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Zie in het hart van Contact

gebracht. Zij heeft deze zaterdag een
kraam met allerlei soorten knipmut-
sen, uit Groningen, de Veluwe, Alblas-
serwaard, knipmutsen uit de omge-
ving van Lochem en zelfs een trouw-
jurk uit 1900. 
‘Ik vind het haken van knipmutsen
een leuke bezigheid en doe dit een
paar maanden per jaar voor dit doel’,
zo zegt ze.

Marinus Verbeek uit Drempt heeft als
hobby het maken van klompen, vogel-
huisjes en thermometers. De bezoe-
kers konden kiezen uit vele mooie
exemplaren. 

Ben Aalderink uit Zelhem demon-
streerde hoe je wilgen moet vlechten (

manden voor het vervoeren van kip-
pen, eendenbroedkorven e.d. Onder
de naam ‘Wilgenvlechterij De Kim’
geeft Marinus ook cursussen, voor zo-
wel beginners als gevorderden. 

Hermien Beukelaar uit Toldijk ver-
kocht op de markt van textiel of
kneedbaar hout gemaakte beeldjes. ‘
Ik ben niet altijd met mijn hobby be-
zig, ik moet thuis ook nog poetsen
hoor’, zo zegt ze lachend. 

Een leuk intermezzo tijdens deze na-
jaarsmarkt, de optredens van de dans-
groep voor ouderen (boven de 65 jaar)
dat elke week onder leiding van Trees
Woltjer een paar uurtjes gezellig met
elkaar danst.

Gezellige najaarsmarkt voor goed doel
Er heerste zaterdag tijdens de na-
jaarsmarkt in het verzorgingshuis
De Wehme een gezellig sfeertje. De
opbrengst van de markt wordt aan-
gewend voor het onderhoud en de
vervoerskosten van het busje dat
de ‘Commissie Bus’ vorig jaar heeft
aangeschaft. ‘Deze bus gebruiken
we voor uitstapjes en om de bewo-
ners ergens naar toe te brengen. De
mensen die hier op deze najaars-
markt hun producten verkopen,
betalen een bepaald bedrag voor
de huur van de stand. De op-
brengst van de oliebollen, de ‘knie-
pertjes’, en de dingen die speciaal
voor ons zijn gemaakt, alsmede de
opbrengst van de verloting gaat in
het potje voor onze bus’, zo zegt
Katja Manuela, coördinatrice van
de commissie.

Willy Derksen en haar knipmutsen.

Het jachtcomité Vorden, bestaande uit
Albert Mulderije, Appie Noordkamp

en Tiny Koning had voor de jagers een
prachtige route door de bosrijke omge-

ving van het kastelendorp uitgestip-
peld. Ook dit keer weer veel mensen
op de been om deze jacht gade te
slaan. Bij het vertrek een ‘geflits’ van
jewelste, want een jachtgezelschap
blijft natuurlijk een leuk ‘plaatje’ om
te schieten. Tijdens deze slipjacht fun-
geerde J.E. Lichtenvoort Cats als mas-

Slipjacht als vanouds een 'plaatje'

Nadat wethouder André Baars het jachtgezelschap zaterdagmiddag nabij
kasteel Vorden een goede jacht en een behouden terugkomst had toege-
wenst, vertrok het bont gekleurde gezelschap met de ‘ongeduldige’ fox-
hounds voorop, richting Schuttestraat, waar even later vanaf de Zichtlaan
van het kasteel de eerste run werd ingezet.

Foxhounds volgen het spoor.

ter. Boudewijn van Heuveln en Henk
Rottinghuis waren de fieldmasters. De
taak van huntsman nam Gert Lourens
op zich. De eerste kill vond plaats in
het weiland achter kasteel Kieftskamp.
Hier werd ook de tweede run ingezet
die liep tot ’t Zelle, waar de volgende
kill werd gehouden. Daar werd ook
een begin gemaakt met de derde run,
die via de Wassinkweg, Beukstege, Zel-
ledijk, Schuttestraat, Bekmansdijk
weer richting kasteel Vorden ging,
waar de jacht werd afgeblazen. 

Het plaatselijk jachtcomité toonde
zich bij de organisatie zeer erkentelijk
voor de medewerking die zij van de
landeigenaren mochten ontvangen.

Gosse Terpstra staat in de hal en laat
zien hoe je met biezen, afkomstig uit
de omgeving van Genemuiden, stoe-
len kunt matten. 

Hentje Bargeman uit Wichmond laat
het spinnewiel vrolijk snorren. 
Zij verheugt zich op de Kerstmarkt, be-
gin december in Potzdam. Daar gaan
wij met de ‘ De Rikster Weber Groep’
een paar dagen naar toe. We gaan dit
keer allemaal als Sinterklaas of Zwar-
te Piet verkleed’, zo zegt Hentje. (De
‘Rikster Weber Groep’ brengt het ver-
leden terug in de tijd. Laten zien hoe
mooi en kleurrijk het vroeger alle-
maal was). 

Het ‘ oude’ werd overigens door Willy
Derksen uit Vorden prachtig in beeld
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“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen en de VVV.

SINTERKLAAS
IN HENGELO

H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

SINTERKLAAS
IN HENGELO

� Feestelijke intocht Sint Nicolaas 13.00 uur

� Groots prijzenfestijn Hengelo SINT IN AKTIE

� Koopzondag 26 november

� Extra koopavond maandag 4 december

� VVV-evenementenkalender
Win een ontbijt 
met Sinterklaas
Sinterklaas gaat met maar liefst 
75 kinderen lekker ontbijten bij
SUPER DE BOER RINDERS
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extra bijlage contact

Sint NicolaasSint NicolaasSint Nicolaas
De komende weken staan in het teken van
Sinterklaas en dat zal menig kinderhart
sneller doen slaan. Het is immers bij uitstek
een feest voor kinderen en daar zal de
Vordense Ondernemers Vereniging (VOV)
ook dit jaar weer voor de volle honderd
procent haar steentje aan bijdragen.

Sint en zijn pieten komen dit jaar in Vorden
om ca. 13.15 uur per trein op het station aan.
Na ontvangst door de jeugd van Vorden en
muziekvereniging Concordia, zal de Sint
per koets, onder begeleiding van Concordia,
Vorden bezoeken. 

DE ROUTE IS ALS VOLGT:
Stationsweg, rotonde Ruurloseweg, rechtsaf
de Dorpsstraat in, dan rechtsaf de Burg.
Galleestraat in en daarna via Het Jebbink,
De Boonk, Zutphenseweg, rechtsaf de Raad-
huisstraat in, met als eindbestemming het
Dorpscentrum. 

Het VOV-bestuur en wethouder (de heer Ab
Boers namens de gemeente Bronckhorst)
zullen daar aanwezig zijn om de Sint welkom
te heten, waarna er voor de kinderen volop
gelegenheid bestaat te genieten van het
samenzijn met de Sint en zijn pieten.

Bovendien zal de Sint die dag uiteraard een
bezoek brengen aan de kinderen in Kranen-
burg, en ook aan Nuova, de Zon en het
Weppel.

Namens het VOV-bestuur wens ik de Sint-
intochtcommissie, onder leiding van Jeroen
Geubels, veel succes toe met het welslagen
van de intocht. Ook hoop ik dat ouders en
kinderen van Vorden en Kranenburg een
prettige Sinterklaastijd tegemoet zullen
gaan.

Voorzitter VOV, Marcel Leferink

Vol verwachting klopt ons hart!
De Sintintocht vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 18 november

Dit jaar komt de Vordense ondernemers-
vereniging wederom met een eindejaars-
actie waarmee je hele buurt kan winnen.

WANNEER?? 
De actie loopt van maandag 20 november
tot en met vrijdag 15 december 2006. In deze
periode kan iedere klant bij elke ondernemer
die meedoet met deze fantastische einde-
jaarsactie bij besteding vanaf € 10,- de kassa-
bon voorzien van naam, adres, postcode
en woonplaats deponeren in een daarvoor
bestemde bus. 

De bussen staan bij: 
Visser Mode, Bruna, 
Super de Boer, 
Mitra slijterij en de Welkoop

HOE WERKT DE ACTIE??
In de postcode zit de clou. Want iedere zater-
dag wordt 1 kassabon getrokken. Deze klant
heeft de hoofdprijs van die week gewonnen
en daarmee hebben alle buren met dezelfde
postcode ook een prijs gewonnen! 

Er zullen 4 trekkingen zijn, steeds rond 16.00
uur in De Herberg. 1e trekking zaterdag
25 november 2006, prijs uitreiken 2 december.
2e trekking zaterdag 2 december 2006, prijs
uitreiken 9 december. 3e trekking zaterdag
9 december 2006, prijs uitreiken 16 december
(Kerstmarkt). 4e trekking vrijdag 15 december
2006, prijs uitreiken 22 december (vrijdag).

Via het weekblad Contact worden telkens
de winnaars bekend gemaakt.

WAT KUN JE WINNEN??
Bij iedere trekking is er 1 hoofdprijs: 
een verrassingspakket twv € 75,- 
+ een waardebon van € 20,- 
+ een bos bloemen.

De andere winnaars (de buren) ontvangen
een waardebon van € 20,- 
en een bos bloemen.

PRIJSUITREIKING
De prijzen worden aan de winnaars in hun
straat uitgereikt behalve op 16 december,
dan vindt de uitreiking plaats op de kerst-
markt. In alle gevallen rond 17.00 uur.

Eindejaarsactie VOV 2006, “Win samen met je buren”

Antony's Country Store
Moos en Ko
Visser Mode
Roosenstein Quality Wear
Mitra Slijterij Sander Pardijs
Cafè Feestzaal "De Herberg"
Bakkerij Joop
Profile Bleumink
Sueters Speelgoed-Huishoud-Kadoshop
Super De Boer Grotenhuys
Hotel Restaurant Bakker
Salon Marianne
Giesen Schoenmode
Plaza Vorden “food for all”
Olde Lettink
VVV Vorden
Bistro De Rotonde
Barendsen Doe Het Zelf Vorden B.V.
De Vordense Tuin
Tuunte Fashion B.V.

Bruna
Davorta Bloemen
Welkoop Vorden
Vordense Apotheek
Keurslagerij Vlogman
Echte Bakker Van Asselt
Yvonne, modespeciaalzaak voor de jeugd
Ami Kappers
DA ten Kate
Heersink Haarmode
Globe Reisburo Vorden
DutchPC Electronics
Etos Barendsen B.V.
Siemerink Opticien
Fashion Corner
Autobedrijf A. Klein Brinke B.V
Martens 
Bloemendaal & Wiegerinck
Rabobank Vorden

Deelnemerslijst
Extra koopavond 
voor Sinterklaas

Donderdag 30 nov.
tot 21.00 uur

En natuurlijk de 
gebruikelijke vrijdagavond

verder zijn de winkels 
“gewoon” geopend

Deze week
verschijnt

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

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

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
CAPTIVA
STANDAARD MET 
7 ZITPLAATSEN!

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

NIEUW!

VANAF
€30995,-



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

� Te huur of te koop

Sint/Piet of Kerstmanpakken.

(0573) 45 13 85.

� Hobbybeurs in Groenlo.

Op zondag 19 november in

Cultureel Centrum De Bron,

Buitenschans 3. Van 10.30 -

17.00 uur. Inlichtingen tel.

(0544) 46 41 64.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Messiah het beroemde

meesterwerk van G.F. Händel

wordt uitgevoerd door Achter-

hoeks Bachkoor & Orkest

26 nov. om 14.30 uur in de

RK Calixtuskerk te Groenlo.

29 nov. om 20.00 uur in de

Catharinakerk te Doetinchem.

Prijs € 18,-- aan de kerk; 

€ 16,-- in de voorverkoop. 

www.achterhoeksbachkoor.nl

� Te huur Sint en Piet kos-

tuums. DS Design Molen-

kolkweg 33, Steenderen tel.

9575 - 45 20 01.

� Te huur in centrum van

Ruurlo kantoor-/praktijk-

ruimte (ca 60 m2) eventueel

in combinatie met bovenwo-

ning, garage en tuin. Inlichtin-

gen (0573) 45 40 27.

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubelverkoop van 9 tot 12

uur aan de Schuttestraat 20

te Vorden.

� Te koop: vrolijke Jack

Russel pups opgegroeid met

kinderen, ingeënt en ont-

wormd. Tel. (0575) 46 21 31.

� Bewegen is heel belang-

rijk, maar ook het verande-

ren van uw eetpatroon!

Herbalife helpt u daarbij!

Nieske Pohlmann (06) 54 32

66 69 / (0314) 64 13 09.

� 5 decemberkado’s met

Aloë vera. Wie wil er met

ons samenwerken? Jannie

Nijkamp Warnsveld 0575 -

52 13 16.

� Gezocht: weiland voor

naweiden van fokmerries of

veulens. Graag contact op-

nemen met: 06 - 5370 6908.

� Te koop: kippen aan de

leg. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

� Te koop: voerwortelen

en boerenkool. Div. soorten

groenten en fruit. Aardappe-

len, bildtstar en surprise. An-

dré Snellink, Bekmansdijk 4,

Vorden. Tel.: 0575 - 55 68

76.

� Autoschade Zaterdag 4

november tussen 9.45 en

10.00 uur is er bij het Dorps-

centrum in Vorden een deuk

in de deur van onze auto ge-

reden. Het gaat om een rode

Mercedes 190 met kenteken

SJ-09-LX. Zou degene die dit

heeft gedaan zich kunnen

melden. Ook als iemand iets

gezien heeft zouden wij hier

graag van op de hoogte wor-

den gesteld. Vriendelijke

groeten familie Dijkman. Tel.

06 - 2710 1335.

� Gezocht thuisnaaister

voor vitrages en overgordij-

nen stikken. Tel. 06 -

12198438.

� Demonstratie/informa-

tie Wolvilten Vrijdag 17 no-

vember van 10.00 tot 16.00

uur. Veldwijkerweg 1 Vor-

den. Info 55 38 75 of 52 75

32.

� Aankomen, afslanken (vet
verbranden), meer energie?
Via voedingskundig program-
ma. Geweldige eindejaarsak-
tie voor alle (oud-)klanten. Bel
Jerna Bruggink, tel. (0575) 46
32 05.

� Leer op de juiste manier

Nordic Walking volgens het

authentieke Alpha 247 bewe-

gingsconcept. De nieuwste

instructiemethodieken. Bel

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

62 24 of kijk op www.vitalno

wa.nl

� Zonnehemels/banken.

Nergens goedkoper! Recht-

streeks verkoop vanuit maga-

zijn, vanaf € 125,- ook B-keus

16 modellen, kijken na tel.

afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

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

Het is Herfst!

Vlaai v/d week

Herfstvlaai

6-8 stukken € 6,50
gevuld met karamel en tiramisu

Dinsdag = Brooddag

3 tijger bruin € 4,00

Weekend-aanbiedingen

Kaneeltulband € 4,50

Slagroomschnitje

ca. 5 pers. € 4,95

Dagmenu’s
15 t/m 21 november 2006

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,50

Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen € 1,25 extra!

Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

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

Woensdag 15 november

Groentesoep/boerenkool met spekjes, rookworst en braad-

worst, jus en zuurgarnituur.

Donderdag 16 november

Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen en groente/

apfelstrudel met vanillesaus en slagroom

Vrijdag 17 november

Minestronesoep/talapiafilet met mosterdsaus, rijst en groente.

Zaterdag 18 november (alleen afhalen)

Varkenshaassaté met pindasaus, aardappelen, rauwkost-

salade/ijs met slagroom.

Maandag 20 november

Gesloten.

Dinsdag 21 november

Wiener schnitzel met aardappelen en groente/ijs met slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

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 19 november 10.00 uur ds. J.Kool.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 19 november 10.00 uur ds C. Gros, Aalten, 19.00
uur ds. F. vander Wey, Rijssen

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 november 10.00 uur ds. J.B. Bentveld

R.K. Kerk Vorden
Zondag 19 november 10.00uur woord- en communievie-
ring

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 18 november 17.00 uur Eucharistieviering
Zondag 19 november 10.00 uur woord- en communievie-
ring, herenkoor

Tandarts
18/19 november D. Stolk, Ruurlo tel 0573- 45 24 00.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
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 alarmnummer 0900 88 44 of bij grote spoed
112. Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt
u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77. Voor storin-
gen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buitenge-
bied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers



Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenderen

Bronkhorsterweg 1a, 7221 AA Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

Daar het voor mij niet mogelijk is u allen persoon-

lijk te bedanken voor de overweldigende belang-

stelling en hartelijke blijken van medeleven onder-

vonden na het overlijden van mijn lieve vrouw

Ria Hoebink-Bleumink

zeg ik u hiermee, mede namens de kinderen, har-

telijk dank

A.A. Hoebink

Kranenburg, november 2006

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze

dochter en zusje

Noor
Zij is geboren op donderdag 2 november 2006

om 19:37 uur, is 51 cm lang en weegt 3190 gram.

Ronnie, Chantal en Joost Jaaltink

Doetinchemseweg 24

7201 BS Zelhem

Tel. 0314 - 621492
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Vorden

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND

donderdag
16 november
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf 

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

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 Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Vleeswarenkoopje

Gebr. fricandeau +
gebr. rosbief 2 x 100 gram € 3.29

Keurslagerkoopje

Hacheevlees met gratis
kruiden en uien 500 gram € 5.50

Special

Carpaccio misto 100 gram € 1.90

Verwen - tip

Macaroni of 
spaghetti 500 gram € 2.98

Kookidee

Riblappen 500 gram € 4.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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Van 13 november t/m 2 december krijgt u bij elke bestede € 10,-
een stempel. Spaarkaart vol, ofwel 6 stempels gespaard? Dan

krijgt u een GRATIS Karel t.w.v. € 8,95! Lever uw volle spaarkaart
in en maak kans op een 15- of 9-daagse safari in Kenia, dagje of

een jungleweekend in de Beekse Bergen. 
Kijk voor de actievoorwaarden op www.keurslager.nl

“Spaar voor een stevige
knuffel van uw Keurslager.”

Onze mooie 

LIJSTENCOLLECTIE
al gezien?

Kom naar Foto Willemien!

Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 28 12

Verdrietig om haar heengaan, maar met een dank-

bare herinnering aan de liefde die zij ons heeft

geschonken en met een bevrijdend gevoel dat haar

lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het over-

lijden van mijn moeder, schoonmoeder en onze

lieve oma

Theodora Wilhelmina Francisca
Sessink-Niesink

sinds 26 oktober 1997 weduwe van W.J.A. Sessink

* Hengelo (Gld.), † Vorden,

28 juli 1930 10 november 2006

Jeanet en Erik

Niek

Nadine

Correspondentieadres:

J. van Langen-Sessink

Bobbinkstraat 8

7223 LW Baak

De avondwake zal worden gehouden op dinsdag

14 november om 19.00 uur in de R.K. Christus

Koning Kerk, Het Jebbink 8 te Vorden.

Na afloop is er gelegenheid tot afscheid nemen en

condoleren in het naastgelegen uitvaartcentrum

Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De Eucharisatieviering zal plaatsvinden op

woensdag 15 november om 10.30 uur in eerder-

genoemde kerk. 

Aansluitend zal om 12.30 uur de crematieplechtig-

heid zijn in het crematorium Slangenburg,

Nutselaer 4 te Doetinchem. 

Na afloop kunt u de familie condoleren in de

ontvangkamer van het crematorium.

Donderdag 16 november 2006 zijn wij 

Bert en Miny Bosman 
50 jaar getrouwd.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van harte

welkom op onze receptie, zondag 19 november
a.s. van 15.30 - 17.30 uur in zaal-café-restaurant

Den Bremer, Z.E.-weg 37 te Toldijk.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen

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

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN 
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

OR PU A !R !TYE
OR  PU A !R ! TYE

PRESENTEERTPRESENTEERT

LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

FEESTEN !FEESTEN !:

K
i
j
k

o
p

W
i
t
k
a
m

p
.
c
o
m

v
o
o
r

m
e
e
r

d
a
t
a

v
a
n

d
e

e
u
r
o

p
a
r
t
y
’s

K
i
j
k
 o

p
 W

i
t
k
a
m

p
.
c
o
m

 v
o
o
r
 m

e
e
r
 d

a
t
a
 v

a
n
 d

e
 e

u
r
o
 p

a
r
t
y
’s

Z
ijn

w
ij

n
u

z
o

g
o
e
d
k
o
o
p
?

o
f

d
ie

a
n
d
e
re

n
z
o

d
u
u
r

.....?
Z

ijn
 w

ij n
u
 z

o
 g

o
e
d
k
o
o
p
?
 o

f d
ie

 a
n
d
e
re

n
 z

o
 d

u
u
r .....?ZATERDAG 18 NOV.ZATERDAG 18 NOV.

PERFECT
SHOWBAND
PERFECT
SHOWBAND



Spaar 
voor gratis

toegangs-

bew
ijzen

voor het

W
intercircus

Gratis

naar ’t

W
in

te
r-

circus

Spaar nu bij Super de Boer voor gratis toegangsbewijzen.

De deelnemende Super de Boer vestigingen vindt u in:

Steenderen: Dorpsstraat 14 • Telefoon (0575) 45 12 06 
Vorden: Dorpsstraat 18 • Telefoon (0575) 55 27 13

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig 

van maandag 13 t/m zaterdag 18 november 2006

en alleen geldig bij nevenstaande Super de Boer vestigingen.

Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

FLEURIL

FIJNWAS-

MIDDEL

DIV SOORTEN

Flacon 1500 ml van 4.99 

voor

4.
59

+ 3 gratis 

circuszegels

ROOSVICEE

6-PACK

DIVERSE SMAKEN

6x 200 ml van 1.99 

voor 1.
79

+ 1 gratis circuszegel

+ 1 gratis circuszegel

NESCAFÉ

CAFFE en

CAPUCCINO

Per pak van 2.99 

voor2.
09

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

2006 kunt u bij SUPER DE BOER weer sparen voor GRATIS

toegangsbewijzen voor ons grandioze WINTERCIRCUS, 

met natuurlijk een totaal vernieuwde 2 uur durende

wervelende show, voor jong en oud!!!

Gedurende de actieperiode ontvangt u bij iedere 7,50 euro

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

diensten) aan boodschappen een spaarzegel. 

Tevens ontvangt u wekelijks bij verschillende artikelen 1 of

meerdere spaarzegels. 

SPAREN GAAT DUS MAKKELIJK EN SNEL. 

U kunt uw volle spaarkaart direct omwisselen voor een geldig

toegangsbewijs voor onze voorstellingen die plaats vinden op 

het parkeerterrein bij de sportvelden van de korfbal en hockey, 

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

v.a. woensdag 3 jan. t/m zondag 7 jan. 2007.

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



Door Profile Bleumink was hiervoor
voor de winkel een partytent ge-
plaatst. Ook stelden zij materiaal uit
de winkel ter beschikking en stonden
de werknemers klaar om eventuele
lastigere reparaties aan de verlichting
te verhelpen.
Tijdens de actie is verlichting gecon-
troleerd en zijn een aantal achterlich-
ten door nieuwe vervangen.

Terugkijkend hierop vertellen de orga-
nisatoren van de actie, Els Nijhoff en
Jan Olthaar van de Fietsersbond afde-
ling Bronckhorst, dat gelukkig is ge-
bleken dat in Vorden een groot deel
van de fietsers op fietsen rijdt, die zijn
voorzien van uitstekende fietsverlich-
ting. 

Wel zijn een aantal fietsers gesigna-
leerd met kapotte achterlichten. Deze
fietsen zijn helaas niet aangeboden
voor reparatie van het licht.

Ook zijn er fietsen gezien, voorzien
van alleen ledverlichting. Deze ver-
lichting is voldoende binnen de goed
verlichte bebouwde kom van ons
dorp, maar volstrekt onvoldoende om
mee te fietsen op de wegen buiten de
bebouwde kom (bijv. naar het voetbal-

veld) vanwege het beperkte zicht wat
men ermee heeft. 

Zien en gezien worden blijft belang-
rijk. Het is verstandig je fiets van goe-
de verlichting te voorzien. 

Speciaal aanbevolen voor deze fiet-
sers, maar vooral ook voor de scholie-
ren die straks zeker weer in het don-
ker naar school fietsen, heeft Profile
Bleumink gedurende de maand no-
vember een aanbieding, waarbij een
achterlicht met batterijen aangebo-
den wordt. 

Dit achterlicht kan zonder veel moeite
geplaatst worden op de plaats van de
reflector aan de bagagedrager. 

Hierbij namens de Fietsersbond de op-
roep om toch in deze goede verlich-
ting te investeren (denk eens aan een
Sinterklaascadeau!) om zo een bekeu-
ring van ¤ 20,- voor één niet werkend
licht te vermijden. Wij maken ieder-
een er op attent, dat de politie in de
komende weken scholieren en andere
fietsers (in de ochtend- en avonduren)
gaat controleren en bij gebreke van
licht gaat bekeuren.

Verlichtingsactie

Afgelopen zaterdag 11 november hebben leden van de afdeling Bronck-
horst van de Fietsersbond in Vorden een verlichtingsactie gehouden in
het kader van de landelijke actie “Val op, daar kun je mee thuis komen”.

De revue ‘Grote Schoonmaak’ is een
vrije bewerking van het sprookje ‘Asse-
poester’. Gerrit Borgman: ‘Het speelt
zich af in deze tijd, maar is niet geba-
seerd op de actualiteit van de dag. Dat
ligt namelijk toch wat moeilijk, want
dat zou betekenen dat er te vaak tek-
sten aangepast zouden moeten wor-
den. We weten allemaal dat Assepoes-
ter in het ‘echte’ sprookje haar schoen
verloor en de Prins haar uiteindelijk
vond. Wel, de ontknoping in deze re-
vue is ook op zeer creatieve wijze inge-
vuld maar moet vooralsnog een verras-
sing blijven’, zo zegt Gerrit Borgman.
De teksten voor de revue zijn geschre-

ven door Nicole en Frank ten Damme,
Nout Nijenhuis, Codrick van der Meu-
len en Rik Vaartjes. Gerrit Borgman
heeft als algeheel leider vrijwel alle
schrijfsessies bijgewoond en heeft zelf
ook een tekstuele bijdrage geleverd.
Hij is van mening dat de schrijvers uit-
stekend werk hebben geleverd. Daar-
over zegt hij: ‘Het is een bijzonder ge-
zellige groep en daarbij is iedereen kri-
tisch op zich zelf en kritisch naar el-
kaar. Het is wel voorgekomen dat ie-
mand heel enthousiast een stuk tekst
had geschreven, maar in de ogen van
het team niet goed genoeg. Dan werd
het gewoon herschreven. Dat is ook te-

vens de sterke kant van de schrijvers,
ze willen wat van elkaar aannemen’,
aldus Gerrit Borgman die zelf ook de
zanggroep onder zijn hoede heeft. Ro-
nald Heijink en zijn team hebben de
afgelopen maanden veel tijd en werk
aan de decors besteed. De dansgroep
staat onder leiding van Loes Balk en
Miranda de Niet. Gerrit Borgman:
‘Weet je wat zo leuk is, er doet ook een
groep aspiranten in de leeftijd 14/15
jaar met een dans aan de revue mee.
Dit met het oog om de continulteit
van de revue te waarborgen. Trouwens
we streven in zijn algemeenheid elk
jaar naar nieuwe instroom’, zo zegt
hij. De toneelgroep staat onder leiding
van Erik Klein Haneveld die tevens de
regie in handen heeft. Overigens is
Gerrit Borgman van mening dat zijn
rol als algeheel leider niet overtrokken
moet worden. ‘Mijn taak is om het ge-
heel te coördineren. Contacten met de
verschillende groepen onderhouden,
dingen op elkaar afstemmen. Noem
mij maar het 'smeermiddel’ tussen de
verschillende groepen’, zo merkt hij
lachend op. Dat hij zich op 38 jarige
leeftijd nog nauw met de jongelui ver-
bonden voelt, heeft alles te maken,
met zijn op jeugdige leeftijd reeds ont-
stane ‘liefde’ voor Jong Gelre. Zegt hij:
'In vroeger jaren heb ik diverse keren
in revue’s van Jong Gelre Vorden mee-
gespeeld. Twee jaar geleden zelfs nog
als regisseur bij de revue ‘Bongo, bon-
go’ van Jong Gelre Vorden-Warnsveld’
gefungeerd. Ook is Borgman intensief
betrokken geweest met de overkoepe-
lende provinciale plattelands-jonge-
ren organisatie. En nog altijd is hij be-
trokken bij de organisatie van de Mid-
pointmeeting, een uitwisselingspro-
ject van buitenlandse jongeren die
hier in Nederland bij een aantal land-
en tuinbouwbedrijven een aantal
maanden stage lopen. Op verzoek van
Jong Gelre West Achterhoek komen
deze jongelui dan altijd een weekend
naar Vorden en omgeving. Gerrit Borg-
man: ‘Het gehele Jong Gelre gebeuren
is voor mijn persoonlijke ontwikke-
ling zeer waardevol geweest. Middels
Jong Gelre heb ik ook cursussen kun-
nen volgen, waar je in je latere leven
wat aan hebt. Dat alles motiveert mij
enorm om er bij betrokken te blijven.
En wat mijn rol bij deze revue betreft
is het verheugend te constateren dat
veel van mijn taken inmiddels door
jongeren worden overgenomen’, zo
zegt hij. De revue ‘Grote Schoonmaak’
begint vrijdag 17 en zaterdag 18 no-
vember om 20.00 uur.

Vrijdag 17 en zaterdag 18 november in dorpscentrum te Vorden
Assepoester wil schitteren in Jong Gelre Revue 'Grote Schoonmaak'

Gerrit Borgman, algeheel leider bij de revue ‘Grote Schoonmaak’, (die Jong
Gelre afdeling Vorden-Warnsveld komende vrijdag 17 november en zater-
dag 18 november in het dorpscentrum te Vorden zal opvoeren), is uiterma-
te content over de inzet van de circa 70 medewerkers. ‘Het enthousiasme
druipt er vanaf, tijdens de repetities merk je de gretigheid van de groep
om er iets moois van te maken. Wij hebben vooraf duidelijke afspraken
met elkaar gemaakt. We hebben aan iedereen min of meer de garantie ge-
vraagd om bij alle repetities aanwezig te zijn. Degene die dat niet voor de
volle honderd procent kon garanderen hebben wij gezegd, jammer dan,
het lijkt ons beter dat je niet meedoet. Klinkt natuurlijk erg hard, maar je
weet dan op voorhand wel wat je aan elkaar hebt. Natuurlijk kan het best
voorkomen dat iemand vanwege ziekte of een bijzondere gebeurtenis de
repetitie een keertje moet overslaan. Maar als ik nu om me heen kijk en
ik proef de sfeer dan liggen er voor het publiek een paar mooie avonden
in het verschiet’, zo zegt een optimistische Gerrit Borgman.

Hoofdprijs verloting Revue Jong Gelre

Uit de vele aanmeldingen is de keus
gevallen op de 41- jarige Gerard te
Winkel uit Ruurlo.
De gedreven trainer, als voetballer ac-
tief voor o.m. de Graafschap en Ruur-
lo, is als trainer werkzaam geweest bij
WVC en Vios Beltrum, heeft erg veel
zin aan zijn klus bij VV Vorden en ziet
het als een uitdaging om Vorden naar
een hoger plan te tillen. Club en trai-
ner zijn een verbintenis aangegaan
voor 1 jaar met een optie voor een
tweede seizoen. Het bestuur van VV
Vorden was blij verrast met de vele re-
acties op de vacante trainerspositie. 
Dat de keus op Gerard te Winkel is ge-
vallen heeft volgens scheidend voor-
zitter Herman Vrielink te maken dat
het vanaf het eerste gesprek "klikte"
Ook beoogd voorzitter William van

der Veen had gelijk het goede gevoel
en is erg blij dat al in een vroeg stadi-
um duidelijkheid bestaat rondom de
technische leiding van het eerste elt-
fal. Beiden zien ze de toekomst dan
ook met vertrouwen tegemoet.

VV Vorden heeft de trainer
voor het nieuwe seizoen
Nadat enkele weken geleden bekend werd dat de wegen van trainer Jan
Ligtenberg en Vorden aan het eind van het seizoen zouden scheiden heeft
het bestuur van Vorden een nieuwe trainer voor het seizoen 2007-2008 zijn
opvolger gevonden.

De wedstrijden werden georganiseerd
tijdens de 22ste Nationale Slagers Vak-
beurs op 6 en 7 november jl. in Am-
sterdam.
Ambachtelijke slagers uit het hele
land streden met elkaar om de titel.
De jury, waarin naast deskundigen uit
het slagersonderwijs ook consumen-
ten zitting hadden, beoordeelde de

producten op een groot aantal crite-
ria, zoals vorm, smaak, kleur, samen-
stelling en vaktechniek.
Van Ter Weele kwam daarbij de haus-
macher, droge worst, bruine bonen-
soep als gouden  en rookworst, erw-
tensoep, stamppot boerenkool en
zuurkool als zilveren prijswinnaar uit
de bus.
Ter Weele maakt al vele jaren zijn ei-
gen worst en vleeswaren. Om deze
unieke kwaliteit te maken gebruikt hij
zijn eigen recept en methodes. Dat
geeft de zelfgemaakte producten hun
bijzondere smaak.
Een ambachtelijke slager kan van de

zelfgemaakte vleeswaren precies ver-
tellen hoe en waarvan ze zijn ge-
maakt. Omdat de slager werkt met na-
tuurlijke grondstoffen en de produc-
ten ambachtelijk produceert is het
mogelijk dat niet elke ham of worst
precies dezelfde vorm heeft.
Het maken van ambachtelijke produc-
ten is en blijft tenslotte handwerk.
In de komende periode kan iedereen
de prijswinnende producten komen
proeven op de verkoopplaatsen van
Ter Weele.
Belangstellenden kunnen op afspraak
ook een kijkje komen nemen in de
ambachtelijke worstmakerij.

Ambachtelijk producten van Ter Weele
winnen prijs!
Tijdens de 22ste Nationale Slagers
Vakwedstrijden in Amsterdam
heeft de zelf worstmakende am-
bachtelijke marktslager Ter Weele
maar liefst zeven prijzen gewon-
nen.

Uitslagen Flash
De recreanten speelden tegen Didam.
Zij maakten hun koppositie waar door
te winnen. De dames deden goed
werk. Zij wonnen alle partijen waar zij
bij betrokken waren. Één herenenkel-
spel en de herendubbel gingen net
verloren. Flash - Didam 6-2.

Het jeugdteam moest zondagmorgen
vroeg naar Borculo om tegen Babo te
spelen. Daar aangekomen bleek het
team van Babo uit vier jongens te be-
staan. Flash speelde met Erik van Hof-
fen, Carlos Waenink, Geeske Menk-
veld en Ilse van Dijk. Door de samen-
stelling van het team van Babo was
het krachtsverschil te groot. Flash
speelde wel aardig mee maar wist
geen enkele partij te winnen. Babo -
Flash     8-0.

B a d m i n t o n

De veelal zeer jeugdige zwemmers
(sters) van Proteus uit Twello, A.B.S. uit
Bathmen, BRC Schuurman uit Borcu-
lo en de Berkelduikers uit Lochem
maakten er direct een geweldige strijd
van.

Door alle jongens en meisjes werd er
heel goed gezwommen door bijna ie-
dereen werd een PR gezwommen. De
afsluitende zweedse estafette (8x25m
vrije slag)  werd zelf verrassend door
deze jeugdige Berkelduikertjes gewon-
nen.
Geweldige prestaties werden er gele-
verd door Emiel Eising en Dennis Cai
die hun persoonlijk record met vele se-
conden verbeterden.

De punten werden deze middag als
volgt verdeeld:

1e  plaats voor Proteus uit Twello, 71
punten. 2e  plaats voor BRC Schuur-
man uit Borculo, 67 punten. 2e  plaats
voor de Berkelduikers uit Lochem, 67
punten. 3e  plaats voor ABS uit
Bathmen, 51 punten.
Allemaal gefeliciteerd met jullie be-
haalde succes! en dank aan alle ouders
die geholpen hebben.

De volledige uitslag kan worden nage-
keken op de vernieuwde website van
"de Berkelduikers"  www.berkeldui-
kers.nl

Geweldige strijd bij Berkelduiker(tje)s
De recreantengroep van zwemver-
eniging "de Berkelduikers" zijn
weer begonnen aan hun 4-kamp
wedstrijden. Deze werd afgelopen
zaterdagmiddag georganiseerd
door zwemvereniging "de Berkel-
duikers" uit Lochem.



Martine: ‘Ik was voorafgaande aan de
presentatie toch wel gespannen, zelfs
een beetje zenuwachtig, ben ik anders
nooit. Voor mij zelf ook een heel erg
belangrijk boek. Zo voelt het althans.
Ik sta als kinderboekenschrijfster toch
min of meer bekend als de schrijfster
over allerlei stoere ridders. Dat stem-
pel heb ik nu eenmaal hoewel ik na-
tuurlijk ook al wel diverse andere boe-
ken heb geschreven. Met dit boek wil
ik laten zien dat ik ook andere kinder-
boeken kan maken’, zo zegt ze la-
chend. Een paar jaar geleden heb ik
het boek ‘De schaduw van het verle-

den’ geschreven. Heeft ook met de oor-
log te maken maar speelde zich zo
rond 1970 af. Het eerste exemplaar
heb ik destijds in Amsterdam aan Dirk
Mulder overhandigd, de directeur van
het Herinneringscentrum Kamp Wes-
terbork. Sindsdien heb ik contact met
hem en zo ben ik uiteindelijk tot het
schrijven van ‘Scherven in de nacht’
gekomen.
Over Kamp Westerbork zijn in de loop
der jaren tientallen boeken versche-
nen, echter allemaal boeken voor vol-
wassenen. Geen jeugdboeken over
Westerbork. Ik ben blij dat ik de kans

heb gekregen om dit boek te schrijven.
Ook mijn uitgever Leopold stond er
achter. Natuurlijk moet je sterk in de
schoenen staan om over de oorlog te
schrijven. Ik besloot te schrijven over
de periode naar de oorlog toe met als
elementen de illegale grensovergang,
wat doen wij onschuldige kinderen al-
lemaal aan en dat soort dingen. Ik ben
er blanco ingestapt, veel gelezen, veel
onderzocht, veel in de archieven van
het Herinneringscentrum hier in Wes-
terbork gedoken. Ook heb ik contact
met Fred Schwarz opgenomen. Jacob
mijn hoofdpersoon in het boek heeft
veel verwantschap met hem’, zo zegt
Martine Letterie die als uitgangspunt
dus de Kristallnacht heeft gekozen
waaruit de titel ‘Scherven in de nacht’
voortvloeide.
Jacob 12 jaar oud maakte thuis in Ber-
lijn eveneens de Kristallnacht mee.
Ook de stoffenzaak van zijn vader
werd gerulneerd. Het gezin wil naar
Nederland (eind 1938) maar wordt aan
de grens tegen gehouden. Zolang ze

niet met de dood worden bedreigd
moeten ze in hun eigen land blijven.
Toch gelukt het Jacob om samen met
zijn vriend David Nederland binnen te
komen. Via, via komen ze dan met de
nodige angstige avonturen onderweg,
uiteindelijk in Westerbork terecht. Ja-
cob en David verrichten in het kamp
allerlei werkzaamheden. Zo helpen ze
bijvoorbeeld ook het gezin Van Ech-
ten. Deze Van Echten was namelijk tot
boekhouder in het (toen nog) vluchte-
lingenkamp Westerbork benoemd.

Hij heeft een dochter de dertien jarige
Mieke, die de verhuizing van Den
Haag naar Westerbork als één groot
vakantieavontuur beschouwt. Toen la-
ter ook bij Mieke begon door te drin-
gen waartoe het Kamp Westerbork
diende werd ze eerst als klein kind af-
gescheept. Na het lezen van de krant
‘Het Vaderland’ werd Mieke allengs al-
les duidelijk. Jacob en David bleven in-
tussen hard werken, voornamelijk
kruiwagens met zand van de ene naar

de andere plek rijden. En plotsklaps
arriveren de vader, moeder en zus Ro-
sa van Jacob in Kamp Westerbork. Het
gezin is weer herenigd. ‘ We zijn weer
samen, nu is alles weer goed, nu kan
ons niets meer gebeuren”, zo zegt Ja-
cob jubelend, terwijl hij zich in de ar-
men van zijn ouders sluit. 

In haar nawoord stelt Martine Letterie:
‘ Jacob heeft geen gelijk als hij denkt
dat hem niets meer kan gebeuren.
Kamp Westerbork werd “Jugend-
durchgangslager’. Wat er met Jacob en
zijn familie gebeurde laat zich natuur-
lijk raden. (Vraag het maar aan Ruth
Wallage en Fred Schwarz!). Martine
Letterie tot slot: ‘Ik hoop dat de kinde-
ren die dit boek lezen, zich realiseren
dat wij hier in een veilige wereld wo-
nen en dat ze weten wat het betekent
om vluchteling te zijn’. Zaterdagmid-
dag 25 november is Martine Letterie
bij Bruna in Vorden present om daar
het boek ‘ Scherven in de nacht’ te sig-
neren.

'Dat kinderen weten wat het betekent vluchteling te zijn'!

Martine Letterie: 'Blij dat ik het boek geschreven heb'

Martine is er een beetje beduusd van dat de presentatie van haar boek
‘Scherven in de nacht’ zo’n impact zou geven. Met name de positieve reac-
ties van de kinderen, voor wie het boek in feite is geschreven. Zo vertelde
één van de kinderen van de basisschool uit Hooghalen dat ze het boek
met de gehele klas had gelezen. ‘Een emotioneel boek, het geeft ons als
kind iets mee, je leert eruit om over alle dingen goed na te denken’, zo
zegt ze. Fred Schwarz heeft over zijn eigen oorlogservaringen ook een
boek geschreven getiteld ‘Trein op dood spoor’. Over het boek van Marti-
ne Letterie zei hij donderdagavond: ‘ Een mooi boek, het zou zomaar mijn
levensverhaal kunnen zijn’.

Van links naar rechts: Hennie Stoel, Martine Letterie en Fred Schwarz. Kussen van Martine voor Ruth Wallage.

De Rabobank heeft voor bedrijfsopvol-
ging in de agrarische sector een uniek
programma ontwikkeld, genaamd het
Rabobank Opvolgers Perspectief. Dit
programma bestaat uit drie onderde-
len, te weten de Opvolgers Spiegel die
inzicht geeft in persoonlijke kwalitei-
ten, de Financiële Scan en Opvolgers
Training.

Tijdens de avond werd er door drie
sprekers vanuit verschillende discipli-
nes aandacht besteed aan de aspecten
die komen kijken bij bedrijfsopvol-
ging.

Martin Stor, directeur van het Achter-
hoeks Centrum voor Technologie, gaf
met de inleiding 'verwondernemers-
chap' een andere kijk op ondernemer-

schap. Herman Vrielink, accountma-
nager bij de Rabobank, gaf antwoord
op enkele financiële vraagstukken
waarmee een opvolger te maken krijgt
en die aan de orde komen in de Finan-
ciële Scan. En tot slot gaf Dirk Bruins,
voorzitter van het Nederlands Agra-
risch Jongeren Kontakt (NAJK) en te-
vens zelf agrarisch ondernemer, een
inleiding over zijn eigen ervaringen
van bedrijfsopvolging en de rol die het
NAJK kan spelen in de Opvolgers Trai-
ning.
Gezien de grote opkomst en positieve
reacties na afloop, ziet de Rabobank
terug op een geslaagde avond.

Agrarische bijeenkomst Rabobank trekt
volle zaal
Maandag 6 november organiseerde het agrarisch team van de Rabobank
een informatiebijeenkomst voor haar agrarische ondernemers. Ruim 150
belangstellenden kwamen naar zalencentrum De Nieuwe Aanleg in Al-
men om deze informatiebijeenkomst bij te wonen. De avond stond in het
teken van bedrijfsopvolging.

De aanwezigen luisteren aandachtig naar
de presentaties.
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– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

Te koop bij inschrijving:

Perceel landbouwgrond gelegen aan de

Mosselseweg te Vorden.

Perceel kadastraal bekend Gemeente 

Vorden sectie D, perceelnummer 2391 

gedeeltelijk, totaal groot 2 hectare (20.000 m
2
).

Voor aanvullende informatie, 

inschrijfvoorwaarden en inschrijfformulier:

Van Zeeburg Makelaardij o.z.

Zutphenseweg 31

7251 DG Vorden 

tel; 0575-555733

Sluitingstijdstip woensdag 29 november

om 15.00 uur.

Lid van:

MATRASSEN - BOXSPRINGS - LEDIKANTEN - KASTEN - ACCESSOIRES - KUSSENS
HOESLAKENS - DEKBEDOVERTREKKEN - DEKBEDDEN - SPREIEN - COMFORTLEDIKANTEN 

Eekstraat 2a, Doesburg. 
Tel. 0313 - 47 62 18 www.slaapspecialistdrempt.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag/Woensdag 9.00 tot 18.00 uur
Donderdag KOOPAVOND 9.00 tot 20.00 uur
Vrijdag KOOPAVOND 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

d e a l e r v a n : A k v a , S v e d e x , A v e k , P u l l m a n , K i n n a , A u p i n g , E a s t b o r n , K i r u n a , L a t t o f l e x , J e n s e n , Te m p u r

VANAF 1 DECEMBER KUNT TERECHT IN ONS NIEUWE PAND AAN DE

RIJKSWEG 20 TE DREMPT
20 T/M 30 NOVEMBER ZIJN WIJ I.V.M. DE VERHUIZING GESLOTEN

2KOOPAVONDENPER WEEKOP DONDERDAGEN VRIJDAG

www.weulenkranenbarg.nl

Hét adres voor uw tuin!

Getrommelde stenen

Div. afmetingen en kleuren

€ 11,95/m
2

Opruiming restantpartijen

Vanaf € 5,-/m
2

Dé specialist in:

• Sierbestrating • Tuinhout • Tuinhuisjes

• Bielzen • Natuursteen • Tuinverlichting

Showtuin altijd geopend!

Ons adres:

Ruurloseweg 40a Vorden

Tel. 0575 - 55 12 17
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Onder leiding van Jos Leussink heeft
het koor zich ontwikkeld tot een vo-
caal ensemble, dat allerwegen aan-
dacht verdient. Toonbeeld Drempt
geeft het koor alle ruimte in een
akoestisch gezien perfecte ruimte.

Het 23 leden tellende kamerkoor is in
1972 opgericht en staat sinds 1975 on-
der leiding van Jos Leussink. Hij stu-
deerde muziekwetenschap aan de
Universiteit van Utrecht en volgde cur-
sussen koordirectie bij onder meer
Kurt Thomas (Duitsland), Jaap Hillen,

Jan Boogaarts en Claus Martin Ziegler.
Leussink was meer dan twintig jaar
programmeur klassieke muziek voor
de KRO. Sinds 1978 is hij dirigent van
het bekende ASKO Kamerkoor te Am-
sterdam. De ervaren musicus werkt
ook als docent koordirectie bij het
Conservatorium te Zwolle. 
Onder zijn leiding heeft het Amers-
foorts Kamerkoor dan ook furore ge-
maakt met vooral muzikale 'juweel-
tjes' die zelden worden uitgevoerd en
een genot zijn voor de ware muziek-

liefhebber. Het koor brengt een breed
scala aan muziekstijlen, van Renais-
sance tot hedendaags repertoire. Zo-
wel Nederlandse werken van compo-
nisten als Joep Straesser en Wim Fran-
ken, als oude muziek van Monteverdi,
Brahms en Mozart behoren tot het
programma.
In Drempt kan men onder meer ken-
nismaken met schitterende koormu-
ziek die is gecomponeerd aan het ein-
de van de 19de en begin van de 20ste
eeuw. Daar horen dan namen bij zoals
Debussy, Koechlin, Ropartz, Ravel,
Schmitt en Hindemith of Milhaud.
Werken, die maar weinig kamerkoren
in hun repertoire durven op te nemen.
Alleen al om de tempo-wijzigingen en

heel verrassende toonzettingen en een
apart klankidioom is het beluisteren
van dit koor een gang naar Drempt
waard.
Zowel wereldlijke als liturgische tek-
sten worden op 19 november vertolkt.
Er is een uitgebreid programmaboek-
je met vertaalde teksten aanwezig. Het
Amersfoorts Kamerkoor heeft heel
veel ervaring, opgedaan tijdens con-
certen in Harderwijk, Utrecht, Arn-
hem, Zwolle, Veere, Brunssum en met
name in Tsjechië.
Het concert in Drempt begint zondag
om 15.30 uur (de Protestantse kerk
aan de Rijksweg is vanaf 15.00 uur
open). Plaatsen zijn te reserveren via
reserveren@toonbeelddrempt.nl .

Kamerkoor uit Amersfoort voor
het eerst in Achterhoek

Het novemberconcert van de stichting 'Toonbeeld Drempt' heeft een de-
buut voor de Achterhoek. Het Amersfoorts Kamerkoor trad nooit eerder
in deze regio op en komt bovendien met een zeer boeiend, niet alledaags
laat-romantisch programma. Zondag 19 november is het koor in de Pro-
testantse Kerk in Drempt.

Op weg naar een winterconcert poseert het koor voor onze fotograaf.

UITSLAGEN
CLUBTENTOONSTELLING

Hoenders:
Hollands Hoen: Bart Tiessink 2xF,
7xZG, 6xG
Lakenvelder: E.H. Ruesink 1xZG , 2xG
Vorwerkhoen: E.H. Ruesink 2xZG , 2xG
Wyandotte: J. Rouwenhorst 2xF ,
1xZG, H. Berenpas 1xZG , 1xG, B. Was-
sink 1xZG, 1xG
Oud Engels Vechthoen: H. van Heerde
1xF, 2xZG, 1xG.

Dwerghoenders:
Hollandse kriel: Joh. Rouwenhorst
2xZG, 4xG, 
Vorwerk kriel: Sil Ruesink 4xZG, 1xG
Orpington kriel: B. van Dijke 1xF,
4xZG, 5xG
Apenzeller spitskuif: H. van Olst 2xZG,
1xG
Amrockkriel: J. Pardijs 1xZG, 3xG
Wyandottekriel: J. Rouwenhorst 2xF,
2xZG, H. Berenpas 3xZG, 6xG, T. Zeven-
hoeken 3xZG, H. Siemes 1xF, 2xZG,
2xG
Oud Engels vechtkriel: H. van Heerde
2xF, 3xZG, 3xG.

Sierduiven:
Pauwstaart: M.D. Zevenhoeken 2xZG,
2xG, J. Pardijs 1xZG, 1xG.

Watervogels:

Mandarijneend: H. Siemes 2xZG.

Konijnen:
Vlaamse Reus: A. Dijkstra 1xF, 3xZG
Groot Lotharinger: H. Borgman-Beren-
pas 1xF, 1xZG, 3xG
Franse Hangoor: Jory Brummer 1xF,
2xZG, D. Kuiper 2xZG, 2xG, R. Bruins-
ma 1xZG, 1xG, A. Eggink 1xF, 2xZG,
Bram Bruinsma 1xZG, 1xG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 1xF,
5xZG
Californian: W.H. Arends 5xZG, 3xG
Wener: H.J. Nijenhuis 2xF, 3xZG, 1xG
Rode Nieuw Zeelander: J. Bakering
3xZG, 1xG, G. Lenselink 3xF, 4xZG,
1xG
Alaska: J. Bakering 1xF, 2xZG
Angora: Comb. 't Wolletje 2xZG
Tan : L. Jansen 4xF
Hollander: T.H. Janssen 2xZG, 1xG, K.
Hietbrink 6xZG, 1xG, H.W. Sloetjes
3xF, 2xZG, 1xG
Hulstlander: A. Dijkstra 2xF, 5xZG
Nederlandse Hangoordwerg: Devin
Horstman 1xF, 1xZG, J. Grobben 1xZG,
1xG, Sharon Eggink 5xG, L.M. Nijland-
Wolters 4xG, Maaike van Hoffen 1xf,
1xG
Kleurdwerg: Nynke Woerts 1xZG, 3xG,
H. Gubbels1xF, 3xZG, 2xG, J.Grobben
1xZG, 1xG.

Cavia's:
Rex: Jory Brummer 1xF, 1xZG, 2xG.

P. K . V.  N i e u w s

Net als vorig jaar worden de drie
prijswinnaaars gefotografeerd met
hun beste vriend of vriendin en sie-
ren zij als postermodel het buiten-

bord van de wereldwinkel. Dit jaar
staat o.a. het keurmerk Max Have-
laar centraal.
Speciaal voor de jeugd staat er in de
winkel vanaf half november weer
een cadeautafel met kleine cadeau-
tjes opgesteld en natuurlijk worden
deze presentjes door onze vrijwilli-
gers feestelijk ingepakt.
De drie winnaars worden op woens-
dag 6 december bekend gemaakt en
hen wacht naast de billboardposter
nog een extra verrassing. De posters
zijn de hele maand december te zien
op ons buitenbord en na afloop mo-
gen de prijswinnaars deze mee naar
huis nemen.

Wie worden de Vordense
Wereldkinderen van 2006?
Alle hoogste groepen van de ba-
sisscholen in Vorden krijgen ook
dit jaar weer de kans een "wereld-
kind" te worden door mee te
doen aan de inmiddels traditio-
nele Sinterklaasactie van de We-
reldwinkel Vorden. Deelnamefor-
mulieren zijn verkrijgbaar op
sommige basisscholen, de biblio-
theek en natuurlijk in de Wereld-
winkel zelf.

Het universum gedraagt zich net als
Sinterklaas: op de meest onverwachte
momenten en manieren doen zich
mogelijkheden voor om onze wensen
in vervulling te laten gaan. 
Soms precies zoals we het ons hadden
voorgesteld, maar meestal net even
anders.
Iedere wens heeft twee kanten: 'ge-
wenst' en 'ongewenst' ofwel 'het is er

wel' en 'het is er niet'. Onze gedachten
zijn vaak gericht op 'het is er niet'.
Hiermee houden we onbewust een on-
gewenste situatie in stand. Zonder het
zelf in de gaten te hebben zien we mo-
gelijkheden om onze dromen te ver-
wezenlijken over het hoofd. Wanneer
we onze gedachten bewust richten op
de gewenste situatie, dan stellen we
ons open voor de mogelijkheid om dat
wat we graag willen te ontvangen. Dit
kan van alles zijn: een goede gezond-
heid, een liefdevolle relatie met onze
partner, ouders en kinderen, een leu-
ke baan, financiële onafhankelijk-
heid, aflossing van onze schulden, een
huis met een grote tuin, etc, etc.

De workshop vraag en het wordt gege-
ven is gelnspireerd op het gelijknami-

ge boek van Esther & Jerry Hicks. In dit
boek staat het idee centraal dat wat
naar ons toekomt altijd in overeen-
stemming is met de gedachten en ge-
voelens die we (bewust of onbewust)
uitstralen. Dit wordt de Universele
Wet van Aantrekking genoemd.

Kortom: workshop 'vraag en het wordt
gegeven, leer spelenderwijs je dromen
te verwezenlijken', zaterdag 18 novem-
ber 2006, van 13.30 tot 17.00 uur in
een tipi op het terrein van kampeer-
en zorgboerderij De Britse, Mossels-
weg 1 te Vorden. 

Voor aanmelden of voor meer infor-
matie: Arjan 'Spelend Hert' Verschuur
(via telefoon 0575-441988 of e-mail ar-
janverschuur@hetnet.nl).

Vraag en het wordt gegeven
Onder deze titel verzorgt Arjan
'Spelend Hert' Verschuur op zater-
dag 18 november a.s. een work-
shop. In deze workshop leer je spe-
lenderwijs je dromen te verwezen-
lijken. De workshop vindt plaats
op het terrein van kampeer- en
zorgboerderij De Britse aan de
Mosselseweg 1 te Vorden.

Iedereen met een verhoogd risico op
diabetes kan van 14 november tot en
met 7 december naar een apotheek
om de bloedsuikerwaarde te testen.
Doe vooraf de risicotest van 'Kijk op
Diabetes' om te zien of u een verhoogd
risico heeft.

Op dit moment zijn er 250.000 men-
sen in Nederland die diabetes hebben,
maar het nog niet weten. Om deze
mensen op te sporen en om diabetes
onder de aandacht te brengen, organi-

seert meer dan de helft van de Neder-
landse apotheken vanaf 14 november
de bloedsuikertest. 

de bloedsuikertest is bedoeld voor
mensen met een verhoogd risico op
diabetes type 2. Daarom wordt de risi-
cotest van 'Kijk op Diabetes' vooraf-
gaand aan de bloedsuikertest uitge-
voerd. Dit kan in de apotheek of op
www.kijkopdiabetes.nl. 

Heeft u een verhoogd risico, dan kunt
u door middel van een klein vinger-
prikje de bloedsuikerwaarde laten tes-
ten. U hoeft geen afspraak te maken
voor het testen van uw bloedsuiker-
waarde. Het is ook niet noodzakelijk

dat u nuchter bent voor de test. 

Wilt u weten waar u terecht kunt voor
de bloedsuikertest? Kijk op www.apo-
theek.nl voor een overzicht van alle
deelnemende apotheken. 

Ook in Vorden neemt de apotheek
deel aan de bloedsuikertest. Ga op 20
november naar de Vordense Apotheek
voor een gratis bloedsuikertest. 

Voor antwoord op vragen over medicij-
nen, medicijngebruik of bijwerkin-
gen, kunt u altijd terecht bij de apo-
theker. Meer weten over diabetes? Kijk
op www.apotheek.nl of loop eens
langs bij uw apotheek.

Laat van 14 november t/m 7 decem b e r  g r a t i s  u w  b l o e d s u i k e r  t e s t e n

Diabetesmaand in apotheek
De maand november staat bij apo-
theken in het teken van diabetes.
Op Wereld Diabetes Dag start daar-
om DE BLOEDSUIKERTEST.

Allereerst is er een deel waarin het ver-
slag, bestuursverkiezing, mededelin-
gen, financieel verslag aan de orde ko-
men. Er zijn voor het tweede deel van
de avond een aantal presentaties, nl.: 

1. Veranderingen in het subsidiebeleid
van het Agrarisch Natuurbeheer door
Sander Nijhuis, medewerker van Land-
schapsbeheer Gelderland,
2. Fraai Landschap Goed Saldo door
Rob Geerts,WUR Plantresearch Inter-
national 
pauze
3. Een presentatie over het landgoed
"de Wiersse "door dhr Gatacre, eigen-
aar van het landgoed.

Agrarische Natuurvereniging houdt 
ledenvergadering
Op maandag 20 november a.s. is er
om 20.00 uur  een ledenvergade-
ring voor leden van de Agrarische
Natuurvereniging "'t Onderholt" in
zaal Bakker in Vorden.

Aspiranten Jong Gelre
De aspiranten van Jong Gelre Vor-
den/Warnsveld hebben de eerste acti-
viteit erop zitten.
Er gingen 31 aspiranten mee naar de
bowlingbaan Bouwsema in Lochem.
Daar werden de groepen in twee ge-
deeltes gesplitst. De ene groep ging

bowlen, de andere groep vermaakte
zich met allerlei spelletjes. De foto’s
die de leiding heeft gemaakt zijn bin-
nenkort op de site www.jong-gelre.nl
te bezichtigen. Wanneer men de vol-
gende keer mee wil doen met een acti-
viteit van de aspiranten afdeling dan
een mailtje met naam en adres naar
aspiranten.jonggelre@hotmail.com



Informeer naar de 

gunstige voorwaarden voor

doorplaatsing van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact

Ruurlo, Weekblad Elna, 

Groenlose Gids,

Contact Warnsveld en

de Achterhoek Vakantiekrant

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN

IN DE

ACHTERHOEK?

De kleine adverteerder blijft belangrijk!
Daarom wordt een weekblad ’echt’ gelezen.

De grootste verzekeringsadviseur van 
Nederland zit al jaren bij u in de buurt.

De grootste van Nederland zijn heeft zo zijn voordelen. Een enorm netwerk van 

deskundige adviseurs bijvoorbeeld. Onze medewerkers blijven daardoor continu op 

de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en 

risicopreventie. Wij delen die kennis graag met u en bieden u op maat gemaakte 

adviezen. Als Rabobank Achterhoek-Noord kennen wij de lokale markt als geen ander. 

Wij maken u inzichtelijk welke risico’s u én uw bedrijf lopen:

• het risico van arbeidsongeschiktheid

• het risico van aansprakelijkheid

• het risico van juridische ondersteuning

• het risico van beschadiging van onder andere uw pand, inventaris en voorraad

Wij zijn er voor u! 

Benieuwd naar onze mogelijkheden? Bel voor het maken van een afspraak voor een 

persoonlijk adviesgesprek (0575) 558 558

Het is tijd voor de Rabobank.

Ziet u als een berg op tegen de Feestdagen?

Neem dan eens contact op met:

aan de Baakseweg 1 in Vorden, tel. 0575 55 09 56
en maak een vrijblijvende afspraak voor een gratis 
kennismakingsgesprek!

Counselling is een vorm van psychosociale hulpverlening
waarbij u leert manager te worden van uw problemen.

Counselling wordt vergoed door een toenemend aantal
zorgverzekeraars, is kort durend en kent daardoor praktisch
geen wachtlijsten, een verwijzing van uw huisarts is niet nodig, 
al zijn er steeds meerf huisartsen die counselling adviseren.

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Kurk-Parket-Planken-Laminaat
Nieuwe collectie verouderde vloeren

Tegen inlevering van deze bon 
bij aankoop vanaf € 50.00 onderhoudsmiddelen 

gratis woodboy te leen

www.naturozutphen.nl
Polsbroekpassage 42 7201 CA Zutphen

0575 - 518 442

STOOFPEREN

VLAAI
KLEIN 

€ 6.
35

GROOT 

€ 9.
60

HARDE
BOLLETJES

3 stuks

voor € 1.00

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 13 t/m 18 november.

ROGGE-

KNAR

nu per pakje

€ 1.95

De enige echte 

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

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net



De meisjes ploeg bestaande uit Milou
Tjoonk, Merel Wilgenhof, Lotte Eising
en Anne Carlijn Bakker werden 2x der-
de. Op de 4x 50m. vrijeslag werd hun
oude record verbeterd met 2,3 sec. tot
2 min16,89 sec. Een nog grotere verbe-

tering werd behaald op de  4x 50m.
wisselslag waarbij 7,9 sec. sneller werd
gezwommen dan hun besttijd die nu
met 2 min 31,32 sec. in de boeken
staat. De jongensploeg bestaande uit
Luuk Nijland, Hidde Ottens, Sander

Wissink, Daan Nijland en Niels Tjoonk
werden 2e op de 4x 50m. vrijeslag in 2
min 21,92 sec., een verbetering van
hun besttijd met 4,2 sec.
Op de 4x 50m. wisselslag werd de in-
schrijftijd met 1 sec. verbeterd welke
ruim voldoende zou zijn geweest voor
de titel Gelders Kampioen. Maar he-
laas helaas werd de ploeg gediskwalifi-
ceerd.

Estafette zwemmers 3x op podium

Op de Gelderse Winter Club Kampioenschappen te Wageningen stonden
de zwemmers van de Berkelduikers (zie foto) uit Lochem 4x aan de start,
en met succes, 3 medailles werden gewonnen.

In het kader van de opleiding van de
volleybaljeugd van DASH worden er
jaarlijks 2 clinics georganiseerd. Elk
jaar probeert de technische commis-
sie van DASH ervaren coaches uit de
regio hiervoor te krijgen.
Dit jaar is het, mede dankzij de bemid-
deling van Bertine Vlogman, oud
speelster van Longa  gelukt de ervaren
trainer/coach Walter Slotboom, assis-
tent-trainer van Matthias Eichinger
(1ste trainer) van Plantina Longa, hier-
voor vast te leggen.
Op donderdagmiddag 16 november

zal hij samen met de eerste teamspeel-
sters van Plantina Longa een volleybal-
clinic in de sporthal aan 't Jebbink in
Vorden verzorgen. De clinic is voor de
A en B jeugd van DASH begint om
16.00 uur en eindigt omstreeks 18.00
uur.

Als afsluiting van de clinic wordt er
om 19.30 uur een demonstratiewed-
strijd gespeeld  tussen Plantina Longa
uit Lichtenvoorde en Dros Alterno uit
Apeldoorn. De toegang tot deze wed-
strijd is gratis.

Plantina Longa geeft DASH
volleyballes

Op donderdagmiddag 16 november geven de eerste teamspeelsters van
Plantina Longa een volleybalclinic aan de jeugd van DASH. De clinic wordt
afgesloten met een demonstratiewedstrijd Plantina Longa - Dros Alterno.

Op de borst prijzen de naam en logo
van autobedrijf Groot Jebbink, terwijl
op de achterzijde naam en logo van
Chevrolet staan vermeld. Groot Jeb-
bink en Chevrolet hadden dit jaar op

het Kuijpertoernooi ook al groots uit-
gepakt met de nieuwste modellen
Captiva en Epica. De sponsoring van
de B1 van Vorden, dit jaar als debutant
prima meedraaiend in de 1e klas is

dan ook het gevolg van de prettige sa-
menwerking.

(jeugd)bestuur en B1 spelers van VV
Vorden zijn Jan en Liesbeth dan ook
bijzonder dankbaar voor de schitte-
rende tenues en onder het motto van
"It's a big plus" zullen zij er alles aan
doen om een toppositie te bewerkstel-
ligen, want dat is namelijk de doelstel-
ling van alle betrokkenen;…de top!

Superdeal Chevrolet 
Groot Jebbink en Vorden B1

Chevrolet dealer Jan Groot Jebbink en zijn vrouw Liesbeth hebben de B1
van de VV Vorden voorzien van splinternieuwe wedstrijdtenues, hiermee
speelt voor het eerst in de VV Vorden geschiedenis een team met reclame
op de voor- en achterzijde van het mooie geel-zwarte retro tenue.

Drie jonge dames van Muziekvereni-
ging Sursum Corda hebben de laatste
maanden flink geoefend om in Ruur-
lo de strijd aan te gaan met andere

trio's.
Onder leiding van Irma te Brake moes-
ten Elzemiek, Anina en Sanne het za-
terdag opnemen tegen een team uit
Eibergen. Het derde team was helaas
niet aanwezig.
In de 3e Divisie sectie A werden de da-
mes door de jury gehonoreerd met

80,5 punten. Helaas wordt er per drop
(dat is het laten vallen van de baton)
0,2 punt in mindering gebracht, waar-
door de uiteindelijke score uitkwam
op 79,5 punten. 
Daarmee waren ze te sterk voor de te-
genstanders en behaalden een welver-
diende: EERSTE PLAATS.

Eerste plaats Sursum Corda!
Zaterdag 4 november werden in
Ruurlo majorette- en twirlwedstrij-
den gehouden.

Dit hebben ze met veel enthousiasme
gedaan. Marieke Hoek heeft daarom
besloten om in de zomer 2007, op-
nieuw met de organisatie World Ser-
vants op pad te gaan. Ditmaal gaat de
reis naar Zambia. In Zambia gaat ze
wederom een school bouwen. De hui-
dige situatie is daar nu een lemen hut-
je met een grasdak. De bedoeling is
om daar 3 mooie klaslokalen neer te
zetten. Afgelopen zondag heeft Marie-
ke Hoek dit project geopend in de Ned.
Herv. Kerk. De eerste actie is ook al van
start gegaan. U kunt namelijk achter
in de Ned. Herv. Kerk kerstkaarten ko-
pen. Ook kunt u haar weer bellen om
op te passen op uw kinderen. De op-
brengst zal naar World Servants gaan.
Er volgen uiteraard nog meer acties.
Hierover hoort u nog. Wilt u Marieke
Hoek steunen met haar project dan
kunt u een bijdrage overmaken op
bankrekeningnummer: 3664.11.918
t.n.v. Ned. Herv. Diaconie Vorden, o.v.v.
World Servants.

Van Jamaica nu naar Zambia

Afgelopen zomer hebben Maartje Bosma en
Marieke Hoek met de organisatie World
Servants, een school gebouwd in Jamaica.

Hoe komen wij aan de uitdrukking
"een rijke stinkerd"? Kende men des-
tijds al winkels? Waarom groeiden de
steden, ondanks de slechte hygiëni-
sche omstandigheden en daarmee ge-
paard gaande epidemieën? Welke
maatregelen werden ertegen getrof-
fen? Evenzo wordt de vraag beant-
woord waarom hop een belangrijk in-
grediënt werd bij het brouwen van
bier. 
Natuurlijk worden diabeelden van het

landschap en de daarin voorkomende
natuur niet vergeten.

Het bestuur van ANBO voor 50-plus-
sers, afdeling Vorden, nodigt leden en
overige belangstellenden van harte uit
aanwezig te zijn bij de diapresentatie
over de wijze van leven van onze voor-
vaderen.   

