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Bij het vogelgooien voor vrouwen (53
deelnemers) met als inzet de ere- titel
‘Knuppelkoningin van Linde’ was Ton
Boogaard op deze vrijdagavond op-
nieuw de ‘gelukkigste vrouw’ in het
buurtschap! (Ton was namelijk ook vo-
rig jaar winnares). De tweede prijs ging
naar Janny Haaring (kop), 3 Annette
Arfman (r.vleugel), 4 Jolanda Bloemen-
daal (l. vleugel), 5 Annet Berenpas
(staart). Het vogelschieten bij de jeugd
werd gewonnen door Roel Bouwmees-
ter. De tweede prijs ging naar Erik
Tuinman, 3 Jordi Weenk, 4 Thijs Ko-
ning, 5 David Filip. 
Behalve de genoemde ‘spelen’ konden
de buurtbewoners donderdagavond in
een goed gevulde feesttent (400 toe-
schouwers) ook genieten van het komi-
sche toneelstuk ‘ Met de kont in de bot-
ter’. Het leuke bij dit soort uitvoerin-

gen is dat het ‘ons kent ons’ gehalte
zeer groot is. De medewerkers komen
namelijk allemaal uit het buurtschap
zelf. Alleen de regisseur van de Toneel-
groep Linde (Henk Broekgaarden) is
een ‘buitenbeentje’. Hij woont name-
lijk een paar kilometer verderop in het
buurtschap Delden! Voor de Lindena-
ren geen enkel probleem om deze
‘vreemdeling’ en zijn succesvolle to-
neelgroep na afloop met een daverend
applaus te bedanken. Aan dit toneel-
stuk werd meegewerkt door: Jan Bosch,
Anja Bosch, Bastiaan Meijerink, Janny
Haaring, Berend Koning, Jannie Tuin-
man, Dianne Mombarg, Bert Tuinman,
Martin ten Have, Herbert Hulstijn en
Annet Berendsen. Verder Joke ten Have
(souffleuse), Erik Ruiterkamp en Roelof
Knoef (toneelbouw) en Gerrie Harmsen
en Ina Wesselink (grimeuse). 

UITSLAGEN SPELEN: 
Kegelen: 1 Harry Arfman, 2 Peter Hel-
lema, 3 Jan Bosch, 4 Mark Berenpas, 5
Marco Arfman.
Sjoelen 1 Minie Sleumer, 2 Annie Rui-
terkamp, 3 Johan Broekman, 4 Annie
Ruiterkamp, 5 Liesbeth Smit.
Kruisboogschieten: 1 Arne Koning, 2
Henk Bloemendaal, 3 Martin Roeter-
dink, 4 Hermien Dekkers, 5 Arne Ko-
ning.
Schijfschieten: 1 Gerrit Jan Knoef, 2
Christiaan Knoef, 3 Anneke Eelderink,
4 Gerrit Jan Knoef, 5 Martin Roeter-
dink.
Geluksbaan: 1 Jan Kornegoor, 2 Gerrit
Oldenhave, 3 Marian Arfman, 4 Arne
Koning, 5 Jan Lenselink.
Korfbal: 1 Henk Bloemendaal, 2 en 3
Jan Bloemendaal, 4 Henk Bloemen-
daal, 5 Arne Koning.
Ballero: 1 Marco Arfman, 2 Joke Harm-
sen, 3 Bianca Eenink, 4 Bas Bouwmees-
ter, 5 Anneke Eelderink.
Dogcarrijden: 1 Renske Ruiterkamp, 2
Ingrid Hulstijn, 3 Alie Sloetjes, 4 Edith
Gerritsen, 5 Lies Reimert. 
Gavel darten: 1 Arne Koning, 2 Henry
Koning, 3 Bert Koning, 4 Wim Harm-
sen, 5 Arne Koning. Er werd ook nog
een pony verloot. Die werd gewonnen
door Welmoed Doornbos.

Volksfeest Linde

Henk Bloemendaal schutterskoning
en Ton Boogaard 'knuppelkoningin'

Het driedaags volksfeest in het buurtschap Linde is onder ideale weers-
omstandigheden verlopen. Met name op de zaterdagmiddag toen onder
het toeziend oog van burgemeester Henk Aalderink de volks- en kinder-
spelen werden gehouden. Het traditionele vogelschieten voor heren en
het vogelgooien voor dames vond vrijdagavond bij kunstlicht nabij de
molen in Linde plaats. Na 326 schoten (144 deelnemers) loste Henk Bloe-
mendaal rond de klok van 22.15 uur het beslissende schot en werd hij tot
schutterskoning uitgeroepen. De tweede prijs ging naar Rob Holtslag
(kop), 3 Kim Bosch (r.vleugel), 4 Henk Snellink (l.vleugel), 5 Johan Hoog-
kamp (staart).

Feest in buurtschap Linde

Onder toeziend oog van sponsor Vis-
ser Mode kon Dash vier punten bij-
schrijven. Debbie van den Vlekkert
speelde een opvallende rol in het eind
van de wedstijd. Op de stand 23-23
vuurde zij in de laatste set twee keihar-
de services af op de passers van Activa.
Beide opslagen leverden direct een
punt en daarmee de wedstrijdwinst
op. Volgende week bezoeken de dames
van Dash het team in Panningen en op
10 oktober zijn ze weer te bewonderen
om 17.30 uur in sporthal 't Jebbink.

Goede competitiestart Dash dames 1
De dames van het eerste volleybal-
team uit Vorden hebben zaterdag
hun eerste competitiewedstrijd
met 3-1 gewonnen van TSL Activia.
Met de setstanden 23-25, 25-20, 25-
20 en 25-23 werden de gasten uit
Sint Antonis naar huis gestuurd.

De dames van Dash juichen na een servicepunt van Dominique van Aken.

De Wereldwinkel Vorden levert al
jaren aan een aantal bedrijven en
particulieren in Vorden en omge-
ving de kerstpakketten. Deze Kerst-
pakketten leveren dubbele vreugde
op , namelijk voor degenen die ze
krijgen  en voor de makers van de
producten , die hierdoor een zelf-
standig bestaan opbouwen en zo in
hun eigen levensonderhoud voor-
zien. 

Maar zult u zeggen waarom dan nu
al  in de etalage, heel eenvoudig om
u te laten zien wat de Wereldwin-
kel te bieden heeft op dit gebied. 

U kunt eerst eens rustig kijken en
er over denken voor u binnenstapt
om u verder te laten vertellen wat
de mogelijkheden zijn. 

Er is veel keuze, maar aan de ande-
re kant zijn de producten uniek.
Dus als u iets speciaal wilt hebben
moet u niet te lang wachten want
ook hier geldt op = op.

Neem dus tijdens uw wandeling
door het dorp , of als u de hond uit-
laat  een kijkje in onze etalage en
laat u verrassen. 

Wilt u meer weten loop dan binnen
of neem telefonisch (0575-551380)
contact met ons op.

Kerstpakketten

in de herfst? Ja
Kerstpakketten in de herfst lijkt
onwerkelijk, maar in de etalage
van de Wereldwinkel Vorden aan
de Kerkstraat is het een keiharde
werkelijkheid. Kom u zelf over-
tuigen!

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotel
Roerbak van witvisfilet met groente

en oosterse saus
***

Rundertartaar met gebakken uien
***

Beide gerechten worden 
geserveerd met gebakken aard-

appelen, frietjes, groente en rauwkost.

€ 14,50

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Amaryllissen
verschillende kleuren 

bos €2.99

Plus wij zijn er voor u,
elke maandag

3 broden € 2.89

• Kipkrokantschnitzels
5 stuks € 3.00

• H.O.H. Gehakt 500 gram € 2.00
• Bistrokrieltjes 425 gram € 0.99
• Heerlijke sterwijn, Tierra Buena

nu 2 halen, 1 betalen

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhavepersoneelsdiensten.nl

0575-54 69 86



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.

De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel. afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Kijk ook eens op on-
ze website www.veilingcom-
missie.nl Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

�

Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 oktober 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 oktober 10.00 uur ds. E.P. v.d. Veen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 okt. 10.00 uur mevrouw J. Ruiterkamp, Bathmen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 4 oktober 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 3 oktober geen viering.
Zondag 4 okt. september 10.00 uur Woord- en communie-
viering, herenkoor.

Tandarts
3-4 oktober F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

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

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: dagelijk
van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal afdelingen
heeft afwijkende bezoektijden, te weten: 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. 
hospicezutphen@hetnet.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 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30 uur,
vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma t/m do:
18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie kijk op
www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
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) 13 15 21 04, 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;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); 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, kinderopvang.

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 uur 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. 
Eppink & 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 omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 680 578.

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Zorgkwekerij "De Stek"
heeft plek op de woensdagmiddag 
van 12.00 tot 16.00 uur en 
donderdag, vrijdag en zaterdag van
9.00 tot 16.00 uur. Voor mensen met
een persoonsgebonden budget.

Familie Aaldering 
tel. (0314) 32 43 56
e-mail zorgkwekerijdestek@hetnet.nl

Bladeren
Het nieuwe boek van

Jan Wagenvoort 
ligt vanaf 15 oktober

in de winkels

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

Alleen op afspraak.

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

Open huis voor work-
shops huis en tuindecoraties.
o.a. Groendeco's of textiel-
verharder enz. Zondag 4 ok-
tober van 11.00 tot 16.00 uur.
"Creatief bij Marjo"  M.Frede-
riks, Wiendelsweg  1, Keijen-
borg. Tel: 0575 463442.

�

W E R E L D  W I N K E L
V O R D E N Heeft U onze
KERSTPAKKETTEN al in de
etalage gezien????

�

Kom naar onze sfeervolle
boerderij de Wilghenhoeve in
Ruurlo voor diverse work-
shops. Info: Jolanda Harbers
tel. (0544) 37 22 71 of (06) 13
77 24 52. www.wilghenhoe-
ve.nl email hl.schot@het-
net.nl

�

Mensen in nood. Kleding-
actie. Uw kleding, meer dan
goed! Kledinginzameling za-
terdag 10 oktober a.s. van
10.00 tot 12.00 uur Christus
Koningkerk te Vorden en
H.Antonius van Paduakerk te
Kranenburg

�

Te huur: Voor jong stel:
APPARTEMENT in het bui-
tengebied van Hengelo GLD;
2 luxe kamers, mooie keu-
ken, badkamer en apart toi-
let.  Bovenverdieping in voor-
malige boerderij. Gestof-
feerd, met schuur en tuin.
Tel. 015 - 3693765  na
20.30u.

�

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

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

Vlaai v/d week

Stoofperenvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekaanbiedingen

Kruidkoek met noten
lekker bij de koffie € 2,95

Bonskwies 5 stuks € 1,95
heerlijk bonbonkoekje

Aanbiedingen geldig van di. 29 sept. t/m za. 10 okt.

Dagmenu’s
30 september t/m 6 oktober 2009 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,25
Vanaf 16.00 uur, behalve maandag en dinsdag 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 30 september 
Champignonsoep/Boeuf Bourgignon met aardappelkroketten
en rauwkostsalade.

Donderdag 1 oktober 
1/2 gegrild haantje met frieten, rauwkostsalade en appelmoes/
chocolademousse met slagroom.

Vrijdag 2 oktober 
Tomatensoep/Slibtong met ravigotte saus, aardappelen en
groente.

Zaterdag 3 oktober (alleen ophalen/bezorgen) 
Italiaanse cordonbleu, ham/kaas gegratineerd, aardappelen
en rauwkostsalade/ijs met slagroom.

Maandag 5 oktober
Pompoensoep/Spies de Rotonde met kruidenboter, aardap-
pelen en groente.

Dinsdag 6 oktober
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs met slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Groen, Geel, Oranje-
rood… hoe zie je herfstkleu-
ren mooier dan vanuit onze
luchtballon? BALLONTEAM
GELDERLAND neemt u mee
over de Achterhoekse kaste-
len in uw eigen luchtkas-
teel…  Herfstactie ad € 140,--
pp tot einde oktober 2009. Of
te wel 'bellen en instappen'.
Bel ballonvaarder Paul Kok:
06 51 58 41 45 of 0575-
451444

�

WALNOTEN TE KOOP
zelf rapen op Landgoed
Zelle, Ruurloseweg 92,

7255 MB Hengelo (Gld).
Za 3 okt., 10 okt. 

van 9.00-12.00 uur; 
Zo 4 okt., 11 okt., 18 okt. 

van 12.00-16.00 uur.
Op zondagen uitsluitend

bij goed weer en
voldoende oogst. 

Inl.: 0575-467200 of 467781

�Filateliever. vraagt ppostze-
gelverz. te koop.Tel.0313
475774

Te koop Renault Traffic
1100D Camper bj '97 om-
bouw '06, nw. versn. bak '07.
Ruime g.o.h. auto APK '05
2010 vr. pr. € 4995,-- tel. 06
134 312 43

�

Wij beginnen weer op
zaterdag 26 september
met bussen rijden naar:

DIKA en

BILL’S BAR
HAVI Reizen J.L. HARREN

Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

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

�



WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Marinus J. 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

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

Wij verzorgen uitvaarten 
met de aandacht die een uitvaart verdient 
ongeacht waar u woont of verzekerd bent. 

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

Dag en nacht bereikbaar 
 
Uw uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp  
Henriët Klein Geltink-ten Arve 
 
Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 

 

Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

Kies dan zelf uw 
scootmobiel met het 
persoonsgebonden 
budget (PGB)

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

(MSFC gediplomeerd en gecertifi ceerd)

Kijk op www.oldehietmoat.nl
voor meer informatie

 of bel: 06 1369 1852

7021 JA 5A Zelhem

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Karin Wentink
Hondenopvoeding
Je hebt een jonge nog onervaren hond? Of juist een hond
die al bang geworden is van harde geluiden, onweer of
vuurwerk?

Begin dan nú met de VUURWERKTRAINING
5 lessen van 1 uur op woensdagavond

Wacht niet tot het "geknal" begint en de hond stress voelt.

Kijk voor meer info op www.karinwentink.nl

of bel 0314-625183 / 06-25103312

Ruurloseweg 40
Zelhem
(Wolfersveen)

TAROTKAARTEN LEREN LEGGEN
6 lessen van 2 uur om de 14 dagen.

Info/opgave; Joke Kempers
Tel. 0575-441939

joke_kempers1@msn.com
EN HUIDVERZORGING

Middelbare scholieren en studenten 10%
korting op vertoon van OV-jaar kaart in de

maanden september t/m november 2009.

• Complete haarverzorging voor het hele gezin
• Geopend van maandag t/m vrijdag.
• Persoonlijke aandacht
• Maandag geopend tot 20.30 uur
• Spaarkaart voor korting
• Cadeaubonnen
• Epileren, wimpers/wenkbrauwen verven
• Behandeling volgens afspraak

Voor een afspraak

0575 - 46 30 66

Het Jebbink 45
7251 BJ Vorden

KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het
overlijden van mijn vrouw

Mieke Linnenbank-Hegen

wil ik u mede namens mijn kinderen en kleinkinde-
ren bedanken voor de kaarten, bloemen en aanwe-
zigheid. Het is voor ons een grote troost te weten
hoe geliefd zij was.

Tonnie Linnenbank

Vorden, 1 oktober 2009

Gisteren niet gedacht dat het
vandaag al zover zou zijn
Nu is de boom gevallen

Onze reus is geveld
Wat zullen wij zijn betrokkenheid en liefde missen

Wij zijn verdrietig om het overlijden van onze lieve,
zorgzame vader en opa

Jan van Leijden
echtgenoot van Alie Broekman †

* 2 Juni 1939 † 27 September 2009

Jacqueline van Leijden
Eric van de Weer

Iris
Mart

Harry van Leijden
Linda van Leijden-Zweverink

Tom
Esmee
Nick

Berkenlaan 1
7255 XD Hengelo Gld.

Pa is thuis.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
woensdag 30 september van 19.30 tot 20.30 uur in
de aula “Ons Huis” ingang Bleekstraat te Hengelo Gld.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd
zal worden gehouden op donderdag 1 oktober om
10.30 uur in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.

De crematieplechtigheid zal aansluitend om 12.30 uur
plaatsvinden in crematorium Slangenburg, Nutse-
laer 4 te Doetinchem.

Eveneens gelegenheid tot condoleren na de plech-
tigheid in de koffiekamer van het crematorium.

Indien u geen rouwbrief mocht hebben ontvangen,
gelieve u deze advertentie als uitnodiging te be-
schouwen.

PS: zaterdag 10 okt. en zondag 11 okt. gesloten.



profess ionele  voeding voor  d ieren

Konijn of cavia 
die zijn bakje niet leeg eet?

Garvo bv, Molenweg 38, 6996DN Achter-Drempt. Tel. 0313-472321

Probeer de premium cavia en konijnenvoeders van Garvo.
Verkrijgbaar in 800g en 3kg al v.a.      2,95. 

Fabrieksverkoop van Garvo
hobbyvoeders op zaterdag-
ochtend in Achter-Drempt,
of koop bij Garvo dealers in
de gemeente Bronckhorst.
Kijk voor een prijslijst en
dealeradressen op
www.garvo.nl/bronckhorst

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

SCHURINKS
WALDKORN
MET VLOKKEN

NU VOOR  1.99

RONDO’S
NU 4 VOOR 

3.95

KWARK-
BOLLETJES 
MET CHOCOLA

NU VOOR  0.50

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 26 september t/m zaterdag 3 oktober.

AMARETTO
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

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...

MEXICAN
BAKSCHOTEL
Panklaar, 20-25 minuten braden
Geweldig! 500 gram  3,95
GRONINGER
VERSE WORST
met kruidnagel              2 stuks  4,00

ERWTENSOEP
DE ECHTE SNERT!

per liter  2,95

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

Vol Smaak
Lekkerste handsinasappelen van 
Nederland 1 kilo (2e kilo halve prijs) 1,99
Verse Cantarellen 100 gram 1,99

Weekaanbiedingen
Bananen 1 kilo 0,99
Hollandse blanke witlof 500 gram 0,59
Op alle vers gesneden groente 2e zak 1/2 prijs

Uit eigen keuken
Cantonese Kipschotel + rijst
+ bakje rauwkost naar keuze p.p. 7,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 5 oktober. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

uw partner in mobiliteit
Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555*

www.autoarink.nl

KIA-servicepartner voor Oost –Nederland

• Onderhoud door Kia-specialisten
• De Optimale kwaliteit en zekerheid van originele Kia-onderdelen.
• Gebruik van geavanceerde diagnoseapparatuur en gereedschappen.
• Vaste prijzen: u weet dus waar u aan toe bent.
• Vervangend vervoer mogelijk.
• Alle voorkomende garantiewerkzaamheden.

Kia Carens 2.0 VGT EX diesel 
mrt. 2006  34.000 km  kleur grijs m.
roetfilter, clima, trekhaak, CDV

Kia Pro Ceed 1.6 VGT 115 Xtra diesel
nieuw   kleur zilver m. speciale prijs
roetfilter, airco, CDV, Audio systeem

Kia Sorento 2.5 VGT Adventure die-
sel 170pk, sept 2006, 19.000 km kleur
zilver LMV, clima, cruise, roetfilter, CDV

Kia Sportage 2.0 CVVT Executive
Febr. 2006, 78.000 km, kleur grijs m, vol
leer, CDV, climate control, trekhaak, LM
Velgen

Toyota Corolla 1.3 Liftback Terra
Comf april 2001, 22.000 km  kleur
groen m. LMV, CDV, stuurbekrachtiging

Kia Ceed SW 1.4 CVVT X-Tra
Nov. 2008, 22.000 km, kleur grijs m.,
Airco , CDV, RCD, elektr.ramen V/A

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Weeversdrukkerij
Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C O M M U N I C A T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl LICHTENVOORDE GROENLO RUURLO ZUTPHEN ZELHEM VORDEN

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN



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

Allereerst wil men het eigen woning
forfait aanpassen. Tot 2009 betaalde
men maximaal € 9.150,00 aan eigen
woning forfait. Vooral de mensen met
een woning met WOZ waarde boven
€ 1.663.636,00 hadden hier voordeel
van. Dit plafond is nu echter losgela-
ten waardoor mensen met een duur-
dere woning ook meer gaan betalen.
Voor woningen met een WOZ waarde
hoger dan 1 miljoen wordt vanaf 1 ja-
nuari 2010 een hoger percentage inge-
voerd. Dit percentage loopt tussen
2010 en 2017 langzaam op van 0,55%
naar 2,35%. 

Daarnaast gaat men de ingewikkelde
bijleenregeling eigen woning makke-
lijker maken. Deze wordt nu op 3 pun-
ten vereenvoudigd. 1. Tot nu mochten
alleen de starters de betaalde hypo-
theekrente over de gemaakte hypo-
theekkosten aftrekken. Doorstromers
mochten deze rente niet aftrekken als
zij de hypotheekkosten mee gingen fi-
nancieren. Vanaf 2010 is dat verschil
vervallen. Zowel starters als doorstro-
mers mogen dan ook de rente over de
meegefinancierde hypotheekkosten
aftrekken. 2. In het verleden mocht
men geen hypotheekrente aftrekken
over de overwaarde van het oude huis
wanneer men ging verhuizen naar
een andere koopwoning. Dat gold niet
bij verhuizing naar een goedkopere
woning. Omdat dit te ingewikkeld
werd is nu ook bij verhuizen naar een
goedkopere woning de regel gekomen
dat de overwaarde van de oude wo-
ning geheel gebruikt moet worden
voor de nieuwe woning. Anders heeft
men geen of beperkte renteaftrek van
de nieuwe woning. 3. De eigen wonin-
greserve gaat van 5 naar 3 jaar. De
overwaarde van de oude woning moet
ingebracht worden in de nieuwe wo-

ning om mislopen van hypotheekren-
teaftrek te voorkomen. Dit kan men
nu voorkomen door geen 5 jaar maar
3 jaar tijdelijk gehuurd te gaan wonen
waardoor de complete hypotheekren-
te voor de nieuwe woning weer aftrek-
baar is ondanks de overwaarde die
men drie jaar daarvoor uit de oude
woning overhield.

Tenslotte wil men ook de tijdelijke ver-
huur van de oude woning gaan toe-
staan. Mensen die al in de nieuw ge-
kochte woning woonden, maar de ou-
de nog niet kwijt waren konden deze
niet tijdelijk gaan verhuren, anders
verviel hun complete renteaftrek voor
de oude woning. Ook wanneer men de
woning maar voor een maandje ging
verhuren om toch nog wat inkomsten
te krijgen. Dit probleem is nu opge-
lost. Zodra de tijdelijke verhuur name-
lijk is afgelopen mag de hypotheek-
rente weer gewoon afgetrokken wor-
den. Dus geen renteaftrek tijdens de
verhuurperiode, maar wel daarvoor
en daarna voor een periode van maxi-
maal 2 kalenderjaren volgend op het
jaar van aankoop. Deze maatregel
geld voor de periode 2008 t/m 2011.
Daarna wordt deze weer herzien. 

Mocht u meer willen weten over de
veranderingen die men voor de eigen-
woningbezitter in petto heeft of wilt u
gewoon weten wat u maximaal kunt
lenen dan mag u uiteraard altijd con-
tact opnemen met Hypotheekadvies
Bronckhorst. Hypotheekadvies
Bronckhorst is de onafhankelijke hy-
potheekspecialist voor alle inwoners
van de gemeente Bronckhorst en om-
geving. Wij komen graag eens vrijblij-
vend bij u langs om samen met u uw
financiële situatie te bespreken. Het
maakt ons niet uit of dit overdag,
s'avonds of op zaterdag is. Hierdoor
hoeft u geen extra vrij te nemen. Op
dit moment hebben wij vooral voor
starters en kopers van nieuwbouwwo-
ningen zeer aantrekkelijke rentetarie-
ven. Maar in feite zijn onze rentetarie-
ven bijna altijd scherper dan die van
de plaatselijke bank. Daarom is het
zeer verstandig om naast de hypo-
theekofferte van uw eigen bank een
extra offerte te laten leggen zodat u
zelf de beste en voordeligste keus
kunt maken. Wij zijn bereikbaar op
telefoonnummers (0575) 46 00 38 of
(06) 16 67 39 86. 
Natuurlijk mag u ons ook mailen op
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl 
Of bekijk eerst onze website 
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Prinsjesdag 2009 en 
uw eigen woning
We hebben weer Prinsjesdag ge-
had. Voor velen een leuk vermaak
met de gouden koets en het be-
ruchte koffertje van de minister
van Financiën. Het belangrijkste is
echter wel de begroting en de plan-
nen die het kabinet presenteert
voor het volgende jaar, voorgelezen
door onze koningin. Natuurlijk
zijn de belangrijkste punten de
economische crisis, de AOW leef-
tijd en de bezuinigingen. Maar wat
voor plannen heeft men nu met de
eigen woning en de hypotheekren-
teaftrek. Ook hier heeft men een
aantal voorstellen voor gedaan die
hoogstwaarschijnlijk ook wel inge-
voerd gaan worden.

Je herkend de Tinker aan de meestal
bonte aftekening, prachtige sokken en
lange manen. Op 3 oktober a.s. komen
deze kleurrijke paarden vanuit heel
Nederland naar Vorden voor een 2 du-

rende rit door het Grote Veld. De start
zal om 13.00 uur zijn vanaf de Oude
Zutphenseweg tegenover het zwem-
bad. 

Ben jij ook in het bezit van een Tinker
en wil je graag meerijden dan kan je
inschrijven via www.tinkerrit.nl. Op
deze website kun je ook alle verdere
informatie vinden. Ook bezoekers zijn
natuurlijk van harte welkom om de
bonte optocht te komen aanmoedigen
en bewonderen.

Tinkerrit Grote Veld
Op 3 oktober wordt er een Tinker-
rit gereden op het Grote Veld. De
Tinker is een paardenras ook wel
bekend als Gypsy horse. Dit paard
komt van oorsprong uit
Ierland/Engeland en wordt daar ge-
fokt door de zigeuners.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Kortiezer, kot-iezer.

B. Sniewark.

C. Kniepmes.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De peuters krijgen een eenvoudige
kleurplaat. De kleuters en groep 3 krij-
gen een papieren bord om te kleuren

of te beplakken. Het moet wel met
eten te maken hebben. Groep 4, 5 en 6
krijgen een bouwplaat van het Hans

en Grietje huisje dat naar hartenlust
gekleurd of beplakt mag worden. En
de hoogste groepen 7 en 8 kunnen in
de bus hun reukzin testen. Er staan
vijf potjes met een luchtje erin. Wie
raadt wat er zo ruikt! Een deelname-
formulier ligt in de bibliobus. 
Lever deze, met naam en school erop
geschreven, in oktober in de bibliobus
in.

Kinderboekenweek in de Bibliobus

Houdbaar van 7 t/m 17 oktober 2009

Van 7 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema deze 55e
editie is ‘Eten en Drinken’. Zo smult Harry Potter van ‘Smekkies in alle
smaken’, snoept Pluk van de Petteflet van de ‘hasselbramenjam’ en kan ie-
dereen koken met Daphne Deckers. Ook in de bibliobus is veel leuks te
doen: ieder kind dat in de bibliobus boeken komt lenen krijgt bij het ver-
laten van de bus een opdracht mee.

Kinderboekenweek 2009: ‘Eten en Drinken’ met De Kleine Kapitein, Pluk van de Petteflet, Rupsje Nooitgenoeg en Harry Potter en koken
met Daphne Deckers.

De route leidt door de mooie Ruurlose
buurtschappen "t Broek"en "de Bruil",
met meer dan 250 verlichte boerderij-
en en/of objecten. Met behulp van een

routeboekje wordt u door het verlich-
te buitengebied geleid. Starten kan op
9, 10 en 11 oktober tussen 19.30 en
21.00 uur bij Kasteel "Huize Ruurlo",

Vordenseweg 2 of bij café Mentink,
Groenloseweg 57.

In de route is een leuke prijsvraag op-
genomen waarvoor mooie prijzen be-
schikbaar zijn voor zowel volwassenen
als kinderen
Voor inlichtingen kunt u contact op-
nemen met: Dinie Hendriksen tel.
0573 453119 Gerard Klein Ovink tel.
0573 491339.

