca ondernemer voor het feest.
Over samenwerking gesproken! 

Overigens heeft Rick Hulshof over ge-
sprekken die hij regelmatig met on-
dernemers heeft, kunnen afleiden dat
ze over het algemeen een goed jaar
hebben gehad. ‘Vooral hotels en res-
taurants laten positieve geluiden ho-
ren. Bij de grotere campings minder
positieve geluiden. Maar dat heeft met
name te maken dat dit jaar in het
hoogseizoen (schoolvakanties) de
weersomstandigheden minder goed
waren’. Wat de VVV Bronckhorst zelf
betreft, zijn we dik tevreden. Onze
bruto omzet is in een paar jaar van
400.000 naar 600.000 euro gestegen.
En dat moeten de ondernemers ook
zeer zeker gemerkt hebben’, aldus
Rick Hulshof die ook zeer is te spreken
over de samenwerking tussen VVV en
de gemeente Bronckhorst. 

‘Burgemeester Henk Aalderink is ook
zeer begaan met het toerisme en heeft
al menig goed idee gelanceerd’, aldus
de VVV directeur.

VVV directeur Rick Hulshof:

Gezinnen met kinderen naar
Bronckhorst halen

Vorden. Eén van de belangrijkste speerpunten van het VVV beleid voor de
komende jaren is er op gericht om te proberen gezinnen met kinderen
naar hier te halen. Directeur Rick Hulshof: ‘ Wij kennen hier in Bronck-
horst als ‘kinderpret’ de Berenddag in Vorden,, Smoks Hanne Dag in Zel-
hem, Koen kampioen Dag in Hengelo en de Expeditie Bronckhorst in Vor-
den. Deze kinderevenementen hebben dit jaar meer dan 3000 bezoekers
getrokken. Voor 2009 willen we een koppeling maken met de campings.
Met andere woorden proberen kamperen en het bezoeken van deze eve-
nementen op elkaar af te stemmen, zodat het gehele gezin zich prima in
onze mooie gemeente kan vermaken. Een betere afstemming betekent
automatisch ook meer toeristen’, zo zegt hij. Ook wil de VVV op meer ge-
bieden de toerist naar Bronckhorst lokken.

Rick Hulshof

HOENDERS:
Holland Hoen: B. Tiessink 2xF, 6xZG,
3xG
Appenzeller Baardhoen: H. van Olst
1xZG
Wyandotte: H. Berenpas 2xZG, 3xG, B.
Wassink 1xF, 1xG
Modern Engels Vechthoen: Fam. van
Heerde 2xZG

DWERGHOENDERS:
Hollandse Kriel: J. Pardijs 1xZG
Doornikse Kriel: H. van Olst 2xZG, 1xG
Orpington kriel: B. van Dijke 4xF,
5xZG
Apenzeller Spitskuif: H. van Olst 2xZG
Amrockkriel: J. Pardijs 2xF,4xZG,3xG
Wyandottekriel: H. Berenpas 2xF,
3xZG, 3xG, H. Siemes 2xF, 4xZG
Amrock Kriel: J. Pardijs 3xG
Oud Engels vechtkriel: Fam. van Heer-
de 1xZG, 3xG

SIERDUIVEN:
Vinkduif: J. Pardijs 1x95, 2x94, 1x92,
1x91 punten, F. van Olst 1x95, 2x94,
3x93, 1x92, 1x91 punten

WATERVOGELS:
Mandarijn eend: H. Siemes 1xF, 1xZG,
1xG

KONIJNEN:
Vlaamse Reus: G. Reindsen 1xZG, 1xG,
A. Dijkstra 4xZG
Groot Lotharinger: H. Borgman-Beren-
pas 5xZG, 1xG

Franse Hangoor: D. Kuiper 3xF, 2xZG,
Joyce Schot 1xZG, R. Bruinsma 1xF,
1xZG, J.W. Agterkamp 2xZG, 1xG,
Bram Bruinsma 1xZG, K.C.L. Brummer
3xZG, Jelle Bruinsma 1xZG, Jory
Brummer 2xZG
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender
2xZG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 2xF,
6xZG, 1xG
Wener: H.J. Nijenhuis 1xU, 2xF, 2xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
9xF, 1xZG, J. Bakering 3xZG, 1xG, Boyd
Groot Roessink 2xZG, 2xG
Alaska: H. Pardijs 3xZG, J. Bakering
3xZG, 3xG
Angora: Comb. 't Wolletje 1xF, 1xZG
Klein Lotharinger: 1xZG
Thrianta: E.J. Huurnink 1xG
Hollander: T.H. Janssen 5xF, 4xZG,
1xG, H.W. Sloetjes 1xF, 1xZG, K. Hiet-
brink 4xZG, 2xG, E. Jansen 1xZG, M.D.
Zevenhoeken 1xF,1xZG, T. Zevenhoe-
ken 3xZG, 3xG
Hulstlander: A. Dijkstra 2xF, 1xZG,
1xG, H.W. Sloetjes 3xZG
Rus: E.J. Huurnink 1xF
Nederlandse Hangoordwerg: Carlijn
Benjamins 1xZG, 2xZG, 1xG, Sven
Janssen 1xF, 4xZG, 2xG, D.J. Grobben
1xZG, J. Martens 1xF, 2xZG, 1xG 
Kleurdwerg: J. Martens 2xF, 2xZG,
D.J.Grobben 1xZG, 1xG, H. Gubbels
2xF, 5xZG

CAVIA'S:
Gladhaar: Carlijn Benjamins 1xZG
Borstelhaar: M.D. Zevenhoeken 3xZG,
2xG

Uitslagen
Bronchorsterkleindiereshow
P.K.V. Nieuws

Lijsttrekker Wilma Winkelhorst heeft
tijdens de diverse bijeenkomsten de
standpunten van het CDA met verve
verdedigd. 

HET CDA STAAT VOOR: 
• Efficiënt en kostenbewust werken
• Blijven bij de kerntaken van een wa-

terschap
• Behoud van karakteristiek land-

schap 
• Duurzaam beheer watergangen, na-

tuurlijk water in de stad
• Goede afweging van belangen van

burgers, agrariërs en bedrijven

• Samenwerken voor een optimaal re-
sultaat

Het CDA hoopt op uw steun om dit
beleid in de praktijk te brengen. 

In de periode van 13 tot 25 september
kunt u schriftelijk uw stem uitbren-
gen. Laat uw stem niet verloren gaan.

Van 13 tot 25 september zijn de ver-
kiezingen voor het waterschap
Rijn en IJssel. Onder het motto "Vei-
lig en betaalbaar" heeft het CDA
een succesvolle campagne gevoerd.

CDA en de waterschapsverkiezingen

Dik Nas maakte zich sterk voor de so-
ciaal zwakkeren in de samenleving.
Het meest trots zegt hij te zijn op zijn
bijdragen aan de totstandkoming van
het minimabeleid en het aanbeste-
dingsbeleid voor de SW-bedrijven (Del-
ta/Wedeo) en de wijze waarop de con-
tractvorming en werkwijze met deze
organisaties gebeurt. Ook het mede
mogelijk maken van de gezondheids-

voorziening in het oude gemeente-
huis in Hoog-Keppel is een voorbeeld
van zijn inzet. Voor het ontstaan van
de gemeente Bronckhorst was hij na-
mens de PvdA drie jaar wethouder in
de voormalige gemeente Hummelo en
Keppel. Voordat hij in 2002 gemeente-
bestuurder werd, was hij ruim 35 jaar
kaderlid van de industriebond FNV.
Al vanaf z’n 21e levensjaar is hij be-
trokken bij de vakbeweging en heeft
hij zich verdiept in de geschiedenis
van de arbeidende klasse. Zijn belang-
rijkste verdiensten liggen op het ge-
bied van sociale zaken.

Antoon Peppelman, fractievoorzitter
van de PvdA, heeft veel waardering
voor het feit dat Dik Nas zelf het be-
sluit heeft genomen om op te stappen.
Peppelman vindt het heel jammer, dat
Nab stopt. “Dik Nas heeft met veel pas-
sie op een uitstekende wijze de sociale
portefeuille met onder andere de
WMO, Welzijn en Zorg behartigt. De
samenwerking met zowel de raad als
de fractie is altijd erg goed verlopen”.
Naar een opvolger wordt naarstig ge-
zocht. Antoon Peppelman geeft aan
dat het iemand moet zijn die veel affi-
niteit heeft met de portefeuille die Dik
Nas achterlaat. 

“We streven erna om in de raadsverga-
dering van november of december de
opvolger voor te dragen”.

Wethouder Nas 
legt functie neer

De in Drempt wonende Dik Nas
heeft vrijdag besloten om met on-
middellijke ingang af te treden als
wethouder van de gemeente
Bronckhorst. De nu 60-jarige Dik
Nas vervulde in de gemeente
Bronckhorst de functie van wet-
houder sinds de gemeentelijke her-
indeling in 2004. Hij was porte-
feuillehouder van ‘Werk, Inkomen
en Zorg’, Wet Maatschappelijke On-
dersteuning, Discriminatie, Volks-
gezondheid, Publiekszaken, Infor-
matisering en Automatisering. Als
reden voor zijn vertrek geeft hij
aan dat hij enkele keren met de
rest van het college van inzicht ver-
schilde over opereren en functio-
neren. Dit leidde ertoe dat hij daar-
bij in een minderheidspositie te-
rechtkwam. De coalitie CDA en
PvdA blijft in stand in de gemeente
Bronckhorst. De PvdA gaat zo snel
mogelijk op zoek naar een opvol-
ger voor Nas.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Pilleweggen.

B. Sniebone.

C. Warfholt.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

In Hengelo Gld. heeft Edith van Peter-
sen (dierenartsassistente bij De Graaf-
schap Dierenartsen) zich aangemeld
voor de collecte bij haar in de buurt.
Naast Edith zijn in Hengelo Gld. nog 4
collectanten actief. Edith; "In mijn
werk maakt ik van dichtbij mee wat
de medewerkers van de Dierenbe-
scherming allemaal doen. Ik heb daar-
door een grote bewondering voor deze
mensen en vind een paar uurtjes col-
lecteren per jaar wel het minste wat ik
voor hen en de dieren kan doen. Ze
kunnen het geld goed gebruiken". De
Dierenbescherming gebruikt het geld
met name om plaats te bieden aan
duizenden 'dakloze' huisdieren, om
de dierenambulance te laten rijden,
om (vermeende) dierenverwaarlozing
en/of -mishandeling op te sporen, om
voorlichting te geven, actie te voeren,
dierenwelzijn te verbeteren etc, etc…
Dit jaar heeft Edith samen met haar
oudste dochter Pien (5) de collecte ge-
daan. Edith; "Het was erg gezellig om
samen met mijn dochter te collecte-
ren. Na enkele adressen kreeg ze door
hoe het werkte en nam Pien zelf de
bus in handen. Leuk om te zien hoe-
veel plezier ze er in kreeg en hoe ze de

mensen netjes te woord stond. Jong
geleerd oud gedaan?" Pien; "Bijna alle
mensen zeiden dat we goed weer had-
den uitgezocht, maar gelukkig had-
den we een paraplu meegenomen.
Van sommige mensen kreeg ik een
snoepje of koekje. Het leukste vond ik
dat ik bij mijn vriendjes en vriendin-
netjes aan mocht bellen". Edith en
Pien hebben in Hengelo samen 2 uur-
tjes gecollecteerd en daarmee 99,87
euro opgehaald. Edith hoopt dat er
zich voor volgend jaar nog enkele col-
lectanten aanmelden. Ook door één
straat te lopen kunnen mensen een
belangrijke bijdrage leveren aan het
dierenwelzijn in hun regio.

Mocht u dit jaar de collectebus gemist
hebben en toch een donatie willen
doen, dan kan dit ook op giro/bank-
nummer37.67.37.484 t.n.v. Dierenbe-
scherming OverGelder. De Dierenbe-
scherming roept alle dierenliefheb-
bers op zich als collectant aan te mel-
den. U kunt dit doen bij Diny te Velt-
huis op tel. 0575 - 55 66 68.

De Dierenbescherming bedankt ieder-
een voor de bijdrage.

Collectant in opleiding

De Dierenbescherming heeft in de week van 28 september t/m 4 oktober
weer een collecte gehouden. Dit heeft in de regio Bronckhorst een bedrag
opgeleverd van 5.989,- euro. Dit bedrag is hard nodig, want dierenleed is
helaas nog aan de orde van de dag. De Dierenbescherming krijgt geen
subsidie van de overheid. Zij zetten zich al ruim 140 jaar in voor het wel-
zijn van álle dieren in Nederland. Daarvoor zijn zij niet alleen afhankelijk
van het werk van vele vrijwilligers, maar ook van contributies en donaties
van leden, nalatenschappen en natuurlijk van de opbrengst van de jaar-
lijkse collecte rond 4 oktober, Werelddierendag!

