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Al 40 jaar lang

gezelligheid troef!

Vorden - Op vrijdag 1 oktober a.s.
houdt de marktvereniging Vorden
weer een aktiemarkt. 

Wanneer men aankopen doet op de
markt krijgt men enveloppen waarbij
men kans maakt op leuke prijzen. 

Bij de speciale kraam van de markt-
vereniging mag men zelf de prijs uitzoe-
ken. Net als andere keren zijn er weer
leuke en lekkere prijzen te krijgen. 

Kom dus ook op vrijdagmorgen gezel-
lig naar de markt.

Aktiemarkt

Het volksfeest in Linde dat al sinds
1866 wordt gevierd, neemt een hele
week in beslag. Het programma ver-
meldde onder meer een senioren mid-
dag, speciaal bedoelt voor 65 plussers
die het feest niet meer willen of kun-
nen meemaken, maar die via deze bij-
eenkomst toch nog van het sfeertje
kunnen proeven. 

Verder tijdens het volksfeest in de
feesttent de klucht ’t Is maar tijdelijk’
dat onder regie van Henk Broekgaar-
den door de toneelgroep Linde werd
opgevoerd. 

Tijdens het optreden kletterde een gi-
gantische plensbui op het tentzeil
neer, waardoor er voor de bezoekers
soms flarden tekst verloren ging. Ech-
ter dat mocht de pret niet drukken,
want de lachsalvo’ s daverden deson-
danks door de tent. 

Aan dit blijspel werd meegewerkt
door Janny Haaring, Bastiaan Meij-
erink, Marieke Tuinman, Netty Arf-
man, Dianne Mombarg, Berend Ko-

ning, Herbert Hulstijn, Bert Tuinmam
en Anja Bosch. Souffleuse Joke ten Ha-
ve. Grime Gerrie Harmsen en Ina Wes-
selink. Toneelopbouw Martin ten Ha-
ve, Erik Ruiterkamp en Roelof Knoef.

Zaterdagmiddag werden de volks- en
kinderspelen gehouden. Burgemees-
ter Henk Aalderink was speciaal naar
Linde gekomen om de festiviteiten te
openen, waarbij hij opmerkte dat het
Lindens volksfeest (op dat gebied) tot
één van de grootste evenementen in
de gemeente Bronckhorst behoort. 

Toch was volgens secretaris Jan Wasse-
veld de belangstelling dit jaar minder
groot dan voorgaande jaren. ‘ Dat was
bij alle evenementen te merken, het
aantal deelnemers was lager en ook
het afsluitende feest op zaterdagavond
trok minder bezoekers. 

De reden is volgens mij dat er overal in
de regio veel te doen is en dan worden
er keuzes gemaakt. Toch zijn wij als
bestuur dik tevreden, het was een ge-
zellig volksfeest’, aldus Jan Wasseveld.

Tijdens volksfeest Linde Zo vader, zo zoon

Linde - Jaren geleden was het TV spelletje bij de NCRV ‘Zo vader, zo zoon’
erg populair. In het buurtschap Linde hebben ze er inmiddels een andere
variant aan gegeven. Werd vorig jaar Henk Bloemendaal bij het vogel-
schieten tot schutterskoning gekroond,vrijdagavond was het zoon Gerard
die met deze ere- titel aan de haal ging ! Bij de dames stond (eveneens bij
kunstlicht) die avond het vogelgooien op het programma. Onder luid ap-
plaus werd Mariet Lichtenberg de nieuwe ‘knuppelkoningin van Linde’.
Dat gebeurde trouwens na loting, want bij het ingaan van de zevende
rond was de vogel nog steeds niet ‘gevlogen’! Bij de jeugd werd Frank Tol-
kamp schutterskoning.

Uitslagen (vogelschieten): 1 Gerard
Bloemendaal schutterskoning, 2 Jo-
han Broekman kop, 3 Kim Bosch
r.vleugel, 4 André Harmsen l.vleugel, 5
Rob Holtslag staart.Vogelgooien: 1 Ma-
riet Lichtenberg knuppelkoningin, 2
Nynke Bultman kop, 3 Erie Reinders r.
vleugel, 4 Netty Arfman l.vleugel, 5 Ve-
ra Meijer staart. Jeugdvogelschieten: 1
Frank Tolkamp schutterskoning, 2 Pas-
cal Enzerink, 3 Lianne ten Have, 4
Dian Lenselink, 5 Serge Groot Roes-
sink.Kegelen: 1 Gerrit- Jan Knoef, 2
Harry Arfman, 3 Netty Arfman, 4 Ge-
rard Bloemendaal, 5 Henry Koning.
Sjoelen: 1 Ronald Woerts, 2 Nicolette
Jager, 3 Anneke Eelderink, 4 André
Boogaard, 5 Berdie Lenselink. Rad van
Fortuin: 1 Wendy Wasseveld, 2 Netty
Arfman, 3 en 4 Arne Koning, 5 Marjo-
lein Enzerink. Kruisboogschieten: 1
Martin Roeterdink, 2 Nicolette Jager, 3
Johan Eggink, 4 Ada Nijland, 5 Henny
Pardijs. Schijfschieten: 1 en 2 Martin
Roeterdink, 3 Henry Bultman, 4 Jan
Lenselink, 5 Gerrit- Jan Knoef. Geluks-
baan: 1 Jan Lenselink, 2 Annet Groters,
3 Antwan Havekes, 4 Harry Lenselink,
5 Christiaan Knoef. Korfbal: 1 Nicolet-
te Jager, 2 Jan Bloemendaal, 3 Martin
Roeterdink, 4 Jan Bloemendaal, 5
Wendy Wasseveld. 
Ballero: 1 Bianca Eenink, 2 Cas Lense-
link, 3 Annette Arfman, 4 Jan Lense-
link, 5 Johan Eggink. Dogkarrijden
vrouwen: 1 Renske Ruiterkamp, 2
Edith Garritsen, 3 Nienke Bultman, 4
Elsbeth Doornbos, 5 Jeannet Lense-
link. Gaveldarten: 1 en 2 Arne Koning,
3 Martin Roeterdink, 4 Annie Ruiter-
kamp, 5 Gerard Bloemendaal. Stoelen-
dans: 1 Renske Uilenreef, 2 Ilse de
Leeuw, 3 Sanne Wesselink. Het is te
doen gebruikelijk dat er tijdens het
volksfeest ook een pony wordt verloot,
die werd gewonnen door Mark Beren-
pas .

Dit jaar zijn er weer 8 wedstrijden ge-
vist voor en door de 55 plussers. Deze
wedstrijden worden op de donder-
dag middag gevist. 
Er wordt gevist in de Berkel, Veen-
goot, Groene kanaal en Twenteka-
naal. Na de wedstrijd wordt er gezel-

lig nagepraat onder het genot van
een borreltje. Gemiddeld deden er 14
vissers aan mee.

DE EINDUITSLAG IS ALS VOLGT:
1. Anton Golstein
2. Wim Vreeman 
3. Wim Bulten
4. Hendrik Golstein
5. Ab Vruggink

H.S.V de Snoekbaars
Vorden - Einduitslag van de 55
plus wedstrijden.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 heide
planten

€5.00

Gld.dichtbij

Kijk
op de provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Christelijke Muziekvereniging 

“Sursum Corda” 

Vorden

Sursum Corda is opgericht in 1930 en viert dit jaar

haar 80-jarig jubileum. Onze vereniging bestaat

uit een Harmonieorkest, een Jeugdorkest, een

Slagwerkgroep, Blokfluitgroepen, twee Majorette-

groepen en een Twirlgroep. Daarnaast staat de

vereniging ook bekend om haar gelegenheids-

orkesten zoals het Koperensemble en het Zwarte

Pieten Orkest. De jaarlijkse slaatjesactie van 

de vereniging is een alom bekende actie bij de

bewoners van Vorden. Naast alle muzikanten en

majorettegroepen kan de vereniging bouwen op

een enthousiaste en onmisbare groep mensen, 

de supportersclub. De vereniging is aangesloten

bij de Koninklijke Federatie van Muziekvereni-

gingen (KNFM). Sursum Corda repeteert al jaren 

in het Dorpscentrum van Vorden. In het Dorps-

centrum worden ook regelmatig concerten van 

de muziekvereniging gegeven. 

Het Harmonieorkest van Sursum Corda staat onder lei-

ding van Jacob Jansen. Zoals zoveel dirigenten is Jacob

Jansen muzikaal opgegroeid in de plaatselijke harmonie.

Omdat muziek een belangrijke drijfveer voor hem was,

ging hij studeren aan het Koninklijk Conservatorium in

Den Haag. Daar studeerde hij achtereenvolgens hoorn,

compositie en orkestdirectie; drie totaal verschillende

invalshoeken van muziek. Als hoornist bekwaamde hij

zich in het spelen in symfonieorkesten en in ensemble-

verband; het zo goed mogelijk uitvoeren van andermans

noten, al dan niet onder leiding van een dirigent. 

Als componist leerde hij de muziek zelf te bedenken en

te noteren. De meeste werken zijn geschreven voor ama-

teurmusici en verschillende werken voor blaasorkest zijn

gepubliceerd. Het dirigeren is een derde invalshoek van

het musiceren. Andermans noten door anderen uit laten

voeren en daar richting aan geven vindt hij een van de

mooiste dingen om te doen. Sinds 2005 dirigeert Jacob

Jansen het Harmonieorkest van Sursum Corda. 

Het Harmonieorkest speelt een zeer gevarieerd repertoire,

zo worden er originele composities voor blaasorkesten

gespeeld, maar ook klassieke arrangementen, pop-, film-,

en musicalmuziek, bewerkingen van amusementsmuziek,

marsen en koralen. Het Harmonieorkest van Sursum Corda

is een zeer veelzijdig orkest dat met zeer enthousiaste en

vooruitstrevende leden een mooie avond vol muziek kan

verzorgen. De repetitieavond van het Harmonieorkest is

op dinsdagavond van 19.30 tot 21.45 uur in het Dorps-

centrum in Vorden. Het jeugdorkest van Sursum Corda

wordt geleid door Geert-Jan Dijkerman. Deze enthousiaste

en jonge groep muzikanten wordt opgeleid om te spelen

in het Harmonieorkest. Het Jeugdorkest oefent op dins-

dagavond van 18.30 tot 19.15 in de grote zaal van het

Dorpscentrum. 

De Majorettegroepen en Twirlgroep staan onder leiding

van Irma te Brake. Als jong meisje kwam zij in aanraking

met het verenigingsleven door zich aan te sluiten bij de

majorettegroep van een muziekvereniging in Eibergen.

Na jarenlange wedstrijdervaringen te hebben opgedaan

met deze groep begon zij in 1999 als soliste met twirlen.

In 2001 stond zij op het NK in Rotterdam waar ze een 9e

plaats bereikte. Daarnaast zat zij in een twirlgroep waar-

mee zij meerdere prijzen behaalde, waaronder de eerste

plaats op het Nederlands Kampioenschap in 2005 en een

tweede plaats in 2008. In deze twirlgroep was één van de

andere leden Linda Beusink. Zij heeft in de voorbereidingen

op het jubileumconcert op 13 november Irma geassisteerd

bij het instuderen van de shows. Inmiddels geeft Irma

sinds 2006 les aan de twee Majorettegroepen en de sinds

dit jaar in het leven geroepen Twirlgroep. De zeer gemoti-

veerde dames verzorgen met regelmaat optredens tijdens

concerten en wedstrijden. De majorettes en twirlers oefenen

op maandagavond vanaf 18.00 uur in het Dorpscentrum van

Vorden. Hier worden op woensdagavond vanaf 17.35 uur

ook de blokfluiters van de vereniging de eerste noten

van de muziek bijgebracht door Jannie Bakker. Met veel

enthousiasme, kennis en ervaring, geeft zij al jaren les

aan de jongste aspirant muzikanten van de vereniging.

2010 jubileumjaar

Graag maakt Sursum Corda middels deze jubileumkrant

van de gelegenheid gebruik de jubileumactiviteiten voor

het najaar van 2010 bekend te maken. In het voorjaar van

het jubileumjaar zijn al diverse activiteiten en concerten de

revue gepasseerd. Zo heeft er in maart 2010 een concert

in het Dorpscentrum plaatsgevonden waarin alle onder-

delen van de muziekvereniging zich hebben gepresenteerd.

Eind maart vond er een jeugddag plaats waarbij alle jeugd-

leden een leuke dag vol muziek en dans hebben meege-

maakt. Op deze dag werden ter afsluiting door de eigen

leden gebakken pannenkoeken gegeten. In juni werd er

een mooie avond vol muziek verzorgd door Sursum Corda,

met daarbij de Stertocht waar vijf muziekverenigingen uit

de regio zich hebben gepresenteerd. Deze verenigingen

hebben samen met Sursum Corda het jubileum kunnen

vieren.

Voor het komende najaar staan er weer een aantal

belangrijke en leuke en zeer muzikale activiteiten en

concerten op het programma. Op 8 oktober aanstaande

heeft Sursum Corda de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan

Willem Friso’ uitgenodigd om een concert te verzorgen in

het kader van het jubileum van Sursum Corda. Verderop

in deze jubileumkrant wordt de Kapel nader voorgesteld.

Op 30 oktober vind de jaarlijkse slaatjesactie van Sursum

Corda plaats. Verdere informatie hierover kunt u ook

vinden in deze jubileumkrant. Op 13 november zal het

jubileum van Sursum Corda groots gevierd worden tijdens

het jubileumconcert. Aan dit zullen zangeres Anja den

Bakker en de Gelderse Coverband Woodstar meewerken.

Zij zullen zich tevens in deze jubileumkrant presenteren.

Het Harmonieorkest en de Majorettegroepen van Sursum

Corda zullen zich in samenwerking met de band en de

zangeres van de beste kant laten zien in een avond vol

veelzijdige muziek en dans.

Sursum Corda verenigingsfoto nieuw.

Sursum Corda verenigingsfoto oud.

Dirigent Sursum Corda, Jacob Jansen.

Instructrice Majorettegroepen en Twirlgroep, Irma te Brake.
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Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotels
Vispotje van diverse soorten vis

***
Gepekelde varkens ribroast

***
Beide gerechten worden geserveerd
met gebakken aardappelen, frietjes,

rauwkost en groente

€ 14,50



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 oktober 10.00 uur ds. J. Landman uit Ruurlo

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 oktober 10.00 uur ds. Marianne Benard doopdienst. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 3 oktober 11.00 uur Afscheid pastor Matti in Emma-
nuelkerk Zutphen.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 oktober 17.00 uur Viering.
Zondag 3 oktober 11.00 uur Afscheid pastor Matti in Emma-
nuelkerk Zutphen.

Tandarts
2/3 oktober G.W. Jelsma/Ruskamp tel. 0573–251870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 551255 - dr. Dagevos tel. 552432 - dr.
Radstake / de Jong, tel. 551678. 
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende och-
tend, 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 optima-
le zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’  bij
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal af-
delingen 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.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of  (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg
en Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal
tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl.   
E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88
56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 tot
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstre-
ken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

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

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.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

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tevens steunpunt
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maan-
dag, woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoek-
adres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Houdt een levensvraag
je bezig?

In je levensloop ligt het
antwoord verborgen.

Als reizend biograaf wil
ik graag met je op zoek

gaan naar de rode draad
in je leven.

Debóra Kruithof
0575-441818/06-49097202
www.praktijk-amorfati.nl

NEW ROPE STRING
BAND Vr. 1 okt. - 20.30 uur
’t Zwaantje, Lichtenvoorde
Entree  15,- 0544371236
stonevalley@hetnet.nl

Peuterspeelzaal ’t Kraan-
kuikentje organiseert haar
jaarlijkse speelgoed- en kin-
derkledingbeurs. Tevens leu-
ke kinderspelletjes georgani-
seerd door Kranenburgs Be-
lang. Op vrijdag 1 oktober
a.s. van 18.00-20.30 uur in
basisschool "de Kraanvogel"
te Kranenburg.

�Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

Aangeboden: hulp in de
huishouding, ca. 3 uur/week.
06-25568160 (na 17:00)

Ervaren freelance secre-
taresse heeft nog aantal dag-
delen beschikbaar: 0575-
469809.

Gevraagd: Oud ijzer/me-
talen/elektrische apparaten,
stroomkabels. Bel of mail:
0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.

�

Is strijken uw hobby niet
en wordt de stapel steeds
groter? Bel dan 06 - 571 040
23

Vrijdag 8 en zaterdag 9
oktober is er weer kinderkle-
dingbeurs in ’t Nut, Breegra-
ven 1, Warnsveld. Voor meer
informatie zie www.beurze-
ninwarnsveld.nl

Dagmenu’s
29 september t/m 5 oktober

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50. 

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 29 september
Gelderse groentesoep / Zuurkoolovenschotel met gehakt
en ananas, verse worst, jus en zuurgarnituur.

Donderdag 30 september
Zuricher geschnetzeltes van kipfilet in roomsaus, aardappe-
len en groente / apfelstrudel met slagroom en vanillesaus.

Vrijdag 1 oktober
Minestronesoep / Pangafilet met pesto saus, pasta en
rauwkostsalade.

Zaterdag 2 oktober (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en groente /
magnum classic.

Maandag 4 oktober
Gesloten.

Dinsdag 5 oktober
Gesloten.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Sintiromarus, zigeuner-
muziek in Kulturhus Ruurlo 2
okt. 20.15 u. Toeg.   17.50
via www.kunstkringruurlo.nl
en a.d. zaal.

WERELD WINKEL VOR-
DEN

Wees Wereldwijs in de
WERELDWINKEL is het al-
tijd prijs.

Te huur: WOONRUIMTE
in buitengebied Barchem, 5
ruimtes. CV, garage, terras
op zuid. Inl. 0573-441238.

Café Uenk • Nieuwstad 13
Vorden

Vrijdag 1 oktober 2010

Klaverjas-
toernooi

Opgave t/m 30-9-2010
Bel: 0575-551363

Gevraagd:
Vakantiewerkers

voor de herfstvakantie
vanaf 15 jaar

Firma Lucassen Boomkwekerij
Oude Zutphenseweg 6a

7251 JX  Vorden
tel. 0575-556722

email: info@lucassen-boomkwekerij

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

Vlaai van de week

Stoofperenvlaai

6-8 pers € 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Ouderwets lekkere
Week-aanbiedingen

• Crèmehoorntjes 5 stuks € 2,50

• 3 Meergranenbroden € 6,95
aanbiedingen geldig van di 28 sept t/m za 9 okt.



ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt 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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
gem.Bronckhorst e.o.

gem.Zutphen e.o.
gem.Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

uitvaart info middag 10 - 10 - 2010

Waar : Zaal Herberg te Vorden

kijk op de website voor meer informatie

13.00-17.00 uur

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Na een kortstondige ziekte geven wij u kennis van
het overlijden van onze lieve moeder, oma en over-
grootmoeder

Korneliske Sok 

Korry 

* Westerbork, † Apeldoorn, 
18 juli 1933 18 september 2010 

Gorssel: Gertrude Tjallema-Besselink 
Jan Tjallema 

Ruurlo: Mariëtte Balvert-Besselink 
Kees Balvert 

Vierakker: Herman Besselink 
Ellen Seemann 

Zieuwent: Stephan Besselink 
Astrid Kanters 

klein- en achterkleinkinderen 

Correspondentieadres: 
Ruurloseweg 21 
7136 MC Zieuwent

De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaats-
gevonden.

Vol smaak
Nieuwe oogst Elstar appelen 1 kilo 0,99
Nieuwe oogst Conference peren 1 kilo 1,49
Koolraap per stuk 0,99

500 gram gesneden 0,99Heerlijke 
sappige perssinaasappelen 15 stuks 2,99

Uit eigen keuken
Chili con carne + gekookte rijst +

bakje rauwkost naar keuze p.p. 6,95
Bovenstaande aanbiedingen zijn geldig t/m 30 september.

Van 1 t/m 11 oktober gelden speciale feestaanbiedingen en
acties i.v.m. de opening van onze nieuwe winkel in Zutphen.

Kom voor deze aanbiedingen naar één van beide winkels! 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850
Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Ze was een zeldzame, lieve moeder
haar zachte handen gaven troost.
Haar vertrouwde glimlach
gaf ons sterkte en kracht.
Vele fijne herinneringen
bewaren we in ons hart.

Na een periode van afnemende gezondheid is in
haar vertrouwde omgeving rustig ingeslapen mijn
innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en on-
ze lieve oma

Mientje Rozendaal-Harmsen
echtgenote van G. Rozendaal

Voorst, 26-2-1937 Wichmond, 24-9-2010

Wichmond: Gijs Rozendaal

Wichmond: Evert Rozendaal
Simone Rozendaal-Seesing
Marloes, Linet en Nick

Vorden: Gerdien Bouwmeester-Rozendaal
Herbert Bouwmeester
Frank, Bas en Roel

Lankhorsterstraat 32
7234 ST Wichmond

Mientje is thuis.

Onze speciale dank gaat uit naar dr. ter Horst, Buurt-
zorg Vorden en Noaberhulp Zutphen.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op
woensdag 29 september om 10.30 uur in de Her-
vormde Kerk te Wichmond.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
voorafgaand aan de dienst van 9.50 uur tot 10.20
uur.

Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden op de
Algemene Begraafplaats te Wichmond.

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van
het overlijden van 

Derk Bruil

Naast de drukke werkzaamheden op zijn bedrijf
heeft Derk zich als medeoprichter en penning-
meester van Dorpsbelang altijd met volle overgave
ingezet om er een gezonde en bloeiende vereniging
van te maken. Wij zullen zijn enthousiasme, daad-
kracht en humor enorm missen.

We wensen Rita en de kinderen veel sterkte toe.

Namens bestuur, werkgroepen en leden
van Dorpsbelang Wichmond-Vierakker

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk be-
danken voor de vele blijken van medeleven die wij
mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve
vrouw, onze (schoon)moeder, oma en overgroot-
moeder

Hendrika Wilhelmina Knoef-Lenselink
(Riek)

Het is ons tot grote steun geweest.

G. Knoef
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Hengelo (G), september 2010

Een zeer oprecht en positief mens is niet meer .....

Wij zijn verdrietig en verslagen door het veel te
vroege overlijden van onze goede vriend

Derk Bruil

Wij wensen Rita, Arjan, Bertine en Gerben heel veel
sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Anja en Henk
Gracia en Jan
Joke en Hans

€ *
LAATSTE M
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Raadhuisstraat 18
VORDEN

Tel. 0575-551849
ma t/m do 7.30 tot 13.00 uur

Verder op afspraak.

In verband met
bedrijfsbeëindiging

verzoeken we u
alle gerepareerde artikelen
spoedig op te komen halen.

Wat overblijft gaat naar
2switch.

Groet A&E Visser

VUURWERKTRAINING
Preventief tegen vuurwerkangst bij jonge honden.
En voor honden die al angstig zijn voor vuurwerk of
harde geluiden.

• 5 lessen van 1 uur op woensdagavond

Wacht niet tot het ‘geknal’ begint en je hond gestresst
is. Geef je snel op, er is plaats voor een beperkt aantal
deelnemers.

Kijk voor meer info op www.karinwentink.nl of bel
0314-625183. Ruurloseweg 40, Zelhem -Wolfersveen-
Karin Wentink Hondenopvoeding

Karin Wentink
Hondenopvoeding

Hartverwarmend was het medeleven, in welke vorm
dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van
onze moeder, schoonmoeder en oma 

Marietje Steentjes - Hubers 

Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.
In het bijzonder willen we dr. Gerritsen en thuiszorg
Careaz bedanken voor alle goede zorgen.

Kinderen en kleinkinderen

drukkerijwww.weevers.nl

Iets te vieren?

Trouwkaarten, feestgids...
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Voor iedere OV-reiziger in 

Nederland is het gebruik van 

hetzelfde vervoersbewijs het 

beste. De OV-chipkaart moet wel 

goed functioneren, de kosten 

voor openbaar vervoer moeten 

betaalbaar blijven en het gebruik 

van de OV-chipkaart moet voor 

iedereen makkelijk zijn.

Yasemin Cegerek, (fractie PVDA)

De staatssecretaris bepaalt 

wanneer de strippenkaart 

wordt afgeschaft. Geen 

strippenkaart of treinkaart 

meer? Met de OV-chipkaart 

heeft de reiziger één betaal-

middel voor al het OV, wel zo 

gemakkelijk. Het is goed dat 

je in heel Oost-Nederland met 

de OV-chipkaart kunt reizen.

Anja Prins, (fractie VVD)

Afschaffen strippenkaart 
is belachelijk!

‘Eruit gelicht en gewaardeerd!’

Provincie wil strippenkaart per 
18 november afschaffen

De provincie wil vanaf 18 november reizigers in Oost-Nederland alleen 

nog met de OV-chipkaart laten betalen in bussen. Hiervoor dienen 

Gedeputeerde Staten een verzoek in bij het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat. 

De provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland, regio Twente en 

Stadsregio Arnhem Nijmegen willen op één gezamenlijk moment de 

strippenkaart afschaffen. In Gelderland is deze datum ruim voor de 

concessies aflopen. De aanloopproblemen van de ov-chipkaart zijn 

voldoende opgelost om de aanvraag in te dienen. Om de aanschaf van 

de OV-chipkaart te stimuleren besloten GS de prijzen van de kaartjes in 

de bus vast te stellen op 2, 4, en 6 euro. De abonnementen zoals dag-, 

maand- en jaarkaarten blijven voorlopig bestaan. Reizigersorganisatie 

ROCOV staat positief tegenover het afschaffen van de strippenkaart, 

maar vindt het te vroeg. Veel problemen zijn nog niet opgelost, vindt 

ROCOV, en er is niet voldaan aan eisen van de minister. GS menen 

grotendeels tegemoet te kunnen komen aan de argumenten van de 

belangenorganisatie van de reizigers. 

Meer informatie Hetty Gerritsen, T (026) 359 91 60

post@gelderland.nl | www.gelderland.nl/openbaarvervoer

Gratis naar een museum

Coolwidget is een website voor jongeren om uit te vinden 

welke opleiding het meest geschikt voor ze is. Het vinden 

van een opleiding wordt zo heel makkelijk! Je kiest de kleren, 

petten, spullen, logo’s en dromen die bij je passen en ziet het 

direct. 

Dide Wissing (1994) van het Over-Betuwe College in Huissen 

heeft de site geprobeerd en zegt: 'Ik vind het beter dan al die 

dingen waar je steeds iets moet aankruisen. Zo kunnen er 

onverwachte dingen uitkomen. Het ging heel makkelijk en 

je hoeft niet zoveel te lezen.’ Cool Widget is een initiatief van 

de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Stadsregio en wordt 

mede betaald door de provincie Gelderland.

Meer in formatie www.coolwidget.nl

Doe mee met digitaal panel! 

De provincie Gelderland zoekt nieuwe leden voor het digitale 

GeldersPanel. Gelderlanders vanaf 16 jaar kunnen meedoen. 

Het panel wordt enkele keren per jaar om een oordeel over 

beleid gevraagd. Wie mee wil praten, stuurt de ingevulde 

strook naar I&O Research, GeldersPanel,  Antwoordnummer 

1104, 7500  VB  Enschede.  Graag duidelijk leesbaar in 

blokletters invullen. Een postzegel is niet nodig. Digitaal 

opgeven kan natuurlijk ook op de site.

Meer informatie op www.gelderland.nl/gelderspanel

naam

postcode

emailadres

Op zaterdag 23 oktober 

2010 kunnen Gelderse 

kinderen en hun 

familie weer zonder te 

betalen naar de Gratis 

Museumdag. Er werken 

68 Gelderse musea aan 

mee. Deze vijfde Gratis 

Museumdag heeft als 

thema 'Ik zie, ik zie…’. 

Alle musea hebben 

bijzondere activiteiten 

om kinderen en hun 

(groot)ouders een 

onvergetelijke dag 

bezorgen.

Meer informatie Gabriëlle de Nijs Bik, T (026) 359 93 16

post@gelderland.nl | www.gratismuseumdag.nl

VUL IN - KNIP UIT - STUUR OP

Reageren? Ga naar

www.gelderland.nl/stelling

De Gelderse week van de Jeugdzorg is dit jaar tussen 

13 en 20 november. Een van de hoogtepunten is de 

verkiezing van een jeugdzorgheld. Professionele 

werkers en vrijwilligers kunnen worden 

genomineerd. De winnaar krijgt op zaterdag 20 

november de JeugdZorg Award 2010 in Luxor Live! 

in Arnhem. David Gerritsen (1961) won verleden 

jaar. Hij is straathoekwerker in Arnhem en zoekt 

jongeren op straat op en blijft met ze in contact door 

met hen weer andere jongeren te benaderen. Hij 

zegt: ‘Deze prijs is in één woord geweldig, omdat 

mensen eruit worden gelicht en gewaardeerd!’ 

Ken jij iemand die deze bijzondere prijs verdient? 

Geef hem of haar dan op!

Meer informatie op www.geldersejeugdzorgaward.nl 

en www.gelderland.nl/ jeugdbeleid

‘Er kunnen onverwachte dingen 
‘uit je keuzes komen'

Dide Wissing: 'Coolwidget is makkelijk en je hoeft niet zo veel te lezen'

Abonnementen zoals dag-, maand- en jaarkaarten blijven voorlopig bestaan

cultuur
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David Gerritsen: 'Jongeren op straat opzoeken en met ze in contact blijven'
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stelling openbaar vervoer

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl
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meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op

onze site.

Nu extra lage nieuwbouwrente!

Informeer ernaar.

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

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

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

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

Nu volop: Pruimen
zo vers uit eigen bongerd!!!!

Hollandse bloemkool deze week 0.69
Heerlijke hand appelen v.a. 3 kilo voor 1.99

Stoofperen St. Remy of Giezer Wilderman
nu 3 kilo 1.99

Harde Spruiten 500 gram 0.79
Nu Saptap heerlijk en goedkoop

Puur Appelsap 5 liter deze week voor 6.00
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!

De dagen worden weer korter

Het is weer tijd om lekker zelf te gaan bakken.

Bij ons gaat de houtgestookte oven buiten weer aan 

en halen daarmee op

zaterdag 9 oktober

de heerlijke geur in de winkel

Bij besteding vanaf € 10,– krijgt u 

6 scharreleieren gratis

bij inlevering van deze advertentie. Geldig t/m 9 oktober.