Samen aan tafel
De dialezing wordt afgesloten met een
uitstekend verzorgde koffielunch,
met warme en koude gerechten.
Voor de goede orde is het gewenst dat
gelnteresseerden tijdig een plaats re-
serveren bij de familie Van de Pol, Hoe-
tinkhof 45 (tel. 554168). Op donderdag
16 november kunnen de deelnemers
de hele dag bij hen terecht om de kos-
ten van de koffielunch met gepast
geld te voldoen. Een ander tijdstip kan
ook, maar dan is het raadzaam om
daarover een afspraak te maken.

ANBO voor 50-plussers
presenteert land en volk 
van Oost-Nederland in
vroeger tijd
Vrijdag 17 november houdt natuur-
en landschapfotograaf Job Teeu-
wen, om 14.00 uur in het Dorpscen-
trum (zaal "'t Stampertje"), een dia-
lezing over het onderwerp: "Land
en Volk van Oost-Nederland in
vroeger tijd" Deze lezing bevat wat
krenten uit de pap over het leven in
Oost-Nederland vanaf de Middel-
eeuwen.
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ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO (GLD.) • TEL. (0575) 46 25 11

Iedere week kijkt men uit naar wat de slager, de bakker en de groenteman
te bieden hebben.

Contact wordt niet gelezen, maar gespeld.

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!

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

i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l

Vast en zeker!

JMV installatiemateriaal • Industrieweg 1, 7251 JT Vorden • Postbus 21, 7250 AA Vorden
T +31(0) 575 55 15 64 • F +31(0) 575 55 11 15 • info@jmv.nl • www.jmv.nl

JMV is een sinds 1938
bestaand familiebedrijf,
ISO 9001:2000 gecertifi-
ceerd en gevestigd aan
de Industrieweg te
Vorden. 
Het bedrijf produceert
een compleet en hoog-
waardig pakket installa-
tiematerialen voor de
elektrotechnische branche
in de Benelux. Daarnaast
produceert JMV in grote-
re en kleinere aantallen
’specials’, volledig volgens
specificatie van de
opdrachtgever.
Bestellingen worden vlot
en efficiënt afgehandeld
via de modernste commu-
nicatiemiddelen waar-
onder EDI.
Aan alle elektrotechni-
sche groothandels levert
JMV binnen 24 uur.

Wat zijn uw werkzaamheden?
- U bent verantwoordelijk voor alle 

voorkomende verpakkingswerkzaam-
heden op onze semi-geautomatiseerde 
verpakkingslijn.

Wat verwachten wij van u?
- Goed kunnen werken in teamverband.
- Een positieve en zelfstandige werk-

houding.

Wat bieden wij?
- Een prettige werksfeer in een zeer 

flexibel bedrijf.

- Een goed salaris overeenkomstig de 
CAO voor het midden- en kleinbedrijf 
in de metaal.

Heeft u belangstelling?
Stuur uw sollicitatiebrief t.a.v. de heer
D. Jansen, binnen 14 dagen na het ver-
schijnen van deze advertentie aan 
JMV installatiemateriaal, Postbus 21, 
7250 AA te Vorden. 

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereik-
baar via e-mail op d.jansen@jmv.nl.

JMV installatiemateriaal zoekt een:

Allround inpakker m/v
Fulltime, 38 uur
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Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.) 
Tel. (0575) 46 16 22 
Fax (0575) 46 47 82 -
www.groot-roessink.nl

JAARLIJKSE KERSTSHOW
vrijdag 24 november 10.00–21.00 uur

zaterdag 25 november 10.00–16.00 uur
zondag 26 november 10.00–16.00 uur

Gratis entree • Demonstratie bloemschikken • Kleuren voor kinderen

Workshops à € 5,– 
om 11.00 en 14.00 uur; op vrijdag ook om 19.00 uur.

Adventsstuk maken op 29 nov. 20.00-22.00 uur. Opgave vanaf NU

ACTIE: 2 steekschuimkranzen ø 30 cm
€ 5,00 OP = OP

� �

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,

banden, accu’s, enz.

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

• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.

• Tevens ook APK-keuringen, reparaties 

en onderhoud.

Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88

Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website www.atc-nl.nl
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Het kamp werd voor ruim honderd
duizend joden en voor de meeste
Duits Joodse vluchtelingen het belang-
rijkste tussenstation op weg naar de
verschillende vernietigingskampen in
Polen en Duitsland, waarvan Ausch-
witz wel de bekendste, beter gezegd de
beruchtste was! Vanuit Westerbork
werden in de oorlogsjaren 107.000 jo-
den naar die vernietigingskampen ge-
transporteerd. Slechts 5000 joden
overleefden de kampen, de rest werd
vermoord of stierf door uitputting.
Onze chauffeur stopt: ‘Kijk zegt hij,
daar werden de vrouwen onderge-
bracht, daar de kinderen, daar de

mannen. Deze paaltjes hier vormen
de markering waarlangs de trein in de
oorlogsjaren reed, volgepakt met
mensen op weg naar de kampen om
vergast te worden! De trein deed er
naar Auschwitz veertien dagen over,
vele mensen stierven onderweg al van
de kou, door ziekte en ontbering’.

De bladeren aan de bomen op het
voormalig kamp Westerbork sterven
af en vallen geruisloos voor onze voe-
ten. (Overigens was er in de oorlogsja-
ren geen boom te bekennen, het was
daar één groot kilometers lang en
breed heideveld).Onze begeleider wijst

en praat door. De kilte in onze harten
is voelbaar. Wat heeft zich daar een
tragiek afgespeeld, het is nauwelijks te
bevatten. Een klein uurtje later zijn
we weer terug bij het Herinnerings-
centrum, eerst koffie en vervolgens
namen we met circa honderd genodig-
den, waaronder een aantal Vordena-
ren, plaats in een warme zaal, die we
uiteindelijk aan het begin van de
avond met koude rillingen op de rug,
weer zouden verlaten!

Het Herinneringscentrum Wester-
bork, het decor waar de presentatie
van het boek ‘Scherven in de nacht’
plaats vond. Men zegt wel eens dat
scherven geluk brengen, de titel van
het boek doet inderdaad iets in die
richting vermoeden. Niets is minder
waar. ‘Scherven in de nacht’ doelt
eveneens op de datum van vandaag 9
november maar dan wel terug in de
geschiedenis: 9 november 1938. Toen
gaf Hitler opdracht om in alle delen
van het toenmalige Duitse Rijk alle sy-
nagogen plat te branden en bedrijven,

winkels en woningen van joden te ver-
nielen. Veel joden werden geslagen,
vernederd of vermoord. Vanwege het
vele gebroken glas wordt deze nacht
de ‘Kristallnacht’ genoemd.

Onder de aanwezigen in de zaal on-
dermeer een twintigtal kinderen van
een basisschool uit Hooghalen. Kinde-
ren in de leeftijd van circa 9 tot 14 jaar,
voor welke leeftijdsgroep het boek van
Martine Letterie is geschreven. Vragen
aan de schrijfster en vragen aan Ruth
Wallage-Binheim en Fred Schwarz.
Twee mensen op leeftijd en nog zeer
helder van geest, die Auschwitz heb-
ben overleefd en er deze avond onder
leiding van gespreksleidster Hennie
Stoel (voormalig presentatrice van het
NOS journaal) op indrukwekkende
wijze over vertelden. Overigens kregen
beiden deze avond uit handen van
Martine Letterie de eerste exemplaren
van ‘Scherven in de nacht uitgereikt’!
Maar alvorens het zo ver was, zaten de
aanwezigen in de zaal ademloos en
sprakeloos aan de stoel gekluisterd om
te luisteren naar hetgeen Ruth en Fred
hadden meegemaakt. Een groot won-
der dat ze het beiden hebben over-
leefd, zo bleek.

Eén van de kinderen vroeg aan Ruth
Wallage of ze het niet moeilijk vond
om over de oorlogsjaren te vertellen.
‘Helemaal niet, eerder het tegenover-
gestelde. Als kind mocht je niets zeg-
gen, niets weten, als je vroeg ‘waarom’
dan kreeg je als antwoord ‘daarom’.
Dat ik er nu wel over mag vertellen en
dat de jeugd naar mij wil luisteren,
geeft mij een gevoel van bevrijding. En
weet je wat zo frappant is, hoe ouder
ik word (thans 78), hoe meer ik mij
kan herinneren. Ik herinner mij nog
de school in Hannover, toen moesten
we als kind urenlang met de handen
omhoog staan. In elke hand een vlag-
getje en luisteren naar het gebral van
Hitler. 
Mijn vader had thuis een manufactu-
renzaak. In de Kristallnacht werden
ook bij ons de ramen ingegooid. Als ik
nu op dit moment mijn ogen sluit,
dan zie ik de haat in de ogen van de
mensen die ons dat aandeden nog
voor mij. Wij stonden er als kind bij,
aan de grond genageld. Mijn ouders
hebben ons vlak daarna uit veilig-
heidsoverwegingen naar het ‘vriende-
lijke’ Nederland gestuurd! Zij zelf
mochten vanwege het ontbreken van
de benodigde papieren niet naar Ne-
derland. De bedoeling van mijn vader
was dat we ‘straks’ met het gehele ge-
zin (onze ouders mijn zus, mijn broer
en ik) naar Amerika zouden emigre-
ren. Dat was hem beloofd! Daar kwam
achteraf dus niets van terecht.

Op gegeven moment hoorden wij in
Nederland dat mijn broer was ver-
moord. Mijn zus en ik wilden toen te-
rug naar Duitsland. Vanuit Nederland
mocht dat wel, maar wij mochten
Duitsland niet meer in! Ik kan mij ook
nog goed herinneren dat we op gege-
ven moment naar een kamp moesten
lopen, kilometers lang. Degene die
moe werd en even ging rusten, werd
pardoes doodgeschoten, ik was toen
13 of 14 jaar. Ze noemden dit ‘doden-
marsen’. Ook heb ik tien dagen lang,
samen met 6 Nederlandse vrouwen
dicht tegen elkaar in de sneeuw gele-
gen, al die dagen geen eten en geen
drinken. We hebben het gelukkig alle-
maal overleefd. Eigenlijk heb ik van
mijn achtste jaar tot aan het eind van
de oorlog in angst geleefd. Toen ik la-
ter naar Auschwitz werd getranspor-
teerd dacht ik daar mijn ouders te zul-
len weerzien. Toen wist ik nog niet
wat er allemaal in het kamp gebeurde.
Nee, ik heb mijn ouders nooit terug
gezien’, zo zegt Ruth Wallage-Bin-
heim. De aanwezigen in de zaal kre-
gen van haar oorlogsrelaas een brok in
de keel!
De thans 81-jarige Fred Schwarz, ont-
vluchtte samen met zijn broer Frits,
op 15-jarige leeftijd Wenen op weg
naar Nederland. In het eerste oorlogs-
jaar werd hij naar kamp Westerbork
overgebracht dat toen nog dienst deed
als centraal vluchtelingenkamp voor
uit Duitsland en Oostenrijk afkomsti-
ge joden. Hij zou er vier jaar verblij-
ven. Fred Schwarz: ‘In Westerbork leer-
de ik een vriendinnetje kennen. Zij en
ik moesten ook op transport naar
Auschwitz. Het mooiste wat mij ooit is
overkomen is, toen ik het kamp had
overleefd en ik weer terug kwam in
Nederland ik dezelfde dag mijn vrien-
din weerzag, ook zij had Auschwitz
overleefd. Als ik aan de oorlog terug
denk, denk ik aan dat moment. Intus-
sen hebben Carry en ik (inmiddels 60
jaar getrouwd) drie achterkleinkinde-
ren.

Ondanks alle ellende die ik in Ausch-
witz heb gezien en aan den lijve heb
ondervonden, heb ik geen moment ge-
dacht dat ik dood zou gaan. De gehele
oorlogstijd heb ik met mijn broer Frits
opgetrokken. Wij zijn wonderbaarlijk
genoeg, altijd bij elkaar gebleven. In
de dagen dat het echt slecht met mij
ging dacht ik altijd ‘morgen kan het
nooit slechter zijn dan vandaag’. Die
gedachte hield mij overeind. Of ik ooit
in de oorlog iets heb gestolen? Jazeker
hoor, een koolraap. Om in leven te blij-
ven moest je wel eens iets ‘oneer-
lijks’doen’, zo zegt Fred Schwarz met
een stalen gezicht!

In Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Presentatie boek Martine Letterie brengt heel wat emoties
te weeg!

Het is donderdagmiddag 9 november, we rijden op de A 28 richting Assen,
bij afslag Beilen Noord komen we via een provinciale weg in Hooghalen.
Daar volgen we de bordjes ‘voormalig Kamp Westerbork’. Daar zal de Vor-
dense schrijfster Martine Letterie het jeugdkinderboek ‘Scherven in de
nacht’ presenteren. We hebben nog even tijd. Een chauffeur rijdt ons in
een busje over de terreinen van het voormalige deportatiekamp Wester-
bork. Voor de oorlog een vluchtelingenkamp. In 1940 namen de Duitsers
het kamp in bezit. In 1941 besloot de Duitse bezetter alle Nederlandse jo-
den daar naar toe te vervoeren. Op 1 juli 1942 werd het als ‘Polizeiliches Ju-
dendurchgangslager Westerbork’ in gebruik genomen.

Verzamelplaats Kamp Westerbork. Hier moesten de bewoners zich elke morgen melden.

De karavaan bestond uit een bont ver-
sierde stoet van (rode) auto's, paarden-
trailers en aanhangwagens. In de gro-
te kernen stopte de stoet om folders en
ballonnen uit te delen en konden de
inwoners op de meegebrachtevoedsel-
bank in gesprek met wethouders, frac-
tieleden en (bestuurs)leden van de
PvdA. Ook was er de mogelijkheid om
mee te doen aan kopspijkeren en voor
de kinderen een grabbelton. Ondanks
de harde wind en soms ook de regen
was het enthousiasme onder de deel-
nemers groot. "De PvdA heeft goed
van zich laten horen", aldus voorzitter
Marijke Melsert die voorop reed in de
geluidswagen.

Vanaf Zelhem voegde ook de Doetin-
chemse kandidaat Alain van de Haar -
de nummer 77 op de kieslijst van de
PvdA - zich bij de stoet. Als het Alain

lukt om op 22 november 16.000 (Ach-
terhoekse) stemmen te krijgen, is zijn
Tweede kamerlidmaatschap een feit!
Een initiatief dat door zijn PvdA partij-
genoten van Bronckhorst van harte
wordt gesteund. 

Wie de rode karavaan van de PvdA af-
gelopen zaterdag heeft gemist, krijgt
een herkansing op zaterdag 18 novem-
ber. Dan doet de campagnebus van de
PvdA Oost Gelderland Bronckhorst
aan. Om 14.30 uur arriveert de bus
met afgevaardigden uit de provincie
in Vorden. Om 15.00 uur arriveert zij
in Hengelo! Dus komt allen op 18 no-
vember naar Vorden of Hengelo!

PvdA liet zich horen met
verkiezingskaravaan
De PvdA Bronckhorst organiseerde zaterdag 11 november een rode verkie-
zingskaravaan door de gemeente Bronckhorst.

De verkiezingskaravaan van de PvdA.
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Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU!

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

ADVIESBURO KARDOL
adviseurs distributie-planologie

zoekt ter versterking van de medewerkers op kantoor een 

in een deeltijdbaan (max. 16 uur per week).
De voorkeur gaat uit naar een “herintreder”. 
Ervaring met Windows XP (Word, Excel, en Power Point) is noodzakelijk

Stuur je brief met c.v. vóór 1 december 2006 naar:
Adviesburo Kardol t.a.v. mevrouw J. Bloemendal
Postbus 16, 7255 ZG Hengelo (Gld.)

enthousiaste en secure, administratieve medewerker (m/v)

DEZE WEEK

• Kipfilet (grootverpakking, 

ca. 800 gr.) € 3.49
• Unox rookworst

€ 0.99
• Douwe Egberts

(pak 250 gr.) € 0.99
• Hele doos multisap

€ 5.00
(Aanbiedingen zijn geldig van 13 t/m 18 november en 

tegen inlevering van de bon)

Openingstijden Edah lekker en laag Hengelo:
Maandag van 8.00 tot 20.00 uur. Donderdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Dinsdag van 8.00 tot 20.00 uur. Vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Woensdag van 8.00 tot 20.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.

De Uitnodiging
coaching & begeleiding

Zoek je naar regie over je leven, in je werkend bestaan,
bij het maken van keuzes, in een conflict? 

“Alweer een dag voorbij.
Blijf niet rondlopen met 
die steen op je maag.”

De Uitnodiging, coaching en begeleiding helpt.

Het aanbod: 
� jobcoaching, loopbaanbegeleiding, outplacement 
� studie- en beroepskeuze begeleiding jongeren
� persoonlijke begeleiding/counseling
� bemiddeling (privé, arbeidsrelatie)
� gezins- en ouderbegeleiding (pubers & adolescenten)

Halle Nijmanweg 5

7025 EX Halle

www.deuitnodiging.nl
T: 0314 631 446

Vraag naar onze actiefolder of onze uitgebreide catalogus. 

Verkrijgbaar bij:

IN NOVEMBER

EN DECEMBER

DUBBELE ZEGELS

info@travels-tours.nl

Met ons naar:
NIGHT OF THE PROMS

22 november 2006
52,50 per persoon

Nog enkele plaatsen over..
Inclusief busvervoer.

Telefoon: 0544 - 370407

Kerstmarkten
Osnabrück of Keulen

8,9,12,14 december 2006
19(osnabrück) 22(keulen) per persoon

Avondtochten. Proef de echte 
sfeer en gezelligheid..

KONING & BUUNK REIZEN
Telnr: 0575 559090 • Faxnr: 0575 559080
E-mail: tiny@travelcounsellors.nl

tamara@travelcounsellors.nl Wereldwijs

UITNODIGING
Als startschot van onze onderneming, ‘Koning & Buunk
Reizen’, organiseren wij een boeiende

AZIË AVOND OP DONDERDAG 30 NOVEMBER a.s.
in hotel Bakker te Vorden.

Tijdens deze avond zullen de Vordense gastpresentatoren
Floran Schurink en Eelco Nuesink op hun eigen enthousiaste
manier vertellen over hun ruim 8 maanden durende reis
door Azië. Uiteraard zal hun verhaal worden ondersteund
door beeldmateriaal. 
In het verlengde van deze presentatie hebben wij voor de
belangstellenden een prachtige 18-daagse reis naar Vietnam
georganiseerd. 
In het tweede gedeelte van de avond zal op deze bestemming
en reis wat dieper ingegaan worden. 

In verband met de zaalindeling vinden wij het prettig als u
zich voor deze avond van te voren aanmeld. 
Dat kan telefonisch op het telefoonnummer: (0575) 55 90 90
of per e-mail naar: tamara@travelcounsellors.nl of
tiny@travelcounsellors.nl.
De avond zal om 20.00 uur beginnen met een kopje koffie.
De entree bedraagt 2 euro per persoon.
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De samenstellers van de notitie ‘mini-
ma’ hebben met name gekeken naar
de minima in brede zin. De aanleiding
van het onderzoek is, omdat de twee
partijen er niet van overtuigd zijn dat
alle minima die in nood zitten, be-
kend zijn bij de gemeente. 
Over de vraag wat is armoede?, is men
uitgegaan van twee soorten maten:
een maat ‘tekort aan financiële mid-
delen’, en een maat ‘sociale uitslui-
ting’. Voor de notitie is uitgegaan van
de laatste maat: ‘sociale uitsluiting’.
“Wij vinden dat mensen mee moeten
kunnen doen. Daar gaat het ons om.
We hebben een rijk verenigingsleven
en dat willen we ook zo houden. Als
wij dan roepen: de sociale cohesie in
Bronckhorst, dan moet je ook zorgen
dat niemand aan de kant komt te
staan”. 

Binnen de Nederlandse samenleving
en dus ook in Bronckhorst, zijn er
groepen mensen met bepaalde ken-
merken waaronder armoede meer
voorkomt dan onder andere groepen.
In totaal gaat het om ongeveer 10%
van de huishoudens. Het gaat met na-
me over de volgende huishoudens: 
- Eénoudergezinnen met minderjari-

ge kinderen;
- Niet-westerse allochtone huishou-

dens;
- Alleenstaanden;
- Huishoudens met een bijstands-, ar-

beidsongeschiktheids- of werkeloos-
heidsuitkering;

- Huishoudens met een niet volledige
AOW-uitkering;

- Zelfstandigen;
- Werkende armen: werk met inko-

men rond sociaal minimum;
- Frictie armen: (tijdelijke) werkeloos-

heid, echtscheiding en dergelijke;
gevaar voor schulden en negatieve
spiraal.

“Het is zeker niet zo dat iedereen, die
tot bovenstaande groepen behoort,
onder de armoedegrens leeft; binnen
deze groepen komt armoede relatief
meer voor dan gemiddeld. Het is mo-
gelijk gelijktijdig tot meerdere groe-
pen te behoren; de kans op armoede
neemt dan toe. Ook is het niet zo dat
in andere groepen geen armoede voor-
komt. Armoede is in de eerste plaats
een kenmerk van individuele huis-

houdens. Daarom is het opsporen ook
zo moeilijk!”. 
Van langdurige armoede wordt ge-
sproken wanneer deze situatie aan-
eensluitend langer dan vier jaar heeft
geduurd. In deze periode zijn eventue-
le spaargelden op en is het risico op
het ontstaan van schulden groot.

“Wij denken dat de groep zelfstandi-
gen een belangrijke groep is. Er zijn in
Bronckhorst nog veel agrarische zelf-
standigen en kleine middenstanders.
We weten dat deze groepen niet snel
bij de gemeente aankloppen. Ook de
regelingen zijn voor deze groepen
minder toegankelijk dan voor ande-
ren uit de samenleving. Schaamtege-
voel speelt ook een grote rol. Daarom
wordt er door mensen ook minder ge-
bruik gemaakt van de regelingen die
hier voor zijn. We begrijpen dit enigs-
zins ook wel. Het is nogal wat om je
hele hebben en houden aan een amb-
tenaar, die je niet kent, voor moet leg-
gen. Dat is best een flinke stap”. 

Indien er geen of onvoldoende inko-
men is uit arbeid, werknemersverze-
keringen, volksverzekeringen en der-
gelijke is er een groot aantal wetten en
regelingen die compensatie en aanvul-
ling mogelijk maken.
- De belangrijkste is de Wet Werk en

Bijstand (WWB), waaronder ook de
bijzondere bijstand en de langdurig-
heidstoeslag vallen. Daarnaast be-
staat het besluit bijstandsuitkering
zelfstandigen (BBZ), Wet IOAW, Wet
IOAZ, WWIK. Deze wetten en regels
moeten door de gemeenten worden
uitgevoerd.

- In het kader van bijzondere bijstand
kunnen gemeenten diverse regelin-
gen opstellen om individueel men-
sen te ondersteunen. Bijvoorbeeld
voor extra uitgaven in verband met
ziekte, en ook voor bijdrage aan
schoolkosten, aanschaf computer
enzovoort. 

Iedere regeling heeft een aantal voor-
waarden waaraan moet worden vol-
daan om ervoor in aanmerking te ko-
men. Vaak zijn meerdere regelingen
van toepassing. Het is voor mensen on-
overzichtelijk en ingewikkeld, zowel
voor beleidsmakers als uitvoerders,
maar zeker voor de gebruikers. Alleen

al hierdoor is het gebruik lager dan
mogelijk en gewenst is.

Volgens de samenstellers van de noti-
tie zijn deze regelingen en wetten niet
voldoende voor de minima. “ Je hoeft
geen honger te lijden in Nederland,
maar er hoeft maar iets mis te gaan,
bijvoorbeeld een wasmachine die on-
verwachts kapot gaat, en je zit onmid-
dellijk in de problemen. Dan wordt
het ene gat stoppen met het andere en
kom je steeds meer in de put te zitten.
Een ander probleem is de regelgeving
die niet altijd even duidelijk is. Soms
zijn er meer mogelijkheden dan dat ze
denken en die weten ze gewoon niet”. 
De beide fracties hebben gesprekken
gevoerd met afgevaardigden van in-
stanties die kennis hebben van groe-
pen mensen die zij willen vinden. Ook
zijn er gesprekken geweest met indivi-
duele personen zoals een dominee en
de sociaal raadsman die regelmatig in
contact komen met deze mensen. 
Uit alle gesprekken kwam naar voren,
dat er wel degelijk armoede is. Het ba-
sisinkomen is te laag om van rond te
komen, zeker als zich iets bijzonders
voordoet maar ook om deel te kunnen
nemen aan het sociale verkeer. “Wij
zien dit als hét centrale probleem: de
minimum uitkeringen en lonen zijn
structureel te laag. Als gemeente kun-
nen we hieraan zelf niets doen. Wel
kunnen we een aantal aanvullende
maatregelen nemen”. 

Enkele andere uitkomsten van de ge-
sprekken:
- Er is nog een aantal mensen dat niet

op de hoogte is van speciale regelin-
gen.

- Je voelt je arm als je bij de gemeente
de hand op moet houden.

- Formulieren worden als ingewik-
keld ervaren.

- Aantal mensen met schulden
neemt toe.

- Ook vinden er huisuitzettingen
plaats of wordt gas en licht afgesne-
den.

- Mensen worden soms door schaam-
te weerhouden om tijdig hulp te
zoeken.

- Zelfstandigen met een laag inko-
men, komen vaak niet in aanmer-
king voor een regeling omdat er nog
enig (bedrijfs)vermogen is.

Uiteraard worden in Bronckhorst de
wettelijke regelingen uitgevoerd, zoals
de WWB. Daarnaast is er het door de
raad ingestelde declaratiefonds. Ook
kent de gemeente Bronckhorst een
collectieve aanvullende ziektekosten-
verzekering. Maar de gemeente kan
ook extra maatregelen treffen om de
‘pijn’ te verzachten voor de kwetsbare
groepen. Deze aanvullende maatrege-

len zijn te verdelen in twee groepen: -
maatregelen die géén geld kosten en -
maatregelen die wél geld kosten.
Bij de geen geld kostende maatregelen
denken de opstellers van de notitie
‘minima’ aan het volgende:
- Een goede folder maken, met nor-

maal Nederlands, waarin alle moge-
lijkheden op een rij worden gezet.
Daar doe je veel mensen een plezier
mee. 

- Formulieren zo simpel mogelijk
houden en behulpzaam zijn bij het
invullen. De stap over de drempel
van het gemeentehuis is voor men-
sen soms al moeilijk genoeg.

- Uitkeringsgerechtigden die reeds
bekend zijn actief benaderen wan-
neer de indruk bestaat dat zij geen
gebruik maken van voor hen bedoel-
de regelingen.

- Preventief werken: voorkomen
schooluitval; actief relntegratiebe-
leid.

- Structureel overleg tussen maat-
schappelijk werk, sociaal raadsman
en consulenten/medewerkers loket
WIZ en eventueel huisartsen en ma-
nager woningbouwcorporatie.

- Twee keer per jaar overleg met de
kerken.

- De toeslag in het geval van een bij-
standsuitkering dient ambtshalve
toegekend te worden aan alleen-
staanden en alleenstaande ouders
(Bronckhorst heeft een toeslagenre-
geling vastgesteld).

- Afspraken maken met woningcor-
poraties en nutsbedrijven over het
voorkómen van huisuitzettingen en
afsluitingen.

Naar de mening van de twee fracties
kunnen deze maatregelen per 1-1-
2007 worden ingevoerd.

“De bovenstaande maatregelen op
zich kosten weinig; ze kunnen wel lei-
den tot een ruimer gebruik van be-
staande regelingen. Wij beschouwen
dit niet als meerkosten, maar als een
correctie op een tot nu toe onvolledige
uitvoering van de regelingen. Het is
mogelijk dat enkele van de genoemde
maatregelen al worden uitgevoerd of
voorbereid”.

Bij de geld kostende maatregelen den-
ken ze aan het volgende:
- Invoering van categoriale bijstand

voor de groepen waarvoor dit moge-
lijk is. Een praktische indeling van
deze groepen is bijvoorbeeld de vol-
gende:
1. Personen ouder dan 65;
2. Personen die langer dan 6 maan-

den gebruik maken van de thuis-
zorg;

3. Personen die gebruik maken van
een Wvg-voorziening (na 1-1-

2007 binnen de WMO);
4. Personen die op medische gron-

den 80-100 % arbeidsongeschikt
zijn;

“Wij denken hierbij aan een witgoed-
regeling, bibliotheekabonnement,
krantenabonnement, regiotaxibon-
nen, verstrekken prepaid mobiele tele-
foon, vergoeding lidmaatschap van
één of twee verenigingen en dergelijke
(ten dele in een pakket naar keuze:
niet alles hoeft voor iedereen)”.

Het accent ligt op het voorkomen van
sociaal isolement.
- Een regeling voor zelfstandigen

(agrariërs, kleine middenstanders)
met een inkomen onder het mini-
mum maar nog wel een bedrijfsver-
mogen dat boven het normbedrag
ligt.

- Het aanstellen van een aandachts-
functionaris zelfstandigen bij het
AMW.

- Een ruimhartig beleid hanteren in
het kader van bijzondere bijstand.
Zeker vergoeding van de kosten voor
belangrijke zaken die niet (volledig)
door de ziektekostenverzekeraar ge-
dekt worden.

- De langdurigheidstoeslag ook toe-
kennen als mensen in de afgelopen
vijf jaar een korte periode gewerkt
hebben.

- De mogelijkheden van het declara-
tiefonds uitbreiden:

- met een witgoedregeling.
- het bedrag voor sport/cultuur uit-

breiden met lidmaatschap biblio-
theek.

- de bedragen dienen wat omhoog bij-
gesteld te worden.

- ook moet het mogelijk zijn de vrij-
willige ouderbijdrage voor school te
declareren.

“Sommige maatregelen kunnen di-
rect worden ingevoerd, andere maat-
regelen hebben meer uitwerking en
voorbereiding nodig. Wij willen het
begrotingsjaar 2007 niet verloren la-
ten gaan. Daarom pleiten wij voor het
opvoeren van een post van 100.000 eu-
ro in de begroting 2007 ten behoeve
van 'aanvullende maatregelen mini-
ma'. In de perspectiefnota 2007 ver-
wachten wij een verdere uitwerking
van de voorgestelde maatregelen aan
te treffen. Wij hebben het idee dat dit
in de raad van Bronckhorst haalbaar
moet zijn”. 

GroenLinks en de PvdA willen met de
notitie ‘minima’ bereiken, dat er in
Bronckhorst geen inwoners meer zijn
die om financiële redenen niet in hun
levensonderhoud kunnen voorzien en
die door gebrek aan middelen en mo-
gelijkheden niet aan het sociale leven
kunnen deelnemen.

"Mimimum uitkeringen en lonen zijn structureel te laag"

Fracties Groen Links en PvdA gemeente Bronckhorst
hebben notitie 'minima' opgesteld
Doen wij in Bronckhorst voldoende voor de minima of is er meer armoe-
de dan we weten? Deze vraag hield enkele raadsleden van GroenLinks en
de PvdA de afgelopen tijd bezig. Niet uit onvrede met het door het college
gevoerde beleid, maar op grond van een aantal signalen, onder andere het
oprichten van voedselbanken in omliggende gemeenten. De twee partij-
en besloten om te proberen op deze vraag een antwoord te krijgen en zo
nodig met voorstellen ter verbetering te komen. De bevindingen werden
verwerkt in een notitie. Het is de bedoeling dat deze notitie ‘minima’ mee-
genomen wordt in de begrotingsvergadering van de gemeente Bronck-
horst op 14 november.

AIR LAUT
De zes man en vrouw tellende forma-
tie speelt sfeervolle jigs, reels, ballads
en opzwepende crossover folkmusic.
Naast Keltische muzikale bronnen
maakt de groep regelmatig een uit-
stapje naar Indonesië binnen hun
stukken. Een opmerkelijke combina-
tie die mede te danken is aan oprich-
ter en componist van Air Laut, Jack
van Asdonck.Deze Nederlands-Indi-
sche multi-instrumentalist is erin ge-
slaagd om verschillende muzikale tra-
dities op een smaakvolle wijze in el-
kaar over te laten vloeien.... Een unie-
ke folkcombinatie die verklankt wordt
op viool, gitaar, zang, percussie, flui-
ten en mandola. De groep treedt regel-
matig op, door heel Nederland. De
naam Air Laut is Indonesisch voor "wa-
ter van de zee"; de zee die in dit geval

alle muziekstijlen van de groep weet
te verbinden. Tijdens het concert zul-
len ook nummers te horen zijn van de
nieuwe CD 'Love and fear'. Dus ook als
u al eens een concert van Air Laut bij-
gewoond heeft, loont het zeker de
moeite weer te komen genieten van
hun muziek! 

HACKFORT
Dit goed bewaard gebleven Achter-
hoekse landgoed werd in 1981 bij le-
gaat aan Natuurmonumenten ge-
schonken door baron van Westerholt
van Hackfort. Het landgoed bestaat uit
loofbos, akkers en weilanden, geschei-
den door houtwallen. Het kasteel is
normaal gesproken niet toegankelijk.
Dit concert biedt dus een unieke kans
om te genieten van prachtige muziek
in een bijzondere ambiance.

Air Laut in Kasteel Hackfort
Muziekliefhebbers kunnen op zaterdagavond 18 november hun hart op-
halen in kasteel Hackfort te Vorden. Muziekgroep Air Laut verzorgt een
wervelende voorstelling, waarbij een repertoire ten gehore wordt ge-
bracht van eigen composities, gebaseerd op Ierse muziek. Plaatsreserve-
ring is noodzakelijk en kan bij de ledenservice van Natuurmonumenten,
tel. 035 655 99 55. Wees er snel bij, want dit concert is altijd erg gewild!
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Een paerd , dat is een edel dier. Dat
dier hef gin kop en gin peute maor
een hoofd en voeten. En net as met
honde kunt mensen daor helema-
ols hodel de bodel van worden. De
partij voor de dieren is dan ook
compleet van slag umdat een paer-
deleaven as regel via het slacht-
huus en de peardeslager an zien
eind kump.Ze hebt een fons opge-
richt umme de geredde halfwilde
pearde uut Marrum ( van dat ei-
land in Friesland) op te kopen en er-
gens anders in de wei te jagen.
Ai soms argens in ons Bronckhorst
nog een wei hebt met vulle mals
grus? Maor later in de winter dan
mot ze ok vretten at ze neet naor de
slager meugt, denk daor wel an?.
En het bunt wel halfwilden en be-
paald gin stamboek of ras en ok gin
bepaald tam soort. Er zult zeker ok
krenge biej wezzen. Neet aaibaor of
tam onder het zadel. Zollen er vul-
le leden van lekker dier of leden
van die nieje partij PvdD in ons
Bronckhorst rond lopen? Of boern
die wel graag zuk paerdespul in de
wei hebt? Paerde bunt toch al neet
zo gewilt in een koeienwei. Ze gall-
oppeard te vulle in de rondte .
Maakt een soort weg langs d’n dra-
od en trapt oew ne natte wei kapot
en ze vret op wat plaatsen zowat
het grus uut de grond en op een an-

dere plek daor maakt ze eure mest-
vaalt , daor blieft de brandnettels
en de diesels lange staon . En iej
mot ok neet verwachten dat alle pe-
arde lievertjes bunt. Zeker zukke
halve wilden neet. Dit soort pearde
, dat is het ondereind van de paer-
demarkt en net as met het melkvee
dat in het veurjaor is afgedankt
veur hun belangriekste wark ,
melkgeven ,en dan de wei in gaot
met een heel koppel magere dreu-
ge beeste en dan in het harfst hebt
ze wat vleis op de ribben gekregen,
dan bunt ze good veur de slachter.
Want alle pearde bunt nog gin hob-
by dieren. Maor dat weet die partij
mensen van PvdD misschien neet.
Die meent en propageert dat de
halve boeren stand opgeruumd kan
worden. Dat er allenig nog hobby
boern mot blieven. Eco boertjes die
liefst gin vee mear hebt umme d’r
de kost met te verdienen. Geld ver-
dienen met de veeholderieje dat is
in feite onzindelijk. Gin grote stal-
len vol kippen en kuukens en gin
vleisbollen en mestkalvers en zeker
gin stallen vol varkens in het groot.
Want in hun gedachten bunt al die
moderne boern op ne verkearde
manier met hun diers bezig. Het
maakt neet vulle uut of dat no su-
per melkbeeste bunt die ne kear 10
000 lieter melk in een jaor geeft of

varkens die zowat een kg. per dag
kunt greuien of kippen die dik 300
eier legt in een jaor of slachtkuu-
kens die in 6 wekke slachtriepe
bunt.. Daor hebt die moderne men-
sen, van de partij PvdD, totaal gin
waardering veur. Ze wilt graag be-
jaardenhuuze veur olde pearde en
veur melkbeeste net as biej ons
mensen. Diers bunt er neet veur de
mensen umme ze op te etten maor
umme d’r met te praoten en umme
te gaon wandelen en te aaien en as
aardig gezelschap en umme d’r
oew zelf met op ne foto te zetten .
En waor of die 100 000 boern met
hun anhang dan van etten mot en
wat die andere leu d’r van denkt
,die wel een mals stuk vleis lust? En
wat er met de grote schuurn en de
bunders weidegrond geet gebeurn?
Vulle mear natuur en vakantie
plaatsen allicht en de grond die
neudig is veur nieje huuze en wea-
ge wordt dan mooi vulle goedko-
per. Alles mot terug naor de natuur
zoas dat heel vrogger gink Maor
earst afwachten hovulle zetels ze
kriegt met de verkiezingen. Wie
zult ons nog maor neet drok ma-
ken , want wat leu zollen, medelie-
dend van harte, graag ne iesbear
biej de kachel zien liggen. 

De Baron van Bronckhorst.

VDH bij konijnen wordt gekenmerkt
door zeer acute ziekte en sterfte bij
meerdere konijnen op hetzelfde adres.
PARVO bij honden is een virusziekte
met ernstige diarree en uitdroging en
heeft vaak een fatale afloop. "Betref-
fende pup is na zeer intensieve (isola-
tie) behandeling in onze praktijk, ge-
lukkig weer levend naar huis gegaan.
De prognose is echter voorlopig nog
gereserveerd", aldus de heer Schuur-
man, dierenarts.

De VHD bij konijnen en de ziekte van
Parvo bij honden en fretten  zijn niet
aan landelijke bestrijding gebonden
dierziekten en worden op vrijwillige
basis, door middel van vaccinatie voor-
komen. Uitsluitend behandeling van
de ziekte is geen goede optie omdat in
beide gevallen veelal sterfte optreedt
ondanks behandeling.

We kunnen niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk de vaccinaties van uw
huisdieren zijn om bovenstaande dier-
ziekten te voorkomen. Zorg ervoor bij
de aanschaf van een pup of kitten dat
het dier de eerste noodzakelijke vacci-
naties (o.a. tegen Parvo!) aantoonbaar
gehad heeft bij de fokker. Laat het dier

controleren bij uw dierenarts, zodat
zorggedragen kan worden voor het
correct uitvoeren van de benodigde
herhalingsvaccinaties. Ook daarna ad-
viseren wij uw huisdier op tijd te laten
vaccineren om de afweer tegen de ver-
schillende ziektes op peil te houden.
Voor de konijnen geldt gelukkig al dat
steeds meer eigenaren hun dieren la-
ten vaccineren tegen bovenstaand
VHD en de ziekte van myxomatose.

Bij constatering van Bluetonque vol-
gen landelijke maatregelen, er wordt
een toezichtgebied ingesteld en er
gaan vervoersbeperkingen gelden. Dit
heeft ermee te maken dat de voor Blu-
etonque gevoelige diersoorten, rund
en schaap, en hun producten gebruikt
worden voor humane consumptie en
ook via export naar het buitenland
gaan. Een uitbraak blijft daarmee
geen locaal probleem maar wordt on-
derhavig aan landelijk en zelfs EU-be-
leid.
De EU houdt voorlopig vast aan haar
non-vaccinatiebeleid, zodat er tegen
Bluetonque niet gevaccineerd mag
worden. Gelukkig wordt de ziekte niet
direct van dier op dier doorgegeven,
maar door stekende vliegjes overge-
bracht. De bestrijding hiervan bestaat
daarom niet uit het ruimen van be-
smette en verdachte dieren zoals bv.
bij de mond-en klauwzeer. Eigenaren
moeten insectenbestrijdingingsmid-
delen inzetten bij de dieren en in de
verblijven om de vliegjes die de ziekte
verspreiden te bestrijden.

Bij de Graafschap Dierenartsen zijn
we graag bereid om uw vragen over
(besmettelijke) dierziekten te beant-
woorden en uw dieren, indien wense-
lijk, te behandelen. Wij zijn bereik-
baar via onze locaties in Hengelo,
Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zut-
phen, telefoonnummer 0575-551277.

Besmettelijke dierziekten in 
praktijkgebied De Graafschap
Dierenartsen
Als dierenartsenpraktijk zijn wij
recent geconfronteerd met uitbra-
ken van 3 verschillende besmette-
lijke dierziekten in ons praktijkge-
bied (Hengelo, Ruurlo, Steenderen,
Vorden, Zutphen). Er is een tweetal
uitbraken van VHD, viraal hemorr-
hagisch syndroom, bij konijnen ge-
constateerd. Tevens werd een 5
maanden oude pup aangeboden
met verschijnselen, wat later is be-
vestigd, van de ziekte van PARVO.
En er is een vaststelling geweest
van het, inmiddels landelijk beken-
de, Bluetonque op een rundveebe-
drijf in Barchem.

Na diverse kritische beoordelingen
taxeerde de meeste bezoekers het
schadebedrag op 2.000,- tot 2500,- eu-
ro, sommigen zelfs wel op 3.000,- euro!
Het exacte schadebedrag bedroeg
slechts 1.555,- euro waaruit maar weer

blijkt dat het repareren van een auto-
schade helemaal niet zo duur hoeft te
zijn als men vaak denkt.

Mevrouw Bouwman uit Varsseveld
was degene die het dichtst het vastge-

stelde bedrag benaderde. Op maandag
30 oktober mocht zij uit handen van
Gerrit en Ans Frederiks van Autoscha-
de Herstel Willemsen hiervoor een
waardecheque ontvangen welke be-
stond uit een complete schoonheids-
behandeling voor haar auto.
Dit houdt in polijsten, in de was zet-
ten en interieurreiniging waardoor
haar auto er weer als nieuw uitziet.

Schoonheidsprijs voor raden
schadebedrag!

Autoschade Herstel Willemsen in Zelhem had op de Open Zondag 8 okto-
ber jl. een prijsvraag georganiseerd waarbij de vele voorbijgangers kon-
den raden hoe hoog het bedrag was van een auto met een flinke schade.

Mevrouw Bouwman (links) neemt van Gerrit en Ans Frederiks (rechts) de waardecheque in ontvangst.

Sociï ging in deze thuiswedstrijd voor
de winst met het zelf vertrouwen van
de vorige wedstrijd  in de tas een logi-
sche keuze.
Vanaf het begin een sterkere thuis-
ploeg toch was het Spijk vooruit dat
met 0-1 voor kwam.
Gelukkig voor Sociï maakt Robert Kor-
negoor in de12 min weer gelijk 1-1.
In de 16 min werd het 2-1 door  een
mooie voorzet op maat van Stefan
Roording bij Jan Willem Krijt op het
hoofd.
Vele kansen volgen toch  maakten de
gasten weer gelijk 2-2.
Het geloof in deze wedstrijd was er en
wederom kwam Sociï op voorsprong
door de tweede van Robert Kornegoor
en toen leek de thuisclub afstand te
nemen Maar de niet te missen kansen
gingen er niet in sterker nog de 3-3
werd net voor het rust signaal via de
paal binnen geschoten.
In de rust werd een ieder weer op zijn
fouten gewezen en werd Nick Arends
noodgedwongen vervangen door Ro-
land Wolbrink.
Met de kopjes ophoog en de speech
van trainer Jan Steffens in de oren be-

gon men aan de tweede helft.
Na al op de paal en lat geschoten te
hebben was het na goed doorgaan van
Martijn Peters Peter Rietman  die de te-
rug kaatsten de bal beheerst in tikte 4-
3 Na dit moment hadden de gasten
nog een kans op de gelijk maker en
voor de rest was het Sociï wat de klok
sloeg.
Johan Riefel schoot slim de 5-3 in en
werd kort daarop vervangen door Erik
Olthof.
Door stuk voor stuk mooie goals van
Roland Wolbrink,Jan Willem Krijt en
Peter Rietman werd het  8-3 wat ge-
zien de kansen een juiste uitslag is Bij
spijk zal nog wel menig woordje ge-
sproken  bij thuis komst bij Sociï liet
men het verdiende gerste nat goed
smaken na het harde werken.

Verdere uitslagen:
Be Quick Z  5-Sociï 2 2-3. PAX  7-Sociï  3
2-7. Vorden 5-Sociï 5 3-3.

Programma 19 november:
Loil-Sociï. Sociï 2-Warnsveldse B 4. So-

ciï 3-St. Joris 3. Fc Zutphen 4-Sociï 4. So-
ciï 5-Baakse Boys 4.

S o c i ï  n i e u w s

De gemeenteraadsfractie van
D66 houdt regelmatig openba-
re fractievergaderingen op wis-
selende locaties in Bronck-
horst. Op 21 november is er zo'n
bijeenkomst in Hengelo. 

Iedereen is vanaf 20.00 uur wel-
kom in partycentrum Langeler,
Spalstraat 5. De actuele gemeente-
politiek komt dan aan bod, aan de
hand van de agenda van de ko-
mende raadsvergadering. 

Onderwerp voor deze bijeenkomst
is onder meer het subsidiebeleid. 

Daarnaast kan elke aanwezige
punten naar voren brengen. D66
heeft gemerkt dat er onder de
mensen veel leeft op het gebied
van politieke zaken in de gemeen-
te. 

De fractie wil hierover graag met
de inwoners van gedachten wisse-
len. Zo houdt de politiek de vinger
aan de pols.

D66 op locatie



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

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

� Leilindes en leiplatanen

� Bolbomen:

Esdoorn, Catalpa, Acasia, Essen

� Dakplatanen Dakmorus

� Beukenhaag en bomen

notenboom, Tammekastanje

� Magnoliabomen diverse kleuren

� Thuya Brabant 120 tot 200 cm

� Taxus bac. tot 350 cm

BOOMKWEKERIJ  TUINAANLEG  HOVENIERSBEDRIJF

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

Uw tuin is
een vakman waard

Wij helpen U verder met:

• Goed doordachte ontwerpen

• De aanleg en het onderhoud

• Voor particulier en zakelijk groen

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Telefoon (0575) 46 43 68

 KOELE WINTER, 
          COOLE KLEUREN

AP EGGINK
SCHILDERWERKEN

schilderen
behangen
wandafwerking

Ook in de winter 

blijft Ap Eggink

verfrissend!

VOOR EERLIJK VAKWERK BINNEN EN
BUITEN GAAT U NAAR AP EGGINK

11
11

24

Ook in 2007 bent u weer van zorg
verzekerd. Wisselen kan, het hoeft niet.

De nieuwe zorgverzekering

De nieuwe Zorgverzekeringswet geeft
u elk jaar (per 1 januari) een keuze: u
kunt wisselen van  zorgverzekeraar, het
hoeft niet. Welke mogelijk heden zijn er,
wat moet u regelen en wanneer? Hans
Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars
Nederland, geeft antwoord.

Als ik bij mijn huidige verzekeraar wil 
blijven, wat moet ik dan doen?

Vóór 1 december ontvangt u van uw huidige zorgverzekeraar

een nieuw aanbod voor 2007. Indien u daar verzekerd wilt

blijven hoeft u helemaal niets te doen.

U accepteert dan automatisch de polis. Wie niets doet, blijft

dus gewoon verzekerd.

En als ik wil wisselen?
Als u wilt wisselen van zorgverzekeraar moet u vóór 

1 januari 2007 uw huidige zorgverzekering opzeggen. 

U heeft dan tot 1 februari 2007 de tijd om u aan te melden bij 

de verzekeraar van uw keuze. U kunt uw oude zorgverzeke-

ring ook opzeggen via uw nieuwe zorgverzekeraar. Die regelt 

de afmelding dan voor u. Ook dat moet in ieder geval vóór 1 

januari 2007 gebeuren. 

Welke polis kan ik kiezen?
Elke verzekeraar biedt u een aantal keuzemogelijkheden. 

Naast de basispolis kunt u een aanvullende verzekering af-

sluiten. Daarnaast kunt u kiezen voor een eigen risico. Verder 

heeft u de keuze tussen een natura- of restitutiepolis, of u 

kiest voor een mix van beiden. Tot slot zijn veel mensen in de 

gelegenheid om te kiezen voor een collectieve verzekering.  

Krijg ik dit jaar zorgtoeslag?
De Belastingdienst bepaalt of u in aanmerking komt voor

zorgtoeslag (een compensatie voor zorgkosten). Hier gaan de

zorgverzekeraars niet over. Indien u in 2006 al zorgtoeslag ont-

vangt dan wordt uw aanvraag automatisch verlengd naar 2007.

Kijk voor meer informatie op

www.toeslagen.nl

Waar vind ik meer informatie?
De gezamenlijke zorgverzekeraars willen u graag goed

informeren. Daarom heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

een website gemaakt met informatie over de Zorgverzekerings-

wet: www.zorgverzekeraars.nl. ZN is de branche-organisatie

van de zorgverzekeraars. Alle ziektekostenverzekeraars in

Nederland zijn bij ZN aangesloten.

Belangrijke data

Vóór 1 december 2006
U ontvangt voor 1 december een nieuwe polis van uw zorg-

verzekeraar.

Vóór 1 januari 2007
Indien u uw huidige polis wilt opzeggen moet u dit voor 1

januari schriftelijk doen. Of meldt u vóór 1 januari 2007 bij

uw nieuwe zorgverzekeraar en geeft die de opdracht om uw

oude verzekering op te zeggen.

Vóór 1  februari  2007
Meldt u voor 1 februari aan bij de nieuwe verzekeraar.

Individueel of collectief
Veel mensen zijn in de gelegenheid om te kiezen voor een

collectieve verzekering.  Bijvoorbeeld via de werkgever, een

bond of een vereniging. Zorgverzekeraars geven deze groe-

pen vaak een korting op de polissen. De korting is maximaal

10 procent van de nominale premie.

Natura of restitutie
Bij een naturapolis hebben verzekeraars vooraf contracten

met zorgaanbieders afgesloten. U hoeft geen rekeningen

voor te schieten voor de kosten die u maakt vanuit de

basisverzekering. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee

uw verzekeraar geen contract heeft, dan krijgt u wellicht niet

alles vergoed.

Bij een restitutiepolis kunt u naar elke zorgaanbieder gaan

zonder zelf een deel van de vergoeding te hoeven betalen.

Ongeacht of uw verzekeraar een contract met deze zorgaan-

bieder heeft. Wel betaalt u een iets hogere maandpremie.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad, APV/bijz. wetgeving,
brandweerzaken en de afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Criteria bij de verkiezing
De gemeente heeft als uitgangspunt
bij deze verkiezing dat het vrijwilli-
gerswerk van belang is voor grote
groepen in onze gemeente of voor de
hele gemeenschap. In aanmerking
komen vrijwilligers die actief zijn in
georganiseerd verband, bijvoor-
beeld bij stichtingen of verenigingen,
maar ook bij professionele organi-
saties. Ook inwoners van andere ge-
meenten die in onze gemeente vrij-
willigerswerk doen, maken kans op
de titel. De commissie let bij de se-
lectie van de genomineerden op on-
der meer de specifieke werkzaam-
heden die de vrijwilliger verricht, het
belang van de activiteiten en het
aantal keren dat iemand is aange-
meld.

Individueel vrijwilligerswerk (zoals
mantelzorgers) komt niet in aan-
merking, maar de overkoepelende
organisaties (die zich bijvoorbeeld
inzetten voor mantelzorgers) wel.
Verder komt vrijwilligerswerk op het
gebied van politiek en religie niet in
aanmerking. Personen die in het
verleden een koninklijke onder-
scheiding of het ereburgerschap
hebben ontvangen, kunnen ook niet
meedingen naar de titel.

Geef uw 'Vrijwilliger van het jaar'
op!
Kent u een vrijwilliger of groep van
vrijwilligers die de bijzondere titel
van 'Vrijwilliger van het jaar' ver-
dient? Laat deze persoon of groep
uw waardering blijken door het on-

derstaande formulier in te vullen en
vóór 8 december op te sturen (geen
postzegel nodig). Geef duidelijk aan
waarom u vindt dat deze persoon (of
groep) de titel verdient. Wij zien uw
reactie graag tegemoet.

Aanmeldingformulieren zijn verder
verkrijgbaar bij de balie van het ge-
meentekantoor en het gemeente-
huis. 

U kunt het aanmeldingsformulier
ook op de website vinden en uitprin-
ten. Vindt u het makkelijker om een
e-mail te sturen, zorg dan dat alle
gegevens en uw motivatie erin ver-
meld staan. Het e-mailadres is:
e.werkman@bronckhorst.nl

Voor vragen over de verkiezing kunt
u contact opnemen met mevr. Elly
Werkman, tel. (0575) 75 04 99.

Wie wordt de 'Vrijwilliger van het jaar' ?
Verkiezing tijdens nieuwjaarsreceptie gemeente Bronckhorst

De vrijwilligers die vorig jaar in het zonnetje zijn gezet.

De gemeente heeft grote waardering voor alle vrijwilligers die zich op
verschillende manieren inzetten voor onze samenleving. Zij zijn van
onschatbare waarde voor onze gemeenschap. Met de verkiezing
'Vrijwilliger van het jaar' willen b en w hen in het zonnetje zetten. We
hebben uw hulp daarbij nodig. Daarom roepen wij bewoners, verenigingen
en instanties op om één of meerdere vrijwilligers aan te melden die in
aanmerking komen voor deze titel. Dit kan ook een groep zijn.

Voormalig burgemeester H. van der
Wende, wethouder P. Glasbergen en
mevr. A. Steenblik van de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling
vormen de commissie die op basis
van uw inzendingen drie genomi-
neerden selecteert. Wie de winnaar,
en dus de 'Vrijwilliger van het jaar
2006' wordt, maakt de commissie
bekend tijdens de nieuwjaars-
receptie van de gemeente op 
4 januari 2007 om 20.00 uur in zaal

Den Bremer, Zutphen-Emmerikse-
weg 37, 7227 DG Toldijk, tel. (0575)
45 12 05.

De 'Vrijwilliger van het jaar 2006'
ontvangt naast de eretitel een geld-
bedrag van € 250,-. Als de eretitel
naar een vrijwilligersgroep gaat dan
ontvangt deze een geldbedrag van 
€ 500,-. De andere twee genomi-
neerden krijgen een oorkonde en 
€ 50,-.

Mijn 'Vrijwilliger van het jaar' is:

Naam (persoon of groep): 

Adresgegevens bovengenoemde vrijwilliger:

Straat:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor):

• zie artikel op deze pagina wat betreft de criteria

Afzender:

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Indien van toepassing

Naam organisatie:

Adres:

Telefoonnummer: 

Dit aanmeldingsformulier vóór 8 december a.s. opsturen (postzegel niet
nodig) naar de gemeente Bronckhorst, t.a.v. mevr. E. Werkman,
Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo Gld.

AANMELDING VERKIEZING 'VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2006'

Op 22 november zijn de Tweede Ka-
merverkiezingen en kunt u uw stem
weer uitbrengen. Ook in Bronck-
horst. In de gemeente zijn de stem-
lokalen (26 in totaal) open tussen
07.30 en 21.00 uur. Uw stempas
heeft u inmiddels in de bus gekre-
gen. De gemeente doet mee aan het
landelijke experiment 'Stemmen in
een willekeurig stembureau in de
gemeente' wat betekent dat u in ie-
der stembureau in Bronckhorst uw
stem mag uitbrengen. Een overzicht
van de stemlokalen vindt u op
www.bronckhorst.nl. Dus woont u
in Vorden en werkt u in Zelhem, dan
kunt u daar stemmen.

Volg de uitslagen samen met de
burgemeester, wethouders en
raadsleden
De verkiezingsuitslag belooft span-
nend te worden. Wie wordt de groot-
ste partij van Nederland? De ge-
meente krijgt de uitslagen van
Bronckhorst direct na sluiting van
de stembureaus binnen en in de
raadszaal van het gemeentehuis
kunt u als eerste volgen wat in onze
gemeente de uitkomsten zijn. De
burgemeester houdt hierover een
presentatie en rekent ook door naar

wat dat zou betekenen als er nu ge-
meenteraadsverkiezingen waren.
Naast de burgemeester zijn de ove-
rige collegeleden en de Bronckhor-
ster raadsleden aanwezig. Natuur-
lijk hebben we ook een verbinding
met Den Haag/Hilversum om de
landelijke uitslagen op de voet te
volgen. Een hapje en drankje staan
klaar en ook voor een achtergrond-
muziekje is gezorgd. De avond duurt
van 20.30 tot 23.00 uur. Inwoners,
vertegenwoordigers van bedrijven,
stichtingen en instellingen zijn van
harte welkom om hierbij aanwezig
te zijn. Wij zien u graag op de 22e !

LET OP
Zoals gezegd moet iedere kiesge-
rechtigde op dit moment in het
bezit zijn van een stempas. Zon-
der stempas kunt u NIET deelne-
men aan de verkiezingen op 22
november 2006. U kunt nog tot
maandag 20 november, 15.00 uur
een vervangende stempas aan-
vragen. Voor meer informatie
hierover kunt u contact opnemen
met de afdeling Publiekszaken,
tel. (0575) 75 02 50.

Kom naar het gemeentehuis voor de
verkiezingsuitslagen!
22 november Tweede Kamerverkiezingen



Om inwoners zo goed mogelijk van
dienst te kunnen zijn, beschikt de
gemeente Bronckhorst over een
speciaal systeem voor registratie
van meldingen en klachten. Heeft u
last van kapotte of losliggende
stoeptegels in een trottoir, omge-
vallen bomen op een weg of fiets-
pad, een lantaarnpaal die niet
werkt, afvalzakken in een plant-
soen, overmatige stank en lawaai
etc. belt u dan met de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50. De medewerker van

de receptie die u aan de telefoon
krijgt, registreert de melding of
klacht. Daarna gaat deze zo spoedig
mogelijk naar de juiste persoon bin-
nen de organisatie om de melding
goed en tijdig af te handelen. Net
zoals u vinden wij het belangrijk dat
onze openbare ruimte netjes en vei-
lig is. Soms is de gemeente echter
niet de verantwoordelijke instantie
om een probleem op te lossen. In
dat geval verwijzen wij u door naar
de juiste organisatie.

Last van een losse stoeptegel of
lantaarnpaal die niet brandt?

Raadsvergadering 23 november
2006

Op 23 november a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom deze ver-
gadering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende on-
derwerpen:
• Bestemmingsplan Zelhem,

Velswijkweg 1 en 3
Dit plan gaat over de omzetting van
de bestemming van het perceel van
bedrijfsbestemming naar
woonbestemming, zodat 2 vrij-

staande woningen gebouwd kunnen
worden.
• Bezwaarschrift planschadever-

goeding Vordenseweg 37,
Hengelo Gld.

• Exploitatieverordening
Bronckhorst 2006

In de Exploitatieverordening staan
de voorwaarden waaronder de ge-
meente medewerking verleent aan
het in exploitatie brengen van gron-
den.

• Harmonisatie Subsidiebeleid
In overleg met verenigingen en or-
ganisaties heeft de gemeente een
nieuw Subsidiebeleid Bronckhorst
opgesteld waarin is opgenomen
welke organisaties en verenigingen
recht hebben op subsidie en welke
systematiek hiervoor wordt gehan-
teerd.
• Brandbeveiligingsverordening

gemeente Bronckhorst 2006
Deze verordening regelt het brand-
veilig gebruik van inrichtingen niet

zijnde bouwwerken (maar bijv. ten-
ten) en is van toepassing waar de
Woningwet of andere wetten niet
van toepassing zijn.
• Controleprotocol accountants-

controle
De raad wordt gevraagd het contro-
leprotocol voor de accountants-
verklaring op de gemeentelijke
jaarstukken 2006 vast te stellen.
Controle vindt plaats op recht-
matigheid.
• Wijziging gemeenschappelijke

regeling Recreatieschap
Achterhoek en Liemers

Voor meer informatie over de in-
houd van de raadsstukken kunt u
contact opnemen met de griffie van
de gemeente (zie onder) of de web-
site www.bronckhorst.nl raadple-
gen onder gemeente/raad en com-
missies. De eerstvolgende gemeen-
teraadsvergadering is op 21 decem-
ber 2006.

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het

uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de vol-
gende zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het ge-
meentebestuur

b.een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit van
het gemeentebestuur of het ad-
vies van een adviescommissie be-
zwaarschriften ex artikel 7:13 van
de Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

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

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur voor aan-
vang van de vergadering te melden
bij de griffier, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail griffie@bronckhorst.nl, on-
der vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer.

Uit de raad

De gemeente heeft een subsidiere-
geling voor onderhoudswerken aan
gemeentelijke monumenten. Als u
nog onderhoud aan een gemeente-
lijk monument wilt uitvoeren, neemt
u dan contact op met de heren Hofs
of Hagens van de afdeling Ruimtelij-
ke en economische ontwikkeling
(monumenten), tel. (0575) 75 03
52/53. Er is nog een mogelijkheid
om voor dit jaar subsidie aan te
vragen.

Nog subsidie
mogelijk voor
onderhoud
gemeentelijke
monumenten

Door onderhoud aan het openbaar
groen komt er hout vrij dat geschikt
is als haardhout. De gemeente biedt
dit te koop aan aan inwoners. U kunt
kiezen uit twee formaten:
• meterstukken, € 22,50 per m3

• stammen, € 17,50 per m3

De afname is minimaal 4m3 en maxi-
maal 8m3. De opbrengst van de ver-
koop is voor de aankoop van nieuwe
bomen.

Bestellen
Het snoeiseizoen is van november
tot en met maart. Het hout wordt in
die periode bij u aan huis afgeleverd.
U kunt het hout bestellen door de
bon in te vullen, uit te knippen en
aan ons toe te sturen of uw

bestelling per e-mail (ow-secreta-
riaat@bronckhorst.nl) te doen. Ver-
meld in de mail uw naam, adres en
telefoonnummer. Ook vragen wij u
het formaat en de hoeveelheid aan
te geven. Wij leveren zoveel mogelijk
eerst bij de adressen in de nabijheid
van de te kappen/snoeien bomen.
We proberen u telefonisch op de
hoogte te stellen van de komst van
het bestelde hout. Als dit niet lukt,
treft u het bij thuiskomst aan. Als de
gemeente het hout heeft geleverd,
krijgt u hiervoor een rekening thuis-
gestuurd. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de afdeling
Openbare werken/secretariaat, tel.
(0575) 75 03 39.

Gemeente verkoopt snoeihout voor
open haard

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Ontvangt graag m3 meterstukken (€ 22,50 per m3)

Ontvangt graag m3 stammen (€ 17,50 per m3)

Stuur de bon op naar: Gemeente Bronckhorst, 
afdeling Openbare werken, Postbus 200, 7255 JZ Hengelo Gld.

Bestelbon haardhout

Sinds 1 november heeft de politie in
Bronckhorst in alle vijf de grote
kernen spreekuurlocaties. Steen-
deren en Vorden zijn nieuw. De lo-
caties worden door de wijkagenten
gebruikt wanneer iemand er de
voorkeur aan geeft om daar een
probleem te bespreken of de wijk-
agent hier zelf de voorkeur aan
geeft. De spreekuurlocaties zijn niet
dagelijks geopend, maar alleen na
telefonische afspraak, tel. (0900) 
88 44. Naast de spreekuurlocaties
kunt u wel van maandag tot vrijdag
tussen 10.00 en 12.00 uur terecht op
het teambureau aan de Dr. Gras-
huisstraat 2 in Zelhem. U kunt hier
zonder afspraak terecht voor vra-
gen, preventiefolders of op afspraak
voor een aangifte.

Aangifte op afspraak of via
internet
De politie in de regio Noord- en
Oost-Gelderland kan met het in-
plannen van aangiften inschatten
hoeveel tijd voor een aangifte nodig
is (een vernieling opnemen kost over
het algemeen minder tijd dan de
aangifte van een moeilijke oplich-
tingzaak). Voordeel voor u is dat er
geen wachttijden zijn, voor de politie
betekent het dat haar tijd efficiënt
benut wordt. Naast een aangifte op
een politiebureau kunt u voor een
groot aantal feiten via www.politie.nl
op internet aangifte doen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om zaken als dief-
stal van een fiets, het vernielen van
een autospiegel of een inbraak in
een auto. Voor ernstige feiten als

een inbraak, een overval of ernstige
mishandeling dient u direct 112 te
bellen.

Locaties politie Bronckhorst
Teambureau: Bezoekadres Dr.
Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem.
Postadres Postbus 20, 7000 AA
Doetinchem. Tel. (0900) 88 44, 
fax: (0314) 69 47 99
• Hengelo Gld. (wijkagent Jack

Witmarsum) 
Raadhuisstraat 39 (politiebureau)

• Steenderen (wijkagent Hans de
Voer)
Dr. A. Arienstraat 33a (brandweer-
kazerne)

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

• Hummelo en Keppel (wijkagent
Katrien Beijer)
Burgemeester van Panhuysbrink
1 in Hoog-Keppel (gezondheids-
centrum)

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

Nu ook spreekuurlocaties politie in Steenderen en Vorden

Monumentencommissie
De monumentencommissie verga-
dert op 15 november 2006 om 09.00
uur in het gemeentekantoor. 
De vergadering is openbaar. 

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



OPGAVEFORMULIER KAMPIOENEN OP HET GEBIED VAN SPORT EN CULTUUR

Ik wil de volgende kampioen (persoon of groep) in 2006 aanmelden:

Naam (persoon of groep/club*): .................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................

Postcode en Plaats: .....................................................................................................................................................

Tel: ...............................................................................................................................................................................

* Bij een groep/club: alle personen met adressen vermelden die deel uitmaken van de groep/club die kampioen
geworden is:

Naam: ............................................................................ Naam: ............................................................................
Adres: ............................................................................ Adres: ............................................................................
Postcode en plaats: ....................................................... Postcode en plaats: .......................................................

Naam: ............................................................................ Naam: ............................................................................
Adres: ............................................................................ Adres: ............................................................................
Postcode en plaats: ....................................................... Postcode en plaats: .......................................................

Naam: ............................................................................ Naam: ............................................................................
Adres: ............................................................................ Adres: ............................................................................
Postcode en plaats: ....................................................... Postcode en plaats: .......................................................

Tak van sport waarin kampioenstitel behaald is: …………………………..

Kampioenstitel (zie criteria): ………………………………………………….

Gegevens van de afzender:
(er kan contact met u worden opgenomen door de gemeente voor meer informatie)

Naam: ..........................................................................................................................................................................

Evt. naam organisatie: ................................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................

Postcode en plaats: .....................................................................................................................................................

Telefoonnummer: .......................................................................................................................................................

Let op! Graag één of meer (digitale) foto's en/of film van de persoon of groep/club bijvoegen tijdens beoefening
van de sport. De foto's worden gebruikt bij de huldiging tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente Bronckhorst op 4 ja-
nuari 2007, worden de kampioenen
van 2006 gehuldigd. Als u een per-
soon of een club kent die het afgelo-
pen jaar kampioen geworden is op
sportief of cultureel gebied, dan
kunt u dit tot 1 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 eer-

ste prijs behaald tijdens een natio-
naal kampioenschap

• de persoon of club heeft een eer-
ste, tweede of derde prijs behaald
tijdens een Europees of wereld-
kampioenschap of tijdens de
Olympische Spelen

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

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

Graag enkele (digitale) foto's of een
filmpje van de persoon of groep/club
tijdens beoefening van de sport bij
de aanmelding voegen. De foto's/
film worden gebruikt tijdens de
nieuwjaarsreceptie. Heeft u hier

vragen over, dan kunt u contact
opnemen met de afdeling Communi-
catie, Marja Nengerman, tel. (0575)
75 04 68. Een aanmeldingsformulier
vindt u hierbij, is verkrijgbaar bij de
balie van het gemeentekantoor en
van het gemeentehuis, of kunt u via
de gemeentelijke website uitprinten. 

U kunt het formulier met bijlagen tot
1 december a.s. naar de gemeente
sturen (geen postzegel nodig), afge-
ven, of de gegevens mailen naar
m.verhaaf@bronckhorst.nl

Aanmelden van
Bronckhorster kampioenen

Toekomstige kampioenen aan het werk?

De Tweede Kamer heeft ingestemd
met de omschakeling van analoge
ethertelevisie naar digitale ether-
televisie. De omschakeling vindt
plaats in de nacht van 10 op 11
december 2006. Ongeveer 74.000
Nederlandse huishoudens kijken
thuis uitsluitend op deze manier tv.
Er zijn ook mensen die analoge
ethertelevisie kijken in hun vakan-
tiehuisje of op hun tweede toestel.

In totaal gaat het om 222.000 huis-
houdens in Nederland. Mensen die
nu analoog televisie ontvangen via
een spriet- of een harkantenne
moeten zorgen voor een alternatie-
ve televisieontvangst via de kabel,
satelliet, digitale ether of internet.

Wat is analoge ethertelevisie?
Sinds 1951 verspreidt de Publieke
Omroep zijn programma's (Neder-

land 1, 2 en 3) via een analoog ether-
signaal door de lucht. U herkent de-
ze manier van ontvangst aan een
harkantenne op het dak of een
sprietantenne op het televisietoestel
zelf. In een aantal provincies worden
ook de regionale omroepen via de
analoge ether uitgezonden.

Waarom overschakelen?
Het analoge ethersignaal gebruikt

veel ruimte in de ether. Deze ruimte
is nodig om nieuwe technieken, zo-
als digitale ethertelevisie, overal in
Nederland aan te kunnen bieden.
Het uitzenden van het analoge
ethersignaal kost bovendien veel
geld, ongeveer 11 miljoen euro per
jaar. Nederland 1, 2 en 3 en de
regionale omroep komen op 11
december 2006 zonder abonnement
beschikbaar in de digitale ether. 

In overleg met de regionale omroe-
pen is verder besloten om de distri-
butie van de televisieprogramma's
van de regionale omroepen via de
satelliet mogelijk te maken. Hier-
door kunnen veel kijkers straks ook
regionale televisie via de satelliet
ontvangen. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Postbus 51, tel.
(0800) 80 51 of op de website
www.signaalopdigitaal.nl.

Veranderingen ethertelevisie

De winter is in aantocht. De kans op
sneeuw, nachtvorst, ijzel en daar-
mee gladheid neemt weer toe. De
gemeente stelt alles in het werk om
gevaarlijke situaties die hierdoor op
de weg kunnen ontstaan, te voorko-
men of te bestrijden door te strooi-
en. Daarnaast is het natuurlijk be-
langrijk dat u zelf bij deze weer-
somstandigheden ook extra alert
bent als u in uw auto of op de fiets
stapt.

Preventief strooien
De gladheidbestrijding in de ge-
meente Bronckhorst gebeurt de ko-
mende winter op een andere manier
dan in de afgelopen jaren gebruike-
lijk was. Deze winter wordt de glad-
heid in de gemeente Bronckhorst
preventief bestreden. Dit houdt in
dat er al wordt gestrooid wanneer er
gladheid wordt voorspeld en niet pas
wanneer het al glad is. De provincie
strooit al jaren op deze manier en
heeft er goede ervaringen mee. Ook
in de voormalige gemeenten Steen-
deren en Hummelo en Keppel werd
al preventief gestrooid. Om preven-
tief te kunnen strooien, moet een
deel van het gemeentelijk materieel
worden aangepast. Openbare wer-
ken is hier momenteel volop mee
bezig.

Provinciale wegen
De gladheidbestrijding op deze we-
gen wordt door de provincie uitge-
voerd. Het gaat om de volgende we-
gen:
• N314 Zutphen-Emmerikseweg,

Torenallee, Zutphenseweg Hum-
melo, Dorpsstraat Hummelo,
Sliekstraat

• N315 Doetinchemseweg, Rond-
weg Zelhem, Ruurloseweg

• N316 Rondweg Vorden, Hengelo-
seweg, Vordenseweg, Rondweg
Hengelo, Kruisbergseweg

• N317 Rijksweg
• N319 Zutphenseweg in Vorden
• N330 Zelhemseweg, Hummelose-

weg, Halseweg, Dorpsstraat Halle,
Varsseveldseweg

• N814 Dorpsstraat Laag-Keppel,
Wehlsedijk

Op het strooien van deze wegen
heeft de gemeente Bronckhorst dus
geen invloed.

Gemeentelijke wegen
De gemeentelijke wegen worden ge-
strooid vanuit de gemeentewerf in
Hengelo Gld. Er zijn acht strooirou-
tes opgesteld. De binnen deze rou-
tes vallende wegen worden ge-
strooid wanneer gladheid wordt
voorspeld. Een kaart van de te
strooien routes vindt u bij dit bericht,
kunt u downloaden van onze website

of opvragen bij het loket Openbare
werken, tel. (0575) 75 03 39. De
overige (verharde) wegen in de
gemeente Bronckhorst worden
alleen gestrooid bij aanhoudende
gladheid.

Wanneer wordt er gestrooid?
Wanneer gladheid wordt voorspeld,
strooit de gemeente. Er wordt van
tevoren altijd overlegd met de pro-
vincie. In de regel strooit de ge-
meente haar routes in de loop van
de avond. Wanneer er sprake is van
sneeuwval of ijzel kan hiervan wor-
den afgeweken. In dat soort geval-
len kan 24 uur per dag worden ge-
strooid. In gevallen van blijvende
gladheid wordt zonodig continu
gestrooid.

Eigen verantwoordelijkheid
Ondanks de gladheidbestrijding blijft
het natuurlijk altijd oppassen gebla-
zen. Wij doen daarom een dringend
beroep op u om goed op de weer-
somstandigheden en de verkeersin-
formatie te letten en daar uw rijstijl
en snelheid op aan te passen. Houdt
u er ook rekening mee dat het een
paar uur duurt voordat alle door-
gaande wegen zijn gestrooid. Voor
het bestrijden van gladheid binnen
de kom is het van belang de auto's
zoveel mogelijk aan één kant van de

weg te parkeren. De strooiauto heeft
dan een onbelemmerde doorgang.

Trottoirs
Belangrijk is ook dat de trottoirs
goed begaanbaar zijn. Vooral voor
mensen die slecht ter been zijn. Wij
doen dan ook een dringend beroep
op u om het trottoir nabij uw woning
begaanbaar te houden. Met elkaar
kunnen we ervoor zorgen dat glad-
heid zo snel mogelijk bestreden
wordt.

Schade aan beplanting
Helaas kan niet voorkomen worden

dat er soms zout buiten de rijbaan
terechtkomt en daardoor schade
kan ontstaan aan beplanting die
daarvoor gevoelig is. Het is aan te
raden op die plekken, doorgaans
langs wegen waar geen trottoir is,
beplanting toe te passen die beter
tegen zout kan.

Meer info?
Voor meer informatie over de glad-
heidbestrijding in Bronckhorst kunt
u terecht bij het loket van de afde-
ling Openbare werken in het ge-
meentekantoor.

Gladheidbestrijding winter 2006/2007
Vorden

Zelhem

Hengelo

Baak

Steenderen

Halle

Hummelo

Keijenborg

Voor-Drempt

Toldijk

Wichmond

Hoog-Keppel

Laag-Keppel

Kranenburg

Velswijk

Veldhoek

Achter-Drempt

Olburgen

Bronkhorst



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
• Baak, café De Bierkaai, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat in 2007
• Baak, café Herfkens, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat in 2007
• Hengelo Gld. en omgeving, recreatieve mountainbiketocht, 17 december 2006 van 09.00 tot

14.00 uur, toerclub Keiaosers
• Hengelo Gld. café Het Hengelse Hoekje, oudjaarsnachtparty, 1 januari 2007 van 01.00 tot 06.00

uur, dhr. G.J. van Enck
• Hengelo Gld., afsluiten van de parkeerplaats gelegen bij hoek Bleekstraat/Ruurloseweg, 

31 december 2006 van 08.00 tot 21.00 uur
• Hengelo Gld., Bleekstraat/Ruurloseweg, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing artikel 35

Drank- en Horecawet, 31 december 2006 van 13.00 tot 18.30 uur, dhr. G.J. van Enck
• Hengelo Gld., parkeerplaats hoek Bleekstraat/Ruurloseweg muziekfestijn (in te plaatsen

feesttent) en bungy jumping, 31 december 2006 van 13.00 tot 18.30 uur
• Hengelo Gld., Varsselseweg 55, aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspelautomaten in 2007,

J.H. Buchter
• Hummelo en omgeving, plaatsen tijdelijke reclame-aanduidingen voor pronkzitting, 2 t/m 15

december 2006, D.G.W.W. carnavalsvereniging
• Hummelo, Broekstraat, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing artikel 35 Drank- en Horeca-

wet, 16 december 2006, D.G.W.W. carnavalsvereniging
• Hummelo, Greffelinkallee, carbid schieten met live muziek, ontheffing artikel 35 Drank- en

Horecawet, 31 december 2006 van 10.00 tot 18.00 uur, G.H. Greven Powerevenementen 
(dhr. G.J. van Enck)

• Steenderen, innemen van standplaats voor verkoop van bloemen, planten en tuingoed, vrijdag-
middagen in 2007, bloemenhandel Stanley

• Vorden en Kranenburg, organiseren loterij, huis aan huis verkoop, 27 januari tot 3 februari
2007, stichting Kranenburgs Carnaval

• Vorden, innemen standplaats voor verkoop van vis, op dinsdagen van 09.30 tot 17.30 uur in
2007, V.o.f. M.&F. van de Groep

• Vorden, parkeerterrein van de Markt, 1 maart en 15 november 2007, kenteken graveren en
ruiten repareren, Automark BV

• Zelhem en omgeving, winterwandeltocht met medewerking van midwinterhoornblazers, 
10 december 2006 van 10.00 tot 13.30 uur, wandelsportvereniging De Ploeg

• Zelhem, afsluiten gedeelte Smidsstraat, Stationsstraat, Doetinchemseweg, Markt, 8 december
2006 van 08.00 tot 23.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem

• Zelhem, café Evers, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat in 2007
• Zelhem, café 't Wolfershuus Susebeek, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat

in 2007
• Zelhem, eetcafé De Groes, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat voor 2007
• Zelhem, kerstmarkt met live muziek, 8 december 2006 van 14.00 tot 21.00 uur, ondernemers-

vereniging Zelhem
• Zelhem, parkeerterrein van het Stationsplein (bij het Cultureel Centrum), 21 juni 2007, kente-

ken graveren en ruiten repareren, Automark BV

Bouwvergunningen
• Steenderen, Burg. Smitstraat ongenummerd tegenover nr. 21, plaatsen verwijsbord
• Vorden, Het Hoge 58, bouwen dakkapel
• Vorden, hoek Insulindelaan/Molenweg, bouwen 8 seniorenwoningen
• Vorden, Kerkweide 21, bouwen prieel
• Zelhem, Bergstraat 1, plaatsen 3 vlaggenmasten
• Zelhem, Doetinchemseweg 45, bouwen overkapping
• Zelhem, Doetinchemseweg 45, bouwen berging
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat kavel 9, vergroten woning
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 4, bouwen garage/berging
• Zelhem, Troelstrastraat 10, gedeeltelijk vergroten woning

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Covikseweg 2a, voor de verbouw van de woonboerderij, vrijstelling nodig voor een gro-

ter gebruiksoppervlak dan de op grond van de planvoorschriften maximaal toegestane 40% van
de woning voor ingebruikname als kantoorruimte. Het betreft een vrijstelling met toepassing
van artikel 14, lid 3.8 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitenge-
bied Covikseweg 2/2a 1999'

Het bouwplan ligt vanaf 16 november 2006 t/m 3 januari 2007 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de ge-
noemde 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.

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

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Deldenseweg 8, voor een functiewijzing van een bestaande karakteristieke boerderij

naar wonen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 16 november t/m 27
december 2006 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 gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 3 november 2006:
• Halle, Oude Maatje 3, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Mogelijkheden voor beroep
Tegen een van deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft
gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

De besluiten treden na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 2 november 2006:
• Hengelo Gld., Veemarktstraat, live muziek, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, afslui-

ten van de Veemarktstraat, 13 en 14 juli 2007 van 21.00 tot 01.00 uur, partycentrum Langeler
Verzonden op 6 november 2006:
• Vorden, sporthal 't Jebbink, oud- en nieuwfeest, 1 januari 2007 van 00.00 tot 05.30 uur,

stichting STEVO
• Vorden, sporthal 't Jebbink, verkoop zwak-alcoholische dranken, 1 januari 2007 van 00.00 tot

05.30 uur, mevrouw R. Hilbolling
Verzonden op 7 november 2006:
• Gemeente Bronckhorst, tijdelijke reclame-aanduidingen voor optreden live bands, 8 t/m 18

november, 22 november t/m 3 december en 13 t/m 23 december 2006, Witkamp Laren
• Vorden en Hengelo Gld., plaatsen tijdelijke reclame-aanduidingen voor campagne buurtauto-

project van stichting Call a Car, 13 t/m 26 november 2006, Bizon Buitenreclame
• Zelhem, Stationsplein, kofferbakmarkt, 2 december 2006 van 11.00 tot 16.00 uur, Notmai

Producties

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 6 november 2006:
• Hengelo Gld., Bleekstraat 5, gedeeltelijk vergroten woning
Verzonden op 8 november 2006:
• Vorden, Ruurloseweg 108, vergroten woning, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van

de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
Verzonden op 9 november 2006:
• Laag-Keppel, Olmiuslaan 17, vergroten woning
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 20/22, bouwen carport

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 6 november 2006:
• Bronkhorst, Bovenstraat 2, verbouw hotel-café-restaurant De Gouden Leeuw
• Zelhem, Keijenborgseweg 3a, gedeeltelijk veranderen/vergroten woning, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 8 november 2006:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 13, vergroten dak
• Zelhem, Eeltinkweg 10a, geheel vernieuwen garage/berging
• Zelhem, Meeneweg 16, vergroten woning

Sloopvergunningen
Verzonden op 6 november 2006:
• Steenderen, Daliastraat 1 t/m 25 en H.W. Raschstraat 16 t/m 22, geheel slopen asbesthouden-

de golfplaten schuren

Kapvergunningen
Verzonden op 3 november 2006:
• Vorden, kruising van de Horsterkamp met de Rondweg N316 en de rotonde Het Hoge, vellen

van 23, diverse soorten bomen (eik, Amerikaanse eik, beuk, lijsterbes en wilg), herplantplicht
Verzonden op 10 november 2006:
• Hengelo Gld., Spalstraat 38, vellen van twee paardekastanjes, herplantplicht
• Hoog-Keppel, Prinsenweg tussen huisnummer 8 en 10, vellen van vier essen, geen herplant-

plicht
• Gemeente Bronckhorst, voor het vellen binnen de bebouwde kom van diverse dode bomen

en/of bomen die gevaar op kunnen leveren. Betreffende bomen zijn gemerkt met rode verf. 
De vellijsten liggen ter inzage op de afdeling Openbare werken en staan op onze website
www.bronckhorst.nl. Herplant wordt, indien mogelijk, ter plaatse uitgevoerd. Voor meer infor-
matie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare werken, tel: (0575) 75 03 29.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Vergunningen, veiligheid en handhaving (APV/bijzondere wetgeving en bouw- en sloopvergunnin-
gen) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

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

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel,
correctieve herziening 2006'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel, correctieve herziening 2006'
ligt van 16 november t/m 27 december 2006 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan bevat correcties van het moederplan op niet goedgekeurde planonderdelen en onderde-
len die in beroep zijn vernietigd. Daarnaast zijn enkele fouten gecorrigeerd. Ook hebben partiële
herzieningen, wijzigingsplannen en vrijstellingen, die na het van kracht worden van het moeder-
plan onherroepelijk zijn geworden, een vertaling gekregen in dit plan.

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

Bestemmingsplannen

B en w van Bronckhorst hebben in de vergadering van 31 oktober 2006 de Regeling
Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Bronckhorst 2006 vastgesteld. De Regeling ligt
vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bestuurs- en ma-
nagementondersteuning en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De regeling treedt in
werking de dag na deze bekendmaking.

Regeling Brandveiligheid en Hulpverlening
gemeente Bronckhorst 2006

Het ontwerp van de Beleidsnota onrechtmatige bewoning recreatiewoonverblijven ligt van 
16 november t/m 27 december 2006 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 56. U kunt de nota ook downloaden
via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Plannen & Projecten � Beleid onrechtmatige bewoning
recreatiewoningen.

Het ontwerp bevat de voorgenomen beleidsregels ten aanzien van onrechtmatige bewoning van
recreatiewoonverblijven in de gemeente Bronckhorst.

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

Inspraak ontwerp Beleidsnota onrechtmatige
bewoning recreatiewoonverblijven

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
16 november t/m 27 december 2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:
• Zelhem, Boeninksteeg 4, voor een veranderingsvergunning voor een veehouderij
• Zelhem, Kruisbergseweg 12, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een veehouderij

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergun-
ningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Ontwerpbesluit intrekking vergunning (art. 8.25 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt met ingang
van 16 november t/m 27 december 2006 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit
ter inzage:
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 12, voor intrekking van de aan vergunninghouder op 11 juni 1936 en

aangepast bij besluit van 14 oktober 1985 en 11 februari 1997 verleende vergunning voor een
werkplaats voor houtbewerking

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer inge-
trokken omdat meer dan drie jaar geen gebruik is gemaakt van de verleende vergunning.

Zienswijzen tegen de bovenstaande ontwerpbesluiten:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de bovenstaande ontwerpbesluiten kunnen gedurende de ter-
mijn van ter inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt.
Zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 28 december 2006. 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 afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikkingen.

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 16 no-
vember t/m 27 december 2006 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Baak, Vordenseweg 4-6, voor een veranderingsvergunning voor een melkveehouderij

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan w
orden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerde-

re ontwerpbesluit
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswij-

zen 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 28 december 2006.

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.

Wet milieubeheer

Aanwijzing
Het college van de gemeente Bronckhorst maakt ingevolge artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeurs-
recht gemeenten bekend, dat zij bij besluit van 7 november 2006, haar gemeenteraad heeft voor-
gesteld de percelen die gelegen zijn in het plangebied De Kwekerij aan te wijzen als gronden
waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.
De aangewezen percelen in het plangebied De Kwekerij worden globaal omsloten door De
Heurne, de Vordenseweg, het Vordens Voetpad en de Hiddinkdijk. De aanwijzing heeft als plano-
logische basis de toelichting op de toegedachte bestemming zoals deze is opgenomen in het
raadsbesluit. De percelen zijn nader aangegeven op de bij ons voorstel behorende kaart en lijst
van aangewezen percelen. Ons voorstel van 7 november 2006 treedt in werking een dag na publi-
catie in de Staatscourant van 8 november 2006, te weten op 9 november 2006, en geldt voor een
termijn van acht weken.

Aanbiedingsplicht
Door ons voorstel tot aanwijzing van de percelen gelegen in het plangebied De Kwekerij als gron-
den waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt onder
andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten
van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/of zakelijk gerech-
tigden van de in het voorstel aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of hun recht willen
verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Bronckhorst te koop moeten aanbieden alvorens
verkoop aan anderen mogelijk is.

Zienswijzen
Ter voorbereiding van het besluit van de raad, worden belanghebbenden in de gelegenheid
gesteld om schriftelijk en/of mondeling zienswijzen naar voren te brengen tegen ons voorstel.
Schriftelijk kunt u zienswijzen indienen van 9 november tot en met 1 december 2006 bij de raad
van de gemeente Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. Wilt u van de mogelijkheid
gebruik maken om zienswijzen mondeling naar voren te brengen dan dient u zich uiterlijk op 
1 december 2006 bij de heer D.T.R. Davies, tel. (0575) 75 03 65 aan te melden.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Op ons voorstel tot het aanwijzen van de percelen gelegen in het plangebied De Kwekerij als
gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd, is de rechtsbescherming die de Algemene wet
bestuursrecht biedt van toepassing. Dit houdt in dat belanghebbenden gedurende zes weken na
dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant tegen dit besluit een bezwaarschrift kunnen
indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres
van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het voorstel waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient aan het college
van de gemeente Bronckhorst gericht te worden. Adres: Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen ons voorstel, bestaat tevens de mogelijkheid om de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Zutphen te verzoeken om een voorlopige voorziening te tref-
fen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een
spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter inzage
Het voorstel op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken
(de lijst van aangewezen percelen en de kadastrale tekening van aangewezen percelen) liggen
tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling (balie 6)
in het gemeentekantoor. Buiten de openingstijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak
met de heer D.T.R. Davies,  tel. (0575) 75 03 65.

Wet voorkeursrecht gemeenten

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ...

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU! Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



ZONDAG

19 NOVEMBER
2006

“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen en de VVV.

SINTERKLAAS
IN HENGELO

H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

SINTERKLAAS
IN HENGELO

● Feestelijke intocht Sint Nicolaas 13.00 uur

● Groots prijzenfestijn Hengelo SINT IN AKTIE

● Koopzondag 26 november

● Extra koopavond maandag 4 december

● VVV-evenementenkalender
Win een ontbijt 
met Sinterklaas
Sinterklaas gaat met maar liefst 
75 kinderen lekker ontbijten bij
SUPER DE BOER RINDERS



Intocht Sint Hengelo 19 november 13.00 uur

Meisjes en jongens, dames en heren,

Na een lang jaar wachten, is dan het
grote moment weer aangebroken:
Sinterklaas is weer in aantocht. Op
zaterdag 18 november komt hij aan in
Nederland en al op zondag 19 novem-
ber heeft hij de tijd gevonden om
Hengelo te bezoeken. Samen met de
burgemeester zullen wij Sinterklaas en
zijn Pieten hartelijk welkom heten in
Hengelo. Daarna is er voor de kinde-
ren een spetterend optreden in de
sporthal. Houdt deze zondag dus vrij!

In sinterklaastijd heeft de Hengelose
Ondernemers Vereniging (HOV) zoals
gebruikelijk een geweldige actie voor u in
petto. 

Er is wederom een kaartjesactie op poten
gezet. De actie duurt van 20 november tot
en met 5 december. Wilt u precies weten
wat de actie inhoudt, ga dan in de actie-
periode langs bij één of meer van de deel-
nemende ondernemers. Deze hebben
natuurlijk ook cadeautips voor Sinterklaas.

De prijzen die gewonnen kunnen worden,
zijn vanaf 20 november te zien in de etala-

ge van de nu nog leegstaande winkel-
ruimte in appartementencomplex De
Karper in de Spalstraat.

Natuurlijk willen de winkeliers in Hengelo
het voor Sinterklaas zo gemakkelijk moge-
lijk maken om voor iedereen een mooi
cadeau te kopen. Daarom is er op 26
november een speciale Koopzondag geor-
ganiseerd. Ik hoop u allen te mogen
begroeten op deze beide zondagen!

Namens de leden van
de Hengelose
Ondernemers
Vereniging,

Erik Duin, voorzitter

SSIINNTTEERRKKLLAAAASS  WWOORRDDTT  OOPP  
ccaabbaarreetteesskkee  wwiijjzzee IINNGGEEHHAAAALLDD  
Zondag 19 november zal Sint Nicolaas in
Hengelo Gld. op cabareteske wijze wor-
den binnengehaald. Het programma,
voor de kinderen,  in de sporthal zal
namelijk door de Vordense cabaret-
groep Hoe? Zo worden verzorgd. Sint zal
dus naast de bekende Sinterklaasliedjes
en standaard gedichten nu ook te
maken krijgen met woordgrappen en
Kotte Riemkes. 

Over Hoe? Zo
Cabaretgroep Hoe? Zo! bestaat al weer een
hele tijd. Inmiddels 15 jaar geleden besloten
een aantal (toen nog) jongelui om samen
een cabaretprogramma te gaan brengen,
grotendeels in hun eigen dialect. 
Sindsdien heeft de groep, die bestaat uit,
Henriët Fokkink, André Knoef, Erik Knoef,
Karin Makkink, Yvonne Makkink en Gerrit
Regelink niet stilgezeten. Dat heeft naast een
groot aantal optredens, in onze regio maar

ook ver daar buiten, geresulteerd in een
behoorlijke hoeveelheid publiciteit. Naast de
schrijvende pers, zowel regionaal als landelijk,
schonk ook de radio aandacht aan deze
groep. Eerst uitsluitend lokaal en regionaal
maar later werd er zelfs opgetreden bij Jack
Spijkerman in het programma “Spijkers met
Koppen”. En ook de televisiemakers hadden
belangstelling voor het “Cabaret met een
Achterhoeks accent:”. Zo kwam het dan dat
de groep te zien was in het programma
“Van Gewest tot Gewest”. 

Het werk van “Hoe? Zo!” is zelfs al vastge-
legd op een CD met de titel: “Ut wodt alle-
maol wel weer better”. Hierop staan de lied-
jes uit het programma. 

De gedichtjes uit het programma (Kotte
Riemkes) zijn samen met nog een heleboel
“versjes” uitgebracht in boekvorm. Tevens
een leuk Sinterklaas cadeau.

Kom

zondag  

26 november 
tussen 11.00 en 17.00 uur 

de “stoomboot” kleur en

bouwplaat ophalen.  

Tevens is onze nieuwe vuurwerk collectie  

in onze winkel te bewonderen.  

- Geneesmiddelen en homeopathische zelfzorg

- Huid- en lichaamsverzorging

- Vitamines en voedingssupplementen

- Parfums en luxe artikelen

- Reisartikelen en blessurepreventie

- Persoonlijk advies door

schoonheidsspecialiste

UW NATUURLIJKE BALANS IN GEZONDHEID EN SCHOONHEID

APOTHEEK
HENGELO GLD

UW NATUURLIJKE

Spalstraat 28
7255 AC Hengelo Gld

Telefoon (0575) 46 10 10
Telefax (0575) 46 10 70

info@apotheekhengelo.nl
www.apotheekhengelo.nl

E.J.S. Duin,
Mw. N. Duin- van Ditmars



evenementen

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Sinter - Sinter - Sante Kado’s
voor jong en oud

Vanaf één Euro tot ...?
Zie ook onze KADO FOLDER!

Sint slaagt bij ons altijd
voor een kleine of grote prijs.

zondag 26 november
KOOPZONDAG

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

Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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10%
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VVV Hengelo

Zondag 19 november Intocht Sinterklaas, Centrum Hengelo Gld. Aanv.: 13.00 uur.

Zondag 26 november Offroad wedstrijd met bijbehorende party. Hamovemolen, Varsselseweg , Varssel,

Hengelo Gld. Start: 09.00 uur.

Zondag 26 november Algemene Koopzondag Sint Centrum Hengelo Gld. Aanv.:11 u.

Vr 8, Za 9 en Zo10 dec. Vogeltentoonstelling, de Horst te Keijenborg. 8 dec. van 20.00 tot 22.00 uur, 9

dec. van 10.00 tot 20.00 uur en 10 dec. van 10.00 uur tot 16.00 uur. Toegang

gratis.

Zondag 10 december Individuele open zondag centrum Hengelo Gld. aanvang: 11 u.

Zondag 10 december Winterwandeling Sportcomplex de Veldhoek. Starttijd: 6, 12 en 18 km. van 10 -

13.30 uur.

Zondag 10 december Advents Kerstconcert, Chr.Muziekvereniging Crescendo, m.m.v.

Chr.Zangvereniging. “Looft den Heer” en  Chr.Gem. Zangvereniging “Soli Deo

Gloria” in Sporthal  De Kamp. Aanvang 19.30 uur

Zondag 17 december Mountainbiketocht van de Keioasers. Start bij de Hamovemolen, Aanvang: 10.00

uur.

2e kerstdag 26 dec. Meubelzaken open, Centrum Hengelo Gld. aanvang: 11.00 uur. 

27, 28 en 29 dec Eindejaars opruimactie

Voorlopige agenda 2007

Zondag 25 maart Algemene Koopzondag

9 april 2e paasdag Individuele openstelling

Zaterdag 21 april Voorjaarsmarkt: paarden- en ponymarkt met dekhengstenshow

Zondag 10 juni Individuele open zondag

Woensdag 11 juli Kermismarkt: paarden- en ponymarkt en grote warenmarkt

Wo11-Zo14 juli Kermis

Zondag 26 augustus Braderie

Zondag 23 september Algemene Koopzondag

Zaterdag 13 oktober Najaarsmarkt: paarden- en ponymarkt

Zondag14 oktober Individuele openstelling

Zondag18 november Intocht Sint 

Zondag 25 november Algemene Koopzondag Sint

Zondag 16 december Individuele open zondag 

26 december 2e kerstdag Meubelzaken open

Doorlopende evenementen:

WEEKMARKT Elke vrijdagmiddag van13.00 tot 17.00 uur. Lokatie: Parkeerplaats gemeentehuis -

Raadhuisstraat

ACHTERHOEKS Marktstraat 6  Hengelo Gld. Het hele jaar geopend op

MUSEUM 40-45 woensdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17uur.

Vanaf 1 april t/m 31 okt ook donderdag- / vrijdagmiddag en in juli / augustus

tevens op dinsdagmiddag open.

Ook op feestdagen behalve 25 december en 1 januari.
Groepen vanaf 10 personen op afspraak ook mogelijk op andere tijden.
0575-463942

KLOMPENMUSEUM Uilenesterstraat 10a  Keijenborg, tevens winkel met producten van de
boerderij. Dagelijks geopend van 9-19uur, op zaterdag van 9-17uur.
0575-463030

DE LINDENHOF Boerderij- en Natuurmuseum, Kremersdijk 5, Hengelo Gld 
Groepen op afspraak  0575-463221

De gegevens van deze evenementenkalender zijn

door de plaatselijke VVV ingebracht op basis van

aangeleverde informatie. De plaatselijke VVV en de

regio-VVV aanvaardt generlij aansprakelijkheid voor

schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvol-

komenheden in de vermelding.



Sint in Actie
De Hengelose Ondernemers Vereni-

ging heeft ook dit jaar weer een spet-

terende Sinterklaas Aktie opgezet.

Een groot aantal ondernemers in

Hengelo doet mee aan de Sint in

Aktie Prijzenfestijn. Er zijn prachtige

prijzen beschikbaar gesteld door de

ondernemers.

De Aktie:
Bij iedere besteding vanaf ? 10,- bij een

van de deelnemende winkeliers, krijgt u

een of meerdere bonnen. Ook klanten

van de horecagelegenheden en ande-

re deelnemende bedrijven krijgen zo’n

bon. U vult hierop uw naam, adres en

telefoonnummer in en deponeert de

bon in een speciale box bij de deelne-

mende bedrijven. Op maandag 5

december worden de boxen verza-

meld. Uit iedere box wordt een aantal

winnaars getrokken. U maakt dus extra

veel kans op een prijs, want bij iedere

deelnemer valt wel iets te winnen.

Grote Prijsuitreiking:
Alle prijswinnaars krijgen een uitnodi-

ging voor het grote Prijzenfestijn. 

Onder het genot van een drankje en

een hapje worden hier alle prijzen

onder de aanwezigen verloot. Alle

winnaars gaan in 1 doos, waar een

voor een namen uit worden getrokken

door een bijzondere gast.

Wat kunt u winnen?
De deelnemende ondernemers hebben

prachtige maar zeker ontzettend veel

prijzen samengebracht. 

Vanaf maandag 20 november zijn deze

prijzen te  bekijken in het leegstaande

pand tegenover Roozegaarde Sport en

Mode aan de Spalstraat.

Bij besteding
vanaf € 10,-

1 bon
Bij besteding
vanaf € 25,- 

2 bonnen
Bij besteding
vanaf € 50,- 

3 bonnen
Bij besteding
vanaf € 100,- 

4 bonnen
etc

Vraag naar de voorwaarden bij de deelnemende winkelier

compleet gelegd, inclusief
standaard ondervloer,
strippen en plakplintenmet vellingkant, bijna niet van

echte planken te onderscheiden,
in schitterende houtdessins

10%
korting

compleet gelegd, inclusief
standaard ondervloer

lamellen, 7 mm massieve toplaag,
in onderstaande breedtes:
17,5 en 19,5 cm

RUSTIEK EIKEN
SYSTEEM VLOER

Meubelshow in Hengelo Gld
i.v.m. interne verbouwing.
MEGA-OPRUIMINGSSHOW

van o.a. bankstellen, kasten,
eethoeken, salontafels,

slaapsystemen en nog véél meer.

Kortingen tot 40%!

GORDIJNEN,
INBETWEENS,
TAPIJTEN, VINYL

... VERBOUWINGSAANBIEDINGEN ...

 Koopzondag
bij Spannevogel Hengelo Gld.

De koffie staat klaar.

Zondag 26 november

KERSTSFEER BIJ

ZATERDAG 25 NOVEMBER

ZONDAG 26 NOVEMBER

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

TENTENDIJK 2

7255 LW  HENGELO (GLD.)

TEL. 06-20034055

Kerkstraat 11  •  Hengelo Gld.  •  Tel. (0575) 46 12 35

Stijlvolle Troyer-pullovers met kontrast strepen op de kraag in 100% katoen € 39,95

Vrijetijds hemden in moderne ruiten of strepen € 29,95          2 voor € 50,00

Fijne ronde hals pullover in 100% katoen € 35,95

Deelnemers
Sint in Actie

•Bar Café de Zwaan
•Restaurant Partycentrum
Langeler

•Hotel Restaurant Leemreis
• IJsboerderij ‘t Riefel
•Haarmode Frans Passchier
•Kapsalon Wuestenenk
•Kapsalon de Barbier
•Kapsalon Lurvink
•Martine Hair & Beauty
•Schoonheidssalon
La Finesse

•Lentferink Mannenmode
•Roozegaarde
Sport en Mode

•Focus Dames- en
Herenmode

•Dick Helmink Mode
•Regelink Wolshop
•Langeler Mode
•Schröder Mode
•Capuchon Jeugdmode
•Schoenmode Hermans
•Women Basic Fashion
•Köhler Wissink
•Groot Kormelink Optiek
•Drievetol
•Welkoop Bergsma
•Boek en Kantoor Bonvrie
•Bakkerij Hengelo
•Apotheek Hengelo
•Beo Bloembinders
•Slagerij Raterink
•Expert Arendsen
•Lenselink Apotheek
•Spannevogel Meubels
•Slotboom Rijwiel- en
Bromfietshandel

• Jan de Winkel
•Super de Boer Rinders
•Uiterweerd Drukkers
•Jansen de Smit
•Albert Heyn
•Hengelose Hoekje
•Wereldwinkel
•Goossens Atomica

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

Goossens Atomica
ook uw adres voor sinterklaas

Kleding:
oa. kinderoveralls, fleecejassen, broeken, truien, laarzen, etc. 

BJORNSON sweaters,

bodywarmers etc nu 25%korting

DIVERSE KADO-ARTIKELEN:
glaswerk, kaarsen, lantaarns etc. etc.

Kortom, ook de Sint kan slagen bij Goossens Atomica.

Kom snel want op=op

Ook wij zijn op zondag 26 november a.s. GEOPEND.



WIE MAAKT DE MOOISTE KLEURPLAAT VOOR SINTERKLAAS?

Schuif aan bij het grote

Sinterklaasontbijt
Op zondag 26 november komt
Sinterklaas met zijn ZWARTE PIE-
TEN ORKEST ontbijten bij Super de
Boer Rinders.

Dit jaar worden er maar liefst 75 kinderen uit-
genodigd om aan te schuiven bij de Sint. 
Terwijl de Sint en de kinderen ontbijten speelt
het Pietenorkest vrolijke sinterklaasliedjes.
Sinterklaas kiest ‘s morgens de mooiste kleur-
plaat uit .
De winnaar mag 1 minuut Gratis winkelen
in de snoepjes straat van Super de Boer.
Zorg dat jij erbij bent.

Wat moet je doen?
De 75 kinderen die de kleurplaat het mooist
versieren worden uitgenodigd bij Super de
Boer voor het ontbijt.
Lever je kunstwerk voor woensdag 22
november in bij Capuchon jeugdmode aan
de Raadhuisstraat 23. De winnaars krijgen
een officele uitnodiging van de Sint thuisge-
stuurd. Vul duidelijk je naam , adres en leef-
tijd in op de kleurplaat. 
Leon Rinders van Super de Boer is deze och-
tend jullie gastheer. Hij zorgt ervoor dat jullie
deze ochtend met een goed gevulde buik
naar huis gaan.

Bij een besteding van minimaal
25 euro ontvangt u tot 31 december 
een waardebon van 5 euro te 
besteden in onze schoonheidssalon.

Spalstraat 17 Hengelo T (0575)464017

Depositair

Lady Ester

Make up studio



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

De kleine adverteerder
blijft belangrijk!

Daarom wordt een
weekblad ’echt’ gelezen.

POSTERS
full-colour

ze knallen er uit en

de prijs zal u meevallen

Hoofdvestiging

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
18 november

DDDD JJJJ
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Aardappel

Weekmenu:
M A A N D A G  1 3  N O V E M B E R  T O T  E N  M E T  V R I J D A G  1 7  N O V E M B E R

MAANDAG 
13 NOVEMBER

DINSDAG 
14 NOVEMBER

met dille saus, 
rijst en salade

Vanaf heden 
zijn wij op maandag 

GESLOTEN.

WOENSDAG 
15 NOVEMBER

z8.50

DONDERDAG
16 NOVEMBER

met frites 
en warme groente

Gemarineerde

Bleu
VRIJDAG 

10 NOVEMBER

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

z8.50

xNieuw!AFHALEN A 8,-

(VANAF 17.OO UUR)

Italiaanse 
DONDERDAG 16 NOVEMBER:

Snoekbaars Cordon Filet

‘Bonne Femme’

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

Mousse van kalkoen met balsamico-aspic

Geroosterde tomatensoep met verse basilicum

Scampi ‘piccanti’
(Scampi, op smaakt gebracht met verse knoflook, chili pepers en cognac. 

Geserveerd met een traditionele Italiaanse saus van pommedori)

Crème di nocciole contro pizza di cioccolata 
(Heerlijk zoete hazelnoten crème met chocolade pizza)

Koffie deluxe
Dit menu is inclusief 3 glazen wijn

z49.50avond

avond
INTERESSE? 

NEEM CONTACT MET ONS OP!

SPONTANE 
OPROEPKRACHTEN

die ons team, voornamelijk in
de bediening willen versterken.

GEZOCHT!

van schnitzel

Italiaanse 

7
RibKaronade

Frank Kok 06 - 53 55 81 31
Frans Kok 06 - 22 40 94 96

Ook voor al uw balkonwerk!

Kervelseweg 14 - 7255 BG Hengelo Gld. - Fax (0575) 46 38 12

*  Snoeien van bomen

* Rooien en vellen van bomen

* Plaatsen van stormankers

* (ver)planten van bomen 

* Park- en landschapsverzorging

* Boomtaxatie

* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

* Europees gecertificeerd European Treeworker 

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk ! 

*

* 

* 

* 

*

* 

* 

*

 Snoeien van bomen

Rooien en vellen van bomen

Plaatsen van stormankers

(ver)planten van bomen 

Park- en landschapsverzorging

Boomtaxatie

Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

Europees gecertificeerd European Treeworker 

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

  www.coditboomverzorging.nl

AUTOTOTAAL BV RUURLO
(www.autototaalbv.nl)

Wij zijn, ivm. uitbreiding van onze werkzaamheden,
op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde medewerkers die graag bij 

een innovatief schadeherstelbedrijf aan de slag willen. 
Ben jij zo iemand? Dan zijn wij op zoek naar JOU.

Binnen ons bedrijf zijn de volgende vacatures ontstaan:

• Volwaardig vakman voorbewerking schadeafdeling
(strak maken en licht spuitwerkzaamheden)

• Leerling voorbewerking schadeafdeling

• Parttime office manager, beslist met ervaring
(onze voorkeur gaat uit naar een vrouw)

• Gemotiveerde zaterdaghulp bij alle 
voorkomende werkzaamheden

Is je interesse gewekt, schrijf of bel dan naar

Autototaal bv
De Venterkamp 9
7261 AH Ruurlo
(0573) 45 26 78
t.a.v. de heer Vossers 

... vakkundig gebouwd!
Bruggink. Alles in één hand. Plezierig wonen wil toch

iedereen. Wij begrijpen dit als geen ander. Of het nu gaat om een

nieuw huis of de verbouw van uw huidige woning, bij ons bent u aan

het juiste adres. En dat werkt wel zo prettig. Voor advies, begeleiding

en realisatie heeft u maar één partner nodig. Wij nemen u al het werk

uit handen, van eerste schets tot oplevering.

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

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

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

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

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

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

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

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

Spiesenrestaurant voor de hele famil ie

Open zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur

WWild etenild eten
in restaurant ‘t Pietshuus

33 gangen keuzemenugangen keuzemenu €€ 3434 ,,5050
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Risicotest in Service Apotheek Hen-
gelo Gld.Wilt u weten hoe gezond u
bent? Dan nodigen wij u graag uit
voor de risicotest in Service Apo-
theek Hengelo Gld.

RISICOTEST
Met deze test kunnen wij een indicatie
geven hoe groot het risico voor u per-
soonlijk is op het mogelijk krijgen van
hart- of vaataandoeningen zoals een
hartaanval of een beroerte. Uw Service
Apotheek biedt deze testen aan omdat
hart- en vaatziekten de meest voorko-
mende doodsoorzaak in Nederland
zijn en zij tevens veel invaliditeit ver-
oorzaken.Voorkomen beter dan gene-
zenDoor gezond te leven en eventuele
risicofactoren te behandelen kan de
kans op hart- en vaatziekten beperkt
en zelfs voorkomen worden. Denkt u
bij risicofactoren aan een te hoge
bloeddruk, een te hoog cholesterol of
diabetes. Bij de risicotest krijgt u van
ons een persoonlijk advies over uw
huidige ‘risicoprofiel’ en wat u kunt
doen om eventueel gezonder te leven
en of u een eventueel te behandelen ri-
sicofactor heeft.

Individuele risicotest: meten van cho-
lesterol, bloedsuiker en bloeddrukDe
test vindt plaats in een aparte ruimte

in de apotheek en zal ongeveer 30 mi-
nuten duren. Tijdens de test worden u
vragen gesteld over uw levensstijl. Ook
zal de hoeveelheid cholesterol en glu-
cose (bloedsuiker) in uw bloed en uw
bloeddruk gemeten worden. 

Kosten risicotestDe risicotesten kosten
normaal gesproken € 30,- per test. Aan
cliënten van Service Apotheek Henge-
lo Gld. bieden wij de test aan voor
€ 15,-. Naast de diverse bepalingen die
gedaan worden, ontvangt u gezond-
heidsadviezen en een persoonlijk over-
zicht van de bij u bepaalde waarden.
Afhankelijk van uw ‘risicoprofiel’ ad-
viseren wij u eventueel contact op te
nemen met uw huisarts.

Maak nu een afspraak!Voor de risico-
test kunt u telefonisch een afspraak
maken (0575) 46 10 10 of langskomen
in de apotheek. De risicotesten worden
op dinsdag, woensdag en donderdag ’s
ochtends in de apotheek gehouden.
Voorafgaand aan de test ontvangt u
een afspraakbevestiging per post. 

Tot slot, voor al uw vragen over hart-
en vaatziekten en over uw geneesmid-
delen kunt u altijd terecht bij één van
de apothekers van Service Apotheek
Hengelo Gld.!

 
 

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

Voor de winter hopen wij met een vrachtauto te vertrekken naar Roeme-
nië en dan hopen wij een partij bijeen te hebben. Kijk uw kasten enz. eens
na of u nog wat missen kunt. U houdt er zeker een warm gevoel aan over
als u deze mensen weer kunt helpen!

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

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang parkeerterrein s.v.p.) van 8.00 - 16.00 uur.

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

Martin Spekkink overleed maandag 6
november in verpleeghuis Sutfene.
Daar verbleef hij de laatste weken voor
zijn dood. Hij werd in de kamer van
Flophouse opgebaard in een entoura-
ge en sfeer die typerend was voor de
man, die hier zoveel tijd had doorge-
bracht.
Op donderdagavond kwamen zeker
400 mensen afscheid nemen van Mar-
tin Spekkink en er was gelegenheid
tot condoleren. Vrijdagochtend werd
een hele mooie herdenkingsdienst in
de Remigiuskerk in Steenderen gehou-
den, waar 350 mensen aanwezig wa-
ren. Aansluitend was er een plechtig-
heid in het crematorium in Doetin-
chem.
De opkomst was overweldigend. “Veel
mensen en veel bloemen. Het was ont-
zettend mooi,” vertelde Alien Maalde-
rink. Zij had als vrijwilliger van Flo-
phouse altijd nauw contact met Mar-
tin. Vlak voor zijn dood belde hij zijn
familie, zijn vrouw Anke en de kinde-
ren Tijn, Ankana en Soscha en een
kleine kring van vrienden op om af-
scheid te nemen. “Hij was zo moe, hij
wilde slapen. Hij was er klaar voor.” 

In een eerder interview met høker in
hart en nieren Martin Spekkink,
kwam zijn enorme enthousiasme tot
uiting als grote organisator van alle 30
concerten van NORMAAL in Toldijk.
“De eerste keer heb ik het met kamera-
den opgezet. ‘Oerendhard’ werd net
uitgebracht. We hadden een tent in
het weiland, zonder vloer. Met flesjes
bier waar de jeugd 10 cent zakgeld per

fles voor kreeg om op te ruimen. Het
was een groot avontuur. Er waren 1100
man aanwezig.” Toen NORMAAL be-
gon waren de kameraden meteen ver-
kocht. Overal waar NORMAAL speelde
gingen Martin Spekkink, Henk Holter-
mann en Herman Hendriks ook heen.
“We waren echte,” vertelde Martin
Spekkink toen met een glimlach. Het
dertigjarig jubileum werd groots ge-
vierd, compleet met Blagenrock.

Flophouse bestaat sinds 1971 en is
uniek in Nederland. Deze jeugdsoos
bleef dankzij een harde kern van en-
thousiaste vrijwilligers bestaan. Het
idee ontstond eind jaren '60, toen een
groep Toldijkse jongeren een plek
zochten met een eigen sfeer, met mu-
ziek van, voor en door jongeren. Nog
steeds is dit onveranderd wezenlijk
voor Flophouse.
In de toenmalige oude Toldijkse basis-
school werd een jongerensoos opge-
richt, wat al na anderhalf jaar te klein
was. De popconcerten werden in die
tijd bij Den Bremer gehouden. 
De school moest worden afgebroken
en Flophouse zou op straat komen te
staan, maar er werd een oud boerderij-
tje aan de Hoogstraat (nummer 15) ge-
kocht. Helaas brandde dit pand een
jaar later helemaal af. Tijdelijk kon de
Toldijkse Coöperatie worden gebruikt
en ondertussen werd er geld ingeza-
meld voor een nieuw gebouw. Deze
nieuwbouw is het huidige gebouw. 
Martin Spekkink heeft samen met
veel vrijwilligers Flophouse draaiende
gehouden zonder een cent subsidie.

In de soos worden de Kinderclub, de
Flophouse avonden op vrijdag en de
Volksdans clubavonden gehouden en
het is een partycentrum. Daarnaast
worden vier keer per jaar grote evene-
menten gehouden, zoals het Lente-
feest, het Normaal concertweekend,
een Tuinfeest en de Uitluiweek en
door het jaar heen is er incidenteel
live-muziek.
De naam Flophouse is afgeleid van het
nummer ‘Appleknockers Flophouse’,
een hit uit 1971 van Cuby & The Bliz-
zards. Appleknockers Flophouse is vrij
vertaald ‘Boerenkinkels' Toko’. Het
nummer wordt elke vrijdagavond als
laatste nummer gedraaid, al zolang
Flophouse bestaat. 
Flophouse was en is meer dan een cul-
tureel centrum, Martin Spekkink
zorgde ervoor dat iedereen er zich
thuis voelde. Details als kleedjes op ta-
fel, verse bloemen bij het lentefeest, of
interesse in de mensen die er kwa-
men, waren voor Martin Spekkink be-
langrijk. Alien Maalderink nam al veel
taken van Martin Spekkink over het
afgelopen jaar. “Niemand kan het
overnemen zoals Martin dat deed,”
voegt Alien er wel aan toe.

In het condoleanceregister dat voor
Martin Spekkink werd geopend op de
internetsite van Flophouse, kunnen
ook berichtjes worden achtergelaten.
Daaruit blijkt wel hoe hij werd ge-
waardeerd en hoeveel hij zal worden
gemist. De bloemen van zijn afscheid
werden naar de tuin bij Flophouse ge-
bracht. Daar vormen ze een gedenk-
plek.

‘Appleknockers Flophouse that's whe-
re we live in, such a good place for you
and for me’
(Cuby and the Blizzards)

Afscheid van Martin Spekkink van
Flophouse

Medeoprichter van Jeugdsoos Flophouse in Toldijk, de heer Martin Spek-
kink, is na lang ziek te zijn geweest, op zestig jarige leeftijd overleden.
Martin Spekkink, te herkennen aan zijn grote witte baard en pet, was een
markant figuur in Toldijk. Hij was høker in hart en nieren en organiseer-
de 30 jaar op rij Høken in Toldiek met NORMAAL!

Martin Spekkink, 17 september 1946 – 6 november 2006.

Die dag zullen zij als afsluiting van
hun "verkiezingscampagne" de be-
langstellenden informeren over de
standpunten van de Socialistische Par-
tij. Tegen die tijd zijn - mede dank zij

de hulp van vele vrijwilligers - alle in-
woners van de gemeente Bronckhorst
van een verkiezingsfolder voorzien.
Tijdens dit "folderen" raakten de SP-ers
menig maal in gesprek met inwoners
van onze gemeente. Vaak ging het
over wat er niet goed gaat in onze ge-
meente en in ons land. Dat het ook an-
ders kan merkten zij in Halle. Daar
spraken zij met een z.g. vrienden-
groep die er - na zes jaar - in geslaagd

is een heuse jongerenplek te creëren
èn te leiden voor kinderen van 12 tot
16 jaar. Een prijzenswaardig initiatief!
Op 18 november  staat de SP info-stand
in het winkelcentrum van Hengelo
van 10.00 uur tot 12.00 uur; in Zelhem
van 12.00 uur tot 14.00 uur en in Vor-
den van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Radio Ideaal zal in een directe uitzen-
ding aanwezig zijn in Zelhem.

SP-Bronckhorst in actie in diverse kernen
gemeente
De leden van de SP-werkgroep
Bronckhorst zullen op zaterdag 18
november in gesprek gaan met de
plaatselijke bevolking van Henge-
lo, Zelhem en Vorden.

De openingstijden van de tentoonstel-

ling zijn: vrijdag 8 december van 20.00
tot 22.00 uur, zaterdag 9 december
van 10.00 tot 20.00 uur en zondag 10
december van 10.00 tot 16.00 uur. Acht
verenigingen doen mee aan deze
groots opgezette vogelshow. De vereni-
gingen komen uit Aalten, Diepen-
heim-Markelo, Groenlo, Lochem, Ulft,

Exokan organisator grote vogelshow

Vogeltentoonstelling 
Het Oosten in Keijenborg
Vogelvereniging Exokan Hengelo
is de organisator van de Streek Vo-
geltentoonstelling ‘Het Oosten’. De
tentoonstelling wordt gehouden in
de gymzaal achter dorpshuis De
Horst, St. Janstraat 6 in Keijenborg.



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

Ambachtstraat 9 Tel.(0314) 62 18 13
Zelhem Fax (0314) 62 18 65
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Kniens of vrouwluu

Op woensdagmiddag 22 november (aanvang: 13.30
uur) en zaterdagavond 25 november (aanvang:
19.30 uur) verzorgt toneelvereniging THIJS haar na-
jaarsuitvoering in ‘de Pokkershutte’ te IJzevoorde.
De leden van de toneelvereniging hebben het blij-
spel in drie bedrijven ‘Kniens of vrouwluu’ (Vrouw-
luu en moezen....) van de schrijver H. de Vries inge-
studeerd.
In het stuk heeft Herman, de zoon van Willem en
Annie Visser, meer interesse voor zijn konijnen dan
voor de vrouwen. Daar moet maar eens verande-
ring in komen, vinden zijn ouders. Met hulp van
diverse mensen wordt geprobeerd om Herman het
‘vrijen bij te brengen’. Krijgt Herman de smaak te
pakken of houdt hij het bij zijn konijnen? U kunt
het meebeleven in de Pokkershutte in IJzevoorde.
De entreeprijs bedraagt € 3,--. Kinderen (tot en met
groep 8) betalen € 1,50.
Kijk ook eens op www.thijstoneel.nl voor alle bij-
zonderheden over de vereniging.

V O O R  D E  V R O U W  V A N  N U !

U kunt ons vinden in de: Smidsstraat 11, Zelhem.Tel. 0314-625995
Wilhelminaweg 26a, Dieren. Tel. 0313-413314

Vanaf nu ook op maandag geopend!!!

Was U al eens bij ons binnen?.....
.....overtuig Uzelf hoe uitgebreid onze collectie is!

De merken die wij hebben zijn:

Venducci...Cecil...Dreamstar...Aimce...Intown...Angels

Jeanswear...Yest...Puck en vele andere merken. Verder een

grote keuze is bijouterie, riemen en panty’s

ICS
QUALTY CLEANING

vraagt per direct

ERVAREN

SCHOONMAAKMEDEWERK(ST)ERS

voor diverse projecten in

gemeente BRONCKHORST

Werktijd:

ma t/m vr: vanaf 15.30 uur

± 11/2 tot 2 uur per dag

Heeft u interesse?

Bel dan tussen 9.00 - 15.00 uur om u aan

te melden: Tel: 026-3622133 (ICS te Velp)

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

Bouwen -
modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken. 

Kunde en kennis over oude en nieuwe 

technieken in nieuwbouw, verbouw, 

renovatie en onderhoud sluiten soepel 

aan bij de specifieke wensen van de 

opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 

is een traditierijke onderneming met 

meer dan 125 jaar ervaring in de bouw. 

Kennis van generaties heeft ons een 

grote voorsprong gegeven. 

Ervaring en vakmanschap verruimen de 

mogelijkheden, zonder daarbij 

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

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

Anno 1879

lid van

DE ERKENDE
HOOFDAANNEMER

ISO 9001

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,

Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op technisch

gebied is dit uw vertrouwde adres.

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

Lid van

organisatiebureau

‘T RASINK V.O.F.

Wij organiseren:
*tuinfeesten 
*themafeesten
*bedrijfsfeesten 
*buurtfeesten

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

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

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

Installatiebedrijf
Weulen Kranenbarg v.o.f
Dr. Grashuisstraat 12-14, Zelhem
Telefoon 0314-621364
E-mail: installatie.wk@hetnet.nl
zie ook onze website: www.weulen-kranenbarg.nl

Aanbiedingen cv ketels, Remeha 24 kw 
combi cw 4 vanaf € 1550=
Nefit Smartline 24 kw cw 3
vanaf € 1725,=
Dealer Nefit-Atag-Remeha,
Benraad e.d.
Prijzen cv inclusief installatie
en BTW, expansievat, aan-
sluitkoppelingen en leiding
binnen 1 meter.
Ook voor sanitair, dakwerken, installatiewerken,

Najaars-aanbiedingen



Markenheem doet mee in Kulturhus Halle

De andere participanten in het
Kulturhus Halle zijn Halle’s Belang,
de huisarts, de Stichting IJsselkring,
de Dorpsschool Halle, de Christelijke
Muziekvereniging Euterpe, het koor
Inspiration, de Stichting Noodhulp,
de NBvP Vrouwen van Nu en de
Protestantse Gemeente Halle.

Het is de bedoeling dat in het
Kulturhus de dagopvang Ouderen,
de huisarts, de muziekvereniging
Euterpe en een aantal andere acti-
viteiten en organisaties gezamenlijk
onderdak vinden. 
Maar het Kulturhus is meer dan een
gemeenschappelijk gebouw. In het

Kulturhus worden ook programma-
’s aangeboden die de leefbaarheid
van een dorp kunnen verhogen,
bijv. cursussen, informatie-avon-
den, thema-avonden, concerten,
lezingen, etc.
De werkgroep heeft hiervoor
samenwerking met de gemeente
Bronckhorst gezocht om gezamen-
lijk subsidie aan te vragen bij de
Provincie, die speciaal voor kultur-
husen een fonds heeft ingesteld. 
De bedoeling is dat eind 2007, begin
2008 het Kulturhus in Halle is gere-
aliseerd.

Burgemeester te gast
bij ‘t Nut

Maandag 20 november is burge-
meester dhr. Henk Aalderink te gast
bij ’t Nut om te vertellen over
Bronckhorst nu en later. Hij zal na
een algemene beschouwing over
Bronckhorst ingaan op de geschie-
denis van de vijf gemeenten die

samen Bronckhorst vormen. Ook het
proces van herindeling tot aan de
verkiezingen van 2004 komt aan de
orde. Na de pauze passeren de eerste
twee jaar van de nieuwe gemeente
de revue. Ook de betekenis daarvan
voor Zelhem wordt belicht.
Vervolgens wordt vooruit gekeken
naar de nabije toekomst met de
vraag ‘Waar gaan we met z’n allen
naar toe?’ 

Tot slot kunnen er het laatste kwar-
tier vragen gesteld worden. De bur-
gemeester kennende, zal hij geen
vraag onbeantwoord laten. Geïn-
teresseerd in de gemeente? Kom dan
naar deze avond van ’t Nut in het
NPB-Gebouw aan de Piersonstraat 4
(bij de RABO-bank), Zelhem. De bij-
eenkomst begint om 20.00 uur. De
zaal is al om 19.30 uur open. Ook
niet-leden zijn van harte welkom! 

De Stichting Markenheem, een belangrijke zorgverlener in de regio,
heeft zich aangesloten bij het initiatief om in Halle een Kulturhus op te
richten. De stichting die verantwoordelijk is voor de dagopvang van
ouderen in Halle (Westerhof) heeft vorige week de intentie-overeen-
komst van het Kulturhus mede ondertekend. Op de foto tekenen Kees
Scheppers en Bart Bouwhuis de overeenkomst.

Tijdens de pronkzitting van De Doldraejers in de Velswijk, afgelopen
zaterdag 4 november, werd de nieuwe prins aan het publiek gepresen-
teerd. Zo rond de klok van elf uur werd tijdens een speciale act de 32e
prins carnaval bekend gemaakt. Het is Michel Ankersmit geworden die
zich dit jaar prins Michel de 1e mag gaan noemen. Hij zal het carnaval
in  Velswijk en Wittebrink dit jaar gaan leiden.

Nieuwe prins voor de Velswijk

Lichtroute massaal
bezocht 

Lange files sierden op vrijdag 3 en
zaterdag 4 november het buitenge-
bied van Zelhem. Dit alles had te
maken met de lichtroute. Vele
bezoekers wilden genieten van ver-
schillende soorten mooie verlichte
objecten. De organisatie van de
lichtroute kan dan ook terugkijken
op twee geslaagde avonden en wil
iedereen, die z’n steentje heeft bij-
gedragen, hartelijk bedanken. De
aanwonenden aan de route hadden
veel werk en tijd besteed  om hun
huis, tuin of ander object in het
licht te zetten. Daarnaast was er veel
werk gemaakt van het spektakel
rondom de ‘Velswijkse Bullebak’ en
verzorgde buurtvereniging ‘Ooster-
wijk’ een gezellige afsluiting op de
eindlocatie. 
Vele bezoekers die de route per auto
of fiets reden, hebben van de gele-
genheid gebruik gemaakt om de
diverse objecten te beoordelen en
een puntenlijst in te leveren bij de
organisatie. Het hoogste aantal pun-
ten werd toebedeeld aan de Fam.
Ruesink, Wassinkbrinkweg 7, voor
hun ‘verlichte paarden’. Daarna
volgde  zorgboerderij ‘De Stek’ aan
de Wittebrinkweg 8 met ‘Halloween’

en de fam. Rouwenhorst, Varsselse-
straat 2a, met ‘Jong geleerd oud
gedaan’. Eervolle vermeldingen
waren er voor de fam. Tijken,
Roessinkweg 10, de fam. Luesink/
Steenblik Haitinkweg 5 en 5a, fam.
Menkveld, Hogeveldweg 2, fam.
Toonk, Boeninksteeg 4 en 4a, fam.
Weustenenk, Haitinkweg 10,
Elshoeve, Michelstraat en Fam.
Kleve, Akkermansstraat 1. 
De drie prijswinnaars hebben hun
prijs inmiddels in ontvangst geno-
men. Aan de groep  ‘Velswijkse Bul-
lebak’ werd de groepsprijs uitge-
reikt.

Zangcontactavond

Op 17 november verzorgt de chr.
Gemengde zangvereniging ‘Nieuw
Leven’ uit Zelhem een Zangcontact-
avond in cultureel centrum ‘de
Brink’. Aan de contactavond wordt
meegewerkt door de koren ‘Soli Deo
Gloria’ uit Bekveld (bij Hengelo (G),
‘Excelsior’ uit Vorden, ‘Kunstgenot’
uit Zelhem, ‘Looft den Heer uit
Hengelo (G) en  ‘De Lofstem’ uit
Borculo.
Het wordt het laatste optreden van
Annelies Sloetjes. Ze gaat stoppen
als dirigente en draagt haar ‘stokje’
over aan Peter Rouwen uit Vorden.

Eerder die avond moest prins
Marcel de 1e zijn macht afstaan.
Zijn jaar zit er op en hij zal zijn
taak als president van de vereni-
ging weer oppakken.
Het in groten getale aanwezige
publiek werd die avond getrak-
teerd op diverse hilarische buuts
en goede muziek. 

Ook het debuut van de mini-dans-
garde werd door het publiek
enorm gewaardeerd en het was
dan ook een leuk schouwspel om
deze kleine dametjes fanatiek
bezig te zien. Ook de dames van de
dansgarde waren weer van de par-
tij en presenteerden hun nieuwe
dans aan het publiek.

Kampioenen van Bronckhorst Dhr. Van Amstel haalde ook dit
jaar weer de terugloop en ver-
grijzing van de vogelsport aan
en deed het voorstel om voor de
toekomst de ‘koppen’ bij elkaar
te steken en wellicht samen een
‘open’ wedstrijd te organiseren.
Hij vond dat de locatie ‘de
Brink’ zich uitstekend leende
voor de wedstrijd en de show. 
Bij een wedstrijd kunnen kwe-
kers deelnemen met enkelingen
(vogels die aan bepaalde kwali-
teitseisen voldoen), stellen (twee
vogels met de kwaliteitseisen,
die ook nog eens op elkaar lij-
ken) en stammen (vier vogels die
voldoen aan de kwaliteitseisen
en op elkaar lijken). 

Op de foto een aantal van de
kampioenen van Bronckhorst
(drie kampioenen konden niet
bij de prijsuitreiking aanwezig
zijn). De kampioenen op de foto
zijn de heren J. Th. Peppelman
(kleurkanaries zonder pigment),
Buiting (jr. en sr.) (Exoten –
zebravinken en exoten), G.W.
Radstake (postuur kanaries ove-
rige soorten)W. Lieverdink (aga-
porniden)  en J.W.H. van Amstel
(grote parkieten). Niet aanwezig
waren H.J. Lenselink (kleurkana-
ries met pigment), H.W.R.
Hermans (postuur kanaries –
Glosters en Duitse kuif), G.W.
Hissink (grasparkieten).

Ook dit jaar had de Zelhemse vogelvereniging ‘Vogelvreugd’ de zustervere-
nigingen binnen de gemeente Bronckhorst, te weten ‘Exokan’ uit Hengelo
en ‘de Vogelvriend’ uit Vorden, uitgenodigd vogels in te sturen voor hun
show om zo te strijden om de kampioenschappen van Bronckhorst.
Doordat de Zelhemse show een week eerder moest worden gezet en er
elders in de regio voor dit weekeinde ook al een show was, was de deelna-
me dit jaar iets lager dan vorig jaar, maar de ingezonden aantal vogels bleef
daarbij gelijk.
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Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon 

MOLENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem. Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067    

Gratis parkeren!  www.dierenspeciaalzaak.com   /   www.hondenbrillen.nl

www.dierenspeciaalzaak.com 

Op alle kattenvoeders kattenbakvullingen

en benodigdheden 15%  korting.
Daarnaast nog speciale aanbiedingen.
Demonstraties kattenbakvullingen, probeer en
vergelijk.
Krabpalenpresentatie extra veel waaronder de
nieuwste modellen. 
Kat loslaten lopen in de tuin? Kom eens kijken
voor een smart-fence. Koffie en tom-POES
staan klaar!!!!
UITERAARD BENT U VOOR ANDERE HUIS-
DIEREN ARTIKELEN OOK WELKOM.

(15% korting is niet geldig op folderaanbiedingen en andere actie artikelen)



Intrekkersdag Smedekinck groot succes! 

Een geval van ‘jammer’

Voorop de door de oude buurt
prachtig versierde kleedwagen. Op
naar de nieuwe locatie. In de koetsen
hadden onder andere oud bestuur-
sleden van Salehem plaatsgenomen. 
Halverwege de Stikkenweg werd de
karavaan verwelkomd door een ont-
vangstcomité, in een aantal koetsen
afkomstig van het nieuwe onder-
komen Smedekinck.  
Met het opklaren van het weer
kwam de stemming er in en geza-

menlijk trok men in verwachtings-
volle stemming verder. De tocht ging
via een omweg door het dorp  naar
het nieuwe museum aan de
Pluimersdijk. De nieuwe buurt had
een versierde bomenhaag bij de
voordeur gezet. 
Zonder slag of stoot ging de tocht
niet. Hier en daar moest eerst iets
van onder de kurk genuttigd worden
voor men verder mocht trekken. 
Op het Museumplein was het al een

drukte van belang. Een draaiorgel,
een balkenbrij stand, een schand-
paal en een touwdraaierij zorgden
voor een vrolijke stemming. In de
grote schuur werden allerlei demon-
straties gegeven. Tot laat in de mid-
dag heeft men zich vermaakt met
alles wat er te zien en te nuttigen
was.
Er waren veel belangstellenden op
de happening afgekomen. Het
museum zat behoorlijk vol toen oud-
burgemeester van der Wende
namens de Stichting Zelhems
Erfgoed de sleutel plechtig overhan-
digde aan mevr. Gerda Wassink,
voorzitster van de Stichting
Smedekinck.  
Het gemeentebestuur van Bronck-
horst  werd vertegenwoordigd door
wethouder Glasbergen die ook nog
een duit in het zakje deed door de
nieuwe sleutel van de zijdeur van de
boerderij te proberen alvorens deze
aan mevr. Wassink te geven. 
Het nieuwe museum Smedekinck
opent zijn poorten officieel op zater-
dag 31 maart 2007. 
Voor die datum vinden er al allerlei
activiteiten plaats in de gebouwen.
U bent nu al welkom om een kijkje
te nemen. Vaak zijn de deuren open,
want er moet nog van alles gedaan
worden voor de officiële opening! 

Nadere informatie over de activitei-
ten in het museum zijn te vinden op
www.museumsmedekinck.nl

De fluitiste Marieke Schneemann is
een van de toonaangevende flui-
tisten in Nederland. Zij is solo-flui-
tiste van het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest. Ze maakt deel uit
van het Nederlands Blazersensemble
en de Amsterdamse Bachsolisten en
trad over de hele wereld op.
De harpiste Godelieve Schrama, die
in 1995 werd onderscheiden met de
Nederlandse Muziekprijs, studeerde

harp aan het Haags Conservatorium.
Haar debuut maakte ze in Londen.
Daarna won zij vele nationale en
internationale prijzen en treedt ze
op met alle grote orkesten ter
wereld. Tevens is zij professor in het
vak harp aan de Hochschule fur
Musik in Detmold. 
Op het programma staan werken
van Rossini, Schubert, Faure en
Debussy.

Met weemoed hebben de suppoosten, de oude ambachtslieden, de kof-
fiedames en alle anderen die belangeloos hun best hebben gedaan voor
museum Erve Tenk, op zaterdag 28 oktober, afscheid genomen van dat
prachtig gelegen onderkomen. Het regende dan ook toen de grote ver-
huisoptocht van koetsen van ‘Onder de Zweppe’ en tractoren, bemand
door suppoosten en andere vrijwilligers van het museum, vertrok. 

Als je nu op het verbindingsweggetje
(zandweg) tussen het eerste deel van
het fietspad naar Doetinchem en de
Barinkweg gaat kijken zie je daar een
flinke berg illegaal gestort puin lig-
gen. Waarschijnlijk daar achtergela-
ten door iemand die de tarieven van
puin storten bij fa. Dusseldorp in
Doetinchem te hoog vindt en dit een
goedkoop alternatief vindt. Op de

korte termijn en naar de eigen porte-
monnee gerekend heeft hij wellicht
gelijk, maar uiteindelijk gaan we
samen een hoge rekening betalen
van illegale stort. 
Hopelijk achterhaalt de politie de
identiteit van de storter, want als
deze particulier het kan en mag,
waarom een chemische fabriek dan
niet!!!