De Gouden Leeuw heeft een rijke his-
torie. Het kleinste stadje van Neder-
land bezat een rosmolen uit 1750 en
een stadsboerderij uit 1650. Nog ouder
was de burgemeesterswoning uit
1575. Deze drie panden samen vor-
men nu Herberg De Gouden Leeuw.
De heer Ruud van Bussel nam in no-
vember 2003 De Gouden Leeuw over
uit een faillissement. Het pand met de
terrassen werd opgeknapt. De Herberg
beschikte al over zes hotelkamers, in-
gericht in Engelse country stijl. Drie
kamers en twee appartementen wer-
den vervolgens nieuw gerealiseerd.
Eén van de nieuwe kamers is de
bruidssuite welke werd voorzien van
een hemelbed en een luxe badkamer
met bubbelbad. De grote appartemen-
ten zijn geschikt voor 6 tot 8 personen.
Door de verscheidenheid aan gasten
werden meerdere menukaarten opge-
steld. In het sfeervolle á la Carte restau-
rant ’t Pietshuus kunnen (hotel)gasten
luxe dineren van een uitgebreide
meergangen menukaart, terwijl in de
Gelagkamer een kaart is voor gasten
die eenvoudiger willen eten. Toeristen
op ontdekkingstocht door de gemeen-

te Bronckhorst die overdag Bronkhorst
aandoen, kunnen koffie en lunch ge-
bruiken van een kleine kaart. Daar-
naast worden bij de Gouden Leeuw re-
gelmatig feesten gehouden en er is een
Party catering: complete buffetten of
koken op locatie.

Een lokale functie, zoals het Wapen
van Bronkhorst van oudsher heeft,
kent De Gouden Leeuw niet. Alleen de
kermisactiviteiten worden op de deel
gehouden. “Het is een aantal jaren in
een tent geweest, maar dat was niet zo
gezellig voor een kleine groep,” weet
hij. “Wij hebben er ook de ruimte
voor, daarom is het naar hier geko-
men. 
Eerst werd alles op de deel nog wegge-
haald, nu doen we gewoon de deur
open.” Plannen om nog meer uit te
breiden zijn er niet meer. De kookstu-
dio met bed & breakfast stuitte op
weerstand van de bevolking van
Bronkhorst. “Het bestemmingsplan
liet het wel toe. Nu komen er woonstu-
dio’s, betaalbaar voor tweeverdieners
die waarschijnlijk ook meer auto’s zul-
len hebben,” verzucht Ruud van Bus-

sel. “De Parel Bronkhorst moet wel
leuk en rustig blijven, maar er is be-
hoefte aan meer overnachtingcapaci-
teit. We zitten elke zaterdag vol.
Bronkhorst zou overigens de perfecte
omgeving zijn, voor het realiseren van
lodges, boerenappartementen in vrij-
gekomen schuren.”

Recent werd Huis de vier Linden aan
de overzijde van de straat overgeno-
men. Dat betekende een uitbreiding
van vijf ruime kamers, die zijn voor-
zien van modern sanitair en in Gou-
den Leeuwstijl werden gerenoveerd.
De hotelfaciliteiten van de Herberg,
waaronder het ontbijtbuffet, staan ter
beschikking van de gasten.

De lustrumactie, een vijfgangen diner
voor vijf keer vijf euro, is gedurende de
maand november geldig, met uitzon-
dering van de zaterdagen. Maar ook
de decembermaand wordt gezellig
druk. Naast de Kerstfair op 13 en 14 de-
cember, kan rond de kerstdagen een
kerstbrunch, -buffet of -diner worden
gebruikt. 

Herberg De Gouden Leeuw, Boven-
straat 2, 7226 LM Bronkhorst, telefoon
(0575) 451231. Meer informatie is te
vinden op de website 
www.herbergdegoudenleeuw.com

De Gouden Leeuw viert eerste lustrum

Hotel Restaurant Herberg De Gouden Leeuw in Bronkhorst werd in no-
vember 2003 overgenomen door de heer Ruud van Bussel. Dat is vijf jaar
geleden en dat wordt gevierd. In de maand november wordt een lustrum-
actie gehouden.

Maandag 6 oktober spraken Gerrit-Jan
ten Bokkel, Martijn Kornegoor, Jeroen
Janssen en wethouder André Baars
met elkaar. Het doel hiervan was om
te peilen wat de jonge agrariërs in de
gemeente Bronckhorst bezig houdt.
Vervolgens kan de gemeente hierop in-
spelen waar mogelijk. Aan de orde zijn
geweest: wet- en regelgeving op Euro-
pees, landelijk, provinciaal en ge-
meentelijk niveau, kaderrichtlijn wa-
ter, Natura 2000, Ecologische hoofd-
structuur (EHS), Bestemmingsplan,
Aanvraag milieu- en bouwvergunning
en nog veel meer. Het vervolg op deze
avond wordt gehouden op maandag
17 november om 20.00 uur in het ge-

meentekantoor. Het onderwerp zal
zijn: ‘Hoe kan de gemeente mij geld
besparen bij uitbreiding van ons be-
drijf?’ De avond wordt ingevuld en ge-
presenteerd door wethouder Baars. 
Deze avond kan worden voorbereid
door te kijken op de website van de ge-
meente: www.bronckhorst.nl

Hier is heel veel informatie vinden
over allerlei zaken, zoals bestem-
mingsplannen. 

Opgeven voor deze avond kan bij één
van de volgende mensen: Gerrit-Jan
ten Bokkel van het AJK Zelhem via te-
lefoon (06) 15182470 of per email

gjtenbokkel@planet.nl, Martijn Korne-
goor van Jong Gelre Vorden-Warnsveld
via telefoon (06) 22861196 of per email
mkornegoor@planet.nl of Jeroen Jans-
sen van Plattelands Jongeren Steende-
ren op telefoon (06) 20540518 op per
email jeroenjanssentoldiek@hot-
mail.com. Graag voor vrijdag 14 no-
vember in verband met de grootte van
de vergaderzaal en de consumpties.
Let wel: meepraten mag als lid van het
AJK! Aarzel daarom niet om alsnog lid
te worden! 

De discussieavond ‘Hoe kan de ge-
meente mij geld besparen bij uitbrei-
ding van ons bedrijf?’ wordt gehouden
op maandag 17 november 2008. Aan-
vang 20.00 uur, koffie staat klaar om
19.45 uur. Locatie Gemeentekantoor
Hengelo Gld., Banninkstraat 24a, (aan
de rondweg). Vergeet niet op te geven!

Hoe kan de gemeente mij geld besparen
bij uitbreiding van ons bedrijf?
Op maandagavond 17 november 2008 is er een speciale discussieavond
georganiseerd op het gemeentekantoor voor alle jonge agrariërs in de
gemeente Bronckhorst. Wethouder Baars verzorgt deze avond en start
met een korte presentatie.

Zo’n lang bestaan van een traditioneel
koor willen we graag vieren met het
hele parochieverband Graafschap Zut-
phen. Alle parochianen worden van
harte uitgenodigd om op zondag 30

november om 10.00 uur in de St. Jan
Kerk te Zutphen met ons de Woord en
Communiedienst te vieren. 
Vanzelfsprekend zal het Gemengd
Koor dan voor de gezangen zorgen.

Aansluitend bent u hartelijk welkom
op de receptie in het Parochieel Cen-
trum, Mariaschool, Tengnagelhoek 6
in Zutphen. Uw aanwezigheid wordt
op hoge prijs gesteld!

Gemengd koor St. Jan-Emmanuel bestaat 45 jaar



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

Deze activiteit vindt plaats buiten de gewone ope-
ningstijden. Omdat we beseffen dat felle discolam-
pen en harde muziek misschien niet geschikt zijn
voor elk kind, kunnen jullie kiezen welke tijd je komt
zwemmen en wel: - van 17.00 - 18.30 uur zonder felle
discolampen maar wel met rustige muziek en na af-
loop patat met een kroket of frikandel en een drank-
je of - van 19.00 - 21.00 uur met felle discolampen en

hardere muziek en na afloop patat met een kroket of
frikandel en een drankje. Per kind mag er één bege-
leider meekomen. Indien nodig zijn er douchebran-
cards aanwezig. Jullie kunnen je vóór 13 november te-
lefonisch opgeven bij Gina Luimes, telefoonnummer
0575-463688. Eventuele bijzonderheden kun je dan
meteen doorgeven. Er zijn aan deze activiteit géén
kosten verbonden. In verband met de verkeersveilig-
heid vragen wij u om aan de achterzijde van het
zwembad te parkeren. 
Stichting Handikids Bronckhorst is een groep ouders
van kinderen met een beperking. Wij willen kinde-
ren met een beperking een zinvolle vrijetijdsbeste-
ding aanbieden op diverse terreinen.

Vóór 13 november opgeven!

Discozwemmen Stichting Handikids
Op zaterdag 15 november houdt Stichting Handi-
kids Bronkhorst haar éérste activiteit voor kinde-
ren en jongeren met een beperking uit de gemeen-
te Bronckhorst. We gaan dan (disco)zwemmen in
zwembad "De Brink", Stationsplein 8 in Zelhem.

Aan de thuiswedstrijd Socii Aerdt ging voor-
af gepaard met de uitreiking van de nieuwe
tassen voor de gehele selectie door Wilbert
Grotenhuys van de Vordense Super De Boer.
Daarna was er alleen maar meer aandacht
voor de komende partij In het doel nam Hen-
ri Vreeman de plaats weer in van Jan Garrit-
sen die dan ook door hele team werd be-
dankt voor zijn bewezen diensten.. Aerdt is
voor Socii altijd moeilijk te bespelen goede
spelers makkelijk kappen en draaien en het
harde en soms zeer te harde duel niet te wil-
len schuwen. Vier gele kaarten waren dan
ook hun deel tot aan de rust had Socii zeker
twee tot drie opgelegde kansen maar of door
net niet goed uitspelen of niet snel genoeg
rechtstreeks na de doelman bleef het tot aan

de rust 0-0. Begin tweede helft werd een vrije
trap door de naar de eerste paal lopende
Arend Jan Groot Jebbink keurig ingekopt 1-0.
Het werd allemaal wat onvriendelijker met
af en toe wel heel erg smerige overtredingen
en als dan de 2-0 mooie kopbal van Gert Jan
Loman valt is toch nog altijd het mooiste
op sportieve manier de winst naar je toe te
trekken en de volgende dag allemaal weer
gewoon naar het werk te kunnen.

OBW 5 - Socii 2 1-2; Socii 3 - Zutphen 4 2-3;
Socii 4 - Brummen 4 1-1; Socii 5 - Baaldag.

Programma 16 nov: NVC 1 - Socii 1; DVC '26
7 - Socii 2; Socii 3 - KL Dochteren 4; Socii 4 -
Anadolu 90 3; Warnsveldse Boys 5 - Socii 5.

S o c i i  •  Vo e t b a l

EEN ANDERE KIJK OP VRIJWILLIGERSWERK?
In De Bongerd te Steenderen komt op vier dagen per week een
groep ouderen bij elkaar. We noemen dat Dagverzorging De
Bongerd. Deze voorziening kan alleen fijn functioneren als er
ook mensen van buiten de zorg meewerken. Deze hebben na-
melijk een andere inbreng en een ander kijk op de zaken. En
dát willen we graag. We zouden graag in contact komen met
mensen met een andere inbreng en een andere kijk op de za-
ken, die met begeleiding van een ervaren kracht ons willen hel-
pen met het uitvoeren van onze taak: Ouderen helpen aan een
goede, humorvolle en verantwoorde dagbesteding.

Ervaringen van de huidige vrijwilligers
“Werken bij dagverzorging De Bongerd geeft aan ons vrijwilli-
gers veel voldoening. Het is fijn om voor ouderen een gezellig
dagdeel te helpen verzorgen. Door de teamgeest die wij als vrij-
willigers ervaren gaan we er met veel plezier naar toe. Het geeft
je een mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen. Het wer-
ken op de groep geeft een enorme voldoening, want je merkt
dat je werk gewaardeerd wordt. Mocht je dit aanspreken kom
dan vrijblijvend langs voor meer informatie en om de sfeer te
proeven.”

Ervaringen van de bezoekers
“Wij zijn ouderen tussen de 70 en 90 jaar. ’s Ochtends worden
we bij aankomst door onze vrijwilligers gastvrij ontvangen. Zij
helpen met creatieve en spelactiviteiten en wandelen met ons
als het weer het toelaat. Daarnaast brengen ze gezelligheid, hu-
mor en afleiding. Door hen kunnen we bijvoorbeeld eens met
de hele groep gaan wandelen, want zij nemen ons aan de arm
of duwen de rolstoel. Ook zou zonder hen het niet mogelijk
zijn om eens een dag gezamenlijk uit te gaan. Verder begelei-
den zij ons bij de sportactiviteiten, zoals koersballen. Dit spelen
we met veel plezier in competitieverband met dagverzorging
De Bleijke. Door de inspanning van vrijwilligers is het mogelijk
een gezellige en gevarieerde dag te beleven.

Leuke contacten en collegialiteit
Als u vrijwilliger wordt, dan wordt u “ingelijfd” bij de gezellige
bestaande groep vrijwilligers van Stichting Welzijn Steenderen.
Wij bieden in alle gevallen gezelligheid, leuke contacten, ple-
zierig werk, voldoening, soms een themamiddag of een cursus
en professionele begeleiding. Daarvoor in de plaats verwachten
we van u dat u de afgesproken werkzaamheden verricht, colle-
gialiteit en de wil om te gaan met ouderen.

Meer weten?
Als u meer wilt weten of u wilt u aanmelden dan kunt u con-
tact opnemen met: Ineke Bijsterbosch, coördinator welzijn, te-
lefoon 451004, of 06 106 87 320 (maandag tot en met donder-
dag, bij voorkeur van 9.00 tot 10.00 uur). Ook kunt u contact op-
nemen met Greet Peters, begeleidster dagverzorging, telefoon
451164, (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot
10.00 uur). Of u komt in de ochtend uren even De Bongerd bin-
nen lopen. Er is altijd wel iemand die u te woord kan staan.