"Broek en Bruil Verlicht 2009"
Boerderijen verlichtingsroute op 9, 10 en 11 oktober

Dankzij de medewerking van vele buurtbewoners kunnen de buurt-
verenigingen 't Broek en de Bruil  het tweede weekend van oktober weer
een verlichtingsroute  organiseren. In 2005 werd voor de eerste maal
de boerderijen verlichtingsroute georganiseerd en dat bleek een groot
succes. Vele automobilisten kwamen naar Ruurlo om van de prachtige
omgeving  "bie nacht" te genieten.



Vandaar dat een commissie van de ver-
eniging ‘Oud Vorden’ zegt: “tot hier en
niet verder!”

COMMISSIE NUTSGEBOUW
Het bestuur van de oudheidkundige
vereniging ‘Oud Vorden’ heeft beslo-
ten een commissie in te stellen om de
dreigende sloop van het Nutsgebouw
af te wenden. De commissie bestaat
uit Bart Hartelman, Jan Willem Drij-
ver, Meta van Arkel, Will(emijn) Colen-
brander en Wouter Emsbroek (in alfa-
betische volgorde) en stelt zich ten
doel de argumenten voor en tegen de
sloop van het gebouw te heroverwe-
gen en de mogelijkheden tot behoud
en hergebruik van het oorspronkelijke
Nutsgebouw te onderzoeken. 

HET NUTSGEBOUW
Het oorspronkelijke Nutsgebouw da-
teert uit 1878, maar is door verbou-
wingen rond 1930 en 1970 nauwelijks
meer als zodanig herkenbaar. Op de
foto (links) is dat oorspronkelijke Nuts-
gebouw te zien naast het Schoolmees-
tershuis. Het was toen een zeer mar-
kant gebouw en heeft altijd een cultu-

rele bestemming gehad. Vele Vordena-
ren kennen het nog als toneelzaal,
ruimte voor exposities en zelfs als
filmzaal voordat het de functie van bi-
bliotheek kreeg. De commissie is van
oordeel dat het Nutsgebouw deel uit-
maakt van de cultuurhistorie van Vor-
den en te waardevol is om te slopen
ten behoeve van parkeerplaatsen. 

NIEUWE SITUATIE
Het masterplan wil een mooi gebied
maken in het centrum tussen de Kerk-
straat en de Dorpsstraat. De commis-
sie heeft hetzelfde doel, maar wil dui-
delijke alternatieven neerzetten, die
recht doen aan het masterplan, econo-
misch haalbaar zijn en cultuurhistori-
sche gebouwen als het Nutsgebouw
behouden en zelfs in oude luister her-
stellen. De commissie zelf zal volgen-
de week een van de mogelijke alterna-
tieven presenteren en een handteke-
ningenactie starten.
Hebt u ideeën over de dreigende sloop
van het voormalige Nutsgebouw en
wilt u deze nu al kwijt of wilt u an-
derszins spontaan reageren? Email
dan naar jwdrijver@hetnet.nl

Actie voor behoud Nutsgebouw

'Oud Vorden' heeft kritiek
op Masterplan

Het Masterplan Vorden Centrum 2009 belooft op het eerste gezicht veel
goeds voor ons dorp. Minder verkeer in de Dorpsstraat, minder geparkeer-
de auto’s in het centrum, meer bomen, meer groen en duidelijk meer re-
creatieve waarde. Maar de schijn bedriegt, want als je goed kijkt, wordt
het Nutsgebouw (1878) domweg geofferd om het aantal parkeerplaatsen
in het centrum op peil te houden. Naar de mening van velen zijn er al te
veel gebouwen met historische waarde gesloopt en dat was achteraf
meestal geen winst voor het dorpsbeeld.

Nutsgebouw in vroeger jaren

Nutsgebouw anno 2009

Walther Haas: ‘Echt, het was helemaal
fantastisch. Het leek wel een mara-
thon. De eerste mensen kwamen vrij-
dagmiddag tegen kwart voor vier de
zaal bij hotel Bakker binnen. Daarna
ene lange rij bezoekers. Tegen half ne-
gen stonden mijn vrouw en ik nog
handen te schudden. Werkelijk we
hebben zo’n vijf uur gestaan. Ik heb
mij door de familie Bakker laten vertel-
len dat de receptie door ruim 800 men-
sen is bezocht. We hebben deze dag
met een groot gevoel van dankbaar-
heid ervaren’, zo zegt Walther Haas.
Het ‘feest’ begon vrijdagmorgen al
vroeg thuis. Toen werden er tientallen
bloemstukken in huize Haas afgele-
verd. Daarbij nog vele schriftelijke re-
acties. Walther Haas en zijn vrouw Bet-
sy zijn er een dag later nog beduusd
van. ‘Ook vanmorgen (zaterdag) nog
heel veel reacties. Geweldig allemaal’,
zo zegt de heer des huizes. 

Afgelopen woensdag werd Walther
Haas 65 jaar. Het was tevens zijn laatste
werkdag en ‘tijd worden om andere

leuke dingen te gaan doen’, zo liet hij
desgevraagd weten. De in Rotterdam
geboren Walther Haas besloot pas
‘laat’ om huisarts te worden. Hij komt
uit een katholiek gezin met elf kinde-
ren. Eigenlijk wilde hij pater worden.
Na twee jaar studie zag hij dat niet
meer zo zitten en ging hij als
‘letterzetter’ bij een drukkerij aan het
werk. In de avonduren behaalde hij tal
van diploma’s. Toen één van zijn kin-
deren in het ziekenhuis belandde, was
dat voor Walther aanleiding om voor
huisarts te gaan studeren. Op zijn 37e
studeerde hij af.

Zijn eerste en na later bleek ook zijn
enige praktijk, werd een huisartsen-
praktijk in Vorden. Hier is hij vanaf
1982 tot afgelopen week huisarts ge-
weest. Het echtpaar Haas werd daarbij
vanaf 1999 tot heden trouw terzijde ge-
staan door Ineke Rikkers. De praktijk
in Vorden (circa 3100 patiënten) wordt
vanaf maandag 28 september voortge-
zet door de huisartsen Geke de Jong en
Marcel Radstake. Aan het slot van de

receptie werden deze artsen door Walt-
her Haas aan de aanwezigen in de zaal
voorgesteld en wenste hij hen alle suc-
ces toe. Tevens maakte hij van de gele-
genheid gebruik om een aantal men-
sen te bedanken zoals bijvoorbeeld
Anita Mullink.

‘Zij heeft vele jaren bij ons gewerkt.
Anita was echt een tweede moeder
voor mijn kinderen’, zo sprak Walther
Haas. Ook bracht hij dank aan Caro-
line Brouwer, die destijds bij zijn aan-
stelling als huisarts in Vorden, zijn
echtgenote Betsy in tal van zaken heeft
ingewerkt. Toen dokter Haas jaren ge-
leden vanwege een ongeval drie maan-
den uit de roulatie was, werd hij ver-
vangen door dokter Prins, die deze vrij-
dag eveneens voor bewezen diensten
in het dankwoord werd betrokken. 

‘En dan mijn vrouw Betsy, ook haar
ben ik heel veel dank verschuldigd.
Zij is al die jaren elke dag mijn steun
en toeverlaat geweest’, aldus Walther
Haas. De komende dagen heeft het
echtpaar Haas een aantal verplichtin-
gen in de familiesfeer. ‘Daarna gaan
wij eens goed nadenken over wat wij
de komende weken verder gaan doen.
In ieder geval trekken wij er eerst
een poosje met de camping op uit’, zo
zegt de (voormalige!) huisarts Walther
Haas.

Overweldigende belangstelling
afscheidsreceptie Walther en Betsy Haas
Het stond afgelopen week met kleine letters in het ‘Contact’: ‘Graag wil ik
afscheid nemen en U bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.
Na bijna 28 jaar als huisarts in Vorden werkzaam te zijn geweest draag ik
mijn praktijk over aan de huisartsen G.A. de Jong en J.M. Radstake’.
Vrijdagmiddag namen Walther en Betsy Haas inderdaad afscheid met een
receptie in hotel Bakker die van 16.00 tot 18.30 uur zou duren! Dat pakte
wel even anders uit!

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
Zeven teams kwamen afgelopen week
in actie en over het algemeen werden
er goede resultaten geboekt.
SENIORENTEAM 1
Het eerste team van Flash bestaat dit
seizoen uit dezelfde formatie als vorig
seizoen. Het team bestaat uit Geeske
Menkveld, Lianne en Bernadeth Heij-
enk, Chjehrando Gasper en  Niels Lijf-
togt. De eerste thuiswedstrijd tegen
Steenderen werd gespeeld met inval-
ster Hermien Oudenampsen. Chjeh-
rando en Niels wisten beide hun wed-
strijd redelijk makkelijk te winnen.
Chjehrando gaf zijn tegenstander in
de hele wedstrijd slechts 9 punten.
Hermien wist ook haar enkelspelpartij
te winnen. De tweede set was erg span-
nend, maar ze  trok met 21-16 wel aan
het langste eind. Lianne moest eerst
even op gang komen, de eerste set ver-
loor ze met 21-15. In de tweede set
kwam ze beter in haar spel en kreeg
zelfs een setpoint. Deze wist ze helaas
niet te verzilveren, ze verloor met 22-
20. Chjehrando en Niels speelden sa-
men weer een hele sterke dubbel en
gaven de tegenstanders geen kans om
in het spel te komen. Beide sets wer-
den 21-8. Hermien en Lianne wonnen
samen met 21-12 en 21-17. De eerste
mix werd gespeeld door Hermien en
Niels. Zij wonnen redelijk makkelijk
met 21-11 en 21-6. Chjehrando en Lian-
ne wisten hun mix partij ook te win-
nen met ongeveer dezelfde standen.
Het eerste team is het seizoen, na de
eerste paar zware trainingen, goed be-
gonnen. Flash 1 - Steenderen 2:  7-1
SENIORENTEAM 2
Het tweede team kwam in Doetin-
chem uit tegen Phido 9. Erik van Hof-
fen viel in voor Hans Wullink. Zowel
Leo Wouters als Erik verloren hun en-
kelspel. Bij de dames een tegenover ge-
steld beeld. Anne en Hermien wonnen
hun enkelspel goed. Het herendubbel
verliep erg spannend. Na de eerste set
met 21-18 verloren te hebben kwamen
Leo en Erik goed terug door de tweede
set met 21-13 te winnen. De derde set
werd echt een thriller maar ging jam-
mer genoeg met 22-20 naar de heren
van Phido. Het damesdubbel werd een

duidelijke overwinning in twee sets
voor de Vordense dames. Bij het ge-
mengd dubbel werden de punten
broederlijk gedeeld. Erik en Hermien
verloren net terwijl Leo en Anne veel
te sterk voor hun tegenstanders wa-
ren. Phido 9 - Flash 2:  4-4
SENIORENTEAM 3
Steenderen 3 was de tegenstander van
het derde team. Flash moest deze
week met drie invallers aantreden. Ge-
speeld werd door Arjen de Ronde,
Hans Brinkman, Apsie van Dijk en Da-
niëlle Segers. Arjen begon goed met
een 21-16 en 21-9 overwinning. Hans
gaf zijn tegenstander goed partij maar
verloor met 23-21 en 21-16. Apsie
maakte er in haar enkelpartij zelfs een
driesetter van. Zij won de eerste set
met 21-18 maar daarna kwam haar te-
genstandster beter in de wedstrijd en
won met twee keer 21-11. Voor Daniël-
le was het haar competitiewedstrijd
ooit en haar tegenstandster was helaas
een maatje te groot voor haar. Het he-
rendubbel kende een spannend ver-
loop. Flash kwam eigenlijk in beide
sets achter maar sloeg op het laatst
toe. Er werd gewonnen met 22-20 en
25-23. Het damesdubbel ging in twee
sets naar Steenderen. Het eerste
mixeddubbel leverde een driesetter op
maar Steenderen trok aan het langste
eind. Ook het 2e mixeddubbel moeten
Hans en Apsie aan hun tegenstanders
laten. Steenderen 3 - Flash 2:  6-2
JEUGDTEAM 1
Het eerste jeugdteam speelde een goe-
de wedstrijd in Varsseveld. Er werd in
de vaste samenstelling gespeeld. Erik
van Hoffen en Jelle van Rossum won-
nen hun enkelspel in twee sets. En ook
Vera Velhorst won het hare in twee
sets. Femke Nab had het iets lastiger.
Zij speelde een driesetter. Maar haar
tegenstandster bleek net iets sterker.
Daarna was het alleen nog maar Flash
dat de klok sloeg. Het herendubbel,
damesdubbel en de beide mixen wer-
den allemaal in twee sets gewonnen.
Varsseveld J2 - Flash J1:  1-7
JEUGDTEAM 2
J2 speelde de eerste thuiswedstijd te-
gen BABO J1. Jelle van Rossum viel in
en deed dat goed. Hij ondervond be-
hoorlijk tegenstand maar won met 21-
12 en 21-19. Sander van Gils moest er

flink tegenaan. Hij won de eerste set
met 21-14, daarna zakte de concentra-
tie wat weg en verloor hij met 21-11. Bij
de derde set was hij er weer helemaal
bij en won met 21-10. Okko Hinterding
kreeg het ook niet voor niets: hij won
met kleine verschillen: 21-19 en 21-18.
Voor Twan Helmink begin het goed:
hij won de eerste set met 21-8, verloor
toen de tweede maar net: 21-18. De
derde set was heel spannend, maar
met 22-20 ging die naar BABO. Jelle en
Sander leken in de dubbel naar een
makkelijke overwinning te gaan: 21-9,
maar in de tweede set gaven zij bijna
de winst weg. In de verlenging won-
nen ze met 25-23. Okko en Twan
maakten er een driesetter van. Ze won-
nen met 21-12, 19-21 en 21-13. Jelle en
Okko boekten een mooie overwin-
ning: 21-15 en 21-9. Twan en Sander
hadden het lastiger, maar haalden
met twee keer 21-17 ook de winst bin-
nen. Flash Vorden J2- Babo J1:  7-1
JEUGDTEAM 3
Het 3e team had het vorig jaar moei-
lijk, maar als 2e jaars in de klasse on-
der 15 jaar doen zij het nu goed. Ge-
speeld werd door Wesley Boode, Den-
nis Cai, Lilian Nijhuis en invalster
Lynn Berenpas. Wesley wist zijn enkel-
spel zeer goed met 21-2 en 21-7 te win-
nen. Dennis had het een stuk zwaar-
der en verloor in 2 sets. Lynn speelde
een driesetter en wist met 21-11 in de
3e set haar tegenstandster te verschal-
ken. Lilian won goed met 21-12 en 21-
7.  Zowel het jongensdubbel als het
meisjesdubbel werd daarna in twee
sets gewonnen. Het 1e mixedspel werd
met 21-16 en 21-6 een prooi voor We-
sley en Lilian. Het 2e mixedspel ging
met twee keer 21-18 naar de tegenstan-
ders. Varsseveld J3 - Flash J3: 2-6 
JEUGDTEAM 5
Het was de eerste wedstrijd van dit
nieuwe team. Quinten Moeshart, Joost
Bosma, Romy Hoppen en Tamar Nij-
huis moesten in Winterswijk aantre-
den tegen Pluumke J2. Er werd hard
gestreden maar de tegenstander bleek
echt sterker. Alle partijen werden he-
laas verloren. Iedereen binnen de ver-
eniging heeft er echter al het vertrou-
wen in dat dit team binnenkort haar
eerste punten gaat pakken. Pluumke
J2 - Flash J5:  8-0

B a d m i n t o n

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
30 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

OKTOBER
1 Bejaardenkring Vorden, reisje
1 Klootschietgroep de Vordense Pan
7 Lindese vrouwengroep Mevr. Tim-

mer, Vorden, mode door de eeuwen
heen

7 ANBO klootschieten bij Olde Lettink
8 Klootschietgroep de Vordense Pan
14 ANBO klootschieten, Olde Lettink

14 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme

15 Klootschietgroep de Vordense Pan
15 Bejaardenkring Vorden
21 ANBO klootschieten, Olde Lettink
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 PCOB-Vorden 14.30 uur 't Stamper-

tje lezing door Monuta
28 Klootschieten bij Olde Lettink

WEEKBLAD Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op

www.contact.nl



Wanneer men aankopen doet op de
markt krijgt men enveloppen, waarbij
men kans maakt op mooie prijzen. Bij

de speciale kraam van de marktvereni-
ging mag men zelf de prijs uitzoeken.
Net zoals andere keren zijn er weer
leuke en lekkere prijzen te krijgen. 

Kom dus ook op vrijdagmorgen naar
de markt.

Op vrijdag 2 oktober a.s. houdt de
marktvereniging Vorden weer een
aktiemarkt.

Aktiemarkt

‘In 1978 werd ik benoemd tot hoofd-
leidster aan de Neutrale Bijzondere
Kleuterschool ‘Vrouwe de Bruyn‘ in
Doetinchem. In 1985 werden de kleu-
terscholen samen gevoegd met de la-
gere scholen en ging de ‘Vrouwe de
Bruyn’ school samen met de openbare
Plantsoenschool. Helaas liep het aan-
tal leerlingen terug en moest de
school worden gesloten. De ouders na-

men dit niet en hebben, toen de leer-
lingen ‘op kamp‘ waren de school
zelfs nog een week bezet gehouden.
Het mocht niet baten. Zelf kon ik aan
het werk aan de openbare school Oos-
seld aan de Dennenweg in Doetin-
chem. Daar waren veel buitenlandse
kinderen en vluchtelingen, waarvan
sommigen geen woord Nederlands
konden verstaan. Toen deze kinderen

na een paar jaar Nederlands spraken,
gaf dat veel voldoening’, zo zegt Ylva
de Boer.
Op gegeven moment ook op die school
te weinig leerlingen en moest men bij
het R.K. onderwijs intrekken. Ylva:
‘Het plan was om in die wijk een ‘Bre-
de School‘ te stichten, maar dat kwam
niet van de grond en werd ook de
school in Oosseld gesloten. Na aan di-
verse andere scholen onderwijs te heb-
ben gegeven kwam ik een paar jaar ge-
leden op de openbare basisschool in
Vorden terecht. Eerst in het noodge-
bouw aan het Wiemelink en later hier
in het dorp in het nieuwe schoolge-
bouw. Ik heb een mooie tijd gehad, ik
zal de kinderen zeer zeker missen,
maar niet al het gedoe er omheen zo-
als het vergaderen en al die papieren
rompslomp’, aldus Ylva de Boer.

Afscheid ‘juf‘ Ylva de Boer

Afgelopen dinsdagmiddag nam Ylva de Boer op de openbare dorpsschool
afscheid van het onderwijs. De 62 jarige ‘juf‘ maakt gebruik van de VUT re-
geling. In totaal is zij 38 jaar in het onderwijs werkzaam geweest. Tijdens
de afscheidsreceptie in de school waren behalve de kinderen, ook diverse
ouders en collega’ s aanwezig. Ylva de Boer deed in 1967 in de Schilders-
wijk in Den Haag eindexamen, waarna zij een jaar later op de Neutrale Bij-
zondere School Instituut Wolters ook in den Haag, als kleuterjuf aan de
slag ging. Na haar huwelijk belandde zij in de Achterhoek. Omdat haar
kinderen nog klein waren beperkte zij zich in die jaren tot invalbeurten
op scholen in Hengelo, Vorden en Wehl.

De kinderen kunnen geheel gratis
(eventueel samen met moeder, vader,
opa of oma) meedoen aan het Dolle
Dieren vragenspel. Dit spel is een echt
doe spel dat zich afspeelt in de winkel. 

De kinderen hebben altijd prijs en ma-
ken uiteraard ook kans op een van de
hoofdprijzen. Wie hier aan mee wil
doen, kan zich melden bij de welkoop
winkel aan de stationsweg 16. Zater-
dag 3 oktober staat geheel in het teken
van uw huisdier. Voor alle vragen over
de verzorging van uw hond, kat of

knaagdier, kan men terecht bij Rianne
Neerlaar-Pardijs. Rianne zal op des-
kundige wijze de vragen proberen te
beantwoorden. Door haar ervaring als
dierenarts assistente en haar eigen
hondensalon "'t olde Kniphuus" te Vie-
rakker, is uw huisdier in vakkundige
maar ook liefdevolle handen. Mocht
blijken dat de nagels van uw hond, kat
of knaagdier geknipt moeten worden,
doet ze dat meteen. Dus kom met uw
hond, kat of knaagdier en laat een
vakkundig advies geven!

Ook wordt er op 3 oktober wegens het
grote succes van de vorige keren,
wederom de voedingsadviesdag ge-
houden. Er word advies gegeven over
hoogwaardige honden en of katten-
voeding.

Dolle Dierendagen bij
Welkoop Vorden
Van maandag 28 september tot en
met zaterdag 10 oktober is het
feest bij Welkoop Vorden. Het feest
staat geheel in het teken van we-
reld dierendag.

Sam's Kledingactie, sinds twee jaar de
nieuwe naam voor de kledinginzame-
ling van Mensen in Nood, is één van
de oudste charitatieve kledinginzame-
laars van Nederland. Bij de kledingin-
zameling wordt Sam's Kledingactie
ondersteund door ruim 1.000 vrijwilli-
gers. De opbrengst van de ingezamel-
de kleding komt ten goede aan de
noodhulpprojecten van Cordaid Men-
sen in Nood.

In 2009 steunt Sam's Kledingactie een
project in Kenia waarin 'droogte cy-

clus management' centraal staat.
Droogte is al jaren een van de meest
serieuze problemen in Kenia en kan in
de toekomst een nog groter probleem
worden als gevolg van klimaatveran-
deringen. Dit leidt regelmatig tot on-
dervoeding, ziekte en sterfte van men-
sen en dieren en veroorzaakt conflic-
ten om de schaarse waterbronnen en
weidegronden. Toch hoeft droogte
niet altijd tot een ramp te leiden. Sa-
men met lokale partners zorgt Cor-
daid Mensen in Nood ervoor dat de
mensen minder kwetsbaar worden in
periodes van droogte. Dit doen ze door
het creëren van nieuwe inkomsten-
bronnen of het realiseren van water-
bronnen. Hierdoor zijn de mensen
minder afhankelijk van klimaatsin-
vloeden.

Voor meer informatie over Sam's Kle-
dingactie voor Mensen in Nood en de
gesteunde projecten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen
naar 073-687 1060.

Kledinginzameling in Vorden
Op zaterdag 10 oktober 2009 vindt
in Vorden weer de kledinginzame-
ling van Sam's Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats. U kunt dan
uw goede, nog draagbare kleding,
schoeisel en huishoudtextiel in ge-
sloten plastic zakken van 10.00 tot
12.00 uur afgeven bij RK Christus
Koning Pastorie, Het Jebbink 6 en
de Antoniuskerk, Ruurloseweg
Kranenburg.

Officieel stelt Vacansoleil dat ze zich
in de toekomst verder wil toeleggen
op de weg en laat zij het veldrijden
links liggen. Daarnaast is Vacansoleil
van mening dat Thijs het afgelopen
jaar te weinig progressie heeft ge-
boekt. 

Thijs: ‘Je begrijpt dat ik zwaar teleur-
gesteld ben. Ik heb al vanaf het begin
gemerkt dat ze niet erg in het veldrij-
den waren gelnteresseerd en ook dat
ze van dit onderdeel van de wieler-
sport te weinig verstand hebben. Ik
moest vrijwel alles zelf regelen. Na-
tuurlijk is het zo dat veldrijders het
onderhoud aan de fiets e.d. zelf moe-
ten doen. Zeg maar ‘eigen pakkie’ aan.
Dat neemt niet weg dat ik teveel ‘rand-
zaken’ zelf moest oplossen.

Wat ik toch wel het meeste betreur,
dat ze al na een half jaar besluiten, we
stoppen ermee. Dat getuigt van een
wel heel erg korte termijnvisie. Op
mijn leeftijd ( 23 ) moet een jonge ren-
ner nog doorgroeien.. Rijden in een
nieuwe ploeg heeft gewoon tijd nodig.
Je moet eerst aan elkaar wennen, jam-
mer dat het zo gelopen is’, aldus Thijs
die dus nog tot 1 januari aanstaande

onder de vlag van Vacansoleil zal blij-
ven rijden. Wie mocht denken dat
Thijs van Amerongen door deze tegen-
valler uit het veld is geslagen, heeft
het mis, want de Vordenaar kijkt al-
weer reikhalzend uit naar het nieuwe
seizoen. Over de afgelopen maanden,
toen Thijs diverse wegwedstrijden
heeft gereden, is hij niet ontevreden.

‘Mijn eerste jaar bij de profs stond
vooral in het teken van het ‘in dienst
rijden’ van de ploeg. Hoewel qua resul-
taat geen uitschieters, heb ik daar
toch een goed gevoel aan over gehou-
den’, zo zegt Thijs. Inmiddels is het
wegseizoen voor hem voorbij en wor-
den de ‘ wielerpijlen ‘ weer op het veld-
rijden gericht. Thijs: ‘ Vorige week heb
ik in het Belgische Neerpelt de eerste
crosswedstrijd gereden. Daar was ik
nog niet in goede doen. Zo’ n eerste
wedstrijd is altijd lastig. Zo van ‘de
weg’ naar het rijden in de bossen e.d.
vereist toch een andere techniek. Ook
vergt het veldrijden heel veel kracht.
Ik train momenteel wekelijks circa
twintig uur waaronder veel kracht-
training in de sportschool. Daarnaast
de training op de fiets, pakweg weke-
lijks zo’n 600 tot 700 kilometer. 

Ik hoop mij de komende maanden
dusdanig in de kijker te rijden, dat ik
volgend jaar weer bij een andere wie-
lerploeg onderdak vind. Er zijn al wel
wat contacten, maar eerlijk gezegd wil
ik mij daar op dit moment niet mee
bezig houden. Eerst maar eens probe-
ren goede uitslagen neer te zetten’, zo
zegt Thijs die in het verleden al diver-
se keren heeft bewezen dat hij uit het
goede ‘veldrijders – hout ‘ is gesneden. 

Zo werd hij enkele jaren geleden zo-
wel Nederlands kampioen bij de juni-
oren en bij de beloftes. Thijs: ‘ Momen-
teel behoor ik bij de top- zeven van de
Nederlandse veldrijders. Een klasse-
ring bij de eerste vijf rijders moet m.i.
haalbaar zijn. Dat hoop ik in januari
tijdens het Nederlands kampioen-
schap in Heerlen te realiseren.

Inmiddels ben ik ook geselecteerd
voor de wedstrijden om de wereldbe-
ker. Aanstaande zondag is de eerste
krachtproef in Treviso. Ik vertrek za-
terdag per vliegtuig naar Italië. Ik ben
zelf heel erg benieuwd hoe de race
met al die wereldtoppers zoals bijvoor-
beeld Niels Albert , Sven Nijs e.d. zal
verlopen. 

In totaal staan er voor mij ( nationaal
en internationaal ) tot en met eind de-
cember circa 20 wedstrijden op het
programma. 
Ik ben er mij van bewust dat ik de ko-
mende maanden, om mijn profcarriè-
re ook in 2010 een vervolg te kunnen
geven, goede resultaten moet behalen.
Het vertrouwen is er ‘, aldus een mon-
tere Thijs van Amerongen.

Thijs van Amerongen
Jammer, maar toch vol vertrouwen komend seizoen in
Een jaar geleden kreeg Thijs van Amerongen de verheugende mededeling
dat hij ingaande 1 januari 2009 een profcontract kon tekenen bij de wie-
lerformatie Vacansoleil. Dit bedrijf (Vacansoleil Camping Holidays ) is op
het gebied van camping vakanties marktleider in de BeNeLux en Dene-
marken en opereert verder in nog 15 andere Europese landen . In deze
ploeg is Thijs de enige veldrijder. De afgelopen zomer heeft Vacansoleil in
zowel de Tour de France als de Vuelta flink aan de weg getimmerd. En
juist deze successen op de weg heeft voor Thijs van Amerongen averechts
gewerkt want de wielerformatie verbreekt met ingang van 1 januari aan-
staande het contract met de Vordenaar.