Openingstijden: Ma. t/m do. 13.30-19.00

Vr.10.00-12.00/13.00-19.00 Za. 10.00-17.00

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

✃
✃

Alex Bouwmeester

Groenling 11

7132 ED Lichtenvoorde

Tel: 0544-487394

Fax: 0544-487394

Mobiel: +31654361543

Wieger van der Veen

Donker Curtiuslaan 10

7003 AH Doetinchem

Tel: 0314-344209

Fax: 0314-344209

Mobiel: +31655101850

www.wial.eu

TEVENS RENOVATIE;

Schuren, 

velling frezen, 

restaureren

€ 20,00 incl. p/m
2

Wial Parket

VERKOOP VAN

ALLE SOORTEN VLOEREN

DIERENDAG-AKTIE
Tegen inlevering van deze advertentie, ontvangt u

op maandag 4 oktober extra afhaalkorting op ons

gehele assortiment LAVOR diervoeders.

Lavor honden- en kattenvoeders € 4,00 p/zak

Lavor kleindiervoeders € 1,00 p/zak

(max. 10 zakken per klant)

Hazenhutweg 2, 7255 MN Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 46 75 55.

Hèt adres voor al uw diervoeders!

✃ ✃

✃✃
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De band combineert prachtige au-
thentieke muziek uit diverse wind-
streken met de meest hilarische hu-
mor. Je gelooft je ogen en oren niet.
Noten gaan een eigen leven leiden, ze
musiceren vanuit een aquarium, er
komt  acrobatie bij kijken en de groep
bestaat uit zowel superieuren als één

enkele pispaal, die als underdog de
sympathie van het publiek wegkaapt.
De New Rope String Band bestaat uit
Pete Challoner, Tim Dalling en Jock
Tyldesley. Naast zang en dans leven
deze muzikanten hun aandoenlijke
hart uit op fluit, gitaar, piano, accor-
deon, mandoline en alles wat voor-

handen is, je kunt het zo gek niet be-
denken. Is het folk, is het cabaret of
misschien zelfs variété? 

Omschrijven is moeilijk maar de
meeste mensen vinden het simpel-
weg super. Met tomeloze energie leg-
gen de muzikanten van The New Ro-
pe String Band liefde in alles wat ze
doen. Email: stonevalley@ hetnet.nl 

Voor informatie over aanvang, en-
treeprijs, etc. zie rubrieksadvertentie
elders in deze krant.

Vrijdag 1 oktober in Lichtenvoorde:

The New Rope String Band
Lichtenvoorde - Het optreden van deze Engelse band vindt plaats in de
grote zaal van zalencentrum 't Zwaantje aan de  Zieuwentseweg. Het is
onvoorstelbaar hoe de muzikale goochelaars van The New Rope String
Band in zo'n vreselijk hoog tempo zoveel circusacts uithalen, terwijl zo-
wel de grappen als de muzikale kwaliteit constant op topniveau blijven.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Raoden (uitspraak raonn).

B. Tasse.

C. Foel.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Op zaterdagavond 9 oktober wordt de-
ze traditie voortgezet met een optre-
den van de Vordense 4 mans rock/co-
ver band "Big=U". 

Met de geboorte van Big=U in 2008
werd besloten de beste pop en rock-
songs vanaf de 60's tot nu uit de hitlijs-

ten te selecteren en deze te overgieten
met een natuurlijk sausje dat de
sound van deze formatie zo kenmerkt.
Van The Beatles en The Beach Boys tot
Lenny Kravitz en Radiohead, als een le-
vende jukebox dendert Big=U over de
podia van de betere kroegen en de
aansprekende festivals in het oosten

van het land. Voorlopig hoogtepunt
van de band is het bereiken van de hal-
ve finale van de regio Gelderland, van
The Clash of the Coverbands. Welke
een week later zal worden gehouden
in Groesbeek. Dit is dus een mooie op-
warmer voor de band. De band zal de
eerste set akoestisch spelen om het pu-
bliek lekker op te warmen. Daarna
worden de elektrische gitaren inge-
plugged en zal 't Medler schudden op
zijn grondvesten. 

Muziekavond bij 't Wapen van Medler

Medler - 't Wapen van Medler te Vorden organiseerde in het verleden al
met enige regelmaat gezellige muziekavonden. Beroemd zijn vooral de
optredens die de band Fuell daar heeft gegeven.

Tot deze datum is men in de gelegen-
heid de vaste planten en siergrassen

aan te schaffen waarmee deze kweke-
rij grote bekendheid verwierf. Op zon-
dag 3 oktober is zowel de kwekerij als
de Privétuin extra geopend. In de toe-
komst zal de Privétuin regelmatig ge-
opend zijn voor publiek, Broekstraat
17, Hummelo. Tel. 0314-381120

Kwekerij Oudolf
Hummelo - Kwekerij Oudolf in
Hummelo beëindigt haar kweek-
activiteiten met ingang van 15 no-
vember.

Geschiedenis
Ieder jaar wordt er door de Wereld Ge-
zondheid Organisatie (WHO/ UNICEF)
een thema gelntroduceerd voor de
Wereld Borstvoeding Week. De the-
ma’s zijn voor de hele wereld gelijk. Ie-
der jaar vindt de Wereld Borstvoeding-
week plaats in week 40, dit jaar van 4
tot en met 10 oktober. Men heeft voor
deze week gekozen met een knipoog
naar de gemiddelde zwangerschaps-
duur van veertig weken. 

Door deze Borstvoeding Week krijgt
het belang van borstvoeding voor een
optimale groei en ontwikkeling van
kinderen extra aandacht. Het geven
van borstvoeding is de meest natuur-
lijke, intieme en gezonde manier van

het voeden van een kind. Door goede
voorlichting en begeleiding in de
zwangerschap, kraamperiode en de
tijd daarna is de kans van slagen van
de borstvoeding groter. Goede begelei-
ding kan de duur van de borstvoe-
dingsperiode verlengen. 

Vanuit gezondheidsoogpunt wordt ge-
adviseerd om tot de leeftijd van zes
maanden uitsluitend borstvoeding te
geven en daarna zolang moeder en
kind dit prettig vinden. 
Het doel van Yunio is om het aantal
kinderen dat borstvoeding krijgt te
vergroten en de duur van de borstvoe-
dingsperiode te verlengen, met res-
pect voor individuele keuzes van de
cliënten.

Yunio voor professionele begelei-
ding bij borstvoeding
Yunio kraamzorg en jeugdgezond-
heidszorg verzorgt professionele bege-
leiding bij borstvoeding. Yunio is een
borstvoedingsvriendelijke organisatie
en is in het bezit van het
UNICEF/WHO certificaat (www.zorg-
voorborstvoeding.nl). De zorgverle-
ners moeten kunnen luisteren, inle-
ven en adviseren. Zij zorgen dat ze bij-
geschoold blijven en protocollen nale-
ven. 

Meer informatie?
Voor meer info over borstvoeding en
over de themabijeenkomsten borst-
voeding voor aanstaande ouders, kijk
op www.yunio.nl of bel 0900-9864.
Voor meer info over de Wereld Borst-
voeding Week, kijk op 
www.borstvoeding.nl

Wereld Borstvoeding Week

Zorg voor borstvoeding: 
stap voor stap
Bronckhorst - Zorg voor borstvoeding, stap voor stap! Dat is dit jaar het
thema van het Wereld Borstvoeding Week. Dit maakt duidelijk dat vrou-
wen stap voor stap vertrouwd raken met borstvoeding geven.

Ook Marina Gotink met Zapp en het M-
viertal mochten van start gaan op de
hippiade. Helaas waren de proeven die
zij reden in de voorrondes niet goed ge-
noeg om naar de finale door te mogen.
Voor alle mensen die mee waren geko-
men naar de hippiade in Ermelo was
het een dag om van te genieten. Het
weer werkte mee en de toeschouwers
werden weer goed verzorgd met lekke-
re soep met broodjes, wederom ver-
zorgd door Bertus Pellenberg.

NAJAARSONDERLINGE
De dag na de hippiade, 5 september,
werd de najaarsonderlinge van pc en
rv de Graafschap verreden. Er werd

volop gestreden door ervaren en min-
der ervaren ruiter(tje)s. Ook deze dag
werkte het weer mee, waardoor ieder-
een kon genieten van de dressuur, het
springen, de cross en het viertal dat er
verreden werden. Iedereen zette zijn
beste beentje voor en aan het einde
van de dag waren er de volgende prij-
zen te verdelen:
RING 1
Groene pony's : 1.Jarne Heuvelink met
Moortje. Gevorderde pony's: 1. Bente
Lenselink met Tania, 2. Daphne Lin-
denschot met Eke, 3. Sietske Rouwen-
horst met Sandor. Paarden: 1. Joanne
Pellenberg met Santos, 2. Elodie Stok-
man 

RING 2
Groene pony's: 1. Liannne Kettelarij
met Paddington. Gevorderde pony's: 1.
Imke Woerts met Esly, 2. Anne Jonker
met Bob, 3. Marijn Smit met Bently.
Paarden: 1. Marieke Rouwenhorst met
Livy, 2. Rob Havenaar met Sonja

VIERTAL: 1. A/B PONY VIERTAL
Overall kampioen paarden: Marieke
Rouwenhorst met Livy. Overall kampi-
oen pony's: Anne Jonker met Bob.
Dagkampioen: Anne Jonker met Bob.

Bart Hartman 
3e op hippiade!

Lr de Graafschap heeft ook dit jaar
weer succes geboekt op de hippia-
de. Bart Hartman heeft 3 en 4 sep-
tember een geweldige prestatie ge-
leverd door op de hippiade een der-
de plek in het Z springen te beha-
len met zijn paard Udette W. Na 2
spannende manches op 3 septem-
ber mocht hij door naar de volgen-
de dag. 4 september waren Bart en
zijn paard in topvorm en wisten in
2 manches op te klimmen naar een
derde plek.

Men kan dan de goede, nog draagbare
kleding, schoeisel, huishoudtextiel en
dekens in gesloten plastic zakken afge-
ven bij diverse adressen in Achter-
drempt, Baak, Hengelo, Hummelo,

Kranenburg, Olburgen, Steenderen,
Toldijk en Vorden. Voor de exacte loca-
ties, dagen en tijden kan men kijken
op www.samskledingactie.nl. De op-
brengst van de ingezamelde kleding
gaat naar de projecten van Cordaid
Mensen in Nood. Voor meer informa-
tie over Sam's Kledingactie en de ge-
steunde projecten kan men kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen
naar (073) 68 71 060.

Sam's Kledingactie
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober
vindt in de Achterhoek de kledin-
ginzamelingsactie van Sam's Kle-
dingactie voor Mensen in Nood
plaats.



In ongeveer 1,5 uur tijd wordt aan de
hand van waargebeurde praktijkvoor-
beelden het onderwerp brand en
brandwonden toegelicht. 

Er wordt besproken hoe men onnodige
risico's voor een kind kan vermijden,
hoe men het huis veilig maakt en hoe
de eerste hulp aan een kind verleent
kan worden dat een brandwond heeft
opgelopen.

Tijdens deze avond is er voldoende
gelegenheid om vragen te stellen. Aan-
melden kan via de oudercommissie,
tel. (0575) 52 10 53.

Lezing bij Ot en Sien

Voorkom brandwonden
Vorden - Op maandagavond 4 okto-
ber heeft SPSB peuterspeelzaal Ot
en Sien de Brandwondenstichting
uitgenodigd om uitleg te geven
hoe je brand en brandwonden
kunt voorkomen.

Achter de schermen zijn de voorberei-
dingen al begonnen. Vanaf januari
hebben de schrijvers geschreven aan
de revue: "Maar buurman, wat doet u

nu?!". De revuecommissie is ook in
volle gang geweest, om alles rondom
te revue te organiseren. Het dorps-
centrum stelt de ruimte wederom

beschikbaar om een keer per week te
repeteren. Na afloop wordt er altijd
samen met Lodewijk een lekker bor-
reltje gedronken met een warme
snack erbij.

Dit jaar doen er weer zo'n 70 jongeren
mee aan de revue. Ongeveer 25 toneel-
spelers onder leiding van de gemoti-
veerde regisseuse Gitta Hendrikse. De
zang en band zijn ook weer begonnen
met de eerste liederen, dit onder lei-
ding van Victor Macare. Om een afge-
werkt toneel tot de beschikking te
hebben, beginnen de jongens van de
decorbouw onder leiding van Ronald
Heijink ook weer aan de klus om alle
decorstukken op tijd klaar te hebben.
Ook de dames van de dans gaan onder
begeleiding van Aniek van Langen en
Ellen Peters weer druk aan de slag om
hun danspasjes weer volop te kunnen
showen. 

De revue vindt dit jaar plaats op zater-
dag 13 november, vrijdag 19 november
en zaterdag 20 november. Noteer deze
data alvast in uw agenda, dan zien wij
u hopelijk op één van deze avonden
terug!

Jong-Gelre presenteert ook dit jaar weer.. 

De revue 2010

Vorden/Warnsveld - De toneelspelers zijn weer druk met de teksten te
bestuderen. De leden van de zang proberen de valse tonen er weer uit te
halen. De eerste pasjes zijn door de dames van de dans gezet en de
decorbouw begint de tekeningen voor het decor uit te werken tot mooie
decorstukken. Kortom: de voorbereidingen voor de revue 2010 zijn weer
in volle gang om ook dit jaar weer tot een spetterende revue te komen.

Met ruim 20 jaar ervaring is deze
Warnsveldse beurs bekend in de wijde
omgeving. Er komen dan ook ruim
300 bezoekers die de kleding kunnen
kopen. Een uitstekende gelegenheid
om zowel kleding te kopen als te
verkopen. De kledingbeurs zelf is op

vrijdagavond 8 oktober en op zaterdag
9 oktober. Uit ervaring blijkt dat de za-
terdagmorgen rustig is, terwijl er nog
veel keus is uit mooie kleding. 
Wil men kleding verkopen? Dan kan
men op maandag 4 oktober nummers
kopen in 't Nut, Breegraven 1. Meer in-
formatie over de beurs is te vinden op
www.beurzeninwarnsveld.nl. 
Voor meer informatie kan men ook
contact opnemen met Esther Velner
(524121), Jacky Brouwer (529370) of
e-mailen naar 
kledingbeurswarnsveld@hotmail.com

Kinderkledingbeurs in 't Nut
Warnsveld - Kasten opruimen en er
ook nog wat aan over houden? Dat
kan! Op vrijdag 8 oktober en zater-
dag 9 oktober wordt weer de half-
jaarlijkse kinderkledingbeurs ge-
houden.

JUISTE COMBINATIE
Reinier is van huis uit een bevlogen
kok, hij is de man die alles van lekker
en gezond af weet, koken is geen vak
vindt hij, het is een passie. "Tongstre-
lende producten die dagelijks vers
worden gemaakt, koken met seizoen-
sproducten en alles dagvers, dat is pas
kicken!" vertelt hij enthousiast.
Volgens Leonie is haar partner de be-
ste kok van het westelijke halfrond, vol
trots verteld ze over zijn passie. "Ik
moet alles proeven, en pas als we er
over uit zijn dat het niet lekkerder
kan, komt het in de winkel". Leonie is
een echt winkelmens, noem het maar
een gastvrouw, het is haar passie om
iedere klant met een goed gevoel weer

naar huis te laten gaan. "Wij zijn niet
duur en we werken vaak met sterke en
goedkope aanbiedingen, iedereen kan
hier producten kopen die het budget
toe laat, geen nonsens, maar eerlijke
producten voor eerlijke prijzen". Het
succesvolle paar wil met deze formule
nu dus ook Zutphen veroveren.

VOL SMAAK
Reinier en Leonie  hebben werkelijk al-
les wat een klant zou willen, ze wer-
ken met de "Vol Smaak" formule. Dat
wil zeggen dat ze inkopen bij de groot-
handel Postuma uit Kampen die
slechts een paar honderd meter van
de grote tuinbouwgebieden verwij-
derd zit en daarom de meest verse pro-

ducten bij de kleinere tuinders kan ko-
pen. Alles is dagvers en deze groothan-
del koopt vooral bij telers die milieu-
vriendelijk en vooral op smaak telen.
Speciaal voor deze topproducten wer-
ken Reinier en Leonie met het "Vol
Smaak" label waardoor klanten deze
gelijk herkennen. "Onze klanten in
Vorden weten dat zeer te waarderen
en dat is de sleutel van ons succes en
dat willen we ook in Zutphen".

ACTIES
Bij een opening horen natuurlijk ac-
ties en aanbiedingen. Reinier heeft
hier al wel wat ideeën over.
"We willen met een paar super aanbie-
dingen beginnen, maar we vergeten
natuurlijk onze klanten in Vorden ook
niet. De acties in Zutphen gelden na-
tuurlijk ook in Vorden! Tenslotte zit-
ten hier onze trouwe klanten die het
mede mogelijk hebben gemaakt dat
we nu een tweede winkel kunnen ope-
nen".

Lekker en gezond bij Reinier en Leonie
Succesvol paar opent tweede vestiging in Zutphen

Vorden - Inmiddels zijn ze niet meer weg te denken uit Vorden. Reinier en
Leonie van de gelijknamige groenten, fruit en traiteur winkel aan de
Burgemeester Galleestraat. Verse producten van top kwaliteit en een uit-
muntende service met een glimlach hebben nu letterlijk zijn vruchten
afgeworpen. Het paar opent namelijk zeer binnenkort een nieuwe winkel
aan de Polsbroek in Zutphen.

BESTE BAASJE BOX
Bij Welkoop wordt van maandag 27
september t/m maandag 4 oktober
niet alleen het (huis)dier, maar ook
het baasje beloond. Want bij besteding
vanaf € 25.- uit het gehele dierassor-

timent ontvangt de klant een gratis
Beste Baasje Box.

FOTOWEDSTRIJD
Ook aan de kinderen is gedacht. Zij
kunnen hun grappigste dierenfoto tot
maandag  4 oktober inleveren bij de
winkels van Welkoop. Alle foto's wor-
den opgehangen in de winkel. Een
deskundige jury bepaalt wie de grap-
pigste foto heeft gemaakt en kans
maakt op één van de tien professione-
le fotoshoots samen met het huisdier.
Alle deelnemers krijgen bovendien
een kleine verrassing.

Dieren Verwendagen bij Welkoop
Vorden - Maandag 4 oktober is het
Werelddierendag. Tijd om de
(huis)dieren eens extra te verwen-
nen. Maar Welkoop vergeet ook de
baasjes niet. Zij ontvangen de Beste
Baasje Box. Voor de kinderen is
bovendien een fotowedstrijd geor-
ganiseerd.

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

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

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

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

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

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

SEPTEMBER
29 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme

OKTOBER
6 Lindese Vrouwengroep Waarge-

beurde verhalen Mevr. Kemink

6 ANBO klootschieten, Olde Lettink
7 Bejaardenkring Vorden Reisje
7 Klootschietgroep Vordense Pan
13 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
13 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
14 Klootschietgroep Vordense Pan
20 ANBO Klootschieten bij Olde Let-

tink
21 Klootschietgroep Vordense Pan
21 Bejaardenkring Vorden
27 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
27 Bazar Welfare Rode Kruis in de

Wehme
28 Klootschietgroep Vordense Pan
29 Gezamenlijke bijeenkomst ANBO

Hartstichting

KUNSTAGENDAVORDEN
T/M 31/10 
Galerie Agnes Raben Schilderijen en
tekeningen Anne Semler

T/M 12/12 
Galerie bibliotheek Vorden Schilderij-
en en tekeningen Edith Meijering

De rit met een lengte van circa 50 kilo-
meter is uitgezet door Erik Kleinrfees-

ink en Harry Horsting. Er zijn drie
klassen: A, B en de C- klasse (voor be-
ginners). 
De start is vanaf ‘Kontaktpunt’ (club-
huis van de Graafschaprijders) aan de
Eikenlaan 2a in het buurtschap Kra-
nenburg.

Herfstrit De Graafschaprijders
Vorden - VAMC De Graafschaprij-
ders organiseert zondag 3 oktober
de traditionele Herfstrit, een oriën-
teringsrit voor auto’s en motoren.

DE UITSLAGEN WAREN: 
Klasse 50 CC: 1 Marnicq Tuininga,
2 Bjorn Berendsen, 3 Maureen Zweers.

Klasse 65 CC: 1 Jordy Boswerger, 2 Cal-
vin Trachter, 3 Bjorn Wisman, 4 Mike
Bokslag, 5 Tim Tuitert. 

Klasse 85 CC: 1 Thijs Bulten, 2 Bjorn
van der Tol, 3 Ismo Wolsink, 4 Nadine
Niemeijer, 5 Chris Scholten.

Crossen VAMC De Graafschaprijders
Vorden - Zaterdagmiddag hield de VAMC De Graafschaprijders op het
goed geprepareerde Delden – circuit de laatste crosswedstrijd van het
seizoen.
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Tijdens de kick-off werd het officiële
startschot voor CU! Dance gegeven.
Een dansdocent van dans- en theater-
school Mars Bentum zorgde voor een
swingende demonstratie om de leer-
lingen te laten zien wat ze allemaal te
wachten staat het komende school-
jaar. Daarna gingen de leerlingen zelf
aan de slag. Het dansproject sloeg
enorm aan in Vorden. Maar liefst 61
van de 99 leerlingen meldden zich na

de introductie aan voor de wekelijkse
danslessen. Helaas is er geen ruimte
voor zoveel leerlingen dus heeft de
school 41 leerlingen gekozen.

PROJECT
Bij het project CU! Dance krijgen leer-
lingen van de eerste klassen van het
vmbo wekelijks danslessen, naast hun
reguliere gymlessen. Met deze dans-
lessen wordt via dans een actieve leef-

stijl gestimuleerd en maken de deelne-
mers kennis met dans als cultuur-
vorm. Leerlingen mogen na de eerste
kennismaking zelf kiezen of ze de rest
van het schooljaar ook meedoen met
het project. Twee keer per jaar is er
voor álle eerstejaars vmbo'ers een
dansactiviteit. 

CU! DANCE
Het project CU! Dance is opgezet door
KCG, het Gelders Kenniscentrum voor
Kunst en Cultuur, EDU-ART en de Gel-
derse Sport Federatie (GSF) in op-
dracht van de provincie Gelderland.
Met CU! Dance zetten de drie partijen
samen met de scholen dansactivitei-
ten op die uiteindelijk moeten worden
ingebed in het reguliere lesprogram-
ma. Bij CU! Dance volgen leerlingen
gedurende 30 weken danslessen tij-
dens schooltijd. De danslessen worden
gegeven door professionele dansdo-
centen die dansstijlen beheersen die
jongeren aanspreken, zoals street-
dance en hip hop. Aan het eind van
het schooljaar presenteren de leerlin-
gen een dansproductie: op hun school
én tijdens het amateurdansevene-
ment Gelderland Danst!.

Voor meer informatie over CU! Dance
kan men contact opnemen met
Merlin te Wilt van de Gelderse Sport
Federatie, tel. (026) 354 03 77 of 
merlin.te.wilt@gelderland-sport.nl

Ulenhofcollege swingend met CU! Dance

Vorden - Het dansproject CU! Dance is swingend van start gegaan op het
Ulenhofcollege, locatie 't Beeckland. Tijdens een spectaculaire kick-off
maakten alle eerstejaars vmbo-leerlingen voor het eerst kennis met CU!
Dance.

Leerlingen in actie tijdens de kick-off van CU! Dance op het Ulenhofcollege, locatie 't Beeck-
land in Vorden. Foto: Monique Scheper

Op vrijdagavond 1 oktober en zater-
dag 2 oktober is iedere belangstellen-
de van harte welkom om te komen
voelen, proeven, kijken en beleven
waar Saab van Aalderen én partners
voor staan! Verschillende bedrijven uit
Lochem en omgeving werken mee aan
dit Event. Ook aan de kinderen is ge-

dacht: zij mogen een echte Saab be-
schilderen. Dat wordt vast een prach-
tig kunstwerk! Daarnaast zijn er de-
monstraties van verschillende bedrij-
ven en tongstrelende hapjes en drank-
jes worden verzorgd door de diverse
partners. Tijdens de demonstratie 'uit-
deuken zonder spuiten' is weghalen
van het eerste deukje voor rekening
van Saab van Aalderen! 

Saab van Aalderen, aan de Larenseweg
55, bestaat meer dan 50 jaar en is daar-
mee de oudste Saab dealer van Neder-
land. Extra reden voor een feestje dus!
Kijk voor meer informatie op:
www.saabvanaalderen.nl/event 
U bent van harte welkom!

Lifestyle Event in Lochem
Lochem - De comeback van Saab is
een feit! Sterk, robuust, eigenzin-
nig en vertrouwd. Saab is niet zo
maar een merk, maar 'a Way of
Life'. Verschillende bedrijven uit
Lochem en omgeving omarmen
deze leefstijl en dragen dat uit met
een uniek Lifestyle Event voor het
hele gezin.

Hans Withoos (Son en Breughel 1962)
bereidt zijn werk zorgvuldig voor. Mo-
del, kleding en visagie moeten alle-
maal naadloos aansluiten bij de set-
ting die hij voor ogen heeft. Zoals de
klassieke schilder zijn werk laag voor
laag opbouwt, zo bewerkt hij zijn
beeld in de computer om zonodig
emoties te versterken. De kunstenaar
toont een serie gelaagde fotowerken
van een bizarre esthetiek. Zijn model-
len figureren als verstilde mythologi-
sche helden in Griekse sagen of lijken
archetypen te zijn uit klassieke films.
Het beeld apelleert aan lijden, erotiek,
het broei onderhuids of is juist emo-
tieloos. De serie beelden uit 2009, ont-

staan in samenwerking met fotografe
Jolanda Cats heeft als titel The Apoca-
lypse en als werktitel Het vlot van de
Medusa, refererend aan het schilderij
van Théodore Géricault waarop naast
het totale beeld van drenkelingen op
een vlot alle opvarenden apart zijn ge-
portretteerd, als goden die aan land
gekomen zijn. Hun emotie is uitver-
groot, ieder staat voor een eigen my-
the, al dan niet verworden tot archety-
pe. In zijn meest recente serie Noctur-
nal Delight komen de modellen tot le-
ven in tableaux vivants, in verstilde
filmscènes waar de kijker per toeval in
beland is, soms spannend, soms voy-
euristisch. De mens wordt hier ge-

toond op zijn zwakste moment, in zijn
lijden, zijn aardse verslaving, in zijn
passie. Locaties zijn herkenbaar; New
York, Marrakesh, Antwerpen en Rot-
terdam. Jolanda Cats (IJsselstein 1964)
toont fotografie onder de titel The
Beauty of Silence. De serie portretten
die zij laat zien is het best te omschrij-
ven als textiele fotografie vanwege de
gelaagdheid en de tectiele huid. Haar
beelden zijn symbolisch, vol verwij-
zing naar vervlogen tijden. 

Cats vervormt de werkelijkheid tot
een koele vervreemdende sfeer. The
Beauty of Suffering is te bewonderen
tot en met 13 november. Galerie Espa-
ce Enny vindt u aan de Dorpsstraat 14.
Informatie over de openingstijden
kunt u vinden op de website van de
galerie: www.espaceenny.nl

Galerie Espace Enny

The Beauty of Suffering

Laag Keppel - Vanaf 26 september is in galerie Espace Enny een tentoon-
stelling met geënsceneerde fotowerken van Hans Withoos en Jolanda Cats
te zien onder de titel The Beauty of Suffering.

Vooral de strijd die HAMOVE rijder
Bob Withag, Arie Vos en Danny de
Boer uitvochten in de Dutch Superbi-
ke was er één om in te lijsten. De he-
ren reden dit weekend twee races voor
het kampioenschap. 

De eerste was bijzonder spannend bij
deze drie heren, ze gaven elkaar niks
kado. Voor de overwinning konden ze
niet gaan omdat de Tsjech Matej Smrz
kon wegrijden bij de drie heren die
streden om de titel. Withag lag op een
gegeven moment tweede en alles leek
goed te gaan voor een podiumplek.
Helaas liep zijn Yamaha op het laatst
niet meer zo goed als in het begin van
de race en eindigde hij als zevende.
Met zijn 7e plaats had hij ook geen
kans meer om kampioen te kunnen
worden want z'n achterstand op Vos
en de Boer was te groot geworden. Er
was er een felle strijd tussen Vos en de
Boer. Vos eindigde uiteindelijk voor de
Boer. In de tweede race zou de Boer in
ieder geval voor Vos moet eindigen
om kampioen te worden. 

Die tweede race was nog spannender
dan de eerste. Withag lag lange tijd
aan de leiding maar halverwege de
race wist de Boer hem te passeren. Een
paar ronden later pakte Smrz de lei-
ding nadat hij als laatste was vertrok-
ken. Een paar ronden voor het einde
liet Smrz zich terug zakken om de ti-
tel kandidaten niet in de weg te rij-
den. In de laatste ronde lag Vos nog

aan de leiding in de Geert Timmer
bocht maar de Boer wist hem in de
laatste meters naar de finish nog te
pakken en werd daarmee Dutch Su-
perbike kampioen. Bob Withag sloot
z'n wegrace carrière af met een prach-
tige derde plaats en werd tevens derde
in het kampioenschap. 

Bas Winkel uitkomend voor het MRTT
Hugen team behaalde een 13e en 11e
plaats in beide races. De race in de su-
persport werd gewonnen door Randy
Gevers. In deze klasse was Raymond
Schouten, die er overigens hard af
ging, in augustus al kampioen gewor-
den. 

Beste HAMOVE rijder werd Joop Tim-
mer met een 6e plaats. De leden Niek
v. Nieuwenhuizen, Jan Roelofs, Fabian
Heusinkveld en Joey de Besten haal-
den deze race geen punten voor het
kampioenschap. Heusinkveld reed
hier overigens zijn laatste race omdat
hij ermee stopt. 