DE VLAM IN DE PAN!
En andere brandbare verhalen
De avonden worden al weer langer. We willen het binnen weer
gezellig maken en steken soms kaarsen aan. We kijken wat va-
ker televisie en die houden we stand by als we naar bed gaan,
want: “dan kun je hem morgen weer lekker snel aandoen”. De
kerst komt er aan en we gaan bedenken welke boom we zullen
nemen: een kunst boom of toch maar een ‘echte’? Wat is raad-
zaam? Wat is het nut van brand/rook melders, heeft het wel
nut. Wat kun je doen met een branddeken? Enzovoorts, enzo-
voorts. Oftewel: hoe komen we veilig de winter door? Een mid-
dag over brandpreventie in De Bongerd.

Voorkomen is beter dan genezen
Dhr. Jan Achterkamp van Achterkamp Bedrijfsopleidingen
komt in De Bongerd vertellen wat je zelf kunt te doen om
brand te voorkomen. En mocht er onverhoopt toch brand uit-
breken, hoe zorg je dan dat je er zelf heelhuids vanaf komt en
de schade beperkt blijft.
Dhr. Achterkamp is onder andere gespecialiseerd in brandpre-
ventie en de bestrijding van brand en hij zal ons dus veel kun-
nen vertellen over wat wel en niet te doen. Ook kunt u vragen
stellen over de mogelijkheden in uw specifieke situatie. En
kunt u uw ervaringen op dit gebied kwijt. Al met al verwachten
wij dat het een heel interessante middag wordt.

Daar moet ik bij zijn!
Denkt u: “daar moet ik bij zijn!” Schrijf dan in uw agenda: dins-
dag 9 december ’s middags om 14.00 uur in de grote zaal van
De Bongerd: Brandpreventie, daar moet ik bij zijn! Deze mid-
dag wordt georganiseerd door Stichting Welzijn Steenderen. Zij
richten zich in principe op 55+ ers, maar ook mensen die jon-
ger zijn, zijn van harte welkom op deze voor iedereen belang-
rijke voorlichtingsmiddag. De toegang is gratis, voor koffie of
thee wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Meer weten?
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Ineke Bijs-
terbosch. Te bereiken ’s morgens van maandag tot en met don-
derdag op nummer 0575 451004. Bezoekadres: De Bongerd 1,
Steenderen. Bij voorkeur tussen 9.00 en 10.00 uur. Postadres:
Stichting Welzijn Steenderen, De Bongerd 47, 7221 CR Steende-
ren. Of stuur een berichtje naar: debongerd.steenderen@pla-
net.nl

UITSTAPJE
Op woensdagmiddag 26 november wordt een bezoek aan de
Kersttuinen van Intratuin Duiven georganiseerd.
Vertrek: 13.15 vanaf Zorgcentrum Hyndendael, Keppelseweg
35, Hummelo.
Vertrek: 13.20 vanaf Gezondheidscentrum, Burg. v. Panhuys-
brink, Hoog Keppel.
Vertrek: 13.30 vanaf Dorpshuis Gildenhofke, Kerkstraat 86,
Drempt.
Terugreis: 16.30 uur vanaf Intratuin Duiven.
Eigen bijdrage: € 2.50 inclusief: vervoer, koffie/thee met iets
lekkers.
Aanmelden bij het Gezondheidscentrum,  tel. 0314-380232. U
kunt ook uw boodschap inspreken en uw telefoonnummer
noemen, of  het inschrijfformulier posten.

KUNSTBUS
De  voorstellingen van Hans Liberg in januari en Normaal in
maart zijn beiden volgeboekt.
Voor het bezoek aan museum Vledder op 17 december
zijn nog plaatsen beschikbaar.

TAFELTJE DEKJE
Bent u niet meer in staat zelf uw warme maaltijd te verzorgen,
dan kunt u gebruik maken van Tafeltje Dekje. Vrijwilligers
brengen 6 dagen per week tussen de middag de maaltijd bij u
thuis (uitgezonderd maandag). De maaltijden worden door het
Hart van Hummelo bereid.
U kunt ook tijdelijk b.v. in geval van ziekte gebruik ma-
ken van deze dienst.
Kosten € 8,- voor een maaltijd met soep en  € 7,- voor een maal-
tijd zonder soep.

KOERSBAL
Mocht u op donderdagmiddag deel willen nemen aan de acti-
viteit koersbal en problemen hebben met vervoer, meldt u
zich dan aan bij de Stichting zodat wij vervoer voor u kunnen
regelen.

GEZAMENLIJKE MAALTIJD
Gezien de enthousiaste reacties op de erwtensoepmaaltijd van
vorig jaar, ligt het in de bedoeling eind januari weer een geza-
menlijke maaltijd te organiseren. Nadere informatie volgt in de
volgende Hessenkoerier.

NIEUWE PLANNEN
In het nieuwe jaar willen we bij voldoende deelname de volgen-
de cursussen starten:
• verkorte EHBO-cursus
• cursus valpreventie (In Balans)
• koken voor mannen
• omgaan met de mobiele telefoon o.a. sms-en
• sieraden maken
Als u interesse heeft kunt u zich nu al aanmelden en nader be-
richt volgt.

DE CURSUSOPGAVE KUNT U STUREN AAN 
Stichting Welzijn DH&K.   
Burg. Panhuysbrink 1E, 6997 AA  Hoog-Keppel
De cursussen en activiteiten worden gegeven in het Gezond-
heidscentrum, tenzij anders vermeld. U kunt voor aanmeldin-
gen  en informatie terecht bij mevr. Loes van der Laan op dins-
dag en donderdag van 08.30-16.30 uur, tel. 0314-380232.
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl

CURSUSOPGAVEFORMULIER
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursussen:

� .........................................................................................................................................................................

� .........................................................................................................................................................................

� .........................................................................................................................................................................

Naam:.............................................................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: ..................................................................................................................

Tel.nr.: ............................................................................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, 
7021 CD  Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uurInternet: www.welzijnouderenvorden.nl
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DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

BERENDSEN DREMPT

Verkoop en plaatsing van
sierhekwerk en industrieel
hekwerk, doorsteek omhei-
ning, vierkante en ronde
palen, elektrische afrastering.

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Kom een kijkje nemen op onze

KERSTSHOW
(in Hengelo)

vrijdag 21 november 10.00 tot 21.00 uur

zaterdag 22 november 10.00 tot 16.00 uur

zondag 23 november 10.00 tot 16.00 uur

De koffie staat klaar!

NU 15% 
KORTING

OP

VEVEO AC
MUURVERF

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

Tel. (0573) 45 40 27 Fax (0573) 45 38 25

info@gerardwesselink.nl

www.gerardwesselink.nl

Haver 1, Ruurlo

Goed onderhouden semi-bungalow met slaap- en
badkamer op de begane grond, fraai aangelegde
tuin met garage, carport en tuinhuis.
Indeling: 
Beg.grond:  Ruime entree/hal met garderobe en
vide, toilet, slaapkamer, badkamer, woonkamer,
woonkeuken met inbouwapp., bijkeuken. 
1e verd.: Overloop, 2 ruime slaapkamers, badkamer,
middels vlizotrap naar….
2e verd.: Bergzolder.

Bouwjaar: 2000 Perc.opp.: 471 m2

Aantal kamers: 7 Inhoud: 450 m2

Woonopp.: ca 120 m2

Vraagprijs: € 429.000,= k.k.

Onze Albert Heijn Supermarkt annex Gall & Gall Slijterij
nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar de functie van

Verkoper / Verkoopster
Wij bieden u: • een moderne nieuwe winkel

• een gezellig collegiaal team
• betaling volgens C.A.O. Levensmiddelen
• faciliteiten via cursussen, om u verder te ontwikkelen
• mogelijkheden voor een part-timecontract.

Wij vragen: een enthousiaste, positief ingestelde, jonge man of vrouw
die het een uitdaging vindt onze servicegedachten tot de
zijne/hare te maken.

Albert Heijn
Molenhoek Hengelo (G.)

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.) Tel. (0575) 461205 vragen naar Heico.

Verkoop bij inschrijving

7.28.05 hectare landbouwgrond
gelegen aan de Veldweg te Drempt

De inschrijving sluit op:
18 december 2008 om 15.00 uur.

Nadere inlichtingen en de inschrijfset 
is te verkrijgen bij:

Terborg              Raalte
0315-395420      0572-328111
www.maalderinklutkewillink.nl

U kunt zich weer opgeven voor de 

BASISCURSUS
MOTORKETTINGZAAG

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

www.bulten-techniek.nl

Weeversdrukkerij

Drukkerij Weevers is een middelgroot grafisch bedrijf met in

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

Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij een ontwerpstu-

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

bedrijf in Vorden en verkoopkantoren in Groenlo, Ruurlo en

Zelhem.

Naast het ontwerpen en vervaardigen van drukwerk in de ruimste

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

bladen Contact, Groenlose Gids en Elna.

Wie Wil bij Weevers Werken?

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een full time

Acquisiteurm/v

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

houdt contacten met adverteerders en sluit contracten af, zorgt

voor voortgang in de advertentiestroom, controleert advertentie-

proeven en bewaakt deadline’s.

U werkt samen met redaktiemedewerkers en correspondenten en

zult ook bij speciale uitgaven worden ingezet voor extra acquisi-

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

Warnsveld.

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

zo de relaties kennen van Weevers.

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

zich thuis in een dynamisch bedrijf waarin de gemoedelijke

Achterhoekse sfeer behouden is gebleven.

Wekt deze advertentie uw interesse? Stuur ons uw sollicitatie en

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

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

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Internet: www.weevers.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Pilleweggen: 
Groot krentenbrood dat door de buurt bij geboorte van een
kind aangeboden werd/wordt aan de ouders 

B. Sniebone:
Snijboon. "Gif 't vanmeddag sniebonen?"

C. Warfholt:
Schietwilg. "Maak ow mor ne stelle van warfholt an de schuppe."

GEZICHTSBEDROG
De vakmensen die Euro Planit aan-
biedt zijn als het ware letterlijk terug
te zien in de campagne. Door de voor-
en achterkant van deze mensen te fo-
tograferen en in beide zijden van de
abri's te plaatsen, lijken er echte men-
sen in deze abri's te zitten. Ook achter
het raam van bussen lijken echte vak-
mensen te zitten. Met deze campagne
wil Euro Planit zich nog nadrukkelij-
ker op de kaart zetten als hét adres
voor elk (met name technisch) perso-
neelsprobleem in Oost-Nederland. 

GELNTEGREERDE CAMPAGNE
De opvallende buitenreclame is ge-
combineerd met een doeltreffende di-
rect mailing, advertenties en online
marketing. Hierdoor is een gelnte-
greerde campagne ontstaan. In alle ui-
tingen staat het thema / de vraag "Op
zoek naar échte vakmensen?" cen-
traal. 

EURO PLANIT
PERSONEELSDIENSTEN
Euro Planit Personeelsdiensten staat

voor een praktische instelling, mee-
denken en inleven in de cultuur, ver-
diepen in de structuur van de onder-
neming met als einddoel het aandra-
gen van oplossingsgerichte mogelijk-
heden. Euro Planit heeft naast de ves-
tigingen in Vorden en in Hengelo (Ov.)
ook een vestiging in Slowakije. Hier-
mee anticiperen zij op de krappe maar
ook steeds globaler wordende arbeids-
markt. Alle diensten worden boven-
dien onder de noemer "no-cure-no
pay" uitgevoerd.

PROFILERS COMMUNICATIE:
EERST UW PROFIEL, DAN UW
PROFIT!
Profilers is een praktisch positione-
ringsbureau met een nuchtere en re-
sultaatgerichte aanpak. Effectieve
communicatie staat centraal. Door de
onafhankelijke, accountgedreven be-
nadering halen onze opdrachtgevers
meer rendement uit hun communica-
tiebudget. 

Met hulpmiddelen zoals een positio-
neringssessie, een creatieve sessie en
Mental Preference® wordt het op-
drachtgevers direct duidelijk hoe zij
hun doelstellingen het meest efficiënt
kunnen realiseren. Met een vrije aan-
pak die door alle media en middelen
heengaat, wordt de relevante kernbe-
lofte op een creatieve en effectieve wij-
ze vertaald. Uiteindelijk zal dit bijdra-
gen aan een sterke reputatie, die meer
mogelijkheden biedt om relaties aan
te knopen en te onderhouden. Relaties
die meer rendement opleveren.

Échte vakmensen in abri's
In en rondom de gemeentes Doe-
tinchem, Zutphen en Hengelo (O)
zijn afgelopen maand en komende
maanden levenséchte vakmensen
in abri's en op bussen te zien. Profi-
lers in Doetinchem heeft in op-
dracht van Euro Planit Personeels-
diensten een crossmediale promo-
tiecampagne ontwikkeld. In de
campagne staat de vraag 'Op zoek
naar échte vakmensen?' centraal.

Combineer de praktische voordelen
van een MPV - gebruiksvriendelijk-
heid, ruimte - met de uitstekende rijei-
genschappen van een hatchback en de
uitstraling en comfort van een stoere
SUV en het resultaat is de Nissan
QASHQAI+2. Samen met de vijfzits
QASHQAI en de indrukwekkende Nis-
san Murano onderstreept de
QASHQAI+2 de toonaangevende rol
van Nissan in het segment van de
crossovers.