"We hoopten het bezoekersaantal van
2007 te kunnen evenaren, maar dat
we daar dik overheen zouden gaan
hadden we niet verwacht!", vertelt Ar-
nold Arends. "We hadden natuurlijk
weer enorm geluk met het weer. Op
beide dagen droog en een fijne tempe-
ratuur. Ideaal weer om lekker door de
tuinen te wandelen en de tuinmarkt
op het achterterrein te bezoeken. We
hebben enorm veel complimenten
ontvangen over ons personeel en de
netheid van de tuinen. Het ligt er ook
allemaal strak bij", vertelt hij vol trots.
De bezoekers kwamen uit de hele re-

gio. "We hebben dit jaar ook flink wat
reclame gemaakt", vertelt Jan Arends.
"Ondanks dat de weg tussen Vorden
en Hengelo afgesloten was hebben de
mensen ons bedrijf goed weten te vin-
den. De ruim 30 standhouders hebben
ook goede zaken gedaan op onze tuin-
markt. Ze kregen veel positieve res-
pons op hun eigen stand". De catering
werd verzorgd door de mensen van
Delta. De koffie met appelgebak was
niet aan te slepen en ook de broodjes
hamburger vlogen de pan uit. "Het
was voor de bezoekers echt een dagje
uit", zegt Arnold Arends tot slot. 

Aan de prijsvraag hebben in totaal 248
mensen meegedaan. De winnaar van
de ballonvaart voor twee personen is
Wouter Boot uit Vorden. Hij had alle
bloembollen goed en zat het dichtst
bij het gewicht van de grote brok
Deens graniet (1206 kg).

Open Tuin Dagen 
wederom groot succes!
In het weekend van 19 en 20 sep-
tember heeft hoveniersbedrijf
Gebr. Arends weer Open Tuin Da-
gen gehouden. Verspreid over de
twee dagen kwamen er maar liefst
4300 bezoekers een kijkje nemen
op het bedrijf.

De rit die is uitgezet door Erik Klein-
reesink en Harrie Horsting, heeft een

lengte van 50 kilometer en voert de
deelnemers geheel door de buitenge-
bieden van Vorden en Hengelo. Start
en finish is bij ’t Wapen van ’t Medler
aan de Ruurloseweg 114. Men kan zich
vanaf 13.00 uur inschrijven en aanslui-
tend vanaf 13.30 uur starten.

Herfstrit
VAMC De Graafschaprijders organi-
seert zondag 4 oktober een Herfst-
rit (oriëntatierit) die speciaal is
bedoeld voor automobilisten.



Frans: ‘ Een zeer emotioneel gebeuren,
de patiënten, velen in de rolstoel, uit-
gerust met zuurstofapparatuur en je
ziet ze hartverwarmend applaudisse-
ren, echt kippenvel. Als je dat mee-
maakt ben je bevoorrecht dat je zelf
kunt fietsen’, zo zegt hij. Aan deze edi-
tie van ‘Duchenne Heroes ‘, ook wel de
zwaarste mountainbike sponsortocht
van het jaar genoemd, deden 298 per-
sonen mee. Peter: ‘ Toen tijdens de
aankomst in Nijmegen bekend werd
gemaakt dat deze groep één miljoen
en vijftien duizend euro bij elkaar had
gefietst, sprongen mij de tranen in de
ogen. Dit bedrag zal ongetwijfeld nog
hoger uitvallen want er zijn nog toe-
zeggingen van sponsors onderweg.
Zelf hebben Frans en ik 6500 euro in-
gebracht’, zo zegt hij.

Het project ‘Duchenne Heroes’ is een
aantal jaren geleden opgestart door
ouders van kinderen die aan deze
ziekte van Duchenne lijden. De bedoe-
ling van de ‘Heroes ‘ is om zoveel mo-
gelijk gelden bijeen te brengen om

baanbrekend onderzoek naar Duchen-
ne spierdystrofie mogelijk te maken.
Het is een ernstige erfelijke ziekte die
vrijwel alleen bij jongens voorkomt.
Door de ziekte neemt de kracht van al-
le spieren dus ook het hart, steeds
meer af. Ongeveer 800 jongens in Ne-
derland hebben deze ziekte. Hooguit
de helft wordt 30 jaar, maar velen ha-
len de 20 niet. De sponsortocht werd
in zeven dagen afgelegd. Elke dag cir-
ca 100 kilometer.

De start vond plaats in het Luxem-
burgse stadje Wiltz. Frans: ‘ De eerste
dag miezerde het een beetje. Op de
tweede dag een rit naar Spa, ook wel
de ‘Koninginnerit ‘ genoemd, hebben
we heel erg afgezien. Deze etappe had
een lengte van 120 kilometer’ en zo
vult broer Peter aan: onderweg hevig
noodweer. We kwamen s’avonds pas
om zeven uur op de plaats van bestem-
ming aan. We konden echt geen boe
of bah meer zeggen dus lagen we al
heel bijtijds in bed. Overigens was het
elke avond al om tien uur bedtijd,

want de andere morgen was het tegen
kwart over zes ontbijten’, zo zegt hij.

De derde dag ontvouwde zich voor Pe-
ter Nijenhuis een ‘rampscenario’. Pe-
ter: ‘ We begonnen al direct na de start
met een stevige klim. Plotseling kreeg
ik pijn op de borst, ik kreeg geen lucht
meer en bovendien moest ik herhaal-
de keren overgeven. Dus gelijk door
naar de arts. Die constateerde een
soort spierpijn. Niet verontrustend, zo
zei hij erbij. Vervolgens de dag erna
niet gefietst. Donderdag de fiets weer
gepakt, het ging aanvankelijk goed tot
op 30 kilometer voor de finish, op-
nieuw overgeven. Ik baalde verschrik-
kelijk. Daar heb je dan een jaar voor
getraind en dan dit. Gelukkig heb ik
vrijdag en zaterdag weer normaal
kunnen rijden. Ik zou trouwens elke
mountainbiker willen adviseren deze
tocht een keer te fietsen. Een ongelofe-
lijke ervaring’, zo zegt Peter.

Frans: ‘De paar dagen zonder Peter
heb ik samen gefietst met twee man-
nen uit Hengeveld. Toen Peter weer
van de partij was, was het voor mij
goed opletten of hij het wel kon vol-
houden. Gelukkig geen problemen
meer. Wellicht dat wij in de toekomst
nog een keer samen de ‘Transalp’ gaan
fietsen. Een mountainbiketocht door
de bergen van Oostenrijk naar Italië.
Maar voorlopig leggen we ons weer
toe op de wekelijkse tochten op de
zondagmorgen’, zo zegt hij.

Duchenne Heroes fietsten ruim een miljoen euro bij elkaar

Aankomst in Nijmegen

Frans en Peter Nijenhuis hebben , weliswaar een beetje onwennig, de da-
gelijkse ‘arbeidzame ‘ draad weer opgepakt. Zeven dagen fietsen voor een
goed doel (Duchenne patiëntjes) hebben veel indruk op de beide broers
gemaakt. Vooral de binnenkomst van de laatste etappe (vanaf Venray)
naar Nijmegen. Daar waren ruim 4000 toeschouwers bijeen om de ‘He-
roes’ zoals ze worden aangeduid, te verwelkomen. Peter: ‘ Deze laatste za-
terdag hadden ongeveer 60 Duchenne patiënten in het Radboud zieken-
huis in Nijmegen een lezing over hun ziektebeeld bijgewoond met als af-
sluiting van dichtbij de binnenkomst van de mountainbikers gade te
slaan.

Triomfantelijke binnenkomst in Nijmegen

Ik ben dit jaar bij de WK enduro op de
veertiende plaats geëindigd. Gezien
het enorme sterke deelnemersveld
ben ik daar best tevreden over. Vooraf
wist ik dat Booking.com telkens voor
de periode van drie jaar een talent wil
sponsoren. De komende jaren zal dat
Hans Vogels zijn. 

Ik heb drie fantastisch jaren bij Boo-
king. com gehad. Het bedrijf blijft
mijn hoofdsponsor en daar ben ik
heel erg blij mee. Het komende jaar
zal ik de NK enduro wedstrijden in de
E2 klasse rijden. Wat de internationa-
le wedstrijden betreft de EK enduro
(acht of tien wedstrijddagen) plus twee
Extreme Tests in Oostenrijk en Roeme-
nië. In de zomermaanden ben ik in
Nederland bovendien actief in het
crosscircuit (klasse MX 3). Nogmaals
het was een fantastische tijd. Wel veel
van huis, maar staat tegenover dat ik
veel gezien heb in de wereld. En boven-
dien veel geleerd (o.m. de Italiaanse
taal). Veel contacten opgedaan. Drie
jaar ‘prof’ heeft mijn leven zeer ver-
rijkt’, aldus Erwin Plekkenpol. 

De komende maanden gaat hij op
zoek naar een geschikte baan. Op de
dag dat wij Erwin spraken (aan de
vooravond van de laatste wedstrijd om
het Italiaans kampioenschap enduro)
had hij net de mountainbike in de
schuur gezet. Erwin: ‘Ik heb zojuist
een paar uur heerlijk in het Groote
Veld door de bossen gecrosst. In de pe-
riode dat ik tussen de wedstrijden
door thuis ben, train ik daar veel, of rij
ik op de Holterberg’, zo zegt hij.

Buiten op de waslijndraad hangen
acht shirtjes met de naam Honda/Za-
nardo te drogen. ‘Dat hoort ook bij de
professionele status van enduro rijder,
je eigen spullen wassen en wanneer ik
van huis ben, de eigen ‘huishouding’
doen. 

Eén ding zal volgend jaar wel anders
worden. De afgelopen jaren werd het
onderhoud van de motoren, repara-
ties e.d. door de fabrieksmonteurs van

Honda gedaan. In 2010 zal ik het in de
avonduren, net als vroeger, weer zelf
moeten doen’, aldus Erwin Plekken-
pol die er aantoevoegt dat partner An-
nemiek het fijn vindt dat hij de motor-
sport in de toekomst weer dichter bij
huis gaat uitoefenen. Voor de komen-
de maanden staan er voor de ambiti-
euze Vordense motorsportman nog
een aantal interessante uitdagingen
op het programma. 

Erwin: ‘Vanaf 12 tot en met 17 oktober
wordt in Portugal de internationale
motorzesdaagse gehouden. Uiteraard
gaan we als Nederlands team voor
‘goud’, maar dat zal een moeilijke op-
gave worden, temeer daar wij twee
nieuwelingen in de ploeg hebben te
weten Jirry v.d. Veen uit Assen en Dave
Elzinga uit Wolvega. Zij moeten nog
de nodige ervaring opdoen. Het zes-
daagse team bestaat verder uit Mark
Wassink (Lochem), Ralf Hubers (Mid-
delaar), Amel Advocaat (Noordeloos)
en ik zelf. Een week later staat de Oost
Gelderlandrit in Vorden op het pro-
gramma. De afsluitende kampioensrit
van de KNMV vindt plaats op 27 en 28
november. Deze rit wordt gezamenlijk
door de clubs uit Borculo en Harfsen
georganiseerd. 

BAMC Borculo is verantwoordelijk
voor het uitzetten van het parcours op
de vrijdag, terwijl HAMAC Harfsen de
zaterdagroute voor haar rekening
neemt. Er is tot dusver pas één wed-
strijd voor het Nederlands kampioen-
schap verreden. Die werd gewonnen
door Hans Vogels, terwijl ik op de der-
de plaats eindigde. Ik zal er alles aan
doen om te proberen in de komende
maanden de nationale titel te pakken.
Het is helaas zeer onwaarschijnlijk dat
Hans Vogels van de partij zal zijn. 

In augustus waren Hans en ik op de
crossbaan in Geldermalsen samen aan
het trainen. Daar scheurde Hans bij
een valpartij zijn lever. Erg triest,
maar gelukkig gaat het inmiddels een
stuk beter met hem’, zo zegt Erwin
Plekkenpol.

'Het waren drie fantastische enduro jaren '

Erwin Plekkenpol in 2010 

als amateur verder

Erwin Plekkenpol gaat vanaf 1 januari 2010 op amateur basis in de motor-
sport (enduro/crossen) verder. Wellicht voor de buitenwacht ‘hot news’,
niet voor insiders. Erwin daarover: ‘Toen ik drie jaar geleden door Boo-
king.com in de gelegenheid werd gesteld om mijn sport op profbasis (sa-
laris en onkosten) uit te oefenen, werd de afspraak gemaakt dat dit voor
een periode van drie jaar zou gelden, dus tot eind 2009. Middels een
contract bij Honda/Zanardo stelde de fabriek mij materiaal en motoren
beschikbaar. Het rijden voor Honda/Zanardo zou volgend jaar nog wel
gecontinueerd kunnen worden, maar dan moet ik zelf voor de sponso-
ring zorgen. Dat is financieel niet op te brengen. Om voor een compleet
fabriekscontract in aanmerking te komen, moet je wat de WK’s betreft in
de top 5 rijden. En dat zit er echt niet in voor mij.

De organisatie is de collectanten zeer
erkentelijk dat zij wederom bereid
waren om gelden voor dit goede doel

in te zamelen. Tevens dank aan de gul-
le gevers. De opbrengst van deze col-
lecte wordt aangewend voor de finan-
ciering van wetenschappelijk onder-
zoek. Dat soort onderzoeken vormt de
basis om spierziekten en bewegings-
stoornissen in de toekomst te kunnen
bestrijden.

Prinses Beatrix Fonds
De collecte voor het Prinses Beatrix
Fonds die vorige week in Vorden is
gehouden, heeft euro 2777,67 opge-
bracht.

Na 's morgens eerst de gebruikelijke
kop(pen) koffie gingen een aantal vrij-
willigers gewapend met bezems, krui-
wagens prikkers en vuilniszakken op
pad om het vuil binnen de bebouwde
kom van Kranenburg op te ruimen.
Vuil dat er nagenoeg niet meer lag
omdat enkele dagen daarvoor de leer-
lingen van De Kraanvogel hun ronde
al hadden gemaakt en alles al hadden
opgeruimd. Toch was er voldoende te
doen. Bij diverse bijeenkomsten van
Kranenburgs Belang werd regelmatig
geklaagd over de haveloze indruk die
het voormalige pannenkoekrestau-
rant uitstraalt.  Reden om daar eens
grondig met bezem en schoffel rond
te gaan. Binnen de kortste keren was
dan ook de door de gemeente gelever-
de container boordevol. Namens alle
Kranenburgers: Kraanvogel én vrijwil-
ligers: bedankt!

Zwerfvuildag 25 september 2009

Zoals gewoonlijk doet Kranenburg mee aan de door de gemeente Bronck-
horst georganiseerde jaarlijkse zwerfvuildag.



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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

TEKENBURO
BOUWKUNDIG CAD TEKENBURO

Heeft u bouw- of verbouwplannen?
Wij verzorgen voor u het tekenwerk en bouwvergunning aanvraag.
Daliastraat 2, 7221 AN Steenderen, tel. 0575 - 451641 
Hoogstraat 42, 7227 NJ Toldijk, tel. 0575 - 452047   
Tel. mob.: 06 - 30382364 of 06 - 40700995 E-mail: info@awa-tekenburo.nl

� �

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

Fietsen met trapondersteuning
Sparta • Batavus • Koga Miyata • Giant • Gazelle

Diverse modellen uit voorraad leverbaar!

Gratis enkele dagen proefrijden ter kennismaking (op afspraak).

Kieftendorp 11 • 7255 MG Hengelo Gld. • Tel.: 0575-467278 • www.slotboomtweewielers.nl

NIJLAND HOLLAND BV RUITERSPORT RUURLO
Morsdijk 6, 7261 RX Ruurlo. Tel. (0573) 49 14 60. E-mail: nijland@hypoplaza.nl                                                    • Verkoop uitlsuitend op vertoon van klantenpas, K.v.K. inschrijving of  UBN nr.
Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.            • Alle prijzen inclusief  19% btw. • Aktie geldig van 1 t/m 31 oktober 2009

Jack HV Madison, 2 in 1 jack 
van € 99,95 voor € 69,95

Zadelonderlegger Schapenvacht 
Kleur zwart/honing

             van € 69,95 voor € 39,95

 Gevoerde Rubber Rijlaarzen 
dames en kinder, maten 34 t/m 41 

van € 29,95 voor € 19,95 

Bij aankoop van een Global rijbroek 
één paar HV Polo stripe sokken kado
                

Neoprene singel dressuur en veelzijdig

            van € 24,95 voor € 14,95

Rijhelm Global
van € 59,95 voor € 49,95

Halster Satin met halstertouw
            van € 17,95 voor € 13,50

Super sterke degelijke staldeken 
600 denier, 200 gram

van € 84,95 voor € 39,95

Stalrijschoen Sportive
Kleuren bruin en zwart Maten 35 t/m 41

              van € 59,95 voor € 34,95

aldeken 

Antiquair-Juwelier de Tijd
• Reparatie van al uw goud en zilver
• Taxatie
• In- en verkoop goud en zilveren sieraden

Bij aanschaf van 18kt Auradesign trouwringen 
gratis trouwauto.

Juwelier de Tijd
Uw veelzijdige juwelier

Doctor Hubernoodtstraat 34
Doetinchem
Tel.: 0314-392066
Mob.: 06-12595844

www. juwelierdetijd.nl
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1. Hobbybeurs in het Dorpscentrum

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding van

Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. De pu-

blicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 14 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”
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2. Amerikaanse jongeren en gastgezinnen.

3. Concert Vordens Dameskoor tgv. 40 jarig jubileum in de
Christus Koningkerk., 13 oktober 1988.
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1. Vorden 1, kampioen derde klasse GVB en promoveert
naar de tweede klasse in 1931. V.l.n.r. staande: Scheids-
rechter Steub, Bertus Pardijs, Jo van der Wal, Jan Smit,
Gerrit (Kuch) Wentink, Paul Salari, Chris Hendriks, elf-
talleider en bestuurslid Willem Jansen.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding van

Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. De pu-

blicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 15 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2

2. Meester Bekker 25 jaar onderwijzer,
hier in de klas op de R.K.basisschool op de Kranenburg.

3. Vermoedelijk bij het 50 jarig jubileum in
1985, optreden van de komische springers uit
Brummen.
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VERNIEUWD DASH HEREN 1
OPENT MET ZWARE WEDSTRIJD
Voor het eerste herenteam van volley-
balvereniging DASH is afgelopen za-
terdag het seizoen weer van start ge-
gaan met een zware uitwedstrijd te-
gen Grol uit Groenlo. De Vordense
mannenploeg was na de zomerstop
behoorlijk vernieuwd. Drie voormali-
ge spelers hebben plaatsgemaakt voor
3 nieuwe leden van DASH. Allen zijn
broers van de gevestigde orde en ble-
ken in de voorbereiding op het sei-
zoen al een goede aanwinst te zijn.
Een optimale seizoensstart kende
DASH echter niet. Met enkele afwezi-
gen en gesterkt met de nieuw gekozen
aanvoerder Gerard Wullink had het
team de handen er vol aan om DASH
in deze zware pot naar een goed resul-
taat te leiden tegen Grol. Deze ploeg is
de afgelopen jaren veelvuldig een niet
te nemen horde gebleken voor de Vor-
dense equipe. 
Vooraf werd besproken dat het spelen
van een 5-setter een goed resultaat
zou zijn. De eerste set werd flitsend ge-
start met al snel een 4-9 voorsprong.
Deze voorsprong werd niet meer uit
handen gegeven, hetgeen resulteerde
in een overtuigende 19-25 setwinst en
een toch enigszins verrassende 0-1
voorsprong. Van deze voorsprong ge-
nieten was echter van korte duur,
want in de tweede set kwam DASH
zeer slecht uit de startblokken en Grol
profiteerde direct en ook ditmaal
werd de set niet meer spannend; 25-
15.

De derde set werd de eerste spannen-
de set, maar ook die ging naar Grol
met 25-21. De hele set ging gelijk op,
maar helaas kon DASH niet het initia-
tief overnemen en vanaf 18-17 liep
Grol iets weg van de Vordenaren die
dit niet meer wisten in te halen.
DASH, dat toch echt voor een 5-setter
naar Groenlo was gereisd, wist wat het
te doen stond. De vierde set winnen en
zo een beslissende 5e set afdwingen.
En dat lukte zeer overtuigend. Met
maar liefst 16-25 werd Grol, dat overi-
gens in spelniveau wat verslapte, van-
af het begin van deze set overrompeld.
DASH kon het tempo nog wat opvoe-
ren en Grol zo tot steeds meer fouten
dwingen. DASH rook een overwin-
ning, want er werd lekker gespeeld en
hard gewerkt. Een 5e set blijft toch al-
tijd een loterij omdat er maar tot 15
punten gespeeld wordt. Evenals de 3e

set was dit er ook één die de hele tijd
gelijk op ging. Het aanwezige publiek
genoot ook zichtbaar van de lange ral-
ly's en de vele harde smashes over en
weer. Op een stand van 6-8 in het voor-
deel van DASH werd er van kant gewis-
seld en vanaf dat moment was het
toch weer de thuisploeg die een aantal
punten op rij scoorde. Tot 12-12 ging
het gelijk op en beide ploegen maak-
ten evenveel aanspraak op de overwin-
ning. Uiteindelijk was het helaas toch
Grol dat de set met 15-13 naar zich toe
trok.

Conclusie: een lekkere seizoensstart
voor DASH, waar achteraf gezien mis-
schien wel meer in had gezeten. DASH
put echter wel vertrouwen uit deze
lekkere pot volleybal en zal aanstaan-
de zaterdag op volle oorlogssterkte
aantreden tegen Dynamo uit Neede.
Dit is een onbekende tegenstander die
afgelopen weekend nog niet in actie is
gekomen. Om 17.00 uur zal in sport-
hal 't Jebbink het eerste fluitsignaal
gegeven worden voor hopelijk weder-
om een mooie wedstrijd.

UITSLAGEN DASH WEEK 39
Zaterdag 26 september
Dash DS 1 - TSL Activi... DS 1 3-1
Grol HS 2 - Dash HS 2 1-3
Grol HS 1 - Dash HS 1 3-2
Avanti DS 5 - Dash DS 5 0-4
Brevolk DS 2 - Dash DS 6 4-0
Dash DS 2 - Langhenkel DS 3 3-1
Grol MB 3 - Dash MB 3 4-0
Grol MB 1 - Dash MB 1 3-1
Reflex HS 4 - Dash HS 3 4-0
Dash MC 1 - Halley MC 1 3-2
Dash DS 4 - WIVOC DS 2 4-0
Dash MC 2 - Side-Out MC 1 0-4
Dash MB 2 - VIOS Eefde MB 1 1-3

PROGRAMMA DASH WEEK 40
Dinsdag 29-9-2009 
21:00 Dash DS 3 - WIVOC DS 3

Zaterdag 3-10-2009 
10:00 Halley MC 3 - Dash MC 2
11:15 Dijkman/WSV MB 3 - Dash MB 2
11:15 Dijkman/WSV MB 4 - Dash MB 3
13:00 Dash MB 1 - Dynamo-Neede MB 1
13:00 Dash DS 2 - Longa'59 DS 4
14:00 Alfun/Focus DS 3 - Dash DS 4
14:30 TOHP DS 3 - Dash DS 5
15:00 Dash HS 3 - Tornax HS 2
15:00 Dash MC 1 - S.v. Harfsen MC 1
17:00 Dash HS 1 - Dynamo-Neede HS 1
17:30 GUV GREVEN B.. DS 2 - Dash DS 3
19:00 VC PanSign DS 1 - Dash DS 1

Vo l l e y b a l

MARIËNVELD 1 - RATTI 1
Zondag speelde Ratti tegen Mariën-
veld dat de competitie goed begonnen
is met een overwinning en twee gelij-
ke spelen. De verwachting was een ge-
lijkopgaande wedstrijd met kansen
voor beide partijen. Onder goede om-
standigheden begon Ratti wat onrus-
tig aan de wedstrijd. Omdat de tegen-
stander ook niet goed begon, was de
beginfase rommelig. Na een minuut
of 10 kreeg Ratti na een goede actie
van Niek Nijenhuis een grote kans, de
bal werd echter net voor Erwin Weenk
weggehaald. Even later kwamen de
gasten op voorsprong. Een moeilijke
halfhoge bal kon door Fabian Dijkman
niet goed verwerkt worden waarna de
spits een goede actie in huis had en
Bram Klein Haneveld in de kort hoek
passeerde. De eerste helft gebeurde
verder weinig al kopte de sterke links-
voor van Mariënveld nog een bal op de
lat. 
Na rust speelde Ratti een stuk beter.
Het vertrouwen leek gegroeid en de
gasten waren duidelijk de bovenlig-
gende partij. Grote kansen deden zich
niet voor totdat Niek Nijenhuis een
kwartier na rust in de '16' onderuit ge-
haald werd. Een strafschop en daar-
mee een uitgelezen kans de verdiende
gelijkmaker op het bord te brengen.
Koen Klein Heerenbrink nam de ver-
antwoordelijk, stuurde de keeper de
verkeerde kant op, maar schoot net
naast. Ratti ging vol op de aanval om
de gelijkmaker te forceren. Uit een
hoekschop van Alexander Kappert wa-
ren Michiel Gudde en Fabian Dijkman
in scoringspositie, maar konden de
trekker niet overhalen. Ratti bleef het
proberen, ook na het inbrengen van
een extra spits, konden de Kranenbur-
gers niet tot scoren komen. Een onno-

dige nederlaag! Volgende week komen
de mannen van Wolfersveen naar Kra-
nenburg. Ratti heeft in die wedstrijd
wel wat recht te zetten na de matige
partij van vandaag.

MEDDO 1 - RATTI 1 (DAMES)
De reis ging afgelopen zondag naar
Meddo. Na het zure puntverlies van
vorige week waren de dames vastbe-
sloten punten mee naar huis te ne-
men. Dat niet iedereen geconcen-
treerd aan de wedstrijd begon bleek al
na vier minuten. De bal werd achterin
niet goed weggewerkt en zo keek Rat-
ti al vroeg in de wedstrijd tegen een 1-
0 achterstand aan. Ratti was hierna
wel meteen bij de les. De strijdlust
spetterde van het scherm en op elke
positie werd geknokt. Binnen een
kwartier werd de inzet beloond met
een doelpunt. Een corner van Gerrie
Brummelman werd onhoudbaar bin-
nen gekopt door Kim Heuvelink. 1-1.
Nog voor rust kwam Ratti op voor-
sprong. Rowena Boss liep vanachter
uit dwars door de verdediging en le-
verde een sublieme voorzet. Els Beren-
pas tikte de bal in het net. 1-2. De rust
werd bereikt. 
Na de rust was het wederom Ratti dat
niet goed uit de startblokken kwam.
Meddo lanceerde een hoge bal op het
doel. De keepster van Ratti had de bal
in de lucht klemvast maar liep volgens
de scheidsrechter met de bal achter de
doellijn. Een duur cadeautje voor Med-
do van de scheidsrechter. 2-2. Meddo
hield de tweede helft het tempo van
de wedstrijd hoog en bleek conditio-
neel sterk. Nog geen tien minuten la-
ter was het Meddo die de voorsprong
naar zich toe trok. Dit was wel een ver-
diend doelpunt en mooi van afstand
binnengeschoten. 3-2. Ratti probeerde

tot het laatste moment nog terug in
de wedstrijd te komen. Een bal van
Gerrie Brummelman belande nog op
de lat en Rowena Boss leverde nog een
mooi schot op het doel. Meddo kwam
echter met de schrik vrij en ging er
met de winst vandoor. Wederom weer
geen slechte wedstrijd, maar nog
steeds word de inzet niet beloond met
punten. Aanstaande zondag thuis te-
gen Varsseveld 2. 

UITSLAGEN
Zaterdag 26 september
Ratti B1GD - HSC '21/Carparc B3 0-14
Ratti C1GD - Warnsveldse Boys C4C 5-0
Ratti E1G - FC Zutphen E5 11-3
Haaksbergen 4 (zat) - Ratti 5 (zat) 1-3
Keijenburgse Boys D2G - Ratti D1G 7-3
Eefde SP E4 - Ratti E2G 8-7
Almen F2 - Ratti F1G 1-6

Zondag 27 september
Ratti 2 (zon) - Hector 3 (zon) 1-2
Ratti 3 (zon) - Be Quick Z. 7 (zon) 6-2
Marienveld 1 - Ratti 1 (zon) 1-0
DEO 3 (zon) - Ratti 4 (zon) 7-1
Meddo SC DA1 - Ratti DA1 (zon) 3-2

PROGRAMMA
Zaterdag 3 oktober
14:30 Ratti 5 (zat) - HSC '21/Carparc 12 
10:00 Ratti D1G - AZC D3 
11:00 Ratti E2G - Vorden E4 
10:00 Ratti F1G - Hoven De F2 
14:30 Rekken B1 - Ratti B1GD 
12:45 Robur et Vel. C5 - Ratti C1GD 
09:45 FC Zutphen E6 - Ratti E1G 

Zondag 4 oktober
14:00 Ratti 1 (zon) - Wolfersveen 1 (zon) 
10:00 Ratti 4 (zon) - Neede 6 (zon) 
12:30 Ratti DA1 (zon) - Varsseveld DA2
09:30 Ruurlo 4 (zon) - Ratti 2 (zon) 
09:30 Vorden 6 (zon) - Ratti 3 (zon)

Vo e t b a l

De jongste ploeg (9-11 jaar) gaat 3 wed-
strijden zwemmen, 4x 50m school-

slag, 4x 50m wisselslag en 4x 50m vrij.
De ploeg van 12 en 13 jarigen doet dat

in wedstrijden van 4x 100m  en  gaat
ook nog 4x 100m rug zwemmen. De
verwachting, gebaseerd op de in-
schrijftijden van alle verenigingen, is
dat de ploegen rond de 10e plaats (van
de 20) kunnen komen. De jonge jon-
gens houden hun niveau rond die
plaats vast terwijl de oudere groep op
de 4x 100m wisselslag 6e wordt en op
de 4x 100m rug zelfs 3e! Met een 11e
plek op de schoolslag en een 10e bij de
vrije slag wordt  de ploeg 12 en 13 jari-
gen zo 8e in het totaalklassement.
Een uitstekende prestatie! Met een
heel tevreden gevoel sluiten we de
ochtend ontspannen af in het tropi-
sche glijbanen bad in het zelfde ge-
bouw. In de jongste ploeg zwemmen
(op de foto voorste rij) Bas Wensink,
Edwin Jager, Frank Haijtink, Thomas
Luchies en Torben Lammerdink.

De oudere ploeg bestaat uit (op de foto
achterste rij van li naar re) Luuk Nij-
land, Niels Tjoonk, Emiel Tholen, Har-
men v Middelkoop en Rick Haijtink.

Zwemploeg de Berkelduikers 8e 
op Estafette Kampioenschappen

Om 5 uur 's morgens al ratelen de wekkers van de 10 Berkelduikers die
zich hebben geplaatst op de Nederlandse Estafette kampioenschappen.
Om half 8 arriveren de zwemmers bij het indrukwekkende Pieter van den
Hoogenband bad in Eindhoven en om 8 uur liggen beide estafetteploegen
in het water om hun spieren los te zwemmen.

VORDEN - REUNI 0-1
Vorden heeft zondag zeer onverdiend
van koploper Reuni verloren. Vorden
was nagenoeg de gehele wedstrijd ster-
ker, creëerde zich ook kansen, maar
het ontbrak in de afwerking. Het had
voor rust reeds afstand moeten ne-
men, want Reuni wist in de eerste
helft niet een kans te scheppen. In de
laatste 15 minuten van de wedstrijd
kwam Reuni met tien man te staan,
maar het ontbrak Vorden aan organi-
satie om hiervan te profiteren. En zo-

Vo e t b a l

GAAT VORDEN IN DE FOUT ?
Vorden is een dorp dat landelijk hoog
scoort als fraaie woonbestemming.
Een dorp dat bovendien jaarlijks door
tienduizenden toeristen wordt be-
zocht en wordt geprezen om zijn na-
tuurschoon. Toch moeten we als inwo-
ners van dit mooie dorp ons schamen.
Al ruim zeven jaar is de entree van ons
dorp gewoon een aanfluiting als je
Vorden via het NS-station en de Al-
menseweg binnenkomt. Uitgewoonde
gebouwen van de voormalige Havo-fa-
briek, dichtgetimmerde ramen en een
terrein dat steeds meer verloedert…
daar moet toch eindelijk iets aan ge-
beuren?
Jarenlang wordt er al gepraat over de
sanering van dit wijkje. Er is zelfs een
fraai plan van architect Friso Woud-
stra (bekend o.a. van het alom gepre-
zen Albershof-complex) ontwikkeld
met starterswoningen en een aantal

luxe appartementen plus zorgapparte-
menten. Een plan dat al door de Wel-
standscommissie was goedgekeurd.
Voor deze sanering heeft de provincie
een zeer fors bedrag als subsidie toege-
zegd mits het binnen een bepaalde
tijd wordt gerealiseerd en ook de ge-
meente Bronckhorst in de kosten bij-
draagt. Maar over een plan voor de
langverwachte Havo-sanering wordt -
zo meldt de wethouder voor Ruimte-
lijke Ordening - wel nagedacht en zal
t.z.t. dan nog maar voor ongeveer de
helft van het terrein gelden. De ge-
meente als eigenaar van de helft van
de grond en de eigenaar van de ande-
re helft kunnen financieel namelijk
niet tot overeenstemming komen. Dus
- neemt u dat van ons aan - blijft de
puinhoop bij het station nog vele, vele
jaren bestaan. En is het zelfs de vraag
of het half uitvoeren van die sanering
juridisch haalbaar is met alle beper-

kende regels als recht op overpad e.d.
die op dit terrein gelden.

NIEUW IDEE
Toen kwam tamelijk plotseling het
plan voor bebouwing van het weiland
voor de voormalige Empo-fabriek en
besloot de wethouder dit project te
gaan realiseren. Een onzalig idee,
want omdat men om financiele rede-
nen niet tot een akkoord kan komen
wordt nu de fraaie entree van Vorden
aan de oostzijde opgeofferd en volge-
bouwd. Een locatie met een mooi en
royaal, bij Vorden passend ruimtelijk
effect. De karakteristieke Empo-fa-
briek op de achtergrond is een bouw-
werk dat bovendien op de nominatie
staat als industrieel erfgoed. Maar het
steeds verder verloederend Havo-fa-
briekscomplex moet maar zo blijven,
vindt de wethouder.

VEEL BELANGEN
Natuurlijk zijn er in dit project vele be-
langen, niet in het minst voor GG-net,
de instelling die dringend behoefte
heeft aan vervangende woonruimte

voor haar clienten nu de bestaande
voorziening in de toekomst moet wor-
den gesloten. Maar als bewoners van
de buurt moeten we dringend protest
aantekenen tegen deze naar onze me-
ning onjuiste beslissing. Een beslis-
sing die wordt genomen omdat twee
onderhandelaars (de wethouder en de
eigenaar van de helft van de grond)
niet tot een akkoord kunnen komen
over een prijs. Te gek voor woorden !
Daarom pleiten we ervoor - en dat heb-
ben we de gemeenteraad ook ge-
vraagd - om voor het echt te laat is een
onpartijdige en deskundige bemidde-
laar aan te wijzen die de partijen bij el-
kaar moet kunnen brengen. Dan
wordt het belang van ons mooie dorp
werkelijk gediend en wordt onherstel-
bare schade voorkomen.

En gaat Vorden - of beter gezegd de ge-
meente Bronckhorst - niet in de fout.
Met dank aan de redactie van Contact
voor plaatsing van deze hartekreet
van vele bewoners van de wijk, p/a Th.
Wiegerinck, Ruurloseweg 29, 7251 LA
Vorden.

als het dan zo vaak gaat valt vlak voor
tijd een tegengoal uit het niets. Het
was overigens een aardige kijkwed-
strijd met bij vlagen uitstekend combi-
natiespel aan Vordenzijde.

Vorden dat het moest stellen zonder
Rob Enzerink, Dennis Wentink en
Thijs Stokman begon voortvarend aan
de wedstrijd. Het legde Reuni volko-
men de wil op. Reuni is fysiek een ster-
ke ploeg. In spelhervattingen is het
dan ook gevaarlijk vanwege de lengte
in de ploeg, maar qua voetbalvermo-
gen heeft het niet veel in huis. 

Frank Hiddink was een aantal keren
dicht bij een doelpunt en toen hij in
de 30e minuut met een schijnbewe-
ging de verdediging het bos in stuurde
leek hij te scoren, maar koos voor de
verkeerde hoek. De beste kans was
voor Renz Cornegoor die een voorzet
van Stokman voor het "intikken"had,
maar hij zag tot zijn ontzetting de bal
over het doel verdwijnen. 

Joris Platteeuw moest al na 15 minu-
ten het veld wegens een blessure rui-
men en jeugdspeler Roy Böhmer
maakte zijn debuut in de hoofdmacht
van Vorden. Dat hij een talent is, daar
was iedereen na afloop van de wed-
strijd het wel over eens, want hij kan
terugzien op een uitstekend debuut. 

De tweede helft een zelfde spelbeeld,
waarbij Vorden er niet in slaagde om
echte kansen te creëren. Geheel tegen
de verhouding in scoorde Reuni vijf
minuten voor tijd het winnende doel-
punt. Een afstandschot werd op de zes-
tien doorgekopt en de bal verdween
over de keeper in het lege doel.
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Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Zelfbediening tot

“Herfst”smakelijk

Wat is er fijner om na een wandeling in de 

bossen de geest even te laten na genieten van 

de vele indrukwekkende geuren en kleuren 

van de natuur. Ellens Restaurant geeft u 

deze rust. In een sfeervolle ambiance, onder 

het genot van een drankje, kiest u uit onze 

speciale herfstkaart, of u neemt gewoon het 

“Herfst”smakelijk menu.

Tip: iedere zondag brunch van 11.00 t/m 14.00 uur.

rr Oktober “Herfst” smakelijk menu

normaal 34,50 nu bij inlevering van

deze bon 29,50 per persoon*

Proeverij van voorgerechtjes
Glaasje gevuld met een crème van pastinaak 
en nekka (achterhoekse coppa di parma), 
vitello tonato en een palingcremesoepje.

Kalfsribeye / Tarbotfilet
rosé kalfsribeye van de grill met een saus van 
rode port en meloesuitjes  of  een 
combinatie van tarbotfilet en zalmforelfilet 
hierbij een saus van Noilly Prat. 

Huisgemaakte tiramisu
met een raster van chocolade en een bolletje 
vanilleroomijs.

Reserveren kan ook via www.ellensrestaurant.nl
*Reserveren gewenst: o.v.v. oktober “herfst”menu. Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem, Tel. 0314 623253

TOP BUITENPLAATS‘Vorden’
Deelontwikkeling van Recreatiebospark de Reehorst.

• Compleet ingerichte showmodellen te bezichtigen

• Chalet al v.a. € 29.700,- (eigen grond mogelijk

TOP BUITENPLAATS ‘Vorden’
Enzerinckweg 12

7251 KA  Vorden

tel. 06 - 45 48 45 70 

www.topbuitenplaats.nl

OPEN
HUIS

voordeel tot € 10.000

ZATERDAG A.S.

www.toptotaal.nl/herfstactie

TOP Totaal, dé bouwer van luxe recreatie

chalets, betaalt nu tijdelijk mee aan uw kavel 

op TOP BUITENPLAATS ‘Vorden’. 

Kom kijken op zaterdag a.s. van 10 -16 uur 

en profiteer van de herfstactie met een

actie geldig van 1-10-09 tot 1-11-09

: 

. 

HENGELO GLD vr.pr. q 185.000,- k.k.

Raadhuisstraat 45 - Gelegen in het centrum, uitstekend
onderhouden, modern 3-kamer APPARTEMENT met dakterras
op het zuiden. Voorzien van open keuken met inbouwappa-
ratuur en 2 ruime slaapkamers. Optimaal geïsoleerd en
volledig voorzien van laminaatvloeren. Voldoende parkeer-
gelegenheid aanwezig. Bouwjaar 2005. Woonoppervlakte
± 78 m².

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

NIEU
W

IN
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RK
OOP

Hulp gevraagd voor in het
café en bij feestjes,

zowel in de bediening
als in de keuken.

Duitse fabrikant van kunststof en
aluminium kozijnen zoekt voor

plaatsing van haar producten 

MODELWONINGEN
Speciale aanbiedingen. Minstens
30% korting. Brieven onder nr.

49-1 naar Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden

Bij voldoende deelname willen wij weer
een nieuwe cursus geven. Dit maal ook
voor opa’s en oma’s i.v.m. de nieuwe
wet Ouder & Kind.

Voor inlichtingen en opgave:
Mevr. D. Harderman
Veldslagweg 1
7251 PD  Vorden
Tel. (0575) 55 16 61

U kunt zich weer
opgeven voor onze
cursus!



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 40 van
28 september t/m 
3 oktober 2009.

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

Spa & Fruit
koolzuurvrij
Diverse varianten

Bijv.: bosvruchten
2 pakken a 1.5 liter

WEEKAANBIEDINGEN

w
w

w.
ga

ll.
nl



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikkeling,

Belastingen en organisatieondersteuning,

Maatschappij en organisatie en

Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Mensen met een chronische ziekte,
gehandicapten en ouderen in
Bronckhorst kunnen voortaan te-
recht bij het landelijk webloket
Regelhulp. De gemeente sloot zich
vorige week aan bij dit loket. Het
loket Regelhulp is een soort digitale
tomtom in regelland.

Antwoord op uw vragen
Veel mensen met een beperking en
ouderen hebben een meervoudige
hulpvraag. Maar het kan heel lastig
zijn antwoorden te vinden op al die
vragen. Het webloket Regelhulp
leidt u door het schijnbare lastige
woud van regelingen, voorzieningen
en uitkeringen. De site helpt u stap
voor stap verder. Regelhulp verwijst

u naar de juiste instantie, zoals bij-
voorbeeld CIZ of UWV en naar de site
van de gemeente. Daar zijn dan de
juiste formulieren voor uw hulp-
vraag te vinden. Het digitale loket is
te bereiken via www.regelhulp.nl. 

Gemeente
Als u wordt doorverwezen naar de
site van de gemeente klikt u dan
door naar Infobalie � Digitaal loket
� Formulieren � Wmo-voorziening. 

Vragen?
Mochten er na een bezoek aan
www.regelhulp.nl vragen zijn, neemt
u dan contact op met de afdeling
Werk, inkomen en zorg van de ge-
meente, via tel. (0575) 75 02 50.

Regelhulp via landelijk webloket
Helpt mensen met een beperking en ouderen om weg te vinden in alle regelgeving

Vanaf 1 oktober a.s. krijgt Vorden een
ambulancepost bij de brandweerka-
zerne aan de Rondweg 6. Met deze
nieuwe post worden de uitruktijden
voor het ambulanceverkeer in regio
Vorden, Lochem en Ruurlo aanzien-
lijk verkort. De landelijke norm van
15 minuten voor het spoedvervoer
wordt hier nu regelmatig niet ge-
haald. De rest van het gebied van de
gemeente Bronckhorst wordt naar
behoren bediend vanuit posten in
Doetinchem, Borculo en Zutphen.

De ambulance komt in een tijdelijke
unit achter de brandweerkazerne.
Twee ambulancemedewerkers be-
mensen de post per 1 oktober 24 uur
per dag. Tegelijkertijd worden nieuw-
bouwplannen uitgewerkt om de am-
bulancepost definitief aan de kazer-
ne toe te voegen.

De post in Vorden is het resultaat
van een samenwerking tussen Con-
nexxion, de gemeente en de brand-
weer. Connexxion, de uitvoerder van

de ambulancezorg
in onze omgeving,
wil de prestaties
van de ambulan-
cezorg substan-
tieel verbeteren
en neemt daar-
voor een aantal
maatregelen. Eén
daarvan is het
openen van de
ambulancepost in
Vorden.

Ambulancepost bij brandweerkazerne Vorden
Verbetering uitruktijden

Bij brand is het van groot belang zo
snel mogelijk een veilige uitweg te
zoeken. Voor grote(re) gebouwen
zoals scholen, zorgcentra en kin-
derdagverblijven is een grondige
voorbereiding en oefening nodig om
deze veilige uitweg zonder paniek te
vinden. Daarom wil de Brandweer
Achterhoek West (Bronckhorst,
Doetinchem, Montferland en Oude
IJsselstreek) gedurende de Brand-
preventieweken in de maand
oktober wijzen op de noodzaak van
het hebben én het oefenen van een
ontruimingsplan.

Voor deze campagne zijn alle scho-
len in de vier gemeenten gevraagd
om tijdens de Brandpreventieweken
de ontruiming te oefenen. Onder-
zoek van de Brandwonden Stichting

toont aan dat een zeer groot aantal
van de werknemers bij organisaties
niet jaarlijks een ontruiming oefent.
Veel panden hebben wettelijk een
ontruimingsplan nodig en dienen
deze te onderhouden. Daarnaast is
het verplicht het ontruimingplan
regelmatig te oefenen, te evalueren
en te borgen. Het achterwege blij-
ven van ontruimingsoefeningen kan
ervoor zorgen dat medewerkers en
leerlingen slecht weten wat ze wel
en niet moeten doen in geval van
calamiteiten. Dit kan de hulpverle-
ning bemoeilijken, en tot gevaarlijke
situaties en (meer) slachtoffers lei-
den. In Bronckhorst doen 15 scho-
len mee aan de oefening en een
aantal zorginstellingen, waaronder
de Gouden Leeuw in Zelhem en De
Wehme in Vorden.

Ontruiming scholen tijdens
Brandpreventieweken 2009

Zwerfafval in de woonomgeving is
voor velen een dagelijks terugke-
rende ergernis. Iedereen wil in een
plezierige omgeving wonen of re-
creëren. Zwerfafval hoort hier niet
bij en bederft het plezier. Onze slo-
gan is dan ook: “Bronckhorst bui-
tengewoon schoon”

Zwerfvuilopruimdag
Op 26 september jl. was er voor de
tweede keer een zwerfvuilopruim-
dag in de bebouwde kommen. De
organisatie van de zwerfvuildag ligt
bij de Dorpsbelangenorganisaties
(DBO's). Dit jaar namen vijf DBO's
aan de actie deel, te weten Achter
Drempt, Kranenburg, Toldijk, Wich-
mond/Vierakker en Zelhem. Vele
vrijwilligers zorgden er samen voor
dat vijf kernen in onze gemeente er

weer spic en span bijliggen. Harte-
lijk dank daarvoor! 

Basisschool opruimactie
Vorige week deden ook 18 basis-
scholen aan de zwerfvuilactie mee.
Zo'n 900 kinderen hebben hard ge-
werkt om de omgeving rond de
scholen schoon te maken. We be-
danken alle schoolkinderen die af-
gelopen week op pad zijn geweest
om zwerfvuil op te ruimen!

Het zou mooi zijn als we er met z'n
allen voor zorgen dat ons mooie
Bronckhorst na deze bijzonder goe-
de inspanning van de vrijwilligers
ook buitengewoon schoon blijft!

Wellicht doet u volgend jaar ook
mee?

Deelnemers en organisatoren zwerf-
vuilopruimdag bedankt!

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus ook
in de gemeente Bronckhorst. De si-
renes 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 als burger bekend
bent met het sire-
negeluid 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 Gel-
derland'. Via deze omroep wordt u
op de hoogte gehouden van de ramp
en ontvangt u zonodig instructies.
Op maandag 5 oktober a.s. is de
eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest



Openbare bekendmakingen

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

Ondernemen is in deze tijd niet niks,
toch zijn er nog veel mensen die een
bedrijf willen starten en bestaande
ondernemers met uitbreidingsplan-
nen. Bij sommige (startende) onder-
nemers loopt het niet allemaal even
goed, zij hebben een steuntje in de
rug nodig. ROZ (Regionale Organisa-
tie Zelfstandigen) is een samenwer-
kingsverband van de gemeenten
Hengelo (Ov) en Enschede en voert
voor de meeste gemeenten in de
Achterhoek en Twente financiële
regelingen voor ondernemers uit,
maar het ROZ is er ook voor advies,
begeleiding en coaching van onder-
nemers.

Financiële regelingen
(Startende) ondernemers in de Ach-
terhoek en Twente kunnen sinds
1 januari 2009 een beroep doen op
een nieuwe financieringsregeling.
Het gaat om nieuwe en bestaande
ondernemers die niet in aanmerking
kunnen komen voor een normaal

bankkrediet, bijvoorbeeld door on-
voldoende zekerheden of weinig of
geen eigen vermogen. De overheid
heeft daarvoor een zogenaamd kre-
diet met borgstelling in het leven
geroepen. Dit is een lening van
maximaal € 35.000,-. ROZ draagt
zorg voor de uitvoering en werkt
daarbij nauw samen met de Rabo-
bank en ABN/Amro. Na screening
van het plan en de ondernemer als
persoon gaat het ministerie van Eco-
nomische Zaken borg staan.
Op grond van deze borg verstrekt
de bank het krediet onder de gebrui-
kelijke voorwaarden. Op deze ma-
nier kunnen starters die normaal
gesproken geen lening kunnen krij-
gen bij een bank toch aan een start-
kapitaal komen.

Ondernemers die tijdelijk te weinig
inkomsten uit het bedrijf halen om in
hun eigen levensonderhoud te voor-
zien, kunnen een beroep doen op het
Bbz (Bijstandsbesluit Zelfstandi-

gen). Dit geldt ook voor die bedrijven
die moeten investeren om levens-
vatbaar te blijven en de financiering
niet bancair voor elkaar kunnen krij-
gen. Vanzelfsprekend moet wel aan
de geldende voorwaarden worden
voldaan. Naast kredietverlening
biedt het Bbz ook de mogelijkheid
voor een tijdelijke inkomensaanvul-
ling. Van groot belang is hierbij de
oorzaken van de tijdelijke achteruit-
gang of de investeringsbehoefte te
herkennen. Vandaar dat kredietver-
lening altijd gepaard gaat met een
gedegen advies over de verdere be-
drijfsvoering. Bij het bedrijf kan een
ondernemerscoach via ROZ Twente
ingezet worden. De dienstverlening
aan ondernemers die tijdelijk finan-
ciële ondersteuning nodig hebben is
kosteloos.

ROZ nu ook in Bronckhorst
Door de toenemende vraag naar
begeleiding, advisering en coaching
op het gebied van ondernemerschap

en de groeiende vraag naar financië-
le regelingen voor ondernemers,
zijn de gemeente en ROZ een
samenwerking aangegaan om
ondernemend Bronckhorst te
stimuleren. Bent u een Bronck-
horster ondernemer en zit u in (fi-
nanciële) moeilijkheden of wilt u een
bedrijf starten en heeft u hierbij hulp
nodig? Neem dan contact op met het
secretariaat van ROZ, via tel. (074)
245 89 77. 

U kunt via het secretariaat ook een
afspraak maken met een onderne-
mersadviseur, die maandelijks
spreekuur houdt in het gemeente-
huis van Bronckhorst. De spreek-
uren in 2009 zijn op 6 oktober,
3 november en 1 december van
13.30 tot 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.roztwente.nl.

Steun in de rug voor Bronckhorster ondernemers

Raadsvergadering 24 sep-
tember 2009
Op 24 september jl. vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De vergadering
werd bijgewoond door veel publiek,
waaronder een aantal speciale gas-
ten van de raad. Zij kregen voor
aanvang van de vergadering van en-
kele raadsleden een uitgebreide
uitleg over de raad, het raadswerk
en de komende vergadering. 

Tijdens de raadsvergadering is on-
der andere gesproken over de vol-
gende onderwerpen:
• Benoeming mevrouw J.J.M. la

Croix-Héman als raadslid voor
de PvdA
Mevrouw La Croix uit Baak werd
benoemd tot raadslid van de
PvdA-fractie. Zij neemt de zetel
over die vrijkwam na het vertrek
van de heer Boogaard die enige
tijd geleden als wethouder aan de
slag ging in Millingen a/d Rijn.
Mevrouw La Croix introduceerde
zichzelf kort en gaf aan heel veel
zin te hebben in haar raadslid-
maatschap. 

• Ontwikkelingen stichting IJssel-
graaf/Benoeming interim be-
stuur
Alle raadspartijen gaven aan de
ontstane financiële problemen bij
IJsselgraaf zeer te betreuren.
Ook vinden zij dat de betrokken
wethouders van Bronckhorst,
Doesburg en Doetinchem in hun
toezichthoudende rol ernstig te-
kort zijn geschoten en dit ten kos-
te is gegaan van het onderwijs. De

raad vindt dat dit in de toekomst
niet meer voor mag komen en
frequenter overleg tussen het
schoolbestuur en de wethouders
nodig is. 
Daarnaast wenst de raad door het
college nauwgezet op de hoogte
te worden gehouden over de ont-
wikkelingen rond IJsselgraaf en
het openbaar onderwijs. In zijn al-
gemeenheid gaf de raad aan meer
inzicht te wensen in de toezicht-
houdende rol van de gemeente op
de verschillende beleidsterrei-
nen. De  raad benoemde  het
voorgestelde interim bestuur met
algemene stemmen. In dit tijdelij-
ke bestuur zitten de heren W.
Huiskamp, R. Flippo en G.J. Ban-
nink (deze laatste namens de ge-
meenschappelijke medezeggen-
schapsraad). 

• Bestemmingsplan 'Wientjes-
voort-Noord, Vorden'
De raad besloot dit plan, dat voor-
ziet in het omzetten van kampeer-
plaatsen in twee woongebouwen
en een gebouw met 35 recreatie-
appartementen, herstel van het
landhuis, koetshuis en grachten
en ontwikkeling van een deel van
het landgoed in bos aan te hou-
den. De raad gaf aan de geplande
bebouwing te massaal te vinden
in het bosgebied waarin de Wien-
tjesvoort ligt en verzoekt b en w
het plan opnieuw te bekijken. De
raad gaat na op welke wijze nade-
re kaders aan b en w kunnen wor-
den meegegeven.  

• Bestemmingsplan 'Steenderen,
Hummelo en Keppel 2009'

Dit bestemmingsplan werd met
algemene stemmen aanvaard.
Het plan heeft betrekking op de
verruiming van de inhoud van
burger- en bedrijfswoningen tot
max. 750 m3 en de verruiming van
de gezamenlijke oppervlakte aan
bijgebouwen bij burger- en be-
drijfswoningen van 75 m2 tot max.
100 m2 voor de buitengebieden
van de voormalige gemeenten
Hummelo en Keppel en Steende-
ren. 

• Antidiscriminatievoorziening
gemeente Bronckhorst
De raad stemde unaniem in met
de voortzetting van het meldpunt
Discriminatie dat Art. 1 voor ons
verzorgt. Inwoners die gediscri-
mineerd worden kunnen dit hier
melden, zodat actie ondernomen
kan worden. De gemeente biedt
deze voorziening sinds medio
2008 aan. 

• Archeologische waarden- en
verwachtingskaart
Gemeenten zijn sinds kort ver-
plicht te beschikken over een
dergelijke kaart, waarop bekende
archeologische vindplaatsen en -

terreinen en de archeologische
verwachtingen van gebieden
staan. De raad stelde de Bronck-
horster kaart en het daaraan ge-
koppelde beleid (hoe daarmee om
te gaan) gewijzigd vast. Het CDA
diende een amendement met na-
dere kaders in dat door een
meerderheid aangenomen werd
(ook de VVD, D66 en de fractie
Blaauw stemden ermee in).
GroenLinks gaf daarop via een
stemverklaring aan nu niet met
het voorstel in te stemmen. De
fractie stond achter het oorspron-
kelijke plan, maar is tegen het
amendement. 

• Samenwerking bedrijventerrei-
nen West Achterhoek
Op verzoek van b en w gaven de
raadsfracties hun wensen en be-
denkingen voor deze samenwer-
king aan. De fracties van Groen-
Links, VVD, D66 en Blaauw vinden
het mede vanwege de financiële
risico's niet wenselijk en nodig
om als Bronckhorst te participe-
ren in gezamenlijke bedrijventer-
reinen buiten Bronckhorst (met
Doetinchem, Montferland en
Oude IJsselstreek) maar willen

alle aandacht richten op het op
orde brengen en houden van de
bedrijventerreinen in Bronck-
horst. Via een motie vroeg de
PvdA om in ieder geval één keer
per jaar gerapporteerd te worden
over de voortgang en exploitatie
van de gezamenlijke bedrijventer-
reinen. De CDA-fractie stemde
ook met deze motie in, zodat deze
aanvulling in de samenwerkings-
overeenkomst kan worden opge-
nomen. 

Het was een lange raadsvergade-
ring en in verband met de tijd zijn de
agendapunten 'Provinciaal kwalita-
tief woonprogramma KWP3' en 'Mi-
lieubeleidsplan 2009-2012' doorge-
schoven naar de  raadsvergadering
van 22 oktober a.s.

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 � Vergader-
stukken � Gemeenteraad).
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 22 oktober a.s.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), Bekveld in het licht met een levende kerststal en muziek, 22 en 23 december

2009 van 16.00 tot 22.30 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, kinderboerderij
Feltsigt

• Hengelo (Gld), wandeltocht met start en finish bij sportcomplex De Veldhoek, 13 december
2009 van 10.00 tot 17.00 uur, wandelsportvereniging De Ploeg

• Toldijk, Wolfsstraat 5, slachtvisite, 14 november 2009 van 10.00 tot 18.00 uur, ontheffing artikel
35 Drank- en Horecawet, vleesboerderij Garritsen

• Vorden, Dorpscentrum, hobbybeurs, 8 november 2009 van 10.30 tot 17.00 uur, mevrouw
Ooyman-Klein Tiessink

• Zelhem, Smidsstraat, verkoop oliebollen en beignets, iedere zaterdag van 24 oktober t/m
19 december, 24 december en 28 t/m 31 december 2009, bakkerij Henry Scholten

Aanvragen

• Zelhem, Magnoliaweg, optreden Nederlandse zanger i.v.m. opening winkel, 16 oktober 2009
van 16.00 tot 16.30 uur, afsluiten gedeelte parkeerplaats Magnoliaweg, Bonvrie boek- en
kantoorboekhandel

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

Bouwvergunningen 
• Hummelo, Broekstraat 2, bouwen ligboxenstal
• Hummelo, Loenhorsterweg 1, gedeeltelijk vernieuwen veeschuur tot twee wooneenheden
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen filterkolommen voor bedrijfswatervoorziening
• Toldijk, Hoogstraat 4, bouwen rundveestal
• Vorden, Kostedeweg 8, gedeeltelijk veranderen bijgebouw
• Vorden, Reeoordweg 2, gedeeltelijk veranderen werkplaats
• Zelhem, De Oldenoord 36, uitbreiden schutting
• Zelhem, Papaverstraat 56, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Terborgseweg 10A, intern verbouwen varkensstal tot jongveestal
• Zelhem, Vincent van Goghstraat nabij nr. 72, plaatsen jongeren ontmoetingsplek

Meld
discriminatie!  

Wordt u gediscrimineerd of
bent u getuige van

discriminatie?
Bijv. omdat u homo bent of 

vanwege uw huidskleur
of handicap. 

Bel het Meldpunt
Discriminatie.

Discriminatie mag niet en
zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van

9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen,
kan ook! Ga naar

www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal
doen, zij luisteren en onderne-

men indien gewenst actie.



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

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

Alleen voor aanlegvergunningen geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze eerst
in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift
ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, ver-
zoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 22 september 2009:
• Keijenborg, Remmelinkdijk 7, vergroten woning

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen deze verleende vergunning kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van het besluit, 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 omschrij-
ving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw
handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het in-
dienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft,
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Voorbereiding projectbesluit 'Bronckhorst 2009; Zutphenseweg 93 in
Vorden' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een projectbesluit voor te bereiden voor:
• Vorden, Zutphenseweg 93, voor het vergroten van de bestaande woning

Voorbereiding bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Hoogstraat
46/Beekstraat 13 in Toldijk' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een herziening van het geldende bestemmingsplan voor
de locatie Hoogstraat 46/Beekstraat 13 in Toldijk voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op
het wijzigen van de agrarische functie naar een zorg- en recreatieboerderij

Voorbereiding bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen/Hummelo en
Keppel' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een herziening van de huidige bestemmingsplannen
buitengebied van de voormalige gemeenten Steenderen en Hummelo en Keppel voor te bereiden

Er is een interne projectgroep gevormd met medewerkers van de gemeente en van Amer
Adviseurs BV (extern adviesbureau). Deze is gestart met een inventarisatie van de huidige situ-
atie. Binnenkort benadert de gemeente organisaties om zitting te nemen in een klankbordgroep.
Volgens de planning komt de projectgroep in de maand november voor het eerst bij elkaar. De
huidige twee bestemmingsplannen buitengebied worden samengevoegd tot één bestemmings-
plan: 'Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel'. Onderdeel van de werkzaamheden is een
nulinventarisatie van alle percelen in het buitengebied. Daarbij wordt mede aan de hand van di-
verse gegevens zoals milieuvergunningen, vrijstellingen, ontheffingen en dergelijke gekeken
naar onder meer afwijkend gebruik van grond en opstallen ten opzichte van de geldende bestem-
mingsplannen. Veldwerk maakt onderdeel uit van die werkzaamheden. Dit kan betekenen dat
medewerkers van de gemeente en/of Amer Adviseurs locaties in het buitengebied gaan bezoe-
ken om een goed beeld van de situatie te krijgen. Zodra de inventarisatie is afgerond organiseren
we inloopdagen, waarbij een ieder kennis kan nemen van het kaartmateriaal en opmerkingen
kan doorgeven. Het gaat er immers om dat de gemeente op basis van juiste, actuele informatie
verder werkt aan het bestemmingsplan buitengebied

Aangezien het hier enkel mededelingen betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van reacties op de genoemde voorbereidingsplannen. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen
herzieningsprocedures op deze gemeentepagina's, komen stukken ter inzage te liggen en is er
gelegenheid tot het indienen van reacties.

Vastgesteld wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Wildenborchseweg 34
Vorden'
B en w van Bronckhorst stelden op 15 september jl. het wijzigingsplan 'Buitengebied 2009;
Wildenborchseweg 34 Vorden' vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aange-
bracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op de wijziging van een agrarische
functie in wonen voor het perceel Wildenborchseweg 34 in Vorden. De agrarische bebouwing
wordt gesloopt en er vindt vervangende nieuwbouw plaats in de vorm van een nieuwe woning.

Het wijzigingsplan ligt van 1 oktober t/m 11 november 2009 tijdens openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raad-
plegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplannen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 22 september 2009:
• Vorden, Grote Veldloop (hardloopwedstrijd), 1 november 2009 van 09.00 tot 14.00 uur,

A.V. Hanzesport Zutphen
• Hengelo (Gld), Beukenlaan 30, consumentenbeurs, 3 oktober 2009, tijdelijke gebruiksvergun-

ning ontmoetingscentrum Ons Huis, Diakonie van de Protestantse gemeente Hengelo (Gld)
Verzonden op 23 september 2009:
• Bronckhorst, verkoop kalenders, 1 t/m 31 oktober 2009, dierenbescherming afdeling OverGelder
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor promoten kerstbeurs voor kinderpro-

ject van stichting Coach4allthekids, 30 november t/m 13 december 2009, stichting Synthese
• Hummelo, Keppelseweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. afscheid oude

school, 26 september 2009 van 13.00 tot 18.00 uur, OBS De Woordhof
• Zelhem, marktplein, innemen standplaats viskraam, wekelijks op dinsdag, VOF vishandel

Hengel

Aanlegvergunningen
Verzonden op 28 september 2009:
• Vorden, Wildenborchseweg 29, voor het ophogen en egaliseren van gronden tussen de bebou-

wing van nummer 29 en de Veengoot

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 22 september 2009:
• Olburgen, 't Höfke 11, bouwen berging
• Vorden, Julianalaan 8, plaatsen kweekkas
Verzonden op 24 september 2009:
• Toldijk, Schiphorsterstraat 12, veranderen van een kozijn

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 22 september 2009:
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 32, bouwen woning met garage
• Vorden, Hengeloseweg 1, inpandig verbouwen woning
• Vorden, Kruisdijk 11, bouwen loopstal
• Vorden, Wildenborchseweg 9, verbouwen woning
• Wichmond, Hackforterweg 33, verbouwen woning
• Wichmond, Hackforterweg 33H 01 t/m 33H 042, bouwen 42 rondstam chalets 
Verzonden op 24 september 2009: 
• Hengelo (Gld), Groenendaalseweg 1, vernieuwen woning
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 2, bouwen mestscheider
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 30, vergroten melkveestal
• Vorden, Kapelweg 10, vergroten woning 

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 24 september 2009:
• Vorden, Zutphenseweg 71A en B, bouwen dubbele woning, verleend met toepassing van artikel

19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 24 september 2009:
• Halle, Heidevloed 1, 3 en 5, veranderen van drie woningen 

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Afgegeven voor het verbranden van snoeihout afkomstig van landschappelijk onderhoud nabij de
genoemde adressen:
Afgegeven op 21 september 2009:
• Keijenborg, Aaltenseweg 18A
Afgegeven op 22 september 2009:
• Zelhem, Meeneweg 3
Afgegeven op 24 september 2009:
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 92
• Hoog-Keppel, Burgemeester Vrijlandweg 6, voor het verbranden van snoeihout afkomstig van

landschappelijk onderhoud nabij Broekweg ongenummerd in Wichmond

Sloopvergunningen 
Verzonden op 24 september 2009:
• Baak, Toverstraat 12, slopen wagenloods, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Groene Kruisstraat 2, slopen drie seniorenwoningen, komt asbesthoudend afval

vrij
• Olburgen, Pipeluurseweg 1, slopen kippenschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Kamphuizerweg 1, slopen kippenschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Wichmond, Hackforterweg 33, slopen zes gebouwen, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Hummeloseweg 81, slopen dakbeschot op het achterdeel van de woning, komt as-

besthoudend afval vrij
• Zelhem, Schooltinkweg 13, slopen schuur/berging, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Vorden, tijdens de Grote Veldloop op 1 november 2009 zijn de Netwerkweg en de Kerkhoflaan,

tussen de Netwerkweg en de Oude Zutphenseweg, van 09.00 tot 14.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Ontheffingen verbod voor motorvoertuigen
Een ontheffing van het verbod voor motorvoertuigen op de Wichmondseweg (tussen de
Meeninklaan en de Koningsweg) en de parallelweg Rondweg 316 is afgegeven aan:
• Hengelo (Gld), M.M. Arendsen wonende aan de Koningsweg 2B. Een ontheffing op het kenteken

45-JTK-4. Hiermee vervalt de ontheffing voor het kenteken 65-TR-NP
• Hengelo (Gld), M. Riethorst wonende aan de Wichmondseweg 34. Een ontheffing op het kente-

ken 6-VDX-35. Hiermee vervalt de ontheffing voor het kenteken ZN-FJ-16
• Hengelo (Gld), B.J.M. Bouwmeister Bouw- en Tegelwerken vestiging aan de Wichmondseweg

23. Een ontheffing  op de kentekens: 56-VZF-3; 98-JN-KN; 49-BS-NL; 50-BS-NL én VX-BD-38

Dit besluit ligt vanaf 29 september t/m 10 november 2009 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de ge-
noemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken, tel. (0575) 75 03 85.

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vast-
stellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigings/uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van
de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsen-
de werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

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

Artikel 3.6 lid 1 onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening 
• Halle, Tarwestraat 13, bouwen woning, ontheffing voor het overschrijden van de maximale

hoogte, geldend bestemmingsplan 'Abbinkskamp' 
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 1, voor het uitbreiden van minicamping De Veldhoek naar 30

kampeerplaatsen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'
• Vorden, Kamphuizerweg 1, verbouwen schuur tot toiletgebouw, ontheffing voor het overschrij-

den van de maximale bebouwingsoppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden 2005'

• Zelhem, Hummeloseweg 73A, oprichten erfafscheiding, ontheffing voor het overschrijden van
de maximale toegestane hoogte, geldend bestemmingsplan 'Buurtschappen'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Drempt, Rijksweg 38, bouwen schuur, ontheffing voor het overschrijden van de maximale op-

pervlakte voor gebouwen van 50 m2, geldend bestemmingsplan 'Voor-Drempt 1995'   
• Halle, Roggestraat 25, vergroten woning, ontheffing voor het overschrijden van de maximale

lengte van 3 meter voor aangebouwde bijgebouwen achter de achtergevel van het hoofdge-
bouw, geldende bestemmingsplan 'Halle en Velswijk'

• Zelhem, Ruurloseweg 5, ontheffing voor het overschrijden van de maximale oppervlakte voor
bijgebouwen, geldend bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002, herz 2004-1'

De bouwplannen liggen van 1 oktober 2009 t/m 11 november 2009 tijdens de openingstijden voor
belanghebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving (art. 3.6 en 3.23) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling (art. 3.6 Hengelo (Gld),
Veldhoekseweg 1) . Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 03
70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de voor-
genomen ontheffingen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij b en w of bij een medewerker van de betreffende afdeling.

• Hengelo (Gld), omdat wij een verhoogd plateau gaan aanleggen, sluiten wij de aansluiting van
de Tramstraat met de Leliestraat t/m 14 oktober 2009 af. Helaas kunnen we de periode van af-
sluiting niet altijd helemaal exact aangeven omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uit-
voering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstan-
digheden.

Verkeer en vervoer

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
1 oktober t/m 11 november 2009 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

Wet milieubeheer

Nieuw ondermandaatbesluit 
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat het afdelingshoofd van de afde-
ling Belastingen en organisatieondersteuning op 23 september 2009 een nieuw ondermandaat-
besluit heeft vastgesteld voor de afdeling en het ondermandaatbesluit van 16 mei 2008 heeft in-
getrokken.

Meldingen Register Kinderopvang Gemeente Bronckhorst
B en w maken bekend dat zij op basis van artikel 90 en 46 van de wet kinderopvang hebben opge-
nomen in het 'register kinderopvang Gemeente Bronckhorst’:

Naam BSO BSO Rozengaardsweide
Registernummer 200908
Adres Rozenstraat 14
Postcode en plaats 7255 XT Hengelo (Gld)
Maximale capaciteit 20 kindplaatsen buitenschoolse opvang 
Opgenomen in register 15 september 2009
Aanvangstijdstip exploitatie 1 november 2009

Naam BSO BSO Woordhof
Registernummer 200909
Adres Keppelseweg 56
Postcode en plaats 6999 AR Hummelo
Maximale capaciteit 20 kindplaatsen buitenschoolse opvang
Opgenomen in register 24 september 2009
Aanvangstijdstip exploitatie 1 oktober 2009

Het complete register is te downloaden op www.bronckhorst.nl en ligt ter inzage op de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marco
Withagen, tel. (0575) 75 03 15

Gemeentelijke regelgeving algemeen

• Keijenborg, Weeninkweg 7, voor het veranderen van een inrichting voor akkerbouw waarop het
Besluit landbouw milieubeheer op van toepassing is

• Vorden, Handelsweg 11C, voor het oprichten van een inrichting voor het ontwikkelen, verkopen
en leveren van service voor machines ten behoeve van de kunststofindustrie waarop het
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer op van toepassing is 

• Vorden, Hengeloseweg 15, voor het veranderen van een melkrundveehouderij waarop het
Besluit landbouw milieubeheer op van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemd besluiten zijn verbonden.

Ontwerpbesluit intrekking vergunning (art. 8.25 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
1 oktober t/m 11 november 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:
• Hengelo (Gld), Weeninkweg 7, het betreft een milieuvergunning voor gemengde veehouderij

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer inge-
trokken, omdat de activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd worden onder de wer-
kingssfeer vallen van het Besluit landbouw milieubeheer.

Zienswijzen indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemoti-
veerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke en mondelinge zienswijzen
moet u bij ons indienen vóór 12 november 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tij-
dens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 03 06.

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

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

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

dinsdag 6 oktober 2009, 16:00 - 19:00 uur

Geen zorgen over zaken

Ondernemersspreekuur

Het antwoord op uw vraag
is dichterbij dan u denkt.
Loop daarom vrijblijvend binnen
op ons ondernemersspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,
ook met al uw andere vragen.

Onderzoek uw fiscale mogelijkheden!

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

Locatie:
Ellen’s Restaurant
Burgemeester Rijpstrastraat 10, Zelhem
Aanvang 20.00 uur

Kaarten 2,-
inclusief een kopje koffie
verkrijgbaar bij VakantieXperts Avanti

Bel voor informatie: Tel. 0314 626171

Avanti14 oktober Cruise informatieavond

Mexico, Honduras en Belize
4 maart 2010 - 11 dagen
Carnival Dream �����
Orlando, Port Canaveral (Florida, USA), Cozumel (Mexico),
Roatan (Honduras), Belize City (Belize), Costa Maya (Mexico)

Binnenhut categorie 4B vanaf 1320 p.p.
Buitenhut categorie 6A vanaf 1380 p.p.
Buitenhut categorie 8B vanaf 1575 p.p.

Avanti
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GEA VOETTOCHTEN:
Een week wandelen daar

waar de herfst op z’n
mooist is: Tsjechisch

Bohemen. Eenvoudig te
bereiken met trein (1 over-

stap) en auto (650 km).
HP in goede pensions en

volledige begeleiding
Tel. 06-512 545 78

of 0575-451718
www.voettochten.net

• Advies
• Bemiddeling
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
F 0314 37 81 68
M 06 51 289 689
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

 

Een lagere 
energierekening?
Ù verdient  t!

‘

www.bespaarinstallateur.nl

De Bespaarinstallateur is de  specialist 
om een hoge energie rekening  
duurzaam klein te krijgen. 
Zonder te besparen op comfort. 
Bel ons voor een gratis Bespaarcheck.

Nijverheidsweg 2
7255 RA Hengelo Gld
Tel. : (0575) 462511
www.arendsen-hengelo.nl

Bezoek ons op de BEWUSTE BEURS in Ons Huis 
te Hengelo op zaterdag 3 oktober van 10.00 tot 16.00 uur
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De bandleden noemen hun muziek
een eigengemaakt rock-cocktailrecept
met als ingrediënten een funk drum-
mer - Paolo Scanu, een rockgitarist -
Gilbert Goorman, een groove basgita-
rist - Gerhard Nijman en een soul po-
wer zangeres - Marlies Brethouwer. In-
tolowlife werd opgericht in 2005,
smaakt naar een wilde mengeling van
Prince, Mother’s Finest, ZZ Top en Pe-

arl Jam. Intolowlife komt het best tot
z’n recht bij enthousiast publiek die
dorst hebben naar méér. Het is Into-
lowlife, or no Life at all.

De uitzendingen van Live@Ideaal.org
in de zaal van ‘de Mallemolen’ zijn vrij
toegankelijk voor publiek. Daarnaast
is het als radioprogramma te beluiste-
ren via Radio Ideaal en via de livestre-
am website Radio Ideaal. Bands en ar-
tiesten die ook in het programma live
willen komen spelen, kunnen mailen
naar Live@Ideaal.org of schrijven naar
Ideaal Radio, Televisie & Internet, t.a.v.
Live@Ideaal.org Postbus 50, 7020 AB,
Zelhem.

Intolowlife op podium bij
LIVE@IDEAAL.ORG
Woensdagavond 30 september zal
de band ‘Intolowlife’ tussen 20.00
en 22.00 uuroptreden in het pro-
grammalive@ideaal.org, dat vanuit
Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem
wordt uitgezonden.

De cursus wordt in Doetinchem gege-
ven. De deelnemers krijgen handvat-
ten aangereikt, waarmee ze kunnen
leren beter om te gaan met spannings-
klachten, meer grip te krijgen op de
angstige gedachten en de voor de deel-

nemers moeilijke situaties weer op te
zoeken.  De cursus bestaat uit acht bij-
eenkomsten van twee uur en een te-
rugkombijeenkomst. De kosten zijn
éénmalig en bedragen ¤ 34,-. Na aan-
melding volgt een kennismakingsge-
sprek waarin samen wordt bekeken of
deelname voor u zinvol is. 
Voor nadere informatie en/of aanmel-
ding kunt u contact opnemen met
GGNet Preventie Oost-Gelderland en
De Liemers, tel. 0575-582450 of per
email op preventie@ggnet.nl

Geen paniek! Leren omgaan
met paniekklachten
GGNet Preventie regio Oost-Gelder-
land en de Liemers start in novem-
ber met de preventieve cursus
‘Geen paniek’ voor mensen vanaf
18 jaar met lichte tot matige pa-
niekklachten.

Voor sommige mensen speelt verle-
genheid een grote rol in het dagelijkse
leven. Ze zien er tegenop om een ge-
sprek te voeren omdat ze denken dat
het niet goed zal verlopen. Dat kan bij-
voorbeeld zijn door de angst om dicht
te klappen, te gaan blozen, of het ver-

keerde te zeggen. Zij voelen zich onze-
ker en maken zich zorgen over wat an-
deren van ze vinden.  In negen bijeen-
komsten van twee uur leren de deelne-
mers de verlegenheid beter aan te pak-
ken. Er wordt aandacht besteed aan de
rol van gedachten, vergroten van het
zelfvertrouwen, sociale vaardigheden
en het oefenen van moeilijke situaties. 
Voor nadere informatie en/of aanmel-
ding kunt u contact opnemen met
GGNet Preventie Oost-Gelderland en
De Liemers, tel. 0575-582450 of per
email op preventie@ggnet.nl

Zelfverzekerd in contact 
met anderen
GGNet Preventie regio Oost-Gelder-
land en de Liemers start in novem-
ber in Doetinchem de cursus  ‘Met
lef! Zelfverzekerd in contact met
anderen’ voor mensen met lichte
sociale angstklachten.

Fysius Rugexperts heeft meerdere ves-
tigingen in Nederland, ook in Doetin-
chem. Bij Fysius Rugexperts werken fy-
siotherapeuten die gespecialiseerd
zijn om pijnklachten van de rug en de
wervelkolom op zeer succesvolle wijze
te behandelen en/of te voorkomen.

De wervelkolom
In de wervelkolom bevindt zich een be-
langrijk deel van ons centrale zenuw-
stelsel. Is de wervelkolom uit balans -
omdat er bijvoorbeeld wervels geblok-
keerd zijn - dan kan pijn in gewrich-
ten, spieren en zelfs organen het ge-
volg zijn. 

Revolutionaire behandelmethode
Met de OriGENE-behandelmethode
zijn de professionals van Fysius Rugex-
perts in staat om de wervelkolom te
corrigeren. Voor de meeste cliënten

zorgt de verbeterde stand van de wer-
velkolom ervoor dat de pijn verdwijnt.
De meeste mensen die bij Fysius Rug-
experts onder behandeling komen,
hebben al jaren lang van alles gepro-
beerd. Zij hebben gemiddeld al 13 jaar
rugklachten. 
De resultaten zijn opzienbarend: voor
meer dan 75% van deze cliënten die el-
ders uitbehandeld zijn, is de behande-
ling succesvol. 
Voor degenen die nog niet zo lang ge-
plaagd worden door rugpijn, is het 
Fysius behandelconcept zo mogelijk
nog opzienbarender: het is succesvol
voor minimaal 90% van degenen 
die korter dan een jaar rugklachten 
hebben.

Samenwerking Achmea Zorg
Achmea Zorg heeft per 1 juli 2009 ook
een samenwerkingsovereenkomst ge-

sloten met Fysius Rugexperts. Fysius
Rugexperts is een Achmea plusprak-
tijk. Dit zijn praktijken, slechts zestig
in Nederland, die duidelijk inzicht ge-
ven in hun kwaliteit. Ook door vrijwel
elke andere zorgverzekeraar worden
de behandelingen van Fysius Rugex-
perts (deels) vergoed. 

Behandelcentra
De OriGENE-behandelmethode mag
uitsluitend door geselecteerde centra
en gespecialiseerde fysiotherapeuten
worden aangeboden. 
Fysius Rugexperts heeft vestigingen 
in Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem,
Enschede en Ede. 

Meer weten?
Mocht u vragen hebben of u wilt zich
aanmelden voor een intake en onder-
zoek met GRATIS rugscan, dan bent u
natuurlijk altijd welkom in onze vesti-
ging in Doetinchem aan de Terborgse-
weg 24-02. Ook kunt u onze website
www.fysius.nl raadplegen. 
Zie ook de advertentie elders in deze
krant.

Fysius rekent af met rugpijn
Fysius Rugexperts nu ook pluspraktijk van Achmea
Altijd pijn in je rug? Wie pijnloos door het leven gaat, kan zich daar niet
echt iets bij voorstellen. Wie weet wat het betekent, weet ook hoe moei-
lijk het is om je werk te blijven doen en vriendelijk te blijven voor je om-
geving. Wie alles al geprobeerd heeft om van rugpijn af te komen, is bij 
Fysius Rugexperts aan het juiste adres.

Zondagmiddag 4 oktober doet de tour
van The Shuffle Percussion Group
theater Amphion in Doetinchem aan.
De theatermakers spelen daar hun
nieuwe theatershow Slagroom!. 
Afgelopen zaterdag werd Slagroom!
gespeeld in Zevenaar, de komende
maanden is Slagroom! nog te zien in
Deventer, Oldenzaal, Winterswijk en
Groenlo.

The Shuffle Percussion Group is ont-
staan uit de drumband van de LEO
Harmonie uit Groenlo. Onder leiding
van artistiek leider John Sonderen ver-
legde de drumband haar koers vanuit
de traditionele muziekkorpsenwereld
naar meer muzikale vrijheid en spek-
takel. De gok bleek een successtory.
The Shuffle Percussion Group is in-
middels een multidisciplinair slag-
werkensemble dat zich profileert door
alles te doen wat niet iedere slagwerk-
groep gemakkelijk zal doen. The Shuf-
fle Percussion Group heeft een uitge-

breide en zeer lovende referentielijst
met optredens door het hele land. 
Het huidige hoogtepunt van de muzi-
kale ontdekkingsreis van The Shuffle
Percussion Group is de theatershow
Slagroom! John Sonderen liep al lan-
ger met 't idee om een gala-avond met
slagwerkmuziek te organiseren. Via
zijn afstudeeropdracht aan het conser-
vatorium, ontmoette John Ruud Wol-
korte die bezig was met de ontwikke-
ling van zijn eerste eigen theatervoor-
stelling. Voor deze voorstelling had
Ruud slagwerkers nodig. De mannen
sloegen de handen ineen en realiseer-
den, met hulp van velen, zo hun geza-
menlijke droom, de theatershow Slag-
room!. 

Voor Slagroom! werkt The Shuffle Per-
cussion Group samen met zangvereni-
ging Rhumtas uit Beltrum, de dans-
groep van Annelies van Kempen uit
Nederweert, componist Dolf de Kin-
kelder, marimbasolist Maarten Zaag-

man en vele anderen. Slagroom! is een
show met ritmes, zang en dans uit al-
le windrichtingen. Dit alles wordt op
smaak gebracht met een flinke dosis
humor en theaterspektakel. 
Het publiek omschreef Slagroom! na
de première in Theater 't Spieker in 
Eibergen als energiek, opzwepend,
lachwekkend met een swingend en
knallend einde.
De show begint in een mysterieus,
donker en mistig niemandsland met
kronkelende witte wezens, wanneer
slagwerker Martijn te Biesebeke te
voorschijn springt en het publiek met
een solo op een grote drum mee-
neemt naar de taikodrummers uit 
Japan. 

Rhumtas neemt het publiek zingend
mee in het Afrikaanse showblok waar-
in onder andere Mahaba Madhara ten
gehore wordt gebracht. Mahaba Mad-
hara is speciaal voor Slagroom! door
Dolf de Kinkelder gecomponeerd. 
Mahaba Madhara is één van de muzi-
kale hoogtepunten Slagroom! en is 
gebaseerd op Afrikaanse zang, ritmes
en tribal drumming. 
Mahaba Madhara wordt volledig in
het Swahili gezongen.

The Shuffle Percussion Group 
trakteert op Slagroom! 
in Amphion, Doetinchem

Doetinchem, Amphion, zondagmiddag 4 oktober 2009. Theatershow Slag-
room! Gezelschap: The Shuffle Percussion Group. Genre: slagwerk, zang
en dans. Met medewerking van Rhumtas (koor) en Maarten Zaagman
(marimba). Muzikale leiding: John Sonderen. Regie en choreografie:
Annelies van Kempen. Info: www.shufflepercussiongroup.com

TWEEDE OVERWINNING 
HEREN SV QUINTUS OPRIJ
Op de laatste zondag van september
was Tyfoon onze tweede opponent,
een ploeg die vorig jaar nog in de 1e
klasse speelde. We waren dus op onze
hoede dat dit weer een pittig potje
kon worden en dat werd het kan ik je
vertellen. We begonnen de wedstrijd
voortvarend, de verdediging stond
goed, al kon het aanvallend nog wat
beter. We liepen telkens een doelpunt-
je achter waardoor het na 20 minuten
6-6 stond. Vervolgens ging het ineens
hard en stond het 9-6 voor ons, door 3
flitsende break-outs, waardoor we tot
de rust dit gaatje konden houden.
Ruststand 11-8 in het voordeel van
Quintus.

De 2e helft gingen we goed door, maar
we konden de voorsprong helaas niet
uitbreiden. Zodoende kwam Tyfoon
goed terug in de wedstrijd en was het
een nek aan nek race. De scheidsrech-
ter ging zich er ook steeds meer mee
bemoeien, waardoor er aan beide kan-
ten steeds meer 2-minuten straffen
ontstonden. Dit zorgde ervoor dat de
wedstrijd qua niveau stukken minder
werd, maar voor het publiek desalniet-
temin een stuk spannender. Nadat we
ruim 2/3 van de wedstrijd voor stonden
kwam Tyfoon echter 5 minuten voor
tijd langszij. Net als een week geleden
was de spanning weer te snijden. 

Toen was het moment daar dat voor
een grote kentering in de laatste mi-
nuten van de wedstrijd zorgde. Benno
was er via een break-out vandoor,
maar werd onreglementair gestopt

door de linkeropbouwer van de ploeg
uit Hattum. Dit betekende voor hem
zijn derde 2-minuten straf waardoor
hij kon vertrekken richting de tribu-
ne. De coach was er met woord en ge-
baar duidelijk niet mee eens, waar-
door hij ook met een rode kaart rich-
ting de tribune kon. Door het feit dat
er hiervoor ook een speler van hun
kant met twee minuten na de kant
moest, stonden ze nog maar met drie
man in het veld!

Wat overbleef was een 7-meter worp
voor ons. Doordat er deze wedstrijd al
drie 7-meters gemist waren  door onze
vaste 7-meter nemer, nam Stijn het ini-
tiatief om deze strafworp te nemen.
De spanning was voelbaar, maar hij
faalde niet en maakte de belangrijke
18-18. Vervolgens konden we in de ver-
dediging makkelijk de bal ontfutselen
van de tegenstander waardoor we snel
de 19-18 konden maken. De laatste 2
minuten hielden we de verdediging
goed dicht, maar verzuimden we om
het gat groter te maken. Desondanks
bleef de marge in ons voordeel waar-
door we onze tweede overwinning van
het seizoen konden behalen. 

We mogen dus wel stellen dat we een
uitstekende seizoensstart hebben ge-
maakt. Hopelijk kunnen we deze posi-
tieve reeks de komende weken door-
zetten. Volgend weekend zijn we vrij
vanwege de belangrijke en altijd zeer
gezellige "Boakse karmse"! Zondag 11
oktober staat ons thuis Ha-Stu 2 te
wachten. Om 15.10 uur klinkt het be-
ginsignaal in sporthal De Kamp in
Hengelo, komt allen!

H a n d b a l
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De geschiedenis van Hesselink’s steen-
houwerij gaat ver terug. De bedover-
grootvader van Roeland Hesselink, de
huidige eigenaar, was rond 1840-1850
als steenhouwer bij een bedrijf in
dienst. Zijn zoon werkte bij het spoor,
zijn kleinzoon begon als touwslager.
Deze laatste, Marinus Johannes Hesse-
link kwam regelmatig bij een steen-
houwerij. Dat vond hij eigenlijk een
betere baan, voegde de daad bij het
woord en ging bij een steenhouwer in
dienst.
Als 25 jarige startte hij met medecolle-
ga mijnheer Sipkes en twee knechten
zijn eigen bedrijf. Sipkes & Hesselink
doorstond de eerste wereldoorlog en
na het overlijden van compagnon Sip-
kes, eveneens de crisisjaren en de twee-
de wereldoorlog. “Na de oorlog waren
er natuurlijk belangrijker producten
aan te voeren, dan natuursteen,” weet
Roeland Hesselink over het probleem
om de import van natuursteen weer
op gang te brengen. Maar het lukte en
het bedrijf floreerde.
Grootvader stopte op 80 jarige leeftijd
met werken en zijn zoon Marinus nam
het in 1963 over. Deze kwam in 1977

onverwacht te overlijden en kleinzoon
Roeland (23) moest direct in de zaak
aan het werk. “Ik werkte al wel in het
bedrijf, wat toen acht medewerkers
telde,” vertelt hij. “Of ik zover was,
speelde geen rol meer. Ik moest er ge-
woon zijn. Maar mijn vader had mij en
mijn broer veel vrijheid gegeven. We
konden al een heleboel binnen het be-
drijf ondernemen en onszelf veel ken-
nis eigen maken.”
Het bedrijf groeide onder leiding van
Roeland Hesselink tot (inter)nationaal
niveau. Naast Zutphen zijn er vestigin-
gen in Sneek, Amstelveen, Eindhoven,
Nijverdal, Apeldoorn en India. Daar
vindt sinds 1995 het werk en de pro-
ductie plaats met 65 mensen. “Hesse-
link betekent er eveneens een en an-
der voor de gemeenschap, zoals voor
het onderwijs. India is een grote leve-
rancier van het natuurproduct gra-
niet. De zuidelijke punt van dat land
bevat grote hoeveelheden in alle kleu-
ren en variaties. Het meest voor de
hand liggende is dat de grote blokken
steen daar na de winning ook worden
bewerkt,” legt hij uit. “Het is zo dat de
Indiër en vooral de Tamil een groot

‘fingerspitzengefuhl’ heeft voor het
bewerken van graniet.”
Veel veranderde in de loop der jaren:
regelgeving betreffende arbeidsom-

standigheden en milieu werd aange-
scherpt, op begraafplaatsen kwamen
(eigen) regels en bouwvergunningen
werden noodzakelijk. Eveneens wer-
den modetrends beleefd. “We gaan er
in mee zolang het technisch uitvoer-
baar is, kwalitatief gezien, en zodanig
dat het over twintig jaar ook nog goed
is. We werken met roestvrij staal of
glas, eveneens een natuurproduct.
Maar het moet wel passend en duur-
zaam zijn.”
Recent werd op industrieterrein De
Mars een nieuw, modern bedrijfspand
betrokken. Daar zijn de ruime show-
room, kantoren en de werkplaats ge-
vestigd. Ondanks de mechanisatie zijn
bij Hesselink nog altijd vakmensen no-
dig. Zij brengen handmatig, met ha-
mer en beitel, letters en ornamenten
in de stenen aan.
Marinus J. Hesselink B.V. is al jaren een
goedlopend bedrijf, waar service heel
belangrijk is. “Gedegen advies voor de
lange termijn, verstand hebben van
hetgeen je over praat en wat wel en
niet kan. Dat is de filosofie van het be-
drijf. En dan gaat het niet altijd alleen
om de prijs,” zegt Hesselink pertinent.
“Mensen willen er ook waar voor heb-
ben en een stukje degelijkheid. We bie-
den kwaliteit, een van de allerbelang-
rijkste zaken. Is er iets, knappen we
het ook op. En als er over tien jaar iets
mankeert, maken we het nog in orde.
Die zekerheid hebben de mensen, dat

geeft vertrouwen. Ook na lange tijd
moeten ze terug kunnen vallen op de
leverancier.”
Historisch is het monument voor Ba-
ron van Nagell in Warnsveld, dat in
1919 door grootvader Hesselink werd
geplaatst. Het meest recent geplaatste
bijzondere monument is dat voor Jos
Brink op De Nieuwe Ooster in Amster-
dam-Oost. Ook de negenpersoonsgra-
ven in Zutphen zijn monumenten uit
de tijd van grootvader. “Daar werken
we nu nog aan,” geeft Roeland Hesse-
link de lange betrokkenheid met fami-
lies aan. “Het is de kunst om een goed
product te leveren, waarmee de klant
tevreden is en daardoor natuurlijk te-
rug komt.” Uit ervaring stelt hij dat
rond een uitvaart informatie wordt
uitgewisseld over de plechtigheid. Ook
een goed verzorgd graf is een prima vi-
sitekaartje.
Grafmonumenten worden door Hesse-
link zelf geplaatst. “We doen alles in ei-
gen beheer, anders kun je er geen ver-
antwoording voor nemen. Als je een
deel van je werkzaamheden uitbe-
steed aan een ander, heb je het niet
meer in de hand. Alles in een hand, is
onze filosofie. Glasornamenten en
brons, zoals letters betrekken we van
een leverancier waar we van op aan
kunnen, ook op de lange duur!”
Het aanvragen van het predikaat Ko-
ninklijk is een lang traject. “Je moet
ten eerste bewijzen dat je bedrijf 100
jaar is. Maar hoe bewijs je hoe oud je
bedrijf is, want in 1908 had je nog

geen handelsregister, dat kwam in
1924,” vertelt de heer Hesselink. “Ik
had het geluk dat wij de oprichtings-
akte, het eerste kasboek, verzekerings-
polis en meerdere documenten uit
1908 hadden.”
Daarnaast moet het bedrijf landelijk
bekend zijn, betrouwbaar zaken doen,
een filosofie en minimaal honderd
mensen personeel hebben. Het resul-
taat, een compleet boekwerk, ging
naar burgemeester Arnold Gerritsen
en vervolgens naar de commissaris
van de koningin Clemence Cornielje.
Na dit provinciaal onderzoek, bogen
de ministeries zich over de aanvraag.
Justitie, Financiën, Sociale Zaken enzo-
voorts, brachten hun adviezen uit.
“Het Kabinet van de koningin doet het
dan allemaal dunnetjes over en zij leg-
gen het daarna voor aan de Koningin.
Die neemt besluit of ze het doet ja of
nee,” legt Hesselink de duur van ruim
een jaar uit. “In een branche kan
slechts één bedrijf het predikaat Ko-
ninklijk krijgen. Het is de bekroning
van ons werk!”
Commissaris der Koningin Clemence
Cornielje sprak vrijdagmiddag 25 sep-
tember jl. onder grote belangstelling,
lovende woorden over de firma Hesse-
link. Hij benadrukte de vaste waarde
die het bedrijf heeft. “Hard werken,
een goede onderlinge sfeer, een uitste-
kend ingerichte werkomgeving en
maatschappelijke betrokkenheid, dat

kenmerkt Hesselink. Vanwege al dat
werk en al deze feiten en laat ik ook
nog maar eens noemen dat de leiding
van dit bedrijf al honderd jaar van on-
berispelijk gedrag is, een belangrijke
voorwaarde. Op basis van al deze fei-
ten heeft Hare majesteit de Koningin
in juni dit jaar een belangrijk besluit
genomen: bij Koninklijke beschikking
heeft zij bepaald dat Steenhouwerij en
Natuursteenhandel Marinus J. Hesse-
link B.V. te Zutphen met ingang van 29
juni 2009 het recht heeft om het predi-
kaat Koninklijk te voeren.”
Na het overhandigen van de oorkonde
werden de bijbehorende officiële pa-
pieren getekend door de heer Corniel-
je, burgemeester Arnold Gerritsen, de
heer Roeland Hesselink en zijn vrouw.
Na eveneens lovende woorden van de
heer Hazelhof van de Algemene Neder-
landse Bond voor Natuursteenbedrij-
ven en burgemeester Gerritsen van
Zutphen, sloot de heer Hesselink met
een dankwoord het officiële deel van
de middag af. Het glas werd geheven
op de Koninklijke Hesselink B.V. De ge-
nodigden werd gelegenheid geboden
om het bedrijf te bekijken en onder
het genot van een hapje en een drank-
je de middag feestelijk voort te zetten.
Koninklijke Hesselink B.V., Gerritsen-
weg 6, 7202 BP (Industrieterrein de
Mars), Postbus 439, 7200 AK ZUTPHEN.
Telefoon (0575) 546788 (buiten kan-
tooruren (0575) 492699), fax (0575)
546758, e-mail info@hesselink.nl. 
informatie op www.hesselink.nl

Marinus J. Hesselink B.V. krijgt predicaat Koninklijk

Hoog bezoek voor bijzondere uitreiking

Het bedrijf van de familie Hesselink in Zutphen vierde in mei 2008 haar
100jarig bestaan. Nu, ruim een jaar later is het wederom feest. Vrijdagmid-
dag 25 september jl. reikte de Commissaris der Koningin Clemence Cor-
nielje het predikaat Koninklijk uit aan de firma Marinus J. Hesselink B.V.
wat voortaan Koninklijke Hesselink BV. zal heten.

Commissaris der Koningin Cornielje overhandigt het predikaat Koninklijk aan de heer Hesselink.

De heren Cornielje, Hesselink en Gerritsen (v.l.n.r.) en mevrouw Hesselink tekenen de officiële documenten.

Het bedrijfspand aan de Gerritsenweg in Zutphen draagt vanaf heden de naam Koninklijke Hesselink B.V.



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

Alsof ik niet
zou kunnen 

werken!

Hij wil meedoen in de maatschappij

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

Maak het mogelijk met uw bijdrage op 
ING bankrekening 11 22 22 2

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Just More Damesmode

2 modespecialisten onder één dak - Smidsstraat 9 - Zelhem

Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag Vrijdag Koopavond

ITS NOIZE

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 59 95

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 12 06

de mode-zaak waarover 
gesproken wordt.......

.........altijd op zoek naar 
de nieuwste trends!!! 

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, 
naast de Gazelle-Fabriek.

Deze week in uw brievenbus onze Dieren-
dag Discus Special. Vol met aanbiedingen

en cadeautjes voor dierendag.

Deze hele week 

GRATIS FLES
HONDENBIER
bij minimum besteding

van € 5,00 voor uw hond.

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

Molenkamp
400 m2 voor uw hobby

Hummeloseweg 24-28 - Zelhem
Tel. (0314) 62 17 35 - www.dierenspeciaalzaak.com

Trimsalon alleen op afspraak.

Baakse kermis

3, 4 en 5 oktober 2009

voor info kijk ook op:
WWW.BOAKSEKERMIS.NLzaterdag: Opening / Spelen

zondag: Optocht

maandag: Vogelschieten, vogelgooien e.d.

13.00 uur viering in St. Martinuskerk
14.00 uur Spelen met extra kindervermaak & Lunapark open

14.00 uur met praalwagens, jeugdkarren, koningspaar 2008,

m.m.v. “De Bielemannen”, Vendeliers, Koningen,

Baakse vendeliers en muziekkorpsen

Schutters & Schutsters en muziekvereniging Nieuw Leven

zaterdag (aanvang 21.00 uur)

   maandag (vanaf 13.30 uur)

zondag (‘s middags vanaf 15.30 uur en ‘s avonds vanaf 21.00 uur)

Vangrail
Flame

Hotel-café-restaurant “ Herfkens”      zondag: G. Garritsen

Party-café “De Bierkaai”      zaterdag: ‘66 AMAZON,
zondag & maandag: Slagerij Wolters,
dinsdag: Boonekamp Symphonic Orchestra

You & Me

In de tent

met optreden van DJ Der Bomber
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Het neutraliseren is ook belangrijk bij
zwerfkatten. De werkgroep zwerfkat-
ten vangt op verzoek van - en in over-
leg met- buurtbewoners zwerfkatten
van de straat, die vervolgens naar de
dierenarts worden gebracht om geca-
streerd of gesteriliseerd te worden. De
katten komen na de operatie enige da-
gen bij en worden weer teruggeplaatst
op de plek van herkomst. Indien de
plek van herkomst niet veilig is, wordt
er gezocht naar een alternatieve loca-
tie. Zo wordt er op een diervriendelij-
ke en efficiënte manier gewerkt aan
de problematiek (overlast) van popula-
ties zwerfkatten.

De 'dakloze' kittens (tot 16 weken leef-
tijd) worden over gebracht naar speci-
ale gastgezinnen, waar ze hun eerste
levensfase mogen doorbrengen. Het
voordeel voor deze kittens is dat ze
goed gesocialiseerd worden en dus
makkelijker herplaatst kunnen wor-
den. Daarbij komt dat ze in een omge-
ving worden gehuisvest, waarin de in-
fectiedruk lager is, dan wanneer ze op
deze zeer jonge leeftijd al naar een
asiel gebracht zouden worden. Oudere
kittens komen in het asiel terecht,
waar ze worden verzorgd tot een nieu-
we baas ze komt ophalen.

Eén van deze kitten-gastgezinnen zijn
Trudi en Jan Phillippo uit Leesten.
Naast hun eigen huisdieren, 3 katten
en een hond, bieden zij een half jaar
per jaar onderdak aan kittens tot de
leeftijd van 14-16 weken. Sinds zij dit
doen heeft het hun kijk op katten erg
veranderd. "Wanneer wij vroeger naar
het asiel gingen voor een kat, keken we
als eerste naar het uiterlijk van de kat. 

Nu hebben ze geleerd dat het karakter
vele malen belangrijker is. En die ka-
raktertjes worden gevormd in de eer-
ste levensfase. Wanneer je er een stuk-

je van jezelf in kunt stoppen geeft dat
veel voldoening, zeker als de nieuwe
eigenaar daar vol lof over is", aldus
Trudi. Zo'n 3,5 jaar geleden las Trudi
een artikel in de krant over gastgezin-
nen voor kittens. Dit leek zowel Trudi,
als Jan een leuke afleiding, aangezien
Jan door zijn spierziekte op bed ligt. 

Jan en Trudi zijn de hele dag thuis en
dat is ook wel één van de criteria voor
een goed gastgezin. Wanneer men
meer dan 3 dagen per week van huis
is, wordt het al moeilijk de kittens
goed te kunnen verzorgen. Zeker wan-
neer het om de hele kleintjes gaat, die
nog om de 3-4 uur een fles moeten
hebben.

Voor de kittens is het belangrijk dat zij
een eigen kamer/ruimte in huis heb-
ben en dat zij in de huiskamer mogen
komen. Jan en Trudi hebben in de pe-
riode dat zij kittens opvangen o.a. de
bank en plantenpotten ingepakt, zo-
dat de kleintjes naar hartenlust kun-
nen spelen. 

De kittens krijgen veel aandacht van
Jan en Trudi, maar ook van visite, de
(klein)kinderen en de andere huisdie-
ren. Ze gaan dus goed gesocialiseerd,
zindelijk, ingeënt, ontwormd, ont-
vlooit naar hun nieuwe eigenaar. De
nieuwe eigenaar ontvangt tevens een
tegoedbon voor een castratie of sterili-
satie. Er wordt door de dierenbescher-
ming controle gehouden op de uitvoe-
ring hiervan. Trudi en Jan zijn erg te-
vreden over de samenwerking met de
Dierenbescherming. Alle gemaakte
kosten worden vergoed: de voeding,
kattenbakgrit, dierenartskosten etc.… 

"Doordat wij gastgezin zijn, krijgen we
veel mensen over de vloer, wat wij erg
leuk vinden. We houden van katten
en hebben ze de leukste tijd bij ons
thuis" aldus Trudi. 

Het heeft voor Trudi en Jan echter één
nadeel om gastgezin te zijn en dat is
dat het altijd weer zeer doet wanneer
de kittens uitvliegen. Maar de kaarten
en foto's die zij ontvangen van de nieu-
we eigenaren verzachten het leed en
geeft aan dat zij een goede bijdrage
hebben geleverd aan het werk van de
Dierenbescherming. 

Mocht u op zoek zijn naar een kitten
of informatie willen over gastgezin
zijn, dan kunt u contact opnemen
met Mevr. D. te Velthuis, Dieren-
bescherming OverGelder 06-20311464.

Collecte Dierenbescherming
De collecte voor de dierenbescher-
ming is dit jaar in de week van 5 t/m
10 oktober. De opbrengst van de
collecte wordt lokaal besteed en
komt dus direct ten goede aan de
dieren in uw regio. Mede door deze
inkomsten kan het werken aan wel-
zijn van dieren worden voortgezet.
Eén van de activiteiten van de Die-
renbescherming is het castreren en
steriliseren van de katten. We heb-
ben in Nederland nog steeds een
overschot aan katten. De asiels zit-
ten overvol. Wanneer deze katten
niet geneutraliseerd worden, is het
dweilen met de kraan open.

Pieter Haverkamp, orgel; Lucian Venderink, piano; Marion
Knol, fluit; Marijke Schotman en Alfons Bijvank, trompet. 

Toegang vrij. Bij de uitgang een collecte voor de onkosten
van deze avond!

Christelijk gemengd koor Steenrewalt
Op zondagavond 11 oktober geeft het koor Steenre-
walt uit Steenderen een concert in de Remigius Kerk te
Steenderen onder leiding van Kees van Dusseldorp,
Met medewerking van Full House onder leiding van
Lucian Venderink.

Buurtzorg biedt verzorging en verple-
ging thuis en stelt de patiënt centraal.
Buurtzorgmedewerkers helpen u bij-
voorbeeld met het wassen, klaarzetten
en geven van medicijnen en het aan-
en uitkleden. 

Ook verrichten zij handelingen op ver-
zoek van de behandelend (huis)arts of
specialist, zoals insuline spuiten, het
verzorgen van wonden, het geven van
injecties of het bestrijden van pijn.
Buurtzorgmedewerkers begeleiden
onder meer mensen met astmatische
aandoeningen, hartfalen en diabetes
thuis. Daarnaast helpen zij bij het kie-
zen van hulpmiddelen en aanpassin-
gen in huis, zodat men zolang moge-
lijk thuis kan blijven wonen. Zij ken-
nen het gebied, de huisartsen, instel-
lingen en vrijwillige hulpdiensten.

Voor thuiszorg heeft u een indicatie
nodig. Deze kunt u zelf aanvragen bij
het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) of u kunt dit samen met een wijk-
verpleegkundige van Buurtzorg rege-
len. Dat kan heel eenvoudig door
Buurtzorg te bellen en een afspraak te
maken. Tijdens een bezoek bij u thuis
worden alle voorbereidingen voor een
aanvraag gedaan.

Lid worden van Buurtzorg is niet mo-
gelijk. Ook mensen die lid zijn van an-
dere thuiszorgorganisaties kunnen ge-
bruik maken van de diensten van
Buurtzorg. Voor meer informatie over
zorg van Buurtzorg kunt u bellen met
het algemene nummer van Buurtzorg
Vorden/Steenderen en omstreken, 06 -
12323411 (24 uur per dag te bereiken).
U krijgt dan direct iemand van het
Buurtzorgteam aan de lijn.

Buurtzorg actief in Steenderen en
omstreken

Sinds 1 februari 2009 is Buurtzorg, als nieuwe organisatie voor wijkverple-
ging actief in Vorden. Er wordt gewerkt met een kleinschalig team met
maximaal 12 medewerkers. Buurtzorg is een jonge enthousiaste organisa-
tie met goede zorg door hoogopgeleide medewerkers. Per 1 oktober 2009
start een Buurtzorgteam in het gebied Vierakker/Wichmond/Baak/Tol-
dijk/Steenderen/Bronkhorst/Olburgen/Rha.

Ze (van links naar rechts; Annemiek
Zweers, Wim Hofs, Tonnie Bergervoet,

Ria Onstenk, Manfred Cuppers en
Marleen Bergervoet gehurkt) zien er

nu strak uit. Hun eerste wedstrijd te-
gen Flash 3 (Vorden) wisten ze met 5-3
te winnen. 

We hopen dat het seizoen verder suc-
cesvol zal verlopen.

HBC 2 in het nieuw

Memelink & Bergervoet BV (verzekeringen, pensioenen en hypotheken)
heeft het 2e team van de Hengelose Badminton Club voorzien van een
mooi trainingspak. HET ONDERZOEK

De door een steekproef geselecteerde
ouders van kinderen van 0 tot en
met 11 jaar ontvangen een brief met
een inlogcode om op internet een
vragenlijst in te vullen. 
De vragenlijst van de GGD gaat o.a. in
op gezondheid, welzijn en opvoe-
ding. Voor de betrouwbaarheid van
de gegevens is het heel belangrijk dat
zoveel mogelijk ouders de vragenlijst
invullen. Meedoen is op vrijwillige
basis. De GGD verwerkt de gegevens
anoniem. 

ONDERDEEL VAN GROTER
ONDERZOEK ONDER JEUGD IN
OOST-NEDERLAND
Dit gezondheidsonderzoek vindt
plaats in opdracht van de gemeen-
ten. GGD Gelre-IJssel voert dit samen
met vier andere GGD'en in Gelder-
land en Overijssel uit. Dit vergroot de
onderlinge vergelijkbaarheid van de
resultaten en leidt tot meer gegevens
over de gezondheidssituatie van de
jeugd in Oost-Nederland. 

In totaal ontvangen in heel Oost-
Nederland ruim 60.000 ouders een
oproep om aan het onderzoek deel te
nemen. Alle GGD'en in Nederland
hebben de taak de gezondheid van
de inwoners in hun werkgebied te
volgen. GGD Gelre-IJssel onderzoekt
ieder jaar een doelgroep. 

In 2005 waren dit de ouderen, in
2007 de jongeren vanaf 12 jaar, in
2008 de volwassenen en dit jaar zijn
voor het eerst de 0 tot en met 11-jari-
gen aan de beurt. 

Door de onderzoeken iedere 4 jaar te
herhalen is de gezondheid goed te
volgen en is het mogelijk beleid en
aanbod bij te stellen of opnieuw te
ontwikkelen.

GGD Gelre-IJssel
onderzoek naar gezondheid jeugd
Deze week valt in de regio Gelre-
IJssel bij ongeveer 16.500 ouders
met een kind jonger dan 12 jaar
een brief van GGD Gelre-IJssel in
de bus. In deze brief worden de
ouders uitgenodigd om een vra-
genlijst op internet over de ge-
zondheid en het welzijn van hun
kind in te vullen. Met de resulta-
ten kunnen gemeenten en instel-
lingen hun beleid en aanbod ge-
richt op de jeugd verder ontwik-
kelen of bijstellen. Het is voor het
eerst dat de GGD dit onderzoek
uitvoert. De GGD werkt hierin sa-
men met de jeugdgezondheids-
zorg van de thuiszorg. De resulta-
ten zijn in het voorjaar van 2010
bekend.
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

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

Vorden Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
Eibergen J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

Extra voordeelExtra voordeel bij uw  bij uw 
slaapcomfortspecialistslaapcomfortspecialist 

Creëer een oase van rust
in uw slaapkamer door 

slaapcomfort te com-
bineren met een bijpas-

send opbergprogramma.
Helmink biedt een zeer 

uitgebreide collectie box-
springs, en in onze speciale 

linnenkastenstudio vindt u 
een scala aan kasten in 

diverse maten, uitvoeringen 
en in alle prijsklassen.

www.helminkmeubelen.nl
0575 551514

     Boxspring Diamond
Exclusief voetbord
2 persoons
             Nu vanaf  1.699.-
     Schuifdeurkast Bishorn
H223 x B252 cm
Incl. gesat. glas
             Nu vanaf          949.-

wwwwww hhhehelllmlmiiininkkkmkmeueubbbebelllelenn llnlnl
h l
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Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Natuurbeschermingswet 1998 en 
Algemene wet bestuursrecht
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mede dat zij 

op grond van artikel 19d van de Natuur beschermingswet 

op 28 september 2009 vergunning hebben verleend aan 

v.o.f.Achterkamp Hiddink voor de uitbreiding van het 

agrarisch bedrijf aan  de Kuilenburgerstraat 4 te 

Steenderen.

In de aangevraagde situatie worden meer melkkoeien en

meer stuks jongvee gehouden. De melkkoeien worden in 

een emissiearm stalsysteem gehuisvest.

Inzage
De vergunning en bijbehorende stukken liggen t/m 

9 november 2009 ter inzage bij:

-  de provincie Gelderland, in het informatiecentrum van 

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op 

maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op 

vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur;

- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar gebruikelijke 

openingsuren.

Bezwaar
Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden t/m 

9 november 2009 bezwaar maken bij Gedeputeerde 

Staten van Gelderland, ter attentie van de griffier van de 

Commissie bezwaar- en beroepschriften, Postbus 9090,

6800 GX Arnhem.

Arnhem, 28 september 2009

zaaknr. 2009-010331

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

C.Volp - secretaris

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Beukenlaan 37, geval 1 in 
Hengelo, gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 

3 september 2009 door Habion een evaluatieverslag van 

de sanering op grond van de Wet bodembescherming 

ingediend.

In het verleden hebben wij voor deze locatie op de 

Beukenlaan 37, geval 1 in Hengelo, gemeente 

Bronckhorst op 31 maart 2009 al vastgesteld dat sprake 

is van een niet spoedeisend geval van ernstige bodem-

verontreiniging. Ook hebben wij ingestemd met een 

(deel)saneringsplan voor deze bodemverontreiniging.

Voordat wij een besluit nemen over het evaluatieverslag 

willen wij belanghebbenden met deze publicatie in de 

gelegenheid stellen hierover hun mening te geven.

Vanaf 5 oktober 2009 kunt u daarom het evaluatieverslag 

bekijken. U kunt dat doen in het informatiecentrum van 

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem of via 

www.gelderland.nl onder Actueel - Bekendmakingen 

door bij Kenmerk GE187600009 in te vullen.

Uw reactie zullen wij betrekken bij ons besluit.

Op verzoek zenden wij u een afschrift van ons besluit 

zodra dit is genomen.

Tot 19 oktober 2009 kunt u uw schriftelijke reacties 

toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland,Afdeling 

Vergunningverlening/Klant Contact Centrum,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Wilt u meer weten?
Bel het Omgevingsloket, telefoonnummer 

(026) 359 99 99.

Arnhem, 25 september 2009

zaaknummer 2009-016135 / GE187600009

DE BEWUSTE BEURS

3 oktober 2009 10.00 tot 16.00 uur

VOOR U ALS “BEWUSTE” CONSUMENT

Beleef de andere keuze in:

* eten * techniek

* kleding * natuur

* wonen * tuinieren

* energie * en veel meer…

Met meer dan 15 stands, verzorgd door “bewuste”

plaatselijke en regionale bedrijven en organisaties.

Met op elk heel uur een “bewuste” presentatie.

Opening om 10.00 uur door burgemeester Aalderink

Locatie: ONS HUIS

Beukenlaan 30

Hengelo (Gld.)

Toegang gratis

Uitgebreide informatie in deze krant.
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Zaterdagavond (2100 uur) staat de po-
pulaire band VANGRAIL op het podi-
um in de feesttent. 
Van "Vroeg of Laat" verschenen vier
singles die allemaal een notering in de
Top 40 hebben behaald. Vele uitgebrei-
de tours langs de regionale radiostati-
ons en TV resulteerden in meerdere
gastoptredens op 3FM en TROS Mu-
ziekcafe. Met de single "Ik Hunker
Naar Jou" scoort Vangrail in het voor-
jaar van 2007 een eerste bescheiden
hit (hoogste notering: 33). Nu, na twee
jaar intensief toeren en het schrijven
van nieuwe songs, zijn de heren van
Vangrail helemaal klaar om Neder-
land opnieuw te veroveren. Te begin-
nen met de nieuwe single "Alles". Deze
stevige Nederlandstalige pop/rock
song geeft Vangrail een nieuwe heden-
daagse sound. Vangrail werkt momen-
teel in de studio aan het nieuwe al-
bum. Deze zal verschijnen in het na-
jaar van 2009.

Zondagmiddag staat de band FLAME
op het podium na de optocht en 's
avonds tijdens de prijsuitreiking van
de versierde wagens.Nog steeds zeer
goed bekend in het live cirquit. Deze
allround band bestaat uit 5 topmuzi-
kanten en heeft zich door de jaren
heen bewezen als een band met 1
doel; u een optimaal feest bezorgen.
Flame, your party will become one!

Maandag zal de 6 koppige band YOU
AND ME het podium in de feesttent
beklimmen. Deze band is al jaren een
van de meest toonaangevende live-
bands van Nederland. De unieke ALL-
round formule van You and Me zorgt
er voor dat ieder optreden een succes
is.Zij spelen in op de wensen van het
publiek met een enorm breed reper-
toire.Van de nieuwste top 40 hits tot
nederlandstalige meezingers,het
maakt allemaal niet uit.De vocale
kwaliteiten van You and Me zijn zo
sterk dat zelfs de meest veeleisende
nummers op overtuigende wijze wor-
den neergezet zonder concessie te
doen aan de kwaliteit. Niet voor niets
is You and Me door klanten en colle-
ga,s uitgekozen tot beste coverband
van Nederland.

De cafés zijn ook weer druk bezet met
bands waaronder rock en roll helden.
Bij Café de Bierkaai speelt zaterdag-
avond (21.30uur) 66 AMAZONE . Het
repertoire bestaat uit Rock, Rock &
Roll en stevige blues. Ook sommige
overbekende klassiekers worden niet
overgeslagen.

Zondagmiddag na de optocht en 's
avonds (21.00uur) en maandag vanaf
17.00uur SLAGERIJ WOLTERS (voor-
heen Bakkerij Manschot).

Op dinsdag wordt de kermis afgeslo-
ten tijdens de jaarlijkse daklozenpar-
ty, oftewel "Tankleugmaaksessie" met
de groep BONEKAMP SYMPHONIC OR-
CHESTRA die het bekende Rock and
Roll repertoire ten gehore brengt..
Bij Herfkens zal zondag het café muzi-
kaal opgeluisterd worden door G. Gar-
ritsen.

Top bands op Baakse kermis
Dit jaar viert Baak voor de 107e
maal haar kermis met weer een su-
per programma. De Baakse kermis
is op 3, 4, en 5 oktober Dit jaar staat
het Baakse kermisfeest weer in het
teken van gezelligheid voor jong
en oud. Goede bands en live acts
zijn weer volop aanwezig.

Je vindt er o.a. ENAT voor zonne-ener-
gie, en pelletkachels. Arendsen met
warmtepompen, ledverlichting en
wegwijs in subsidieland!! Oikokrediet
voor investeren in ontwikkelingslan-
den, de gemeente Bronckhorst met be-
wust gemeente zijn, Bulten techniek
met elektrische voertuigen en ecolo-
gisch verantwoord ongediertebestrij-
ding, de Bijenvereniging, de Wereld-
winkel, Kerk in Actie De Oude Muur,
met biologische groente en fruit, 2
Switch Kringloopwinkels. De biblio-
theek met specifieke lectuur. fam
Harmsen met biologisch varkens hou-
den. BPA Biologische Producentenver-
eniging Achterhoek. Loet Allwear met
damesmode en assecoires een eerlijk
product tegen een faire prijs. 

Verder zijn er informatietafels van ver-
schillende organisaties en bedrijven
o.a. modezaken.

Elk heel uur zal er een uitleg zijn over
verschillende bewustwordingszaken,
zoals de mondiale voetafdruk door Li-
dewij Disbergen van het COS (cen-
trum voor ontwikkelingssamenwer-
king), Fairclimate door Kerk in Actie.
Ook is er een speciale kinderhoek,
waar ze hun hart kunnen ophalen
over hun bewuste toekomst. Er is dus
volop aandacht voor eten, kleding,
energie, geldzaken, meubels, tuinie-
ren, wonen en techniek. Alle stand-
houders hebben gemeen, dat zij pro-
ducten of diensten leveren, die duur-

zaam geproduceerd zijn, of die goed
zijn uit het oogpunt van eerlijke han-
del, milieu-aspecten, arbeidsomstan-
digheden en/ of mensenrechten. Dik-
wijls wordt er gewerkt met keurmer-
ken. Denk aan Fair Trade en Eko. (
meer informatie: www.allesduur-
zaam.nl) De diverse stands, proeverij-
en en presentaties helpen u als burger
en als consument bij het kiezen van
een bewuste levensstijl. Heb je er wel
eens bij stil gestaan in wat voor een fa-
briek jouw spijkerbroek is gemaakt?
En moet uw stukje vlees van duizen-
den kilometers ver worden ingevlogen
of kan de koe ook heel dichtbij gra-
zen? En: hoe "schoon" is uw geld dat
wordt gespaard en belegd? Onder het
motto"je hebt keuze voor de toekomst"
wil ZWO Hengelo laten zien, dat er
iets te kiezen valt, met het oog op de
toekomst van onze wereld. ZWO: Zen-
ding, Wereld diakonaat, Ontwikke-
lingssamenwerking is een werkgroep
van de Protestantse Gemeente Henge-
lo Gld. Er is enthousiaste steun en
deelname van de Gemeente Bronck-
horst, die zich Millenniumgemeente
mag noemen. 

Rond 10 uur zal burgemeester Aalde-
rink van Bronckhorst de beurs ope-
nen. Op deze dag bent u en uw huisge-
noten van harte welkom: gratis toe-
gang. Er is volop gelegenheid voor een
hapje en een drankje; door de grote
variatie en verschillende activiteiten is
er voor jong en oud wat te beleven! De
beurs is open tot 16 uur. Locatie: Ons
Huis, Beukenlaan 30, Hengelo Gld op
3 oktober! Contactpersonen; Aleida
Blanken, tel 0575 461224 en Mimi Gar-
rits tel 463568 . Zie ook www.protes-
tantsegemeentehengelogld.nl 
Zie ook de advertentie

een primeur in de Achterhoek

De Bewuste Beurs
A.s. Zaterdag 3 oktober  vindt in
Hengelo Gld, centraal in de Achter-
hoek, de Bewuste Beurs plaats.
Waar diverse bedrijven en organi-
saties zich presenteren, voorlich-
ting geven en ook wat verkopen.

In onze eenentwintigste eeuw is com-
municatie de gewoonste zaak van de
wereld. Buiten de verspreiding van in-
formatie en communicatie in gedruk-
te vorm zijn televisie, radio, internet,
mobiele telefonie voor ons hulpmid-

delen geworden die zo vanzelfspre-
kend zijn dat we ons dat pas beseffen
als ze niet bruikbaar zijn. De ontwik-
keling van deze communicatiemidde-
len is in de vorige eeuw in een stroom-
versnelling geraakt. In deze aflevering

staat één van die communicatiemid-
delen, de telefoon, centraal en ver-
plaatsen we ons naar het jaar 1915. 

In Hengelo waren op het hulptele-
foonkantoor na slechts 4 telefoon aan-
sluitingen: F. Baron v. Twiekel op Hui-
ze Kervel had nummer 1; De Coöp.
Stoomzuivelfabriek (op de foto) had
nummer 2; Jhr. A. Reijnst uit de Raad-
huisstraat had nummer 3 en Graan-
handel H.J. Kelderman had nr. 4.

Wilt u ook een oude foto of een ver-
haal uit de gemeente Bronckhorst
beschikbaar stellen? Stuur of mail uw
reactie dan naar Fred Wolsink, Wisselt
75, 7021 EH te Zelhem. 
E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (107)

Er zitten toch nog redelijk veel bloe-
men aan, die mogen worden geplukt
om mee te nemen naar huis om er
daar nog plezier van te hebben door ze
op een vaas te zetten of in een schaal

te leggen. Daarnaast zijn er heel veel
uitgebloeide zonnebloemen die vol
zitten met pitten. Ook deze mogen
worden meegenomen en als decoratie
buiten neergelegd, zodat de vogels er

een lekkere maaltijd aan hebben. Be-
waren voor het volgend jaar kan ook,
om in eigen tuin een zonnebloemen-
hoekje aan te leggen. Stop de pitten in
het voorjaar in de grond om hele
mooie zonnebloemen te krijgen. Dit is
ook heel leuk voor een tuintje van de
kinderen, want deze bloemen groeien
snel en worden groter als zijzelf. Als
klap op de vuurpijl mogen de jongere
bezoekers, maar ook de papa’s en de
mama’s, het doolhof in zijn geheel
met de grond gelijk maken: alles moet
plat! Dit laatste zal een geweldig mooi
schouwspel opleveren. Wie nog mooie
zonnebloemen hebben wil, moet snel
zijn, want op = op.

Geniet nu nog van de dieren, de
mooie natuur en vele speelmogelijk-
heden, onder genot van lekker wat te
drinken en of te eten. Het zonnebloe-
mendoolhof bevindt zich op het ter-
rein van kinderboerderij Feltsigt. De
entree voor de kinderboerderij inclu-
sief doolhof bedraagt 2 euro per per-
soon. Kinderboerderij Feltsigt is te vin-
den aan de Bekveldseweg 5, Bekveld,
gelegen in de driehoek Keijenborg,
Toldijk en Hengelo. 
Voor meer info kijk op www.feltsigt.nl
of bel naar 0575-462828.

Kinderboerderij Feltsigt

Gratis af te halen: zonnebloemendoolhof

Bij kinderboerderij Feltsigt in Bekveld begint deze week vanaf woensdag
30 september de opruiming van de zonnebloemen. Dat houdt in geen 10
of 20% korting, ook geen 50 of 60% korting en zelfs 90% korting is te wei-
nig. Helemaal gratis mag iedereen mooie zonnebloemen plukken.

Les Mills is een uniek fitnessconcept
dat bestaat uitzeven effectieve groeps-
fitnessprogramma’s. Deze zijn stuk
voor stuk ontwikkeld door topchoreo-
grafen en zorgen overal ter wereld
voor een doorslaand succes, met een
aanstekelijke mix van beweging en
muziek. De instructeurs van de sport-
scholen, waar de Les Mills les gegeven
worden, hebben een intensieve oplei-
ding gevolgd en krijgen voortdurend
bijscholing. Dit maakt de lessen ge-
schikt voor iedereen en makkelijk te
volgen. Elke drie maanden krijgt ieder
programma een nieuwe, spetterende
choreografie. Je bent dus altijd verze-
kerd van een groepsles die van begin

tot het einde uitblinkt in opbouw, af-
wisseling, intensiteit en muziek!
Op maandag 5 oktober starten we met
het programma BodyJam. BodyJam is
een les wat bestaat uit diverse dansstij-
len in een sportief jasje. Aanvang
20.00 uur. 
Dinsdag 6 oktober is het de dag van de
RPM. Een fietsprogramma dat calo-
rieën doet smelten. Aanvang 18.30 en
19.30 uur.
Woensdag 7 oktober is de dag van de
BodyBalance. Een les waarin een mix
van yoga, pilates en stretching aan bod
komt. Aanvang 20.00 uur.
Donderdag 8 oktober de dag van Body-
Step. De ultieme benen en billen les

op de step. Aanvang 20.00 uur.
Vrijdag 9 oktober de dag van BodyVive.
Een mix van cardio-,kracht-en stabili-
teitstraining met gebruik van materia-
len. Aanvang 10.15 uur.
Zaterdag 10 oktober is het de dag van
de Bodypump. De originele spierver-
stevigende fitnesstrainig op muziek.
Aanvang 09.00 uur.
Zondag 11 oktober de dag van de Body-
Attack. Een eenvoudige, atletische en
conditionele les. Aanvang 10.00 uur. 
Als je altijd al mee hebt willen doen
met een groepsles schrijf je dan nu
gratis in bij de receptie bij sportcen-
trum AeroFitt of bel naar 0575-465001.
Mailen mag ook naar Wilma@aero-
fitt.nl Kijk voor het complete lesroos-
ter op www.aerofitt.nl. Hier vindt u
ook de Zumba lessen.

Van 5 tot en met 11 oktober

Introductieweek groepslessen
Op 5 oktober start bij sportcentrum AeroFitt in Hengelo de introductie-
week van alle Les Mills groepslessen.

U kunt dan uw mening geven over zaken, die de
gemeente betreffen. Hierbij kan het gaan om
onderwerpen die al op de agenda voor de raads-
vergadering staan, maar u kunt ook nieuwe

onderwerpen aansnijden. Om te voorkomen dat
u moet wachten én om ervoor te zorgen dat de
fractieleden met de juiste specialisme aanwezig
zijn, wordt u vriendelijk verzocht om u vooraf

aan te melden bij de fractiesecretaris, Jannie
Rexwinkel. Telefoon 0575-463476 of e-mail: 
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl 
U bent van harte welkom.

Spreekuur fractie CDA Bronckhorst
De fractie van het CDA nodigt de inwoners
van Bronckhorst opnieuw uit voor een
spreekuur op woensdag 14 oktober a.s. van
19:00 tot 20:00 uur. 
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De opnames zijn een semi-live regi-
stratie, omdat Steven van der Velde
van studio Audite de nummers door
de volledige band tegelijk heeft laten
inspelen. Daarna zijn de opnames die
het best de gewenste sfeer weergaven
geselecteerd en zijn er alleen nog wat
zang en geluidseffecten aan toege-
voegd om de nummers te vervolma-
ken. In het lied Tweeduuster is nog het
pianospel van de overleden pianist
Lennerd Oosthoek te horen. Rien
Wulffraat uit Lochem zal tijdens de
CD presentatie zijn plaats innemen.
De andere muzikanten zijn de gitarist
Rob Heuvelink, de drummer en per-
cussionist Erik Snellink, de contrabas-
sist Taeke Stol, de klarinettist Johan

Smit en de cellist Jeroen Den Herder.
De (achtergrond-) zang wordt verzorgd
door Petra Ottens en Audrey Scholte
van Mast.

Gery wil van de CD presentatie in de
Hanzehof graag een feest maken,
waarbij er na het optreden ook gele-
genheid is om elkaar in de foyer te ont-
moeten en het eindresultaat van al
het werk te vieren. Het liefst had hij
gezien dat dit feest gratis zou zijn
maar dat is niet haalbaar. 

Het spreekt vanzelf dat de CD, die de
titel "van dageraad tot schemerlamp"
heeft gekregen, die avond met korting
verkrijgbaar is. 

U kunt trouwens alvast een voorproef-
je van de cd horen op zijn website:
www.gerygrootzwaaftink.nl, waar
binnenkort ook de lange versie van
Tweeduuster gespeeld door Lennerd
Oosthoek en Jeroen Den Herder te
horen en te downloaden is. Voor meer
informatie en boekingen kunt u infor-
meren bij De Hanzehof, Coehoornsin-
gel 1 in Zutphen. Tel: 0575-512013 of
via de website www.hanzehof.nl

Nieuwe CD Gery Groot Zwaaftink
Op zaterdagavond 3 oktober pre-
senteert Gery Groot Zwaaftink zijn
derde CD in Schouwburg De Han-
zehof in Zutphen. Hij heeft- samen
met professionele muzikanten-
drie jaar gewerkt aan deze CD. Tel-
kens weer gingen ze de Audite stu-
dio in Laren in om opnieuw op te
nemen of weer te veranderen dan
wel te verbeteren en het resultaat,
zoals hij zelf zegt, mag er zijn.

Het Leupold Trio speelt intieme en-
semblemuziek van onbekende én be-
roemde meesters uit de 17e en 18e
eeuw. Het ensemble bestaat uit Sören
Leupold, Wouter Mijnders en Eva Ste-
geman. Zij ontmoetten elkaar bij Com-
battimento Consort Amsterdam en
treden met dit ensemble ook regelma-
tig op. Het Trio debuteerde met groot
succes tijdens het internationale Gi-
taarfestival 2003 in Bad Aibling. Sinds-
dien geeft het regelmatig concerten in
binnen- en buitenland. Het Leupold
Trio heeft een aantal afwisselende

programma's samengesteld. Dankzij
de wisselende bezetting per program-
ma-onderdeel en de mondelinge toe-
lichting door de musici ontstaat een
zeer gevarieerd en kleurrijk program-
ma waarin alle instrumenten uitvoe-
rig aan bod komen. Zo wordt een stuk
met luit en cello gespeeld en staat er
een solostuk met renaissance luit op
het programma.
U kunt genieten van werken van de
componisten Corelli, Frescobaldi, Ber-
tali, Marini en vele anderen. 

Locatie: Kulturhus Ruurlo, Nieuwe-
weg 5. Kaarten via www.kunstkring-
ruurlo.nl en aan de zaal. Info: 0573-
452268.

Leupold Trio brengt Sente Senti
Leupold Trio brengt op zondag-
middag 11 oktober het program-
ma Senti Senti!

Hierna was het woord aan de inleider
Gerrit Rougoor ui Dinxperlo over "de
lange weg van vlas tot linnen". Uit his-
torische foto's bleek inderdaad de lan-
ge weg die afgelegd moest worden om
van de teelt van vlas tot het eindpro-
duct linnen te komen. De inleider was
in 2004 tijdens een cursus van Natuur-
educatie geboeid geraakt door de vlas-
teelt en het roten in vlaspoelen. De
vlasteelt gebeurt op zware grond, zo-
als rivierklei en zavelgrond. In de Ach-
terhoek is het in kleine oppervlakten
geteeld in de omgeving van Aalten,
Lichtenvoorde, Eibergen en Neede.
Daar werd linnen als huisvlijt gepro-
duceerd voor eigen behoefte.

Sommige gemeenten geven subsidie
om de historische vlasteelt weer onder

de aandacht van het publiek te bren-
gen. De historische beelden lieten zien
dat zware arbeid moest worden ver-
richt voor de vele bewerkingen van het
vlas. Er kan maar één keer in de 7 jaar
vlas worden geteeld op hetzelfde per-
ceel. Het land moet onkruidvrij zijn.
Het vlas heeft blauwe, rode of witte
bloemen. Het oogsten of slijten gebeur-
de vroeger met de hand en werd uit de
grond getrokken; dit was een zware
klus en had men een langere stengel
dan bij het maaien. Daarna volgden
nog de handelingen: repelen (zaad er
uit halen), zwingelen, hekelen om het
stro van het weefsel te scheiden. 

Tenslotte werd het gesponnen en volg-
de het weven. Een bekend product is
de blauwlinnen handdoek, die vroe-
ger bij de pomp hing. Het centrum
van de vlasteelt ligt in Kortrijk in Bel-
gië en in Frankrijk. In Kortrijk is een
vlasmuseum. De inleider besloot met
een lofdicht op het linnen.

De voorzitter bedankte de inleider
hartelijk voor deze inleiding over een
bijzonder onderwerp. Hij wees nog op
de volgende vergadering op 22 okto-
ber as., waar Monuta de middag zal
verzorgen.

PCOB Vorden
De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmiddag de eerste mid-
dagbijeenkomst na de vakantiepe-
riode. Voorzitter Fred Midden kon
een flink aantal belangstellenden
welkom heten, ondanks het gou-
den huwelijksjubileum van één
van de leden. Daarna volgden enke-
le mededelingen over de komende
bijeenkomsten en problemen met
de AWBZ voor ouderen.

Alles voor de veiligheid van u én an-
dere verkeersdeelnemers. Daarom
wordt bij de APK streng gelet op de
aspecten van de verkeersveiligheid.
Remmen, banden, stuurinrichting,

wielophanging, verlichting, carrosse-
rie en schokdempers, niets ontsnapt
aan de aandacht. 

Maar er moet tevens voor gezorgd wor-
den dat uw auto het milieu niet onno-
dig belast. Vandaar dat ook de uitlaat-
gassen worden gecontroleerd.

Maak dus een afspraak voor de APK
keuring bij Herwers in Zutphen, tel.
(0575) 52 65 90.

APK-actie bij Herwers Zutphen
Gratis autowasbeurt
Laat in september of oktober voor-
delig uw auto keuren bij Herwers
in Zutphen. U betaalt nu slechts
€ 19,95 voor de APK keuring, en u
krijgt er een gratis autowasbeurt
bij.

KINDERFEEST
De leerlingen van de Varsselse basis-
school geven op vrijdagmorgen het
startschot. Met hun zelfversierde fiet-
sen, skelters en dergelijke zullen zij
om omstreeks 11.45 uur vanaf de
school in een lange stoet naar het
feestterrein gaan. Daar aangekomen
krijgen zij in de feesttent een heerlijke
maaltijd voorgeschoteld. Om 13.00
uur begint de zeskamp voor de kinde-
ren met leuke, uitdagende onderde-
len. Iedereen is natuurlijk welkom om
de kinderen aan te moedigen. Tussen-
tijds wordt de Varsselse jeugd getrak-
teerd op allerlei lekkere dingen en mo-
gen zij een graai doen in de grabbel-
ton. Bovendien is er na afloop van de
spelen voor een ieder een leuk prijsje
weggelegd. Voorts kan de gehele mid-
dag gratis gebruik worden gemaakt
van de draaimolen. Om 15.00 uur
treedt circus Pompom op met de ‘to-
vershow uit 1001 nacht’. In een Arabi-
sche omgeving wordt er gejongleerd
met vuur en zwaarden en zweeft er ie-
mand in de lucht.

TONEEL- EN DANSAVOND
Vrijdagavond voeren de leden van het

Varssels Volkstoneel weer een machtig
mooi stuk op voor volk uit Varssel én
(verre) omstreken. Het gekozen blij-
spel (in drie bedrijven) heet ‘Alles pret-
tig geregeld’. Het stuk speelt zich af in
het verloederde dorpscafé ‘De Mölle’.
Cafébaas Leen Becker heeft er alle
moeite mee het hoofd boven water te
houden. Hieraan heeft ook de corrup-
te burgemeester schuld omdat hij dit
café boycot. Een aantal raadsleden en
andere hoge heren doen hieraan ook
duchtig mee. Postbode Johan de Rijke,
die zijn vriend Leen graag wil helpen,
komt door in brieven te neuzen er ach-
ter wat de werkelijke plannen van de
burgemeester en zijn consorten zijn.
Met behulp van een vervalste brief en
de komst van een nog dubieuzere
staatssecretaris, zet Johan een doldwa-
ze komedie op touw met verrassende
taferelen. En zoals dat ook hoort bij
een blijspel is er een mooi einde.
De aanvang van het toneel is om 19.15
uur en de entree bedraagt 5 euro (in-
clusief een kopje koffie, thee of
fris).Tijdens de pauze zijn er bij de ver-
loting wederom fantastische prijzen
te winnen; de hoofdprijs is een fiets.
Na afloop van de toneelvoorstelling is

er volop gelegenheid om te dansen op
muziek van het trio Zie Zoo.

VOLKSSPELEN
Op zaterdagmiddag worden traditie-
getrouw de volksspelen gehouden, die
om 13.30 uur zullen worden geopend
door burgemeester Henk Aalderink
van de gemeente Bronckhorst. Het eer-
ste schot op de houten vogel zal wor-
den gelost door Patrick Timmerije,
schutterskoning van 2008. Naast het
vogelschieten kan worden deelgeno-
men aan vogelknuppelen, schijfschie-
ten, fladderschieten, kegelen, doel-
trappen, bolero, pijlenrad en gavel-
gooien. Tevens zal er een rodeostier in
de wei staan. Wie kan er het langst op
deze dolle stier blijven zitten en wordt
zo de held van het wilde westen? Voor
de kinderen is er een springkussen
aanwezig en staan er skelters en fiet-
sen klaar. Ook op zaterdag kunnen er
weer gratis rondjes worden gedraaid
in de draaimolen.

FEESTAVOND
Het nieuwe koningspaar zal op zater-
dag worden gehuldigd tijdens de feest-
avond met muziek van de formatie Q
5. Deze jonge populaire band treedt
voor het derde achtereenvolgende jaar
op in Varssel. Iedereen die van een oer-
gezellig feest houdt is welkom. De en-
tree bedraagt 8 euro.

Vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober

Opletten: 
Varssels volksfeest komt er aan

De maand oktober staat weer voor de deur. Het teken dat het jaarlijkse
school- en volksfeest in Varssel weer bijna losbarst. De festiviteiten vinden
plaats op vrijdag 9 oktober en zaterdag 10 oktober in en rondom de ver-
warmde feesttent bij de Varsselse molen.

De subsidieconsulenten kwamen bij-
een om ervaringen uit te wisselen hoe
gemeenten in de Achterhoek en Lie-
mers te werk gaan en intensiever sa-
men kunnen werken om subsidies te
verkrijgen voor projecten. Het blijkt
dat niet iedere gemeente een subsidie-
consulent heeft. Ook is duidelijk dat
het proces van subsidies verkrijgen
voor projecten binnen de gemeenten
verschillend is georganiseerd. Daar-
naast bestaat veelal bij de buitenwacht
het beeld dat er ‘veel geld blijft liggen’,
het subsidietraject lastig is en veel ex-
tra tijd kost. De subsidieconsulenten
zien dat voor een deel anders. Ze gaan

op een rij zetten hoe het traject voor
het verkrijgen van een subsidie werkt
en brengen daarbij ook de kansen in
beeld om bestaande regelingen nog ef-
ficiënter te benutten. Ook overwegen
zij een platform over subsidies voor de
Achterhoek in het leven te roepen, in
navolging van een soortgelijk initia-
tief voor de provincies Gelderland en
Overijssel.

PLATTELANDSHUIS
Bij het verkrijgen van subsidies kun-
nen de gemeenten een beroep doen
op het Plattelandshuis, de organisatie
in Zelhem waar veel kennis aanwezig

is over ontwikkelingen op het platte-
land in de Achterhoek en Liemers.
Plattelandshuis ondersteunt gemeen-
ten en burgers met een initiatief voor
een plattelandsproject in het subsidie-
traject door de initiatiefnemer te hel-
pen een succesvolle subsidieaanvraag
op te stellen. Ook brengt Plattelands-
huis initiatiefnemers met elkaar in
contact. Hierdoor kunnen bijvoor-
beeld kleinere projecten, die afzonder-
lijk niet in aanmerking zouden ko-
men voor subsidies, gebundeld wor-
den tot een groter project dat wel be-
antwoordt aan de criteria van verschil-
lende subsidieprogramma’s.

Als u als organisatie of inwoner van de
Achterhoek en Liemers meer wilt we-
ten over een aantal aspecten van plat-
telandsontwikkelingen, kijk dan op
www.plattelandshuis.nl

Subsidieconsulenten gemeenten en Plattelandshuis:

"Meer samenwerken bij 
binnenhalen van subsidies"
Subsidieconsulenten van gemeenten in de Achterhoek en Liemers gaan
samen met medewerkers van het Plattelandshuis in kaart brengen wat er
voor nodig is om als gemeenten nog beter te scoren bij het binnenhalen
van subsidies. Dit initiatief is een van de uitkomsten van een bijeenkomst
die het Plattelandshuis vorige week organiseerde.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Kortiezer, kot-iezer: 
Lange trekzaag

B. Sniewark: 
Houtsnijwerk. "Der is hups mooi sniewark bi'j."

C. Kniepmes: 
Zakmes. "Ik bun mien kniepmes kwiet."

Alle kinderen zijn wel eens bang, ver-
legen, somber of verdrietig. Dat hoort
bij het kind-zijn. Soms is niet duidelijk
waar het gevoel vandaan komt, soms
wel. Bijvoorbeeld door een ongeluk,
een scheiding of iets engs op tv. Snel
angstig of somber zijn, kan in de fami-
lie zitten, zoals bang zijn voor honden.
Sommige kinderen voelen zich meest-

al zelfverzekerd en vrolijk. Bij andere
kinderen is dat minder vanzelfspre-
kend. In het ‘Vriendenprogramma’
wordt deze kinderen geleerd om vro-
lijker en zelfverzekerder te worden. In
tien bijeenkomsten op een middag na
schooltijd leren de kinderen om angst-
signalen van hun lichaam te herken-
nen en vaardigheden te ontwikkelen
om met deze angsten om te gaan en
deze aan te pakken. 

Voor nadere informatie en/of aanmel-
ding kunt u contact opnemen met
GGNet Preventie Oost-Gelderland en
De Liemers, tel. 0575-582450 of per
email op preventie@ggnet.nl

Cursus ‘Vriendenprogramma’
voor een vrolijker en 
zelfverzekerder kind!
GGNet Preventie regio Oost-Gelder-
land en de Liemers start op 5 no-
vember met de cursus ‘Vrienden-
programma’ in Doetinchem voor
kinderen van 9-12 jaar die last heb-
ben van verlegenheid, angst- en
somberheidklachten.

Het ensemble was zeer tevreden over
de akoestiek van de kerk en het en-
thousiaste publiek was verrast door
het feit dat oude klassieke muziek en
meer lichte populaire muziek gelijk-
waardig en volwaardig werden neer-
gezet. 
Op zaterdag 21 maart 2009 won
Duzz... op het 23e Nederlands Festival
voor Vocale Ensembles de Award voor
de beste vertolking van een klassiek
werk met Funeral Ikos van John Tave-
ner. De kroon op de eerste vijf jaar van
hun bestaan waar ze trots op mogen

zijn. Duzz... weet een feestje te maken
van haar concerten. Dankzij een zeer
breed repertoire zijn de concertjes
zeer afwisselend en van een hoog ni-
veau. Oude madrigalen blijken bij
Duzz... moeiteloos in een evenwichtig
programma te worden gecombineerd
met close harmony, barbershop en
popsongs.

Reden genoeg om Duzz... voor een
tweede concertje uit te nodigen in
Hengelo Gld. Het concert vindt plaats
op maandag 12 oktober om 20.00 uur
in het kerkgebouw van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap aan de Bannink-
straat in Hengelo. De entree bedraagt
5 euro inclusief koffie/thee en cake.
U bent van harte welkom.

Maandag 12 oktober Vocaal ensemble
Duzz... treedt weer op in Hengelo
In 2006 trad het Zutphense vocaal
ensemble voor het eerst op in het
Vrijzinnig Hervormde kerkje aan
de Banninkstraat in Hengelo Gld.

SOCII
Socii speelde tegen Etten ivm de Ker-
mis bij de gasten op zaterdagavond .
Trainer Steffens geeft elke week de op-
dracht vanaf begin scherp te zijn dit
blijkt zo nu en dan tegen dovemans
gezegd te worden wat binnen de vijf
min lag de 0-1 er al in door klungelig
verdedigen. Er waren kansen aan bei-
de kanten Etten bleek net iets slim-
mer en maakte naar een dik half uur
de 0-2 ruststand. De tweede helft net
begonnen en vanuit een hoekschop
kreeg Thijs Rensink de bal schuin voor
de goal en schoot beheerst in 1-2. Het
werd weer een wedstrijd en na een
goede aanval had Gert-Jan Loman via
een goede kopbal de 2-2 er bijna inzit-
ten maar de doelman greep met een
geweldige redding goed in. Extra zuur
voor Socii was dat uit de tegenaanval
wel de 1-3 gescoord werd in plaats van
de 2-2. Vanaf die tijd waren de gasten
vaak geblesseerd om tijd te winnen en
speelden ze het slim uit maakten nog
1-4 en net voor tijd wist Arend Jan
Groot Jebbink de eindstand te bepalen
tot 2-4. 

Zondag 4 oktober krijgen we Vosseveld
op bezoek.

Verdere uitslagen
Socii 2 - Warnsveld 3 4-0
Zutphania 4 - Socii 3 7-2
Socii 4 - Zutphen 4 2-4
Ruurlo 5 - Socii 5 7-1

Programma zondag 4 oktober
Socii 1 - Vosseveld 1
Klein Dochteren 2 - Socii 2
Socii 3 - Keijenburgse Boys 4
Keijenburgse Boys 5 - Socii 4
Socii 5 - Lochem 7

Vo e t b a l

Over de tegenvallers wordt uitgebrei-
der verteld dan over de normale gang
van zaken. De kunst is het donkere
randje van de roze wolk weg te wer-
ken, voordat je met dreigende donder-
wolken en noodweer te maken krijgt.
‘Borstvoeding, de moeite waard’ bete-
kent niet volhouden als het tegenzit,
maar op tijd aan de bel trekken en
met wat extra inzet en goede informa-
tie en/of verstandige adviezen moei-
lijkheden aanpakken en oplossen. 

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, van 28 sep-
tember tot en met 4 oktober. Men
heeft voor deze week gekozen met een
knipoog naar de gemiddelde zwanger-

schapsduur van veertig weken. Door
deze Borstvoeding Week krijgt het be-
lang van borstvoeding voor een opti-
male groei en ontwikkeling van kinde-
ren extra aandacht. Het geven van
borstvoeding is de meest natuurlijke,
intieme en gezonde manier van het
voeden van een kind. Door goede voor-
lichting en begeleiding door de zorg-
verleners in de zwangerschap, kraam-
periode en de tijd daarna is de kans
van slagen van de borstvoeding groter.
Goede begeleiding kan de duur van de
borstvoedingsperiode verlengen. Van-
uit gezondheidsoogpunt wordt gead-
viseerd 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 borstvoedingsperiode te
verlengen, met respect voor individue-
le keuzes van de cliënten.

Yunio voor professionele begeleiding
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.zorgvoorborst-
voeding.nl). De zorgverleners moeten
kunnen luisteren, inleven en advise-
ren. Zij moeten ook bijgeschoold blij-
ven, en zelf lezen en leren. Zij moeten
protocollen naleven en elkaar bij de
les houden. En als een scala van taken
zich aandient, is het zaak voor ogen te
houden dat juist iets heel gewoons en
alledaags als borstvoeding geven bij-
zonder de moeite waard is.

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 (10
cent per minuut). Voor meer info over
de Wereld Borstvoeding Week, kijk op
www.borstvoeding.nl.

Borstvoeding de moeite waard bij
Yunio
Waarschijnlijk kent iedereen die met borstvoeding te maken heeft ook
wel situaties waarin het geven van borstvoeding niet vanzelf gaat. Vrou-
wen die zelf voeden horen verhalen van vriendinnen, familie of collega’s.

De kerk stamt uit 1870 en is door Cuij-
pers ontworpen. De familie Van Dorth
tot Medler was, net als in Kranenburg,
de grote geldgever. Het is een klein,
licht kerkje, zonder pilaren met maar
250 zitplaatsen. Daar kunnen dus niet
alle gelovigen tegelijkertijd in. Met
Kerst moesten wel eens mensen naar
huis gestuurd worden. Toen met Bor-
culo samen het Vormsel gevierd werd,
zat het bommetje vol. Er zijn drie ko-
ren, die ieder hun eigen publiek heb-
ben en zo kunnen de kerkgangers een

beetje verdeeld worden. De kwaliteit
van de koren wordt alom geprezen. De
beelden en de ramen in de kerk ko-
men ook uit het atelier van Cuijpers.
Een paar jaar geleden is op het pries-
terkoor een oud raam in ere hersteld,
dat 60 jaar verborgen was; dichtge-
metseld. Toen die rare ronde plek in
de achtermuur opengemaakt werd,
bleek dat er nog 70 % van het oude
glas aanwezig was. Terug van de glaze-
nier is het nu ’t pronkstuk van de
kerk.

Er zijn wel 300 vrijwilligers en men
probeert de diverse taken door veel
mensen te laten uitvoeren, zodat nie-
mand té zwaar belast wordt en ieder-
een maximaal betrokken wordt bij het
reilen en zeilen van de parochie. Dit
versterkt de gemeenschap. Daags voor
Oudejaarsdag wordt er voor al die vrij-
willigers een oliebollenfestijn gegeven
en dat is een succes. Het kerkbestuur,
waarvan nu nog de leden de diverse
werkvelden aansturen, heeft goede
voelhoorns in de gemeenschap en
houdt graag de lijnen kort, zodat men
elkaar weet te vinden. Om jongeren
bij de parochie te betrekken bestaat
(nog) geen specifiek beleid.  Voor als er
op zondag géén dienst is heeft men
een mooie oplossing gevonden. De
kerk wordt gewoon open gedaan en
een vrijwilliger zet mooie muziek op

en gaat rustig in een hoekje zitten le-
zen, terwijl ondertussen iedereen die
toch even naar de kerk wil, daarvoor
de gelegenheid heeft. In de vakanties
is op dinsdagmorgen, als het secretari-
aat open is, ook de kerk open en ook
dan komen er regelmatig bezoekers.
De pastorie is bewoond door een echt-
paar dat actief betrokken is bij paro-
chiezaken. Dat wordt prettig gevon-
den. Zonder dat de bewoners nu over-
lopen worden door mensen die voor
allerlei wissewasjes aanbellen, blijkt
het handig te zijn, dat als de nood aan
de man komt er een vertrouwd ge-
zicht is, dat de weg weet. Ruurlo is een
echte plattelandsparochie. Veel men-
sen wonen hier al hun leven lang en
de sociale controle is navenant groot,
maar dat wordt niet als last ervaren
maar als meeleven. 

Aanvankelijke was men niet blij met
de fusie, maar na een presentatie, die
helderheid verschafte over veel zaken,
begreep men dat de verantwoordelijk-
heid voor het voortbestaan van de ei-
gen geloofsgemeenschap bij zichzelf
ligt. Nu wordt 1 januari 2010 met ver-
trouwen tegemoet gezien. Samenwer-
king met Lochem en Borculo bestond
al bij Huwelijksvoorbereiding, Eerste
Communie, Doop en Vormsel. Er is bij
de kerk een goede ruimte om dit soort
bijeenkomsten te houden. Met de fu-
sieparochie blijft het belangrijk dat
zoveel mogelijk mensen zich verant-
woordelijk voelen voor de parochie,
zodat het een ding van de hele ge-
meenschap is.

Buurte mak'n met Ruurlo
Deze keer maken we kennis met de H. Willibrordparochie in Ruurlo. De
geloofsgemeenschap van de St. Willibrorduskerk van Ruurlo telt zo’n
1200 parochianen. Hooguit één vierde van de mensen in Ruurlo die kerke-
lijk gebonden zijn, is katholiek. De verhouding met de andere gelovigen
is heel goed, zó goed, dat men over en weer, met gesloten beursen, gebruik
maakt van elkaars kerkgebouwen als groot onderhoud gepleegd moet
worden.

Advertorial

Wij als fysiotherapie praktijk Fysioplus zijn er trots op dat we een aan-
tal groepsactiviteiten kunnen gaan aanbieden. Het gaat hier om: Co-
re-stability, Bekkenbodemtraining en Perfect Pilates.

Core Stability (Training voor de romp/wervelkolom)
Core-stability  is een vorm van training met behulp van een grote bal, waar-
bij kracht, stabiliteit en coördinatie aangesproken worden. U wordt zich be-
wust van alle spiergroepen rondom de wervelkolom en leert wat dat voor
uw houding kan betekenen. De wervelkolom moet ons rechtop houden,
maar moet ook zo mobiel zijn dat we onze dagelijkse activiteiten kunnen
uitvoeren (werken en sporten). Voor een goede dynamiek van de wervelko-
lom is goede samenwerking tussen de verschillende spiergroepen essenti-
eel. Bewust tillen, spannen en ontspannen en het voelen van evenwicht ma-
ken de omgang met de rug in het dagelijks gebruik makkelijker. Kortom een
training van het hele lichaam met inspanning en ontspanning.  Core-stabi-
lity brengt uw rug weer in balans.
Deze lessen zullen worden gegeven in een blok van 8 op maandag van
18.00 tot 19.00 uur.

Bekkenbodemtraining.
Sterke bekkenbodemspieren en buikspieren zijn van vitaal belang voor uw
houding en zijn daarmee de basis om u als mens te dragen. Bekkenbodem-
training is een vorm van training waarbij  u zich bewust leert worden van
de bekkenbodemspieren en de spieren rondom het bekken die hiermee in
verbinding staan. De bekkenbodemspieren ondersteunen de organen in het
bekken en de buik. Door deze spieren te trainen kunt u werken aan de ver-
betering van de controle over uw bekkenbodem bij bv incontinentie-, of rug-
klachten. Ook kan verbetering van de controle over de bekkenbodemspieren
van belang zijn voor vrouwen met bekkenklachten na een bevalling. De trai-
ning is algemeen van opzet, is niet leeftijdsgebonden en zowel voor mannen
als vrouwen. Er wordt gewerkt in kleine groepen van ongeveer 8 personen.
De groep wordt begeleid door een gespecialiseerd fysiotherapeute. 
Bij voldoende deelname willen we zsm starten met een blok van 8  lessen
op woensdag ochtend van 9.00 tot 10.00 uur.

Perfect Pilates: 
Perfect Pilates is een bewegingsvorm waarbij de oude Pilates methode (de
kunst van de spierbeheersing) geperfectioneerd is. Dat wil zeggen aangepast
aan de kennis van deze tijd, waardoor de training effectiever, veiliger en in-
tensiever wordt. De techniek bestaat uit gecontroleerde, vloeiende en na-
tuurlijke bewegingsvormen waarbij kracht, lenigheid, coördinatie en stabi-
liteit aan bod komen. Door middel van diverse oefeningen worden de rug-
en nekspieren, buikspieren, bekkenbodem en middenrif getraind. Perfect Pi-
lates is geschikt voor degene die rustig en geconcentreerd wil bewegen en
daarbij wil werken aan de algemene lichaamshouding, en aan ademhaling,
concentratie en ontspanning. Er wordt in kleine groepen les gegeven door
een gecertificeerde Pilates-docente, met aandacht voor de individuele wen-
sen. 
Deze lessen worden gegeven in een blok van 8 opeenvolgende dinsdagen
van 10.30 tot 11.30 uur.

Heeft u interesse dan kunt u contact met ons opnemen. Mocht u de tijd
niet schikken maar wel interesse hebben laat het ons gerust weten. Voor
inlichtingen en aanmelding kunt u bellen naar Fysioplus (0314) 381383.
FysioPlus, Burgemeester Van Panhuysbrink 1D, Hoog-Keppel.
E-mail: info@fysioplushoogkeppel.nl.
Website: www. fysioplushoogkeppel.nl.



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Citroën Jumpy Jumpy 02-1999 191.161 km € 3.250,-

Ford Focus 1.6 16V 74KW WGN Trend 10-2005 81.983 km € 11.200,-

Hyundai Atos 1.1I Active Young 10-2006 74.428 km € 5.750,-

Nissan Note 1.4 16V 5D Acenta 04-2007 41.523 km € 13.750,-

Peugeot 406 SR 2.0 HDI Break 90 pk 01-2002 216.374 km € 3.500,-

Renault Scenic Expression 1.9 DTi 80 pk 07-2001 203.874 km € 5.250,-

Volkswagen Polo 1.4 16V 55KW 3D CL 07-2004 91.289 km € 8.400,-

Opel Meriva 1.6 16V Enjoy
01-2006, zwart, 37.281 km

€ 13.950,-

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!!

VERKOOP ALLE MERKEN AUTO’S

Hoegenstraat 3 • 7021 LX Zelhem
Tel. zaak 0314 - 64 17 00
Tel. privé 0575 - 46 24 04
Fax 0314 - 64 10 35

Occasion bouwjaar
Renault Modus 2009 + 2005
Renault Scenic 1.6 2002 + 1998
Opel Astra station 2002
Opal Frontera 1997
Seat Inca D 1999
Citroën C3 1.4 2002

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Ford Focus 1.6 16v
74 kw 5D Trend, 04-2001 

169781 km € 4.750,-
FORD FOCUS 1.6 16V 4D GHIA € 5.900 05-1999 110.080 km
MAZDA 3 1.6I SPORT TOURING € 13.500 01-2006 28.478 km
MAZDA MX5 1.6I EXCLUSIVE € 10.750 06-1998 123.000 km
NISSAN PRIMERA 2.0 5D GX € 3.750 09-1998 148.000 km  
OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ENJOY € 9.750 06-2003 81.000 km 
PEUGEOT 307 GRIFFE 2.0 16V 5 DRS € 13.950 01-2005 36.541 km
RENAULT SCENIC RXT 1.8 16V € 8.250 01-2001 97.000 km 
TOYOTA AVENSIS 1.8 16V SEDAN LUNA € 13.750 09-2003 123.036 km 
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OXFORD € 9.750 01-2003 90.000 km
VOLVO S60 2.4 D5, groen Kinetic 10-2004
PEUGEOT 307 BREAK 1.6 XS, zwart 03-2006

Autobedrijf
Melgers

AUTOBEDRIJF

BRUIL

Suzuki Alto 1.0
2002, blauw

69.000 km

www.autobedrijfbruil.nl

Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

• APK keuringsbedrijf
• Reparatie en onderhoud
alle merken auto’s

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s

• Schadereparaties

Ford Ka 1.3 2001 zwart 106.000 km
Renault Clio 1.2 16v 2001 blauw 155.000 km
VW Golf 1.9 tdi 1999 groen 218.000 km
Mazda 323 F 1996 blauw 119.000 km

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

Opel Vectra
188 V-line, 2005,

€ 15.500,-
CHRYSLER 300 C 3.0 v6 TOURING 2006 27950

OPEL ASTRA 1600-16V COSMO 2004 11450

OPEL MERIVA 1400-16V COSMO AIRCO 2005 11950

OPEL ZAFIRA 1800 ELEGANCE AUTOMAAT 2002 9950

OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10950

AUDI TT 1800-TURBO 1999 10950

BMW 318 EXECUTIVE 2002 13950

PEUGEOT 307 1600 5-DRS 2002 9950

FORD GALAXY 2.0 MPV 2004 14950

TOYOTA AVENSIS 2.0 VERSO 6-PERS. 2003 15950

VOLVO S60 D5 SPORT 2005 16950

VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT AWD 2003 16950

VW BORA 1600-16V COMFORTLINE 2002 10450

VW TRANSPORTER 1.9 TDI 2003 10500

LANDROVER DISCOVERY TD5 4X4 2004 20950

OPEL TIGRA 1800-16V CABRIO ROSSA 2006 17950

CITROEN SAXO 3-DRS 2001 4450

PEUGEOT 106 3-DRS ACCENT 2003 5250

III nnn fff ooo rrr mmm eee eee rrr    nnn aaa aaa rrr    ddd eee    vvv eee lll eee    mmm ooo gggg eee lll iii jjj kkk hhh eee ddd eee nnn !!!

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

U zoekt een
(nieuwe)

baan?

BanenContact
Vacature-aanbod

in uw regio!

U zoekt een
(nieuwe)

baan?

BanenContact
Vacature-aanbod

in uw regio!

Deze banenpagina

verschijnt wekelijks

in een oplage van

ruim 50.000 ex. in de

volgende edities:

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER
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WEEKBLAD

WEEKBLAD

WEEKBLAD

U wilt ook op

deze pagina

adverteren?

DAT KAN!
(0575) 55 10 10
Drukkerij Weevers

(0544) 37 13 23
Weevers Elna
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's Heerenberg

Werk vind je

in de regio!

� Contact Bronckhorst Midden

� Contact Bronckhorst Noord

� Contact Bronckhorst Zuid

� Contact Ruurlo

� Contact Warnsveld

� Elna

� Groenlose Gids

� Achterhoek Vakantiekrant

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

LEERLING PROCESOPERATOR M/V
OMGEVING Doetinchem – Fulltime - vacaturenum-
mer; VVN00706

Onze klant is een succesvol productiebedrijf in de omgeving
van Vorden.

Werkzaamheden;
Je gaat in deze functie 0,5-1 jaar werken. In deze periode
leer je alles binnen de organisatie kennen op diverse afde-
lingen. Daarna wordt er een traject bepaald en ga je een op-
leiding tot procesoperator volgen.

Functie eisen; 
- Affiniteit met techniek en de levensmiddelenindustrie;
- bereidheid tot het volgen van een opleiding;
- nauwkeurig en netjes kunnen werken;
- bereidheid tot het werken in ploegen.

Intertoys Lichtenvoorde is op zoek naar

Winkelmedewerk(st)er
voor gemiddeld 12 uur per week

Voor deze functie zoeken we een
enthousiaste, vriendelijke,

stressbestendige, flexibele en collegiale
medewerk(st)er.

Ervaring met de verkoop is een pre.
Leeftijdsindicatie c.a. 35 jaar

Lijkt het je leuk om ons team te komen
versterken, reageer dan door een brief,
cv en eventueel pasfoto te sturen naar:

Intertoys Lichtenvoorde, Nieuwmarkt 59,
7131 LJ Lichtenvoorde

Bel voor meer informatie
Met de heer D. Wansink,

0544- 375841

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

KANTER CNC M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime – vacaturenummer; VN00703

Werkzaamheden;
Vanaf tekening zelfstandig instellen en programmeren van een
CNC gestuurde kantbank. 

Functie eisen;
- Bedienen, instellen en programmeren van een CNC kant-

bank;
- aantoonbare kennis en/of ervaring met betrekking tot plaat-

werk;
- bereidheid tot het werken in twee ploegen.

VERKOOPMEDEWERKER M/V
Omgeving Zutphen - Parttime - vacaturenummer; VVN00664

Werkzaamheden;
In deze functie verkoop je meubels, verlichting en woonacces-
soires. Verder houd je je bezig met het inrichten van de winkel.
Om deze taken goed uit te kunnen voeren is technisch inzicht,
omgaan met de computer, creativiteit en klantvriendelijkheid
een vereiste. Het is van belang dat je op de vrijdag en zaterdag
kunt werken. Daarnaast kun je doordeweeks ook ingepland
worden.

Functie eisen;
- Enthousiaste instelling; 
- ervaring in meubelbranche in een pré;
- representatief;
- klantvriendelijk.

MACHINE OPERATOR M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime– vacaturenummer; VIW00598  

Werkzaamheden;
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het bedienen, om-
bouwen en instellen van diverse machines. Het verhelpen van
storingen aan de machines en het meten en testen van de pro-
ducten behoren ook tot je werkzaamheden. Tevens zorg je er-
voor dat het productieproces zo vloeiend mogelijk verloopt met
zo weinig mogelijk uitval.
Je verricht werkzaamheden in een 3 ploegendienst.

Functie eisen;
- LTS/VMBO Metaal bij voorkeur aangevuld met VAPRO; 
- je hebt proces en technisch inzicht; 
- je beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en je wilt je ver-

der ontwikkelen.

WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR M/V
Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenummer; VVN00702

Werkzaamheden;
Het zelfstandig tijdig opstellen van scherpe kostbegrotingen
van potentiële projecten en het bewerkstelligen van een zodani-
ge technische en administratief-oranisatorische werkvoorberei-
ding en begeleiding van projecten op locatie, dat een kwalitatief
optimale en tijdige projectuitvoering tegen minimale kosten ge-
waarborgd is. 
De verdeling van de werkzaamheden op kantoor en locatie is
80/20.
De calculator rapporteert aan het hoofd bedrijfsbureau.

Functie eisen;
- MBO/HBO opleiding werktuigbouw of bouwkunde;
- ervaring met calculeren, werkvoorbereiding en het begelei-

den van projecten;
- ervaring met staalconstructies;
- gedegen kennis van automatisering;
- goede communicatieve vaardigheden;
- analytisch en opmerkingsvermogen;
- accuraat.

LASSER MIG/ MAG M/V
Achterhoek – fulltime – vacaturenummer; VJK00475

Werkzaamheden;
Constructies van tekening samenstellen en aflassen.

Functie eisen;
- Boren, tappen, zagen, slijpen; 
- MIG/MAG lassen; 
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal; 
- geen 9 tot 5 mentaliteit; 
- bereidheid tot het werken in een 2-ploegendienst.

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

Bouwbedrijf Bruggink ontwikkelt en bouwt projecten 
voor de particuliere en zakelijke markt. Het gaat 
hierbij zowel om nieuwbouw als verbouwprojecten. 
Naast het bouwbedrijf is een keuken-/sanitairbedrijf 
actief, waarmee nauw wordt samengewerkt.

Vanwege onze goed gevulde orderportefeuille en 
een ontstane vacature hebben we behoefte aan 
een extra

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
het aanvragen van bouwvergunningen
controleren en actueel houden c.q. aanpassen van 
tekeningen of uitvoeringsdetails
op basis van werktekeningen en planning berekenen 
en afroepen van benodigde materialen en diensten
het maken van werkinstructies/werkboekjes voor 
metselaars, timmerlieden, installateurs en uitvoerders
onderhouden van contacten met opdrachtgevers,
onderaannemers en leveranciers

Wij vragen:
een afgeronde opleiding en ervaring 
als werkvoorbereider
klantgerichte instelling
HBO denk- en werkniveau
goed en flexibel in teamverband kunnen werken

Wij bieden:
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
prettige collega’s 
goede ontplooiingsmogelijkheden 
een organisatie die veel waarde hecht aan goede 
persoonlijke verhoudingen en de inbreng van
medewerkers

Inlichtingen over deze functie kunt u telefonisch 
inwinnen bij: B. Heutinck: 0315 24 29 29

Schriftelijke sollicitaties met uw cv kunt u 
naar onderstaand adres sturen of een e-mail
verzenden naar: b.heutinck@bruggink-bv.nl

WERKVOORBEREIDER

Cafetaria

Spalstraat 5, 7255 AA  Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 12

Is op zoek naar een  

nette medewerker m/v
Voor het weekend

Werktijden tussen 12.00 uur en 20.00 uur
Leeftijd vanaf 16 jaar

Voor reacties vragen naar dhr. H. Langeler