Ook de toekomst van Joey den Besten
is allerminst zeker, hij heeft voor het
volgend seizoen nog geen team. Roy
Pouw en HAMOVE coureur Jerry v. d
Bunt waren de heren in de 125cc die
kampioen konden worden. Helaas
kon v. d. Bunt geen potten breken, hij
kwam slechts als 10e over de streep.
Daarmee ging de titel naar Roy Pouw
die net voor hem eindigde. De over-
winning werd behaald door de Duitse
rijder Marvin Fritz. Tasia Rodink werd
ondanks een valpartij nog 14e. 

Bennie Streuer, zoon van drievoudig
wereldkampioen zijspanracen Egbert
Streuer, behaalde zijn eerste nationale
zijspan kampioenschap met passagier
Kees Endeveld. Jarno Onstenk reed
zich naar een verdienstelijke 5e plaats
in de categorie Classics. Het 6. 000
koppige publiek ging met een tevre-
den gevoel naar huis met drie nieuwe
kampioenen.

Spannende races tijdens
laatste ONK motorraces

Hengelo - Afgelopen weekend werd
in Assen op het TT circuit de laatste
ONK motorraces van dit seizoen ge-
reden. Ongekend spannend was de
ontknoping in de superbike klasse,
het kampioenschap werd in de laat-
ste meters beslist. Danny de Boer
werd daarin kampioen. In de zij-
spanklasse ging de titel naar het
duo Bennie Streuer en Kees Ende-
veld. In de 125-cc categorie pakte
Roy Pouw de nationale wegracetitel.

Bob Withag derde in zijn laatste race. Foto: Henk Teerink.

De bouw en het afbreken van de Yssellinie bij Olst, maar ook
bij Bemmel en Arnhem. Als vervolg op die avond zal Oud Vor-
den op zaterdagmiddag 23 oktober in Olst een bezoek brengen
aan de Yssellinie en zal er tevens een rondleiding plaats vinden.

Oud Vorden
Vorden. Tijdens de bijeenkomst die de vereniging ‘Oud
Vorden‘ donderdag 30 september (aanvang 20.00 uur)
in zaal Bakker organiseert, zal de heer de Bruijn onder
meer vertellen over de Yssellinie in de vijftiger jaren.



Er werd gebridged in vier lijnen en voor
elke lijn waren drie prijzen beschik-
baar. De mooiste prijs was aangeboden
door Hotel Asteria: een bridgeweekend
met drie overnachtingen, alles erop en
eraan. Spannend voor de vier paren die
als eerste waren geëindigd want het
bridgepaar met het hoogste percentage
zou deze prijs mee naar huis mogen ne-
men. In lijn A waren dat: Diny Hoftijzer
& Gerrie Goeien, in lijn B: Roelie Hiemc-
ke & Ank Grootenhuis, in lijn C: Wil &
Joop ten Holder en in lijn D: Marietje

Geurts & Greet Jansen. Met 70,31% had-
den Roelie Hiemcke & Ank Grooten-
huis de hoogste score behaald en de
voorzitter mocht aan hen beide dan
ook de waardebon voor het bridge-
weekend overhandigen! Op zaterdag 29
januari 2011 wordt, bij Café Restaurant
Den Bremer in Toldijk, het goede doe-
lentoernooi van bridgeclub Bronkhorst
gehouden en ook daarvoor is een waar-
debon voor een bridgeweekend be-
schikbaar gesteld door Hotel Asteria,
www. asteria.nl

Kroegentocht 
Bridgeclub Bronkhorst

Hengelo - Zaterdag 18 september jl. was het voor bridgers in Hengelo Gld.
hartstikke fijn toeven. Het weer was ons gunstig, de organisatie van de
kroegentocht verliep uitstekend en het warm en koud buffet was prima
verzorgd.

Roelie Hiemcke en Ank Grootenhuis wonnen een bridgeweekend, door de hoogste score te
behalen.

Nog even een korte omschrijving van
het doolhof voor diegene die het niet

(meer) weet: ‘De totale maisdoolhof
beleving’. Dus niet een standaard

maisdoolhof maar een maisveld wat
opgedeeld is in 3 segmenten met elk
een eigen karakter. Het eerste segment
is het kleine maisdoolhof. Dit is een
doolhof zonder instinkers, dus zonder
doodlopende stukken en kort van
lengte. De paden zijn smal wat al
gauw een heel gezellige en spannende
indruk maakt. Dit doolhof is uiterma-
te geschikt voor kleinere kinderen tot
ongeveer 7 jaar. 

Het skelterdoolhof is het tweede seg-
ment. De bestaande skelterbaan met
rotonde is uitgebreid met een nieuwe
afslag naar het maisveld waarin een
route is uitgezet met nog een rotonde
zodat de kinderen oneindig rondjes
kunnen rijden zowel in de mais als
ook daarbuiten. Er zijn skelters voor
alle leeftijden waaronder ook 3-wie-
lers met 2 wielen voor en er zijn er ook
met 2 wielen achter. Verder zijn er ve-
le fietsen, steppen en zogenaamde
duw 3-wielers. 

Als derde is er het grote malsdoolhof.
Deze laatste variant is een doolhof
met vele instinkers, verschillende rou-
tes en lang van lengte. Wat uniek aan
dit doolhof is, is dat er halverwege een
terras is aangelegd waar wat kan wor-
den gedronken en waar men even kan
bij komen van de enerverende reis. Na
het verkoelende drankje kan de route
worden vervolgd. 
Alle doolhoven kunnen worden be-
zocht op de woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondagmiddag
van 13.00 tot 18.00 uur. 
Kinderboerderij Feltsigt vindt u aan de
Bekveldseweg 5 in Bekveld gemeente
Bronckhorst. Voor meer info kijk op
www.feltsigt.nl of bel (0575) 46 28 28.

Kinderboerderij Feltsigt

Maisdoolhof nog open tot 3 oktober

Bekveld - Het maisdoolhof op Kinderboerderij Feltsigt kan nog tot en met
zondag 3 oktober worden gelopen of geskelterd. Na deze datum zal de
mais worden gehakseld, geoogst. Dus wees er nog snel bij nu het nog kan.

Nog tot 3 oktober bij Feltsigt: via de nieuwe skelterbaan het mais in.

Vooral traint Erna Kuik de kinderen
de eigen fantasie en waarneming te
gebruiken: hoe kijken zij naar de din-
gen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt
van acrylverf, gouache, houtskool,
drukinkt en potloden. 

Daarnaast is er een klein project met
kleren maken uit afval, waarbij ge-
leerd wordt het materiaal op een ex-
pressieve manier, met gevoel, te ge-
bruiken. Lekker experimenteren dus!
Samen wordt gekeken naar kunst, het

brengt de kinderen vaak op ideeën.
Maar ook vertelt Erna verhalen of ge-
dichten, waar iets mee te doen is. Erna
Kuik heeft ruime ervaring in het
kunstonderwijs. De meeste kinderen
zijn razend enthousiast over de lessen
en blijven jaar na jaar terugkomen.
Een keer meedoen om te kijken of een
kind het leuk vindt kan aan het begin
van de cursus. De lessen worden gege-
ven in kleine groepen. Werk van Erna
zelf is te vinden op ekuik.blogspot.com
Een jaarcursus bestaat uit 20 lessen.
Alle materialen zijn inbegrepen. 

De lessen worden gegeven op de
woensdag. Voor kinderen van 5-8 jaar
is de lestijd van 15.15-16.30 uur. Voor
kinderen van 9-12 jaar is de les van
16.30 tot 18.00 uur. In de schoolvakan-
ties is er geen les. De lessen worden ge-
geven op de locatie: Serre van OBS de
Steenuil, Burgemeester Smitstraat 19
in Steenderen. Bel voor vragen en/of
aanmeldingen naar Erna Kuik, tel.
(0575) 45 04 33.

Nieuws van de Blauwe Zebra

Cursus tekenen en schilderen voor kinderen

Steenderen - Op 29 september 2010 start de nieuwe cursus voor kinderen
bij beeldend kunstenaar Erna Kuik: ‘Maak je eigen kunstwerken’. Zij leert
de kinderen de fijne kneepjes van het schilderen, tekenen, collages ma-
ken, drukkunst, schrijven en illustreren.

Het programma met een eerste uit-
zending op zaterdag 6 november
wordt een combinatie van muziek
uit de sixties-seventies met sfeerbeel-
den en -verhalen uit die tijd. Zo ko-
men er thema-avonden over muziek-

evenementen als ‘Woodstock’’, three
days of Peace and Music, maar ook
over periodes als de Flowerpower, het
ontstaan van de hippietijd, de pro-
vo's, kabouters, de NederBeat, kle-
dingtrends, samenleving & cultuur,
etc., etc.
Radio Ideaal is te beluisteren via de
etherfrequenties FM 105.1, 105.4,
105.8, 106.5 en 107.7 Mhz. Verder via
de kabel-frequenties in Zelhem en
Hengelo (G) op FM 87.5 Mhz, Steende-
ren, Hummelo&Keppel op FM
93.1Mhz en in Vorden op FM 93.6
Mhz. Verder is Radio Ideaal wereld-
wijk te beluisteren via een livestream
op http://ideaal.dyndns.org/ideaal.m3u

Radio Ideaal Sixties-Cafe
Bronckhorst - Samen met techni-
cus Michiel Regelink start Ideaal-
presentator Gerrie Evers in no-
vember een maandelijkse zater-
dagavonduitzending van het ‘Six-
ties-Café’. In een twee uur durend
programma(van 20.00 tot 22.00
uur) gaan ze terug naar die roe-
rige, maar o zo mooie, jaren ‘60 en
het begin van de jaren ’70.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

... met smaak ingericht!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
Een keuken kies je met zorg, je wilt er immers 
jaren  plezier van hebben. In onze showroom  
vindt  u een ruime variatie in stijlen en prijs- 
klassen. Onze adviseurs maken samen 
met u een ontwerp naar uw wensen. 
Meer inspiratie vindt u op onze site:
www.bruggink-bv.nl. 

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

DDe TULP, centrum voor
innerlijk welbevinden

12 september
Van 11.00 -
Vanaf 12.00 aandacht richting de aanwezigen; Seance,
heling en alle ruimte voor vragen, door de Belgische
paragnost Johannes de Wit
Entree 10 euro (incl. drinken)

24 september interactieve avond verzorgt door de
inspirerende schrijfster Rosemarijn Roes, 

Aanvang 20.00 uur,

Graag van te voren aanmelden; info@antoonwuestman.nl

Ook uw adres voor reflexzone-/energetische therapie 
en procesondersteuning (o.a. individuele coaching,

Ina en Antoon Wuestman
IJselweg 16  7233 SJ  Vierakker
06 124 055 30 www.antoonwuestman.nl

Zondag 10 oktober ‘Het Violette Vraagbaken’ 
Van 11.00 -12.00 uur liveradio en ‘inloop’.
Vanaf 12.00 uur alle aandacht richting de aanwezigen;
Seance, heling en ruimte voor vragen, door de Belgische
paragnost Johannes de Wit
Entree 10 euro (incl. drinken)

Dinsdag 26 oktober verzorgt Antoon een interactieve avond
over in je kracht (blijven) staan. Een lezing en uitwisseling/
groepscoaching over het toepassen. 
Aanvang 20.00 uur, entree € 10 (incl. drinken)



'Het Ene en het Andere,' dat is de titel
van de lezing die Rinus op 4 oktober,
aanvang 20.00 uur,houdt over het fas-
cinerende boek van Brown.Vanwege
zijn enorme kennis over inwijdingsge-
nootschappen als de vrijmetselarij, is
een lezing over 'Het verloren symbool'
op zijn lijf geschreven. 
De lezingen van Rinus van Warven
over de geheimen achter het ‘Verloren
Symbool’ blijken een groot succes te
zijn. In Wageningen was de biblio-
theekzaal vol en in Amersfoort werd

de lezing zelfs verplaatst naar een an-
dere zaal wegens ruimte gebrek. In
Hengelo, in de kleine kerk aan de Ban-
ninkstraat is ruimte voor niet meer
dan 60 mensen. 
Gelukkig voor Rinus zijn de reacties
op zijn lezing inhoudelijk ook goed.
Sommigen waarderen de vorm heel
erg (“U bent een echte verhalenvertel-
ler”), anderen voelen zich na de lezing
uitgenodigd om zich toch nog eens
aan een (her)lezing van ‘Het Verloren
Symbool’ te wagen. 

Hoe zat het ook al weer. Op 30 oktober
was het zover. De Nederlandstalige
versie van Dan Browns succesroman
The Lost Symbol verscheen. Onder-
zoeksjournalist Rinus van Warven
heeft zich verdiept in de geheimen
van de vrijmetselarij. In 'Het Verloren
Symbool' staat deze als mystiek
bekend staande organisatie centraal. 

Rinus is zelf van harte vrijmetselaar
en lid van enkele vrijmetselaarsordes,
waaronder die van de Tempeliers en
de Rozenkruisers. Hij is bereid om ve-
le van die geheimen met een groter
publiek te delen. De kerk is open op
4 oktober vanaf 19.30 uur. 

De lezing begint om 20.00 uur en de
entree bedraagt 5 euro inclusief kof-
fie/thee met cake.

In kleine kerk aan de Banninkstraat in Hengelo

Lezing Rinus van Warven
Hengelo - Langzaam maar zeker heeft het bestuur van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo een naam opgebouwd die garant staat
voor kwaliteit van het gebodene. In de loop van de jaren hebben al veel
mensen genoten van lezingen en concerten die er in de knusse kerk wer-
den aangeboden. Op maandag 4 oktober moet Rinus van Warven het waar
maken. Hij is bekend in Oost Nederland door zijn optreden bij Radio Gel-
derland.

Ook is de band Basketcase van de par-
tij. Deze band is een pop/rock cover-

band en spelen onder andere num-
mers van Thin Lizzy, Kenny Sheppert
en Greenday. 

Rockaholic is een rock coverband met
vooral nummers uit de jaren 70 van
onder meer Neil Young, Live, Queen
en ZZ top. Kom op tijd want vol is vol.

Rocknight in Dorpshuis
Drempt
Drempt - Zaterdag 9 oktober orga-
niseert het Dorpshuis Drempt een
Rocknight. De Band Rockaholic zal
de avond openen om ongeveer
21.00 uur.

De voorzitter wijst op de Dag van de
Ouderen op vrijdagmiddag 1 oktober
as. in De Bremer te Toldijk; verder op
de Ontmoetingsdag op 6 oktober as. te
Ede en de gezamenlijke bijeenkomst
met de ANBO op 29 oktober as. in het
Stampertje met als onderwerp de
Hartstichting. Hierna is het woord aan
de inleider ds. Daan Bargerbos uit
Gorssel met als thema "Geloven met
een glimlach". Hij laat ons deze mid-
dag kijken door de bril van het theater
naar de liturgie van de zondagse Ere-
dienst. Hij doet dit aan de hand van ge-
dichten en versjes van Toon Hermans.
Er volgt een treffende vergelijking met
de liturgie van de zondagse Eredienst
en het programmaboekje van een
Theatervoorstelling. Als jongen was

hij al geboeid door de optredens van
Toon Hermans met zijn rake liedjes en
versjes. Er is veel overeenkomst tussen
het theater en de kerk. Volgens de in-
leider is het geloven altijd de basis van
het leven van Toon Hermans geweest.
De theologen hebben volgens Toon
het geloven moeilijk gemaakt. De in-
leider volgt de liturgie op de voet met
Bemoediging en Psalm van de zondag.
Daarbij wordt het lied van Toon "Ik
krijg en kick als ik je zie" ten gehore
gebracht. Met als afsluitende zin "Zon-
der elkaar kunnen we niets". De spre-
ker heeft een keyboard meegebracht
en zingt zelf ook liederen van Toon op
meesterlijke wijze, die de aanwezigen
raken. De rode draad bij de versjes van
Hermans is "geluk, liefde en blij zijn".
Eén van de mooiste liederen was "de
appels op het tafelsprei".

Bij de voorbeden gaat het om de na-
men van de mensen. Volgens de inlei-
der leef je zolang je naam maar wordt
genoemd. De Zegen wordt weergege-
ven in het lied "Geluk", met als kern-
zin: "De Hemel geeft, wie vangt die
heeft Geluk". De aanwezigen hadden
een zo treffende vergelijking tussen
theater en zondagse Eredienst niet
verwacht, maar hebben de voordracht
van acteur Bargerbos intens gevolgd.
De voorzitter bedankt de inleider har-
telijk voor het gebodene. Met het zin-
gen van Gezang 393 "D e dag door Uwe
gunst ontvangen" werd deze geslaag-
de bijeenkomst gesloten.

PCOB Vorden hoort versjes
van Toon Hermans
Vorden - De PCOB hield donderdag-
middag de eerste bijeenkomst na
de vakantieperiode. Voorzitter
Fred Midden kon een flink aantal
belangstellenden verwelkomen.
Op de Infomarkt van de mantelzor-
gers te Hengelo op 14 september jl.
was de PCOB present met een
stand. Hij hield de openingstoe-
spraak ook over de mantelzorg. De
mantel wordt als warme zorg aan
de naaste gegeven. Als voorbeelden
uit de Bijbel noemt hij Jonathan
als vriend van David en Elia die de
mantel aan Elisa doorgeeft. Vaak
wordt ook van ons gevraagd de na-
bije naaste met zorg en liefde te
omringen.

Bedrijven die zich op deze beurs pre-
senteren, vertellen graag over de mo-
gelijkheden om van je bruiloft een on-
vergetelijke dag te maken! Laat je in-
spireren en informeren over trouwver-
voer, trouwringen, trouwfotografie, vi-
deografie, de huwelijksreis, het
bruidskapsel en bruidsmake-up, mu-
ziek, bruidsboeket en corsages, etc.
Het is ook mogelijk om een kijkje te
nemen in Het Westerhuis, de trouwlo-
catie van Boode in Bathmen. Tijdens

Dé Bruidsbeurs verzorgt Maricovers
Bruidsmode een bruidsmodeshow in
samenwerking met Solo Per Lui die
trouwkostuums voor de aanstaande
bruidegom showt.  Er is er de gelegen-
heid om alle standhouders te bezoe-
ken. Na afloop van Dé Bruidsbeurs
staat er voor alle aanstaande bruiden
een luxe goodiebag klaar. 
Kaarten in de voorverkoop bij Boode
Bathmen, Fred & Douwe Doetinchem,
Deventer en Enschede, Achmea He-
alth Center Doetinchem en Deventer,
Frendz for your hair Twello, Marico-
vers Bruidsmode Zutphen en Slot-
boom Juweliers Zutphen. Tevens op de
avond zelf kaarten aan de deur ver-
krijgbaar. Kijk voor meer informatie
op www.maricovers.nl

Hippe bruidsbeurs bij Boode in Bathmen

Maricovers en Ceremonara
organiseren Dé Bruidsbeurs
Op maandagavond 4 oktober orga-
niseren Maricovers Bruidsmode
uit Zutphen en Ceremonara Wed-
ding- and partyplanning uit Doe-
tinchem ´Dé Bruidsbeurs´ bij Boo-
de in Bathmen.

Voor het bestuur van de VOV aanleiding om volgens
oud-Achterhoeks gebruik een reuze-krentenbrood aan te
bieden.

Reuze krentenbrood voor Marnix

Vorden - Enkele weken geleden werden Jeroen en
Liesbeth Geubels verblijd met de geboorte van zoon
Marnix.

De eerste set werd fel begonnen door
beide teams. Maar Dash pakte hier de
voorsprong en heeft deze de hele set
niet meer uit handen gegeven. Door
een goede servicedruk en sterk team-
spel kwamen de dames lekker in de
wedstrijd. Een sterke start resulteerde
dus direct in de eerste setwinst van de
competitie: 25-18. Dit beloofde veel
goeds.
Toch begon de tweede set anders dan
verwacht. Boemerang startte weer
sterk, maar Dash was aan het begin
van deze set niet scherp. Hierdoor lie-
pen ze direct al snel tegen een flinke
achterstand aan. Maar de dames lieten

deze set hun veerkracht zien. Door
harde aanvallen en tactische ballen
kwamen ze weer terug in de wedstrijd
en zelfs op een voorsprong in deze set.
Helaas kon dit spel net niet lang ge-
noeg vast gehouden worden en ging
deze set verloren met 23-25.
Hierna moesten de dames van Dash,
gesponsord door Bistro de Rotonde,
zich weer proberen te herpakken. Het
verliezen van de tweede set was toch
een flinke dreun. Ze bleven te lang in
dit verlies hangen, dit was ook te zien
aan de verzwakte servicedruk. Met een
eindsprint, waaronder een prachtige
combinatie aanval, hoopte Dash de

grote achterstand nog goed te maken.
Maar helaas, deze set ging naar Boe-
merang met 18-25.
Nu was het voor Dash, gesponsord
door Strada Sports, alles of niets. Als
ze deze set zouden verliezen was de
wedstrijd voorbij en ging Boemerang
er vandoor met vier punten. Maar
door een gebrek aan concentratie en
veel eigen fouten kon Dash ook deze
set hun echte kracht niet laten zien.
Deze vierde set en daarbij ook de wed-
strijd ging verloren met 21-25.
Met gemengde gevoelens gingen de
dames de kleedkamer in. Voor het ge-
voel was er goed spel neergezet, maar
dit was blijkbaar niet genoeg om meer
dan 1 punt binnen te halen.  Volgende
week mogen de dames uit Vorden aan-
treden in Denekamp. Om 15.45 begint
hier de wedstrijd.

Dash komt net te kort tegen Boemerang
Vorden - Afgelopen zaterdag mocht Dash dames 1, gesponsord door Visser
Mode, aantreden voor de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen Boeme-
rang D1. Van te voren werd deze wedstrijd bestempeld als een echte streek-
derby.

Op zaterdag 9 oktober a.s. van 11.00
tot 14.00 uur wordt dit heugelijke
feit samen met leerlingen, ouders,
collega’s, oud collega’s, oud leerlin-
gen, buurtbewoners en andere be-
langstellenden gevierd. Er kan onder
het genot van een kopje koffie/thee
een diaserie bekeken worden van de
schoolgeschiedenis, er kunnen her-

inneringen worden opgehaald en
het schoolgebouw kan worden be-
wonderd. Bovendien is er een prach-
tig fotoboekje met oude groepsfoto’s
te koop.
Wil men een nieuwe school, die ook
nog eens 175 jaar bestaat, bekijken
en wil men ook oud klasgenoten ont-
moeten dan bent u op 9 oktober van
harte welkom om dit feest mee te vie-
ren. Op 14 oktober wordt het 175-ja-
rig bestaan nog een keer uitgebreid
gevierd met alle leerlingen van de
school.

Feest bij
175-jarige dorpsschool
Vorden - Dit jaar bestaat de open-
bare dorpsschool in Vorden 175
jaar en dat is iets om bij stil te
staan.

Deze actie is op touw gezet om de fi-
nanciële basis te versterken. Voor een
muziekvereniging betekent dit het op-

leiden van leerlingen en het op peil
houden van het instrumentarium,
zaken die veel van het financiële bud-
get eisen. Dat vele Vordenaren achter
deze doelstelling staan, bleek uit het
feit dat aan het einde van de actie de
groep donateurs met maar liefst 50
procent is aangegroeid! De vereniging

blijft niet stilzitten, de leden zijn mo-
menteel al weer druk aan het repete-
ren voor het nieuwjaarsconcert op 23
januari 2011. Voor het zover is, zal ech-
ter ook worden meegewerkt aan de in-
tocht van Sinterklaas en de kerst-
markt. De jaarlijkse oliebollenactie
wordt gehouden op 10 en 11 december.

Concordia
Vorden - Leden van de muziekver-
eniging Concordia zijn de afgelo-
pen week druk in de weer geweest
met het werven van donateurs.



Rob Schmitz, rolt een shaggy en gaat
er eens goed voor zitten en vertelt en-
thousiast over een libelle die over het
water van de Baaksebeek scheert. Net
zo lang blijven zitten tot de camera
‘klik ‘ zegt. Het watervalletje in Hack-
fort met allerlei insecten. Macro- en
natuurfotografie: Rob is er aan ver-
slaafd! ‘Wat ik nu doe heb ik al van
jongs af aan willen doen: fotograferen.
Het is en blijft mijn passie. Toen ik in
2005 met de VUT ging (Rob Schmitz
was o.m. 17 jaar conciërge bij de toen-
malige gemeente Vorden) kreeg ik
meer tijd voor mijn hobby. Als ik de
deur uit ga, neem ik altijd de fotoca-
mera mee. Nog onlangs heb ik op een
aantal vrijdagochtenden bezoekers op
de weekmarkt gefotografeerd.

Ik heb toen aan heel veel mensen
mijn visitekaartje afgegeven met
www.robschmitzfotografie.nl Je wilt
niet weten hoeveel keren deze website
is bekeken. Trouwens alle lof voor
mijn echtgenote Tanja. Zij zet de foto’s
op de site en houdt de site ook actu-
eel’, zo zegt Rob. Sinds twee jaar is
‘huize Schmitz’ ook in de route van
Kunstzondag opgenomen. Rob: ‘Deze
kunstzondagen vinden vier keer per
jaar plaats, nog vrij recent kwamen
hier 274 bezoekers de foto expositie
bekijken. Ik heb er een aantal leuke
opdrachten aan over gehouden. Ook
word ik regelmatig benaderd om bij-
voorbeeld een fotoreportage van een
bruiloft, een familiebijeenkomst of
een bepaald evenement op de plaat
vast te leggen. Mijn absolute voorkeur
blijft evenwel uitgaan naar de macro-
en natuurfotografie. Ook lezingen en
exposities over de natuurfotografie ge-
ven bekendheid’, zo zegt Rob lachend.
Bij de Bruna in Vorden en ook bij een
bloemenzaak in Twello staat een ca-
roussel met door Rob Schmitz ge-
maakte natuurfoto’s. Rob: ‘Eigenlijk
wil ik via mijn website andere mensen
van mijn foto’s laten genieten. Het is
en blijft puur hobby. Het geld dat ik er
mee verdien gaat weer op in uitbrei-
ding c.q. vervanging van de appara-
tuur, want fotograferen met goede ca-
mera’s kost natuurlijk wel iets’, zo
zegt Rob. De liefde voor de fotografie
begon bij hem al op 9 jarige leeftijd.
Rob: ‘Ik weet nog goed dat ik toen van
iemand een camera kreeg. Die lag er-
gens op zolder en deed het niet meer.
Ik ging met het toestel de straat op en
deed net of ik de mensen op de foto
zette ! Voor mij stond het vast, ik wilde
persfotograaf worden, maar dan

moest je voor de opleiding wel naar
de fotovakschool in Den Haag. Dat
ging helaas niet door, te kostbaar dat
konden ze thuis niet ‘trekken‘. 
Dus werd het de ambachtschool, met-
selen en timmeren. Echter, het kon
mij absoluut niet boeien. Ik heb de
school dan ook niet afgemaakt. In de
zestiger/zeventiger jaren werden er op
de zondagavond in het Nutsgebouw
filmavonden gehouden (op deze plek
staat thans de bibliotheek, red.) Ik
mocht dan kijken hoe Willem Koop,
destijds conciërge in het Nutsgebouw,
films afdraaide. Later was Adriaan

Roozendaal de filmoperateur. Ik
mocht hem helpen. Eerst op zondag-
middag naar de bushalte van de GTW
(Gelderse Tram Wegen) om een paar
stapels film op te halen. Vervolgens de
films aan elkaar ‘plakken‘ en daarna
afdraaien. Fantastische tijd gehad’, zo
zegt Rob die het ontwikkelen en af-
drukken van foto’ s bij een fotolabora-
torium in Doetinchem leerde. In die
tijd kreeg hij ook zijn eerste opdrach-
ten om enkele bedrijfsreportages te
maken. De teleurstelling was in zijn
jeugdjaren groot dat hij nooit van zijn
passie zijn beroep heeft kunnen ma-
ken. Thans zijn de rollen omgedraaid
en geniet Rob volop. 
Mensen die in de natuurrijke omge-
ving van Vorden een wandeling ma-
ken, moeten dus niet vreemd opkijken
wanneer zij in het lover een man met
camera aantreffen op zoek naar dat
‘ene’ plaatje. Het kan niet missen:
dat moet Rob Schmitz zijn!!

Rob Schmitz (63)

Fotografie is en blijft mijn passie

Vorden - Aan de wand in de woonkamer van Rob en Tanja Schmitz hangt
een prachtige foto. Een afbeelding van het oog van hun hond Presley (zo
genoemd als eerbetoon aan de legendarische Elvis Presley). In het oog van
de hond reflecteert het woonhuis van het echtpaar alsmede Rob op de
hurken, fototoestel in de aanslag om het oog van zijn hond op de gevoe-
lige plaat vast te leggen. Rob: ‘Voor het maken van dit soort foto’s moet je
verschrikkelijk veel geduld hebben en op het moment van afdrukken
hopen, dat de hond niet met zijn ogen gaat knipperen’, zo zegt hij.

Baaksebeek in Hackfort (foto Rob Schmitz).

Rob Schmitz: volop concentratie.

Illustraties hebben veel boekenhelden
een gezicht gegeven. Beroemde voor-
beelden zijn Kikker, Floddertje, Dolfje
Weerwolfje en Pipi Langkous. Van
oudsher is er in de kinderliteratuur een
grote rol weggelegd voor illustraties.
Beelden voegen iets toe aan de tekst en
geven een extra prikkel aan de fantasie
van kinderen. Vaak is er sprake van een
nauwe samenwerking tussen auteur
en illustrator. In sommige kinderboe-
ken spreken de beelden zo voor zich
dat ze het verhaal zelf vertellen. In deze
Kinderboekenweek is er ook aandacht

voor strips en graphic novels, de beeld-
verhalen pur sang. Ook dit jaar worden
er rond het thema weer allerlei activi-
teiten georganiseerd in de Bibliotheek
Vorden. In de bibliotheek van Vorden is
er op woensdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur een inloopmiddag Knutselen
en Tekenen voor kinderen van groep 1
t/m 4. Op zaterdag 9 oktober van 11.00
tot 12.30 uur is er een spetterend optre-
den van Willem Betting (ook bekend
als BURP). Hou je van strips? Dan mag
je dit spektakel zeker niet missen.Voor
beide activiteiten kun je gratis kaartjes
afhalen in de bibliotheek! Kleur de
mooiste kleurplaat en win een be-
kroond boek! Kleurplaten kun je inle-
veren bij boekhandel Bruna of bij de
bibliotheek. Zie ook 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Voor verdere informatie kan men bel-
len met Dorine Reinders (0575-551500)
of E-mail: d.reinders@bibliotheekwest-
achterhoek.nl

Kinderboekenweek bibliotheek
Vorden - Goede kinderboeken wor-
den niet alleen geschreven, goede
kinderboeken worden ook gete-
kend. Het verbeelden van verhalen
staat centraal in de 56e Kinderboe-
kenweek. Onder het motto De Gro-
te TekenTentoonstelling - beeldtaal
in kinderboeken loopt de Kinder-
boekenweek dit jaar van woensdag
6 t/m zaterdag 16 oktober 2010.

De ‘buren’ van de Vunderinkhof ver-
maakten zich uitstekend met onder
meer een ritje met de paardentram.

Burendag Vunderinkhof

Vorden - Buurtvereniging ‘De Gem-
zen’ hield afgelopen zaterdag een
‘burendag’.

Het verhaal beschrijft op indringen-
de wijze de eenzaamheid die ouder-

dom met zich mee kan brengen. De
lezing is op donderdag 4 november
van 16:30-17:30 uur in de Bibliotheek
Doetinchem. Deelnemen is gratis.
Tijdens de landelijke campagne Ne-
derland Leest van 22 oktober t/m 19
november wordt iedereen uitgeno-
digd met elkaar in discussie te gaan
over één bepaald boek. Leden van de
openbare bibliotheek ontvangen in
2010 het boek De grote zaal van
Jacoba van Velde.

Lezing door Stella Braam
Vorden - Stella Braam is schrijf-
ster van o.a. het boek “Ik heb
Alzheimer: het verhaal van mijn
vader” en “Ik blijf thuis: het ver-
haal van mijn moeder”. Deze boe-
ken sluiten qua onderwerp aan
bij het boek van Nederland Leest
“De grote zaal” van Jacoba van
Velde.

Van te voren was dus bekend dat het
een zware wedstrijd was. Het team
speelde deze uitwedstrijd met de vaste
team samenstelling. 
Chjehrando Gasper speelde de eerste
wedstrijd. Dit was direct een ontzet-
tende moeilijke een zware wedstrijd.
Chjehrando won deze wedstrijd wel in
twee sets. Een kwartier na de wed-
strijd liep het zweet hem nog steeds
van zijn gezicht af! Niels Lijftogt had
het een stuk makkelijker en won over-
tuigend. 

Lianne Heijenk speelde ook een uitste-
kende enkelpartij, kwam halverwege
de eerste set door een paar ongeloof-
lijk mooie punten zelfs een paar pun-
ten voor. Helaas kon ze de overwin-
ning niet binnenhalen. Geeske Menk-
veld kwam in beide sets helaas net te

kort. Chjehrando en Niels wonnen sa-
men de dubbelpartij. Geeske en Lian-
ne speelden een gelijkopgaande dub-
belpartij, maar kwamen op het einde
net te kort. De mix van Geeske en
Niels ging tot halverwege de eerste set
gelijkmatig op. Door met name een
paar mooie punten van Geeske ging
de eerste set gewonnen. 

In de tweede set was de tegenstand ge-
broken en wonnen Geeske en Niels re-
delijk makkelijk. Lianne en Chjehran-
do wonnen hun mix partij ook. Door
deze 5-3 overwinning blijft het eerste
team meedoen bovenin. 

Aanstaande donderdagavond 30 sep-
tember is de volgende thuiswedstrijd
tegen Doesburg.

UITSLAGEN
Phido 5 - Flash 1:  3-5
Flash 2 - Poona 6: 8-0 
Lochem 2 -  3: 6-2
Flash J2 -Thuve J1: 6-2
Eefde J2 - Flash J3: 1-7. 
Euro BC J2 -Flash Vorden J4: 0-8. 
Flash J4 - Didam J5: 7-1.

Badminton Flash
Vorden - Het eerste team van Flash-
Vorden moest zijn eerste uitwed-
strijd tegen Phido uit Doetinchem.
Flash kende dit team goed omdat
voorgaand seizoen samen met dit
team om het kampioenschap is ge-
vochten.



De Vrienden van de APD dragen de Achterhoekse Paardendagen een warm hart toe. Om de stichting een

hart onder de riem te steken, organiseren de vrienden een speciale supporters night & day,

waarbij alle deelnemers belangeloos optreden en de opbrengsten ten bate komen van de crediteuren van de

APD. Maar bovenal wordt het een spetterend feest!

Meer info:
www.vriendenvandeapd.nllokatie: De Hietmaat (Hengelo Gld.)

SSppeetttteerreennddee  ffeeeesstt aavvoonndd - zaterdag 2 oktober
20.00-01.30 uur met De Daltons uit Ruurlo + SURPRISE ACT

Waanzinnige loterij met superprijzen, 

waaronder 1 minuut gratis winkelen 

bij Super De Boer Hollak.

Ontmoet de vrijwilligers van de 

APD (en wordt er zelf één?)

GRATIS met APD voordeelpas
of Entree € 10,–

MMuuzziikkaallee  
hhaappppeenniinngg

mmeett   bbrruunnncchh
zondag 3 oktober

11.00-13.00 uur 

Special guest:
Hans Keuper 
van BohFoiToch

Feestelijke middag tot 16.00 uur met o.a.

SSppeecctt aaccuullaaiirree  vveeii ll iinngg

met bijzondere kunst 
en persoonlijke bezittingen 

van Anky van Grunsven en Wibi Soerjadi 

Entree € 10,– (met brunch € 25,–)
opgeven voor 29 september via info@vriendenvandeapd.nl

Reclame, opmaak en drukwerk sponsoring:

Doetinchem

Doetinchem VordenWeeversdrukkerij

Georganiseerd 

door:



Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Privetuin open bij Oudolf

In het weekend van 
zaterdag 2 en zondag 3 oktober
zal de privetuin open zijn voor publiek.

Kwekerij geopend van 10 tot 16 uur.
De toegangsprijs voor de privetuin bedraagt € 2,50 p.p.

Wegens het beëindigen van onze kweekactiviteiten 
nu 20% korting op onze vaste planten en siergrassen!

m.i.v. 15 november 2010 Kwekerij gesloten.

Kwekerij Oudolf - Broekstraat 17, 6999 DE Hummelo Tel. 0314-381120 www.oudolf.com
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HARDE MAIS
BOLLETJES

PER STUK

VOOR € 0.35

3 VOOR € 1.00

GILDEKORN

LEKKER DONKER
MEERGRANEN

NU VOOR € 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 28 sept. t/m zaterdag 2 okt.

APPELKRUIMEL-
VLAAI

KLEIN 

€ 8.75

GROOT 

€ 12.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Snel 
posters
nodig?

Weevers kan op korte termijn 

uw materiaal leveren. Zo komt u 

nooit voor een lege zaal te staan.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl



Weten waar je aan toe
bent
Eén vergunningaanvraag, één manier van af-
handelen met duidelijke afspraken en termij-
nen. Eenvoudige aanvragen (de reguliere pro-
cedure) zoals voor bouwen en slopen hebben
een beslistermijn van acht weken vanaf de
ontvangstdatum. Deze termijn kan éénmalig
met zes weken worden verlengd. Als het de
gemeente niet lukt om binnen deze termijn
een beslissing te nemen, wordt de vergunning
automatisch verleend.

Complexere aanvragen volgen een uitgebreide
procedure. Dit zijn bijvoorbeeld aanvragen
voor een aantal milieuactiviteiten of waarbij
een wijziging van het bestemmingsplan nodig
is of een rijksmonument wordt verbouwd. De
beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze
termijn kan éénmalig met zes weken verlengd
worden. Bij deze procedure wordt de vergun-
ning echter niet na die termijn automatisch
verleend. 

De stappen in het aanvraagproces van een
eenvoudige (reguliere) procedure 
Stap 1 - U dient uw aanvraag in bij de gemeen-

te, op papier of digitaal. Als u digitaal

wilt indienen gaat u naar het digitaal
loket van de gemeente (wij linken u
dan door naar het omgevingsloket) of
rechtstreeks naar het Omgevingsloket
online: www.omgevingsloket.nl. 

Stap 2 - De gemeente stuurt een ontvangstbe-
richt en publiceert de aanvraag op de-
ze gemeentepagina's. De aanvraag
komt via het omgevingsloket bij onze
gemeente terecht. We controleren of
de aanvraag compleet is. Als er nog
stukken ontbreken, krijgt u bericht. 

Stap 3 - De gemeente beoordeelt uw aanvraag
inhoudelijk en of hij aan alle wettelijke
eisen voldoet. Gaat u bouwen, dan
wordt uw aanvraag ook getoetst aan
de technische eisen uit het Bouwbe-
sluit (brandveiligheid, ventilatie etc).

Stap 4 - De gemeente laat u binnen acht we-
ken weten of u wel of niet een omge-
vingsvergunning krijgt. De tijd die u
nodig heeft om uw aanvraag compleet
te maken (zie stap 2) wordt bij de be-
slistermijn van de gemeente opgeteld.
De gemeente publiceert het besluit
ook weer op deze gemeentepagina's.
Belanghebbenden, bijvoorbeeld omwo-
nenden, hebben dan nog maximaal zes
weken de tijd om bezwaar in te dienen.
Daarna is uw vergunning definitief.

Deze 25 vergunningen
zijn verleden tijd……
1. Aanlegvergunning
2. Sloopvergunning
3. Bouwvergunning
4. Milieuvergunning
5. Monumentenvergunning
6. Gebruiksvergunning
7. Meldingsplicht veranderen van de inrich-

ting of van de werking daarvan
8. Kapvergunning
9. Reclamevergunning
10. Sloopvergunning o.g.v. Bouwverordening
11. Sloopvergunning in beschermd stads- of

dorpsgezicht
12. Aanleggen of veranderen van een weg
13. Uitwegvergunning
14. Binnenplanse ontheffing
15. Projectbesluit
16. Ontheffing bestemmingsplan
17. Ontheffing Bouwbesluit 2003
18. Ontheffing voorschrift Bouwverordening
19. Vergunning voor indirecte lozingen
20. Vergunning voor alarminstallatie aan een

onroerende zaak
21. Opslagvergunning (roerende zaken)
22. Ontheffing beheersverordening
23. Buitenwerkingstelling beheersverorde-

ning voor een project
24. Exploitatieplan 
25. Mijnbouwmilieuvergunning

Ze zijn allemaal samengevoegd in een nieuwe
vergunning, de omgevingsvergunning. 

Nieuwe omgevingsvergunning 1 oktober ingevoerd

Vanaf 1 oktober a.s. wordt het aanvragen van
onder andere een bouw- of kapvergunning
een stuk gemakkelijker. 25 bestaande ver-
gunningen worden dan in één omgevingsver-
gunning samengevoegd. Wethouder André
Baars kijkt er naar uit: “Het zal even wennen
zijn, maar ik ben er van overtuigd dat het alle-
maal sneller en gemakkelijker zal gaan.”

Voordelen
Wie bijvoorbeeld wil bouwen of verbouwen had
voorheen te maken met verschillende vergun-
ningen op het gebied van wonen, ruimte en mi-
lieu. Baars: “Dat is nu voorbij. Eén digitaal lo-
ket voor het indienen van één vergunningaan-
vraag. De gemeente neemt één besluit en er is
ook maar één inspraak- en beroepsprocedure.
Ik heb veel vertrouwen in deze nieuwe werk-
wijze.”

Dienstverlening verbeteren
De omgevingsvergunning past prima in het
streven van de gemeente om haar dienstverle-
ning te verbeteren. De wethouder: “Goede
dienstverlening betekent dat we aansluiten bij
de vraag van inwoners en bedrijven. Een be-
drijf is voor de aanvraag beduidend minder tijd

kwijt en tijd is geld. Inwoners worden beter be-
geleid bij hun aanvraag en ze weten precies
waar ze aan toe zijn. Dat is helder en duidelijk.
Zoals al gezegd, het wordt sneller, gemakke-
lijker en klantgerichter. En dat is waar het bij
goede dienstverlening om gaat.”

Via de website www.omgevingsloket.nl
wordt u stap voor stap door uw vergunning-
aanvraag geleid. U kunt er ook een vergun-
ningcheck doen. Het systeem vertelt u 
welke gegevens u moet invullen en 
welke documenten u moet aanleveren 
(uploaden).

Folders
Er is veel informatie beschikbaar over de
nieuwe omgevingsvergunning. Voor veel
bouwplannen zijn ook aparte folders te
krijgen, bijvoorbeeld over een dakkapel of
carport, zonnepanelen of erfafscheiding. 
U vindt ze via het digitaal loket van de
gemeente: www.bronckhorst.nl. U kunt 
ze ook afhalen bij de balie in het gemeente-
huis.

Informatie over de
omgevingsvergunning

Wethouder Baars: “Het wordt sneller, gemakkelijker en efficiënter” 

Voor het digitaal versturen van uw aanvraag
heeft u een DigiD (Digitale Identiteit) nodig.
Zo weten overheidsinstellingen dat ze ook
echt met u te maken hebben. U kunt uw
DigiD aanvragen via de website digid.nl. 
De volgende gegevens zijn nodig:

• burgerservicenummer (sofinummer)
• geboortedatum
• postcode
• huisnummer

U ontvangt binnen vijf dagen een activerings-
code per post. Na het activeren kunt u inlog-
gen bij overheidsinstellingen die gebruik
maken van DigiD, waaronder onze gemeen-
te. Activeer uw DigiD binnen twintig dagen.
Anders vervalt die en moet u een nieuwe
aanvragen. Meer informatie over DigiD vindt
u op de website: www.digid.nl.

DigiD en
Omgevingsvergunning

Mevrouw De Vries wil van haar schuur een
garage maken. Eerder had ze hier een inrit-
vergunning, een sloopvergunning, een
bouwvergunning en wellicht nog een kap-
vergunning voor nodig. 

Nu kan zij volstaan met één vergunning: de
omgevingsvergunning. Via het Omgevings-
loket online kan zij haar vergunningaan-
vraag indienen. Hier kan zij met de vergun-
ningcheck eerst achterhalen of ze vergun-
ningsplichtig is en zo ja, welke informatie 
ze moet aanleveren. Deze informatie,
bijvoorbeeld een bouwtekening kan zij 
gelijk digitaal inleveren. Alles vanuit huis 
of bedrijf, dag en nacht.

Na het digitaal
inleveren hoort
mevrouw De Vries
welke kosten
eraan verbonden
zijn, welke proce-
dure gevolgd
wordt en wanneer
uiterlijk besluit-
vorming plaats-
vindt. Zo weet ze
precies waar ze
aan toe is. 

De garage van
mevrouw De Vries

Bouwen: vergunningvrij of omgevingsvergunning
nodig?
U verandert iets aan uw woning; een serre,
dakkapel of garage. Mag dat zomaar of heeft u
wellicht een omgevingsvergunning nodig? Het
gaat immers ook om uw veiligheid en die van
omwonenden. En wat vinden de buren van uw
bouwplannen? 

Wat is (ver)bouwen?
Voor normaal onderhoud aan uw woning is
geen omgevingsvergunning nodig. U schildert
de kozijnen, u vervangt een ruit, het voegwerk
of de dakbedekking. Allemaal activiteiten die
uw woning in stand houden. Maar verandert u
iets aan uw woning, waardoor het een andere
uitstraling of indeling krijgt, of de ruimten een
andere functie krijgen, dan is er sprake van
verbouwen. Voegt u een dakkapel, serre of ga-
rage toe, dan spreken we over bouwen. Zowel
bouwen als verbouwen is in een aantal geval-
len vergunningvrij.

Vergunningvrij (ver)bouwen
In grote lijnen komt het er op neer dat u aan de
achterkant van uw woning in veel gevallen

geen vergunning nodig heeft als u iets wil
(ver)bouwen. Aan de voorkant en aan de zij-
kant gelden strengere voorwaarden. 
Met behulp van het Omgevingsloket online op
www.omgevingsloket.nl kunt u er achter ko-
men of u een vergunning nodig heeft. Als blijkt
dat u een vergunning nodig heeft, dan laat de
check ook zien welke stukken u moet mee-
zenden bij uw aanvraag. 

Geen vergunning, wel aan regels voldoen
Misschien heeft u geen omgevingsvergunning
nodig, dan toch gelden bepaalde regels. Zo
moet u altijd aan de bouwtechnische regels
van het Bouwbesluit voldoen: uw bouwwerk
moet gezond en veilig zijn. Daarnaast kan de
gemeente in uitzonderlijke gevallen optreden
tegen het uiterlijk van uw bouwwerk. Met vra-
gen hierover kunt u terecht bij de gemeente,
via tel. (0575) 75 02 50. Wij verzoeken u een
afspraak te maken. 

Digitaal een probleem? 
Mocht u zich over de nieuwe digitale voorzie-
ning wat onzeker voelen dan kunt u een plan of
project vanzelfsprekend inhoudelijk eerst met
ons komen bespreken. Hiervoor verzoeken wij
u een afspraak te maken, omdat we u beter
van dienst kunnen zijn als wij ons op uw ver-
zoek kunnen voorbereiden. Na het gesprek
kunt u dan bekijken of u de formulieren alsnog
digitaal kunt invullen en verzenden of deze
toch liever wilt downloaden, vervolgens
invullen en naar ons opsturen. 



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Recreatie en toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, Financien en belastingen, Afval en

milieu, Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken

(dienstverlening), Informatisering en

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), Wegen

en groen, Verkeer en vervoer, Werk,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575)

75 02 50 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.
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In Steenderen en omliggend gebied
speelt een aantal ontwikkelingen.
Bijvoorbeeld: het onderzoek naar
de samenwerking tussen voetbal-
verenigingen Steenderen en Baak,
de vraag naar een gezamenlijk ge-
bouw voor de drie basisscholen en
leegstand in het dorp. Naast deze
specifieke ontwikkelingen in Steen-
deren heeft Bronckhorst te maken
met een daling van het inwoneraan-
tal. Dat geldt ook voor Steenderen
en omliggende dorpen. B en w
besloten daarom vorige week een
pilot te starten om voor Steenderen
in beeld te krijgen wat dit allemaal
betekent. 

De ontwikkelingen in het dorp kun-
nen we niet onafhankelijk van elkaar
bekijken en aanpakken. Als bijvoor-
beeld de scholen op een gezamenlijke
locatie komen, moet er ook worden
nagedacht over de bestemming van
de vrijkomende locaties. Wethouder
Steffens: “Daarom willen we breed
insteken. Dit betekent dat we samen
met onder meer inwoners, dorps-
belangeorganisaties en instellingen
moeten kijken wat de bevolkings-
daling en de bevolkingsopbouw
(ontgroening: minder jongeren en
vergrijzing: meer ouderen) voor
Steenderen zal betekenen. De bevol-

kingsdaling vraagt om een andere
benadering, om anders te kijken.
Nieuwe manieren van samenwerking
zijn nodig om op lange termijn 
goede voorzieningen te behouden
die aansluiten bij de behoeften van
inwoners.”

Dit is een complex en breed project,
we willen een plan voor de lange
termijn opstellen. De wethouder:
“Draagvlak is daarbij het sleutel-
woord. Het moet passen bij de (toe-
komstige) bewoners. Samenwerken

is dus essentieel. We moeten met
elkaar helder krijgen wat voor soort
dorp Steenderen is voor de mensen
die er wonen en bewoners van de
omliggende dorpen. Wat zoeken zij
er wel en wat niet. De gemeente
organiseert het proces, maar het
moet gezamenlijk tot stand komen
en uitgevoerd worden.”  

Huisvesting scholen
De besturen van de drie basisscholen
in Steenderen hebben de gemeente
gevraagd om een gezamenlijke

huisvesting in het dorp. Hiervoor is
inmiddels een onderzoek gestart.
Dit maakt onderdeel uit van deze
pilot. Dat kan betekenen dat het
onderzoek voor het onderwijs soms
pas op de plaats moet maken, of an-
dersom dat de pilot moet wachten
op de uitkomsten van het onderzoek
voor het onderwijs. 

Wethouder Steffens: “In oktober or-
ganiseren we een eerste bijeenkomst
in Steenderen. Hiervoor nodigen we
organisaties en vertegenwoordigin-
gen van inwoners uit, waaronder de
dorpsbelangenverenigingen, om mee
te denken. Met de dorpsbelangen-
verenigingen hebben we al voor-
gesproken over het opzetten van het
proces.”

Gemeente wil toekomstige ontwikkelingen
Steenderen samen met inwoners in plan vatten

Vanaf 1 oktober a.s. staan ze weer
op 150 plaatsen in de gemeente:
de speciale, tijdelijke bladkorven
waarin u het bladafval uit uw tuin
gratis kunt deponeren. Nagenoeg
alle kernen en buurtschappen zijn
voorzien (gebieden buiten de be-
bouwde kommen niet, bewoners
daar composteren veelal, want dat
kan natuurlijk ook!). De gemeente
vindt het belangrijk u voldoende
mogelijkheden te bieden om uw
afval gescheiden in te leveren. De
korven voor het bladafval zijn hier-
van een voorbeeld. Een overzicht
van de plaatsen waar alle bladkor-
ven in Bronckhorst te vinden zijn,
staat op www.berkelmilieu.nl. 
Voor het gebruik van de bladkorven
gelden de volgende regels:           
• alleen te gebruiken tussen 08.00

en 22.00 uur                                              
• alleen bladeren, dus geen plastic

of papieren zakken                                 
• geen tuinafval zoals onkruid,

grasmaaisel of afstervend loof;
dit hoort in de groene container.
Wanneer wij dit tuinafval aantreffen
in een korf, dan krijgt deze een
gele kaart met een waarschuwing.
Gebeurt het daarna nogmaals,
dan moeten wij de korf helaas
verwijderen. De reden hiervoor
is dat het blad wordt verzameld
om daarna te composteren. 
Als er teveel vervuiling in zit,
kan dit niet goed en snel genoeg

• als de container vol is, bladafval
s.v.p. weer meenemen. Achter-
laten buiten de korven is niet toe-
gestaan! Gebeurt dit te vaak dan
is de gemeente ook genoodzaakt
de korf te verwijderen                           

De gemeente plaatst de korven 
aan het begin van de herfst. Na de
bladperiode (vlak voor de kerst)
worden de korven weer weggehaald
tot volgend jaar. We legen de korven
wekelijks.

Gemeente installeert weer bladkorven 
U kunt uw bladafval gratis kwijt op 150 plaatsen

Vorige week gingen b en w akkoord
met de voorgestelde werkzaam-
heden voor de herinrichting van
het centrum van Hengelo. De her-
inrichting betreft het 'rondje rond-
om de kerk', de rijbaan van de
Spalstraat en de reconstructie van
de Kervelseweg. Hiervoor heeft
een aanbesteding plaatsgevonden.
Na de wettelijke bezwaartermijn
kan naar verwachting eind septem-
ber het werk definitief worden
gegund en kunnen eind oktober
de werkzaamheden starten. 

Planning
Na de definitieve gunning gaan

de gemeente en de aannemer de
werkzaamheden definitief plannen.
Dit gebeurt op een zodanige ma-
nier dat de aannemer zijn werk kan
doen, maar ook de ondernemers
en bewoners bereikbaar blijven. 

Voor aanvang van de werkzaam-
heden organiseert de gemeente
voor belanghebbenden een infor-
matieavond. Ook kunnen inwoners
of ondernemers vanaf dit najaar
met hun vragen terecht in de spe-
ciaal ingerichte informatieruimte
over het centrumplan Hengelo. 
Deze ruimte komt in het oude
gemeentehuis.

Start werkzaamheden herinrichting
centrum Hengelo



Op 1 oktober ontvangen 15.000 men-
sen van 65 jaar en ouder in de GGD
regio Gelre-IJssel een vragenlijst
over gezondheid, welzijn en zorg. 
De gemeenten die onder deze regio
vallen (Bronckhorst is er daar één
van) en GGD Gelre-IJssel willen
graag hun antwoorden vernemen
aan de hand van diverse vragen over
deze onderwerpen. In combinatie
met de onderzoeksresultaten uit
2005 kunnen zij ontwikkelingen in
de gezondheid en zorgbehoefte van
ouderen in kaart brengen. De afge-
lopen jaren hebben gemeenten al
veel activiteiten voor ouderen ont-

plooid. In onze gemeente bijvoor-
beeld: stimuleren van activiteiten
voor en door ouderen, preventieve
huisbezoeken en een pilot Een-
zaamheid. Met de nieuwe onder-
zoeksresultaten, die in het voorjaar
van 2011 worden verwacht, kunnen
gemeenten en GGD hun activiteiten
en voorzieningen waar nodig ver-
beteren. Ontvangt u een vragenlijst,
dan hopen wij dat u deze invult!

Per gemeente krijgen 600 zelfstan-
dig wonende mensen van 65 jaar en
ouder op 1 oktober via de post het
verzoek een uitgebreide vragenlijst

in te vullen. De vragenlijst gaat over
hun gezondheid, leefstijl, zelfred-
zaamheid, zorgbehoefte en bekend-
heid met zorg- en welzijnsvoorzie-
ningen. De GGD rapporteert in het
voorjaar van 2011 de resultaten aan
de gemeenten. De 65-plussers zijn
willekeurig gekozen met behulp van
een steekproef uit het adressen-
bestand van de gemeenten. GGD 
en de gemeenten gaan volstrekt
vertrouwelijk met de gegevens om
volgens de strikte privacyregels die
voor dergelijke onderzoeken gelden.
Deelname aan het onderzoek is
vrijwillig. Sommige mensen hebben
moeite met het lezen of invullen van
de vragenlijst, zij kunnen hulp vra-
gen van andere mensen omdat juist
ook hun antwoorden belangrijk zijn.

Het onderzoek maakt deel uit van
een groter onderzoek van GGD'en
in heel Gelderland en Overijssel. 
Het vorige ouderenonderzoek in
2005 is ook gezamenlijk uitgevoerd.
De meeste ouderen voelden zich in
2005 lichamelijk redelijk gezond. 
Bij mensen vanaf 75 jaar was wel
veel meer kans op gezondheids-
problemen dan bij mensen jonger
dan 75 jaar. De meest voorkomende
problemen waren: eenzaamheid,
valongevallen, overgewicht, mobili-
teitsbeperking en de behoefte aan
(meer) huishoudelijke ondersteuning.

Vragenlijstonderzoek onder 65-plussers 
in alle gemeenten van GGD regio Gelre-IJssel
Ook 600 Bronckhorsters krijgen enquête

Voor inwoners van Hengelo heeft
de gemeente voor het gescheiden
aanbieden van glas, kleding, drank-
pakken en kunststofverpakkingen op
het parkeerterrein hoek Spalstraat/
Kastanjelaan een milieuparkje
ingericht. Deze wordt zodanig veel
gebruikt dat uitbreiding nodig is.
Daarom openen we op korte termijn
een nieuw parkje op het parkeer-
terrein van sporthal De Kamp in
het dorp. Bij de keuze is rekening
gehouden gehouden met bereik-
baarheid, gebiedsdekking en de
ligging ten opzichte van het parkje
aan de Kastanjelaan. Met het nieu-
we parkje is de inzamelcapaciteit
in Hengelo vergroot en kunnen
inwoners (nog) beter terecht voor
het aanbieden van hun afval. Dat
vinden we belangrijk omdat dit het
milieu ten goede komt. 

In eerste instantie was het de
bedoeling het nieuwe parkje aan
te leggen in het grasveld aan de
Sarinkkamp tegenover de sporthal.
In overleg met omwonenden is
echter besloten om dit te verplaat-
sen naar de parkeerplaats van de
sporthal. Zij gaven aan onder andere
verkeersoverlast te vrezen. Op de
nieuwe locatie verwachten wij min-
der problemen. In alle kernen van

Bronckhorst zijn 1 of meerdere
milieuparkjes ingericht voor het
(gratis) aanbieden van verschillende
afvalsoorten. 

Aanbiedregels
Voor het aanbieden van afval bij
de milieuparkjes gelden regels.
U kunt er met bepaalde afvalsoorten
terecht en met andere niet. De con-
tainer voor kunststofverpakkingen
is bijvoorbeeld alleen bedoeld voor
kunststofverpakkingsmaterialen
uit particuliere huishoudens, zoals
shampoo- en wasmiddelflacons,
plastic flessen voor drank en sausen
etc. maar niet voor hard plastic
spullen zoals jerrycans, speelgoed
en emmers. Verkeerd afval zorgt
voor verstoppingen van de containers
waardoor anderen er niet meer
terecht kunnen. Gebruik de milieu-
parkjes alleen tussen 08.00 en
22.00 uur en het is niet toegestaan
afval naast de containers te plaatsen.
Zo voorkomen we zwerfafval en
overlast voor bewoners! 

Voor alle informatie over wat wel/
niet in de containers mag. Kijk 
op de afvalkalender, op www.
berkelmilieu.nl of www.afvalvrij.nl.
Bellen met Berkel Milieu kan ook 
via tel. (0575) 54 56 46.

Hengelo krijgt tweede milieuparkje 
op parkeerterrein sporthal De Kamp

Inwoners van Hengelo krijgen een tweede milieuparkje om afvalsoorten gescheiden aan

te kunnen bieden

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sire-
nes te horen in heel Nederland.
Dus ook in Bronckhorst. De sire-
nes geven dan één luid alarm dat
1 minuut en 26 seconden te horen
is. Omdat het om een test gaat,
hoeft u geen actie te ondernemen.
Het maandelijkse alarm heeft tot
doel het landelijke waarschuwings-
en alarmeringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend
bent met het sirenegeluid en weet
wat u moet doen als de sirene
gaat in geval van een ramp: 
'Ga direct naar binnen, sluit ramen
en deuren en zet de radio of TV
op omroep Gelderland'. Via deze
omroep wordt u op de hoogte ge-
houden van de ramp en ontvangt
u zonodig instructies. Op maandag
4 oktober a.s. is de eerstvolgende
sirenetest.

Sirenetest

De uitvoering van de geplande
werkzaamheden aan de Hummelo-
seweg in Hengelo start dit najaar.
De verharding op de weg wordt
vervangen en tegelijkertijd verbe-
teren we de inrichting van de weg,
die een doorgaande functie heeft,
zodat deze beter afgestemd is op
de geldende maximumsnelheid
van 30 km/uur. Dat is nu niet het
geval en uit metingen blijkt dat
harder wordt gereden dan is toe-

gestaan. Om de verkeersveiligheid
te verbeteren, verbreden we onder
andere de fietssuggestiestroken
waardoor de rijbaan smaller lijkt
en leggen we plateaus op drie
kruisingen aan die de gereden
snelheden moeten remmen. 
Tot slot worden de trottoirs her-
straat en doorlopend aangebracht.
De inritten krijgen een verlaagde
trottoirband. De plannen zijn in juli
besproken met belanghebbenden.

Verkeersmaatregelen
Hummeloseweg in Hengelo

Net zoals in 2009 kunnen we ook in 2010 weer 100
Bronckhorster huiseigenaren de mogelijkheid bieden
om maximaal 500 euro subsidie te krijgen voor energie-
besparende maatregelen in hun woning. Hiermee wil
de gemeente huiseigenaren van woningen, waarin ze
zelf wonen, stimuleren om energiebezuinigende maat-
regelen toe te passen die goed zijn voor milieu en klimaat.
U kunt subsidie krijgen voor de volgende maatregelen:
HR++ glas, zonneboilers, HRe-ketel, zonnecollectoren,
vloerisolatie, dakisolatie en gevelisolatie. De regeling
past in het Klimaatbeleid van de gemeente. De Achter-
hoekse gemeenten krijgen in totaal 400.000 euro aan
subsidie van de provincie Gelderland om de regeling 
uit te kunnen voeren. Per gemeente is dit 50.000 euro
en daarvan bieden de acht gemeenten dus 100 huiseige-
naren de mogelijkheid een subsidie van maximaal 
500 euro te krijgen. De regeling start per 1 oktober
2010 en duurt tot uiterlijk 17 juni 2011. Wie het eerst
komt, het eerst maalt en op = op. De woningen moeten
zijn gebouwd of zijn opgeleverd voor 1 oktober 2010. 

De energiebesparende maatregelen moeten worden
uitgevoerd in de periode oktober 2010 tot en met juli
2011. De regeling was in 2009 zo'n groot succes dat de
subsidiepot binnen 1 maand leeg was, dus wij raden
huiseigenaren aan er snel bij te zijn! 

Aanvragen?                                                                                                   
Een aanvraagformulier voor de subsidie is vanaf 
1 oktober 2010 te downloaden via www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Digitaal loket � Subsidie - Achterhoek
bespaart. U moet de maatregelen eerst uitvoeren, 
voor de gemeente de subsidie uitkeert. 
Bij de aanvraag moet u offertes overleggen. Doen!

Subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen
in woningen ook in 2010!

Op deze gemeentepagina's vindt u
dit najaar om de week een artikel
over mantelzorg in Bronckhorst.
Samen met verschillende organi-
saties zet de gemeente zich in om
mantelzorgers te ondersteunen
bij de zorg die zij verlenen aan fa-
milieleden of vrienden. Zorg, die
voor deze mensen zo enorm be-
langrijk is. De organisaties laten u
in de artikelen graag zien waar zij
u als mantelzorger in bij kunnen
staan. 

Kopzorgen over je ouder… 
Kinderen van Ouders met Psychi-
sche Problemen (KOPP) zijn een
vrij onzichtbare groep in onze
samenleving. Zij hebben vaak te
maken met een complexe thuis-
situatie. Als kind of jongere praat 
je niet gemakkelijk over de psychi-
sche problemen van je ouder(s) of
je eigen gevoelens, zoals schaamte
of schuldgevoel. Juist voor deze
groep is vroegtijdige hulp belang-
rijk, omdat het kan voorkómen
dat zij zelf psychische problemen
krijgen. 

In zogenaamde KOPP
groepen van GGNet
delen kinderen en jon-
geren hun ervaringen.
Met begeleiding én
hulp van elkaar krijgen
ze een steuntje in de
rug en meer grip op 
de situatie. Eind sep-
tember 2010 start in
Doetinchem de KOPP
groep 10 t/m 12 jaar en
een KOPP groep voor 
7 t/m 9 jarigen begint
in oktober. 

In het najaar 2010 gaat
ook de KOPP groep
jongeren van 16 t/m 25
jaar van start. Meer in-
fo: zie www.ggnet.nl. 

Herken jij je in dit verhaal? Geef je
dan op voor één van deze groepen.
Zoals Lisa de Jong,  één van de
deelnemers van vorig jaar zei: 
“De drempel is hoog, maar het
lucht echt enorm op.” Je kunt 
je opgeven door contact op te 
nemen met GGNet Preventie, 
via tel. (0575) 58 24 50 of e-mail:
preventie@ggnet.nl. Kijk ook eens
op www.jonginbronckhorst.nl, een
website over alles wat jongeren
bezighoudt (luchtige en serieuze
info). Hierop is ook goede info voor
jonge mantelzorgers te vinden.

Mantelzorg in Bronckhorst



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons
centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archiefgege-
vens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later)
hebben wij alle gegevens bij de hand.

Raadsvergadering 
23 september 2010
Op 23 september jl. vergaderde de ge-
meenteraad. Er is o.a. gesproken over:

• Benoeming mevrouw A.E.N.
Hacquebard als commissielid
niet-zijnde raadslid
Mevrouw A.E.N. Hacquebard uit
Hummelo is benoemd als commis-
sielid niet-zijnde raadslid voor D66.
De benoeming ging 24 september
in

• Bestemmingsplan 'Buitengebied
2009 Kuilenburgerstraat 4,
Steenderen'
De raad stelde het bestemmings-

plan 'Buitengebied 2009 Kuilen-
burgerstraat 4, Steenderen'
ongewijzigd vast. Het gaat om een
uitbreiding van het agrarische

perceel
• Bestemmingsplan 'Baak;

Zutphen-Emmerikseweg 131'
De raad stelde het bestemmings-
plan 'Baak; Zutphen-Emmerik-
seweg 131' ongewijzigd vast.
Met dit plan wordt de leegstaande
bedrijfsbebouwing met woning
en parkeerplaats vervangen door
vier twee-onder-een-kapwoningen.
Dit plan valt niet onder de nieuwe
regionale woonvisie die de Ach-

terhoekse gemeenten onlangs
vaststelden (waarin een flinke
vermindering van het aantal
geplande nieuwbouwwoningen
werd aangekondigd), omdat het
traject voor dit plan al langer
loopt. Na de terinzage termijn
kan worden gestart met de bouw

• Informatie ontwikkeling HAVO-
terrein Vorden
De raad stemde in met de voort-
zetting van de ontwikkeling van
het HAVO-terrein in Vorden.
Ook hier is sprake van een lopend
traject dat niet onder de regionale
woonvisie valt

• Projecten in begroting 2011
Regio Achterhoek
De raad stemde in met de pro-
grammaverantwoording en de
bijdrage voor projecten 2011 in
regionaal verband

• Opheffen Schildersoordschool
in Zelhem
In Zelhem zijn twee scholen voor
openbaar onderwijs, de Schilders-
oordschool en de Jan Ligthart-
school. Beide scholen vallen
onder de stichting IJsselgraaf. 
De raad stemde in met het verzoek
van IJsselgraaf tot het opheffen
van de Schildersoordschool door
het samengaan met de Jan Ligt-
hartschool, omdat het aantal leer-
lingen de laatste jaren behoorlijk

is afgenomen. Een nauwe samen-
werking is er al

• Uitgangspunten begroting 2011-
2014 en financiële maatregelen
De gemeente moet flink bezuinigen.
Deze bezuinigingen vragen om fun-
damentele keuzen. Daarom wordt
binnen het project 'Toekomst-
bestendig Bronckhorst' eerst
bepaald wat voor soort gemeente
Bronckhorst wil zijn in de komende
tien jaar. Daaruit vloeit voort op
welke beleidsvelden de gemeente
haar huidige inzet verminderd.
Maar voor de dagelijkse gang van
zaken staat de tijd niet stil; er wor-
den uitgaven gedaan, contracten
gesloten en afspraken gemaakt.
Hiervoor zijn nu spelregels vast-
gelegd, waardoor de realisatie van
de nieuwe rol van Bronckhorst
niet belemmerd wordt door
meerjarige verplichtingen binnen
bestaand beleid aangegaan vanaf
nu. De raad stemde in met de
uitgangspunten. Later dit jaar
volgt meer informatie over bezui-
nigingen die de gemeente moet
doorvoeren

• Evaluatie jongerendebatten
2010
In 2010 organiseerde de gemeente
jongerendebatten, waar 16 Bronck-
horster scholen aan deel namen.
De raad stemde er mee in te onder-

zoeken of in 2011/2012 opnieuw
jongerendebatten voor de groe-
pen 7 en 8 van de Bronckhorster
basisscholen georganiseerd
kunnen worden

• Subsidieverordening
Achterhoek Bespaart 2010
De raad stelde de subsidieveror-
dening Achterhoek Bespaart 2010
vast. Zie voor meer informatie het
artikel elders op deze gemeente-
pagina's

• Wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening (APV), Bouw-
verordening Bronckhorst 2010,
Erfgoedverordening en Leges-
verordening Bronckhorst 2010
Op 1 oktober a.s. gaat de nieuwe
omgevingsvergunning (Wabo) in.
Zie voor meer informatie elders
op deze gemeentepagina's. De
raad stelde de wijzigingen vast,
gericht op het aanpassen van de
verordeningen aan de Wabo

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u
naar de website van de gemeente
(onder Bestuur en organisatie �
Vergaderstukken � Gemeenteraad.)

De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 28 oktober a.s.

Uit de raad

Deze week is aannemer Dussel-
dorp gestart met de renovatie van
de drukriolering in het gebied
Vierakker/Wichmond. Deze druk-
riolering is in de jaren '80 aange-
legd. De werkzaamheden bestaan
uit  het vervangen van het elektri-
sche deel inclusief de kast, 
plaatsen van nieuwe pompen 
en vervangen van het leidingwerk
in de putten. De renovatie duurt 
tot het einde van dit jaar.

Bereikbaarheid
Op verschillende locaties is de
bereikbaarheid van de huidige
rioolgemaaltjes niet goed. Deze
worden verplaatst naar een beter
bereikbare plaats. Het bepalen 
van een nieuwe locatie gebeurt
in overleg met de bewoners. 

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaam-
heden, dan kunt u contact opnemen
met de heer M. Bremer. Hij is te
bereiken via het algemene nummer
van de gemeente, (0575) 75 02 50.

Renovatie drukriool in
Vierakker/Wichmond

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), houden van een loterij tijdens najaarsconcert op 9 oktober 2010 in sporthal De Kamp,

chr. muziekvereniging Crescendo
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 17 (De Hietmaat), ontheffing groepskamperen, 8, 9 en 10 oktober 2010,

In stap en draf
• Wichmond, sportcomplex De Lankhorst, 30 oktober 2010, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet

van 18.00 tot 01.00 uur, afsluiten Lankhorsterstraat, tussen de Dorpsstraat en de Polweg,
van 18.30 tot 24.00 uur, muziekvereniging Jubal

• Zelhem, sporthal De Pol, houden van een gymnastiekuitvoering, 30 oktober 2010 van 13.00 tot
16.00 uur en van 18.30 tot 21.00 uur, houden van een loterij tijdens de gymnastiekuitvoering 
om 15.00 en 20.00 uur, gymnastiekvereniging SSS

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 77A, veranderen bedrijfshal
• Halle, Marssestraat 8, verbouwen woning en bouwen schuurt
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 18, vergroten bedrijfshal
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 49, plaatsen prefab geluidsscherm

Aanvragen

• Keijenborg, Pastoor Thuisstraat 15A, vernieuwen schuur
• Toldijk, Lamstraat 16A, bouwen melkveestal
• Vorden, Mosselseweg 16, vergroten ligboxenstal 
• Vorden, Schimmeldijk 1, bouwen longeer- opslagruimte
• Wichmond, Beeklaan 34, plaatsen dakopbouw
• Zelhem, Hummeloseweg 85, plaatsen vier silo's
• Zelhem, Keijenborgseweg 2, vergroten kweekkas
• Zelhem, nabij Velswijkweg 1, bouwen woning

Kapvergunningen
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 18, 1 eik en 5 berken, geen herplant 
• Rha, Prinsenmaatweg, circa 40 populieren, geen herplant

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 16 september 2010:
• Hoog-Keppel en omgeving, ATB-toertocht, 24 oktober 2010, toerclub Steenderen
Afgegeven op 17 september 2010:
• Vorden, grasveld bij de Lindese molen, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Blubberrun

2010, 31 oktober 2010 van 10.00 tot 17.00 uur, hotel/restaurant Bakker
• Zelhem, Pluimersdijk, slachtvisite en oude ambachten en stopverbod op een gedeelte van de

Pluimersdijk, tussen de nummers 3 en 5, 7 november 2010 van 11.00 tot 17.00 uur, museum
Smedekinck

Afgegeven op 20 september 2010:
• Hengelo (Gld), hoek Raadhuisstraat - Schoolstraat (marktplein), plaatsen mobiele servicedesk

t.b.v. UPC Nederland, 21 oktober 2010 van 10.00 tot 18.00 uur, Roscom promotie B.V.

Verleende vergunningen

Wie een rolstoel nodig heeft, maar
er niet iedere dag van afhankelijk is,
kan met de rolstoelpool één dag
lang gratis gebruik maken van een
rolstoel. Een uitkomst voor bijvoor-
beeld mensen die een rolstoel nodig
hebben om een dagje uit te gaan. Zij
kunnen nu voor 24 uur een rolstoel
aanvragen bij de receptie van woon-

zorgcentrum De Bleijke in Hengelo.
Een rolstoelpool is een gemeen-
schappelijk depot, van waaruit een
rolstoel voor tijdelijk gebruik snel
beschikbaar is. De rolstoelpool vult
het gat voor mensen die niet langdu-
rig of permanent gebruik maken van
een rolstoel, maar voor sommige
activiteiten wel afhankelijk zijn van
een rolstoel. Dankzij deze pool kun-
nen deze mensen weer meedoen
aan allerlei activiteiten.

Geen eigen bijdrage
De pool werkt eenvoudig. Rolstoelen
zijn op te halen bij woonzorgcentrum
De Bleijke, Beukenlaan 1 in Hen-
gelo. U reserveert telefonisch een
rolstoel via tel. (0575) 49 82 00. Bij
het ophalen worden naam en adres
genoteerd. Daarna mag u de rolstoel
één dag gebruiken. Voor gebruik
wordt geen eigen bijdrage gerekend.

Voor iedereen
De pool bij De Bleijke is bedoeld voor
iedere inwoner in Hengelo e.o. die
incidenteel gebruik wil maken van
een rolstoel. Het is dus niet alleen
een aanbod voor bewoners van de
woonzorgcentra.

Opening 1e rolstoelpool
Op 29 september opent wethouder
Josephine Steffens om 16.30 uur bij
De Bleijke de eerste rolstoelpool in
onze gemeente. Het is onze bedoeling
om in samenwerking met zorgaanbie-
ders bij meer zorgcentra in Bronck-
horst rolstoelpools te realiseren.

Af en toe een rolstoel nodig? 
Eerste rolstoelpool in Hengelo
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• Vorden, parkeerplaats Dorpsstraat (marktplein), plaatsen mobiele servicedesk t.b.v. UPC 
Nederland, 23 oktober 2010 van 10.00 tot 17.00 uur, Roscom promotie B.V.

• Zelhem, parkeerplaats Stationsplein, plaatsen mobiele servicedesk t.b.v. UPC Nederland, 
22 oktober 2010 van 11.00 tot 21.00 uur, Roscom promotie B.V.

Afgegeven op 22 september 2010:
• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, kerstconcert, 12 december 2010 van 19.00 tot 21.00 uur, 

chr. muziekvereniging Crescendo
• Hengelo (Gld), Stellingweg 2, motor kennismakingsdag met live-muziek, 13 november 2010

van 11.00 tot 01.30 uur, Side-car-party

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 20 september 2010:
• Hengelo (Gld), Kreunenskamp 10, plaatsen tuinhuis met berging

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 20 september 2010: 
• Halle, Heurneweg 2, verbouwen schuur, verleend met toepassing van artikel 50, lid 3 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Zelhem, Heisterboomsdijk 3, bouwen melktank- en robotruimte, verleend met toepassing van

artikel 50, lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek
en Liemers

Verzonden op 22 september 2010:
• Vorden, Baakseweg 6, verbouwen koetshuis tot theeschenkerij/informatieruimte
• Zelhem, Wassenaarweg 5, bouwen bedijfshal
Verzonden op 23 september 2010:
• Zelhem, Wittebrinkweg 6A, bouwen landhuis 

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 23 september 2010:
• Wichmond, Lankhorsterstraat 30, bouwen schuur

Drank-en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 17 september 2010:
• Hummelo, de heer S. Dorrestijn en mevrouw M. Rexwinkel is vergunning verleend voor het

uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Dorpsstraat 1
• Toldijk, stichting Ontmoetingscentrum Toldijk is vergunning verleend voor het uitoefenen van

een horecabedrijf in de inrichting Hoogstraat 15

Sloopvergunningen 
Verzonden op 20 september 2010:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 40, slopen dak van een kapschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 25, slopen dakbeschot van de woning, komt asbesthoudend 

afval vrij
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 15, slopen voormalige gemeentewerkplaats, komt asbesthoudend

afval vrij
• Zelhem, Varsselsestraat 11, slopen twee schuren en een mengmestsilo, komt asbesthoudend

afval vrij
Verzonden op 22 september 2010:
• Baak, Walterslagweg 4, slopen dak mestsilo, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Kerkhoflaan 3, slopen asbestdakplaten van twee opslagruimtes
• Zelhem, Priesterinkdijk 4, slopen asbestdak van een kapschuur
• Zelhem, Stikkenweg 21, slopen asbestdakplaten van vier schuren
Verzonden op 23 september 2010:
• Zelhem, Eeltinkweg 7, geheel slopen drie schuren en drie afdaken, komt asbesthoudend 

afval vrij

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 24 september 2010:
• Voor-Drempt, Kerkstraat 3, voor de restauratie van de pastorie

Kapvergunningen
Afgegeven op 23 september 2010:
• Zelhem, Jan Steenstraat 5, 1 iep, geen herplant

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Hengelo (Gld), tijdens de intocht van Sinterklaas is de Spalstraat, tussen de Raadhuisstraat 

en de Kerkstraat, op 21 november 2010 van 12.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hummelo, tijdens de open tuindagen van kwekerij Oudolf op 2 en 3 oktober van 10.00 tot 16.00 uur
geldt op de Broekstraat, tussen de huisnummers 13 t/m 23, een stopverbod aan beide zijden
van de weg

• Vorden, tijdens de 'Nacht van de Nacht' is de Kerkstraat, tussen de Burg. Galleestraat en 
de Dorpsstraat, op 30 oktober 2010 van 12.00 tot 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, 
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens cyclocrosswedstrijden is de Schuttestraat, tussen de Vordensebosweg en 
de Ruurloseweg, op 29 december 2010 van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer. Deze verkeersmaatregel geldt ook tijdens de
cyclocrosswedstrijden in 2011

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten 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).
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van
het bezwaar en uw ondertekening. 

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

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 20 september 2010:
• Zelhem, Huusakker 15, bouwen woning
Verzonden op 22 september 2010:
• Zelhem, Akkermansstraat 11, bouwen werktuigenberging

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 20 september 2010:
• Hummelo, Groeneweg 7, vergroten woning met garage/berging

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van de besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw hand-
tekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u
het griffierecht van de gemeente terug. 

Onherroepelijke wijzigingsplannen
De volgende wijzigingsplannen zijn onherroepelijk geworden:
• 'Heidenhoekweg 9 Zelhem'. Het plan heeft betrekking op het vergroten van het agrarisch

bouwperceel tot 1,5 ha en het toestaan van een tweede bedrijfswoning op het perceel Heiden-
hoekweg 9 in Zelhem

• 'Buitengebied 2010; Paardestraat 5 Steenderen'. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van
een agrarisch bedrijf in een woonfunctie op het perceel Paardestraat 5 in Steenderen

De wijzigingsplannen liggen tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer
(0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Aangezien de plannen onherroepelijk zijn, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen
van een reactie.

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 107, bouwen schuur, ontheffing in verband met het overschrijden

van de maximale toegestane goothoogte, geldend bestemmingsplan 'Baak-Toldijk 1992'

Het bouwplan ligt van 30 september t/m 10 november 2010 tijdens de openingstijden voor
belanghebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het plan,
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Exploitatieovereenkomst locatie Molenenk 4, Hengelo (Gld)
B en w van Bronckhorst maken bekend dat zij op 21 september 2010 een overeenkomst over
grondexploitatie hebben gesloten met Stapelbroek Jansen Vastgoed B.V. inzake uitbreiding van
bedrijfsterrein en productiehallen op het perceel Molenenk 4 in Hengelo. De overeenkomst heeft
betrekking op de percelen, kadastraal bekend gemeente Hengelo - sectie Q nrs. 468 (ged.), 
471, 472, 501 (ged.), 774, 776, 863 (ged.), 892 (ged.) - sectie F nrs. 2426, 2521 en 2522.

Inzage stukken
De overeenkomst ligt van 30 september t/m 11 november 2010, tijdens openingstijden, voor een
ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u
op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. 

Tegen de overeenkomst kunnen geen bezwaren of zienswijzen worden ingediend.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeenthuis ligt vanaf 30 september t/m 10 november 2010 het volgende
ontwerpbesluit ter inzage:
• Hummelo, Dorpsstraat 3-5, aanvraag gewijzigde monumentenvergunning voor het realiseren

van een tweede appartement 

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door belanghebbenden worden ingediend, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 11 november 2010. 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 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. Uitsluitend degenen die nu zienswijzen
indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest en kunnen worden
aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve
beschikking.

Monumenten



Openbare bekendmakingen - vervolg

Meldingen Landelijk Register Kinderopvang 
B en w maken bekend dat zij in het 'Landelijk Register Kinderopvang' hebben opgenomen:
• Stichting Kinderopvang Avonturijn Ruurlo: buitenschoolse opvang (BSO) Eris, Zelledijk 22 in

Hengelo (Gld) 

Het complete register is te raadplegen via www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met afdeling Dienstverlenging van de gemeente Bronckhorst,
tel. (0575) 75 02 50.

Wijziging diverse verordeningen
Met ingang van 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
in werking. In totaal 25 bestaande vergunningen worden als één behandeld. U vraagt straks
bijvoorbeeld geen kap- of bouwververgunning aan maar een omgevingsvergunning voor de
desbetreffende activiteit(en). Over de Wabo treft u elders op deze gemeentepagina's uitgebreide
info aan. Om de werking van de omgevingsvergunning mogelijk te maken heeft de raad van de
gemeente Bronckhorst op 23 september 2010 besloten vier verordeningen aan te passen:

• Algemene plaatselijke verordening Bronckhorst 2010 
De vergunningen aanleggen en veranderen van een weg (uitwegvergunning), vellen van een
houtopstand (kapvergunning) en handelsreclame worden gelntegreerd in de Wabo. Dit houdt 
in dat bij het inwerking treden van de Wabo geen vergunning meer wordt verleend op grond van
de Algemene plaatselijke verordening Bronckhorst 2010 (APV) maar op grond van de Wabo. De
toetsingsgronden blijven echter in de APV. De wijziging van de APV is uitsluitend gericht op het
aanpassen van de APV aan de Wabo. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen in de APV aangebracht.

• Bouwverordening Bronckhorst
Als de Wabo in werking treedt is een gedeelte van de tekst die in de bouwverordening is opge-
nomen verouderd. Daarnaast is de 13e wijziging van de bouwverordening aangegrepen om een
aantal al langere tijd bestaande fouten te corrigeren. 

• Erfgoedverordening 2010 Gemeente Bronckhorst 
De monumentenvergunning wordt gelntegreerd in de Wabo. Dit houdt in dat bij het inwerking
treden van de Wabo geen vergunning meer wordt verleend op grond van de Erfgoedverordening
maar op grond van de Wabo. De toetsingsgronden die in de Erfgoedverordening zijn opgenomen
blijven echter in de Erfgoedverordening. De wijzing van de Erfgoedverordening is uitsluitend
gericht op het aanpassen van de Erfgoedverordening aan de Wabo. Er zijn geen inhoudelijke
wijzigingen in de Erfgoedverordening aangebracht.

Gemeentelijke regelgeving algemeen • Legesverordening Bronckhorst 2010
Door het inwerking treden van de Wabo vervalt zonder wijziging van de legesverordening ook de
grondslag voor het heffen van leges voor alle onder de Wabo vallende vergunningen. De wijziging
heeft betrekking op het aanpassen van de legesverordening aan de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. Bovendien is de wijziging aangegrepen om de Legesverordening Bronckhorst
2010 aan te passen aan de Crisis- en herstelwet en schrappen (stookontheffing) of aanpassen
(aanlegvergunning) van enkele bedragen in de legesverordening.

De verordeningen liggen gedurende zes weken vanaf de dag na deze bekendmaking ter inzage bij
de publieksbalie van het gemeentehuis en zijn te downloaden via www.bronckhorst.nl � Infobalie
� Digitaal Loket � Regelgeving. 

Regels voor het plaatsen van driehoeks-/sandwichborden
Voor het plaatsen van driehoeks-/sandwichborden heeft u een vergunning nodig van de gemeente.
Deze vorm van tijdelijke reclame is alleen toegestaan voor evenementen die plaats vinden binnen
Bronckhorst of voor fondsverwervende reclame (landelijke collectes/acties). Ook instellingen
met een maatschappelijk belang voor de inwoners van Bronckhorst (bijvoorbeeld onderwijs-
instellingen) komen hiervoor in aanmerking. Het plaatsen van driehoeks-/sandwichborden voor
(handels)activiteiten van commerciële bedrijven (autoshows, open-huizen-route, open dagen
etc.) is niet toegestaan.

Aangewezen locaties
De locaties waar de driehoeks-/sandwichborden
geplaatst mogen worden zijn door de gemeente
aangewezen en herkenbaar door een paars/rose
of geel/oranje sticker met naaststaande gege-
vens. In overleg met de Dorpsraad Hummelo en
Keppel zijn in Hummelo de locaties aangepast. 
De locatie aan de Zutphenseweg is vervallen, hiervoor is nu de locatie tegenover Dorpsstraat 8-10
gekomen. Aan de Keppelseweg is de locatie verplaatst naar de overkant nabij het kunstwerk. 

Spandoeken
Reclame maken door middel van spandoeken is alleen toegestaan voor fondsverwervende reclame.

Regelgeving
In de Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst (APV) 2008 is opgenomen dat het verboden
is om zonder vergunning van b en w reclame-uitingen te plaatsen. In het Uitvoeringsprogramma
tijdelijke reclame-uitingen zijn de voorschriften vastgelegd waaraan u moet voldoen om in aan-
merking te komen voor het plaatsen van tijdelijke reclame. Meer informatie vindt u op
www.bronckhorst.nl onder Infobalie � Digitaal loket � Regelgeving.

Het najaar komt 

er weer aan

Tijd voor 

gezelligheid

Onze binnenhuisadviseurs staan voor u 

klaar met eerlijke en deskundige adviezen. 

Wij hebben diverse ACTIES op het gebied van 

VLOEREN en RAAMDECORATIES.

10% korting op een ruime 

keuze aan schoonloopmatten

Geldig van 

1 oktober t/m 

31 december 2010

knip uit

Ruurloseweg 2, Hengelo gld.

Tel. (0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27, Ruurlo

Tel. (0573) 45 31 93

Markt 9, Groenlo

Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl

BEZOEK ONZE INFODAG
ZATERDAG 2 OKTOBER VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

K I J K  O O K  O P  W W W. F R A N C I N E . N L

Varsseveldseweg 55 
7131 JA  Lichtenvoorde 

0544 371509

1980 - 20101980 - 2010

Viert dit jaar haar 30-jarig bestaan!

1980 - 20101980 - 2010

Viert dit jaar haar 30-jarig bestaan!

Daarom ontvangt u nu 10% KORTING
op onze toch al scherp geprijsde meubelen!

Graag tot ziens bij: Openingstijden:
G. Onstenk Meubelen Vrijdag van 13.30 - 21.00 uur
Molenenk 20 Hengelo Gld. Zaterdag van 9.30 - 17.00 uur
0575 463153 - 06 54 317 355

Oh ja, kom ook eens langs in onze Ak-Zie Meubelhal! Hier vindt u vele koopjes van nieuwe en inruilmeubelen.
Voor meer informatie: www.onstenkmeubelen.nl



Hoge Wesselink 2 - Steenderen         (0575) 45 19 74

M
M

Autobedrijf
Melgers

Onder het motto: 

Mooi Makkelijk Wassen 
biedt Autobedrijf Melgers 

met de wasstraat extra service 
en zorg voor uw auto.

Hoge Wesselink 2 - Steenderen - (0575) 451974

M
M

Autobedrijf
Melgers

Hyundai Santa Fe
2.4i 16V 4wd, airco,

trekhaak, 2001, 5-drs.

€ 6.250,-

www.autobedrijfmelgers.nl

Hyundai Accent 1.3i 5drs. Active + Airco 2005 117.384 km € 6.250
Mazda 3 Sport 1.6 5drs. Touring 2006 28.478 km € 12.950
Nissan Primera 1.6 4D SI 1998 127.461 km € 3.250
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km € 10.750
Opel Zafira 1.8 16V EXECUTIVE 2006 118.611 km € 16.950
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS 2007 61.207 km € 7.750
Peugeot 206 XS 1.4-16V 3-DRS 90PK PACK 2005 76.431 km € 8.350
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km € 11.750
Peugeot 307 XS 1.6-16V BREAK 2006 134.333 km € 11.950
Renault Kangoo KALEIDO 1.6 16V SL 2005 75.514 km € 10.500
Renault Twingo 1.2 8V AUTHENTIQUE 2008 28.026 km € 8.250
Toyota Yaris 1.3 Vvt-i Automaat 5drs. Sol 2004 20.456 km € 7.950
Volkswagen Golf 1.4 16V FSI 66KW 5D Comfort Line 2005 139.500 km € 12.950
Volvo S60 D5 GEARTRONIC 2005 158.484 km € 14.750
Volvo V70 2.5t Geartronic Titanium 2004 174.354 km € 16.950

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Hyundai Tucson
2.0 style, 2007
€ 17.950,-

OPEL CORSA 1200-16V ELEGANCE 2002 5950
OPEL CORSA 1200-16V RHYTHEM AIRCO 2005 8950
OPEL CORSA 1400 5-DRS ENJOY 2008 12950
OPEL MERIVA 1600-16V COSMO 2003 8950
OPEL MERIVA 1600-16V ENJOY 2006 10450
OPEL ASTRA 2200-16V SPORT STATION 2001 5950
OPEL ASTRA 1600 5-DRS AUTOMAAT 2002 5950
OPEL VECTRA 1800-16V EDITION 2005 13950
OPEL OMEGA 2200-16V SPORT STATION 2003 8950
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-ZIT 2003 8950
AUDI A4 1.9 TDI B.LINE SEDAN 2003 10950
DAIHATSU CUORE 3-DRS OSAKA 2000 2950
FORD KA TREND 2001 2950
FORD KA AIRCO SIVER EDITION 2005 5950
FORD FOCUS 1.6 5-DRS AIRCO 1999 3950
PEUGEOT 106 3-DRS ACCENT 2003 4450
PEUGEOT 307 1600 5-DRS XS 2003 8950
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI XSI 2006 12950
VOLVO S 40 2.0 SEDAN AIRCO 2000 2950
RENAULT SCENIC 1600-16V EXPRESSION 2003 8950
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 14950
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4 2004 12950
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 15950
LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 HIGHLANDER 2001 10950
MERCEDES ML 270 CDI 4X4 AUTOMAAT 2001 12950
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3 2006 18950

Skoda Octavia 1.6 16V station G3 antraciet met.  2008
Daihatsu Move automaat blauw met. 1998
Ford Mondeo 1.8 16V station groen met. 1995
Opel Omega 2.5 D V6 station aut. zwart met. 2000
Opel Sintra 3.0 6 cil. autom. zilver 1999
Renault Laguna Station 1.6 16v zwart 1998
Skoda Fabia zilver 1999
VW Polo 1.6 3-drs G3 zwart 1997

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

Suzuki Jimny 4x4
groen met., 1999

Hyundai Atos 1.1i Active Version Prime okt-05 21.577 km € 5.650

Opel Astra 1.6 5drs. Enjoy, Airco, CC, jan-05 124.046 km € 10.500

Peugeot 207 1.4 16v 3drs. XR, Airco jan-07 79.890 km € 10.600

Renault Scénic 1.6 16v Dyn. Luxe nov-03 135.486 km € 8.400

Suzuki Grand Vitara Cabrio 1.6 Cabrio dec-01 62.336 km € 8.000

Toyota Aygo 1.0 12v 3drs., stuurbekr. jul-08 18.519 km € 7.950

Toyota Prius 1.5 Vvt-i Autom.5drs. 2005 42.085 km € 12.750

Volkswagen Golf 1.6 16v 3drs. Ocean mrt-03 117.503 km € 8.250

Citroën C4 Picasso
1.8 16V Seduction 5 pers., 2007,

46.872 km, grijs met., MPV

€ 17.250,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen 
• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Profiteer van de €2.000,00 subsidie
Werkt samen met uw HR cv-ketel

ELGA HYBRIDE WARMTEPOMP

ENERGIE
BESPAREN

tot wel

30%

 

      
             Veelzijdig in bouwen en advies. 

 
                 Vertrouwde kwaliteit voor een scherpe prijs! 

 
Toverstraat 5, 7223 LN Baak, 0575 441677  

   www.wolbrink-masselink.nl 
 

Nieuwbouw Verbouw Utiliteitsbouw Renovatie Onderhoudswerk Monumenten 
Stallenbouw Machinale- houtbewerking 

 



Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 39
van 27 september t/m

2 oktober 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O

WEEKAANBIEDINGEN



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

Het feest dat dus in het teken staat van
de presentatie van Grolsch Herfstbok,
een traditioneel karaktervol biertje
met een stevige, zacht zoete smaak,
zal uit twee gedeelten bestaan.Aan het
eind van de middag vindt er in Uit-
gaanscentrum City Lido een officieel
gedeelte plaats, uitsluitend bestemd
voor genodigden. ‘s Avonds barst ver-
volgens in dezelfde horecagelegen-
heid een groot Herfstbok feest los,
waarvoor bierbrouwer Grolsch alle in-
woners uit Groenlo en directe omge-
ving uitnodigt. 
Voorafgaande aan beide programma-
onderdelen zullen een aantal zelfstan-
dige supermarkten, slijters en andere
aanverwante bedrijven in de gemeen-
te Oost Gelre worden voorzien van de
eerste kratten Herfstbok bier. Dit zal
gebeuren op een traditionele wijze, te
weten met paard en wagen. Een en an-
der zal ongetwijfeld gepaard gaan met
veel bekijks, waardoor het totale bok-
biergebeuren op die dag extra aan-
dacht krijgt.
In City Lido zal het eerste fust Herfst-
bok worden aangeslagen door een lid
van het college van burgemeester en
wethouders van Oost Gelre in samen-
werking met geboren Grollenaar Jan
Nales, tegenwoordig marketing direc-
teur bij Grolsch. Na verdere officiële
plichtplegingen en een receptie voor
genodigden wordt er vervolgens een
rondgang door Groenlo gemaakt.
Hierbij zullen in totaal tien horecage-
legenheden in de Grolse binnenstad
worden bezocht. Daarbij kan men in
ieder etablissement naast uiteraard
een heerlijk glas Herfstbok genieten

van diverse soorten bereide amuses.
De rondgang zal eindigen bij City Li-
do, waar dan het echte grote feest gaat
beginnen. En tijdens dat feest krijgen
de eerste 300 bezoekers gratis een
uniek Herfstbok glas aangeboden.

Overigens werd in Groenlo reeds in
1992 het eerste Bokbierfestival georga-
niseerd. Gebeurde dat in eerdere jaren
in september, dankzij een goede on-
derlinge afspraak tussen alle bierbrou-
wers gebeurt de presentatie dan wel
introductie van het eerste nieuwe bok-
bier heden ten dage overal op dezelfde
datum. In totaal zijn er thans meer
dan 50 soorten bokbier op de markt.
Grolsch Herfstbok geniet grote be-
kendheid in Nederland. Een en ander
heeft met name te maken met het ge-
geven dat het bier een warm en toe-
gankelijk karakter heeft, alsmede
zachte geuren en een robijnrode
kleur. Grolsch Herfstbok vloeit uitslui-
tend in de herfst- en wintermaanden,
bevat 6,5% alcohol en de aanbevolen
drinktemperatuur is 8-10 graden Celsi-
us. Grolsch Herfstbok is niet alleen om
te drinken. Het leent zich ook uitste-
kend om te gebruiken in de keuken.
Want wat velen niet zullen weten: bier
leent zich uitstekend om mee te ko-
ken. Zeker Grolsch Herfstbok met
haar warme, zoete en kruidige smaak.
De zuren in het bier maken net als bij
wijn de vezels van vlees lekker mals.
De alcohol in het bier verdampt tij-
dens het koken. Daar gaat het dus niet
om. Het is de smaak van het bier dat
gerechten een uitzonderlijk aroma
meegeeft. Grolsch Herfstbok biedt der-
halve volop mogelijkheden om heerlij-

ke amuses en maaltijden mee te berei-
den. Jop Moorman van Grolsch onder-
streept nog eens nadrukkelijk het feit
dat de speciale bieren niet alleen el-
ders in Nederland, maar zeker ook in
de Gelderse Achterhoek steeds meer
aandacht en afname krijgen. 

"En zeker Herfstbok van Grolsch is ma-
teloos populair. Met het bokbiergebeu-
ren op maandag 4 oktober in Groenlo
willen wij dat gegeven nog eens extra
accentueren. De nu geplande activitei-
ten moeten worden gezien als een eer-
ste aanzet. Het is de bedoeling dat het
uitgroeit naar een niet meer weg te
denken traditie, waar een ieder naar
uitkijkt. Iedereen is derhalve maandag
avond 4 oktober van harte welkom om
te proosten op het nieuwe Herstbok
seizoen. Dit alles zal worden onder-
steund met goede muziek."
Moorman ziet het bokbiergebeuren in
Groenlo helemaal zitten. 
"Vergeet niet dat de Koninklijke
Grolsch N.V. een onderneming is met
een historie die teruggaat tot het jaar
1615. Grolsch behoort daarmee tot één
van de oudste en meest succesvolle
brouwerijen van Nederland. Grolsch is
actief op zowel de Nederlandse- als
een groot aantal internationale dran-
kenmarkten. Wereldwijd kent Grolsch
een premium positionering, waarbij
de unieke Grolsch waarden als onder-
scheidende smaak, topkwaliteit, tradi-
tie, aspiratie, authenticiteit en samen
genieten centraal staan. Sinds 2004 is
Grolsch gevestigd in een modern
brouwerijcomplex in Enschede. Sinds
12 februari 2008 is Grolsch een doch-
teronderneming van SABMiller plc."

Op maandag 4 oktober in Groenlo!

Grolsch organiseert een groots
Herfstbok feest
Groenlo - De bekende bierbrouwer
Grolsch organiseert op maandag 4
oktober een groots Herfstbok feest
in Groenlo. Conform een gezamen-
lijke afspraak, gemaakt met alle
bierbrouwers in Nederland, is op
de eerste maandag van de maand
oktober het bij velen favoriete
Grolsch Premium Herfstbok weer
verkrijgbaar. En dit belangrijke
nieuws wil Grolsch niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Het is daarom
dat Grolsch als marktleider in het
Herfstbok segment ook dit jaar
weer de toon gaat zetten. En dit
laatste wil men op één plek doen
en dat is in hartje Groenlo, van
oudsher de vestigingsplaats dan
wel de bakermat van dit nationaal
en internationaal overbekende
biermerk. Aandacht derhalve voor
het Herfstbok feest in de veste Grol.

WT Fotoproducties 2006

Live contact
Aangifte doen via Skype is eenvoudig
en kan op afspraak plaatsvinden vanaf
de plek die u het beste uitkomt. Alles
wat u hiervoor nodig hebt, is een com-
puter met internetverbinding, Skype,
een webcam en een headset met mi-
crofoon. Op het afgesproken tijdstip
neemt een medewerker van de politie
via Skype contact op met u als aange-
ver. Zodra de verbinding tot stand is
gekomen, wordt allereerst uw identi-
teit vastgesteld. Dit doet u door bij-
voorbeeld het paspoort of rijbewijs
voor de webcam te laten zien. Daarna

kan de aangifte plaatsvinden zoals dat
normaal gesproken ook plaatsvindt.
Het enige verschil is dat aangever en
politiemedewerker zich niet in dezelf-
de ruimte bevinden, maar elkaar via
een webcam kunnen zien. Als de aan-
gifte opgenomen is, wordt deze schrif-
telijk uitgewerkt en ter ondertekening
naar de aangever verstuurd.

Aanpak Cybercrime
Deze nieuwe aangiftemogelijkheid
maakt onderdeel uit van de regionale
aanpak cybercrime. Cybercrime is een
verzamelbegrip voor de negatieve ef-

Regio - Inwoners in de politieregio Noord- en Oost-Gelderland kunnen
met ingang van 1 november voor een aantal strafbare feiten aangifte
doen via Skype met webcam. Deze nieuwe mogelijkheid van aangifte
doen, biedt burgers het gemak om via een internetverbinding vanaf elke
plek (ter wereld) op afspraak aangifte te doen. U hoeft dus niet meer fysiek
naar het politiebureau te komen, maar hebt wel beeldcontact met een po-
litiemedewerker. De regio Noord- en Oost-Gelderland is de eerste regio in
Nederland die deze mogelijkheid biedt.

Het gastouderbureau heeft op 18 sep-
tember jl. het lustrum gevierd in
speeltuin de koppel in Borculo met al-
le gezinnen die gebruik maken van de
gastouderopvang. Het uitje werd geor-
ganiseerd door de Ouder Commissie
van het gastouderbureau en het team
van bemiddelingsmedewerkers. Van
10:00 tot 14:00 waren de kinderen en
hun ouders welkom om samen met de
oudercommissieleden en de bemidde-
lingsmedewerkers het jubileum te vie-
ren in. Met een kopje koffie voor de
ouders en ranja voor de kinderen
werd iedereen hartelijk ontvangen. De
kinderen konden naar hartenlust spe-
len in de speeltuin; trampoline sprin-

gen, fietsen op de skelters, glijden met
de kabelbaan en binnen was er zelfs
een hele hoek met speelgoed om mee
te spelen! De kinderen hebben heerlijk
met elkaar gespeeld en de sfeer was
goed!

Rond het middaguur was er patat met
een ijsje om het feest compleet te ma-
ken. Zo langzamerhand waren ook de
meeste kinderen niet meer herken-
baar omdat ze geschminkt waren
door één van de vele vrijwilligers van
de speeltuin. Tegen tweeën ging ieder-
een weer naar huis en kregen de kin-
deren nog een rugzak mee met een
spaarvarken en een paraplu als aan-
denken aan het 20-jarig jubileum. 

Een super geslaagde dag voor zowel
ouders, kinderen, OC leden en bemid-
delingsmedewerkers!! U vindt GOB
Avonturijn in Ruurlo onder telefoon-
nummer: 0573-458130 optie 3.

Gastouderbureau
Avonturijn viert Lustrum

Ruurlo - Kinderopvang Avonturijn,
met als voorganger Ukkie, bestaat
20 jaar! In het kader van dit Lus-
trum organiseert Avonturijn diver-
se activiteiten voor alle opvangkin-
deren.

Met de verwachting een verdedigende
ploeg te treffen ging Socil dan ook het
veld in. Rustig de bal rond blijven spe-
len en wachten tot er een ruimte zou
vallen was het devies. Sociï domineer-
de de wedstrijd vanaf het begin alhoe-
wel dat geen kansen opleverde. De eer-
ste echte kans was voor Sint Joris, uit
een corner konden zij de bal binnen
de palen werken. Johan Riefel stond
echter op de lijn om de bal weg te wer-
ken. Kort daarop was het in de 16e mi-
nuut Joel Besseling (debuterend in het
eerste) die vanaf rechts een opmars
richting het doel begon, een knappe
één twee met Gert-Jan Loman aanging
en vervolgens zelf keurig afwerkte; 1-0.
Nu de eerste er eindelijk in lag werd
verwacht dat we door zouden kunnen
drukken. Dit gebeurde helaas niet om-
dat Sociï het tempo omlaag gooide en
meeging in het spel van de gasten.
Vlak voor rust kreeg Teun Loman nog
wel een grote kans toen hij vanaf links
opstoomde, zijn schot smoorde op de
paal. Ruststand was dan ook 1-0. In de
tweede helft kreeg Sociï de nodige

kansen, maar paal en keeper stonden
vaak in de weg. Omdat de 1-1 nog al-
tijd in de lucht hing was een 2e goal
voor Sociï broodnodig. Weliswaar
speelde het spel zich voortdurend op
Sint Joris-helft af, toch kan de gelijk-
maker dan vallen. Er was dan ook met
name sprake van opluchting toen in-
valler en comeback kid Kevin Esselink
de 2-0 liet aantekenen. Na een wat
rommelige aanval verschalkte hij van-
af een meter of vijf in de 80e minuut
de keeper. Nog wat later was het een
andere invaller; Dirk Wuestman wist
de bal op aangeven van Esselink ter-
gend langzaam het doel in te werken.
Zo was de eindstand 3-0. Omdat con-
currenten VVL en Anadolu '90 met 3-3
tegen elkaar gelijk speelden is Sociï nu
alleen koploper met 12 punten uit 4
wedstrijden. Hopelijk kunnen we deze
goede lijn volgende week voortzetten
tegen SHE.

UITSLAGEN 
26 september;
Sociï 1 - Sint Joris 1; 1-1
Sociï 2 - Brummen 3; 0-1
Zutphania 4 - Sociï 3; 1-1
Concordia Wehl 8 - Sociï 4; 11-0
Sociï 5 - EDS 2; 0-9

PROGRAMMA
3 oktober;
SHE 1 - Sociï 1
Sociï 2 (vrij)
Sociï 3 - Vorden 5
Sociï 4 - Erica '76 7
Warnsveldse Boys 5 - Sociï 5

Sociï
Wichmond - Sociï nam het op zon-
dag 26 september op tegen het laag
geklasseerde Sint Joris uit Braamt.
Op voorhand was het dan ook dui-
delijk dat de drie punten sowieso
in Wichmond zouden moeten blij-
ven. Ondanks dit gegeven was er
van onderschatting geen sprake.
Het eerste doelpunt maken tegen
een verdedigende tegenstander is
immers altijd lastig.

Vorden - De collecte die afgelopen
week voor het Prinses Beatrix
Fonds is gehouden, heeft 2.600,42
euro opgebracht. 

De organisatie brengt hierbij de collec-
tanten en de gulle gevers hartelijk
dank.

Prinses Beatrix Fonds

Met de huifkar zijn ze naar Annie Cac-
tus geweest in Ruurlo. Daar mocht

men potjes beschilderen met vinger-
verf en met de kwast. Na de koffie en
thee hebben ze door de kas gelopen of
gereden, daar hebben ze mooie en bij-
zondere cactussen gezien. Toen de
potjes droog waren mocht men een

cactusje meenemen naar huis voor in
de zelf beschilderde bloempotjes.
Daarna stond er voor ons een stapel
pannenkoeken klaar die Jan voor ons
had gebakken. Het was een geslaagde
dag ondanks de regen.

Uitstapje Puur Natuur
Hengelo - Men is afgelopen dins-
dag 7 september met z'n allen uit
geweest.

fecten van digitalisering. Bestaande
vormen van criminaliteit krijgen
dankzij digitalisering nieuwe verschij-
ningsvormen. Hierbij gaat het bijvoor-
beeld om heling via verkoopsites, kin-
derporno en hacking. De regionale
aanpak is enerzijds gericht op het ver-
hogen van kennis in de organisatie
ten aanzien van deze vorm van crimi-
naliteit. 

Daarnaast wil de regio het voor bur-
gers gemakkelijker maken om aangifte
te doen van cybercrime zaken. Het
‘aanboren’ van nieuwe aangiftekana-
len past bij deze aanpak. Onlangs intro-
duceerde de regio ook al de mogelijk-
heid van telefonische aangifte. Het is
de bedoeling de strafbare feiten waar-
voor via Skype aangifte kan worden ge-
daan, in de toekomst uit te breiden.

Aangifte via Skype met webcam
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TENT:
Op zaterdagavond 2 oktober:
Broadway
Deze band is uitgegroeid tot een vaste
waarde binnen het circuit van dan-
cings, disco's, tentfeesten en open-air
optredens. Met de getalenteerde zan-
geres Tatum Hoetner en meester gita-
rist Cyrill Whistler als nieuwe aan-
winst, bestormen ze alle grote podia
en zijn één van de meest hotte acts op
dit moment. 

Op zondagmiddag en -avond 
3 oktober: New Leaf
Op zondag mag New Leaf de feest-
stemming tot ongekende hoogte bren-

gen. Bekend van de Baakse kermis
maandag, nu op zondagmiddag en -
avond met de prijsuitreiking van de
50e optocht. Deze allround band
brengt elke partij tot een superfeest.

Maandag 4 oktober: You and Me 
You and Me is maandag de katalisator
voor het feest na het koningschieten.
Deze 6-koppige band is al jaren een
van de meest toonaangevende live
bands van Nederland. De unieke all-
round formule van You and Me zorgt
ervoor dat elk optreden een succes
wordt. Niet voor niets is You and Me
door klanten en collega's uitgekozen
tot "Beste Coverband" van het land!

CAFÉ'S:
In de cafe's rammelen de bierpullen
dit weekend ook weer uit de barkast.
Op het menu staan.

Café de Bierkaai:
Zaterdag: 
de leukste band uut Vorden (e.o); Ver-
dwaald Golden oldies, Rock, Roll en
Sieneke 
Zondag en maandag: 
Slagerij Wolters Experience (Jan Man-
schot heeft al hun cd's). Van Normaal
tot Jimi Hendrix
Dinsdag: 
Morning After Party met: De Boonen-
kampband Wereldberoemd in Baak e.o.

Café Herfkens: 
Zondag: Gart Garretsen De meester-
trekzakker is weer paraat!

50 jaar optocht en 108e editie

Baakse kermis gaat weer knallen!

Baak - Baak maakt zich op voor een grandioze kermis op 2, 3 en 4 oktober.
De meeste toonaangevende live bands van Nederland brengen aanstaand
weekend muzikale topkwaliteit ten gehore.

In Het Bloed Kruipt... laat Hester Ma-
crander het komisch menselijk ge-

ploeter zien in een unieke vorm, waar-
bij conferences, verhalen, types en
liedjes in elkaar overvloeien. Een hila-
rische en ontroerende voorstelling
aan de hand van een tijdloos thema,
waarin Hester haar veelzijdigheid vol-
ledig benut. Ze wordt bijgestaan door
zangeres Elke Jansen, samen zijn de
dames een lust voor geest, oog en oor.
Zie ook www.hestermacrander.nl
Op vrijdagavond 8 oktober op de deel,
Banninkstraat 20 in Hengelo. Opgave
telefonisch 0575-462973 of via de mail
info@agnesbrinke.nl

't Bloed kruipt...

Cabaretvoorstelling 
van Hester Macrander
Hengelo - Op een dag zou je moe-
ten weten hoe dat moet een goed
leven leiden. Of blijft het 'een leven
lang’ leren en worden we nooit
echt volwassen?Hester Macrander
vreest het laatste. Met als uitgangs-
punt het honderd jaar oude lied
‘Mens durf te leven’ gaat zij op zoek
naar hoe ‘durven leven’ er uitziet
anno 2010. Is dat ‘Try before you
Die’?

De routes zijn weer met veel zorg voor-
bereid. De wandelaars kunnen genie-

ten van verschillende landschappen
in herfsttooi. De keuze is uit de afstan-
den 5, 10, 15, 20 en 30 kilometer. De
start van de 20 en 30 kilometer is tus-
sen 9.00 uur en 10.00 uur. Overige af-
standen zijn tussen 10.00 uur en 14.30
uur. Elke afstand heeft halverwege een
plek om te rusten. 
Alle deelnemer ontvangen een echte
Achterhoekse traktatie. Meer infor-
matie: tel. 0314-641531 of 0575-463013.
E-mail: www.wsvdeploeg.tk

Wandelsportvereniging de Ploeg

Herfstkleurenwandeltocht
voor de 50e keer
Veldhoek - In Veldhoek, in de ge-
meente Bronckhorst, organiseert
wandelsportvereniging de Ploeg
op zaterdag 16 en zondag 17 okto-
ber voor de 50e keer een herfstkleu-
renwandeltocht. De start is vanaf
sportcomplex De Veldhoek, Vars-
selseweg 55, gelegen tussen Zelhem
en Ruurlo.

Zo'n drie jaar geleden is Marion Pol-
man, na een grondige opleiding in de-
ze branche, haar werk gestart als zelf-
standig uitvaartbegeleider. Wie dat
doet heeft te maken met een al be-
staand aanbod van veel kleine en en-
kele grotere bedrijven. Toch heeft ze,
door een aangeboren aanleg voor dit
moeilijke werk en haar persoonlijke
inzet, in deze periode al opvallend
veel uitvaarten mogen verzorgen. 

Die persoonlijke inzet heeft ook te
maken met haar overtuiging dat voor-
lichting over dit onderwerp van groot
belang is. Ze houdt lezingen, heeft vo-
rig jaar in Vorden op twee begraaf-
plaatsen op de avond van Allerzielen
een 'gedenkmoment' gehouden en or-
ganiseert nu al voor de tweede keer de-
ze 'Uitvaart-info', een open huis voor
allen die meer willen weten over wat
er mogelijk is rond een uitvaart. Een
centraal element daarbij is het door
haar samengestelde 'Uitvaartdraai-
boek' waarin wensen kunnen worden
vastgelegd. Dit draaiboek is vooral van
belang omdat men dan rustig van te
voren kan nadenken en later niet on-
der vaak moeilijke omstandigheden
beslissingen moet nemen.

VEEL MOGELIJKHEDEN
Vroeger verliep een uitvaart meestal
volgens vaste patronen waarbij ook 'de
buurt' een belangrijke rol speelde. In
deze tijd is er veel veranderd en zijn er
meer mogelijkheden om een uitvaart
een meer persoonlijk karakter te ge-
ven. Op deze uitvaartmarkt worden
die mogelijkheden op een overzichte-
lijke manier getoond. Het gaat dan om
praktische zaken als de keuze van een

kist, waarbij niet alleen gedacht hoeft
te worden aan hout maar ook aan riet
of een ander natuurproduct. Een spe-
cialiste op dit terrein toont voorbeel-
den van z.g wikkeldoeken, een kleed
dat men kan kiezen als men liever
geen kist wil. 

Er zijn bloembinders aan het werk, er
worden met de hand gemaakte hou-
ten urnen getoond voor het bewaren
van as, fraaie voorbeelden van grafmo-
numenten en van voorwerpen op het
gebied van rouwverwerking, waarbij
bijvoorbeeld ook gedacht kan worden
aan sieraden waarin een vingerafdruk
is vastgelegd. Een specialiste op dit ge-
bied toont voorwerpen die te maken
hebben met de uitvaart van een kind .

EEN BREED AANBOD
Aan de beurs werken ook artiesten
mee zoals een tweetal koren dat tij-
dens een uitvaart toepasselijke liede-
ren ten gehore kan brengen. Er wor-
den gedichten voorgedragen door ie-
mand die daar erg veel van weet en er
zijn specialisten op het gebied van fo-
tografie. Een uitgever vertelt hoe een
herinneringsboekje kan worden ver-
zorgd met een levensverhaal. 

Kortom: deze uitvaart-info geeft iede-
re bezoeker de gelegenheid zich op
een ontspannen wijze te oriënteren
over de vele nieuwe ideeën als het gaat
om een persoonlijke uitvaart. En kan
zich ook over de kosten van een uit-
vaart laten voorlichten.

PERSOONLIJK CONTACT
Bij al deze mogelijkheden gaat het
echter ook en vooral om de mogelijk-
heid  om desgewenst kennis te maken
met Marion Polman zelf, die graag
een toelichting wil geven over het in-
vullen van het 'Uitvaartdraaiboek'. 

Of die, als daar tijdens de te verwach-
ten drukte van dit 'open huis' geen ge-
legenheid voor is, graag een afspraak
wil maken voor een bezoek aan huis
waarin overleg kan plaatsvinden voor
het verzorgen van een uitvaart, ook al
ligt die hopelijk nog in een ver ver-
schiet. De 'Uitvaart-info' wordt gehou-
den in de grote zaal van Restaurant de
Herberg, Dorpsstraat op zondagmid-
dag 10 oktober.

Nadenken over afscheid nemen

De Uitvaart-Info
Vorden - Afscheid nemen is bijna
altijd moeilijk. Zeker als het gaat
over het afscheid dat ooit zal
plaatsvinden als de levensreis van
een mens is voltooid. Natuurlijk
kun je denken dat dit moment
waarschijnlijk nog ver weg is. Maar
steeds meer mensen willen er nu al
over nadenken, voor zichzelf of
voor een familielid. Voor hen is er
daarvoor op zondagmiddag 10 ok-
tober a.s  een goede gelegenheid.
Dan houdt uitvaartbegeleider Ma-
rion Polman een 'Uitvaart-info' in
Restaurant 'de Herberg' in Vorden.

LOST is een (stevige) rock-coverband,
die nu ruim anderhalf jaar bezig is in
deze bezetting. Op het repertoire
staan oude ‘kneiters’ en nieuwere
nummers. Allemaal Engelstalige co-
vers waaraan ze een eigen draai geven.

De band bestaat uit een zanger, drum-
mer, bassist en twee gitaristen. Samen
muziek te maken en lekker te rocken
is voor ‘Lost’ de belangrijkste reden
om een band te zijn.
U kunt wekelijks de uitzendingen van

live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ bij-
wonen (er wordt geen entreegeld ge-
vraagd) of beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB Zelhem.

'Lost' op podium live@ideaal.org

Zelhem - Woensdagavond 6 oktober zal de band ‘Lost’ een aantal num-
mers live spelen in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.
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Voor de aanleg van het glasvezelnet-
werk is een enorme investering nodig.
Hiervoor wil Glashart graag de garan-
tie dat er van het netwerk gebruik ge-
maakt zal worden. Wanneer mini-
maal 40% van de huishoudens een
glasvezelabonnement bestelt bij een
van de deelnemende service providers
zal Glashart starten met de aanleg.
Het is opvallend dat in de omliggende
plaatsen in de Achterhoek, zoals Ruur-
lo, Vorden, Hengelo Gld., Keijenborg,

Lichtenvoorde, Aalten en Bredevoort,
de 40% al ruimschoots behaald is. De
meest bekende eigenschap van glasve-
zel is ongetwijfeld de hoge snelheid
die behaald wordt bij internetverbin-
dingen. Met alle voordelen van dien
bij surfen, online gamen en tv kijken,
mailen en zware bestanden als foto’s
en films down- en uploaden. Maar
glasvezel is veel meer dan alleen snel
internet. Denk bijvoorbeeld ook aan
mogelijkheden als haarscherpe HD-tv

en interactieve televisie. Ook komen
diensten als zorg op afstand, thuiswer-
ken of interactieve cursussen met glas-
vezel binnen handbereik. 
Nu het bedrijfsleven zich actief gaat
mengen in het project heeft Glashart
voldoende vertrouwen in een positie-
ve wending daarvan en wil daarom de
inwoners van Zelhem deze laatste
kans bieden. De ondernemers onder-
kennen het positieve effect van de
komst van het netwerk op de econo-
mische ontwikkelingen en werkgele-
genheid in Zelhem. Het bedrijfsleven
van Zelhem verwacht dat de laatste
139 huishoudens zich vóór 16 oktober
2010 aanmelden. 
Meer informatie is te vinden via
www.glashart.nl/bronckhorst of
www.zelhemopglasvezel.nl

Bedrijfsleven wil verlenging aanmelding glasvezel

Nog maar paar abonnementen nodig

Zelhem - De mogelijkheid op de aanleg van een hypermodern glasvezel-
netwerk in Zelhem is in zicht. Ondanks alle inspanningen van netwerk-
beheerder Glashart, de serviceproviders en natuurlijk de initiatiefgroep
Zelhem op Glasvezel, is het beoogde einddoel van 40% huishoudens
helaas nog niet bereikt. De stand op 17 september jl. was 33%. Het
bedrijfsleven van Zelhem heeft zich bij Glashart gemeld om de aanmeld-
periode een maand te verlengen.

In Zelhem werd recent een goedbezochte glasvezelinformatiedag gehouden.

Na enkele weken van pech door onder
meer twee valpartijen en een ontsto-
ken kies liet Van Amerongen zien dat
hij weer in vorm is. De veldrijder van
het AA Drink Cycling Team had een
goede start en maakte deel uit van een
kopgroep van tien renners. In de slot-
fase van de wedstrijd trok de latere
winnaar Dieter Vanthourenhout uit
België de groep uit elkaar. Vier ren-
ners reden vervolgens op kop, gevolgd
door Van Amerongen. De renner uit
Vorden moest uiteindelijk sprinten
om de vierde plek, maar hij verloor de
eindsprint van de Tsjech Simunek.
Een dag later reed Van Amerongen in
het Belgische Neerpelt zijn tweede
cross van het weekend. Hij reed hier
naar een elfde plek, op iets meer dan
twee minuten van winnaar Sven Nys. 
Rens te Stroet uit Keijenborg reed de
Ster van Moerdijk, een klassieker over
bijna 170 kilometer. Twee renners van
het Cyclingteam Jo Piels gingen hem
op het podium voor. Te Stroet zal vol-

gend seizoen ook voor deze ploeg
gaan rijden. Peter Makkink stond za-
terdag bij de veldrit in Harderwijk aan
de start in de categorie Masters 40+.
Na een goede start kon hij vanuit de
achterhoede van het deelnemersveld
steeds verder naar voren rijden. Van de
75 gestarte renners wist Makkink een
25e plaats in de wacht te slepen. In de-
zelfde wedstrijd eindigden zijn clubge-
noten Garjo Kamphuis en Frans de
Wit op een 54e en 70e plaats. Rudi Pe-
ters nam zondag in Eibergen deel aan
een criterium. De renner uit Wich-
mond ondernam meerdere pogingen
om uit het peloton te ontsnappen.
Aan het einde van de wedstrijd reden
er twee renners weg. Peters sprintte
naar een 7e plek. 

Zaterdag staat voor de renners van
RTV Vierakker-Wichmond de allerlaat-
ste wedstrijd van het wegseizoen op
het programma. Zes RTV´ers maken
zaterdag hun opwachting bij het Ne-
derlands Kampioenschap Tijdrijden
voor Clubs. De clubkleuren van de
RTV zullen in Hoogezand worden ver-
dedigd door Rens te Stroet, Jan Wee-
vers, Simon Bargeman, Felix Wolbert,
Peter Makkink en Martijn Versteege.
De meeste RTV´ers zullen hierna hun
racefiets verruilen voor de crossfiets
om deel te nemen aan de GOW-veldrit-
competitie of aan nationale crossen.

Van Amerongen vijfde 
in openingscross
Wichmond - Thijs van Amerongen
uit Vorden is zaterdag vijfde gewor-
den in de Internationale Cyclo-
cross van Harderwijk. De wedstrijd
is volgens traditie de opening-
scross van Nederland. Ook RTV´er
Rens te Stroet leverde dit weekend
een goede prestatie. Hij werd derde
in een wegwedstrijd.

Een koffie- en theeschenkerij die
wordt geëxploiteerd door Irene Bur-
ger. Gelijktijdig werd de expositie met
schilderijen van Ruth Eisen en beel-

den van Hadewych Roelofsen ge-
opend. Zij exposeren daar tot en met
20 november op vrijdag en zaterdag. 

De opening werd op ludieke wijze ver-
richt door burgemeester Henk Aalde-
rink. ‘Gewapend’ met penseel werd
hem verzocht de finishing touch aan
een schilderij te geven. Wel, Henk
Aalderink verrichtte zijn taak met
‘verve’.

Opening De Burgerij

Vorden. Zaterdagavond werd onder grote belangstelling van familie,
vrienden en de buurtbewoners, De Burgerij geopend.

Dat betekent voor haar promotie naar
de Ereklasse. Het hoofdteam tijdens het
nationaal kampioenschap was: ‘Nijme-
gen door de eeuwen heen’. Een veel-
zijdig thema omdat Nijmegen bekend
staat als studiestad, de vierdaagse en
de oudheidkunde.

Nederlands kampioenschap bloemschikken

5e plaats voor Ina Postel

Wichmond - Tijdens het Neder-
lands kampioenschap bloemschik-
ken dat de afgelopen dagen in
Nijmegen werd gehouden, behaal-
de Ina Postel uit Wichmond in de
Slect A Klasse een fraaie 5e plaats.

Werkstuk van Ina Postel.

Bij de wegwedstrijd voor de dames
verschijnt naast titelfavoriet Marian-
ne Vos ook onze oud-plaatsgenoot
Annemiek van Vleuten aan de start.
Annemiek werd geselecteerd op ba-
sis van haar plaatsing bij de beste
tien tijdens de wereldbekerwedstrij-
den. Zij werd 6e in het eindklasse-
ment. De wereldbeker werd gewon-
nen door Marianne Vos, teamgenote
van Annemiek. Nederland is op de
WK vertegenwoordigd door acht
wielrensters. De oud- Vordense
maakt een sterk seizoen door en was
vooral in de klassiekers succesvol. 

Vorige week maakte zij overigens in
de Giro della Toscana, nog een smak
tegen het asfalt, maar bleef de scha-
de gelukkig tot wat schaafwonden
beperkt. Annemiek hoopt in Mel-
bourne op een goede klassering. Af-
gelopen week stond in het tekem
van rust en was het Jetlagprotocol
van toepassing om de gevolgen van
de vliegreis en het tijdsverschil te be-
perken. Afgelopen vrijdag is de na-
tionale vrouwenploeg onder leiding
van bondscoach Jophan Lammerts
naar Australië vertrokken. De weg-
wedstrijd voor de dames start op 2
oktober om 13.00 uur plaatselijke
tijd. De NOS zend de wegwedstrijd
live uit vanaf 4.55 uur. De finish
wordt rond 6.15 uur nederlandse tijd
verwacht.

Annemiek van Vleuten 
naar WK wielrennen
Vorden - Komende weken wordt
er in het Australische Melbourne
de wereldkampioenschappen
wielrennen verreden.
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Voor veel deelnemers uit den lande is
het een jaarlijks uitje en een weerzien
met mensen die ze alleen in Hengelo
ontmoeten. Als je hen vraagt waarom
ze voor deze wedstrijd - van heinde en
verre komend - de reis met paard(en)
en wagen(s), helpers en fans naar Hen-
gelo maken, krijg je uiteenlopende
antwoorden. 'Het is er altijd gezellig
en gemoedelijk', 'de organisatie is al-
tijd goed voor mekaar' en 'mens en
dier worden uitstekend verzorgd'.
Kortom, Achterhoekse kwaliteit loont!
Insiders en fans weten wel wat een sa-
mengestelde menwedstrijd is. Voor
nieuwelingen en gelnteresseerde out-
siders hieronder een korte uitleg. Een
samengestelde wedstrijd bestaat uit 3
vaste wedstrijdelementen: Dressuur:
Een parcours dat op het wedstrijdter-
rein aangegeven is met bletters en

waarin het samenspel van koetsier en
paard getoetst wordt door diverse op-
drachten/wendingen; Vaardigheid:
Een proef waarin snelheid en behen-
digheid aan bod komen door met
paard en wagen tussen kegels door te
rijden, zonder balletjes er af te laten
vallen; Marathon: Zonder weerga het
meest spectaculaire onderdeel en voor
liefhebbers een waar genot! Als deel-
nemer om mee te doen, als publiek
om te bekijken. Het parcours over de
weg stappen en draven en de op het
terrein zestal kunstig in elkaar gezette
hindernissen, vormen een fantastisch
schouwspel. Met natuurlijk als hoog-
tepunt de waterbak! 

De onderdelen worden gereden met 1
(enkelspan), 2 (tweespan) of 4 (vier-
span) paarden of pony's. Voor al deze

onderdelen krijgt men punten en/of
strafpunten en de aanspanning met
de meeste punten wint!
Op het terrein is het een hectische be-
doening. Kris kras door elkaar rennen-
de mensen die hun favorieten aan-
moedigen van de ene naar de andere
hindernis, rijders die vol spanning de
standen bekijken, het leger aan vrij-
willigers dat ijverig en goed gemutst
iedereen van goede wil is, wagens die
komen vast te zitten tussen de palen
en met beleid door hun team worden
losgemaakt, heerlijke geuren die uit
de tenten komen dampen en natuur-
lijk de paarden en pony's die vaak net
zo graag willen winnen als hun baas-
jes. Heeft u nu zin gekregen om eens
een lekker sportief en zinderend paar-
denfestijn mee te maken?

Met spanning, een gezellige sfeer en
heerlijke warme happen? Wees wel-
kom op 'de Hietmaat' in Hengelo op
zaterdag 9 en/of zondag 10 oktober as. 

VOOR MEER INFORMATIE: 
secretariaat@instapendraf.nl 
of bel met (0575) 46 39 94.

Menwedstrijd 'In Stap en Draf'

Hengelo - In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 oktober vindt voor
de 21e keer de jaarlijkse samengestelde menwedstrijd (SMW) van menver-
eniging 'In Stap en Draf' plaats. Met meer dan 90 aanspanningen kent de
wedstrijd weer als vanouds een grote diversiteit aan deelnemers: van
nationaal bekende en recreatieve rijders uit het hele land, tot de ruime
vertegenwoordiging vanuit het eigen ledenbestand. Allen vinden er uit-
daging op zijn of haar niveau.

De openluchtspelen tot op heden ken-
merken zich onder meer door zo veel
mogelijk requisiten, decors en kleding
te gebruiken die passen in het tijds-
beeld waarin het stuk zich afspeelt.
Omdat deze jonge Stichting (nog) niet
over voldoende financiële middelen
beschikt om dergelijke zaken aan te
schaffen, doet zij een beroep op u! Zij
kunnen deze kleding namelijk niet
kopen, maar zijn afhankelijk van gif-
ten. De Stichting is naarstig op zoek
naar in goede staat verkerende kle-
ding. Kleding in de sfeer van Ot en

Sien tot aan Sissiejurken. Het betreft
hier bijvoorbeeld boerenkleding, kie-
len, hoeden, petten, kostuums, jur-
ken, mantelpakken, tasjes, kabiesjes,
ribbroeken en ga zo maar door. Zowel
dames- als herenkleding is zeer wel-
kom! Ook zijn attributen die in deze
sfeer passen zijn van harte welkom.
Ook voor deze spullen geldt, dat zij in
goede staat dienen te verkeren en dat
er helaas geen financiële vergoeding
tegenover kan staan. Uiteraard kan de
kleding of attributen bij u thuis wor-
den opgehaald. 
Dus… bent u bezig met een grote(na-
jaars-)opruiming en komt u spullen te-
gen, die voor de Stichting interessant
kunnen zijn, dan kan men altijd even
bellen met Leo Meijer (0314) 38 24 02
of een mailtje sturen naar 
info@openluchtspel-hummelo.nl

SOH 'Het Enghuizen' zoekt kleding
Hummelo - Maart jl. is de Stichting
Openluchtspel Hummelo 'Het Eng-
huizen' opgericht. Sindsdien is
men vooral achter de schermen al
druk bezig met voorbereidingen
voor het eerstkomende toneelstuk.

Op vrijdag 15 oktober komen zij naar
Vorden en zetten De Herberg op z'n
kop. Heerlijk een avondje swingen op
hits van nu en 70's, 80's en 90's muziek
met de originele videoclips. Meer dan
5000 videoclips, dus ook jouw favoriet
zit erbij! Om het ultieme discogevoel
te ervaren, geven The Disco Kings leu-
ke cadeautjes weg (discobollen, kubus-
sen, lichtstaven, etc.). The Disco Kings
is opgericht door de DJ's Christo Mei-

jer en Michel Besselink. Beiden be-
kend van City Lido, de Woage, de
Zwaan en de Radstake en goed voor ve-
le jaren feestervaring. Sinds de Zwarte
Cross van 2007 draaien ze samen en
hebben ze menig feestje onveilig ge-
maakt. Kaarten in de voorverkoop bij
De Herberg en aan de zaal. 

Meer weten over The Disco Kings? 
Kijk op www.discokings.nl

The Disco Kings in De Herberg

Vorden - Ben je 25+ (of voel je je zo…) en heb je zin in een avond gezellig
stappen? Dan ben je toe aan een avondje The Disco Kings!

De thuiszorgwinkels laten op 30 sep-
tember zien dat dankzij de vooraf
gelnstalleerde programma's en een
service abonnement het gebruik van
een simPC volledig zorgenvrij is.

EEN COMPUTER DIE HET
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels organise-
ren regelmatig demonstratiedagen
voor allerlei hulpmiddelen. Dat er nu
gekozen wordt voor een demonstratie
van simPC's heeft alles te maken met
de voordelen van dit systeem. De
simPC is een makkelijke en veilige
computer waarop alle veelgebruikte

functies zijn voorgeprogrammeerd:
surfen op het web, e-mailen, tekstver-
werken, presentaties maken, internet
bankieren, een digitaal fotoalbum bij-
houden, chatten en zelfs spelletjes
spelen. De computer is bovendien
compact, geruisloos en energiezuinig.
Dankzij een service abonnement
hoeft de gebruiker niet meer om te
kijken naar onderhoud, beveiliging of
het maken van kopieën. Hij heeft
gewoon een computer die het altijd
doet, zonder 'toeters en bellen'. De
simPC is daardoor een uitstekende
aanvulling op het uitgebreide assorti-
ment comfortartikelen van de Sensire
thuiszorgwinkels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Iedereen kan op donderdag 30 sep-
tember binnen lopen bij het Sensire
Servicehuis aan de Dorpsstraat 7. Aan-
melden is niet nodig. Gelnteresseer-
den kunnen de mogelijkheden van de-
ze gemakkelijke computer bekijken of
zelf achter de simPC plaatsnemen om
te ervaren hoe eenvoudig het is. Er zijn
experts aanwezig die alle vragen kun-
nen beantwoorden.

Demonstratie makkelijke 
computer bij Sensire Servicehuis
Vorden - Op donderdag 30 septem-
ber a.s. vindt er in het Servicehuis
wederom een demonstratiedag
voor computers plaats. Het zijn
niet zomaar computers, maar zo-
genoemde simPC's. Een makkelij-
ke en veilige computer, zeer ge-
schikt voor iedereen die gelnteres-
seerd is in de voordelen van een
computer, maar opziet tegen in-
stallatie, onderhoud en het risico
van virussen.

Eko Vleesboerderij ‘De Laan van
Wisch’ is sinds mei van dit jaar geves-
tigd in het buitengebied van Hengelo.
De naam is ontleend aan het landgoed
Wisch in Terborg, de vorige vestigings-
plaats van het bedrijf van Peter Bos en

Francis van Aken. Tijdens de Open dag
kon het publiek kennismaken met de
vernieuwde boerderij, de dieren, de
landerijen en de gebouwen. De bezoe-
kers kregen koffie en op het terras en
in het zonnetje kon men lekker genie-

ten van de landelijke omgeving. In de
boerderijwinkel is een groot assorti-
ment ecologisch vlees en andere pro-
ducten te koop. 

In een stand buiten op het erf kon
men de kwaliteitsproducten proeven
die in de winkel verkocht worden. De
boerderijwinkel is geopend op vrijdag
en zaterdag.

Geslaagde open dag Eko Vleesboerderij

Hengelo - De Ekologische Vleesboerderij ‘De Laan van Wisch’ aan de
Weeversplasweg in Hengelo hield zaterdag 25 september een Open dag
die druk werd bezocht.

Eko Vleesboerderij in een landelijke omgeving.

Dat wekelijks op de zondag tussen
11.00 en 12.00 uur wordt uitgezonden.
Daornaast wordt er muziek gedraaid

van onder andere, Boh foy toch, Dee
Dearns, De Wierdense revue, De Ber-
kelzangers en is er aandacht voor de
rubrieken ‘Uut de olde deuze’, ‘Ampar-
te weurde, spreuken en gezegden’, de
Limmerick van de wekke en is er een
verhaal uit Vierakker.

De Bouwmeisters in Ideaal Dialect
Bronckhorst - Op 3 oktober zijn ‘de
Bouwmeisters’ te gast in het dialect-
programma van Radio Ideaal.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Raoden (uitspraak raonn): Raden.
"Dat ko'j neet raonn, dat mo'j wetten.
Zich (door iemand) laten adviseren
"Zich laoten raonn". "Laot ow deur Hendrik neet raonn".

B. Tasse: Broekzak.
"Hee haalden 'n groot mes uut de tasse".

C. Foel: (m.b.t. het vee): Nageboorte.
"As 't foel neet kommen wil, blif de koo an 't foel staon".

Jos van Leussen werkte vanaf zijn 16de
jaar in de garage van Wisselink in
Steenderen. “Ik begon bij Dolf Wisse-
link en daar eindigden mijn werk-
zaamheden op mijn 34ste,” vertelt Jos.
“Ik had net een nieuw huis en twee
kleine kinderen. Toen het pand aan de
Zutphen Emmerikseweg leeg kwam,
ben ik daar voor mezelf begonnen
met mijn autoschadebedrijf.” Toen-
malig burgemeester Steven Buddingh
verrichtte de officiële opening van Jos
Autoschade op 27 september 1985. 
Om schadegevallen naar Baak te krij-
gen en daarmee zijn bedrijf op de rit,
ging Jos van Leussen langs de garage-
houders in de omgeving. De eerste ja-
ren werkte hij alleen, maar het groei-
de uit tot een bedrijf met vier werkne-
mers. “De ruimte bleek daar toch te
klein voor te zijn,” weet Jos nog goed.
“Ik heb toen voor een aantal van hen
ander werk moeten zoeken en gevon-
den.” Nu werkt hij samen met zoon
Randolph en één werknemer in de
werkplaats. Nog steeds werkt Jos Auto-
schade samen met garagehouders in
de buurt. Maar ook particulieren we-
ten de weg te vinden. 
Jos Autoschade is een echt familiebe-
drijf. Dinie, de vrouw van Jos werkt bij
Fatima in Wehl, maar verrichte de eer-
ste 12 jaar de administratie. Maria van

Leussen, de zus van Jos, volgde haar op
en doet nu alweer 13 jaar de admini-
stratie.  De zoons van Van Leussen kre-
gen eveneens interesse in het auto-
schadewerk. Joost hield zich voorna-
melijk bezig met de beletteringafde-
ling en specialiseerde zich daarin. Hij
is in 2006 voor zichzelf begonnen. Zijn
bedrijf Jos Reclame verhuisde naar
Zutphen.  Randolph is al jaren actief
in de werkplaats en hij is vanaf 2004
de vaste compagnon van zijn vader.
“Ik vind het werk erg leuk en ook het
ondernemerschap,” vertelt hij. “Je
hebt zo meer verantwoordelijkheid.”
Het bedrijf heeft veel werk. “En toch
kun je niet veel plannen,” vervolgt
Randolph. “Schade overkomt de men-
sen. De ene keer werken we van zeven
uur ’s ochtends tot tien uur in de
avond. Andere dagen ben je gewoon
om vijf uur naar huis.” 
In 25 jaar maakten Jos en Randolph
veel veranderingen mee, zoals de ge-
avanceerder wordende techniek en ge-
reedschappen. “Je moet steeds weer
cursussen doen om te leren omgaan
met deze nieuwste technieken,” ver-
telt Randolph. “De ontwikkelingen
gaan snel. Zeker met de huidige elek-
tronica, de airbags en dergelijke.”
Door de veiliger wegen en snufjes als
parkeersensoren zijn er minder grote

schades aan auto’s en worden deze bo-
vendien niet altijd gerepareerd. Auto’s
worden sneller Total loss verklaard.
“Rechttrekken van auto’s bijvoorbeeld
werd vroeger heel veel gedaan, maar
nu niet meer.” Jos Autoschade doet al-
les in eigen beheer. Zo hebben zij ap-
paratuur voor lassen en schuren in
huis, maar is er eveneens een spuitca-
bine voor het aanbrengen van nieuwe
autolak.  “Klanten kunnen bij repara-
tie altijd gratis een leenauto meekrij-
gen,” vult Jos aan. Jos Autoschade is
een Focwa gecertificeerd bedrijf. Dit
betekent dat klanten op alle reparaties
4 jaar garantie krijgen. 

Binnenkort zullen ze het 25 jarig jubi-
leum vieren met een gezellig dagje
uit. Voor de klanten is er een jubile-
umactie. Vanaf 1 oktober 2010 krijgen
klanten 25 weken lang 25 euro kor-
ting op hun reparatie. Deze 25 euro
krijgen ze niet in hun portemonnee,
maar wordt door Jos Autoschade aan
een goed doel of vereniging naar keu-
ze overgemaakt. “Eerder hielden we
een feest in de nieuwe hal voor een
goed doel: Wereldkinderen. Met een
optreden van Boh Foi Toch. Mijn
vrouw Dinie is actief vrijwilliger bij
die stichting,” legt Jos uit. Maar ook
Randolph staat er helemaal achter. “Ik
vind het nobel om iets te doneren.” 

Jos Autoschade, Zutphen Emmeriks-
eweg 103, 7223 DB Baak, tel. (0575)
441235, email info@josautoschade.nl

Jos Autoschade 25 jaar

Baak - Het is alweer 25 jaar geleden dat Jos van Leussen een eigen auto-
schadebedrijf startte in Baak. Nog altijd is Jos Autoschade aan de Zutphen
Emmerikseweg 103 gevestigd, al is het wel uitgebreid. “De tijd is snel ge-
gaan,” lacht hij.

De opening van Jos Autoschade in 1985 door burgemeester Buddingh.

Randolph en Jos van Leussen van Jos Autoschade anno 2010.

Van het geld is spelmateriaal aange-
schaft voor medisch kinderzwemmen.
Het betreft 'eetbaar' materiaal, dat we-
kelijks intensief werd gebruikt door
minimaal 100 kinderen (van 7 tot 17
jaar). Deelnemers waren kinderen die

met fysiotherapie individueel of in
groepjes de zwemslagen leerden en
kinderen die zich daarna aanmeldden
voor Zonnekids. 

Vervanging en uitbreiding van het be-
staande materiaal heeft de kinderen
volgens directeur Ingrid Bassie van
Zonnewater zelfvertrouwen gegeven.
"Zij blijven ons inspireren nieuwe acti-
viteiten te ontwikkelen. Wij zouden
graag de zwemsport in al haar facet-
ten voor kinderen uitbreiden", aldus
Bassie.

Drieduizend euro van
JohannaKinderfonds
Hoog Keppel - Zonnewater ziet te-
rug op een geslaagd project voor
zwemvereniging de Zonnekids.
Voor het project, van 18 juni tot 18
september 2010, ontving het zorg-
bad een bijdrage van 3.000 euro
van het JohannaKinderFonds.

Op maandag 04 oktober zal Ds. Mari-
anne Benard-Boertjes uit Wichmond
aan de uitzending meewerken d.m.v.
een overdenking. Drs. H.J. Boon uit
Zelhem verzorgt een overdenking op
maandag 11 oktober. Ds. B. Seelemei-
jer , predikant van de protestantse ge-
meente Steenderen zal meewerken in
de uitzending van 18 oktober a.s.

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. 

Na de uitzending kunnen er nieuwe
muzikale verzoekjes aangevraagd
worden voor de daarop volgende
week, via het tel.nr. van de studio:
(0314) 62 40 02. 

De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties zijn
105.1 t/m 107.7

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting " bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

Op zaterdag 2 oktober kunnen we
weer rekenen op een wervelende
avond van hoog niveau. Het ensem-
ble speelt authentieke zigeunermu-
ziek uit de Balkan en Rusland. Met
hedendaags elan krijgen die gouden,
oude stukken nieuw leven ingebla-
zen. Door de klassieke opleiding zijn
de musici eveneens in staat op hoog
niveau werken uit te voeren van klas-
sieke componisten, die zich hebben
laten inspireren door de zigeuner-
volksmuziek. 
Sintiromarus is opgericht in oktober
2006 en bestaat uit Blichta Hoopman
(viool), Noa Eyl (viool), Anatoli Kot-
chebine (piano) en Dani Luca (cym-
baal). Alle musici zijn cum laude af-
gestudeerd aan het Koninklijk Con-

servatorium en winnaars van het
prestigieuze Prinses Christina Con-
cours. De naam Sintiromarus is een
verwijzing naar de afkomst van de
musici. Sinti, de afkomst van Blichta
Hoopman, is een benaming voor zi-
geuners uit West Europa. Roma wor-
den de zigeuners uit Oost Europa ge-
noemd, zo is Dani Luca een Roma.
De pianist is Rus en zo ontstond de
naam Sintiromarus!

Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.kunstkringruurlo.nl, aan de
kassa in het Kulturhus, bij Alex
Schoenmode, Dorpsstraat 21 in
Ruurlo en bij Groot Jebbink Bloe-
men, Dorpsstraat 57 in Ruurlo. 

Gratis naar KasteelTuinFestival
2011
Het concert op 2 oktober is het eerste
in een serie van zeven concerten.
Wie uiterlijk zaterdagavond kaarten
koopt voor alle zeven concerten, ont-
vangt gratis een kaart voor het Kas-
teelTuinFestival op 30 juli 2011. Dat
wordt acht keer genieten voor de
prijs van zeven! 

Voor meer informatie zie de contact-
jes en www.kunstkringruurlo.nl

Zaterdag 2 oktober in Kulturhus

Zigeuners komen
naar Ruurlo
Ruurlo - Het lijkt erop dat het en-
semble Sintiromarus het huisor-
kest van de KunstKring Ruurlo
gaat worden. Na hun optreden vo-
rig jaar kwamen zoveel positieve
reacties binnen, dat dit ensemble
met zijn traditionele zigeuner-
muziek opnieuw is geprogram-
meerd in de concertserie 2010-
2011. Ditmaal met het themacon-
cert met praatje "De klassieke Zi-
geunernoot".
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De jarige band had een groots feest in
gedachten en heeft dat waargemaakt.
Het zat ook goed mee die dag: het
weer bleef de hele dag prima met zelfs
een heerlijke middagzon, Bennie Jo-
link zag er blakend gezond uit en ging
als vanouds tekeer op het podium.
Veel van de 7500 gasten kwamen uit
de omgeving van Hummelo. Die wa-
ren te voet of op de fiets naar het feest-
terrein, landgoed Enghuizen, geko-
men. Fans die rond tweeën op het
feestterrein wilde zijn, maar met de
auto kwamen, hadden het niet zo fijn.
Dikke files stonden op de aanvoerwe-
gen. De auto’s reden niet eens zachtjes
door, maar stonden gewoon stil en
moesten afwachten en met lede ogen
de fietsers lachend en zwaaiend voor-
bij zien gaan. Maar uiteindelijk kwam
iedereen op zijn of haar bestemming
aan en kon gaan genieten. 

Normaal in de oude bezetting, met
Ferdi Joly, Jan Manschot, Willem Ter-

horst en Bennie Jolink, bracht num-
mers van de eerste jaren. Dit waar-
deerden de fans zeer. Zij zongen luid
mee en dansten in het rond. Te gast
waren verder Miss Montreal, Jovink
en Ilse DeLange. Deze laatste artieste
kreeg bijzonder veel bewondering
voor haar optreden. 

Na 20.30 uur stond de Normaal Big-
band klaar op het podium voor een
spetterend optreden. Het kraaien van
de haan en het opentrekken van de
grote gordijnen was het teken dat het
echt ging gebeuren. Bennie Jolink
kondigde zelf de nummers aan: “Ja,
daar waren we weer, met onze Big-
band. Al 35 joar zijn we met z’n allen
aan ’t høken.” 

De band speelde de høkenblues en ve-
le andere nummers. Bennie Jolink
speelde met Willem Terhorst, Fokke
de Jong, Roel Spanjers, Jan Wilm Tol-
kamp, Jan de Ligt en een blazerselectie
uit België. Ook Sanne Hans van Miss
Montreal kwam op het podium om ‘Je
doet ’t samen’ met de Normaal band
te zingen. “Dat meisje, daar zit mu-
ziek in!” Dat ook in Normaal nog veel
muziek zit, zelfs na 35 jaar bewees de
band door er een prima muzikaal
feestje van te maken. En stoppen, daar
denken de bandleden nog lang niet
aan! 

Aan het einde van het jubileumfesti-
val werd een groots vuurwerk afgesto-
ken, met veel kleuren in de lucht en
veel knallen. Een waardige afsluiting
van een knallend feest.

35-jarig jubileumfestival Normaal

Hummelo in feeststemming

Hummelo - Normaal vierde het 35
jarig bestaan zeer uitbundig op
zondag 26 september jl. op het
landgoed Enghuizen in Hummelo,
een thuiswedstrijd voor Bennie Jo-
link. Voor de feestgangers, zo’n
7500 in totaal, rolde tussen 14.00 en
22.00 uur een programma uit, met
optredens van Normaal in de oude
bezetting, Miss Montreal, Jovink &
The Voederbietels, Ilse DeLange en
als kers op de feesttaart eindigde
de Normaal Bigband. Een groots
vuurwerk knalde tenslotte het
feest ten einde.

Bennie Jolink genoot van het optreden op de 35ste verjaardag van zijn Normaal.

Maar liefst 7500 Normaalfans verzamelden zich op Landgoed Enghuizen om het verjaar-
dagsfeestje mee te maken.

Iedereen is welkom in café-restaurant
"FF naar Steef" aan de Dorpsstraat 1. De
actuele gemeentepolitiek komt dan

aan bod, aan de hand van de agenda
van de komende raadsvergadering.
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 ge-
meente. De fractie wil hierover graag
met inwoners van Bronckhorst van ge-
dachten wisselen. Politiek is er voor de
mensen, dat is het uitgangspunt.

D66 op locatie
Hummelo - De gemeenteraadsfrac-
tie van D66 houdt regelmatig open-
bare fractievergaderingen op wisse-
lende locaties in Bronckhorst. Op
maandagavond 4 oktober is Hum-
melo en omgeving aan de beurt.

Tijdens de maïsoogst wordt er dage-
lijks en vaak tot ’s avonds laat met
tonnen wegende landbouwvoertuigen
met belading van het land naar de
plaats van inkuilen gereden. De enor-
me voertuigen moeten over de soms
smalle wegen in het buitengebied en
dienen dan ook, zeker bij donker,
goed zichtbaar te zijn voor het overige
verkeer. De politie hoopt dat onder-
nemers bij het lezen van dit bericht
hun voertuigen nog aan een extra
inspectie onderwerpen.

VERONTREINIGD WEGDEK
Daarbij is de kans aanzienlijk dat het
wegdek wordt verontreinigd met
modder, zand en afvallende maïs.
Voeg hier de herfstregens, vallend
blad en de vroeg invallende duisternis
aan toe en het wegdek verandert in
een glijbaan.

GEVAAR EN TOEZICHT
Deze verontreinigingen kunnen ver-
keersgevaarlijke situaties opleveren
voor het overige verkeer. Om dit te

voorkomen gaat de politie regelmatig
controleren en afhankelijk van de
aangetroffen situatie (niet of wel ver-
keersgevaarlijk) zal de politie waar-
schuwend of verbaliserend optreden. 

De politie verwacht dat de onder-
nemer zijn verantwoordelijkheid ten
aanzien van de verkeersveiligheid
oppakt. Daarnaast wordt er ook op
de technische aspecten (verlichting,
belading) van de voertuigen gelet. 

Tot slot doet de politie een beroep op
alle weggebruikers om in de periode
van de maïscampagne rekening met
elkaar te houden en daar waar nodig
snelheid en rijgedrag aan te passen
aan de omstandigheden.

Extra politietoezicht tijdens maïscampagne
Regio - Tijdens de naderende maïsoogst gaat de politie in het kader van
de verkeersveiligheid extra toezicht. Daarbij gaat het vooral om de verlich-
tingseisen en de belading van de voertuigen, maar ook om de mogelijk
achtergebleven moddersporen op de rijbaan. Genoemde zaken kunnen
tot onveilige situaties leiden.

Op de regioavond van het Evange-
lisch Werkverband Achterhoek op 13
oktober a.s. willen Lidy Brandenburg
en Annie Zemmelink, leden van de
werkgroep, graag iets vertellen over
hun ervaringen in de laatste tijd. Lidy
is op zendingsreis naar India geweest

en heeft daar wonderlijke dingen
meegemaakt. Annie heeft dichterbij
een bijzondere ervaring gehad. Het
thema van de avond is: Aangeraakt
door Gods liefde. Naast het samen
zingen onder begeleiding van de
'huisband' en het luisteren naar de

getuigenissen is er ook ruimte om
over uw eigen ervaringen te vertellen.
Een avond dus voor bemoediging en
ontmoeting op woensdagavond 13
oktober in de Ontmoetingskerk,
Bernhard IJzerdraatstraat 1 te Dinx-
perlo. 

Er is een collecte t.b.v. het regiowerk.
Iedereen is van harte welkom! 
Verdere info via (0543) 52 42 48.

Evangelisch Werkverband
Dinxperlo -  'Waar God de Heer zijn schreden zet, daar wordt de mens -
weer in het licht verheven' zegt lied 305 uit de Liedbundel. Nog steeds
doet God wonderen van herstel en vernieuwing.

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek

Team Bronckhorst
Dr. Grashuisstraat 2, Zelhem
Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur

SPREEKUURLOCATIES
Hummelo en Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1 te Hoog Keppel
Spreekuur wijkagent (Hans de Voer) dinsdag van 10.00 - 12.00 uur

Steenderen, Dr. A. Arienstraat 33a 
Spreekuur wijkagent (Harm Baarslag) dinsdag van 13.00 - 15.00 uur

Hengelo, Elderinkweg 2
Spreekuur wijkagent (Jack Witmarsum) woensdag van 10.00 - 12.00 uur

Vorden, Zutphenseweg 26
Spreekuur wijkagent  (Cor Kleijkamp) dinsdag van 10.00 – 12.00 uur

Zelhem, Dr. Grashuisstraat 2
Spreekuur wijkagent (Katrien Beijer) donderdag van 10.00 - 12.00 uur

Tijdens de vrije inloopuren en het spreekuur van de wijkagent is het niet
mogelijk om aangifte doen. Maak voor het doen van aangifte een afspraak via 0900 - 8844.

0900 - 8844 voor minder spoedeisende zaken

0900 - 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen

1-1-2 voor spoedeisende zaken, voor het melden van verdachte situaties

0800 - 7000 Meld Misdaad Anoniem

www.politie.nl voor aangifte via internet en voor informatie over de politie

HOREN  ZIEN  BELLEN
OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES

Fiets gestolen? Doe altijd aangifte!
Fietsdiefstal is één van de grootste ergernissen van Nederlanders. Ook in de gemeente Bronckhorst worden
we hier mee geconfronteerd. Het aantal keren dat bij het politieteam Bronckhorst aangifte wordt gedaan van
diefstal van een fiets, stijgt de laatste jaren gestaag.  

Zo worden bij het treinstation in Vorden, tijdens evenementen in de gemeente Bronckhorst en bij horecagelegen-
heden steeds vaker fietsen gestolen. Ook worden fietsen weggenomen uit niet afgesloten schuurtjes of vanaf de oprit
bij een woning. Daarnaast komt het voor dat fietsen die wel op slot staan maar niet ergens aan vast zijn gemaakt,
door fietsendieven simpel op een aanhangwagen of in een bestelbus worden geladen. 

Om het probleem van fietsdiefstal uit de wereld te helpen is het van essentieel belang om aangifte te doen. Aangifte
doen is altijd zinvol! Op deze manier wordt een fiets herkenbaar als “gestolen” en kunnen de dief, de heler en de fiets
worden opgespoord. De politie kan dus pas in actie komen als er aangifte is gedaan.

Hoe aangifte doen?
U kunt de politie bellen via 0900-8844 voor een afspraak om aangifte te doen op een politiebureau. Is er geen dader
bekend, dan kunt u aangifte doen via Internet (www.politie.nl).

Tips: - Zet uw fiets op slot met goede sloten die voorzien zijn van het ART-keurmerk.
- Omsluit met het fietsslot het voorwiel én de schuine framebuis en maak het slot vervolgens ergens aan vast

(een fietsenrek of hek). 
- Laat uw fiets graveren (de meeste nieuwe fietsen zijn al voorzien van een tag /chip).
- Noteer merk, type, kleur, framenummer en specifieke bijzonderheden van uw fiets en bewaar deze goed voor

een eventuele aangifte. 

Melden
Als uzelf getuige bent van een fietsdiefstal meld dit dan bij de politie via 112 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.
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RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Bestaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Een complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarden
(excl montage)

incl. badmeubel!
incl. badmeubel!

Maaien, zagen, knippen, 
trimmen, snoeien, snijden, 

blazen, slijpen, verticuteren...

GE 150

€ 399 GE 250 (S)

€ 499
GE 355

ACTIEPRIJS

€ 649
€ 679

De elektrische hakselaars van
VIKING gaan voor u door dik en dun. 
Met hun krachtige elektromotor 
toveren ze snoeiafval en takken tot 
35 mm dik moeiteloos om tot de 
perfecte compostbasis. Bovendien
zijn ze ergonomisch en voldoen ze
aan de strengste veiligheidsnormen.

KRACHTIGE
HAKSELAARS

Alle acties zijn geldig tot einde december 2010.

+ GRATIS 
VIKING
HAND-

SCHOENEN

MS 170 D

ACTIEPRIJS

€ 199
€ 239

TORNADO TE KOOP

BGE 71

ACTIEPRIJS

€ 99
€ 110

SHE 81

ACTIEPRIJS

€ 169
€ 186

BR 380

ACTIEPRIJS

€ 499
€ 569

SH 56-D

ACTIEPRIJS

€ 309
€ 339

ER IS EEN STIHL
VOOR ELKE JOB

Met snelheden tot 90 meter per seconde krijgen de bladblazers 
en zuighakselaars van STIHL elk oppervlak schoon. U wilt het stil 
houden? Dan neemt u een elektrisch model. Als u graag iets meer 
power in handen hebt, opteert u voor een benzinemodel. Welke 
keuze u ook maakt, elke STIHL is een werkpaard dat van een 
stevig stukje actie houdt. En van een groen blaadje naturlijk.

De elktrische hakselaars van 
VIKING gaan voor u door dik en 
dun. Met hun krachtige elektro-
motor toveren ze snoeiafval en 
takken tot 35 mm dik moeiteloos 
om tot de perfecte compostba-
sis. Bovendien zijn ze ergono-
misch en voldoen ze aan de 
strengste veiligheidsnormen.

DE VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

JAN de WINKEL
landbouwmechanisatiebedrijf

bos- tuin en parkmachines

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
Eerbeekseweg 19 - 6971 LB  Brummen Telefoon 0575 56 14 98 / Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (gld)  Telefoon 0575 44 16 88

U vindt ze natuurlijk bij:



De eerste 300 bezoekers ontvangen 
een uniek Herfstbok glas.

4 oktober 2010 vanaf 21.00 uur 
City Lido, Kerkstraat 6 te Groenlo

(gratis entree)

www.citylido.nl

HERFSTBOK 
PROEFAVOND

GROENLO
maandag 
4 oktober



Janna Brummelman nam 40 jaar gele-
den het initiatief om in het Medler
een vrouwenclub op te richten. Zij
vond het jammer dat het gebouw van
de touwtrek vereniging alleen door de
mannen van de vereniging zelf werd
gebruikt. Wel Janna trok ‘de buurt in‘
en in de kortste tijd had ze circa twin-
tig vrouwen bij elkaar en was de ‘Vrou-
wenclub Medler‘ een feit. Riek Wunde-
rink: ‘In de begin jaren behoefden we
geen huur te betalen. In ruil daarvoor

moesten wij het gebouw schoon hou-
den. Tegenwoordig betalen we wel
huur. Wij zijn als club niet bij een
bond aangesloten, daardoor kunnen
we de contributie (25 euro per jaar)
voor onze leden ook zo laag houden’,
zo zegt ze.
Intussen zijn zeven dames al vanaf de
oprichting lid. Dit zijn (in volgorde
van links naar rechts op de foto: Janna
Brummelman, Aaltje Fokkink, Gerrie
Fokkink, Jootje Stokkink, Jenneke Fok-

kink, Riek Knoef en Gerrie Nijenhuis).
Voorzitter Riek Wunderink is 38 jaar
lid. Vanaf het begin waren de club-
avonden erg gezellig en werden er
veelal spelletjes gedaan of dia’s ver-
toond. En niet te vergeten koffie drin-
ken, kletsen met elkaar en hoe kan
het anders, de laatste nieuwtjes uit-
wisselen! Anno 2010 ziet de jaaragen-
da er heel wat uitgebreider uit: Sinter-
klaasfeest, Kerstfeest, bloemstukjes
maken, er worden lezingen gehouden,
kortom activiteiten genoeg. Voorzitter
Riek Wunderink is de spil bij de orga-
nisatie van al die activiteiten.
De ‘Nieuwjaarsborrel’ is altijd een be-
levenis op zich. Gerrie Nijenhuis: ‘In
dit gebouw is ook een schietvereni-
ging gevestigd. Tijdens de Nieuwjaars-
bijeenkomst mochten we ook altijd
schieten. Dat wordt thans moeilijk, de
meeste vrouwen kunnen gezien de
leeftijd de handen niet meer stil hou-

den. Nu vermaken we ons met sjoelen
en met oud-Hollandse spelletjes’’, zo
zegt Gerrie lachend. En daarmee is
meteen het grootste probleem (de ver-
grijzing) aangekaart. Riek Wunderink:
‘We hebben thans 30 leden, de jongste
leden zijn eind vijftig, de oudste is al
85 jaar. Nieuwe bestuursleden kunnen
we niet krijgen. ‘Blijven jullie dat maar
doen’, zo krijgen we altijd te horen. 

Nieuwe leden krijgen we er ook niet
meer bij. De jongere vrouwen van nu,
hebben veelal andere interesses. Ik zeg
het eerlijk, ik ben bang dat Vrouwen-
club Medler het vijftig jarig jubileum
niet zal halen. Jammer, maar het is
niet anders’, zo zegt Riek. Voorlopig is

het nog niet zover en is het huidige be-
stuur (bestaande uit Riek Wunderink
voorzitter, Willemien Hulshof secreta-
ris, Dinie Walgemoet penningmees-
ter, Hermien Smallegoor en Gerrie
Wilgenhof) nog buitengewoon actief
om ‘Vrouwenclub Medler in stand te
houden. Het jaarlijkse reisje wordt de
laatste jaren wel ‘dicht bij huis‘ geor-
ganiseerd. ‘Er moeten rollators mee en
sommigen van ons moeten elkaar vast
houden’, zo grapt Gerrie Nijenhuis.
En, zo vult Riek Wunderink aan, de
mannen gaan niet mee. Dat is niet
leuk voor de alleenstaande vrouwen
onder ons’. Jaarlijks wordt er in de mo-
len te Linde een bijeenkomst met de
vrouwenclub uit het buurtschap L

Vrouwenclub Medler

Al 40 jaar lang gezelligheid troef!

Medler - Vrouwenclub Medler bestaat deze maand 40 jaar. De naam doet
vermoeden dat het hier gaat om in het Medler woonachtige vrouwen. In
de beginjaren was dat ook zo, de vrouwen waren uit dit buurtschap af-
komstig en velen hadden direct verwantschap met het boerenbedrijf.
Voorzitter Riek Wunderink: ‘Er is in dat opzicht in de loop der jaren veel
veranderd, het merendeel van de leden woont inmiddels in het dorp Vor-
den. Toch is en blijft de betrokkenheid met het Medler groot. Wij komen
één keer in de drie weken op de maandagavond in het clubgebouw van de
touwtrek vereniging bij elkaar en dan is vrijwel iedereen aanwezig’, zo
zegt ze.

Jubilarissen Vrouwenclub Medler.

Riek Wunderink links feliciteert oprichtster Janna Brummelman.

Ratti begon wijfelend en GSV probeer-
de de bezoekers vast te zetten. De eer-
ste twintig minuten leverde dit geen
kansen op. Ratti pakte hierna het ini-
tiatief en had met Niek Nijenhuis en
Fabian Dijkman het overwicht op de
Geesterense verdediging. De 0-1 viel na
een uittrap van doelman Jasper Klun-
der. De bal werd door Fabian verlengd
waarna Niek twee man uitspeelde en
de bal teruglegde. 
Fabian schoot de bal van randje 16
snoeihard in het dak van het doel. Rat-
ti proefde dat er meer inzat. Niek was
vaak ongrijpbaar waardoor GSV de no-
dige vrije trappen weg moest geven.
Schoten van Fabian en Mathijs Nijhof
werden met moeite gekeerd. Vlak voor
rust werd Ratti een zekere strafschop
onthouden. De laatste minuut voor
rust leverde uit het niets de gelijkma-
ker op. De linkshalf van GSV passeerde
vier man vanaf rechts en schoot in de
korte hoek raak. Een domper voor de
bezoekers.

Na rust was het spel meer in even-
wicht. Ratti kon het overwicht uit de
eerste helft moeilijker vasthouden en
GSV probeerde wat meer naar voren te
spelen. Beide ploegen kregen weinig
kansen. GSV kwam, tegen de verhou-
ding in, op 2-1 na een korte combina-
tie en goed terug leggen op puntje vijf.
Het laatste kwartier probeerde Ratti
achterin 1 op 1 te spelen met volle
druk naar voren. Vlak voor tijd resul-

teerde dit in de gelijkmaker van Fabi-
an die een vrije trap van Niek binnen
kon koppen.Gelet op het scoreverloop
moest Ratti tevreden zijn met een
punt. Op basis van vooral de eerste
helft had er ook meer ingezeten.

RATTI DAMES
Ratti 1 - Rekken 1
Afgelopen zondag moesten respectie-
velijk de nummer één tegen de num-
mer twee. Vanaf het begin van de wed-
strijd was dit meteen te merken. Waar-
bij we de vorige wedstrijd de touwtjes
nog een beetje konden laten vieren
moesten de dames nu echt vol aan de
bak. Na vijf minuten wist de midden-
veldster van Rekken zich door de ach-
terhoede te manoeuvreren en kwam
ze oog in oog te staan keepster Rianne
Meijerink. Ze bleef koel en bracht haar
team op voorsprong. 0-1. Ratti probeer-
de zich te herpakken, maar binnen
tien minuten had Rekken een identie-
ke situatie waarbij ze wederom scoor-
de. 0-2. Ratti keek tegen een achter-
stand aan, maar liet de moed niet zak-
ken. De spitsen van Ratti hadden de
eerste helft een paar kansen om weer
in de wedstrijd te komen, maar faalde
in de afronding. De rust werd bereikt
met een 0-2 achterstand. Na de rust
wist Ratti Rekken te overdonderen.
Binnen een minuut belande een voor-
zet van Esther Tuinman precies op
maat bij Marieke Tuinman. Zij stond
helemaal vrij en prikte de bal resoluut

in het net. 1-2. De duels waren pittig
en Ratti gaf de moed niet op. De ach-
terhoede van Ratti stond weer als een
huis en met veel inzet bleven ze de
voorhoede van Rekken de baas. Kim
Heuvelink kwam nog oog in oog met
de keepster van Rekken, maar schoot
rakelings langs. In de 84e minuut
moest een speelster van Rekken bin-
nen de zestien aan de noodrem trek-
ken om Kim Heuvelink te stoppen.
Een penalty was het gevolg en deze
werd koel binnen geschoten door Kim
Heuvelink. 2-2 Rekken probeerde zich
nog weer terug te vechten, maar de
tijd was te kort en de punten werden
verdeeld. Zeker gezien de inzet en het
spelbeeld was Ratti zeer tevreden met
het punt. Aanstaande zondag weder-
om thuis tegen Hoeve Vooruit 2.

UITSLAGEN RATTI 
THUIS
25 sept, 11:00 Zat Ratti B1GD - Harfsen
B1D co 72684 1-10
25 sept, 11:30 Zat Ratti E1 - AZC E3 co
91337 8-2
26 sept, 10:00 Zon Ratti 2(zon) - FC Ei-
bergen 4(zon) co 30414 2-3
26 sept, 10:00 Zon Ratti 3(zon) - Keijen-
burg. Boys 5(zon)co 30291 3-2
26 sept, 13:00 Zon Ratti DA1(zon) - Rek-
ken DA1(zon) co 45366 2-2
26 sept, 10:30 Zon Ratti DA2(zon) - Rek-
ken DA2(zon) co 45365 1-3

UIT
25 sept, 14:30 Zat DZC '68 9(zat) - Ratti
2(zat) co 64163 1-3
25 sept, 12:30 Zat OBW C4G - Ratti C1G
co 79587 4-5

25 sept, 10:30 Zat Doetinchem D3 -
Ratti D1 co 85804 1-5
25 sept, 10:00 Zat FC Zutphen E8 - Rat-
ti E2 co 100392 1-2
25 sept, 08:30 Zat FC Zutphen F6 - Rat-
ti F1 co 118734 7-1
26 sept, 14:00 Zon GSV '63 1(zon) - Rat-
ti 1(zon) co 6837 2-2
26 sept, 10:00 Zon Hoven De 3(zon) -
Ratti 4(zon) co 30824 4-2

THUIS
02 okt, 14:30 Zat Ratti B1GD - FC Zut-
phen B3 co 72685
02 okt, 12:00 Zat Ratti C1G - DVC '26 C5
co 76351
02 okt, 11:30 Zat Ratti E2 - Oeken E3G
co 91345
02 okt, 09:30 Zat Ratti F1 - Vorden F3
co 118735
03 okt, 14:00 Zon Ratti 1(zon)-Westen-
dorp 1(zon)co 7461Huerne, A.ter
03 okt, 10:00 Zon Ratti 4(zon) - AZC
5(zon) co 31547
03 okt, 13:00 Zon Ratti DA1(zon)-Hoeve
Vooruit DA2(zon) co 45456
03 okt, 10:30 Zon Ratti DA2(zon)-
Haaksbergen DA1(zon) co 45455

UIT
02 okt, 12:45 Zat AZSV 9(zat) - Ratti
2(zat) co 58757
02 okt, 11:00 Zat Gazelle Nieuwland
D3 - Ratti D1 co 84613
02 okt, 10:00 Zat Be Quick Z. E3 - Ratti
E1 co 96983
03 okt, 10:30 Zon SVBV 2(zon) - Ratti
2(zon) co 31076
03 okt, 12:30 Zon HC '03 4(zon) - Ratti
3(zon) co 31244

Ratti in slotfase naar verdiend punt
In Geesteren stond de zware uitwedstrijd tegen GSV op het programma.
GSV is, als degradant uit de vijfde klasse, toch een van de favorieten dit sei-
zoen.

Het is de bedoeling om door het jaar
heen aan elk van de vier seizoenen
een workshop te wijden en zo de vier
seizoenen te volgen in relatie met de
bomen en jouzelf. Josée is tekentaal-
docent en leidt je door middel van te-
kenen en schilderen tot bewustwor-
ding naar binnen. In haar atelier
Amare ga je via meditatie en tekenen
contact maken met jouw eigen
herfstboom. Daarna onder leiding
van Karin een buitenmeditatie en
aansluitend een wandeling. Tijdens
deze wandeling maak je kennis met
de kracht van jouw bomen in de na-
tuur. Bewustwording van jezelf en de
natuur in de herfst, wat doet dat van
binnen met jou en hoe kom jij daar-
mee naar buiten? Karin is natuur-
wandelcoach en kent de gevoelens
die de verschillende boomsoorten bij
mensen oproepen. De wandeling
gaat langs de Baakse beek en een
aantal bijzondere bomen bij kasteel
Vorden. Prijs is inclusief materiaal,
koffie, thee, soep, wel zelf je lunch
meebrengen. Minimaal 4, maximaal
6 personen. Informatie en opgave: 
bij Josée 555783, joseevanderstaak@
hetnet.nl of Karin: 055 8430010,
k.huijsman@chello.nl

Workshop
Amare
Vorden - Zondag 10 oktober kan
men onder leiding van Karin
Huijsman en Josée van der Staak
in Galerie Amare aan de Komvon-
derlaan 6 in Vorden tijdens een
workshop ervaren, wat de herfst
voor jou betekent.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

VISHANDEL“HENGEL” 
Gezocht: 
leuke vlotte medewerker(ster) 
v.a. plm. 18 jaar

voor de verkoop van vis 
voor de vrijdag en zaterdag. 
Zelfstandig kunnen werken. 

Tevens zoeken wij een zaterdaghulp 
v.a. plm. 15 jaar voor allerhande werkzaamheden.

Schriftelijke of telefonische 
reacties:
Wassenaarweg 14
7021 PA Zelhem
Mob. (06)54 323 030

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MEDEWERKER KWALITEITSDIENST M/V
Omgeving Brummen - Fulltime - vacaturenummer; VIW00432

Werkzaamheden;
Het ondersteunen van sales door het verzorgen van aangevraag-
de productmonsters, analyseren (sensorisch, fysisch en che-
misch) van producten en het (voor)bereiden van producten bij
productdemonstraties.

Functie eisen;
• Zelfstandig kunnen werken;
• bekend met het Office pakket;
• ervaring met SAP is een pré;
• goede beheersing van de Engelse en Duitse taal zowel modeling

als schriftelijk.

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VMK00066

Werkzaamheden;
Voor meerdere metaalbedrijven in de Achterhoek zoeken wij cnc
kanters. Er wordt gewerkt in dagdienst of 2 ploegendienst. Ben je
ervaren en wil je een nieuwe uitdaging aangaan? Neem dan con-
tact met ons op om de diverse mogelijkheden te bespreken.

Functie eisen;
• Affiniteit en ervaring met het instellen van en produceren met

CNC kantbanken; 
• tekening lezen, inzicht en daarnaast enige technische achter-

grond hebben.

PROCESTECHNOLOOG M/V
Omgeving Brummen - Fulltime - vacaturenummer; VIW00436

Werkzaamheden;
Je houdt je bezig met het gehele onderzoekstraject van zowel het
eerste lab onderzoek tot aan de uiteindelijke inbedrijfsname. Je
bent mede verantwoordelijk voor het implementeren van proces-
veranderingen of het ontwikkelen van nieuwe processen in diver-
se productielijnen.

Functie eisen;
• Afgeronde HBO opleiding levensmiddelentechnologie;
• je beschikt over een uitstekend autodidactisch vermogen en een

goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• enkele jaren ervaring in een productieomgeving is een pré;
• goede beheersing van de Engelse en Duitse taal is een vereiste.

JUNIOR SECRETARESSE M/V
Omgeving Deventer - fulltime - vacaturenummer; VIW00427

Werkzaamheden;
In de functie van secretaresse maak je deel uit van het secretari-
aat dat bestaat uit 5 medewerkers. Je functie bestaat grotendeels
uit het redigeren van teksten. Daanaast verzorg je de correspon-
dentie, beheer je agenda's, houdt het CRM-systeem up-to-date,
archiveer je documenten en vervang de receptioniste bij afwezig-
heid. 

Functie eisen;
• Relevante afgeronde opleiding op MBO- niveau;
• ervaring met Office pakketten;
• kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• representatief.

MACHINEBEDIENER METAAL M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VMK00372

Werkzaamheden;
Wij zoeken een leergierig en flexibel persoon die graag wil verder
leren in de metaalbewerking. Je gaat productie draaien met be-
hulp van hydraulische- en excenterpersen. Het in- en afstellen
van hydraulische- en excenterpersen is onderdeel van je functie.
Ook houd je je bezig met het wisselen en eventueel ombouwen
van gereedschap. Er wordt gewerkt in 2 ploegendienst.

Functie eisen;
• Affiniteit met metaal;
• bereidheid tot het werken in 2-ploegendienst;
• ervaring met het instellen van en produceren met excenter en/of

hydraulische persen is een pré.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

JUNIOR DEMAND PLANNER M/V
Omgeving Brummen - fulltime - vacaturenr.; VIW00452

Werkzaamheden;
In deze functie ondersteun je de demand planner bij het
onderhouden en bewaken van de verkoopverwachtingen
van de producten. Je verzorgt de afzet / omzetrapportages,
monitored diverse voorraadoverzichten en neemt actie
waar nodig. Je draagt mede zorg voor de bijsturing van het
periodieke demand plan. Je maakt daarbij gebruik van de
daarvoor aanwezige software, signaleert afwijkingen en
verzorgt daartoe periodieke rapportages. Verder verwerkt je
de aangeleverde input tijdig in SAP/APO. Je signaleert
afwijkingen t.a.v. assortiment en meldt deze bij de demand
planner. Je hebt dagelijks intensief contact met medewerkers
van de afdelingen Sales, Supply Chain Management en Client
Service Center. 

Voor deze functie zoeken wij iemand met MBO+/HBO
werk- en denkniveau op commercieel \ logistiek gebied,
door opleiding en/of ervaring verkregen. Je bent cijfermatig
sterk en werkt zelfs onder een hoge werkdruk secuur. Je
communicatieve- en sociale vaardigheden zijn goed en je
bent in staat veranderingen door te voeren. Je beheerst zo-
wel mondeling als schriftelijk de Engelse en Duitse taal.
Frans is een pré. Competenties die op deze functie van toe-
passing zijn: communiceren – stresstolerantie – klantgericht
werken – oordeelsvorming – accuraat.

Michel-Nales
De Echte Bakker

Wie wil ons team komen versterken?
Wij zijn een sterk groeiend bakkersbedrijf met drijfkracht
naar pure kwaliteit. Wij zijn per 1 januari 2011 (of eerder) op
zoek naar een gemotiveerde, gedreven, ervaren en (op z’n
tijd) gezellige

• BROODBAKKER
• BANKETBAKKER

Reacties kunt u richten naar onderstaand adres.

Beltrumsestraat 19

7141 AJ Groenlo 

tel. (0544) 462039

www.michelnales.echtebakker.nl



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 27 september t/m zondag 3 oktober 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

Gratis
Bij elke €15.-* en actieproducten

1.99
2 stuks

33.1   sjirpolik-eitca

4.18

Aviko SuperCrunch 
of Frideaal frites    
alle soorten, 2 zakken à 750 gram
naar keuze

81.4/85.3  

Hak groenteconserven    
alle soorten, 2 potten à 330-370 ml naar keuze

  Bijv.: Doperwtjes extra fijn en Hollandse 
snijbonen met een fijngesneden uitje, 
2 potten à 370 ml 2.43

2 stuks

1.82

2e

halve
 prijs!*

2.99
per 500 gram

actie-kiloprijs 5.98

4.09

Hamlappen 
of fricandeau
3.99/4.09

2.19

1.69
heel brood

Kloostervloerbrood 
donker, granen of volkoren 

0.59

0.99

Hutspot         
zak 500 gram 

5.99

Page toiletpapier 
kussenzacht, decor of aloë vera, 
pak 16 rollen

48.9/79.7  

9.84

Robijn wasverzachter    
alle soorten, 2 flacons à 750 ml 
naar keuze
5.98/6.70

6.70 3.992 stuks

+1 gratis
Webbie

2.19 1.79
per 100 gram

Runderrookvlees    
vers van het mes

2.58

    kilb ni peoS
alle soorten, 

   ezuek raan lm 008 à nekkilb 2
2.24/2.58

1.99
2 stuks

2.98

1.99
2 stuks

Roosvicee MultiVit 
of 50/50    
alle soorten, 2 pakken à 1.5 liter
naar keuze

89.2/87.2  

+1 gratis
Webbie

50%
korting!

Tartaartjes 
  voordeelpak à 10 stuks

+1 gratis
Webbie7.99

per kilo

3.99

0.99
per 500 gram

actie-kiloprijs 1.98 

Witte druiven      1.99

6.99
per 500 gram

actie-kiloprijs 13.98

Zalmfilet met huid
  voordeelpak

9.44