DERDE ZITRIJ
Het opvallendst aan de Nissan
QASHQAI+2 is natuurlijk zijn derde zi-
trij, waardoor de auto plaats biedt aan
zeven personen. Dit werd mogelijk
door de wielbasis van de QASHQAI
met 135 mm te verlengen tot 2.765
mm. De totale lengte van de
QASHQAI+2 bedraagt 4.526 mm, een
verschil van 211 mm met de vijfzitsuit-
voering. Om voldoende hoofdruimte
te creëren op de derde zitrij, is de dak-
lijn aan de achterzijde verlengd en op-
nieuw vormgegeven. Ook hebben de
passagiers op de voorste en middelste
zitrij meer hoofdruimte en ontstond
dankzij de langere wielbasis meer
knieruimte voor de passagiers op de
middelste zitplaatsen. Bovendien is de

vormgeving van de voor- en achterpor-
tieren gewijzigd, waardoor deze opti-
maal aansluiten bij de nieuwe, lange-
re daklijn. Een ander verschil met de
vijfzitter is de ruit in de achterklep die
verder naar beneden doorloopt.

EXTRA KOFFERRUIMTE
De QASHQAI+2 beschikt standaard
over dakrails en een panoramisch dak
dat voor een aangename lichtinval
zorgt. Het verlengen van de QASHQAI
zorgt er tevens voor dat de kofferruim-
te werd uitgebreid. De rugleuning van
de voorste achterbank is in drie onge-
lijke delen neerklapbaar, in de verhou-
ding 40:20:40, terwijl de hoek van de
rugleuning over 15 graden verstelbaar
is. Op de derde zitrij kunnen kinderen
en volwassenen met een lengte van
maximaal 1,60 meter comfortabel zit-
ten. De rugleuning is volledig neer-
klapbaar. Hierdoor ontstaat een grote
en vlakke laadvloer voor 500 liter aan
bagage, 90 liter meer dan in de
QASHQAI. De Nissan QASHQAI+2 is le-
verbaar met voor- en vierwielaandrij-
ving. Het motorengamma bestaat in
eerste instantie uitsluitend uit 2-liter
motoren in diesel en benzine-uitvoe-
ring. In het voorjaar van 2009 komen
daar nog een 1,5 diesel en 1,6 benzine-

versie bij. De 2,0-liter benzinemotor is
goed voor 140 pk en 200 Nm en de 2,0-
dieselmotor levert 150 pk en 320 Nm
aan koppel. Het ALL MODE 4x4-sys-
teem is beschikbaar voor beide 2,0-li-
ter motoren.

Gevoed door het succes van de
QASHQAI zijn de verwachtingen rond
de QASHQAI+2 hoog gespannen. Sinds
zijn lancering eind 2006 is de vijfzitter
een enorme hit. De QASHQAI laat de
meest indrukwekkende verkoopcijfers
in de geschiedenis van Nissan Europa
zien. Wekelijks rollen nu zo'n 6.100
Nissans QASHQAI van de band. Voor-
heen waren dat er 4.500. Hierdoor
stijgt de jaarproductie tot 200.000
exemplaren. 

GEEN LANGE LEVERTIJDEN
Door de bijzonder grote vraag naar de
QASHQAI kon de fabriek in het Engel-
se Sunderland de productie nauwe-
lijks bijhouden. Dat resulteerde in lan-
ge levertijden. Inmiddels is de produc-
tiecapaciteit uitgebreid. Herwers Nis-
san heeft daarnaast beslag weten te
leggen op een aantal productieplaat-
sen. Voor een aantal Herwers Nissan
klanten betekent het: nu bestellen is
in januari 2009 rijden. Dit geldt zowel
voor de QASHQAI als voor de
QASHQAI+2. 

Kijk voor meer informatie op
www.herwers.nl of kom langs bij Her-
wers Nissan in Hengelo GLD.

De nieuwe Nissan QASHQAI+2
Nu in de showroom bij Herwers Nissan

De Nissan QASHQAI+2 blinkt net als zijn kleinere broer, de Nissan
QASHQAI, uit in comfort en souplesse, maar is dankzij een grotere wiel-
basis en langere carrosserie aanzienlijk ruimer. Hierdoor biedt het interi-
eur genoeg plaats voor een derde zitrij. De QASHQAI+2 staat nu in de
showroom bij Herwers Nissan.

Onder de gemeentelijke accommoda-
ties vallen ondermeer de scholen,
dorpshuizen, bibliotheken, peuter-
speelzalen, mortuaria, kerktorens, ge-
meentehuis, gemeentewerf, brand-
weerkazernes, sporthallen, zwemba-
den, gymzalen, buitensportaccommo-
daties zoals voetbalvelden en tennis-
velden. Het beheer en onderhoud van
deze gemeentelijke accommodaties
waren tot nu toe nog verschillend ge-
regeld. Vanwege de herindeling wordt
er naar gestreefd om hierin meer har-
monisatie te krijgen.
In de nota worden de randvoorwaar-
den geformuleerd, die erop gericht
zijn om meer duidelijkheid, uniformi-
teit, efficiëntie en beheersbaarheid
van het beleid en de inzet rondom de
gemeentelijke accommodaties te ver-
krijgen. De verschillende soorten ac-
commodaties zijn per cluster nader
uitgewerkt. Omdat de nota zoveel
clusters omvat wil het CDA Bronck-
horst zich tijdens deze bijeenkomst
beperken tot de gemeentelijke binnen-

en buitensportaccommodaties. Vooral
de plannen rondom de binnen - en
buitensportaccommodaties zoals: de
voetbalvelden, de tennisvelden, de
sporthallen, de gymzalen en de zwem-
baden, kunnen gevolgen hebben voor
de gebruikers van deze accommoda-
ties.
De gemeente heeft een groot aantal
actieve sportverenigingen met vele le-
den. Daarom wil het CDA Bronckhorst
een openbare bijeenkomst organise-
ren om met betrokkenen en belang-
stellenden over de sportaccommoda-
ties te discussiëren. Wethouder Peter
Glasbergen zal een inleiding houden
over het beleid t.a.v. de gemeentelijke
accommodaties in het algemeen en de
sportaccommodaties in het bijzonder.
En wat dit gaat betekenen voor de ge-
bruikers. Barry Leenders, medewerker
van de Gelderse Sportfederatie, zal in-
gaan op de voor- en nadelen van priva-
tisering van sportaccommodaties of
onderdelen ervan. Paul Seesing, frac-
tievoorzitter van het CDA, zal in het
kort de visie van zijn partij schetsen.
Na de inleidingen is er gelegenheid tot
het stellen van vragen.
Deze openbare bijeenkomst wordt ge-
houden op dinsdag 25 november in
partycentrum Langeler Spalstraat 5 te
Hengelo.

CDA organiseert bijeenkomst
over de sportaccommodaties
in Bronckhorst
De gemeenteraad van Bronckhorst
zal in de raadsvergadering op 27
november a.s. de nota Vastgoed -en
accommodatiebeleid van de ge-
meente Bronckhorst behandelen
en vaststellen.

Er zijn een aantal zgn geborgde zetels,
bestemd voor afgevaardigden van bv
Kamer van Koophandel en de agrari-
sche belangenorganisatie LTO. Daar-
naast zijn er politieke partijen en be-
langengroeperingen die kandidaten
afvaardigen voor het waterschapsbe-
stuur. Kandidaten, waaruit de bewo-
ners van het desbetreffende water-
schapsgebied een keuze kunnen ma-
ken. Verkiezingen dus. Ingeval van
Bronckhorst voor het waterschap Rijn
en IJssel, een waterschap dat zich uit-
strekt van Arnhem tot Winterswijk tot
Zutphen en een klein stukje Overijssel.
De VVD heeft twee prominente libera-
len uit onze gemeente op plaats 3 (Ben-
nie van Til) en 5 (Marchien Oosterhuis)
gezet. Reden genoeg om hen een paar
vragen te stellen. Waarom stellen deze
twee liberalen zich kandidaat voor het
waterschap Rijn en IJssel? Volgens de
heer Van Til wordt het hoog tijd dat er

inzicht komt in de financiële uitgaven
van het waterschap. Wij als burgers be-
talen veel belasting en het is niet altijd
inzichtelijk waar al dat geld aan wordt
besteed. Hij streeft naar een evenwich-
tig financieel beleid en naar lagere ta-
rieven voor de burger. Mevrouw Oos-
terhuis benadrukt dat daarbij het wa-
terschap zich moet houden aan zijn
kerntaken: het beheer van water. Het
beheer van gronden kan worden over-
gelaten aan bv de verenigingen voor
agrarisch natuurbeheer. Op die ma-
nier worden de financiën zuiver en  in-
zichtelijk gehouden. Het lijkt wel eens
of er tegengestelde meningen zijn, of
natuurbeschermers een heel ander
beeld van waterbeheer hebben dan bij-
voorbeeld de boeren. Bennie van Til is
agrariër en bovendien sportvisser. In
die hoedanigheid heeft hij tal van con-
tacten met de natuurbeschermingsor-
ganisaties en in zijn visie zijn de belan-
gen helemaal niet tegengesteld. Zowel
de boeren als de natuurbeschermers
hebben belang bij een goed evenwicht
tussen economie en ecologie. Dat even-
wicht komt ons allemaal ten goede.
Marchien Oosterhuis voegt hieraan toe
dat het in feite om dezelfde belangen
gaat, soms vanuit een andere invals-
hoek. Haar sterke kant is het in overleg
bouwen aan overeenstemming tussen
soms schijnbaar tegengesteld lijkende
belangen. Haar acht jaar lange erva-

ring in de Provinciale Staten van Gel-
derland voor de commissies welzijn en
landelijk gebied, komt haar in het Wa-
terschap uitstekend van pas, zo is haar
mening. U hebt alle twee een druk be-
zet leven. (Bennie van Til heeft naast
zijn agrarisch leven nog tal van functie
op het gebied van sportvisserij en na-
tuureducatie. Marchien Oosterhuis is
directeur van de bibliotheek West-Ach-
terhoek). Is het dan ook nog mogelijk
volksvertegenwoordiger voor het Wa-
terschap te zijn?  Beide liberalen zijn
het volmondig met elkaar eens: vanuit
onze andere functies en door onze ve-
le contacten weten wij heel goed wat
er speelt. Natuurlijk moet je er vrije
tijd in steken, maar gezien de grote be-
langen die er op het spel staan, zijn wij
daartoe graag bereid. Veilig en schoon
water is van groot belang voor ons alle-
maal, zo benadrukken de kandidaten.
Vanuit het waterschap zullen wij stre-
ven naar een optimale samenwerking
met o.a. gemeentes, boeren, toeristen-
organisaties en natuurbeschermers.
Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor een veilig en betaalbaar beheer
van ons water met onze liberale visie
als uitgangspunt. Betrokkenheid, in-
zicht, inzet en samenwerking zijn
daarbij de sleutelwoorden. 
Alle informatie over de waterschaps-
verkiezingen is te vinden op de websi-
te: www.kiesvoorwater.nl

Waterschapsverkiezingen 2008, 13-25 november
Marchien Oosterhuis en Bennie van Til kandidaat voor de VVD
Het Waterschap houdt zich bezig
met het beheer van ons water, in de
breedste zin van het woord. Het
gaat dan o.a. om het schoonhou-
den van het water,  de hoogte van
de waterstanden voor gebruik
door boeren en burgers en be-
scherming tegen overstroming en
overlast. In november wordt het be-
stuur van de waterschappen geko-
zen volgens een nieuw systeem.
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– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

...metsmaak ingericht!
Bruggink. Een badkamer naar wens.
Een badkamer moet passen bij uw stijl van 

werken, wonen en ontspannen. In onze show-

room 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

maatwerk meubels
maatwerk keukens 

inbouwkasten
kastwanden

meubelmakerij

vakmanschap op maat

Schuttestraat 22 - Vorden
tel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.com

info@debovensteplank.com

Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

Ondernemersspreekuur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons ondernemersspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

ook met al uw andere vragen.

Geen zorgen over zaken

dinsdag 2 december 2008, 16:00 - 19:00 uur

w w w. b o s c h l a n d . n l

Raadhuisstraat 21
Hengelo (Gld.)
0575 - 46 13 91

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

OLIE BESTELLEN?

BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
0575 551811

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

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 15 november

in het café

Plork en de
Aannemers

In de discotheek

D.J. Martijn

Ook binnen
goed verzorgd!

Voor schilder- en glaswerken binnen en buiten.
Met een professioneel advies
en eventueel kleurenadvies.

Neem gerust contact met ons op
via info@collens-schilderwerk.nl

of bel met 06-29233513.

Hogenkampweg 44a, Hengelo Gld.

Waarom stemmen voor Waterschap Rijn en IJssel
Alle partijen zijn voor goede zuivering van afvalwater en voor droge voeten
Alle partijen zijn voor goed waterbeheer en voor aandacht voor de natuur

5 redenen om PvdA te kiezen
Onze kandidaten zijn zeer deskundig en betrokken
Wij zijn tegen bordjes verboden toegang langs beken en andere waterlopen
Uitgaven zullen wij kritisch beoordelen: het gaat om uw geld.
Wij zijn voor kwijtschelding voor mensen en bedrijven met weinig inkomsten
Werk van het waterschap heeft directe gevolgen voor het beleid van
gemeenten en provincies; wij hebben een goed bestuurlijk netwerk.

Lijsttrekker: Els Rutting Lokale kandidaat: Henk Boogaard

lijst 1 meer info: www.henkboogaard.nl

Dierenspeciaalzaak  •  Hondenkapsalon 

KLUVERS VORDEN

Wij zoeken:
een goede, gemotiveerde

HONDENTRIMMER/-STER

gediplomeerd en bereid mee te werken
in de dierenspeciaalzaak
voor 24-32 uur per week.