Union op concours
Op zondag 19 november neemt
muziekvereniging Union uit Zel-
hem deel aan het muziekconcours
van de Koninklijke Nederlandse
Federatie van Muziekverenigingen.
Dit evene-ment vindt plaats in het
Muziekcentrum in Enschede.
Union komt uit in de 1e divisie, de
vroegere vaandelafdeling.

Het is voor de Zelhemse muzikanten

alweer enkele jaren geleden dat zij
aan een concours deelnamen.
Sindsdien is er bij Union het nodige
veranderd: Alfred Willering uit
Gramsbergen volgde Carlo Bale-
mans op als dirigent en er is een
behoorlijk aantal jeugdleden in het
A-orkest ingestroomd.
De laatste weken is door leden en
dirigent hard gewerkt om een goed
resultaat te kunnen neerzetten. Zo
werden er een aantal studiedagen
gehouden en werden twee try out
concerten gegeven in America (L) en

Hattem. Union neemt volgens het
nieuwe concoursreglement deel.
Dat houdt in dat zij, uiteraard bin-
nen de kaders die daarvoor gelden,
het te spelen programma zelf heeft
samengesteld. Uitgevoerd wordt o.a.
Egmont, een prachtig symfonisch
gedicht in vier delen van de Bel-
gische componist Bert Appermont.
Ook is er tijdens dit concours ruim-
te voor een experiment, want een
deel van het programma zal worden
gespeeld met Gé Reinders, de beken-
de Limburgse zanger, als solist. In

Soms maak je iets mee of zie je iets en dan denk je “Jammer dat iemand
zich niet heeft kunnen beheersen”. Bij vernielingen, maar ook bij vervui-
ling. De chipszak op straat, de papieren zakdoekjes, etc. maar ook de
kromgetrokken vuilnisbak of de vernielde fiets brengen dat gevoel te
weeg. 

Op zondag 19 november verzorgt de Stichting kamermuziek Zelhem een
met de fluitiste Marieke Schneeman en de harpiste Godelieve Schrama.
Het concert begint om 20.00 uur in cultureel centrum ‘de Brink’ in
Zelhem. Leden van de Stichting Kamermuziek hebben door hun abon-
nement gratis toegang. Anderen betalen € 12,-- entree. Kaarten zijn
alleen verkrijgbaar aan de zaal.

Nieuwe bakkerswinkel 

Chinese inspiratie in Galerie
Bibliotheek

Donderdag 23 november opent
Robert Hulshof een winkel van
Bakkerij Heijerman, in Hengelo
(Gld).
Bakkerij Heijerman heeft meerdere
filialen in de Achterhoek, maar deze

winkel is de eerste op franchiseba-
sis.
Zie voor meer informatie en natuur-
lijk heerlijke openingsaanbiedingen
dit blad volgende week.

oktober 2005 werkte Union mee aan
diens theaterproductie “Blaos mich
nao hoes” in schouwburg Amphion
in Doetinchem. Uit die samenwer-
king kwam het idee voort om tij-
dens het concours samen het werk
“Blaosmuziek” uit te voeren.
Het optreden van Union staat
gepland om ongeveer 16.30 uur. De
muzikanten en hun aanhang ver-
trekken om ongeveer 13.00 uur per
bus naar Enschede. Er zijn nog enke-
le plaatsen in de bus vrij.
Aanmelden kan via info@unionzel-
hem.nl of telefonisch op tel. 0575-
566675.

Voorronde Nederlands 
Koorfestival in
Muziekschool

Zaterdag 11 november vindt er in
de Bizetzaal van de Regionale
Muziekschool Doetinchem de voor-
ronde van het Nederlands
Koorfestival plaats. Een dag met
optredens van 13 koren uit de pro-
vincie Gelderland die uitkomen in
diverse categorieën als vrouwen-
koor lichte muziek, barbershop,
gemengd koor klassiek (groot en
klein), mannenkoor lichte muziek
etc.. 
Er zijn leuke en interessante work-
shops over ‘Timing en Intonatie’ en
over ‘podiumpresentatie’. Verder is
er ruimte voor een presentatie en
forumdiscussie over repertoire en
repertoireverkenning door Hilde-
brand Anema van Unisono.

De Regionale Muziekschool Doetin-
chem heeft de beschikking over een
prachtige concertzaal met een
mooie akoestiek, goede belichtings-
mogelijkheden. Dit biedt de koren
meer dan een podium waar het fijn
zingen is, maar men kan ook veel
aandacht geven aan de presentatie.
Het programma duurt van 11.00 tot
ongeveer 20.30 uur, maar bezoekers
kunnen ook een deel van het pro-
gramma bezoeken.
Toegangskaarten zijn slechts ver-
krijgbaar aan de kassa op de dag zelf
en kosten € 3,--. 
Nederlands Koorfestival (NKF)
Na de algemene voorrondes in 2006
volgen in 2007 de categorale finales
die uitmonden in het laureatencon-
cert in november 2007. Dus als je in
Doetinchem in je categorie wint,
kom je automatisch in de categorale
finale en van daaruit misschien wel
in het laureatenconcert. Dat leidt
tot de titel ‘Koor van het Jaar 2007’

met mooie prijzen, zoals een inte-
ressante geldprijs en optredens op
aansprekende podia in binnen- en
buitenland. 
Voorwaarden voor deelname
Aan de voorrondes van het NKF kun-
nen alle soorten koren meedoen
met hun eigen repertoire, er is geen
verplicht werk. Uitgangspunt is dat
je mee moeten kunnen doen op je
eigen wijze en van daaruit beoor-
deeld en geadviseerd wordt. 
Jurering
De koren worden beoordeeld door
een uitstekende jury van drie men-
sen waarvan Gilles Michels de ju-
ryvoorzitter is. Uitgangspunt daar-
bij is dat koor èn dirigent tips krij-
gen om aan te werken. Die tips zul-
len vooral gericht zijn op “werkwij-
ze” en “aandachtsgebieden”.  
Workshops, repertoire-informatie,
forumdiscussie
Zo’n dag biedt iedereen, ook het
publiek, een uitgelezen kans om
zich vol te zuigen met allerlei nieu-
we ideeën. Daar is ruimschoots in
voorzien! De workshops zijn niet
voor publiek toegankelijk, deze zijn
al vol. Men kan wel op deze dag
leuke ideeën over repertoire en pro-
grammeren opdoen.
Kortom, een boeiende dag boordevol
ideeën.  Maar bovenal, gewoon lek-
ker genieten van mooie muziek tus-
sen 11.00 en 20.30 uur.

Wedstrijdprogramma
SEV

Zaterdag 18 november. Senioren.
WIK 1-SEV 1. Aanvang: 9.00 uur; WIK
2-SEV 2. Aanvang: 15.35 uur; SEV 3-
Reehorst '45 4. Aanvang: 12.50 uur.
Junioren. SEV A1-Duko A2. Aanvang:
11.40 uur; Achilles B2-SEV B1.
Aanvang: 12.50 uur; Wesstar-Total
Projec B1-SEV B2. Aanvang: 11.00
uur; Rheko C3-SEV C2. Aanvang:
11.50 uur; SEV D1-SIOS '61 D1.
Aanvang: 10.40 uur; SEV E1-DVO E2.
Aanvang: 9.50 uur; SEV E2-Olympus
'58 E3. Aan-vang: 9.00 uur.

Wedstrijdprogramma
V.IJ.V.

Zaterdag 18 november. VIJV heren 1-
Brevolk heren 1. aanvang: 14.30 uur;
VIJV dames 2-Boemerang dames 3.
aanvang: 16.00 uur; VIJV dames 1-
BVC '73 dames 1. aanvang: 17.30 uur.

Een reis van enkele Nederlandse
kunstenaars naar China en een
bezoek aan Chinese collega’s inspi-
reerde hen. Het resulteerde in een
speciaal project, waarvan u in de
nieuwe expositie een neerslag

kunt vinden. De expositie wordt
aangevuld met authentiek Chinese
kunstwerken. De industrieel vorm-
gever Hanno Chou van Au Mee Co
Asian Fine Arts in Doetinchem
heeft verder authentieke Chinese
kunstvoorwerpen ter beschikking
gesteld en zal zelf hieraan in de
ruimte vormgeven.

De opening van de expositie is op
zaterdag 18 november om 17.00 uur
en u kunt de expositie tot 13 janua-
ri bezoeken tijdens de openingstij-
den van de bibliotheek. In de expo-
sitie vindt u werken van de
Nederlandse kunstenaars Corinne
Egberts, Renneke van der Linden en
Michiel Nijkamp.

Concert Kamermuziek
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Uitgebreider en completer na tweede verbouwing

Open huis interieurwinkel de Roode Looper

Met de tweede verbouwing is de win-
kelruimte vergroot met een ‘eigen’
woonkeuken als kloppend hart van
een woning,  een stalenkamer voor
de stoffen en vloeren en een atelier-
ruimte voor potterie, schilderijen en
lijsten. In de woonkeuken zullen ook
lezingen en workshops gegeven wor-
den die te maken hebben met inte-
rieur, eten en drinken.
De Roode Loper biedt ideeën en
inspiratie aan voor bijzonder en aan-
genaam wonen; kleuren, licht, stof-
fering, meubelen, vloeren, schilde-
rijen, lezingen en workshops. De
naam Roode Loper is niet toevallig
gekozen. Behalve dat de naam een
gastvrij onthaal betekent, pretende-
ren de eigenaren de grootste en
bovendien de allermooiste collectie
(trap)lopers in Nederland te hebben. 
Op 17 en 18 november kunt u tijdens
de open dagen de resultaten van de
verbouwing komen bekijken. 

Interieurwinkel de Roode Loper aan de Dorpsstraat 14 in Hummelo houdt op 17 en 18 november open huis na
een enige maanden durende verbouwing. In 2000 kochten Henri en Ilona Timmerman de voormalige dorps-
boerderij uit 1810. Het verwaarloosde monument werd zo authentiek en stijlvol mogelijk gerestaureerd, waar-
bij gebruik gemaakt is van oorspronkelijke bouwmaterialen: kalkverven, smeedwerk, stenen, deuren en vloe-
ren, deels gevonden bij sloperijen. 

Een goede buur is niet eng, maar als het ‘Enge Buren’, die ook nog eens
goed gek zijn, kun je van alles verwachten. Gelukkig kun je ze (op
afstand) komen bekijken zonder dat ze naast je komen wonen. Op zater-
dag 2 december komen ze voor de tweede in Theater De Brink. Ze spe-
len een try out van hun nieuwe programma ‘Potje Poekelen’. 

Ruim vijfhonderd groepen van het basisonderwijs in Gelderland krij-
gen in november pieren en pissebedden in hun klas. Leerlingen gaan
onderzoeken hoe deze diertjes aangepast zijn om natuurlijk afval op te
ruimen.

Tijdens de jaar-
lijkse feestavond
van de afdeling
Dunsborgermar
k, een FNV-afde-
ling, waarin de
plaatselijke afde-
lingen van Zel-
hem, Hengelo (G)
en Keijenborg
zijn opgegaan,
kon weer een
groot aantal
leden gehuldigd
worden voor
hun trouwe lid-
maatschap aan
de bond. 
Een aantal van
hen was verhin-
derd en werd
door het bestuur
thuis opgezocht
en gehuldigd.

Gelderse basisscholen
vol Pieren & Pissebedden

Ze zullen maar naast je wonen

‘Potje Poekelen’ met De Enge Buren

Zestien Gelderse natuureducatieve
centra verzorgen de pakketten
Pieren & Pissebedden. Daarmee
ondersteunen zij de basisscholen bij
hun praktisch natuuronderwijs.
Docenten krijgen een kant en klaar
programma aangereikt met mate-
rialen en levende beestjes. Met hun
leerlingen kunnen zij direct aan de
slag. Het Gelderse basisonderwijs
profiteert op die manier van de des-
kundigheid en organisatie van de
natuureducatieve organisaties. Door
de samenwerking van de centra is
het aanbod effectief en efficiënt. 
Pieren & Pissebedden laat leerlingen
zien waar en hoe deze dieren leven.
Nu massaal de bladeren van de
bomen vallen, is snel duidelijk dat
deze natuurlijke afvalopruimers
onmisbaar zijn. Zonder hen zouden
we al snel bedolven raken onder een
grote laag bladeren en ander
natuurlijk afval. Samen met schim-
mels en bacteriën verteren zij alles
tot humus, wat geschikt is voor her-
gebruik. 
Leerlingen leren pieren en pissebed-
den kennen als interessante en
belangrijke dieren in hun eigen

omgeving. Dat mensen hun eigen af-
val niet volledig kunnen hergebrui-
ken biedt de leerlingen stof tot
nadenken. 
Ook het gedrag van de pieren en pis-
sebedden wordt bestudeerd.
Bijvoorbeeld dat pissebedden in een
doolhof afwisselend links en rechts-
om lopen. In de natuur blijkt dat de
beste manier om snel door een
strooisellaag te kruipen en niet in
kringetjes rond te lopen. 
Gelderse scholen kunnen drie keer
per jaar een pakket met levend
materiaal ontvangen van de natuu-
reducatieve centra. In januari 2007
ontvangen scholen de zending
Kraak je smaak, een pakket over voe-
ding. Daarnaast organiseren de
natuureducatieve centra voor het
onderwijs nog volop natuurlessen
buiten. 
Ook lenen zij lesprogramma’s met
materialen uit. De coördinatie is in
handen van het IVN Consulentschap
Gelderland te Arnhem.
Voor meer informatie over het Pie-
ren&Pissebeddenproject kunt u
terecht op www.natuurmuseum.nl

De Enge Buren combineren op
humorvolle en slimme wijze
muziek uit alle windstreken van de
wereld, waar een dosis Nederlandse
kneuterig-heid aan toegevoegd
wordt. Continue word je op het ver-
keerde muzikale been gezet, achte-
loos worden klassiekers op briljante
manier gepersifleerd. 

Deze keer komen ze in De Brink om
samen met het publiek een ‘Potje te
Poekelen’. Bob, Bep en Bram poeke-
len er op los dat het een lieve lust is. 
De Enge Buren kunnen in grote
delen van het land steevast rekenen
op een grote schare liefhebbers. Bij
hun eerste optreden in ‘de Brink’
was de zaal al snel uitverkocht en
kwam het publiek uit de verre regio.
Als u de hilarische acts wilt meema-
ken is het verstandig snel uw kaar-
tjes te bestellen. 
Ze kosten € 12,50. U kunt nadere
inlichtingen verkrijgen via tel. 0314-
622140. Op dat nummer kunt u ook
kaarten bestellen. Op de internetsi-
te www.centrumdebrink.nl vindt u
ook nadere bijzonderheden en een
overzicht van alle theaterprogram-
ma’s die u in ‘de Brink’ kunt bezoe-
ken.
Maar wees er snel bij, de vorige keer
in De Brink was de zaal uitver-
kocht!!

De voorstelling begint zaterdag 2
december om 20.00 uur.

Nieuwe hoofdsponsor volleybalvereniging Focus

“In eerste instantie sponsoren
we voor een jaar, om vervolgens
te evalueren of we met elkaar
verder gaan.” 
Frans Mosterd, voorzitter van
Focus, zegt blij te zijn met de
nieuwe sponsor. “Alfun is een
organisatie die zich inspant
voor vermaak voor onder andere
kinderen. Dat staat bij Focus ook
hoog in het vaandel. We hebben
daarom voor de begeleiding en
trainingen van de jeugd een
beleidsplan opgesteld. Daarin
worden de technieken bespro-
ken en is er aandacht voor de
ontwikkeling van de vereniging
en het spelplezier van de leden.”
Mosterd vat samen: “We denken
dat we voor een deel hetzelfde
publiek aanspreken en kijken
daarom enthousiast naar een
langdurige en vruchtbare
samenwerking uit.”
Op de foto het Dames 1 team
met Hans Aberson namens de
hoofdsponsor Alfun. 

Alfun Verhuur BV is de nieuwe hoofdsponsor van volleybalvereniging Focus uit Hoog-Keppel, dat nu
Alfun/Focus heet. Alfun, dat staat voor Altijd Fun, is in november 2004 opgericht door Aloys en Ludwine Seegers.
Als één van de organisatoren van de Zomermarkt in Drempt kwamen zij erachter dat het huren van een spring-
kussen wel erg kostbaar was. Met de gedachte dat beter en goedkoper te kunnen werd Alfun opgericht. Nu leve-
ren zij een totaalconcept voor feesten en partijen. Van tenten en meubilair tot en met de catering. Zowel op loca-
tie als thuis.  “We hebben ervoor gekozen om Focus te sponsoren, omdat volleybal echt een gezinssport is, waar
veel mensen in de regio bij betrokken zijn”, zegt Hans Aberson van Alfun.

Huldigingen tijdens feestavond FNV
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De laatste jaren waait er een frisse
wind door de homeopathische wereld
met een vernieuwende kijk en een an-
dere insteek dan de 200 jaar tevoren.
Niet het aloude principe van gelijk-
soortigheid staat hierin centraal,
maar wel het in beweging brengen
van een fundamentele verstoringslaag
door zgn. antwoordmiddelen te geven.
Dit zijn geneesmiddelen die in staat
zijn een probleem direct dynamisch te
maken, in beweging te brengen. Maar
dan niet vanuit het aloude beperkte
kader, maar vanuit een groter perspec-
tief waarin het oude patroon bezien
kan worden, inzichtelijk kan worden
en kan uitdoven. Het draagt bij aan
een wezenlijke verandering van de
mens door een wezenlijke dynami-
sche impuls te geven aan de ontwikke-
ling van die persoon. Doordat de ik-
kracht wordt versterkt komt het "ware'
ik van de mens meer tot ontplooiing.
Gezien de mooie ontwikkelingen die
er plaatsvinden bij de mensen die met
deze geneesmiddelen zijn behandeld,
ben ik zeer verheugd hierover verslag
te doen in deze column. 

BASISVERTROUWEN
Als homeopaat is het belangrijk om
tijdens een consult een goed beeld te
krijgen van de klacht waarmee ie-
mand komt, de directe reden van het
bezoek dus. Maar net zo belangrijk is
de persoon zélf: wat is er kenmerkend
voor deze persoon in bijv. zijn doen en
laten, karakter, stofwisseling, gedach-
tenpatronen etc. Wie is die persoon,
wat houdt 'm bezig en houdt dit ver-
band met de klachten? Een thema wat
veelvuldig tijdens consulten naar vo-
ren komt is een gebrek aan basisver-
trouwen, aan basisveiligheid. Voor
veel mensen, jong en oud, man of
vrouw, is het moeilijk om te staan voor

wie je bent, om dát uit te dragen wat
jij werkelijk vindt, met je hele wezen.
De wereld om je heen voelt niet veilig
genoeg -een paar mensen uitgezon-
derd- om te laten zien wie je bent. Dit
uit zich bijv. in aangepast gedrag,
want wat zal een ander er van zeggen,
of wat als je het zelf even helemaal
niet meer weet en met je mond vol
tanden komt te  staan? Dit gebrek aan
basisvertrouwen wordt door zó veel
mensen verwoord, en blijkt met zó
veel klachten een samenhang te heb-
ben, dat het een bijna universeel the-
ma blijkt te zijn, alsof het hoort bij de
mens….. 

BASISMIDDELEN
Dit gebrek aan basisvertrouwen heb ik
in veel gevallen met sprongen zien
verbeteren met behulp van een vijftal
basismiddelen, aardmiddelen. Home-
opathische geneesmiddelen dus die
hiaten kunnen helpen opvullen en be-
perkingen kunnen helpen overwin-
nen. In de loop van een aantal maan-
den ontstaat er een enorme groei, ont-
wikkeling in die persoon. Het is prach-
tig om getuige te zijn van een proces
waarin iemand een veranderingspro-
ces in handen neemt en het oude be-
perkende beeld kan loslaten, soms zelf
alsof dat oude er nooit geweest was.
Dat is prachtig om vanaf de zijlijn te
zien gebeuren. Telkens komt iemand
dus in zijn eigen kracht terug, en gaat
hij of zij weer opnieuw beschikken
over de eigen capaciteiten die er altijd
al waren, maar die zich niet konden
ontplooien. De zelf-beperking wordt
opgeheven. Het afgescheiden zijn van
de eigen capaciteiten, dié barrière
wordt doorbroken, desintegratie
wordt opgeheven. Dan is er sprake van
helen: het opnieuw verbinden van dat
wat afgescheiden was.Frappant is hoe-
veel klachten er verminderen of zelfs
verdwijnen als iemand sterker in zijn

schoenen komt te staan, een beper-
kend zelfbeeld kan loslaten en zijn ca-
paciteiten beter kan inzetten. Ter illus-
tratie noem ik een aantal veranderin-
gen die plaatsvonden na één of meer
van deze basismiddelen: Hoofdpijn en
migraine verdwenen vrijwel volledig
na het vaker durven uiten van onvre-
de; Een probleem met overgewicht
was geen probleem meer na meer zelf-
acceptatie.; Angst- en paniekaanvallen
werden veel laconieker ervaren, en
hadden geen ontwrichtend effect
meer op de personen in kwestie; Ecze-
men verdwenen nadat ervaren kon
worden een volwaardige plaats in de
wereld te hebben; Hyperventilatie ver-
dween nadat het besef was ontstaan
een heel groot deel van het leven zélf
te kunnen bepalen; Autorijdangsten
hadden nauwelijks nog impact door-
dat mensen bij zichzelf konden blij-
ven tijdens de angst en er niet door
overspoeld werden; Veel mensen
meldden niet meer het gevoel te heb-
ben dat 'iedereen' naar hen kijkt in ge-
zelschappen na verschillende aard-
middelen, wat als een bevrijding werd
ervaren. Daar waar de 'oude' home-
opathie aan de hand van een bijna
wiskundig systeem een passend ge-
neesmiddel bij de klacht zoekt, daar
geeft de nieuwe homeopathie een im-
puls aan dát wat werkelijk ten grond-
slag ligt aan de klacht. Dit gebeurt
door de klacht in een veel groter kader
te bezien en daar op in te spelen met
krachtiger geneesmiddelen die ook op
dit niveau een werking kunnen heb-
ben. Tot de volgende keer. Dan zal ik
uitgebreider ingaan op een van de ba-
sismiddel uit de reeks van vijf . Frans
Quirijnen Klassiek Homeopaat, NVKH
geregistreerd - vergoeding door zorg-
verzekeraars. Gezondheidscentrum
'De Gaikhorst' De Gaikhorst 2  7231 NB
Warnsveld. e-mail: quirijnen.jr@wol-
mail.nl. Tel. (0575-) 526476

  

Nieuwe homeopathie

Van de Haar gaat in gesprek over zijn
visie op diverse actuele Achterhoekse
thema’s als voorziening in de kleine
kernen, woningbouw, bereikbaarheid,
economische ontwikkeling en derge-
lijke. Maar ook landelijke thema’s als
nieuwe plannen van minister van de
Hoeven voor het beroepsonderwijs, in-
tegratie, jeugdzorg enzovoort.
Van de Haar is vanuit zijn huidige
functie als regiomanager bij de Kamer
van Koophandel Centraal Gelderland
zeer deskundig op het gebied van on-
derwijs, arbeidsmarkt en innovatie en

economische ontwikkeling in het al-
gemeen. 

Alain van de Haar is opgegroeid in een
actief pleeggezin en heeft daarmee
persoonlijk met alle aspecten van
jeugdzorg te maken gehad. Door deze
combinatie van inhoudelijke experti-
se en persoonlijke achtergrond, draagt
hij weliswaar een stropdas maar kiest
bewust voor de PvdA: de sterkste
schouders dragen de zwaarste lasten. 
Dat belooft dus een boeiend uur te
worden.

Donderdag 16 november

Alain van de Haar een  uur
lang bij Optimaal FM

In de lange rij campagneactiviteiten is het Achterhoekse kandidaat ka-
merlid Alain van de Haar (Lijst PvdA, nummer 77) donderdag 16 november
van 19.00 tot 20.00 een uur lang te beluisteren bij radiozender Optimaal
FM (frequentie 94.7 FM).

Alain van de Haar, Lijst PvdA, nummer 77.

Voor die gelegenheid is de PvdA-cam-
pagnebus omgetoverd tot een rijdende
muurkrant. Iedereen die langs komt
kan onder het genot van een kop kof-
fie al zijn/haar ideeën over de PvdA-
plannen letterlijk óp de bus schrijven.
Daarnaast kan men natuurlijk kennis-
maken met Alain van de Haar zelf. 

Daags voor de verziekingen zal Alain
van de Haar dan mét die bus vol Ach-
terhoekse wensen en ideeën naar Den
Haag rijden en de inhoud ervan aan-
bieden aan Wouter Bos. Het heeft dus
wel degelijk zin om ideeën te spuien,

ze komen hoe dan ook in Den Haag te-
recht. 

De route die de muurkrant zal rijden
staat vanaf maandag 13 november op:
www.alainvandehaar.pvda.nl en op
www.doetinchem.pvda.nl 

Met een grote campagne proberen de
Achterhoekse en Liemerse afdelingen
van de PvdA om ‘hun’ kandidaat,
Alain van de Haar door middel van
voorkeursstemmen in de Tweede Ka-
mer te krijgen. Met de slogan: Stem
een Achterhoeker de Tweede Kamer

in! En de vraag: Vindt u een regionaal
geluid in de Tweede Kamer belang-
rijk? worden PvdA-leden, PvdA-stem-
mers en alle zwevende kiezers met
een hart voor de Achterhoek en ande-
re vitale regio’s opgeroepen om op 22
november hun voorkeursstem aan
Alain van de Haar, nummer 77 op de
lijst, te geven. Wilt u meer weten over
Alain en zijn ideeën? www.alainvan-
dehaar.pvda.nl
De voorkeurscampagne van Alain van
de Haar wordt gesteund door de afde-
lingen:
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doe-
tinchem, Duiven, Doesburg, Lochem,
Montferland, Oost-Gelre, Oude IJssel-
streek, Rijnwaarden/Zevenaar, Rhe-
den, Winterswijk en Zutphen.

Alain van de Haar (nummer 77) wil met voorkeurstemmen in Tweede Kamer

PvdA-muurkrant rijdt Achterhoekse
Slinger op 17 en 18 november

Het laatste weekend voor de verkiezingen rijdt Alain van de Haar met het
PvdA-campagneteam kriskras door de Achterhoek om ideeën, wensen en
zorgen van de Achterhoekse kiezers op te pikken.

Alain van der Haar (rechts) op verkiezingscampagne.

Els Buitendijk droeg gedichten voor
en Joke Brethouwer begeleidde haar
heel subtiel op haar harp. Prachtig zo-
als het instrument klonk en uitkwam
in de sobere maar met warme kleuren
ingerichte zaal. Els droeg de gedichten
goed en gevoelig voor. Veel van de ge-
dichten van schrijvers als Paul van
Vliet en Annie M.G. Schmidt hielden
het publiek een spiegel voor, nodig-
den het publiek uit tot zelfreflectie.
Een dame vertelde in de pauze dat zij
erg ontroerd was en met een brok in
haar keel had gezeten. Toch waren er
ook grappige korte verzen bij die
ineens een schaterlach opriepen. Het
was duidelijk dat hier niet alleen een
vakvrouw aan het woord was maar
ook een vrouw met veel levenserva-
ring die zij graag deelt met haar omge-
ving. Begeleidend, maar ook solo
speelde Joke tussen de gedichten door,
prachtige, ook gevoelige en goed in
het gehoor liggende stukken van di-
verse componisten, onder wie Satie.

Walsen en sonates vulden de ruimte
met hun meeslepende klanken. De
wisselwerking tussen de twee dames
was perfect, de samenwerking ook. De
interactie met het publiek was er ze-
ker ook, want hoewel het duo op een
podium acteerde, was de afstand tot
het publiek gering en de wisselwer-
king ook hier nadrukkelijk aanwezig.
Het publiek genoot zichtbaar van het
programma dat voor velen een echte
verrassing was. De organisatoren van
de KunstKring spraken hun dank uit
voor de komst van alle aanwezigen en
voor de hulp die van alle kanten gebo-
den was om van deze premiere een
succes te maken. Het volgende evene-
ment in het Kulturhus is het Ierse mu-
ziektheater dat op 25 november door
het blue grass ensemble Blue Dew ge-
bracht wordt. Kaarten zijn te koop bij
Alex schoenmode en Groot Jebbink
bloemenwinkel, beide in de Dorps-
straat te Ruurlo en via kunstkring-
ruurlo@hetnet.nl.

Sprankelend optreden
in nieuw Kulturhus

Zondagmiddag 5 november trad het duo Els Buitendijk, voordrachtskun-
stenares en Joke Brethouwer, harpiste, op in de grote zaal van het Kultur-
hus te Ruurlo. Het was de eerste keer dat er een voorstelling gehouden
werd en daarom was het spannend hoe alles zou verlopen. Het verliep
goed, de akoustiek was uitstekend.



Tijdens een zeer druk bezochte pre-
sentatie bij Bruna Vorden signeerde
Rob Kerkhoven zijn bakkersboek. Des-
gewenst met opdracht voorin. De boe-
ken gingen als warme broodjes over
de toonbank. Dat kon geen toeval zijn,
want van 30 oktober tot en met 4 no-
vember viel de jaarlijkse Week van het
Brood. De auteur trakteerde alle aan-
wezigen op een aloude Vordense speci-
aliteit: vers gebakken zwanenhalzen.
Ze vonden grif aftrek.
Kerkhoven memoreerde in een korte
speech de discussie die hij met Piet
van Asselt had gevoerd: zijn er in Vor-
den anno 2006 nog maar twee bak-
kers? Of toch drie? Van Asselt was als
leverancier van de zwanenhalzen pro-
minent aanwezig in passende outfit:
een kek wit bakkersjasje met bijpas-
sende geruite blauwwitte broek. De

auteur was wat beduusd door de grote
opkomst en zelfs ontroerd door de
aanwezigheid van maar liefst drie
voormalige dienst- annex winkelmeis-
jes van zijn ouders: Sophie, Annie en
Willemien. 
"Er voltrok zich in de voorbije decen-
nia een 'stille revolutie', vooral op het
platteland in al die kleine dorpen. Vrij
geruisloos verdwenen vele, vele mid-
denstanders en boeren. Zij legden al
sappelend het loodje. Zo ging het met
de bakkers in heel Nederland, zo ging
het ook met de bakkers in Vorden",
stelde Kerkhoven. "Om die bevindin-
gen met bewijs te staven ben ik flink
in de archieven gedoken."

"Maar ik wilde op de eerste plaats ver-
tellen. Als het zo uit kwam, heb ik ge-
probeerd om opvallende figuren of si-
tuaties enigszins naar m'n hand te zet-
ten. Want ik wilde burgemeester Van
Arkel die uit deftigheid op de pof
kocht voor het voetlicht brengen. Ik
wilde vertellen over de baron van
Hackfort die altijd achterom kwam en
dan praatjes van minder allooi uit-
sloeg. De valse kettinghond die een

mand vol brood en koek naar z'n kop
geslingerd kreeg, moest erin. Boer
Makkink die - steevast geleund op een
schop - het weer immer góóóóóldebas-
tend dreuge, kold dan wel nááát vond,
mocht niet ontbreken. 'Best brood dat
brood van Schurink' en andere oubol-
lige reclameslogans van de toenmali-
ge middenstanders moesten vermeld
worden. Winkelmeisje Willemien had
mooie verhalen. Ik wilde uit de doe-
ken doen waarom bakkerszonen en
andere middenstandskinderen zelden
de zaak overnamen. En nog heel veel
meer."

Na deze woorden was er werk aan de
winkel: boeken verkopen, signeren,
opdrachten voorin schrijven, een
praatje maken, drankjes inschenken,
zwanenhalzen aanbieden. Aan het
eind van de middag was de eerste boe-
kenvoorraad vrijwel op. Bruna Vorden
heeft intussen een bestellijst gemaakt.
Daar kunnen nog genoeg namen bij. 
'Vorden, van twaalf bakkers naar drie'
- is te bestellen bij Bruna Vorden, in de
Nederlandse boekhandel en ook via
www.bruna.nl

Boekpresentatie 
'Vorden, van twaalf bakkers naar drie'
Op vrijdag 3 november presenteer-
de oud-Vordenaar Rob Kerkhoven
zijn boek 'Vorden, van twaalf bak-
kers naar drie'. De schrijver over-
handigde het eerste exemplaar aan
de huidige bewoners van het voor-
malig bedrijfspand aan Het Hoge.

Ratti
RATTI 1 - WITKAMPERS 1
Het ongeslagen Witkampers stond af-
gelopen zondag tegenover de Ratti da-
mes. Witkampers zette vanaf het be-
gin van de wedstrijd veel druk op de
achterhoede van Ratti. Bij de één op
één duels bood Ratti veel weerstand.
Of het door de harde wind, regen of
strijdlust van Ratti kwam is een vraag-
teken, maar Witkampers kwam de ge-
hele eerste helft niet lekker in de wed-
strijd. De dames uit Laren waren meer
tegen zichzelf aan het voetballen. Na-
dat een aantal kansen al om zeep wa-
ren geholpen door de achterhoede
van Ratti was het in de 17e minuut
raak voor Witkampers. Vanaf het mid-
denveld wisten ze door te breken en
werd er geprofiteerd van de ruimte
die vrij kwam. 0-1. Nog geen 2 minu-
ten later was het Wencke Olthuis die
van ruime afstand de keepster van
Witkampers volledig verraste met een
prachtig schot. Een doelpunt om in te
lijsten. 1-1. Misschien had Witkampers
deze wedstrijd onderschat en waren
ze overdonderd door de gelijkmaker.
Een twijfeling in de achterhoede van
Witkampers zorgde ervoor dat laatste
vrouw Kim Heuvelink de ruimte
kreeg. Op snelheid was ze de verdedig-
sters te slim af en daarna gaf ze tevens
de keepster het nakijken door subliem
af te ronden. 2-1. De rust werd bereikt
met een 2-1 voorsprong. Na rust zette
Witkampers volop druk. Binnen vijf
minuten reageerde de spits van Wit-
kampers alert op een niet goed wegge-
werkte bal en maakte de gelijkmaker.
Keepster Ciske Sipman hield Ratti in
de wedstrijd met een paar prachtige
reddingen en met het gehele team
werd er met man en macht verdedigt.
Kansen creëerde Witkampers volop de
tweede helft, maar het ontbrak echter
in de afwerking. De eindstand bleef 2-
2. Een goed resultaat tegen de koplo-
per en mede verdiend door de inzet en
vechtlust! Aanstaande zondag uit te-
gen Zelhem 1. 

SV BREDEVOORT 1 - SV RATTI 1
Zondag 12 november moest Ratti aan-
treden tegen de ploeg in vorm in de
Zesde Klasse E. In Bredevoort was de
plaatselijke voetbalvereniging de te-
genstander. Ratti, dat vaak goed pres-
teert tegen ploegen die hoog op de
ranglijst staan, startte ditmaal niet
goed aan de wedstrijd. Bredevoort
speelde van meet af aan met veel posi-
tiewisselingen en met veel diepgang
in het spel. Ratti had moeite om de
eerste aanvalsgolf van de tegenstander
onder controle te krijgen. Onoplet-
tendheid in de Kranenburgse defensie
leverde de ploeg van trainer Katten-
belt in de zevende minuut meteen een
tegentreffer op. Na de tegentreffer her-
vonden de spelers van Ratti zich in de-
fensief opzicht. Aanvallend was Ratti

aanvankelijk onmachtig. Naar mate
de eerste helft vorderde ging Brede-
voort echter onzorgvuldiger spelen,
waardoor Ratti een aantal kansjes en
mogelijkheden kreeg om de gelijkma-
ker op de borden te zetten. De rust-
stand werd echter bereikt met een 1-0
achterstand voor Ratti.
De tweede helft bleek al snel dat Bre-
devoort die dag de beter voetballende
ploeg was. Met een tweetal uitstekend
uitgevoerde aanvallen breidde de
thuisploeg in de 60e en 65e  minuut
haar voorsprong uit naar 3-0. De spe-
lers van Ratti bleven ondanks de opge-
lopen achterstand hun eigen spel spe-
len en dat leidde in de 70e minuut
naar een verdiende treffer. Uit een af-
geslagen corner joeg linksback Wou-
ter Gudde de bal van een metertje of
30 snoeihard via onderkant lat achter
de doelman van Bredevoort. Kort na
de treffer van Gudde werd de defensie
van Bredevoort opnieuw ontregeld. Na
een fraaie aanval werd schaduwspits
Ruud Mullink een vrije kopkans gebo-
den. Zijn inzet werd echter vakkundig
gekeerd door de Bredevoort-goalie,
waardoor de aansluitingstreffer uit-
bleef. Enkele minuten voor tijd, toen
Ratti inmiddels met tien man speelde
nadat de scheidsrechter naar ieders
mening ietwat overbodig een rode
kaart had getrokken voor een Ratti-
speler, liet Bredevoort de 4-1 aanteke-
nen. Al met al liep Ratti tegen een te-
rechte, maar toch ook enigszins ge-
flatteerde nederlaag op. Ondanks de
nederlaag waren er zeker positieve
punten het vermelden waard: een
schitterende goal van Wouter Gudde
en de uitstekende invalbeurten van B-
junioren Luuk Heuvelink en Niek Nij-
enhuis, die beide lieten zien over veel
voetbalvermogen te beschikken.

Vo e t b a l

RTV-er Thijs van Amerongen stond
hier bij de boloften aan het vertrek. Op
een zeer zwaar en drassig parcours
reed hij naar een zeer mooie tweede
plek, achter de Belg Dieter Vanthou-
renhout. De derde plek ging naar Boy
van Poppel, die in januari nog wereld-
kampioen veldrijden werd bij de juni-
oren in Zeddam.
In Almelo werd afgelopen zondag de
tweede wedstrijd in de GOW competi-

tie verreden. Hier stonden ook weer
verschillende renners van de RTV aan
het vertrek. Bij de junioren was het
Rens te Stroet die naar een mooie
tweede plaats reed. Jeroen Borgonjen
werd hier 14e. 
Bij de Masters stonden vier renners
van RTV aan de start. Peter Makkink
werd vierde, Rudi Peters elfde, Garjo
Kamphuis 13e en Frans de Wit 24e. 
Bij de Elite/beloften/amateurs stond
twee renners van RTV aan het vertrek,
nl. Martin Weijers en Jeroen Brum-
melman. Martin werd 9e en Jeroen
28e.

Thijs van Amerongen
tweede in Wereldbeker
cross
Op zondag 12 november jl. werd in
Pijnacker de 4e manche van de We-
reldbeker Cyclocross verreden.

UITSLAGEN: ZATERDAG 11
NOVEMBER:
Ratti B1D - Cupa B1     4-2; Ratti C1D -
DVC '26 C7M   1-3; Ratti D1 - VVG '25 D3
4-1; Ratti E2 - Sint Joris E1   2-6; Haaks-
bergen 9 - Ratti 4   4-0; AD '69 - Ratti F1
1-8.; Zondag 12 november:; Ratti 2 -
Bredevoort 4   2-7; Ratti Da - Witkam-
pers Da 1   2-2; Bredevoort 1 - Ratti 1 4-
1; Longa '30 11 - Ratti 3  8-1.

PROGRAMMA:
Dinsdag 14 november: 19.15 32428
Warnsveldse Boys B2 - Ratti B1D

Zaterdag 18 november:
14:30 21832 Ratti 4 (zat) - SVDW '75 3
(zat); 11:00 69073 Ratti E1 - Groessen
E3; 10:00 125084 Ratti F1 - FC Eibergen
F6; 11:00 43162 Zelos C3 - Ratti C1D;
10:30 122786 EDS D2 - Ratti D1; 9:30
69060 Peeske 't E3 - Ratti E2.

Zondag 19 november:
14.00 81255 Ratti 1 (zon) - Wolfersveen
1 (zon) Dijkhuizen, H.; 10:00 92298
Ratti 3 (zon) - Hoeve Vooruit 3 (zon);
10:30 92577 Wolfersveen 3 (zon) - Ratti
2 (zon); 11:30 103268 Zelhem DA1
(zon) - Ratti DA1 (zon).

Op mijn praatje van twee maan-
den geleden over testamenten
heb ik veel reacties gekregen.
Veel mensen hebben van de mo-
gelijkheid gebruik gemaakt om
vrijblijvend hun testamenten te
laten bekijken. In een aantal ge-
vallen was aanpassing niet no-
dig. In andere gevallen was een
behoorlijke besparing van suc-
cessierechten te bereiken door
het maken van een nieuw testa-
ment of enkele aanpassingen. U
kunt nog steeds vrijblijvend
langskomen om uw testament te
laten beoordelen en doe dat ook
want het kan u of uw kinderen
een boel opleveren.

De tijd van het schenken is weer
aangebroken. Niet alleen vanuit het
zonnige Spanje zullen wij weer wor-
den bedeeld, maar u kunt zelf de
feeststemming nog verhogen door
uw naasten te bedenken met een
gift uit de warme hand. Schenken
kan natuurlijk het hele jaar door,
maar vaak wordt dat vergeten of
men leest het ergens. Dan is het
goed u er aan te herinneren dat ie-
der jaar dat u kunt schenken weer is
meegenomen. 
Want waarom zou je schenken? Zo
leuk zijn die kinderen nou ook weer
niet. En daarbij, u wilt graag ook
nog even door en die gulden komt
echt niet meer terug. Vaak zit het
geld in het huis en is er niet veel
spaargeld.
In de eerste plaats: schenken doet u
uit vrijgevigheid. U geeft het niet
toe, maar stiekem zijn de kinderen
best leuk, ze doen het ook aardig,
hebben leuke relaties of zelfs al kin-
deren. Maar tegelijk denkt u daarbij
ook op de lange termijn aan uw kin-
deren. Want hoe meer u de kinde-
ren nu schenkt of beloofd, des te
minder betalen zij straks aan succes-
sierecht bij uw overlijden, want er is
nu eenmaal minder vermogen over.
Hoe werkt dat dan? In de eerste
plaats bekijkt u uw eigen vermo-
genspositie. Als u niets heeft, geen
woning, weinig spaargeld, geen aan-
delen, dan heeft schenken fiscaal
gezien geen zin, want er wordt
hoogst waarschijnlijk toch al geen
successierecht betaald. Bovendien
zult u zelf de centen goed kunnen
gebruiken. Als er meer vermogen is
en u geen gat in uw hand heeft zo-
dat de kans groot is dat er bij uw
overlijden nog best wat overblijft,
dan kan het verstandig zijn te schen-
ken. Een richtlijn voor u kan zijn de
vrijstellingen voor het successie-
recht. Dit jaar is de vrijstelling voor
kinderen bij overlijden van een ou-
der € 8.680,00. Ieder jaar worden de
vrijstellingen iets hoger. Erven ze
meer, dan moet er betaald worden
Als u dan geconcludeerd heeft dat
schenken aardig en zinvol is kunt u
eenvoudig een bedrag naar de kin-
deren overboeken met als omschrij-
ving "schenking 2006". U kunt er

aan toevoegen dat de schenking pri-
vévermogen moet blijven van uw
kind, zodat eventuele toekomstige
ex-schoonzoons/dochters daar geen
recht op hebben bij de scheiding.
Belt u even voor de bijzonderheden.
Ook voor schenkingen gelden vrij-
stellingen. Dit jaar is de vrijstelling
per kind € 4.342,00. Als uw kind
nog geen 35 jaar is mag u dit jaar
eenmalig € 21.700,00 schenken.
Daar moet u dan formeel wel aan-
gifte van doen. Als u dan per om-
gaande het bedrag retour krijgt
moet u nog eens goed de relatie met
uw kind analyseren, want dan heeft
u iets over het hoofd gezien. Een
schenking moet namelijk worden
aanvaard, ook stilzwijgend, hoewel
een bedankje op zijn minst wel aar-
dig is. 
Ook aan uw kleinkinderen of ande-
re familieleden of goede buren of
armlastige vrienden kunt u schen-
ken. Voor deze groep geldt een vrij-
stelling van € 2.606,00 per jaar. Tot
vorig jaar gold deze vrijstelling voor
een periode van twee jaar maar dat
is dit jaar gelukkig veranderd.
Het kan ook zijn dat er veel vermo-
gen in het huis zit en weinig op de
bank, zodat u geen contanten kunt
missen.
Dan is het mogelijk een bedrag
schuldig te erkennen aan de kinde-
ren. U belooft iets, maar ze krijgen
het nog niet. Pas als de laatste van u
beiden is overleden, is de schenking
opeisbaar. Voor zover aanwezig,
want u hoeft het niet te bewaren
voor de kinderen. Het voordeel is nu
dat deze opgebouwde schuld aan de
kinderen voor hen een aftrekpost is
voor het aan te geven successie-
recht. Het successierecht wordt im-
mers berekend over het saldo van
het vermogen (bezittingen minus
schulden). Ook hiervoor gelden de-
zelfde vrijstellingen. Komt u rustig
eens langs om te praten over de bij-
zonderheden.
Overigens is een schenking aan de
kinderen niet aftrekbaar voor de in-
komstenbelasting, hoe goed het
doel ook is. Dat is een schenking
aan het goede doel meestal wel,
mits de betreffende instantie is gere-
gistreerd als goed doel instelling.
Dat kunt u bij de betreffende instel-
ling of de belastingdienst opvragen.
De schenking is dan voor het goede
doel vrijgesteld en voor u gedeelte-
lijk aftrekbaar, namelijk tot een be-
paalde drempel, afhankelijk van uw
inkomen. Als u volledige aftrek wilt
zonder drempel kunt u een jaarlijks
vast bedrag schenken voor een peri-
ode van minimaal vijf jaar, vastge-
legd bij notariële akte.

Het worden weer gezellige maan-
den en u kunt ze nog gezelliger ma-
ken. Een bakje koffie bij de notaris
kan daar zeker aan bijdragen.

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken.Op zaterdag 22 november no-

digt muziekvereniging Jubal
Wichmond/Vierakker u uit voor
het jaarlijkse najaarsconcert. 

Het harmonie-en leerlingenorkest
bieden u een gevarieerd program-
ma met voor jong en oud herken-
bare nummers. Zo kunt u luiste-
ren naar het thema uit de film Out
of Africa, Free and Happy (een
medley van bekende melodieën
van de componist Bert Kaemfert)
en fragmenten uit de tekenfilm
The Lion King.
Jubal zal zich bij dit concert op een
'andere'manier presenteren. Hoe
dit zal gebeuren is nog een verras-
sing!
Het orkest en leerlingenorkest
staan onder leiding van Henk
Vruggink. Het concert begint om
20.00 uur en vindt plaats in het
Ludgerusgebouw te Vierakker. In
de pauze vindt een verloting plaats
ten bate van de verenigingskas. De
toegang is gratis.

Najaarsconcert 
muziekvereniging
Jubal Wichmond/
Vierakker

Vordense Bridgclub
UITSLAGEN MAANDAG 6 NOV.:
Groep A:
1 Mw. Vruggink / Dhr. Vruggink
59,03%. 2 Dhr. Wijers / Dhr. Thalen
57,50%. 3 Mw. Walter kilian / Mw. van
Gastel 54,72%.

Groep B:
1 Mw. Warnaar / Dhr. Gille 62,50%. 2
Mw. den Elzen / Mw. Matser 58,06%. 3
Mw. van Druten / Mw. Hulleman
57,64%.

Groep C:
1 Mw. Groot Bramel / Dhr. Groot Bra-
mel 64,58%. 2 Mw. Peters / Dhr. Klein
Gunnewiek 54,86%. 3 Mw. de Greef /
Dhr. de Greef 51,39%.

WOENSDAG 8 NOV.:
Groep A:
1 Mw. Rossel / Dhr. Weijers 60,10%. 2
Mw. Simonis / Mw. Webbink 55,73%. 3
Mw. v. Gastel / Mw. Hendriks 54,90%.

Groep B:
1 Mw. den Ambtman / Dhr. den Ambt-
man 62,81%. 2 Dhr. den Elzen / Dhr.
Hissink 61,98%. 3 Mw. Nulden / Dhr.
Molendijk 57,29%.

B r i d g e n



Bij elk dekbed een
GRATIS

dekbedset!

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

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

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

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

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

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

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

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

Bij elk dekbed een
GRATIS

dekbedset!
DONZEN DEKBEDDEN 100% WOLLEN DEKBEDDEN

100% scheerwollen winterdekbed
met een 100% katoenen tijk.

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

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

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

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

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

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

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

PARKEREN VOOR DE DEUR

ANTI ALLERGIE DEKBEDDEN

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

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

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

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

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

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

zetfouten voorbehouden.

NNUU  22 VVOOOORR

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

NNUU  22 VVOOOORR

99.00

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

STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING
Varsselseweg 49

7255 NR Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 74 74

Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

Inname van: Tevens verkoop van:

• schoon puin • ophoogzand

• puin/zand • zwarte grond

• bouw- en sloopafval • gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
18 november

DDDD JJJJ

LLLL oooo mmmm pppp eeee     AAAA rrrr iiii eeee

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Goedkoper kunt u 

nergens kopen, zelfs 

niet over de grens.

Openingstijden:
ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur.

vr.: 8.00 - 21.00 uur.
zat.: 9.00 - 16.00 uur.

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

Een Uniek installatiebedrijf
Heegt Installatie heeft alles in huis om u van dienst te

zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-

tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.

Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design

met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben

het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk

advies maken Heegt Installatie uniek.

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

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

doen: Sanitiem biedt u de keus.

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

Eindelijk één adres

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte.Modern of klassiek, van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler 

maakt,nu bij u in de buurt.

Heegt Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-46 52 58

www.heegt.nl

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

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

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.

Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op!
p

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl

   0575 - 44 10 48 

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum ,,De Gaikhorst’’
De Gaikhorst 2    7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

In onze SUPER DE BOER supermarkt
hebben wij plaats voor een jonge en enthousiaste

Verkoopmedewerker(ster) 
o.a. Brood/kaas/vleeswaren/kassa

Flexibel inzetbaar, detailhandels gerichte opleiding,
goede contactuele eigenschappen, 

25 / 32 uur per week.

Een uitdaging voor iemand die, met het overige
team, onze supermarkt tot een succes wil maken.

Schriftelijke sollicitaties met C.V. naar 

Aalderink supermarkt 
Dorpsstraat 14, 7221 BP Steenderen

Tussen 1 november ‘06 en 1 maart ‘07 hebben DegaLux rolluiken bij ons een

streepje voor! Alle reden dus om er eens wat langer bij stil te staan. Een DegaLux

rolluik biedt naast inbraakpreventie ook goede verduistering, warmte- en geluids-

isolatie en effectieve zonwering.  In de actieperiode voegen wij bij aanschaf van

een DegaLux rolluik daar extra voordeel aan toe. Kiest u maar!

Afstandsbediening met Somfy motor.
Nu van € 369,-

Gratis veiligheidspakket t.w.v. € 95,- ! Dit pakket bestaat uit:
speciale afdekprofielen, verzwaarde veiligheidsonderlijst,
anti optilveer en een stalen geleiderafdichting.

Kies uw
voordeel
tijdens onze DegaLux
rolluikenactie!

Deze aanbiedingen gelden alleen
tijdens de actieperiode van
1 november ‘06 tot 1 maart ’07. 

Kies gemak

Kies gratis veiligheid

voor

€169,-

DegaLux. Zonwering zonder zorgen

Kies uw voordeel...
tijdens onze rolluikenactie!

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514 
Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

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

Vanaf vandaag t/m 1 maart 2007 hebben we een speciale rolluikenactie met
voordeel naar keuze.  Alle reden dus om eens bij ons langs te komen. Een rol-
luik biedt naast inbraakpreventie ook goede verduistering, warmte en geluids-
isolatie en effectieve zonwering. In de actieperiode voegen wij bij aanschaf 
van een rolluik daar exta voordeel aan toe. Kiest u maar!

www.helminkmeubelen.nl

�

Knip deze advertentie uit,
neem 'm mee naar ons, en sla uw slag!

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden.

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

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur

of op afspraak: 06-17 236 100



Ruitreparatie

Spotrepair

Uitdeuken
zonder
spuiten

Meer 
dan alleen 
schadeherstel

Handelsweg 7-11, 7021 BZ  Zelhem
Tel. 0314 - 62 28 39
www.autoschadewillemsen.nl

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

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

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

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

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

KIPFILET
KILO

van 6.99 voor 4.
99

GESNEDEN
BOERENKOOL
2 zak 300 gram

van 2.38 voor 1.
78

COCA COLA, FANTA
of SPRITE
FLES 1 LITER

van 1.19 voor 0.
89

ONTDEK hoe klein onze kleine prijsjes zijn!

GREENFIELDS
BIEFSTUK voord. verp.

kg
van 17.28

voor 13.
98

JOSEPH GUY COGNAC
+ gratis exclusieve
flessendop
nu 13.

49

ZUIVELHOEVE
BOER’N YOGHURT
en VLA 
beker 800 gram

van 1.67 voor 1.
29

DELICATA
CHOCOLADELETTER
pak 200 gram

2e pak HALVE PRIJS

PAGE 
TOILETPAPIER

pak 24 rol

van 7.87 voor 5.
79

63
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5 
PR
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Fraaie badkamers die garant staan voor genieten
& ontspannen. Met een goede stijl en inrichting.
Of het nu gaat om een complete badkamer, een
nieuw toilet of een wastafel, BouwCenter HCI in
Hengelo (Gld) en Zevenaar ontwerpt en instal-
leert het geheel naar uw eigen wens. Mede door
ons ruime aanbod vloer- en wandtegels ontstaan
verrassende indelingen en originele kleurcombina-
ties.

Neem een kijkje in onze showroom of bezoek
alvast

www.bouwcenterhci.nl

HCl. Helemaal mijn idee.

bestaan nog!

Keukens - Badkamers - Tegels - Sierbestrating - Bouwmarkt - Bouwmaterialen - Hout

bestaan nog!

Tegel- en
badkamerwonderen...

Tegel- en
badkamerwonderen...

� Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 tel. 0575 46 81 81
� Zevenaar Ampèrestraat 3 tel. 0575 46 81 81
� Ulft Ettenseweg 39 tel. 0575 46 81 81

Aannemersbedrijf

H.J.Ruiterkamp B.V.

Het adres voor al uw bouwwerkzaamheden. 

O.a. restauratie of renovatie van bestaande

gebouwen, en ook nieuwbouw van gebouwen.

Wij kunnen ook uw tekenwerk (CAD) verzorgen,

incl. de benodigde vergunningen voor u aanvragen.

Ook levering van alle soorten trappen in vuren

en/of hardhout, op houten en/of stalen onderbouw.

Vraag eens geheel vrijblijvend een prijsopgave.

Lindeseweg 26

7251 NS Vorden

Tel. 0575-556631

Fax. 0575-556580

www.ruiterkamp.nl

sinds 1946
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Het lijkt nog ver weg,
maar op 16 en 17 decem-
ber vindt in Bronkhorst
weer de Kerstfair plaats.
Hieraan werken onder
meer mee het Dickens Fes-
tival, het vermaarde pop-
penspel in de Slotkapel,
het straattoneel ‘Scrooge
en Marley’ op de Deel van
Herberg de Gouden
Leeuw, midwinterhoorn-
blazen en verschillende

koren. Tevens staan er een
aantal stands opgesteld
met lekkernijen, diverse
ambachten en kerstgerela-
teerde artikelen. Ook Uni-
cef zal aanwezig zijn. 
De Kerstfair is op beide da-
gen van 11.00 tot 18.00
uur. Het stadje is verlicht
en in kerstsfeer gebracht. 
Voorstellingen van ‘a
Christmas carol’ in de Slot-
kapel zijn op zaterdag 16
december om 14.00 uur,
16.00 uur en 19.00 uur. Op
zondag 17 december om
12.00 uur, 14.00 uur en
16.00 uur. Kaarten voor de-
ze voorstellingen zijn tele-
fonisch, 0548-615674, te
bestellen.

Voor meer informatie
kunt u terecht op:
www.stadbronkhorst.nl of
www.kleinstestadvanne-
derland.nl E-mail:
info@huisdevierlinden.nl

Kerst in Bronkhorst
Bronkhorst, het kleinste
stadje van Nederland,
blijft op veel mensen een
grote aantrekkings-
kracht uitoefenen. Mis-
schien is het de nostal-
gie, het terugverlangen
naar een tijd waarin Ne-
derland nog bestond uit
rustieke dorpen met ou-
de boerderijen en de
mensen nog niet werden
opgejaagd door een 24-
uurs economie.

Niet uitstellen ga nu be-
ginnen, de EGA heeft van
15 november tot 31 de-
cember a.s. een korting
van ¤ 5.00 op het inschrijf-
geld.( zie ook de adverten-
tie in het Vordens Con-
tact).

Starten in 2006 kan nog,
stel het nu weer niet uit,
zo voorkom je dat de feest-
dagen extra zwaar op je
maag rust.
De leidster van EGA Wich-
mond Vorden, Paula San-
ders, heeft voor de kerst-

dagen een heerlijk recept
voor een 3 gangen menu
gemaakt. Wat houd je nog
tegen? 
't Olde Lettink in Vorden
heeft zich ook op de eet-
wijzer gestort en daar kun
je een verantwoord drie
gangen menu  nuttigen.
Bij EGA zijn de voedings-
waarden belangrijker dan
calorieën, en dat is ook de
reden dat men op langere
termijn beter het gewicht
op peil houdt. Je leert je
eetwijze aanpassen, je li-
chaam komt daardoor in
balans en je voelt je ener-
gieker. Nieuwsgierig? Kijk
op de site van egawich-
mond.nl .
Met de eetwijzer, recep-
ten, tips, steun van je EGA
leidster en je medecursis-
ten val je af tot aan het ge-

wenste streefgewicht. 
U kunt bij ons terecht op:
Maandag in Wichmond
van 8.45-9.45 uur/9.45-
10.45 uur en 19.00-20.00
uur/20.00-21.00 uur, adres
't Eekloh Baron van der
Heijdenstraat 19.
Dinsdagochtend in
Warnsveld van 10.00-11.00
uur. *Vanaf  1 januari 2007
op de maandagmiddag
van 13.30-14.30 uur adres:
"Oude Gemeentehuis
Warnsveld" De Spil, Rijks-
straatweg 65.

Dinsdagavond in Vorden
van 19.00-20.00 uur adres:
't Olde Lettink, Almense-
weg 35a. Voor informatie
en inschrijving kunt u bel-
len met Paula Sanders
0575-441801 egawich-
mond.nl

Niet uitstellen nu
beginnen!
Mensen die willen afval-
len herkennen het ge-
lijk: · Laat ik maar wach-
ten tot na de feestdagen.
· Maandag begin ik. · Na
mijn verjaardag, ja dan
is het zover, enz, enz.

Yvonne Dammer die be-
gin van het jaar Moos en
Ko uit de Burg. Gallee-
straat had overgenomen
merkte dat Moos en Ko ei-
genlijk al uit haar voegen
begon te barsten. De ruim-
te was zeer beperkt. In de
opstartfase ging dat nog,
maar nadat Aleike Abbink
met haar team er bijna
twee jaar had gedraaid,
was het eigenlijk al tijd
voor uitbreiding. Helaas
kon Aleike dit niet zelf
voortzetten i.v.m. lichame-
lijke klachten. Toen Yvon-
ne Dammer het van Alei-
ke had overgenomen kon
zij eerst eens wennen aan
het idee een eigen kinder-
kledingwinkel te hebben
en ook de ins en outs van
een eigen winkel leren.
Yvonne Dammer, al lan-
ger zakenvrouw, zag dat
de potentie in Vorden ze-
ker aanwezig was om uit
te breiden, maar er liep
nog een contract voor het
pand aan de Burg. Gallee-
straat. Na met zijn allen
de schouders eronder te
hebben gezet kon vanaf 1
oktober Moos en Ko op de
Zutphenseweg 1a gereali-
seerd worden. 
Dat de naam Yvonne
Jeugdmode is blijven be-
staan is omdat Yvonne
Dammer dat toch meer
aansprak. Haar eerste re-
actie was dan ook, "Mijn
naam staat er al op." Jam-
mer dat daardoor de
naam Moos en Ko ver-

dween, maar het gezicht
daarvan, Aleike, ging ge-
woon mee. Nu na een
maand gedraaid te heb-
ben is het onder de mees-
te mensen al bekend,
maar er zijn toch nog
mensen blij verrast als ze
zien dat de winkel weer
open is. Het heeft een ge-
heel eigen uitstraling ge-
kregen en de collectie is
een combinatie van Yvon-
ne Jeugdmode en Moos en
Ko. Yvonne van der Burg,
gaat nog verder met haar
online winkel www.yvon-
nejeugdmode.nl. Ook
daar tref je dezelfde mer-
ken en ook andere mer-
ken aan. Zij wil zich meer
richten op merken die in
Nederland nog niet te
koop zijn. Italië, Spanje en
Portugal zijn de landen
waar nog heel veel te ont-
dekken valt. Zij is dus
druk Spaans en Italiaans
aan het leren. Zo hebben
de drie vrouwen zich sterk
gemaakt voor een ding en
alle drie hebben zij, ook
hier hun eigen weg weer
in gevonden. Loop eens
binnen aan de Zutphense-
weg 1a, Yvonne Dammer
en haar verkoopteam he-
ten u van harte welkom.
Surf ook eens langs de
winkel op het internet,
www.yvonnejeugdmode.n
l, deze is 7 dagen per week
en 24 uur per dag ge-
opend en daar zit het ver-
trouwde gezicht van Yvon-
ne van der Burg achter.

Yvonne modespeciaalzaak voor de Jeugd en
Moos en Ko, vanaf oktober op 1 adres.

He, zijn jullie
weer open?
Nu een maand later, zucht Yvonne Dammer maar
eens diep.  Ze heeft er een hele drukke tijd op zitten.
Nadat zij en Yvonne van der Burg het eens waren ge-
worden in september over de overname van de win-
kel aan de Zutphenseweg 1a moest er in snel tempo
van alles gedaan worden.

Van 18.00 uur tot 22.00
uur zal het Twentsch wijn-
huis diverse kwaliteitswij-
nen tonen en toelichten
en kan er ruimschoots van
geproefd worden. De Vor-
dense horeca zorgt voor
verrassende lekkernijen,
welke u zelf kunt samen-
stellen.

Het Twentsch wijnhuis,
gevestigd in Vasse (bij Oot-
marsum), importeert wij-
nen rechtstreeks van wijn-
boeren. Door een constan-
te en strenge selectie heeft
deze importeur al vele po-
sitieve vermeldingen op
haar naam staan in toon-
aangevende wijnbladen
als: Perswijn, Proefschrift,
de Guide Hachette, de
Gambero Rosso, The Wine
Advocate en de Gault Mil-
lau. De collectie bestaat
ondertussen uit 600 soor-
ten wijn. Het Twentsch
wijnhuis kan u op een ont-
spannen manier van wij-
nen laten genieten. Ook de

niet-wijndrinker voelt zich
gauw thuis.
Bij een goed glas wijn
hoort een lekker gerecht.
Verschillende koks van Ho-
tel Bakker, Café Restau-
rant de Herberg, Restau-
rant Olde Lettink en Bistro
de Rotonde, zullen hun ui-
terste best doen om de lek-
kerste hapjes te bereiden.
Misschien kunt u eindelijk
eens achter hun kookge-
heimen komen.

U ontvangt daarvoor een
wijnstrippenkaart waar-
mee u deze avond diverse
wijnen kunt gaan proe-
ven. De diverse seizoensge-
rechten zijn tegen bijbeta-
ling verkrijgbaar bij de di-
verse horecastands.

Reageer snel! U kunt zich
vanaf vandaag opgeven
voor dit unieke evene-
ment in Vorden.
Reserveren kan bij Bistro
de Rotonde (Wendie Vrie-
ler), telefoon: 0575-551519.

Kolde Karmis 
wijn- en eet
preuvenement
December staat bol van de gezelligheid. Vaak gaat
dit hand-in-hand met lekker eten en drinken. De
Kolde Karmis commissie, onderdeel van de VOV, or-
ganiseert daarom voor u op zaterdag 18 december
aanstaande een heus wijn- en eet preuvenement in
de Kolde Karmis tent op het marktplein in Vorden.



* Vraag naar de voorwaarden. Deze aanbiedingen zijn exclusief bij Auto Palace beschikbaar. Alle genoemde prijzen zijn exclusief afleverkosten, metallic lak, leges en verwijderingsbijdrage.

Auto Palace
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk  

Tel. (0543) 51 38 46 - www.auto-palace.nl

A U T O  P A L A C E  P R E S E N T E E R T :

SHOW

GRATIS
helium

ballon

GRATIS
Popcorn

GRATIS
Op het 

spring-

kussen

GRATIS
Poffertjes

GRATIS
hapje en 

drankje

GRATIS
Cadeautje

voor de 

kinderen

Vrijdag van 9.00 - 20.00 uur / Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur / Zondag van 10.00 - 17.00 uur

AUTO PALACE DE AUTO-STUNTER VAN DE ACHTERHOEK

GRATIS
helium

ballon

GRATIS
Popcorn

GRATIS
hapje en 

drankje

GRATIS
Cadeautje

voor de 

kinderen

GRATIS
WINTERBANDEN

3 JAAR 
GARANTIE

3 JAAR 0% RENTE

OP ALLE NIEUWE OPELS* 

*vraag naar de voorwaarden

17, 18 & 19 NOVEMBER

EXTRA INRUILWAARDE OP OCCASIONS BOVEN KOERSLIJST OPLOPEND TOT:

ZONDAG OPEN

GOEDKOOPSTE AUTO
VAN NEDERLAND!

DOOR DE ENORME HOEVEELHEID AANVRAGEN 

VOOR DE NIEUWE CORSA MOETEN WIJ ONZE 

HELE VOORRAAD OCCASIONS ZO SNEL 

MOGELIJK KWIJT. PROFITEER DAAROM 

NU VAN EEN INRUILWAARDE OPLOPEND 

TOT 3000,- BOVEN KOERSLIJST.

OCCASION DUMP

ZONDAG OPEN

MATIZ ACE 

6.795,-

MATIZ ACE 

6.795,-

KALOS ACE 

9.495,-

KALOS ACE 

9.495,-



Cursus in Wichmond / Vorden                   
• Op maandag ochtend & avond in Wichmond

om 8.45 en 9.45 & 19.00 en 20.00 uur
’t Eekloh Baron van der Heijdenlaan 19

• Op dinsdagavond in Vorden om 19.00 uur
’t Olde Lettink Almenseweg 35a 

Inschrijfgeld € 10.00
Cursusgeld € 5.00 per week
Van 15 november tot 31 december 2006
€ 5.00 korting op het inschrijfgeld.

Wilt u meer weten? Bel dan uw cursusleidster

Paula Sanders, telefoon: 0575 - 441801
Vergoeding verzekering maatschappij is mogelijk!!

E.G.A. NEDERLAND
De club voor betere voedingsgewoonten.

Tel. 0182 – 528255, www.eganederland.nl

Al 25 jaar ervaring 
in gezond afslanken

Met drie gezonde volle 
maaltijden per dag. 

(Gemeente Bronckhorst)

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

46/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 16 t/m zaterdag 18 november 2006

PLUS
Appeltaart
Geschikt voor 6-8 personen
NORMAAL 7.29

4.99

Droom
Bavarois
Diverse smaken
Beker 500 ml.
ELDERS 1.99

1.69

ELDERS 8.64

Biefstuk

4.99
500 gram

PLUS
Witte bollen
Zak 10 stuks 
NORMAAL 1.29

0.89
10 stuks

Pringles
Chips
Diverse smaken
2 kokers à 160-175 gram naar keuze
ELDERS 3.18-3.50

1.98
2 kokers

SPAAR
ZE ALLE 18
OP = OP

NU GRATIS BIJ PLUS.

DE EREDIVISIE SPELERSBUS.

Hollandse Trostomaten
500 gram

0.79
500 gram

PLUS
Frisse 
Fruitdrank
Diverse 
smaken
2 pakken à 11/2 liter naar keuze
NORMAAL 1.40

0.98
2 pakken

Beaujolais*
Primeur
Fles 75 cl.

of

Beaujolais*
Villages
Primeur
Fles 75 cl. 2.99

2.49

*Alcohol verkopen wij alleen aan 
personen van 16 jaar en ouder.

OP = OP

Le Beaujolais
est arrivé!

PLUS Kogelman - Ruurlo

maandag - donderdag
vrijdag
zaterdag

www.plussupermarkt.nl

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

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

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

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

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Streek Lochem

WAT BETREFT SANITAIR EN TEGELS
IS DE KEUS EINDELOOS EN GROOT 

heeft de ideeën, de 

dessins, de kwaliteit, het

comfort en de originaliteit

om van uw badkamer, uw

vloeren en uw wanden iets

prachtigs te maken. Kom

kijken en kies bijvoorbeeld

voor dat vleugje Italiaanse

bravoure en ontdek de

sfeer die bij u past.

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

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl 
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