Wij bieden:
Salaris conform C.A.O., prettig en

afwisselend werk in een goed team.

Reactie graag naar: Adri van Ark
Zutphenseweg 39, 7251 DH Vorden

kluvers-vorden@wanadoo.nl
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NATUUR EN MILIEU
Dorpsbelang Hengelo, Scouting/zee-
verkennerij Abel Tasman/Nautilus en
WBE de Berkelstreek kregen een
bedrag van respectievelijk € 600,=,
€ 700,= en € 800,= toegekend. Dorpsbe-
lang Hengelo gaat dit bedrag besteden
aan zes zogenaamde blikvangers om
zwerfafval tegen te gaan. De zeever-
kennerij gaat een vuil-watertank aan-
schaffen en WBE de Berkelstreek zal
het geld gebruiken om de jeugd te in-
formeren over de natuur in de Berkel-
streek.

GROTE AFVALRACE
Het geld is beschikbaar gekomen uit
de Grote Afvalrace. Medewerkers van
de bank trokken afgelopen vrijdag
door de straten van Vorden, Lochem
en Zutphen en hebben mensen op een
ludieke manier bewust gemaakt van
het afval dat zij produceren. Daar-
naast is er zoveel mogelijk zwerfafval
opgehaald. De Grote Afvalrace werd

georganiseerd door een aantal bank-
medewerkers in het kader van MADD.
De opdracht luidde om met zo weinig
mogelijk middelen de Afvalrace te rea-
liseren. Het geld dat overbleef van het
beschikbaar gestelde budget, mocht
worden besteed aan enkele projecten
op het gebied van milieu, natuur en
groen. 

NOG MEER MADD PROJECTEN
MADD is een landelijke dag waarop
particulieren en bedrijven gevraagd
wordt om een dag vrijwilligerswerk te
doen. De projecten zijn gekoppeld aan
de drie peilers People, Planet & Profit.
Met de Grote Afvalrace heeft de bank
gekozen voor de peiler Planet. 

In februari/maart 2009 zal de Rabo-
bank echter nog twee projecten orga-
niseren. Dit keer op het terrein van
People en Profit. Ook hieraan zullen
de medewerkers van de bank hun bij-
drage leveren.

RABO MADD-project levert verenigingen
geld op

In het kader van Make A Difference Day heeft Rabobank Graafschap-
Noord afgelopen vrijdag drie verenigingen in het zonnetje gezet. Dorps-
belang Hengelo, WBE de Berkelstreek uit Vorden en Scouting/zeeverken-
nerij Abel Tasman/Nautilus uit Zutphen ontvingen uit handen van direc-
teur Zakelijke Relaties Maarten van Oostveen een cheque voor "groene"
projecten die zij de komende tijd willen realiseren.

Maarten van Oostveen, directeur Zakelijke Relaties van Rabobank Graafschap-Noord reikt een cheque uit aan de scouts van Scouting/
zeeverkennerij Abel Tasman/Nautilus.

Alweer 17 jaar huist RTV Rutjes in het
pand aan de Bronkhorsterweg. In de
beginjaren runde John de winkel met
Dick Graffelman onder de naam Rut-
jes&Graffelman. De laatste tien jaren
staat John Rutjes in de regio bekend
als RTV Rutjes, de Elektrovakman.

Marcel Vloermans, directeur van Uni-
ted Retail waaronder de Elektrovak-

man valt, reageerde enthousiast op de
interieurveranderingen die afgelopen
winter in de winkel hadden plaatsge-
vonden. Het paste echter beter bij Eu-
ronics, vond hij, eveneens een United
Retail onderdeel. “Ik ben me toen in
Euronics gaan verdiepen,” vertelt John
Rutjes. “Na gesprekken met een colle-
ga die heel enthousiast is, heb ik de
keus gemaakt.”

Euronics is een internationaal con-
cern met 10.000 winkels in 30 landen.
“In Nederland zijn nu al 200 Euronics
winkels die allemaal dezelfde uitstra-
ling hebben,” vertelt John Rutjes ver-
der. “Daardoor kunnen we zeer groot
inkopen en uiterst scherpe prijzen be-
dingen. En daar hebben de klanten in
onze winkels direct profijt van.” Er
wordt in Steenderen druk gewerkt aan
de laatste veranderingen in de winkel,
zoals de prijskaartjes en de toonbank.
“Er komt een blauwe bestelauto met
vrolijke belettering, overeenkomend
met die van de winkelruiten, waarop
ook de Euronics sterren zullen ver-
schijnen. Overigens geheel binnen de
nieuwste richtlijnen van het Bronck-
horster Reclamebeleid.” Kwaliteit, dui-
delijke informatie, uitstekende pro-
ductkennis en de service zijn zaken
die bij RTV Rutjes al jaren hoog in het
vaandel staan. Die zullen zeker niet
verdwijnen! “Integendeel, als iemand
’s morgens belt dat de wasmachine
het niet doet, zullen we nog dezelfde
dag zorgen dat het gerepareerd
wordt,” zegt Rutjes nadrukkelijk. “De-
ze service vinden we erg belangrijk.”
Rutjes gaat wel met zijn tijd mee en
heeft een goede internetsite laten bou-
wen. “Veel concurrentie van de inter-
net witgoedzaken ondervind ik niet,”
legt hij uit. “Met de via internet bestel-
de goederen blijven mensen zitten
met het verpakkingsmateriaal, het
wordt niet aangesloten en er is geen
service als het stuk gaat. Wij mogen
dan iets duurder zijn, we leveren kwa-
liteit en service.”

Aanstaande vrijdag 14 en zaterdag 15
november wordt de vernieuwde win-
kel geopend met speciale aanbiedin-
gen. Iedereen is welkom dan een kijk-
je te komen nemen, voor iedere koper
is er een leuke attentie. 

Euronics Radio TV Rutjes, Bronkhor-
sterweg 4, 7221 AC Steenderen, tel.
(0575) 451959, www.rtvrutjes.nl

RTV Rutjes onder Euronics vlag

In Steenderen is Radio en TV Rutjes een begrip. Onrust was er dan ook on-
der de vaste klanten toen deze winkel een flinke opruiming hield. “Je gaat
er toch niet mee stoppen!” was een reactie. “We willen verfrissen,” stelde
John Rutjes de mensen gerust. “En we blijven kwaliteit leveren, alleen on-
der de Euronics vlag.”

Voor het overstappen naar Euronics, hield RTV Rutjes nog een flinke opruiming.

Maar liefst 130 sponsors waren aanwe-
zig tijdens de sponsoravond. Inleider
Karel Aalbers sprak over passie, als
bron van succes. Een club die passie
kent en uitstraalt wordt opgemerkt
door de omgeving en weet de weg naar
succes te vinden. Sportpsycholoog
Paul van Zwam, werkte bij grote voet-
balclubs zoals PSV, Heerenveen, Chel-
sea en Leeds United, trok parallellen
tussen het voetbalbedrijf en het be-
drijfsleven als het gaat om het stimule-
ren en "beter maken" van mensen, in
het bijzonder sporters en medewer-
kers. Voor de pauze sprak Hans Keuper

zijn column over het voetbal uit. Hij
was kritisch over het profvoetbal, de
uitwassen, de mannetjesmakers en de
hoge salarissen en deed de vraag op-
roepen in welke verhouding dit alles
staat ten opzichte van de grote proble-
men in de samenleving. Wel kwam hij
uit bij het grote belang van verenigin-
gen in de samenleving en de lokale ge-
meenschap. Dit alles gebracht in on-
vervalst Achterhoeks dialect. Na de
pauze vroeg RTV Gelderland verslag-
gever Jaap Otten de sprekers, aange-
vuld met Gijs Jolink, door op het the-
ma en betrok hij de zaal. Conclusie
van de avond is dat een club die passie
en enthousiasme uitstraalt, gebaseerd
op een perfecte organisatie, opvalt bij
de sporter, de supporter, de sponsor en
de lokale overheid. HC'03 is hiermee al
behoorlijk op weg maar er valt uiter-
aard nog veel werk te verzetten! De
sponsoravond zal zeker een vervolg
krijgen. De sponsoravond werd georga-
niseerd door de sponsorcommissie
van HC'03 en financieel en materieel
ondersteund door Rabobank Graaf-
schap Midden, Sluis Grafisch Bedrijf
bv te Doetinchem, Sprekersbureau As-
semblee te Maastricht, Partycentrum
De IJsselhoeve Doesburg en Alfun Eve-
nementenservice bv te Doesburg.

Sponsoravond HC'03 groot succes
De sponsorcommissie van voetbal-
vereniging HC'03 organiseerde 6
november j.l. een avond voor haar
sponsors in de IJsselhoeve te Does-
burg. Tijdens deze gevarieerde
avond, waaraan medewerking
werd verleend door RTV Gelder-
land (verslaggever Jaap Otten), de
heer Karel Aalbers (oud-voorzitter
Vitesse), sportpsycholoog Paul van
Zwam, Gijs Jolink (Jovink en Zwarte
Cross) en Hans Keuper (Boh Foi
Toch) werd ingegaan op het centra-
le thema; Lokale sponsoring en on-
dernemen". Maarten Jansen onder-
steunde de avond muzikaal.

Advent is ingebed tussen Christus Ko-
ning, de laatste zondag van het voor-
gaande liturgisch jaar (dit jaar op 23
november), en Kerstmis. Dus tussen de
terugkeer van Christus uit de hemel
op de aarde en de komst van het Chris-
tuskind op aarde. Zo gaat de hemel
naar de aarde, in twee gedaanten. En
de Advent is de periode daartussen. 

Natuurlijk is de adventstijd op de eer-
ste plaats een tijd van verlangend uit-
zien naar het geboortefeest van Jezus.
God is mens geworden in de gedaante
van een klein hulpeloos kind! Dat is
voor ons christenen niet slechts een
gebeurtenis uit een ver verleden. Het
is iets om ons nog altijd, elke dag, over
te verheugen, te verwonderen en
dankbaar voor te zijn! Toch is de ad-
vent meer dan alleen maar een voor-
bereiding op het geboortefeest van Je-
zus. Het gaat niet alleen om kaarsjes
en een stal om vredig bij weg te dro-

men. Wie de evangeliën van deze voor-
bereidingstijd doorleest, komt tot de
ontdekking dat wij soms flink wakker
worden geschud. Steeds worden we
eraan herinnerd: Neem Gods Bood-
schap ter harte, het is van levensbe-
lang! Durf te veranderen! Blijf niet op
dezelfde voet doorleven! Werk mee
aan Jezus komst in onze harten, le-
vens, gezinnen, omgeving...

God komt naar ons toe. Maar wij wor-
den in deze tijd ook opgeroepen om
naar God toe te komen. Om ons meer
naar God toe te keren in de manier
waarop wij denken, in onze hele ma-
nier van leven. Daarom is de advent
ook een tijd van bezinning. We zien
dit aan het paarse liturgische kleding
en aankleding, want paars is de kleur
van bezinning en bekering. We mer-
ken het aan het ontbreken van het Eer
aan God (het Gloria) in de zondagse li-
turgie. Pas met Kerstmis zal dit loflied
van de engelen weer vol blijdschap in
de kerk gezongen of gebeden worden.
Tot het zover is, de menswording van
God, maken we als het ware ons hart
klaar om Hem te ontvangen en op-
nieuw binnen te laten. En… we zijn
waakzaam! 

Pastoraal werker, Jaap van Kranen-
burg, wenst u allen, namens het pasto-
raal team, een goede tijd van waken
en wachten!

Advent: verwachting tussen
koning en kind
Advent, elk jaar weer die tijd in no-
vember en december. Die tijd voor
kerst, van donkere dagen, verstil-
ling, inkeer en vooral verwachten
en waakzaam zijn. Het woord 'ad-
vent' is afgeleid van het Latijn en
betekent letterlijk: God komt naar
ons toe. Als christenen vieren wij
dat God naar ons toe komt in zijn
Zoon Jezus Christus. Jezus is de Em-
manuel, God-met-ons.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       
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HOMEOPATHIE HAALT HET
BESTE UIT UZELF !
Landelijke week van de chronische
ziekten 7 t/m 15 nov.
Jaarlijks organiseren de talloze patiën-
tenverenigingen van chronische ziek-
ten zoals astma, epilepsie, hart- en
vaatziekten, een week waarin extra
aandacht wordt gevraagd voor de gro-
te groep mensen die leven met een
ziekte van blijvende aard.
Dit jaar is de praktijk voor klassieke
homeopathie van Frans Quirijnen ac-
tief betrokken bij deze week. Woens-
dagmiddag en avond 12 november
bent u welkom met al uw vragen over
uw chronische klacht of ziekte. De
deuren van de homeopathiepraktijk
op de Gaikhorst 2 in Warnsveld zijn
dan geopend. Er is documentatie over
de meest voorkomende chronische
ziekten en over de meer specifieke as-
pecten van uw kwaal kunt u geheel
vrijblijvend al uw vragen stellen. U
krijgt dan een antwoord dat is toege-
spitst op de homeopathische visie op
chronische ziekte en hoe deze zo te be-
handelen dat u zo min mogelijk
(pijn)klachten ervaart. 

Homeopathie: 
nieuwe kansen op herstel
Wat is precies een chronische ziekte?
Officieel zijn het alle ziekten of klach-
ten die langer dan drie maanden du-
ren of met een bepaalde frequentie
voorkomen. In de volksmond echter
verstaan we onder chronische ziekten
meestal die ziekten waarbij herstel
niet of nauwelijks meer mogelijk is en
die de rest van het leven blijven be-
staan. Veel van deze chronische ziek-

ten gaan gepaard met vermindering
van de kwaliteit van leven. Allereerst
door de kwaal zelf maar niet in de
laatste plaats ook door de vaak nega-
tieve bijwerkingen van voorgeschre-
ven medicatie. Daar ontkom je niet
aan, wordt er veelal gezegd, of toch
wel? 

Van chronisch ziek naar chronisch
beter
Met klassiek homeopathische medicij-
nen behandel ik dagelijks mensen
met chronische aandoeningen. Dit
heeft vaak zeer goede effecten: de
klachten verdwijnen geheel of gedeel-
telijk, er is een vermindering van
(pijn)klachten, de frequentie van
(pijn)klachten neemt af.  Vaak kan
hierdoor met reguliere medicatie ge-
minderd worden of deze kan hele-
maal worden afgebouwd. U hoeft dan
ook niet meer te lijden onder de nega-
tieve bijwerkingen van deze medicij-
nen. Uiteraard gebeurt vermindering
van medicatie alleen in goed overleg
met u en uw behandelend arts. 

Nieuwe kansen op herstel
Het 'geheim' van de homeopathie
schuilt in het homeopathisch genees-
middel, dat één brok vitaliteit is. Door
een specifiek passend homeopathisch
geneesmiddel in te nemen krijgt het li-
chaam deze nieuwe vitaliteit aangebo-
den, waardoor herstelprocessen opge-
start kunnen worden. Het lichaam
laaft zich aan deze nieuwe energie van
het homeopathisch geneesmiddel en
zal deze impuls van vitaliteit omzetten
in een proces van herstel. Het lichaam
kan zich op deze manier ontworstelen

aan de toestand van stagnatie, dat wat
wij  ziekte noemen. Dit unieke princi-
pe van de homeopathische geneeskun-
de betekent dat nieuwe kansen op her-
stel echt mogelijk zijn. 

Eén en al oor voor u
Het gevolg van een geslaagde behan-
deling is dat de kwaliteit van leven
enorm toeneemt.
Het slagen van de behandeling begint
al bij het eerste consult. Dit duurt
minstens anderhalf uur. Gedurende
dit gesprek wordt de hele patiënt in
kaart gebracht. Niet de klacht alleen
komt aan de orde maar ook persoonlij-
ke voorkeuren voor voeding, slaaphou-
ding, omgeving, gevoeligheid voor
warmte, koude, geluiden et cetera. U
zult versteld staan wat de grote waar-
de blijkt te zijn van specifieke per-
soonskenmerken in de homeopathie! 
De persoonlijke aandacht die gegeven
wordt tijdens een consult, het feit dat
er iemand echt alle tijd en interesse
voor u heeft, wordt als zeer prettig er-
varen en soms zelf een ware verade-
ming genoemd. Voor extra informatie
en voor een routebeschrijving kunt u
kijken op mijn nieuwe website
www.deklassiekhomeopaat.nl  

Graag tot ziens op woensdag 12 no-
vember!
Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
Gezondheidscentrum "De Gaikhorst"
De Gaikhorst 2  7231 NB  Warnsveld
Tel. 0575-526476
E-mail: info@deklassiekhomeopaat.nl 
Website:
www.deklassiekhomeopaat.nl

  

Na de geslaagde uitvoering van Bach's
Weihnachtsoratorium, twee jaar gele-
den, zorgt de Zutphense Serviceclub
KIWANIS dit jaar opnieuw voor een
cultureel hoogtepunt voor Zutphen
en wijde regio met gouden klanken
uit de Oekralne, uitgevoerd tijdens
een uniek Kerstconcert door het we-
reldvermaarde KIEV Koor. Onder lei-
ding van hun eminente dirigent My-
kola Hodych wordt een programma
geboden van  zowel Russisch ortho-
doxe koormuziek als Kerstmuziek en
volksliederen uit de Oekralne.
Het Kiev Koor bestaat uit louter profes-
sionele zangers, waarmee over de hele
wereld op belangrijke concoursen ver-
schillende Awards zijn gewonnen.
Naast succesvolle concerten op grote
podia in o.a. Dublin, Warschau, Mün-
chen, Wenen, Rome, Parijs, Amster-
dam, Rome, Berlijn en Salzburg, klon-

ken hun gouden stemmen ook wat
verder weg zoals in de Carnegie Hall
van New York. Een unieke gelegenheid
voor de liefhebbers van verstillende
Russische koormuziek om met dit
prachtige  koor kennis te maken.
De komst van dit koor is mede moge-
lijk gemaakt door een aantal plaatse-
lijke sponsors en de landelijke keten
van BCC welke binnenkort in Zutphen
haar vijftigste opent. Kiwanis Zutphen
zetten zich dit jaar voor een belangrijk
deel in voor het onderhoud en in-
standhouding van kinderboerderij de
Schouw in Zutphen. Zo is er vele avon-
den en zaterdagen enthousiast ge-
werkt aan de vernieuwing van bouw-
vallige hokken en het nodige schilder-
werk. De baten van dit concert willen
zij bestemmen voor de noodzakelijke
vernieuwing van de rieten kap op de
originele vierroedige hooiberg, welke
dient doet als informatiecentrum.
Kaarten voor dit bijzonder Kerstcon-
cert in de verwarmde St. Janskerk zijn
vanaf 15 november verkrijgbaar bij de
VVV/ANWB in Zutphen of te reserve-
ren via tel. 0575  492636 en indien nog
beschikbaar 's avonds aan de kerk.

Zutphense St. Janskerk

Uniek kerstconcert met Kiev Koor
Klinken op zaterdagavond 20 de-
cember nog heldere jongensstem-
men, een paar dagen later op dins-
dagavond 23 december vullen mach-
tige Oekralnse koorklanken de ge-
welven van deze eeuwenoude kerk.

- Advertorial -

Een voettocht door de natuur in stilte
en in verbondenheid. De innerlijke
bron van jezelf, de schepping ervaren.
Inspiratie opdoen in een tijd vol on-
rust. Advent is een tijd van bezinning.

Inspiratie opdoen om zo het licht in
ons zelf weer aan te wakkeren en de
duisternis te verdringen. Waar wach-
ten we op, wat verlangen we, waar
zien we naar uit? In stilte wandelen en
tot inspirerende antwoorden komen.
Vertrouwen, geloof, empathie … moge
de weg die we gaan ons dichter bij el-
kaar brengen. De weg van de stilte. 
Aan de deelname zijn geen kosten ver-
bonden. Voor meer Informatie kunt u
terecht bij Margriet te Morsche Mar-
grietafscheid@gmail.com of tel. 0573-
281474.

Stiltewandeling in de advent
Op zaterdagmiddag 6 december is
een stiltewandeling in het paro-
chieverband Graafschap Zutphen.
De lengte van de wandeling is on-
geveer tien kilometer. Het vertrek
is om half twee bij de RK Kerk
Christus Koning, ‘t Jebbink in Vor-
den.

De Start en Finish vonden plaats bij
zaal Concordia. De deelnemers gingen
volgens planning van start, hoewel
het startpistool telkenmale dienst wei-
gerde. 

Opvallend was het aantal jeugdige lo-
pers, de jongste was 4 jaar, die meede-
den aan deze trimloop. Ook een ge-
blesseerde vaste deelnemer van deze

DOG activiteit bleef niet thuis, hij liep
met nordic walking stokken. Na af-
loop was er voor iedereen een medail-
le, er waren geen uitvallers.

In tegenstelling tot andere jaren, vindt
er vanaf volgend jaar geen trimloop
plaats in april. Doordat er in het voor-
jaar veel andere DOG activiteiten zijn
en minder animo voor deelname,

werd besloten om de Trimloop jaar-
lijks te organiseren. De volgende editie
is dan op 8 november 2009.

UITSLAGEN.
1,25 KM, 14 DEELNEMERS
1. Mayke Nusselder, Hummelo, 11 jaar,
4.21; 2. Luuk Nusselder, Hummelo, 9
jaar, 4.27; 3. Julian de Lange, Wester-
voort, 9 jaar, 4.46; 4. Marcel Nijland,
Zelhem, 10 jaar, 4.50; 5. Kyra Jolink,
Baak, 8 jaar, 5.36; 6. Jip Buiting, Baak,
9 jaar, 5.50; 7. Elsemiek v.d. Kamp, Tol-
dijk, 10 jaar, 6.14; 8. Maaike Mulder,
Toldijk, 10 jaar, 6.21; 9. Sharon Arend-
sen, Baak, 6 jaar, 6.40; 10. Laura Bui-

ting, Baak, 6 jaar, 6.52; 11. Anouk Hak-
voort, Baak, 10 jaar, 7.04; 12. Iris Roe-
rink, Baak, 8 jaar, 7.04; 13. Esméé Hak-
voort, Baak, 7 jaar, 7.12; 14. Quinty
Arendsen, Baak, 4 jaar, 7.35.

2,5 KM, 4 DEELNEMERS
1. Anne-Jan Buiting, Baak, 11 jaar,
10,11; 2. Thijmen Bosch, Baak, 11 jaar,
10,31; 3. Jentje Huntink, Drempt, 9
jaar, 10,33; 4. Riske Legtenberg, Vor-
den, 35 jaar, 16,46.

5 KM, 26 DEELNEMERS
1. Raymond van Hall, Doesburg, 18,17;
2. Henk Nijland, Zelhem, 18,38; 3. Jos
Slutter, Varsselder, 18,44; 12. Sven Jans-
sen, Baak, 10 jaar, 23,59; 14. Ruud San-
ders, Wichmond, 24,14; 16. Bert Wool-
schot, Zelhem, 26,58; 17. Bart Sloot,
Vorden, 29,28; 18. Gerke Besselink,
Hummelo, 29,48; 19. Tim Sloot, Vor-
den, 10 jaar, 29,58; 20. Theo Janssen,
Baak, 30,14; 21. Han Oortgiese, Baak,
30,36; 22. Ilonka Jolink, Baak, 32,05;
26. Gerrit Drost, Zelhem, 44,21.

10 KM, 31 DEELNEMERS
1. Victor Kaal, Ruurlo, 38,30; 2. Marco
Leijting, Beek, 39,23; 3. Gerrit van Zui-
lekom, Lochem, 41,00; 7. Ton ten Have,
Vorden, 41,28; 10. Bob van Oosten,
Steenderen, 42,30; 12. Gerard Ooster-
huis, Vorden, 43,49; 13. Henk Wool-
schot, Zelhem, 43,51; 16. Corrie Nus-
selder, Hummelo, 44,11; 17. Eric
Groenwold, Vorden, 44,13, 18. Wim
Hulshof, Hengelo Gld., 44,46; 19. San-
dra Huntink, Drempt, 44,53; 20. Wil-
bert Menkveld, Vorden, 46,04; 23. Jan
Bulten, Hummelo, 49,41; 24. Hendrien
Minkhorst, Hummelo, 49,43; 28. Joop
Verschuur, Baak, 53,48; 30. Ellen Rabe-
link, Vorden, 56,10; 31. Gerry Bier, Vor-
den, 56,28.

Voor de volledige uitslagen wordt ver-
wezen naar de internetsite 
www.dogbaak.nl

Trimloop Baak

Starten zonder schot

Zondagmorgen 9 november 2008 werd de trimloop van Gymnastiek Ver-
eniging D.O.G. Baak gehouden. Het had in de vroege ochtend behoorlijk
geregend, maar dat weerhield de hardlopers, 75 in totaal, er niet van aan
de start te verschijnen. “Het is helemaal niet koud,” vertelde een deelne-
mer zelfs.

De jongste deelnemers aan de Trimloop Baak, klaar voor de start!

Een week later stond de GOW in Zut-
phen op het programma. Hier stonden
ook weer veel RTV-ers aan het vertrek.
Bij de masters was Peter Makkink we-
derom de snelste RTV-er, hij werd vijf-
de. Rudi Peters werd hier 8e, Garjo
Kamphuis 13e, Hans Reintjes 16e, Bert
Kromkamp 18e en Frans de Wit 29e.
Bij de junioren werden Felix Wolbert
en Joost Berendsen 12 en 13. 
Thijs van Amerongen heeft na enkele
weken relatieve rust het crossen weer
opgepakt. In de super prestige wed-
strijd in Veghel en wereldbekerwed-
strijd in Pynacker viel hij net buiten de
prijzen. In Veghel behaalde hij een 21e
en in Pynacker een 22e plek. De vol-
gende wedstrijd die bij Thijs op het
programma staat is Niel aanstaande
dinsdag voor de Gazet van Antwerpen
competitie.

RTV-ers 
actief in
GOW 
crossen
De afgelopen weken zijn er twee
crossen verreden voor de GOW
competitie. Vorige week zaterdag
werd er in Eibergen verreden. Bij
de masters stonden de meeste RTV-
ers aan het vertrek. Peter Makkink
was hier de snelste RTV-er met een
6e plaats. Erik Bouwmeester werd
hier 9e, Garjo Kamphuis 12e, Hans
Reintjes 16e, Bert Kromkamp 25e
en Frans de Wit 32e. Bij de Beloften
miste Rens te Stroet net het podi-
um, hij werd vierde. Jeroen Borgon-
jen werd bij de amateurs 23e. Je-
roen Brummelman ging goed van
start bij de amateurs, maar moest
na een val de strijd staken. De juni-
oren Joost Berendsen en Felix Wol-
bert werden in hun categorie 13e
en 14e.
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Als gebaar naar de vele klanten uit Vie-
rakker/Wichmond  en omgeving, was
dit uiteraard niet tegen dovemans-
oren gezegd. Met circa tien nieuwe le-
den in de huidige selectie en verschil-
lende tassen die aan vervanging toe
waren was het idee snel geboren.
Afgelopen zondag was Wilbert samen
met zijn zoon Björn te gast om de eer-
ste tas uit te reiken aan aanvoerder Ro-
bert Kornegoor. Bennie Peters reikte
als dank een mooie bos rood/witte
bloemen aan Wilbert voor zijn vrouw.
Ook was er voor de kinderen een
presentje. Op de foto ziet U alleen

maar blije gezichten en kunnen de
heren weer jaren vooruit en zich pre-
senteren als een team.

Gehele selectie Socii voorzien
van nieuwe tassen

Al jaren zijn Yvonne en Wilbert Grotenhuys balsponsor van de club. En
toen we ze voor een tijd geleden weer vroegen gaf Wilbert te kennen wel
iets meer te willen doen.

Tijdens de onthulling in Maassluis wa-
ren veel hoogwaardigheidsbekleders
aanwezig. Vooraf vond er in de Grote
Kerk van Maasluis een speciale bijeen-
komst plaats, waar tal van sprekers
het woord voerden. Na de onthulling
werd er een receptie gehouden. Deze
middag vond in het gemeentemuse-
um van Maasluis tevens de opening
plaats van een grote overzicht-ten-
toonstelling van Dr. Abraham Kuyper.
Frank Letterie vond de onthulling van
het beeld van Kyuper een prachtig mo-
ment. Een beetje ‘achteraf terugge-
trokken’ genoot hij met volle teugen.
‘Ik ben 77 jaar, dus niet meer de jong-
ste beeldhouwer en dan mag je zo’n
beeld maken. Dat geeft toch wel een
enorme kick. En als de mensen dan
zeggen, het beeld is precies Abraham
Kuyper, dan ben ik best wel trots’, zo
zegt Frank Letterie.

De besturen van de Stichtingen ‘Mo-
nument Abraham Kuyper’ te Maas-
sluis en het ‘Dr. Abraham Kuyper-
fonds’ in Den Haag, vonden in samen-

werking met de gemeente Maassluis
dat er een standbeeld van de staats-
man moest komen. Men heeft toen ad-
vies ingewonnen bij de directeur van
‘Beelden aan Zee’ in Scheveningen.
Frank Letterie: ’Toen kwamen ze te-
recht bij collega beeldhouwer Jet
Schepp en bij mij. Wij mochten bei-
den een ontwerp-beeldje maken, een
opdracht waar ik toen al zeer vereerd
mee was en dat op mijn oude dag, ha,
ha. Op basis van boeken en een biogra-
fie over Abraham Kuyper, kreeg ik een
idee wat voor soort man hij was: thea-
traal, groot redenaar en een man van
grote gebaren. In het voorjaar 2007
heb ik het beeldje overhandigd en heb
ik het comité daarbij een toelichting
gegeven.

Wanneer je uitgenodigd wordt om
mee te doen, moet je maar afwachten
of je de opdracht ook zult krijgen. En
dan weet ik door jarenlange ervaring,
soms wel soms niet. Natuurlijk altijd
wel een spannend gebeuren. Toen uit-
eindelijk duidelijk werd dat ik het

beeld van Kuyper mocht maken, ben
ik gelijk aan de slag gegaan. Eerst de
‘bewapening’ van ijzer, kippengaas
e.d. en dan de klei erop. Steeds maar
weer ‘kleien’ tot het naar de zin was,
dat ik er van overtuigd was dat ik het
beste uit mijzelf had gehaald. Toen de
commissie kwam kijken, waren de da-
mes en heren gelijk enthousiast. Ver-
volgens ben ik ongeveer zes weken be-
zig geweest met het gieten van gips,
waarna het geheel naar een bronsgie-
ter in Asten (de firma Eysbouts) werd
vervoerd. Toen ook dat klaar was heb-
ben we (met de commissie) het beeld
nogmaals bekeken en opnieuw en-
thousiaste geluiden. De sokkel waarop
het beeld staat is gemaakt door het be-
drijf Henagra uit Zutphen’, zo zegt
Frank Letterie.

Inmiddels heeft hij twee aanvragen
voor het maken van een borstbeeld
ontvangen. ‘ Op mijn leeftijd blijft het
een eer dat je nog steeds zelf in ‘beeld’
blijft. Wat ik trouwens bijzonder jam-
mer vind, er zijn in Nederland geen
goede opleidingen meer voor het vak
van beeldhouwer. Zelf heb ik vroeger
zeven jaar aan de academie gestu-
deerd. Tegenwoordig denkt men an-
ders over kunst, de kunst verandert.
Dan toch wel heel bijzonder dat het
werk van de ‘oudere’ beeldhouwers
nog steeds gewaardeerd wordt’, zo
zegt Frank Letterie. En dat weten ze in
Maassluis maar al te goed, ze weten
wie Frank Letterie is en wat hij kan.
Ruim 30 jaar geleden werden al twee
beelden van hem in Maassluis ge-
plaatst te weten ‘Het schaap met lam’
en een beeld van een 'Vallende ruiter’.
En nu het beeld van Abraham Kuyper!!

'Dit te mogen meemaken geeft een geweldige kick'!

Frank Letterie maakte beeld van
staatsman Abraham Kuyper

Afgelopen donderdag prijkte in alle Nederlandse dagbladen een foto,
waarop was te zien dat premier Balkenende in een geanimeerd gesprek
was verwikkeld met beeldhouwer Frank Letterie uit Vorden. Beide heren
stonden in Maassluis voor het beeld van Dr. Abraham Kuyper, dat door
Frank Letterie was gemaakt en dat die middag door de premier werd ont-
huld. De ideeën van de in 1837 in Maassluis geboren predikantenzoon
werken volgens Jan Peter Balkenende tot vandaag in de Nederlandse poli-
tiek door. ‘Mede de door hem opgerichte Anti Revolutionaire Partij (ARP)
gaf Kuyper de gewone man invloed op het landsbestuur, tot dan toe het
domein voor vooraanstaande heren. Hij was een groot staatsman, een
man die zijn stempel drukte op de sociale, maatschappelijke en kerkelij-
ke inrichting van Nederland’, zo sprak Balkenende. Na de onthulling on-
derhield de premier zich een poosje met Frank Letterie en complimen-
teerde hij de Vordenaar met het door hem gemaakte beeld.

Premier Balkenende in gesprek met Frank Letterie.

Beeld Abraham Kuyper.

Waterbeheer. De verwachting is dat er
de komende jaren meer pieken in re-
genval zullen komen. Dit vraagt om
nieuwe mogelijkheden om water lan-
ger vast te houden, tijdelijk te bergen
en gedoseerd af te voeren. De gebie-
den langs Berkel, Baakse Beek en Slin-
ger kunnen hiervoor op eenvoudige
wijze opnieuw worden ingericht. Ook
in wijken in steden en dorpen kan wa-
ter langer worden vastgehouden. De
PvdA vindt dat het waterschap ge-
meenten daarbij kan en moet onder-
steunen. Deze oplossing is een natuur-
lijker, een duurzamer oplossing en is
op termijn ook goedkoper dan afvoe-
ren via riolering. Een goed voorbeeld
is het project Vorden Zuid. (foto)

Schoon oppervlaktewater. De PvdA
vindt, uit oogpunt van milieu en leef-
baarheid van ons gebied, de zorg voor
schoon oppervlaktewater een belang-
rijke taak van ons waterschap. De
PvdA vindt daarom dat het water-
schap veel inzet moet blijven leveren
voor vermindering van afvalwater en
voor zuivering van afvalwater. Met als
uiteindelijk doel schone sloten en be-
ken.
Recreatie en bewustwording. Zwem-
men in de Oude IJssel en Berkel en in
beken moet weer mogelijk worden. De
PvdA wil daarom watergangen toegan-
kelijk en meer beleefbaar maken. Zo-

wel voor wandelaars, fietsers, toer-
vaarders, hengelsporters als voor be-
woners van ons gebied. Voor de PvdA
is bewust omgaan met water belang-
rijk. Daarom zet de PvdA in op voor-
lichting en onderwijs over water, voor
jong en oud. Ook kan het waterschap
een steentje bijdragen aan duurzame
energieopwekking door gebruik te
maken van waterkracht.
Geld. De zorg voor ons oppervlaktewa-
ter mag best wat kosten. Maar de las-
ten voor burgers en bedrijven moeten
wel redelijk en draagbaar blijven. Voor
financiering wil de PvdA dat ons wa-
terschap in de eerste plaats middelen
probeert te verwerven bij de EU, het
Rijk en de provincies. Wij zijn uiter-
aard voor een rechtvaardige verdeling
van de kosten, waarbij de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen.
Wij zijn ook voor kwijtschelding van
het gebruikersdeel voor burgers en be-
drijven die het niet zo breed hebben.

PvdA: Water is van ons allemaal
Henk Boogaard staat voor de Partij van de Arbeid op de lijst van ons Wa-
terschap Rijn en IJssel voor de komende waterschapsverkiezingen. Water-
schap Rijn en IJssel heeft de zorg voor het oppervlaktewater in Bronck-
horst. Water wordt volgens Henk steeds belangrijker voor onze samen-
leving. Niet alleen voor landbouw en natuur. Ons oppervlaktewater en de
rivieren en beken hebben invloed op ons wonen, werken en recreëren.
Beheer van oppervlaktewater is daarom een breed maatschappelijk be-
lang. De PvdA staat voor de belangen van burgers en bedrijven, zeker ook
in de buurt van de rivieren en beken. En uiteraard staat de PvdA voor
solidariteit. Henk kan als afgestudeerde in de weg- en waterbouwkunde
en met zijn bestuurlijke ervaring in het bestuur van het waterschap een
belangrijke rol vervullen.

De laatste dag van november wordt
het laatje  weer geleegd en iemand
van het winkelende publiek mag er
een uit vissen. 

De winnaar wordt meteen gebeld en
kan kiezen uit de voorstelling op 17 ja-

nuari in Ons Huis te Hengelo of op 24
januari in de Brink te Zelhem. Opge-
voerd wordt  het blijspel: ‘A’j mien
vuult, dan zeg i’j niks meer’, geschre-
ven door E. Evers. BEB zegels zijn bij
Super de Boer Hollak te Zelhem en Su-
per de Boer Rinders te Hengelo gratis
verkrijgbaar. 

De winnaars van de maand september
zijn: mevrouw Kamies uit Zelhem en
de heer Hilderink uit Keijenborg, ge-
feliciteerd!

Toneelgroep Be-Kiek-Ut spaart BEB zegels
Ook voor twee personen kaartjes
winnen met de BEB zegels? Doe
dan een volle spaarkaart voorzien
van u telefoonnummer, in het laa-
tje van toneelgroep Be-Kiek-Ut.

PLORK EN DE AANNEMERS:
In den beginne was er niets, toen een
hele tijd wel weer wat en toen was er
Plork. Plork, een eenzame jongeman
zonder vriendjes of welke vorm van
liefde dan ook. Overal waar hij liep
werd hij gebeten door honden, ge-
krabd door katten en uitgescholden
door de rest van de wereld.

De enige wezens die hem wel begre-
pen waren de eendjes in de vijver van
het bejaardentehuis (hoewel dit hem
wel het nodige brood heeft gekost). Na
25 jaar vol tegenslag en een compleet
sociaal isolement, werd tot overmaat
van ramp ook nog de vijver van het be-
jaardentehuis dichtgestort door 3 aan-
nemers. Tijdens het storten zagen de 3

aannemers de zielige Plork zitten en
besloten zich over hem te ontfermen.
Na 2 jaar van opperwerkzaamheden
zagen de aannemers dat dit ook niet
wat was, en toen besloten ze maar een
band te beginnen.

Ik weet niet of u wel eens een aanne-
mer met verstand van muziek heeft
gezien, wij in ieder geval niet. Daarom
ontbreekt het Plork en de aannemers
totaal aan muzikale richting, visie en
andere dingen. Voeg daar een halfblin-
de en altijd stomdronken styliste aan
toe en wat je overhoudt is een muzika-
le freakshow. Van Abba tot System of a
Down en van Andre van Duin tot Kai-
ser Chiefs, voor Plork en de Aanne-
mers is er geen vreemde eend in de
bijt en niets is te gek.

Voor ieder wat wils onder het genot
van een wijntje en een pils. 100% ok?
garantie.

"Live On Stage in Cafe de Zwaan"
De band Plork en de Aannemers
treden zaterdagavond 15 novem-
ber op in Cafe de Zwaan te Hengelo
gld.

Om 17.30 uur begonnen zij met de
verkoop en om 20.00 uur waren
alle letters verkocht.

Bij deze willen wij u allen harte-
lijk bedanken voor het kopen van
de letters. 

Ook willen wij Leon Rinders van
Super de Boer bedanken voor de
geweldige medewerking.

DVO's chocolade-
letteractie 
zeer geslaagd
Afgelopen vrijdagavond zijn
enkele leden van volleybalver-
eniging DVO langs de deuren
gegaan met chocoladeletters
van Verkade.
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TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

Inname van: Verkoop van:
• Schoon puin • Ophoogzand
• Puin/Zand • Zwarte grond
• Bouw- en sloopafval • Gebroken puin
• Asbest (dubbel verpakt in plastic) Iedere dag van 9.00 -16.00 uur

• Groen afval Ook op zaterdag

WWW.ENZERINK.NL

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Commissie Oost Europa  Hengelo Gld.

Uitnodiging

Hengelo (G), november 2008

Beste medewerker, donateur en/of belangstellende,

De Oost Europa Commissie nodigt U  uit op haar “Achterbanavond”, welke

gehouden zal worden op vrijdag 21 november in Ons Huis, aan de

Beukenlaan in Hengelo (Gld), waar u vanaf 19.30 uur hartelijk welkom bent.

Onder het genot van een hapje en drankje willen we graag met u van gedach-

ten wisselen over onze werkzaamheden en u op de hoogte brengen van een

aantal zaken, zoals:  

• de laatste ontwikkelingen in Oost Europa en met name in Roemenië 

• de stand van zaken met betrekking tot de lopende projecten 

• de activiteiten van de nieuwe jongeren werkgroep

• de mogelijk nieuw op te pakken projecten

Verder wil mevr. Linda Muskens, beleidsmedewerkster van de “Wilde

Ganzen”, één van onze partners bij de stichting van het Potsa Huis, graag

even het woord voeren en informatie met ons delen.

Partners en familieleden zijn uiteraard ook van harte welkom!

Graag dus tot ziens op vrijdag 21 november! 

Vriendelijke groet,

Namens de Oost Europa Commissie

Chris Lubbers Pure aloë vera producten.
De moeite van het
proberen waard!

Jannie Nijkamp, 0575-521316.

16 nov. Streekmarkt Rha
Blanke witlof kilo 0.50

Elstar of Cox v.a. 2 kilo 1.50
Spaanse nieuwe sinaasappelen 10 voor 1.99

Harde uien 5 kilo 1.50
Bananen deze week kilo 0.89

Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Stem VVD, lijst 3

Marchien Oosterhuis, plaats 5

Bennie van Til, plaats 3

Gezocht:

secretarieel gouvernante
(ook wel oppassende secretaresse genoemd)

Wij zijn op zoek naar een nieuwerwetse gouver-

nante. Iemand die zorgt voor Cato (12), David (8) en 

Lara (6). En, omdat zij alle drie naar school gaan, 

daarnaast als secretaresse/administratief mede-

werker voor ons en ons communicatiebureau werkt. 

Samen maakt dat een fulltime baan in 4 dagen 

per week. Je werkplek is landgoed het Regelink in 

Hengelo Gelderland.

Ben je dol op kinderen, werk je graag

als secretaresse, heb je een relevante 

opleiding en ervaring? Kijk dan op 

www.regelink.nl voor meer informatie.

KEUKENS TEGELS DEUREN

Creëer 
uw eigen sfeer

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

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

binnenhuiscenterhci.nl

BinnenHuisCenter HCI is een onderdeel van BouwCenter HCI BV

Gevraagd te huur 250 tot 400 m2

opslagruimte met de mogelijkheid
tot het uitvoeren van reparaties.

Voor de tijdsduur dat de definitieve vesti-
ging niet is gerealiseerd.
Aanbiedingen of mogelijkheden graag tele-
fonisch. Tel. 0575-462221 of 06-50676024.

Handelsonderneming
Willie Waenink

Handelsonderneming
Willie Waenink

Keijenborg

www.deflamingos.com
voor een geslaagd gezellig

feest. Tel. 06-29220857
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Spannend om voor te lezen! En nog
leuker om de sprookjes voorgelezen te
krijgen. Je kunt dan tegelijkertijd naar

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

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

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

Opa, vertel nog eens van de draken

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

POTSAHUIS GEOPEND
Op 23 oktober was het zover Het Potsahuis in Roemenië werd of-
ficieel geopend.

Zoals velen weten is dit tehuis voor dubbel gehandicapte kinderen tot
stand gekomen met medewerking van heel veel mensen. Denk in
Hengelo alleen maar aan het 40 dagenproject van de kerken, de actie
van Aerofitt tijdens de Nationale Sportweek, de oliebollenactie van
"de vriendengroep", en de vele particuliere giften.

Een stralende dag met veel belangstelling zowel uit Roemenië als ook
uit Nederland. Nadat er door de kinderen een stukje was opgevoerd,
ballonnen werden opgelaten en de nodige toespraken in het Roe-
meens, Hongaars en Engels waren gehouden werd door het hoofd van
de kinderbescherming en Johannes Postma (de Nederlandse kartrek-
ker) de officiële opening verricht door het doorknippen van een lint.
En toen naar binnen om alles te bekijken! 

Wat is het mooi geworden, een prima plek voor 12 kinderen die er dag
en nacht verblijven, ongeveer 16 kinderen die er overdag zijn en dan
nog de kinderen die specifiek gebruik maken van de fysiotherapie
ruimte. Deze ruimte met up to date apparatuur die kon worden aan-
geschaft door de acties vanuit Hengelo.

Binnen is alles prachtig met slaapzaaltjes voor elk 4 kinderen met
aangepaste doucheruimtes, een goede verblijfruimte voor overdag,
verschillende kleinere ruimtes voor persoonlijke behandeling een
gymzaal en  de fysiotherapie. Het gebouw zelf is aan de buitenzijde
ook helemaal klaar, incl. hellingbanen voor rolstoelgebruik. 

Ook is er een nieuwe bus aangeschaft voor het vervoer van de kinde-
ren. De inrichting van de tuin annex speelruimte zoals ook een nieu-
we toegangspoort en een houtopslag (het gebouw wordt gestookt
d.m.v. 2 houtgestookte CV ketels) moet nog gebeuren. 

Dit gedeelte zal dit najaar en komend voorjaar verwezenlijkt worden.
Vanuit onze acties vermeerderd door Wilde Ganzen en het NCDO is
hier nog budget voor.

De COEH (Commissie Oost Europa  Hengelo) wil namens de Kinder-
bescherming Sfintu Gheorghe en natuurlijk namens de kinderen u
hartelijk bedanken voor uw bijdrage bij het tot stand komen van dit
tehuis. 

Er wordt aan gewerkt om komend voorjaar de mogelijkheid te bieden
om alles ter plekke te bekijken door het organiseren van sponsor /
open dagen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Voor een uitgebreide fotoreportage kunt u terecht op de website van
de protestantse gemeente Hengelo: 
www.protestantsegemeentehengelogld.nl

 

 

In deze donkere dagen voor Kerstmis
belooft het een warm en sfeervol con-
cert te worden !

De concertserie begint op zondagmid-
dag 30 november in de NH Dorpskerk
in Vorden. Het tweede adventsconcert
vindt plaats op donderdagavond 11 de-
cember, in de NH Joriskerk in Brede-
voort. 
De reeks wordt afgesloten met een
derde concert op zondagmiddag 21
december in de RK St. Willibrordus-
kerk in Vierakker. Kaarten zijn ver-
krijgbaar aan de kerk voor de aanvang
van het concert. Zie ook: 
www.everyoneweb.com/vocamuze

Vrouwenprojectkoor Vocamuze
Het in maart 2008 opgerichte Vrou-
wenprojectkoor Vocamuze staat
aan de vooravond van haar tweede
project: een serie van 3 Advents-
concerten. In 8 weken tijd hebben
de 18 vrouwen, onder leiding van
dirigent Dennis Vallenduuk, ver-
schillende muzikale werken inge-
studeerd die bij elkaar zo'n 800
jaar muziekgeschiedenis beslaan:
van Hildegard von Bingen uit de
hoge middeleeuwen, via Vincent
Lübeck (barok) naar Benjamin Brit-
ten uit de 20e eeuw. Er wordt a ca-
pella gezongen alsmede met bege-
leiding van harp, viool, cello en spi-
net.

UITSLAG WEDSTRIJDEN
PONYCLUB DE GRAAFSCHAP
Sebastiaan Hamer reed dit weekend
zijn laatste SGW wedstrijd in
Bathmen. Hij haalde daar een 4e prijs
in de klasse L cat. D met zijn pony
Sunshine of Toys.

Dian Lenselink was druk in Empe.
Daar reed ze 2 proeven. Ze haalde de
1e en 2e prijs met resp. 189 en 183
punten in de B dressuur met haar po-
ny Tania.
Cheyenne van Dijk met haar pony
Aladin reed ook in Empe. Zij haalde
een 3e prijs met 184 punten in de B
dressuur.

P a a r d e n s p o r t

Terwijl ze bij de Kattenbelt, een glooiing aan de landweg

van Ruurlo naar Vorden, aankomen, vertelt Joost zijn vriend

Willem op fluisterende toon zijn gedachten. 

-- Heksen kunnen heel makkelijk een andere gedaante

aannemen. Ze zwerven overdag stiekem rond als katten,

heb ik wel eens gehoord. ’s Nachts komen ze dan naar

speciale plekken om met veel kattengejank te dansen. 

Willem kijkt Joost met open mond aan. -- Hoe kom je daar

nu bij? -- Dat vertelde mijn vader me ooit, fluistert Joost. 

-- Ik bedacht me ineens: je hebt hier bij Zwiep de

Kattenkolk en bij opa Berend in Vorden het Kattingsveld.

Precies plaatsen waar wilde verhalen gaan over geesten. 

En nu dus ook in Ruurlo, op de Kattenbelt.

Terwijl de jongemannen positie innemen langs de bosrand aan

de Kattenbelt, zien ze in het open veld plots een beweging.

Willem stoot zijn vriend aan. Met een vloeiend gebaar legt

Joost aan. Zoevend schiet zijn pijl op het doel af. 

Raak! Maar tot hun ontzetting horen ze een kreet in plaats

van de zachte plof van aangeschoten wild. Een stem kermt:

-- Moeder, ick ben geraakt! Geschrokken staan de mannen

op en rennen in de richting van hun onbedoelde prooi.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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Vanaf heden 30 vrije sector kavels te koop in Ruurlo.
Eveneens mogelijkheid voor wonen met praktijk/-bedrijfs-

ruimte.
Kavels van 300 m2 tot 2338 m2

Voor inlichtingen:

Borculoseweg 15a
7261 BG Ruurlo
Tel.  0573 - 45 40 27
Fax  0573 - 45 38 25

info@gerardwesselink.nl 
www.gerardwesselink.nl

excl. BTW

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  10.00 tot 18.00 uur 
Di t/m do   09.00 tot 18.00 uur
Vrijdag  09.00 tot 21.00 uur  
Zaterdag 08.30 tot 16.00 uur

Gildenweg 1 Zelhem  
Tel. 0314 62 36 58

Ik hou van lekker eten. Ik hou van verse gerechten en
zelf koken. Van individueel keukenadvies en vrien-
delijke service. Ik hou van afspraak is afspraak. Ik wil
kunnen kiezen uit de laatste keukentrends en zoek
topkwaliteit voor een eerlijke prijs. Daarom voel ik
me lekker bij Scheffer Keukens. Dat is gegarandeerd
jarenlang keukenplezier.

www.schefferkeukens.nl

hou van lekker...
en van Scheffer!IK

de laatste trends
individueel keukenadvies
gespecificeerde offerte 
eigen montage 
vriendelijke service

www.herwers.nl

DOETINCHEM

HENGELO (GLD)

ZEVENAAR

Edisonstraat 79

Kruisbergseweg 8 

Amperestraat 6

0314 - 33 30 55

0575 - 46 22 44

0316 - 52 93 20

Vanafprijs Nissan Qashqai+2 € 30.150. Consumentenadviesprijs is incl. BTW en BPM en excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Min./max. 
verbruik gecombineerd 6.7-8.6 l/100 km, resp. 14.9-11.6 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 177 gr/km tot 209 gr/km. Overeenkomstig richtlijn 1999/100/EC. 
Afgebeelde versie kan afwijken van de standaarduitvoering. Wijzigingen voorbehouden Nissan Nederland. Bij aankoop van een nieuwe of gebruikte Nissan 
ontvangt u levenslang gratis APK. Kijk op www.apkforlife.nl

DE NIEUWE 7-ZITTER
NISSAN QASHQAI+2
RUIMTE VOOR ALLES WAT DE STAD TE BIEDEN HEEFT
URBANPROOF 

MAAK VANDAAG NOG EEN PROEFRIT

SHIFT_the way you move

QASHQAI+2
OPTIMA VANAF € 30.150

• Panoramisch glazen dak
• 17” lichtmetalen velgen
• Inklapbare 3e zitrij

• Dakrails en extra getinte zijramen achter
• 3D Navigatie* en bluetooth®

SH 86-D benzine
Geluidsarm, krachtig en milieuvriendelijk 

dankzij o.m. de katalysator.
Cilinderinhoud .........................................27,2 cm3

Gewicht ........................................................ 5,7 kg
Luchtdoorzet ........................................... 770 m3/h

NU € 369,00*  
cat. € 389,00

BGE 71 elektrisch
Extra stil en extra voordelig.

Opgenomen vermogen ............................. 1100 W
Gewicht ......................................................... 3,0 kg
Luchtdoorzet ........................................... 510 m3/h

NU € 99,00*  
cat. € 109,00

NIEUW

Ontdek onze nieuwe bladblazers!

Nu bij uw vakhandelaar:

NIEUW

Fa. PELGROM - HUMMELO

MASSEY-FERGUSON L A N D B O U W M E C H A N I S AT I E B E D R I J F

Broekstraat 1 • 6999 DE Hummelo
Tel.: 0314-381842 • Fax: 0314-381057

www.pelgrom.nl

DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij


