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Het gebouw zelf zou de Parel nooit
hebben gekregen. Alleen al vanwege
het feit dat de bouwmaterialen die
zijn gebruikt niet origineel zijn’, zo
zegt hij. Normaliter wordt de Parel
van Vorden ieder jaar in april/ mei uit-
gereikt. Dat het dit keer wat langer
heeft geduurd, heeft een duidelijke re-
den. Gosse Terpstra: ‘ Onze Werkgroep
bestaat uit acht leden, wij proberen al-
tijd een unaniem oordeel te geven. Dat
wil zeggen dat alle acht leden het er
mee eens moeten zijn wie de Parel
krijgt. We hadden dit keer drie nomi-
naties. We kwamen er in eerste instan-
tie niet uit. De Parel van Vorden staat
altijd op de agenda van onze maande-
lijkse bijeenkomsten. Net zo lang tot-
dat we het allemaal met elkaar eens
zijn. Nee ik verklap niet wie de andere
twee nominaties waren’, zo zegt Gosse
Terpstra lachend. ( Trouwens voor

2009 lijkt het straks weer een puzzel te
worden, want de Werkgroep Leefbaar-
heid Vorden heeft op dit moment ( be-
gin oktober ) opnieuw drie nominaties
‘geprikt’ !
De Parel van Vorden wordt al vanaf
1979 ieder jaar uitgereikt. Behalve in
1992 en 1996, toen was er geen aanlei-
ding toe. Gosse Terpstra: ‘ Onze doel-
stelling is om de leefbaarheid in Vor-
den te bevorderen. Dat betekent dat
wij ook dikwijls kritische geluiden la-
ten horen over zaken die ons niet aan-
staan en die verbeterd kunnen wor-
den. We hebben toen ooit besloten om
de plaatselijke bevolking ook eens at-
tent te maken op leuke dingen in de
gemeente. Zeg maar hen te belonen
met de ‘Parel van Vorden’, zo zegt hij.
In 1979 was de eerste Parel bestemd
voor de nieuwe feestzaal van hotel
Bakker. Van de inmiddels 27 uitgereik-

te Parels ( aanstaande vrijdag dus de
28e ) hebben er pakweg 23 betrekking
op een gebouw. Er waren een paar uit-
zonderingen bijvoorbeeld in 1985.
Toen was de Parel bestemd voor de
Vordense winkeliersvereniging vanwe-
ge het aanbrengen van de kerstversie-
ring in het dorp. In 1987 was het ‘klei-
nood’ ( schild met inscriptie ) voor het
Staringbeeld dat Frank Letterie heeft
gemaakt.
En dan dit keer de Parel voor héél de
Wildenborch ! Frieda te Lindert, voor-
zitter van de Stichting Kapel de Wil-
denborch hierover: ‘ Wij zijn natuur-
lijk heel erg verrast met deze onder-
scheiding. Een Parel voor al die vrijwil-
ligers, prachtig toch. De mensen den-
ken vaak dat het maar heel gewoon is
dat vrijwilligers wel even zullen hel-
pen. Gelukkig zien anderen ( Werk-
groep Leefbaarheid Vorden, red. ) dat
het toch wel heel bijzonder is dat zo’n
hele gemeenschap meehelpt. Vrijwel
iedereen in de Wildenborch heeft een
steentje bijgedragen. De één wat meer
dan de ander, maar iedereen hielp
naar ‘eigen vermogen’. En daar ben ik
best trots op’, aldus Frieda. Eén per-
soon heeft wel heel gedaan om de ver-
bouw van de Kapel te realiseren, te we-
ten Hans Ezerman. Frieda: ‘Hans was
vanaf het begin ( voorjaar 2007 ) bij de
plannen betrokken. Toen een jaar la-
ter met de verbouwing werd begon-
nen, heeft hij de werkzaamheden be-
geleid en was hij tijdens de bouw heel
veel aanwezig’. De Stichting Kapel de
Wildenborch heeft zijn inbreng naar
waarde ingeschat. Als eerbetoon werd
tijdens de opening, het pleintje voor
de ingang van de Kapel omgedoopt tot
het ‘Hans Ezerman plein’. 

Wat vele Vordenaren waarschijnlijk
niet weten is dat de Werkgroep Leef-
baarheid Vorden zich, behalve met de
Parel van Vorden met heel veel andere
dingen op het gebied van de leefbaar-
heid bezig houdt. Gosse Terpstra: ‘Zo
waren we vrij recent als ‘ klankbord-
groep ‘ betrokken bij het groen struc-
tuurplan van de gemeente Bronck-
horst. Thans nog als klankbordgroep
van het bermbeheer plan. Zo hebben

we destijds de gemeente geadviseerd
‘doe wat aan het van Arkelplein’. Petje-
af voor de professionele wijze waarop
de gemeente met onze opmerkingen,
zienswijze e.d. omgaat. We denken
mee over de ontwikkelingen van het
Masterplan Vorden. Het monumen-
tenbeleid, sloopvergunningen e.d. Wij
buigen ons er over welke gevolgen dat
allemaal voor de leefbaarheid in het
dorp betekent’, zo zegt hij. De Werk-
groep Leefbaarheid Vorden gaat op ei-
gen initiatief of op verzoek in open
overleg gesprekken aan met overhe-
den, instanties en burgers, waarbij de
Werkgroep zich politiek, financieel
onafhankelijk opstelt. Gosse Terpstra
tot slot : ‘ We willen initiatieven stimu-
leren waar anderen mee verder kun-
nen gaan’.
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Parel van Vorden voor gehele gemeenschap
Wildenborch ! Vrijdag 9 oktober uitreiking in de Kapel

Vrijdagavond 9 oktober is het weer feest in de Kapel in het buurtschap
Wildenborch. Dat was het namelijk ook op 7 november 2008 toen de ver-
bouwde Kapel werd geopend. Bij die gelegenheid is daar ook aan de zij-
kant van het gebouw een ‘Vrijwilligersboom ‘ geplant. Aanstaande vrijdag
zal de Kapel ongetwijfeld weer volstromen. Dan zal de plaatselijke Werk-
groep Leefbaarheid de ‘ Parel van Vorden ‘ ( over het jaar 2008 ) aan de ge-
hele gemeenschap Wildenborch uitreiken. Gosse Terpstra, voorzitter van
Leefbaarheid Vorden: ‘ Het komt zelden voor dat wij een Parel aan een
‘clubje mensen ‘ uitreiken. In dit geval meer dan verdient. Wij zijn name-
lijk onder de indruk geraakt over de wijze waarop de Wildenborchse be-
volking eensgezind de schouders onder het project heeft gezet.

Gosse Terpstra: grote waardering voor Wildenborchse bevolking

Kapel met op de voorgrond de ' vrijwilligersboom '

Lees het ook op www.contact.nl!

Plus wij zijn er voor u,
elke maandag

3 broden € 2.89
• Hamschijf / Dikke
• vleesribben kilo € 3.99
• Heerlijke varkenshaas

500 gram € 4.95
• Hollandse bloemkool € 0.99
Laatste week van de wijnfolder,
vul uw voorraad aan met deze

heerlijke wijnen!

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

HENGELO
heeft het,

HENGELO
bruist !!

HENGELO
het Centrum van Bronckhorst

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

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

Fire Chicks!
Deze vuurartiesten zullen je ver-

rassen met hun dansen met vuur-

spuwen, vuurpoi en vuurstaf. Dit

zijn brandende fakkels aan kettin-

gen en stokken. Ze zijn al 5 jaar ac-

tief als vuurartiest. Met een grote

variatie in de shows! Van Drievliet

tot Panama, ze hebben al op ver-

schillende grote plaatsen opgetre-

den. In Hengelo zullen ze op 3

plaatsen optreden en laten ze tus-

sendoor hun kunsten zien op ver-

schillende lokaties in het dorp.

Neem een kijkje als je niet te bang

bent voor vuur!

KOOPZONDAG
ZONDAG 11 oktober 

met Straattheater

KOOPZONDAG
ZONDAG 11 oktober 

met Straattheater WWW III NNN KKK EEE LLL SSS OOO PPP EEE NNN
vvv aaa nnn 111111... 000 000 ttt ooo ttt 111777... 000 000 uuu uuu rrr

De FIRE CHICKS treden op:

13.30 uur bij de Welkoop

14.30 uur bij de Spannevogel

15.30 uur bij Expert

Wol- en Hobbyshop

Regelink
Raadhuisstraat 5, 7255 BK Hengelo Gld. Tel. 462266

Diverse soorten wol
heel veel hobby

NIEUW:
dubbele pyramidekaarten

DDDeeezzzeee   wwweeeeeekkk   
iiinnn   CCCooonnntttaaacccttt

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Bos rozen

20 st. €3.90

Gld.dichtbij

Kaartjes 

Marco Borsato

winnen?

zie de provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 



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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 oktober 10.00 uur ds. F. Brandenburg, gezamen-
lijke Geref. Herv. Jeugddienst in de Geref. Kerk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 oktober 10.00 uur ds. F. Brandenburg, gezamen-
lijke Geref. Herv. Jeugddienst in de Geref. Kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 oktober 10.00 uur  ds. Marianne Benard, doop-
dienst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 oktober 10.00 uur Eucharistieviering, doopdienst
mmv Strong.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 oktober Eucharistieviering, dameskoor.
Zondag 11 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
10-11 oktober G.M. Wolsink, Laren, tel. 0573 – 40 21 24.
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. 
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap Dierenartsen 
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

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.

Bladeren
Het nieuwe boek van

Jan Wagenvoort 
ligt vanaf 15 oktober

in de winkels

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

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

�

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

�

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

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.
Pianoles v. Pieter Reber-

gen. jouw muziek spelen Zi-
euwent 06-29220857

�

W E R E L D   W I N K E L
VORDEN Wij helpen U graag
bij het samenstellen van U
KERSTPAKKET.

�

TE HUUR : Opslagruimte
p/m 80 m2 buitengebied Zel-
hem/ Halle. Per 15 okt 2009,
voor info 06 51417691

�

Te koop grote caravan (6
m lang): KNAUS AZUR, incl.
accessoires Bouwjaar: 1986.
Indeling: ruime zitgelegen-
heid, keuken met koelkast,
toilet, bed. Veel bergruimte,
zonwering, fietsenrek Leeg-
gewicht: 952 kg. Max.ge-
wicht: 1300 kg. Laadverm.:
348 kg. Vraagprijs € 850,00
Tel: 06-29156456

�

Zaterdag 10 oktober ba-
zar/rommelmarkt bij de Gere-
formeerde Kerk aan de Zut-
phenseweg 13 in Vorden van
10.00 uur tot 14.30 uur

�

Dagmenu’s
7 t/m 13 oktober 2009 

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

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

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

Woensdag 7 oktober
Minestronesoep/ Varkensmedaillons met champignonsaus,
aardappelkroketten en groente

Donderdag 8 oktober
Karbonade de Rotonde met aardappelen en rauwkost-
salade/ yoghurtfriss.. met slagroom

Vrijdag 9 oktober
Groentesoep/Zalmfilet met dillesaus, aardapp. en groente

Zaterdag 10 oktober (alleen afhalen/bezorgen)
Saté varkenshaas met pindasaus, aardappelen en groente/
ijs met slagroom 

Maandag 12 oktober
Mosterdsoep/ Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappe-
len en groente

Dinsdag 13 oktober
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met
slagroom

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Vol Smaak
Nieuwe oogst Doyenne du Comice
handperen, sappig en groot 1 kilo 0,99
Panklare stamppot groente 
(boerenkool, zuurkool uit ’t vat, hutspot, zoute snijbonen, etc.)

2e zak voor halve prijs

Bildtstar van onze vaste teler 10 kilo 3,99
maximaal 3 zak per klant.

Zoete witte druiven 1 kilo 1,79
Uit eigen keuken

Ambachtelijk goed gevulde erwtensoep +
roggebrood met Zeeuws spek 1 liter 5,99

(portie voor 2 personen)

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

Te huur per 1 nov: Ruime
halfvrijstaande woning met
tuin bij boerderij. Hogen-
kampweg 16b Hengelo(Gld.
Tel 0613603664

�

Het Leupold trio met intie-
me kamermuziek in Kultur-
husRuurlo 11 okt. 15u30.
Toeg. à € 15.00 via
www.kunstkringruurlo.nl en
a.d. zaal.

�



Cadeau-tip

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

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

KIWA GEKEURDE TANKS
LEVERING EN PLAATSING INCLUSIEF
INSTALLATIECERTIFICAAT

DIESEL BLANK, DIESEL ROOD, EN -590
SCHERPE PRIJZEN !

VOOR INFO:

WEULEN KRANENBARG
BRANDSTOFFEN B.V.
ENKWEG 1A VORDEN
0575 551811 / 06 51159011

KIWA GEKEURDE TANKS

Na nachten vol met mooie dromen
over wanneer de baby nu zou komen,
is het dan eindelijk zover.
Hoera, ons zusje is er!

Jasmijn
Jasmijn Frederique

Bert, Nicole, Thijmen en Fabian Huetink

27 september 2009.

Holtmaet 7, 7251 VV Vorden
tel. 0575-555033

40 jaar getrouwd

Henny & Anny Helmink-
Miltenburg

Dit vieren wij op 18 oktober.
U bent van harte welkom op onze receptie van
15.30 tot 17.00 uur bij hotel Bakker, Dorpsstraat
24, Vorden.

De Eldersmaat 3
7251 RJ Vorden

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Hondenschool "Klein Weetink"
te Velswijk geeft het hele jaar

doorlopende puppycursussen.

Zie ook:
www.kleinweetink.nl

WITTE 
BOLLEN

6 VOOR 1.95

ZONNEPITTEN-
BROOD

DEZE WEEK 1.95

SLAGROOM-
SNITT 

NU VOOR

5.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 6 oktober t/m zaterdag 10 oktober.

APPELKRUIMEL
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

In de praktijk Esoteric Healing 
& Reflexologie te Warnsveld 
deze maand gereduceerd tarief.

Open van maandag t/m zaterdag.
Informatie/afspraak;

Annelies 06-48424109 
Nico 06-48717371 

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

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

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen? 

Dat kan met de deskundige hulp en zorg van
Quintes Thuiszorg.

- kleinschalige organisatie
- vast team zorgverleners
- hart voor uw zorg!

Wilt u meer informatie, neem dan contact met
ons op: 0575-510517 of via www.quintesweb.nl

Voor diverse cliënten in het gebied
Zutphen, Warnsveld en Vorden zoeken wij 

gemotiveerde verzorgenden 
met een zorghart. 

Voor meer informatie www.quintesweb.nl
of 0575-510517

Rustoordlaan 39 • 7211 AW Eefde
Tel. 0575-510517 • www.quintesweb.nl

De nieuwe 
hobby workshops 

gaan weer beginnen!
Haal nu uw lijst in de hobby

winkel bij
Suus hobbyshop

Dorpsstraat 15, Vorden. Tel. (0575) 553566



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

Cadeau-tip
Kijk en koop 

bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij 

en een ruime keus!

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

14 hotelkamers en 2 appartementen

Voor elk wat wils
3 gangen gelagkamermenu € 25,00

Wild eten in de Achterhoek
3 gangen wildmenu normaal € 38,50
Tijdens de openingsweek van 15 t/m 21 oktober

€ 29,00

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

AUTO RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

BANDENWISSELTIJD?
Het is veilig en comfortabel om al in de herfst 

uw winterbanden te laten monteren.

Ook kan het voor u aantrekkelijk zijn om te kiezen voor een winterband/velgcombinatie. Wij informeren u graag over de beste oplossing of  kijk op www.peugeot.nl

Ons scherpe all-in bandentarief 
is inclusief: opslag van uw 
zomerbanden, montage,

balanceren, wielgewichten, ventiel, 
verwijderingsbijdrage en btw. 

Dus geen verrassingen achteraf!

ALL-IN!

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

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

de.molenkolk@planet.nl

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

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

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 mooiste herfst-collectie,
natuurlijk bij ons!!!

Zondag a.s. geopend
van 12.00-17.00 uur

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

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

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

Praktijk voor ENERGETISCHE
THERAPIE voor hulp bij

lichamelijke en emotionele
klachten, voedingsadviezen,

homeopathie.
Joke Kempers, 0575-441939.

joke_kempers1@msn.com

We gaan voor kwaliteit!
Zoete mandarijnen 20 voor 1.99

Uien zak 5 kilo 1.50
Stoofperen St. Remy of Giezer-Wilderman

2 kilo 1.50
Elstar of Goudreinette appelen 2 kilo 1.50

Aardappelen Lekkerlanders 10 kilo vanaf 1.99
Kadotip! Doe het met een streekproducten pakket!

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

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

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



Ook verkopen we overheerlijke erw-
tensoep en in de tent achter het Ach-
terhuus verkopen we snijbloemen.

Ook zal er een rad van avontuur draai-
en met allerlei leuke prijzen. Voor elk
wat wils dus. Rond de klok van half elf
zal er een veiling plaatsvinden. De
helft van de opbrengst zal zijn voor de
kerk, die het geld zal reserveren voor
het schilderen van de kerkzaal. De an-
dere helft zal beschikbaar worden ge-
steld voor het vervoer van goederen
naar Roemenie. We starten om 10.00
uur en sluiten om 14.30 uur.

Bazar/Rommelmarkt
Gereformeerde Kerk
Op zaterdag 10 oktober a.s. wordt
er bij de Gereformeerde Kerk aan
de Zutphenseweg 13 in Vorden een
bazar/rommelmarkt gehouden. Er
zal van alles te koop zijn, zoals
huishoudelijk allerlei, meubels,
boeken, speelgoed, kleding, enz.

Met het geld dat de collectanten heb-
ben opgehaald blijft KWF Kankerbe-
strijding zich inzetten voor minder
kanker, meer genezing en een betere
kwaliteit van leven. Dat doet zij echter
niet alleen, maar samen met patiën-
ten, onderzoekers, artsen, donateurs
en vrijwilligers.

SAMEN MOETEN EN KUNNEN WE
TEGEN KANKER STRIJDEN
Door de vergrijzing van de bevolking
en omdat kanker eerder ontdekt
wordt, zal het aantal kankerpatienten
de komende jaren sterk toenemen. De
strijd tegen kanker is dan ook nog niet
gestreden. Ondanks de goede resulta-
ten hebben we nog een lange weg te
gaan want helaas overlijden er nog
jaarlijks 38.000 mensen aan kanker.
Wetenschappelijk onderzoek blijft
daarbij nog steeds heel hard nodig. 
De KWF-afdeling Wichmond/Vierak-
ker dankt daarom iedereen voor zijn
of haar bijdrage aan deze collecte.

KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbe-
strijding heeft in Wichmond/Vier-
akker € 1142,51 opgebracht. Wie de
collectant heeft gemist kan alsnog
een gift overmaken op giro 26000
ten name van KWF Kankerbestrij-
ding in Amsterdam.

Ellen wilde haar gasten ‘iets’ cadeau
doen in het kader van 20 jaar Ellen’s
in Zelhem en kwam toevallig in con-
tact met de uitgever van het nieuwe
boek van Jan Wagenvoort. Ze werd ge-
troffen door de wijze waarop Jan ver-
halen vertelt en gedachtes losweekt en
vond die wel passen bij de wijze waar-
op zij haar gasten culinair wil verwen-

nen. “Bij het bereiden en serveren van
eten gaat het ook niet alleen om de ge-
bruikte grondstoffen. Sfeer, aankle-
ding en gedachten die je kunt loswe-
ken, bepalen mede de smaak en het
plezier aan het eten.”
Het boek ‘Bladeren’ is het derde boek
in een reeks, waarin Jan als mens in de
natuur (buitenmens) het jaar be-

schrijft in alle facetten van zijn ge-
dachtes. Door zijn werk als mollen-
schadebestrijder is hij dagelijks, en
veelal alleen, in de natuur te vinden.
Met de blik van de schilder/kunste-
naar, de gedachtes van een natuurfilo-
soof en de liefde voor de natuur,
schrijft hij alles op. Het worden ge-
dachtes, gedichtjes, herinneringen,
verhalen, maar ook tekeningetjes, fo-
to’s en schilderijtjes die hij vervolgens
zorgvuldig samenvoegt tot een bundel
en ordent volgens de maanden van
het jaar.
Als titel koos hij voor ‘Bladeren’ in al
z’n betekenissen. Het boek leent zich
er voor om door te bladeren en naar
behoefte flarden te lezen en gedach-
ten van de schrijver om te vormen tot
eigen kronkels en filosofieën. 
Onlangs was Jan Wagenvoort bij Ellen
op bezoek om haar het eindresultaat
te laten zien en met een glas wijn
werd getoost op een prettige samen-
werking. “Stel je voor”, zo omschrijft
Jan de samenwerking filosofisch, “dat
een gast van het restaurant, die het
boek cadeau heeft gekregen, een jaar
later het boek in z’n handen neemt, er
in leest en in een fractie van een se-
conde de gehele sfeer en smaak van
het samenzijn in het restaurant op-
nieuw beleeft. Dat is toch prachtig.”
Het boek ‘Bladeren’ wordt gedrukt in
een oplage van 3500 stuks en zal bin-
nenkort verkrijgbaar zijn bij de diver-
se boekhandelaren in de regio.

Jan Wagenvoort’s boek ‘Bladeren’
cadeau bij diner voor twee

Iedereen die in de komende periode met minimaal twee personen komt
dineren bij Ellen’s Restaurant in Zelhem krijgt het door Jan Wagenvoort
geschreven boek met de titel ‘Bladeren’ als tastbare herinnering aan het
verblijf in het sfeervolle Zelhemse restaurant.

Echter, de realiteit is wel dan ik vanwe-
ge mijn dagelijkse werkzaamheden
niet meer wekelijks aan alle wedstrij-
den zal meedoen.( Arjan is samen met
Raymond Mars, eigenaar van Free
Wheel en runt hij samen met zijn
broer René in het buurtschap Linde
een rundveehouderij, red ) Daar waar
de ploeg mij nodig heeft ben ik van de
partij. In de tweede helft van het win-
terseizoen wanneer in Oostenrijk (
Weissensee) en in Zweden en Finland
de Grand Prix wedstrijden op natuu-
rijs worden gereden, ben ik wel van de
partij. En mochten er in Nederland
wedstrijden op natuurijs worden geor-
ganiseerd dan doe ik ook mee’, zo zegt
Arjan Mombarg.

Al pratende blijkt dat de Vordenaar er
nog lang niet aan toe is om de schaat-
sen definitief op te bergen. Integen-
deel zelfs. Met name wanneer hij ver-
telt over die bijzondere middag in
2008, toen teamgenoot Sjoerd Huis-
man, mede dankzij het fantastische
rijden van de ‘veteranen ‘ Erik Hulze-
bosch en Arjan Mombarg, Nederlands
kampioen werd ( 100 kilometer mara-
thonschaatsen op natuurijs ). Terug
denkend aan de bezoeken aan Pauw
en Witteman en andere media- aan-
dacht dan beginnen de ogen van Ar-
jan Mombarg weer te glinsteren en
zegt hij: ‘We hebben met Sjoerd Huis-
man, Gary Hekman, Geert Jan van der
Wal, Cedric Michaud, Erik Hulzebosch
en ik nog steeds een zeer sterke ploeg,
waarvan ik het komend seizoen hoge
verwachtingen heb. Erik Hulzebosch
is inmiddels gestopt met het rijden op
kunstijs, maar zal op natuurijs nog
veel voor de ploeg kunnen betekenen.
Hopelijk dat ook ik mijn steentje kan
bijdragen’, zo zegt Arjan.

Of de huidige schaatsploeg van Nefit
na 2010 onder een andere naam zal
verder gaan, blijft vooralsnog een
open vraag. Arjan : ‘ De skeelerploeg (

met Huisman, Hekman , v.d. Wal en
Mombarg, red ) blijft volgend jaar zij
het onder een andere naam, wel in
tact. Nu Nefit heeft afgehaakt ziet het
er naar uit dat Erik Hulzebosch inmid-
dels bijna rond is met een nieuwe
sponsor. De naam van het bedrijf kan
ik op dit moment nog niet noemen’,
zo zegt Arjan. Hoewel hij wat het
skeeleren betreft verder nog niet op de
zaken vooruit wil lopen, hoopt de Vor-
denaar toch wel dat hij volgend sei-
zoen gevrijwaard blijft van allerhande
‘ongemakken’. Behalve de skeelerwed-
strijd in Zwitserland om de ‘ Swiss In-
line Cup ‘, waar hij in de categorie ve-
teranen ( 30 jaar en ouder ) de snelste
bleek van de ruim 200 honderd deel-
nemers, heeft hij voor het eerst in zijn
loopbaan in 2009 in Nederland geen
podiumplek behaald.

Arjan: ‘ Ik skeeler al 11 jaar op het
hoogste niveau ( A- rijders )en in al die
jaren stond ik meerdere keren op het
podium.Afgelopen seizoen heb ik he-
laas veel wedstrijden niet kunnen rij-
den. Net voor de marathon in Vorden
ben ik enkele weken uit de running
geweest. Griep, keelontsteking e.d.,
waardoor ik bijna 5 kilo ben afgeval-
len. Eigenlijk kwam Vorden te vroeg.
Een paar weken later opnieuw een
poos aan de kant. Tijdens een fietstrai-
ning knalde ik op een paal met als ge-
volg, een gekneusd borstbeen en
ademhalingsproblemen. En het is bij
mij elk seizoen zo, dat ik door veel
wedstrijden te rijden, geleidijk aan in
vorm kom. 

Een diesel komt immers altijd laat op
gang’, zo zegt Arjan met een big- smi-
le om er aan toe te voegen ‘ let op, het
komend schaatsseizoen zijn ze op na-
tuurijs nog lang niet van ‘ Mompie ‘
af’! Inmiddels zijn de eerste trainingen
op de ijsbaan in Heerenveen al weer
gemaakt. Nabij huize Mombarg ver-
loopt de bouw van een nieuwe veestal

voorspoedig en wie weet gaat dat ge-
paard met de ‘groeiende vorm’ van
veehouder Mombarg zelf. Hoe het ook

zij, de 37 jarige Mombarg, inmiddels
ook vrijwel de oudste in het schaats-
wereldje begint aan zijn 12e seizoen

bij de A- rijders. Gezien het grote aan-
tal talentvolle schaatsers in Neder-
land, al een prestatie op zich !

'Ze zijn nog niet van Mompie af '

Arjan Mombarg: ' Laatste seizoen onder de Nefit- vlag
Drie jaar geleden kondigde de ketelfabrikant Nefit uit Deventer al aan om
in 2010 te stoppen met de sponsoring van de skeeler – en schaatsploeg (
marathonschaatsen ). Men vond tien jaar sponsoring voldoende. De spon-
soring van het marathonschaatsen stopt in maart aanstaande. Dat bete-
kent onder meer dat Arjan Mombarg komend winter voor het laatst in de
outfit van Nefit zijn wedstrijden zal rijden. Dus einde carrière ? De 37 ja-
rige Mombarg kijkt ons verbaasd aan en schudt het hoofd. ‘ Natuurlijk
komt er een keer een eind aan het sporten op het hoogste niveau. Op dit
moment nog niet, want ik vindt het skeeleren en het schaatsen nog steeds
hartstikke leuk om te doen.
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Deelname activiteiten stichtingen

Voor deelname aan alle activiteiten van de diverse stichtin-

gen geldt dat ze open zijn voor alle 55+ ers uit de gemeente

Bronckhorst, tenzij expliciet anders aangegeven. Dus als u

woont in het gebied van Vorden, mag u evengoed deelne-

men aan een activiteit van de stichting in Hengelo of Zel-

hem. Evenzogoed mogen inwoners uit het gebied van Zel-

hem of Hengelo, deelnemen aan de activiteiten in Steende-

ren of Drempt, Hummelo & Keppel.

Dus denkt u iets te zien dat voor u interessant is? Gewoon

opgeven en meedoen maakt niet uit welke stichting het or-

ganiseert! Kijk dus ook vooral naar het aanbod bij de plaat-

selijke stichtingen.

U vindt alle activiteiten van de stichtingen ook in het nieu-

we activiteitenboekje van onze gezamenlijke stichtingen.

Wilt u graag in het bezit komen van zo’n boekje?  Bel dan

met een van de stichtingen en zij zorgen dat u er een krijgt!

Studiekring voor ouderen

Stichting Welzijn van zowel Vorden, Steenderen als Henge-

lo wil in het najaar starten met een Studiekring voor oude-

ren. Een groepje van ongeveer 10 personen komt dan 1x per

2 weken bij elkaar om met elkaar een zelf gekozen onder-

werp uit te diepen.

Hobby’s, interesses, herinneringen aan vroeger etc. kunnen

aan bod komen. Kennis en levenservaring zijn de attributen

om invulling te geven aan deze middag. Daarnaast gaat het

om gezelligheid en aandacht voor elkaar. Er zijn geen kos-

ten aan verbonden.

Lijkt het u iets? U kunt zich aanmelden bij de betreffende

stichting (voor de adressen: zie boven aan de pagina). Zie

ook de voorlichtingsbijeenkomst onder het kopje Steende-

ren en elders in dit blad.

Computercursussen

De computercursussen in Zelhem gaan in oktober 2009

weer van start. U kunt zich opgeven voor één van de compu-

tercursussen. Alle senioren zijn van harte welkom, deelne-

mers hoeven geen lid van de ANBO te zijn om deel te kun-

nen nemen.

Er zijn cursussen voor beginners, aansluitende vervolgcur-

sus, Excel, fotobewerking, bestandsbeheer, fotografie. De

cursus fotografie is al volgeboekt.

Opgave voor de overige cursussen vóór 20 september 2009

bij: Han Legters, e-mail, Han-Halle@hetnet.nl Voor informa-

tie tel.: 0314-631036. 

Themamiddag over belastingzaken

Op dinsdag 3 november a.s. houden de gezamenlijke Oude-

renbonden in Vorden (ANBO en PCOB) samen met Stichting

Welzijn Vorden de jaarlijkse themamiddag. De bijeenkomst

wordt gehouden in het  Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in

Vorden. Aanvang is 14.00 uur.

Het onderwerp zal zijn: ‘Ontwikkelingen en wijzigingen in

de belastingwetgeving’. Het betreft vooral de aangiften over

2009 die in het voorjaar van 2010 moeten worden inge-

diend. De heer H. Kapper van de Belastingdienst Oost te

Doetinchem zal dit onderwerp voor ons toelichten en vra-

gen beantwoorden. Hij zal vooral ingaan op de wijzigingen

in de aftrek buitengewone uitgaven, zoals ziektekosten, die

ingrijpend veranderd zijn.

Iedereen is van harte welkom en er zijn geen kosten aan

verbonden.

Klachten melden

Hebt u ook wel eens dat u denkt: ‘Ik ga lekker een stukje lo-

pen’. En vervolgens struikelt u bijna over losse tegels in het

trottoir. Of u ziet dat er een lamp kapot is net in dat stukje

waar u nu juist ’s avonds door moet lopen. Het kan ook zijn

dat u ziet dat er een tak loshangt van een boom in uw

straat. En zo zijn er nog veel meer dingen te bedenken waar-

van u last kunt hebben. Al de bovengenoemde dingen kun t

rechtstreeks melden bij de gemeente. Zij vinden het fijn als

ze er attent op worden gemaakt, want de mensen van de ge-

meente zien ook niet alles. Dus ziet u iets dat niet zo is als

het zou moeten zijn en het is aan de openbare weg: bellen

met de gemeente op nummer 0575 750250 en vertel wat u

hebt gezien. Samen zien we meer!

Modeshow met verkoop

Op 13 oktober komt in de zaal van De Bongerd in Steende-

ren de firma Lanco met haar kledingcollectie. Voorafgaand

aan de verkoop is er altijd een modeshow waarin de nieuw-

ste modellen worden geshowd onder het genot van een kop-

je koffie met de bekende Deventer koek. Daarna kunt u rus-

tig kijken en kiezen. U wordt hierbij geholpen door de me-

dewerkers van Lanco Mode.

U kunt vrijblijvend binnenlopen. De modeshow begint om

14.00 uur.

Voorlichtingsbijeenkomst studiekring

Op 14 oktober organiseert Stichting Welzijn Steenderen een

voorlichtingsbijeenkomst over de nieuw op te zetten studie-

kring. Coby Klomp, medewerker van Spectrum Centrum

Maatschappelijke Ontwikkeling zal vertellen over werkwij-

ze en mogelijkheden van studiekringen en over de ervarin-

gen van reeds bestaande kringen.

De bijeenkomst is op 14 oktober om 19.30 uur in de grote

zaal van De Bongerd te Steenderen. Ook als u niet in Steen-

deren woont bent u van hart welkom.

Voor meer informatie en voor opgave kunt u bellen met Jan-

ny Wieggers tel.: 0575 452538. Zie ook bericht onder SSWB.

Thema-avond brandpreventie

Op woensdag 28 oktober zijn we te gast in Baak bij Achter-

kamp Bedrijfsopleidingen. De heer Jan Achterkamp zal u

vertellen wat je zelf kunt doen om brand te voorkomen. En

mocht er onverhoopt toch brand uitbreken; hoe zorg je dan

dat je er zelf heelhuids vanaf komt en de schade beperkt

blijft. De heer Achterkamp is onder andere gespecialiseerd

in brandpreventie en de bestrijding van brand en hij zal ons

dus veel kunnen vertellen over wat wel en niet te doen. Ook

kunt u vragen stellen over de mogelijkheden in uw specifie-

ke situatie. En kunt u uw ervaringen op dit gebied kwijt. Al

met al verwachten wij dat het een heel interessante avond

wordt. We starten om 19.30 uur.

Stichting Welzijn Steenderen richt zich vooral op 55+ ers,

maar ook mensen die jonger zijn, zijn van harte welkom op

deze voor iedereen belangrijke voorlichtingsavond.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

Thema-avond EHBO voor ouderen

Woensdag 4 november organiseert de stichting in samen-

werking met de EHBO vereniging en bijeenkomst in het ka-

der van EHBO voor ouderen. Waarom speciaal voor oude-

ren? Ouderen vallen vaker, hebben vaker ziektes en gebrui-

ken relatief vaker medicijnen. De functie van de zintuigen,

het evenwicht en brein gaan achteruit. Er gebeuren meer

ongelukken met vuur, elektriciteit en huishoudelijke appa-

raten. En net als bij kinderen zijn ouderen eerder ontdaan

of geheel de kluts kwijt bij een ongeval of opgelopen letsel.

Wilt u weten hoe adequaat te handelen? Kom dan naar de-

ze thema-avond. De aanvang is 19.00 uur in de grote zaal

van De Bongerd.

Bazaar in De Bongerd

Stichting Welzijn Steenderen organiseert weer haar jaarlijk-

se bazaar. Dit gaat gebeuren op zaterdagmiddag 7 novem-

ber a.s. in de grote zaal van woon- en activiteitencentrum

De Bongerd.

Op deze middag kunt u weer veel mooie spulletjes kopen

die gemaakt zijn door de dagverzorging-, pergamano- en

handwerkgroepen. Men is het hele jaar door weer druk in

de weer geweest om diverse dingen te maken. Deze kunt u

deze middag bekijken en natuurlijk kopen. Er is voor een ie-

der wat wils. Beroemd zijn de zelfgebreide ‘geitewollen sok-

ken’, die door onze dames nog worden gebreid.

Verder zal er gelegenheid zijn om een kopje thee of  koffie

te drinken met een zelfgebakken lekkernij erbij. De sjoelbak

staat ook weer klaar. Het belooft dus weer een gezellige mid-

dag te worden. U bent van harte welkom van 14.00 tot 16.30

uur. Voor vragen kunt u bellen met Gerrie Gal. Zie gegevens

onder aan dit bericht.

Dinsdagochtend inloopochtend!

Elke dinsdagochtend is er in de grote zaal van De Bongerd

de mogelijkheid om een spelletje te doen, of alleen binnen

te komen om een kopje koffie te drinken. Van 9.30 tot 11.30

uur zijn er vrijwilligers aanwezig voor een gezellig praatje

en om u een lekker kopje koffie in te schenken. Ook kunt u

meedoen aan een spelletje rummycub of als er animo voor

is een ander spelletje te doen. De koffie kost € 0,50 per kop-

je.

Voor bovenstaande onderwerpen geldt: Informatie en opge-

ven bij mevrouw Ineke Bijsterbosch, tel: 06 106 87 320

(maandag tot en met donderdag). Of bij mevrouw Gerrie

Gal, tel: 0575 452270 (zie bij de onderwerpen). Bij geen ge-

hoor a.u.b. het antwoordapparaat inspreken met uw bood-

schap, naam en telefoonnummer. U wordt dan later terug

gebeld.

Informatiemiddag over diabetes 

Op dinsdag 13 oktober zal om 14.00 uur in de Leefwinkel

aan de Stationsstraat 6-8 een informatiemiddag over diabe-

tes worden georganiseerd.

Wat is Diabetes Mellitus?

Diabetes Mellitus, ook wel suikerziekte genoemd is een

chronische ziekte waarbij het hormoon insuline niet vol-

doende (type 2) of helemaal niet (type 1) wordt geprodu-

ceerd. Hierdoor stijgt het suikergehalte in het bloed en gaan

organen in het lichaam zoals bijvoorbeeld ogen, hart- en

bloedvaten en nieren minder goed functioneren. Hoge

bloedsuikers zijn dus niet goed voor de gezondheid.

Als diabeet kunt u hier echter zelf wat aan doen door veel

aandacht te besteden aan uw voeding, uw behandeling en

aan voldoende beweging. Bovenstaande onderwerpen wor-

den behandeld op dinsdag 13 oktober in de Leefwinkel. De

organisatie is in handen van Sensire, Pro Wonen en Stich-

ting Welzijn Ouderen Zelhem.

Fietstochten in oktober

Op donderdag 1 oktober, 15 oktober en  29 oktober wordt er

om 14.00 uur gestart vanaf de Oranjehof met een tocht van

15 kilometer. Op 8 en 22 oktober kunt u 25 kilometer fiet-

sen. De start is dan vanaf 13.30 uur.

Studiekring voor ouderen

Voor meer informatie zie onder SSWB.

Zaterdagmiddagactiviteiten in de Bleijke

Zaterdag 3 oktober:  Dierendag, een dierenarts komt het

e.e.a. vertellen. Zaterdag 10 oktober: sjoelcompetitie en

knikkerbak. Hans Heins speelt daarbij op zijn accordeon.

Zaterdag 24 oktober: boerderijquiz met spreekwoorden en

gezegden. U wordt daarbij getrakteerd op bloedworst en

balkenbrei.

Zaterdag 31 oktober: Staat nog open.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

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

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

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

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



Studiekring voor ouderen

Zie voor meer in formatie onder Stichting Samenwerking

Welzijn Bronckhorst.

Themamiddag

Onderwerp: ‘Ontwikkelingen en wijzigingen i.v.m. de belas-

tingaangiften voor 2010’  (aangiften 2009). Zie voor meer in-

formatie onder kopje Stichting Samenwerking Welzijn

Bronckhorst.

Informatief huisbezoek

Dit jaar worden de huisbezoeken voor de doelgroep 80 jaar

vanaf oktober gehouden. In samenwerking met de gemeen-

te hebben de 80-jarigen een brief ontvangen waarin hen ge-

vraagd wordt of ze belangstelling hebben voor een bezoek

van een seniorenvoorlichter van Stichting Welzijn Vorden.

Bij deze brief zit een antwoordbrief die kan worden inge-

vuld. Op die manier kan kenbaar worden gemaakt of men

interesse heeft voor bezoek van een voorlichter. Ouderen

die jonger of ouder zijn dan deze doelgroep, die ook be-

zocht willen worden, kunnen zich rechtstreeks melden

(adres zie boven aan de pagina). Het doel van deze huisbe-

zoeken is om de ouderen te informeren over de mogelijkhe-

den van voorzieningen en activiteiten die er voor hen zijn

en waar indien nodig gebruik van kan worden gemaakt. 

Open Tafel bij Sensire De Wehme

Dagelijks komen er een aantal senioren bijeen om samen in

de zaal van de Wehme de warme maaltijd te gebruiken. De-

ze voorziening wil een bijdrage leveren aan de zelfstandig-

heid van ouderen. Voor iedereen, maar zeker voor ouderen

is het belangrijk dat men dagelijks een warme maaltijd

krijgt.Wie er niet toe komt om dagelijks voor zichzelf te ko-

ken, kan terecht bij de Open Tafel die is bedoeld voor senio-

ren vanaf 55 jaar. Behalve een verantwoorde en smakelijke

maaltijd biedt het de gezelligheid van het ‘samen eten’. Vrij-

willigers fungeren als gastvrouw/gastheer samen met de

medewerkers van de Wehme. De vrijwilligers zorgen voor

een goed verloop van de maaltijd, dekken de tafels en rui-

men na de maaltijd weer af. De maaltijden worden om

12.00 uur geserveerd, maar u kunt al vanaf 11.45 uur te-

recht in de zaal van de Wehme. Elke dag kunt u mee-eten

wanneer u zich daags tevoren voor 15.00 uur heeft aange-

meld bij de receptie van de Wehme. Wanneer u op zaterdag

en zondag wilt deel te nemen, moet u zich op vrijdag

voor15.00 uur aanmelden.Met diëten wordt rekening ge-

houden als u dat bij opgave vermeldt. U heeft keuze in ver-

schillende menu’s. O.a. soep (met een gele bon) € 1,-.

Hoofdgerecht (dagmenu gasten , rode bon) € 6,-. Hoofdge-

recht (dagmenu vaste gasten rode bon) € 5,05.Rauwkost/ap-

pelmoes (groene bon) € 0,65. Totaal menuprijs  dagmenu €

8,35 en totaal menuprijs vaste gasten is € 7,35. Deze kosten

worden voldaan met een zgn. maaltijdbon, die u kunt ko-

pen bij de receptie van de Wehme, op werkdagen voor 12.00

uur. Telefoonnummer van de Wehme 0314-357450.

Voor meer informatie kunt u ook terecht tussen 9.00 en

11.00 uur bij Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, tel.

553405. 

Alzheimer Café Zutphen

Onderwerp Wat is belevingsgerichte zorg? Datum: 21 okto-

ber van 19.00 tot 21.30 uur in het Alzheimer Café de Born,

Oude Bornhof 55-57 te Zutphen, tel. 06-46540141. U hoeft

zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Voor meer

informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem en

Bronckhorst. Voor vragen m.b.t. dementie kunt u 06

46540141 bellen.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden

Voor wie 70 jaar is of ouder moet zich voor een nieuw rijbe-

wijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor

de keuring kunnen, voor de aanmelding en/of informatie,

dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575 552003.

De prijs voor deze medische keuring bedraagt ? 25,-. Datum:

31 oktober. Locatie: in het woon- en zorg centrum de

Wehme,  Nieuwstad 32 in Vorden.

Studiekring voor ouderen

Stichting Welzijn van zowel Vorden en Hengelo willen in

het najaar of in het voorjaar 2010 starten met een Studie-

kring voor ouderen. Wij kunnen van start gaan wanneer er

zich er 10 a 15 personen hebben aangemeld. Voor meer in-

formatie of u kunt zich aanmelden bij de betreffende stich-

ting. De adressen staan in de kop van deze rubriek vermeld.

Zie ook het stukje onder de SSWB.

Wij vragen u om u zo snel mogelijk aan te melden voor de

georganiseerde cursussen en activiteiten,  ook al zijn ze wat

later in het seizoen.. Hiervoor bedankt.

Kunstbus

Vrijdag 9 oktober 2009 Tibetan Institute of Performing

Arts brengt folkloristische, mysterieuze dansen die worden

begeleid door Tibetaanse instrumenten, waar u zeker bij

moet zijn. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor opgave en

informatie Tel. 0314-383448 of  0314-380232. Plaats: de Han-

zehof te Zutphen. Kosten € 30,- per persoon. 

Woensdag 11 november Bezoek aan de stad Utrecht met

een bezoek aan het Nationaal Museum van Speelklok tot

Pierement. Er is een rondvaart over de grachten en een

heerlijk diner. Kosten € 50,-.

Veilig Verkeer

Op dinsdag 27 oktober worden in de voorlichtingsmiddag

verkeerssituaties behandeld en komt aan bod welke nieuwe

verschijnselen er zijn in het verkeer. Welke voorrangsrege-

lingen gelden voor u als voetganger, fietser, automobilist?

Welke verkeersborden zijn er het laatste jaar bijgekomen?

En hoe zit het met de nieuwe wegbelijning buiten de be-

bouwde kom? In deze bijeenkomst kunt u uw verkeersken-

nis toetsen en bijwerken. Het is een interactieve bijeen-

komst, dus er is ruime gelegenheid tot het stellen van vra-

gen. Plaats: op het Centrum. Tijd: 13.30 uur. Kosten: geen.

AWBZ informatiemorgen

Door mevrouw Zwanepoel van Zorgbelang  wordt  informa-

tie gegeven over de veranderingen in de Algemene Wet Bij-

zondere Ziektekosten. Zorgbelang komt op voor de belan-

gen van de cliënt en vertelt wat de wijzigingen en de gevol-

gen zijn voor u. De bijeenkomst is voor iedereen toeganke-

lijk. Plaats: huiskamer van het Gezondheidscentrum. Tijd:

dinsdag 6 oktober 10.00 uur. Kosten: geen.

Ouderenmiddag

Op woensdagmiddag 4 november is in het Dorpshuis te

Voor-Drempt  de jaarlijkse bijeenkomst voor ouderen. De

Marattenband verzorgt een gezellig programma met een

hapje en een drankje. Kosten: € 3,- en u kunt zich alvast op-

geven.

Club 60+

Op donderdag 15 october om 14.00 uur  is er een gezellige

middag in het Dorpshuis te Voor-Drempt. De Drie Vrouwluu

uut de Achterhoek met zang en dans treden op. U kunt zich

aanmelden bij Dinie Bloemendaal secr. Tel. 0313-479532.

Bowlen herfst 2009

Er wordt gespeeld in het Dorpshuis te Voor-Drempt. De mid-

dag is voor iedereen uit onze gemeente toegankelijk Tijd

14.00 – 16.00 uur. Kosten € 4,- per keer. Data: 1 en 29 okto-

ber, 26 november en 17 december.

Fitness 55+

Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaat-

sen vrij op de woensdagmorgen. De oefeningen worden op

maat aangeboden onder deskundige begeleiding van een fy-

siotherapeut. Ook mensen van buiten de regio Drempt,

Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte

in het centrum te Hoog-.Keppel.

Tijd: van 10.00–11.00 uur. Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Meer bewegen voor ouderen

Op woensdagmorgen gaan we bij voldoende deelname star-

ten met een tweede groep. Plaats: De Hessenhal te Hoog-

Keppel. Kosten: € 40,- voor het hele seizoen. Tijd: woensdag-

morgen 10.45–11.30 uur. Snelle opgave is gewenst.

Nordic- Walking

De startdatum is gewijzigd in zaterdag  10 oktober. Tijd: van

9.15 – 10.15 uur waarna in het Centrum koffie/ thee gedron-

ken  kan worden. Start is op het plein te Hoog-Keppel. Kos-

ten € 50,- voor 5 lessen inclusief gebruik van poules. Na de

cursus kunt u iedere zaterdagmorgen wandelen in groeps-

verband.

Mandela tekenen 

Een mandala tekenen is rustgevend en biedt een plezierige

vorm van concentratie en ontspanning. Het resultaat is al-

tijd verrassend. De cursus wordt gegeven door mevrouw

Aleida Hendriks. Start: donderdag 15 oktober van

09.30–11.30 uur. Plaats: In de huiskamer van het centrum.

Kosten: € 80,- voor 6 lessen inclusief het materiaal. Er zijn

nog enkele plaatsen vrij.

Computercursussen

gegeven door de heren Jan Everts en Ton Sandifort

Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Deze cursus

wordt in een kleine groep (5 personen) gegeven, zodat aan

elke deelnemer voldoende aandacht besteed kan worden.

PC-vervolgcursus E-mail / etiketten en Windows XP 

Start: 27 en  29 oktober van 20.00- 21.30 uur. Er zijn nog en-

kele plaatsen beschikbaar. Kosten: € 22.50 voor 5 lessen.

PC-cursus foto bewerken

We gebruiken het Picassa-programma. Start: Op donderdag

van 20.00- 21.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschik-

baar. Kosten: € 22,50 voor 5 lessen.

Koersbal

Op iedere donderdagmiddag kunt u deelnemen aan het

koersballen. Het is een verrassend en gezellig spel. 

Er wordt veel gelachen en het blijft spannend tot de laatste

worp van de bal. Plaats: huiskamer van het centrum. Start:

3 september van 13.45-15.30 uur. Kosten: geen. Opgave via

formulier of  telefoon en vervoer kan geregeld worden.

Ouderenadviseur

De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag

van 13.30 tot 14.00 uur en op donderdagochtend van 09.00

tot 09.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.

Opgave  voor cursussen en activiteiten 

Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314-380232 of ant-

woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag

en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur. De cursusopgave kunt

u sturen naar: Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Kep-

pel, Burg. v. Panhuysbrink 1E,  6997AA Hoog-Keppel.

CURSUSOPGAVE-FORMULIER

Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursussen:

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

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

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

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

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

✁



De uit Winterswijk afkomstige José
Oude Heuvel (59) speelde dit jaar voor
de tiende maal mee met dit toernooi.
José wam uit in categorie 5 zowel in de
damesdubbel als in het gemengd dub-
bel. Met haar damespartner Wende-
lien Nijland wist ze de eerste plaats te
behalen en met haar herenpartner
Cor Wellink kwam ze tot de finale,
waarin ze nipt verloren. Wanneer je
voor de tiende maal een bepaald toer-
nooi speelt moet er toch wel een speci-
ale aantrekkingskracht zijn, José:
"Voor mij zijn de belangrijkste punten
gezelligheid en de vrolijkheid en dat is
hier in Vorden ruimschoots te vinden.
Bovendien is hier geen afgunst omdat

je nog wel eens wat wint. Dat is op
heel veel andere toernooien duidelijk
anders."
José kan dit uitermate goed beoorde-
len want ze speelt per jaar ten minste
10 toernooien in twee categorieën. Het
enige nadeel van kortlopende toer-
nooien is dat je wel eens veel partijen
moet spelen op één dag; ook dit jaar
was dat weer het geval, doordat men-
sen niet konden spelen op het geplan-
de tijdstip. "Maar het lekkere eten van
Hotel Bakker en de heerlijke taart voor
haar tweede plaats bij het gemengd
dubbel maken alles weer goed", aldus
José.
Op de deelnemerslijst prijkten opval-
lend veel namen van ouderen, waarbij
de 70-jarige Stieny Vleemingh uit
Steenderen de kroon spande samen
met haar 67-jarige partner Gerrit Keu-
per. En als je dan als oudste deelne-
mers ook nog regelmatig een partijtje
weet te winnen is dat natuurlijk een
extra stimulans om door te gaan.  
Volgend jaar zal het toernooi een fees-
telijk tintje meekrijgen. De tennisclub
bestaat dan 35 jaar, waardoor de leef-
tijdscategorie 35+ in dit toernooi een
extra dimensie zal hebben.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Kwelke, kwelleke.

B. Krange.

C. Krek allens.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

In 1915 stonden alle telefoonaanslui-
tingen in Nederland nog in één boek,
ook al telde ons land toen al meer dan
6 miljoen inwoners. Naar schatting
waren er dat jaar circa 75.000 abon-
nees, d.w.z. ruim 1%, waarbij moet
worden aangetekend dat hiertoe veel
puur zakelijke aansluitingen behoor-
den.&#8232;Het is grappig om te zien
wie er in die tijd al een telefoonaan-
sluiting had. In de lijst is vaak aange-
geven welk beroep iemand uitoefende

en in de meeste ge-
vallen is ook het
adres opgenomen.
Vanzelfsprekend
waren dit vooral
die mensen die
zich dat konden
(en soms ook
moesten) veroorlo-
ven. In Steenderen
waren dat:

1 Coöp. Stoomzuivelfabriek "Steende-
ren"
2 Planten, J.W.
3 Rutten, H.J., Winkelier en Caféhou-
der
4 Heezen, A., Slager en winkelier

Ook was er een aansluiting in het Rijk-
stelegraafkantoor, daar konden men-

sen bellen die niet zelf de beschikking
hadden over een telefoon. 

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

Rondom de Hessenweg (108)

35+ Dubbel Bakker Tennis-
toernooi grandioos succes !
Tennisclub VTP uit Vorden organi-
seerde het vijfdaagse tennistoer-
nooi 35+ Dubbel Bakker.  Zoals de
naam van het toernooi al sugge-
reert ging het hier uitsluitend om
dubbelpartijen, maar het woord
dubbel had ook betrekking op de
beide sponsoren van dit toernooi,
t.w. Hotel Bakker en Warme Bakker
van Asselt. Het toernooi blijkt erg
populair te zijn met 172 inschrij-
vingen en 114 wedstrijden.

WINNAARS 35+ DUBBEL BAKKER TOERNOOI:
Naam Club

GD8 1 Margot Jansen+Johan Meeringa Ned. Vel. Lawn Tennis Bond
2 Corry Lammers+Henk-Bram Lammers V.T.P. Vorden

GD7 1 Uschi van Ooik-Braun+Tim Leferink L.T.C. De Paasberg/Altec
2 Diana van Engelenhoven+Maarten Hofmeijer T.V. Ruurlo

DD7 1 Diana van Engelenhoven+Carolien Groot Zevert T.V. Ruurlo
2 Carmen Bruins-Smeerdijk+Miranda Voskamp V.T.P. Vorden

HD7 1 Christiaan Brinkhorst+Bart Masselink V.T.P. Vorden
2 Durk Dijkstra+Frank Lazaroms T.C. Welgelegen

GD6 1 Wendelien Nijland+Pieter Alberts De Wildbaan/T.V. Ruurlo
2 Hennie Coppiëns - Harwig+Peter Harmsen V.T.P. Vorden

DD6 1 Belinda Dijkstra-Van Den Hof+Dianne Mullink H.L.T.C. Het Elderink
2 Wilma Buitink-Leussink+Caroline van den Heuvel T.V. Ruurlo

HD6 1 Martie Dijkman+André v/d Vlekkert V.T.P. Vorden
2 Bennie Helmink+Bennie Peters Sociï

GD5 1 Hélène Hermans+Rolf van Hezel T.V. 't Braamveld/T.C. Eerbeek
2 Jose Oude Heuvel - Tiehuis+Cor Wellink W.T.C./A.B.T.C. De Wildbaan

DD5 1 Wendelien Nijland+Jose Oude Heuvel - Tiehuis A.B.T.C. De Wildbaan/W.T.C.
2 Hennie Coppiëns - Harwig+Anne Rie Westerink V.T.P. Vorden

Mensen gaan steeds meer buiten le-
ven. De tuin is een tweede woonkamer
geworden. Door een terrasoverkap-
ping van Kwalitex kan ook bij minder
goed weer van de buitenlucht worden
genoten.
Een groot voordeel is dat uw tuinmeu-
bels het hele jaar door buiten kunnen
staan !

Wie kiest voor glas in plaats van kunst-
stof heeft al snel een aangename tem-
peratuur. Door onze zonwering boven
of onder de overkapping te plaatsen
kunt u zelf licht en warmte sturen.
Naar wens kunt u de terrasoverkap-
ping uitbreiden met volglasvouwwan-

den of een zijpui en geheel nieuw is de
windvaste screen. Een groot voordeel
van deze screen is : windwerend,zon-
werend en insectenwerend, kortom
een aanwinst in onze showroom.

Wilt u onze producten bekijken, dan
nodigen wij u van harte uit tijdens on-
ze open dagen op vrijdag,zaterdag en
zondag 9-10-11 oktober.

Wij zijn geopend van 10.00 - 17.00 uur.
Bovendien hebben wij een spetteren-
de najaarsactie. Indien u nu besluit tot
aanschaf van een terrasoverkapping,
monteren wij deze in de maanden no-
vember, december en januari geheel
gratis. Dus waarom nog wachten tot
volgend voorjaar ?
U kunt ons vinden aan de Arend-
senwg 3 C in Zelhem. Uiteraard kunt u
ook een kijkje nemen op onze website:
www.kwalitex.nl

Open dagen bij Kwalitex Serres
en Terrasoverkappingen
Met een terrasoverkapping of serre
maakt u optimaal gebruik van uw
tuin.Dat is optimaal genieten met
een minimum aan onderhoud en
10 jaar garantie op het systeem.

Tijdens het evenement laven de
circa 125.000 bezoekers zich aan
het nieuwe bokbier en bekijken zij
de bijna honderd deelnemers aan
de nostalgische optocht. Vanaf
13.30 uur gaan de tientallen tap-
kranen open. Tot 18.30 uur kun-
nen de bezoekers ruim twintig ver-
schillende soorten bokbier proe-
ven. Op de tap staan de namen van
de bekende merken, maar ook
minder bekende brouwsels, zoals
het Zutphense Hanzebock, vinden
hun weg naar de bierliefhebbers.
Hoogtepunt van de Nationale Bok-
bierdag is de optocht, die bestaat
uit bijna honderd deelnemers.
Klassieke motoren, oude brand-
weerwagens, koetsen en natuur-
lijk de nostalgische bierwagens
voortgetrokken door fraai opge-
tuigde paarden zorgen voor een
schitterend schouwspel. Cor ten
Barge, één van de mannen achter
de Bokbierdag: "We hebben dit jaar
meer bierwagens dan we de laatste
jaren hebben gehad. Die schitte-
rende wagens zijn echte publieks-
trekkers." In de optocht zitten be-
halve oude bekenden ook veel
nieuwe deelnemers, waaronder
enkele zeer verrassende. "Elk jaar
proberen we het evenement te ver-
nieuwen. Dit jaar hebben we on-
der meer een speciale ruimte waar
kinderen onder professioneel toe-

zicht kunnen spelen. Papa en ma-
ma kunnen dan lekker en biertje
drinken, terwijl de kroost zich bij
Barrio Cubano met speelgoed en
schminken vermaakt. We ver-
wachten veel belangstelling voor
ons speciale kinderdagverblijf Het
Brave Bokje. Het aantal plaatsen is
beperkt. Wie voor een paar euro
gebruik wil maken van deze ser-
vice kan het best snel even bellen
met Denise Knapen, tel. 06-
53719596." De nostalgische op-
tocht, de bokbiermarkt, de muzi-
kale optredens van de De Sleppers,
Kas Bendjen en de Real Time Show-
band trekken dit jaar naar schat-
ting weer zo'n ruim 125.000 bezoe-
kers. De toegang is gratis. Meer
nieuws en achtergronden zijn te
vinden op www.bokbierdag.nl. Ten
Barge ziet het evenement elk jaar
verder groeien. "De Nationale Bok-
bierdag is een evenement voor het
hele gezin. Veel mensen gaan eerst
de optocht kijken en pakken ver-
volgens een biertje op de markt.
Voor steeds meer mensen is het
evenement ook een soort reünie.
De Bokbierdag is voor een beetje
bierliefhebber een fijne ontmoe-
tingsplaats." De belangstelling
voor het evenement is nog steeds
groeiend. "Bezoekers komen van
heinde en verre. Dat is mooi, maar
het gaat ons om de sfeer van het
evenement. De kwantiteit is niet
belangrijk. Als het kwalitatief alle-
maal in orde is en het is gezellig
voor zowel jong als oud, dan weten
steeds meer mensen je te vinden.
Zo blijkt."

Bokbier vloeit weer rijkelijk
in Zutphen
Een luid kanonschot op de
Groenmarkt in het historische
hart van Zutphen is zondag 11
oktober het startsein voor de
dertiende editie van de Nationa-
le Bokbierdag

SOCIÏ NIEUWS
Sociï moest het thuis opnemen tegen
mede-koploper Vosseveld. Groot ge-
deelte vna de wedstrijd was de thuis-
club gelijkwaardig aan de gasten.
Door eenpersoonlijke fout, waat trai-
ner Steffens van te voren voor gewaar-
schuwd had (dovemansoren), kwam
Vosseveld na ’n half uur spelen op 0-1.
Na de thee eenzelfde spelbeeld tot aan
de 60e minuut en door niet de goede
keuze te maken werd het 0-2. Henri Eg-
gink, ingevallen voor Teun Loman,
maakte een mooie voorzet op maat
van Roland Wolbrink keurig af: 1-2.
Jammer is het dan dat nog geen mi-
nuut later de marge weer op twee ge-
bracht werd: 1-3. In de blessuretijd
werd het nog 1-4 via een benutte straf-
schop.
Aanstaande zondag spelen we uit te-
gen Bredevoort.

VERDERE UITSLAGEN
Klein Dochteren 2-Sociï 2 0-12, Sociï 3-
Keijenburg 4 5-1, Keijenburg 5-Sociï 4
3-0, Sociï 5-Lochem 7 1-5.

PROGRAMMA 11 OKTOBER
Bredevoort 1-Sociï 1, Sociï 2-Schalk-
haar 6, AZC 5-Sociï 3, Sociï 4-Brummen
7 en SHE 5-Sociï5.

Vo e t b a l

Van woensdag 7 tot en met maandag
12 oktober kan er weer oud papier in
de container worden gedeponeerd die
dan bij school staat. De container voor
oud ijzer staat permanent in het wei-
land van de fam. Bretveld aan de Bos-
kapelweg.

OUD PAPIER
BASISSCHOOL
VELDHOEK

De Brandwonden Stichting is volledig
afhankelijk van giften en donaties van
particulieren en bedrijven. Wij ont-
vangen geen overheidssubsidie. Geluk-
kig kan de Brandwonden Stichting elk
jaar opnieuw rekenen op een steeds
groter wordende schare van sympathi-
santen. Er is een grote groep van Ne-
derlandse burgers en bedrijven die

zich het lot van mensen met brand-
wonden aantrekken en met woord en
daad onze Stichting steunen. Alleen
dankzij hen kan de Stichting haar
werk doen.
Noodzakelijk
Leven met de gevolgen van een brand-
wondenongeval is niet gemakkelijk.
Voor veel mensen betekent dit een le-
ven met talloze operaties. De littekens
trekken namelijk vaak samen en be-
lemmeren daardoor je bewegingen.
Nieuwe operaties zijn dan nodig om
gewoon weer je arm te kunnen strek-
ken of je hoofd te kunnen draaien. 

In alle gevallen blijven de littekens
zichtbaar. En leven met die littekens is
niet eenvoudig. In een maatschappij
waarin uiterlijk met de dag belangrij-
ker lijkt te worden, is een afwijkend ui-
terlijk vaak een zwaar sociale last. Je
wordt nagestaard, niet voor vol aange-
zien en lastig gevallen vanwege je ui-
terlijk. Schaamte en sociaal isolement
liggen op de loer. Daarom zet de Stich-
ting zich in om brandwonden te voor-
komen en het leed ten gevolge van
brandwonden tot een minimum te be-
perken.

Collecte Brandwondenstichting
In de week van 11 tot en met 17 ok-
tober komen in Bronckhorst de
collectanten van de brandwonden-
stichting weer bij u aan de deur.
Waarom?

De stichting heeft het afgelopen jaar
weer vele boeken binnen gekregen,
waaronder waardevolle streekromans,
gewone romans, kinderboeken, na-
slagwerken e.d. Tevens bestaat die dag
de mogelijkheid om een kijkje te ne-
men op de meubelafdeling en in de
winkel in het HAVO gebouw. Daar is

van alles te koop: aardewerk, glazen,
elektronica en prullaria. Verder is er
nog een mogelijkheid om op de artike-
len te bieden die in de Veilinghoek
zijn uitgestald. In de cateringhoek
staat de koffie klaar. De opbrengst van
deze dag is bestemd voor de restaura-
tie van de dorpskerk.

Boekenbeurs voor restauratie
dorpskerk
De Stichting Veilingcommissie Vor-
den houdt zaterdag 17 oktober de
jaarlijkse boekenbeurs, welke van-
af s’morgens 9.00 uur tot s’middags
15.00 uur wordt gehouden in het
voormalige HAVO gebouw aan de
Burgemeester Galleestraat 69.
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geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak) I dezelfde dag nog aan

de beurt (indien mogelijk) I maandag- en donderdagavond tot 22.00 uur I
dinsdags gehele dag gesloten I zonnekelder met zonnebank

Molenweg 7a - 7223 DN Baak  –  Tel. 0575 44 20 67
www.hetkniphuus.nl

KAPSALON

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 15 21

U WILT DE
VOORDELIGSTE 
HYPOTHEEK MET
DE LAAGSTE
MAANDLASTEN?

Dat kan! Als onafhankelijk adviseurs bieden we 

u een hypotheekvergelijking van alle hypotheek-

verstrekkers van Nederland met de actuele rente 

en voorwaarden! Zo kunt u zich verzekeren van 

de voordeligste hypotheek en de 

laagste maandlasten! Kortom, een 

hypotheek die het beste bij u past!

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

Renault Erkend Reperateur
voor Zelhem en omstreken.

WWW.AUTOLOOMAN.NL

Uw adres voor:
• verkoop nieuw en gebruikt
• onderhoud
• onderhoud en APK campers
• leasing
• schadeherstel + bemiddeling
• inbouw navigatie en telefoon
• aircoservice
• dealer scootmobielen en rollators
• wasstraat

Doetinchemseweg 53
7021 BR  Zelhem
Tel. 0314-621637
www.autolooman.nl

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de Achterhoek

Ook dit jaar organiseren we weer een uitgebreid

WILDBUFFET
op zondag 25 oktober, zondag 15 november 
en zondag 6 december (aanvang 16.00 uur)

Prijs p.p.: € 39,-

Van 15 t/m 21 oktober serveren we in verband met
het 29-jarig bestaan van Wild Eten in de Achterhoek

een driegangen wildmenu voor € 29,-.

Voor informatie of reserveringen: 
Restaurant-Hotel De Tuinkamer 

Hengeloseweg 1, 7261 LV Ruurlo. Tel. 0573-452147
www.hoteldetuinkamer.nl  |  detuinkamer@hollandhotels.nl

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

Dé spec ialist in 
    relaxfauteuils:

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

D
orden Zutphenseweg 24 Tel 0

RELAXFAUTEUIL in leer 

Elektrisch, met
opstahulp 999.- nialllllist in

ls:

Kom proefzitten in onze onovertroffen relaxfauteuils en zitbanken en 
ontdek wat maatwerk voor uw zitcomfort betekent. Kies niet alleen uit

diverse maten, hardheden, rughoogtes, modellen, lederkwaliteiten, stoffen 
en kleuren... maar ontdek ook alle elektrische opties die het leven veraan-
genamen. Van sta-op hulp tot massagefunctie... u beleeft het allemaal in 

onze relaxstudio. En... van òns krijgt u ook een eerlijk en persoonlijk advies!

in onze onovertroffen relaxfauteuils en zitbanken enKom proefzitten

Helmink. Voor Helmink. Voor betaalbaarbetaalbaar 
zitcomfort op maat! zitcomfort op maat!  
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Ruim 50 modellen 
op voorr aad!

LOCATIE

Twenteroute 8  •  7055 BE Heelweg

Varsseveld

Bruidsshow
Maandag 16 november • aanvang 19.30 uur

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

Entree € 7,50

Volksfeest
Varssel

vrijdag 9 oktober 2009
13.00 uur KINDERSPELEN met zeskamp

15.00 uur TOVERSHOW UIT 1001 NACHT
19.15 uur Blijspel “Alles prettig geregeld”

door VARSSELS VOLKSTONEEL
Na afloop dansen met ZIE ZOO

zaterdag 10 oktober 2009
13.30 uur Opening van de VOLKSSPELEN
20.00 uur FEESTAVOND met muziek van Q5

Alle activiteiten vinden plaats in en rondom de feesttent nabij de

Varsselse Molen. Op dit Varsselse feest is iedereen welkom die

van een oergezellig feest houdt.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



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

Cadeau-tip
Kijk en koop 

bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij 

en een ruime keus!

Blijf niet afwachten of er toevallig een
partner op uw weg komt, maar ga er sa-
men met mijn bureau actief naar op
zoek. Door middel van persoonlijke be-
middeling wordt u in contact gebracht
met mensen van eenzelfde ontwikke-
lingsniveau, achtergrond en interesses,
waaronder mogelijk uw toekomstige le-
venspartner. Persoonlijke begeleiding,
discretie en integriteit kenmerken RB-
Achterhoek.
Veel mensen vinden het een grote stap
om contact op te nemen met een relatie-
bureau.
Maar u kunt gerust een vrijblijvend ken-
nismakingsgesprek aanvragen. Hebt u
een goed gevoel na dit gesprek dan kunt
u besluiten u in te schrijven voor relatie-
bemiddeling.

DOELGROEP
Relatiebemiddeling Achterhoek brengt
relaties tot stand voor de doelgroep al-
leenstaande 35-plussers, die een relatie
zoeken in de regio Achterhoek. Ik richt
me met dit bureau op de alleenstaande,
die zijn leven goed op de rails heeft, maar
waarbij toch dat ene stukje in zijn/haar
leven ontbreekt in de vorm van een vaste
partner, een maatje voor de gezelligheid,
om leuke activiteiten mee te verrichten
en om gevoelens mee te delen. 

WAAROM SPECIAAL EEN RELATIE-
BUREAU VOOR DE ACHTERHOEK ?
Onder de regio Achterhoek vallen de vol-
gende gemeenten: Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lo-
chem, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Win-
terswijk en Zutphen. 
Waarom nu speciaal een relatiebureau in
deze regio. De Achterhoek heeft zijn ei-
gen specifieke cultuur. De mensen die in
de Achterhoek wonen zijn gemoedelijke,
nuchtere mensen, kat- uit- de- boom kij-
kers, die het Naoberschap hoog in het
vaandel hebben staan. Vaak zijn zij ver-
knocht aan hun omgeving. De mensen
zijn hier geboren en getogen of hebben er
voor gekozen om in deze regio te gaan
wonen. De bereidheid om te verhuizen
naar een andere regio is niet groot en
men wil het liefst een partner vinden, die
in deze regio woont. Daarnaast hebben
mensen hier een eigen netwerk, werk, fa-
milie, vrienden of de school voor de kin-
deren. Kortom een relatie in de eigen ver-
trouwde omgeving vinden biedt een
hoop voordelen.

WIE BEN IK? 
Mijn naam is Anita van Heel. Inmiddels
ben ik ruim 10 jaar met man en 2 kinde-
ren woonachtig in de Achterhoek en ik
ben deze omgeving enorm gaan waarde-
ren. Ik heb 15 jaar werkervaring in de
werving en selectie van personeel. Daar-
naast ik heb een ruime ervaring in het
coördineren van maatjesprojecten. Dit
zijn projecten waarbij mensen die leuke
activiteiten met elkaar willen doen ge-
koppeld worden. Tevens heb ik een aan-
tal jaren als doktersassistente gewerkt.
Het coachen, begeleiden en koppelen van
mensen geeft mij veel voldoening en is
dankbaar werk. Mijn visie is dat alleen-

staanden er niet voor kiezen om alleen te
staan, maar dat het ze overkomt. Een-
zaamheid kan op den duur een rol gaan
spelen. Ik ben er van overtuigd dat het le-
ven leuker is als je de alledaagse dingen
in het leven kan delen met een partner.
Graag wil ik de drempel weghalen, die
mensen hebben om zich bij een relatie-
bureau in te schrijven. Ik vind het een uit-
daging om alleenstaanden aan elkaar te
koppelen met als doel het hebben van
een gezelliger en leuker leven.

In eerste instantie komt er een kennisma-
kingsgesprek dat kosteloos is.
In dit gesprek leg ik u uit wat het bureau
voor u kunt betekenen en u kunt uw ver-
wachtingen ten aanzien van mijn bureau
neerleggen. Komen deze zaken overeen,
dan kan er vervolgens een afspraak ge-
maakt worden voor een uitgebreid in-
takegesprek. Het kan dus ook zo zijn dat
u er in het kennismakingsgesprek achter-
komt, dat u nog niet toe bent aan een
nieuwe relatie, toch liever (nog) niet be-
middeld wilt worden of dat uw verwach-
tingen niet realistisch zijn. In dat geval
kunt u of ik afzien van de persoonlijke re-
latiebemiddeling.

INTAKE
Het intakegesprek vindt bij thuis plaats
en duurt gemiddeld 11/2 tot 2 uur. Tijdens
dit gesprek wordt er zo veel mogelijk in-
formatie verzameld over wie u bent, hoe
u in het leven staat, woon- en werkom-
standigheden, burgerlijke staat en be-
langstelling en interesses. U kunt in dit
gesprek u wensen en voorkeuren ten aan-
zien van de partner die u zoekt neerleg-
gen. Naast deze wensen en voorkeuren
wordt er ook gekeken naar karakterei-
genschappen. Het karakter speelt een
grote rol of iemand goed bij u past. 
Daarnaast worden er bemiddelingsaf-
spraken gemaakt. U dient zich als cliënt
te legitimeren in het intakegesprek. 

BEMIDDELING
Voor de bemiddeling van partners put ik
uit het eigen bestand en plaats ik eventu-
eel advertenties in de regionale kranten.
U wordt altijd anoniem gepresenteerd.
Dus zonder foto en naam, adres en tele-
foonnummer. Mijn bureau fungeert al-
tijd als intermediair. Dus u wordt nooit
rechtstreeks benaderd door potentiële
partners, zonder dat u hiervan op de
hoogte bent.
Zodra ik een match voor u heb, neem ik
contact met u op. Ik neem de kandidaat
met u door en u krijgt het telefoonnum-
mer van de kandidaat. Vervolgens kunt u
een afspraak met elkaar maken voor een
ontmoeting. Als u dat prettig vindt, kan
ik bij deze eerste ontmoeting aanwezig
zijn. Mocht een bemiddeling niet succes-
vol zijn, kan ik - indien gewenst - met u
bekijken wat er mis ging en kan de zoe-
kopdracht eventueel verfijnd worden.
Zijn er belemmeringen die een bemidde-
ling in de weg staan, dan kunt u van mij
advies krijgen.
In samenwerking met andere organisa-
ties organiseert RB-Achterhoek inciden-
teel activiteiten voor alleenstaanden. Met
het doel alleenstaanden met elkaar in
contact te brengen. Voor deze activiteiten
kunt u zich inschrijven. De prijzen zullen
per activiteit verschillen.

RB-Achterhoek Hummeloseweg 3b 7255
AE Hengelo Telefoon: 06-54392207 E
mail: rb-achterhoek@kpnmail.nl 
Zie ook de advertentie

Relatiebemiddeling Achterhoek
Woont u in de Achterhoek en bent u
alleenstaand? Bent u toe aan een seri-
euze relatie maar komt u de man of
vrouw waarmee u uw leven wilt delen
gewoon niet tegen? Voelt u er ook
niet veel voor om via internet een
partner te zoeken? Dan kan RB- Ach-
terhoek uitkomst bieden.

Het aantal mensen dat ouder is dan 60 wordt steeds gro-
ter, en veel mensen hebben moeite met ouder worden.
De film is een persoonlijke ontdekkingstocht van Kees
Brusse naar ouder worden. Met humor, warmte en zeld-
zame eerlijkheid maakte hij een ontroerende film voor
de ouder wordende mens. Uit de film blijkt dat ouder
worden een waardevolle levensfase kan zijn. De film no-

digt uit tot gesprek en biedt herkenning en inspiratie. 
Iedereen die belangstelling heeft voor dit thema is van
harte welkom. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en
eindigt om 16.00 uur. De toegang is gratis en voor de be-
zoekers staat de koffie en thee klaar! De mantelzorgsa-
lon is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers van alle
leeftijden; mensen die voor iemand uit hun omgeving
zorgen die chronisch ziek, een beperking heeft of hulp-
behoevend is. De mantelzorgsalon is gevestigd in Party-
centrum Langeler aan de Spalstraat 5 te Hengelo Gld. en
is een initiatief van de VIT Oost-Gelderland.
Voor meer informatie bel de VIT Oost-Gelderland (0573)
43 84 00 of kijk op www.vitoostgelderland.nl.

Film over ouder worden in Mantelzorgsalon

Op dinsdagmiddag 13 oktober a.s. wordt in de Man-
telzorgsalon Bronckhorst, gevestigd in Partycen-
trum Langeler aan de Spalstraat 5 in Hengelo Gld.,
de film  'Vader is zo stil de laatste tijd' van Kees Brus-
se vertoond. Een film over de ouder wordende mens.

Op 1 september is Pedicare Vorden geopend. De praktijk
is gevestigd aan de Julianalaan 22 te Vorden. Onlangs is
de verbouwing afgerond en het resultaat is een lichte en
moderne praktijkruimte waar iedereen terecht kan voor
diverse pedicurebehandelingen. De praktijk bevindt
zich op de begane grond en is dus ook toegankelijk voor
minder validen. Gerke Bikkel is eigenaresse van Pedica-
re Vorden, welke lid is van Provoet, de branchevereni-
ging voor pedicures. 
Al 14 jaar werkt Gerke als doktersassistente in zieken-
huis Het Spittaal. Het persoonlijke contact met de pa-
tiënten spreekt haar het meeste aan in dit werk. Daar-
naast vindt Gerke het belangrijk om iets te kunnen bete-
kenen voor anderen. Beide aspecten zijn ook heel be-
langrijk in het werk als pedicure.
Sinds 2001 is Gerke Bikkel opgeleid als pedicure. On-

langs heeft ze daarnaast een opleiding met specialisatie
diabetische en reumatische voet gevolgd. "Onder meer
door de vergrijzing in Nederland en de groei van het
aantal patiënten met diabetes (suikerziekte) is er een
toenemende vraag naar pedicures die alle kennis en
technieken beheersen om mensen met risicovoeten te
behandelen, zowel verzorgend als preventief. Als pedicu-
re ben ik speciaal opgeleid om deze doelgroepen te be-
handelen", aldus Gerke Bikkel. En omdat Pedicare Vor-
den is aangemeld bij het KRP (kwaliteitsregister voor pe-
dicures) kunnen deze mensen hun behandeling vergoed
krijgen via hun zorgverzekeraar.
Pedicare Vorden werkt op afspraak. Behalve overdag is
het ook mogelijk om 's avonds of op zaterdag een  af-
spraak te maken. Voor meer informatie of voor het ma-
ken van een afspraak kunt u contact opnemen met Ger-
ke Bikkel, telefoonnummer: 0575-842727. Pedicare Vor-
den, Julianalaan 22, 7251 ER Vorden.

Pedicare Vorden geopend

Pedicure met aantekening diabetische en reumati-
sche voet

Het programma wordt gepresenteerd door Anita Wit-
zier. Medepresentatoren zijn het eigen Zonnebloem-
boegbeeld Danny de Munk en het jonge talent Ajouad El
Miloudi. Natuurlijk komt de betekenis van de Zonne-
bloem voor zieken en gehandicapten uitgebreid naar vo-
ren tijdens het programma. In 75-minuten wisselen in-
formatie en entertainment zich af waardoor een boei-
end uitzending ontstaat. Vrijwilliger en zieken en ge-
handicapten vertellen over de betekenis van de Zonne-
bloem. Daarnaast het door Endemol geproduceerde 'Let

the sun shine' bol van verrassingen. En omdat het alle-
maal draait om het werven van zo veel mogelijk nieuwe
vrijwilligers, staat ook centraal wat je allemaal kunt
doen voor de Zonnebloem.
Het programma wordt op zaterdag 7 november a.s. her-
haald op Ned1 om 15.00 uur. 
Nationale Vereniging de Zonnebloem viert in 2009 haar
60-jarig jubileum. Met 40.000 vrijwilligers en 620.000 do-
nateurs is de Zonnebloem één van de grootste vrijwilli-
gers-organisaties van Nederland. Zij zet zich in voor het
welzijn van mensen met een fysieke beperking voor wie
sociaal isolement dreigt. Al zestig jaar staat de Zonne-
bloem voor betekenisvolle ontmoetingen door op huis-
bezoek te gaan, excursies te organiseren en aangepaste
vakanties aan te bieden. Kijk voor meer informatie over
de Zonnebloem op: www. zonnebloem.nl.

Zonnebloemtelevisieprogramma roept
op vrijwilliger te worden
Nationale Vereniging de Zonnebloem bestaat 60
jaar. Daarom zendt KRO op woensdag 14 oktober
a.s. om 21.15 uur op Ned1 het 75-minuten durend
Zonnebloemprogramma 'Let the sun shine' uit. Tij-
dens het programma roept de Zonnebloem kijkers
op vrijwilliger te worden.

Fraaie herfstkleuren sieren de parkoersen. Halverwege
elke afstand is er gelegenheid om te rusten. De starttijd
van de routes 30 en 20 kilometer is van 9.00 tot 10.00
uur. Voor afstanden 15,10 en 5 kilometer is de start van
10.00 tot 14.30 uur. Bij inschrijving ontvangt elke deelne-
mer een route beschrijving. De routes zijn voorzien van
aanduidingen. Voor meer informatie tel. 0575-463013 /
0573-452772 of kijk op www.wsvdeploeg.tk

Zaterdag 17 en zondag 18 oktober

Herfstkleurenwandel-
tocht Veldhoek
Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober organiseert
wandelsportvereniging de Ploeg voor de 49e keer de
herfstkleurenwandeltocht. De start is bij sporther-
berg de Veldhoek, Varsselseweg 55 in de Veldhoek,
gelegen tussen Ruurlo en Zelhem.

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

Schuttestraat 22 - Vordentel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.cominfo@debovensteplank.com
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In het Masterplan Vorden Centrum
wordt dit gebouw gesloopt en verhuist
de ‘bieb’ naar het Dorpscentrum, het
toekomstige Kulturhus. De vereniging
‘Oud Vorden’ heeft een commissie in-
gesteld om het Nutsgebouw te behou-
den en vraagt Vordenaren dit streven
massaal te steunen in een handteke-
ningen actie (zie hieronder). Want zijn
er al niet genoeg gebouwen van cul-
tuurhistorische waarde afgebroken in
Vorden gedurende de laatste jaren?

ARGUMENTEN IN HET MASTER-
PLAN VORDEN VÓÓR SLOOP VAN
HET NUTSGEBOUW
Er worden twee hoofdredenen aange-
voerd om het gehele Nutsgebouw te
slopen. 
1 Het plan voor gras rond de kerk gaat

ten koste van parkeerplaatsen. 
2 Verder is de Kerkstraat achter het

Nutsgebouw te smal om een fraai
geheel te maken van de ruimte tus-
sen de Dorpsstraat en de Kerkstraat. 

De commissie ‘Behoud Nutsgebouw’
complimenteert de gemeente met de-
ze visie en ziet een en ander graag zo-
als op de presentaties getoond werd:
geen auto te zien, vrolijke gezinnetjes
op muurtjes en gras onder lommerrij-

ke bomen. Maar de werkelijkheid zal
anders zijn. 

PARKEREN ROND DE DORPS-
KERK EN AAN DE DORPSSTRAAT
Op het parkeerterrein tussen de bibli-
otheek en de Insulindelaan is thans
plaats voor een twintigtal auto’s, offi-
cieel voor gasten van hotel Bakker. In-
dien het Nutsgebouw gesloopt wordt,
zouden er nog eens een tiental par-
keerplaatsen bij kunnen. De commis-
sie ziet liever dat die parkeerplekken
elders worden gevonden en dat kan
best. 
Uit het parkeeronderzoek van Hasko-
ning (2008) blijkt dat er in het cen-
trum van Vorden, behalve tijdens de
wekelijkse markt of andere evenemen-
ten, eigenlijk geen echte parkeer-pro-
blemen zijn. Zeker niet als er voor de
langparkeerders naar een parkeerter-
rein ten zuiden van de Bleek (de weg
langs de Aldi naar Super de Boer) ver-
wezen wordt, zoals in het plan is voor-
zien. Om dit parkeerterrein ook voor
de Dorpsstraat een optimale functie te
geven, is het wenselijk een voetganger-
spad te maken van dit parkeerterrein
naar de Dorpsstraat. Hiervoor biedt de
ruimte tussen kapsalon Marianne en
pizza Amon een goede mogelijkheid.

Een simpele toegang tot het parkeer-
terrein van de Aldi voldoet. 

NUTSGEBOUW, PLEINFUNCTIE
EN SCHOOLMEESTERSHUIS
Het Nutsgebouw, waarin thans de bi-
bliotheek is ondergebracht, staat vol-
gens stedenbouwkundigen de ruimte-
lijke verbinding van het marktplein
en de ruimte tegenover hotel Bakker
in de weg. Eventueel kan het gebouw
worden ingekort om aan dit bezwaar
tegemoet te komen. De Kerkstraat
wordt dan breder en er is ruimte voor
een rij bomen. 
Het Schoolmeestershuis is in het mas-
terplan voorzien als horecabestem-
ming. Dat is naar de mening van de
commissie een goede keuze, want het
centrumplein is een welkome aanvul-
ling op de terrassen van de bestaande
horeca. Maar het Schoolmeestershuis
alleen is te klein om rendabel te zijn
voor de horecabestemming. Dat wordt
in het masterplan opgelost door een
serre-achtige aanbouw aan het School-
meestershuis. De commissie heeft
hier een andere oplossing voor. 

VISIE VAN DE COMMISSIE
‘BEHOUD NUTSGEBOUW’ 
Hiernaast ziet u een mogelijke uitwer-
king van de situatie mét het oude
Nutsgebouw. Dat helpt zo het School-
meestershuis aan de noodzakelijke op-
pervlakte voor een rendabele exploita-
tie. De twee markante gebouwen wor-
den door een transparante constructie
met elkaar verbonden om zodoende
beide gebouwen in hun waarde te la-
ten. Elk met een eigen sfeer, maar ze-
ker met een culturele bestemming. In
het Kulturhus blijkt geen plaats te zijn
voor een galerie/tentoonstellingsruim-

te. Daar is wel plaats voor in het oude
Nutsgebouw: exposities op het gebied
van cultureel erfgoed – zodat de be-
zoeker maar ook de inwoner kennis
kan nemen van onze historische rijk-
dommen – en wisselende exposities
op het gebied van hedendaagse beel-
dende kunst en vormgeving. In dit
plan wordt het Nutsgebouw weer zo-
veel mogelijk in zijn oude gedaante
hersteld. De commissie wijst hierbij
ook op de beleidsnota Kunst en Cul-
tuur van de gemeente Bronckhorst. 

SAMENGEVAT
- Renoveer het Nutsgebouw in oude

luister. 
- Zorg voor een culturele dynamiek

in de dorpskern door galerie-/ten-
toonstellings-functies in het Nutsge-
bouw te creëren. 

-- Los het parkeren elders op. 

HANDTEKENINGENACTIE
De commissie (Bart Hartelman, JW
Drijver, Meta van Arkel, Will(emijn)
Colenbrander en Wouter Emsbroek)
vraagt u deze ideeën te ondersteunen.
Momenteel wordt overleg gevoerd
over de precieze vorm van deze actie,
die nog deze week moet starten. 

UW MENING
De commissie wil graag uw mening
horen. In het vorige artikel werd daar-
toe een e-mail adres vermeld dat we
hier herhalen: jwdrijver@hetnet.nl

Een eerste reactie is al binnen: Een
pleidooi voor een jeugdsoos in het
Nutsgebouw. Met dank voor deze reac-
tie!

Vereniging 'Oud Vorden' ziet nieuwe functie voor
Nutsgebouw! U ook?

Vele Vordenaren kennen het nog wel, het oude Nutsgebouw, sinds de ja-
ren 1970 eigendom van de gemeente en in gebruik als bibliotheek en ga-
lerie, maar oorspronkelijk gebouwd in 1878 als een markant pand voor to-
neel, exposities en allerlei openbare bijeenkomsten. Rond 1930 vergroot
met een entree aan de zijde van de Insulindelaan en een ‘koffiekamer’
aan de kant van het Marktplein. Het oorspronkelijke pand is nog vaag te
herkennen aan de Dorpsstraat, het gedeelte met een puntdak. Aan de
Kerkstraat is ook duidelijk te zien dat er aangebouwd is en niet erg res-
pectvol naar het oorspronkelijk ontwerp. Ook de verbouwing rond 1970
voor het realiseren van een moderne bibliotheek heeft het aanzien geen
goed gedaan.

Nutsgebouw vroeger

gevels Dorpsstraat

gevel Insulindelaan

verdieping Nutsgebouw
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RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE-INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

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

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98 St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen

 

... als het méér moet hebben ...
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w w w. s p a n n e v o g e l . n l

Rijnweg 24, 7255NW Hengelo (Gld.)
Internet shop: www.rowielelektro.nl

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Varsselseweg 39 - 7255 NP Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 37

Handwijzersdijk 4
Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 72 42
www.kom-es-an.nl

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl
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*  Administratieverwerking Telefoon: 0575 - 46 13 91
*  Financiële rapportage Middelgraaf 40A
*  Salaris- en loonadministratie 7071 WT Ulft

Voor het midden- en kleinbedrijf,
Vrije beroepsbeoefenaars en
Particulieren.   * Lid NOvAA

Troefmarkt van der Mondt Hengelo (Gld.)
Ruurloseweg 52 • Tel. (0575) 46 13 92

Elke Maandag
is ons verse brood ‘n troef

3 BRODEN voor maar € 3,75
Elke dag vers gebak

op bestelling ook allerlei taarten

Molenenk 22, 7255 AX Hengelo Gld
T 0575 46 03 46, F 0575 46 03 70

www. meulenbruggebarink.nl

midden in het   hart   van Bronckhorst

Adviesburo voor: rollenspellen, communicatie en gedragstraining

W.F.J. De ruiter

Tel. (0575) 46 27 01 Mob. 06-518 133 98 Fax (0575) 46 27 57

E.B.B. Den Toom

Tel. (0575) 46 74 23 Mob. 06-516 495 70 Fax (0575) 46 75 85

* accountancy * belastingzaken
* computerverwerking * advies en begeleiding

Wilhelminalaan 9, 7255 DC Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462216

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

Oude Diepenheimseweg 10, Geesteren • Tel. 0545-273859

Echte Rust, Echte Thee

Annet en Frank Zeper

Schoneveldsdijk 2
7244 RE Barchem
Tel.: 0573-441238
www.theetuindepeppel.nl

De Heesterhof
Tuinplanten

Kwaliteit & Service

Varsselseweg 20 Tel.: 06-53362300 heesterhof@planet.nl
Hengelo (Gld.) Tel.: 0575-462892 www.deheesterhof.nl

BouwmeesterBouwmeester

Precisie Graafwerk

Voor al uw Grondwerk, Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515

20e samengestelde menwedstrijd 
“In Stap en Draf”

en
Nationale Kampioenschappen KNHS 

Hengelo (gld) - terrein ‘de Hietmaat’

Dressuur en Vaardigheid: vrijdag 9 oktober (NK) en zaterdag 10 oktober.
Marathon: zaterdag 10 oktober (NK) en zondag 11 oktober.

Aanvangstijden: zie volgende pagina.

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo (Gld)

Tel. (0575) 46 12 62

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Varsselseweg 49 Tel. (0575) 46 74 74
7255 NR Hengelo (Gld.) Fax (0575) 46 74 20

ook op
zaterdag

Ter Horst Milieu B.V.
Aaltenseweg 58

7051 GV Varsseveld
Tel.: 0315-241883
Fax: 0315-342141

info@terhorstgroep.nl

BOUWMANAGEMENT
bossenbroek

Ruurloseweg 49 • Hengelo (Gld)
Tel. 0575-463 132

E-mail: bossenbroek@planet.nl
Internet: www.bmbossenbroek.nl

Voor al uw dakbedekkingen
Nieuwbouw - Renovatie - Onderhoud

Wichmondseweg 26 7255 KZ Hengelo G

Tel: 0575461097  Mob. 0651555984 

www.polwijn.nl

Ruurloseweg 16 Dorpsstraat 29a
7255 DH Hengelo 7221 BN Steenderen
0575-461264 0575-452555

De Dunsborg 8 Tel. (0575) 46 37 65
7255 PR Hengelo Gld. Fax (0575) 46 55 92

ADVIESBURO VOOR: 
ROLLENSPELLEN, COMMUNICATIE EN GEDRAGSTRAINING

E.B.B. DEN TOOM-DE RUITER
HAZENHUTWEG 16, 7255 MN HENGELO GLD.

TEL. (0575) 46 74 23, FAX (0575) 46 75 85 
MOB. 06-516 495 70 

E-MAIL ESTHER@PREMIEREACTEURS.NL
WWW.PREMIERETRAININGSACTEURS.NL



Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 18 71
www.hanssloot.nl

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

Doetinchem
Gildenbroederslaan 4
Postbus 196
7000 AD  Doetinchem

de Smidse
Halle (Gld) 0314 631613 www.ruitersportdesmidse.nl

Alles voor ruiter en 
paard

Terborg : 0315 - 39 54 20
Raalte : 0572 - 32 81 11
www.maalderinklutkewillink.nl

pensionstalling & menlessen

stal
Groenzicht

�

�

Marti Bulten
Bronkhorsterweg 3, STEENDEREN
Kokstraat 37,   EEFDE
T   (0575) 45 19 78     (0575) 54 97 68
E   marti.bulten@upcmail.nl
I    www.snsregiobank.nl

Vakkundige, veilige en betrouwbare
installatietechniek. Installatiebedrijf 
Arendsen levert als full-service instal-
latiebedrijf professioneel installatie-
werk voor nieuwbouw, verbouw en 
onderhoud.

Alle bekende merken, topkwaliteit 
en scherpe prijzen. Expert Arendsen 
biedt een compleet assortiment op 
het gebied van beeld en geluid, 
witgoed, huishoudelijke apparatuur 
en computers.

ENORM-Arendsen biedt een ruim
assortiment voor iedere klus: gereed-
schappen, bevestigingsmaterialen, 
ijzerwaren, hang- en sluitwerk,
elektra materialen en klimmaterialen.

SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJDEN IN HENGELO 
OP 9, 10 en 11 OKTOBER 2009:

NK & 20e SGMW op “de Hietmaat”

Ook dit jaar zal de vereniging van het aangespannen paard “In Stap en Draf”
te Hengelo Gld. een samengestelde menwedstrijd organiseren en tevens is het de
vereniging gelukt de N.K. samengesteld mennen klasse 2&3 naar Hengelo te halen.

De wedstrijden zullen bestaan uit drie onderdelen te weten:
• Dressuur
• Vaardigheid
• Marathon

Verwacht wordt dat er in dit weekeinde 160 aanspanningen, 290 paarden, 
zullen deelnemen aan deze wedstrijden, waaronder: enkel- en tweespannen,
tandems en vierspannen. Er zal worden gestreden om de hoogste eer in de
klassen 2 en 3 voor het Nederlands Kampioenschap alsmede in de reguliere
wedstrijd voor de klassen 1, 2 en 3.

De dressuur voor de wedstrijden begint op 9 en 10 oktober om 8.00 uur en 
de vaardigheid, kegeltjes rijden, om 8.45 uur.

Voor de Marathon van het Kampioenschap op zaterdag zijn de eerste menners
rond 9.00 uur in de altijd spectaculaire hindernissen op “de Hietmaat” (nadat ze
een traject van 8 km afgelegd hebben); op de zondag is dit een half uurtje later
en dan gaat men voor de eer van de 20e samengestelde menwedstrijd die de
vereniging organiseert.. 

Een drietal eigen leden zullen een gooi doen naar de hoogste eer op het NK 
in verschillende rubrieken; Francisca Lanke, Hans Boerboom en André Ebbers. 
Daarnaast zullen op de reguliere wedstrijd 17 leden mee doen en daarnaast
strijden om de clubbokaal: “de Sessink-wisselbeker”.

De evenementen zullen worden omlijst met diverse stands, terwijl er voor de jeugd
op een afgescheiden terrein naar hartelust kan worden gefietst op bijzondere
fietsen en skelters.

“In Stap en Draf” verwacht veel liefhebbers van deze tak van paardensport nu
de deelnemers uit alle regio’s van Nederland om de hoogste eer zullen strijden.
De toegang is gratis!
Meer informatie kunt u vinden op www.instapendraf.nl

• Vervangende auto
• Richtspecialist
Fabriekstraat 20b, Doetinchem
tel.: 0314 34 06 37 • fax: 0314 36 24 85



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 41 van
5 oktober t/m

10 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.

Jaargang 4
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Mensen die bij een herindicatie hun
AWBZ-begeleiding geheel of ge-
deeltelijk verliezen kunnen gratis
bij MEE terecht voor ondersteuning.
Geldt dit voor u? Aarzel niet en
maak hier gebruik van! Een consu-
lent van MEE kan samen met u be-
kijken wat er aan te doen is. Deze
ondersteuning van MEE is tijdelijk.
Het vervangt niet de begeleiding die
er eerder vanuit de AWBZ was. 

Als u voor hulp geen indicatie meer
krijgt, bent u natuurlijk teleur-
gesteld of boos. U denkt dat u het nu
zelf maar moet uitzoeken. De over-
heid heeft MEE aangewezen om u
hierbij te helpen. MEE bekijkt graag
samen met u welke mogelijkheden
er nog wel zijn. Zijn er voorzieningen
of hulpbronnen die u nog niet ken-
de? De consulenten van MEE werken
met een uitgebreide sociale kaart en
MEE werkt al jaren samen met part-
ners in wonen, zorg en welzijn.
Daarom kan MEE verwijzen naar de
organisatie die voor u het meest kan
betekenen. Desgewenst gaat de

MEE-consulent met u mee om zaken
te regelen of contact te leggen. Wan-
neer het echt niet anders kan, wordt
onderzocht of, binnen de mogelijk-
heden, een andere zorgvoorziening
aangevraagd kan worden. 

MEE is een organisatie die zich
richt op de ondersteuning van
mensen met beperkingen en een
zorgbehoefte. Er zijn veel mensen
die hun AWBZ begeleiding ver-
liezen: ouderen, mensen met een
lichamelijke of lichte verstande-
lijke beperking, mensen met een
chronische ziekte, hersenletsel,
een vorm van autisme of een
psychiatrische aandoening. 
MEE wil u helpen om alternatieve
oplossingen te vinden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de onder-
steuning van MEE kunt u mailen
naar info@mee-og.nl of op werk-
dagen van 08.30-17.30 uur bellen
naar tel. (0314) 34 42 24.

Mijn AWBZ-begeleiding vervalt of wordt minder, wat nu?

Door werkzaamheden aan de rond-
weg, N316, is deze vanaf de rotonde
aan de Banninkstraat tot Velswijk
van 12 t/m 30 oktober a.s. voor ver-
keer afgesloten. Het wegdeel vanaf
de rotonde aan de Banninkstraat tot
de Molenenk is vanaf 23 oktober a.s.
al weer open voor verkeer. 

Parkeerverboden 
Voor een goede doorstroming van
het verkeer geldt van 12 t/m 23
oktober tussen 07.00 en 19.00 uur
een parkeerverbod voor de volgen-
de straten in Hengelo:
• Vordenseweg, vanaf de rotonde

van de rondweg tot de kruising
Raadhuisstraat/Regelinkstraat

• Banninkstraat, vanaf de Sterre-
weg tot de kruising Wester-
straat/Kastanjelaan

• Kastanjelaan, vanaf de Bannink-
straat tot de Hummeloseweg

Eénrichtingsverkeer
Verder geldt van 12 t/m 30 oktober
éénrichtingsverkeer voor de
Schooltinkweg in Zelhem, tussen
de Hengeloseweg en de Wisselink-
weg. Inrijden vanaf de Hengelose-
weg is verboden. 

Bereikbaarheid gemeentekantoor 
Door de werkzaamheden is het
gemeentekantoor aan de Bannink-
straat van 12 t/m 23 oktober via een
omleidingsroute bereikbaar. Vanaf
de Banninkstraat rijdt u richting de
N316. U gaat aan het eind van de
Banninkstraat linksaf de Kastanje-
laan in. Dit is de laatste zijstraat
van de Banninkstraat. Bij de twee-
de straat op de Kastanjelaan, de
Hummeloseweg, gaat u rechts.
Vandaaruit gaat u de eerste straat
linksaf. Dit is de Berkenlaan. Dan
gaat u de eerste weg rechts, de
Zelhemseweg in. De Zelhemseweg
blijft u volgen tot de Molenenk.

Daar gaat u rechtsaf de Molenenk
in. Deze blijft u volgen, u steekt de
N316 over. U komt dan op de Hen-
gelosestraat. Daar gaat u de eerste
weg rechts, Steenderenseweg. U
gaat dan rechtsaf de Berendschot-
straat op. Deze rijdt u rechtdoor tot
de t-splitsing. Hier gaat u rechts de
Banninkstraat in en ziet u aan de
linkerkant de afslag naar het ge-
meentekantoor. Deze route is aan-
gegeven met omleidingsborden.

Provinciale omleidingsroute 
De provincie heeft een omleidings-
route voor alle doorgaande verkeer
op de N316 ingesteld. Voor de bus
geldt ook een alternatieve route.
Deze gaat via Keijenborg door Hen-
gelo richting Vorden. Om verkeers-
hinder van de bus te voorkomen,

zijn de eerdergenoemde parkeer-
verboden getroffen.
Helaas kunnen wij de afsluitingpe-
riodes niet exact aangeven omdat
er omstandigheden kunnen zijn die
de uitvoering van de werkzaam-
heden vertragen of versnellen.
Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Br
ui

n

Iekink

Zelhem
sew

eg

D
Vloed

Prunusstraat

Meidoornstraat

Torenzicht

Banninkstra

Tramstraat

Ka
m

ps
tra

at

Le
lie

st
ra

at D

A
st

er
st

ra

Nijverheidsw
eg

Korenbloemstraat

Winkelsweg

R
oz

en
st

ra
at

W
inkelskam

p

H

leekstraat

Akk

Middenweg

Iekink
Le

lie
st

ra
at

Be
rk

en
la

an

W

Mi

Hengelo

Elderinkweg

B
er

en
ds

ch
ot

st
ra

at

H
en

ge
lo

se
st

ra
at

K
ru

is
be

rg
se

w
eg

Molenenk

Fokkinkw
eg

Zuivelweg

Sint Michielsstraat

B
an

ni
nk

st
ra

at

Dwarsstraat

Winkelskamp

S
tr

oe
t

H
um

m
el

os
ew

eg

Kastanjelaan

R
ondw

eg

S
pa

ls
tra

Sp
al

st
ra

at

R
ozenhoflaan

Zelhem
sew

eg

P
la

ta
an

-
w

eg

G
ro

en
e

-
K

ru
is

st
r.

D
e

R
ust-

hoek

Wegwerkzaamheden N316 in Hengelo, 12 t/m 30 oktober a.s.

Gemeentekantoor via omleiding bereikbaar

De Streekcommissie Achterhoek
en Liemers vergadert op 15 ok-
tober in de raadszaal van het
gemeentehuis van Berkelland
op de Marktstraat 1 in Borculo.
Aanvang 09.30 uur. 

Op de agenda staan onder meer
de volgende onderwerpen: 
• Stand van zaken uitvoering Pro-

vinciaal Meerjaren Programma
2007-2013

• Innovatie uit de streek
• Natura 2000
• Evaluatie Reconstructieplan

Achterhoek en Liemers
(tussenrapportage)

• Intensieve veehouderij en
gezondheid

Rond 10.30 uur komt gedeputeerde
H. Keereweer in de vergadering
voor bestuurlijk overleg. De agenda,
het verslag en de agendapunten
zijn te vinden op www.gelderland.nl/
streekcommissie.

Streekcommissie
Achterhoek en
Liemers vergadert
op 15 oktober a.s.

Mijn dochtertje kan zo haar zin door-
drijven. In het ergste geval gaat ze
krijsend midden in een winkel zitten.
Dan geef ik maar toe om haar weer
rustig te krijgen en afkeurende blik-
ken van omstanders te voorkomen. 
Waarom luistert ze niet naar mij?
Wat is er aan de hand? 
Wat doe ik verkeerd?

Advies over dit soort kwesties, 
maar ook luchtige informatie over
de opvoeding en het opgroeien van
uw kinderen vindt u op 
www.cjgbronckhorst.nl.

www.cjgbronckhorst.nl
is er voor u!



De gemeente start binnenkort
samen met stichting Collusie uit
Nijmegen de actie 'Energieservice
aan huis'. Alle huishoudens in de
gemeente met een minimumin-
komen krijgen hiermee de kans 
op een gratis energieadvies thuis
en een aantal energiebesparende
middelen. Uit eerdere acties in het
land is al gebleken dat huishoudens
hiermee jaarlijks circa 150 euro op
hun energierekening kunnen bezui-
nigen. 
Zij ontvangen medio oktober een
brief thuis van de gemeente met
informatie over de actie en de mo-

gelijkheid om zich aan te melden.
Een energieadviseur geeft vervol-
gens persoonlijk en huisgebonden
advies waarmee direct energie kan
worden bespaard. Bovendien ont-
vangt de bewoner een zogeheten
'energiebox' met een winkelwaarde
van 60 euro. Hierin zitten onder
meer spaarlampen, waterbespaar-
ders en een stekkerdoos met een
aan- en uitknop. De adviseur bekijkt
tevens of er nog aanvullende artike-
len interessant zijn, die hij vervolgens
ook gratis verstrekt. Bijvoorbeeld
waterbesparende douchekoppen,
tochtstrips en een brievenbusbor-

stel. De actie maakt onderdeel uit
van het Bronckhorster klimaat-
beleid en de gemeente heeft hier-
voor 17.500 euro vrij gemaakt. 

Werkzoekenden ingezet als
energieadviseur 
Tegelijkertijd heeft de gemeente
drie werkzoekenden uit Bronckhorst
in de gelegenheid gesteld mee te
draaien in dit project en leer- en
werkervaring en sociale vaardig-
heden op te doen om zo door te
kunnen stromen naar een betaalde
baan. Zij zijn opgeleid tot energie-
adviseur en gaan voor ons op pad.

Gemeente biedt minima gratis energie-service aan huis aan

Bronckhorst is met het nieuwe
gemeentehuis genomineerd voor de
NET-Trofee. Ons in aanbouw zijnde
gemeentehuis is het meest energie-
zuinige van Nederland. In totaal zijn
er dertien inspirerende projecten op
het gebied van energiezuinig wonen
en werken genomineerd en deze
maken kans om de Nationale Energie
Toekomst-Trofee 2009 te winnen.
Uit de dertien projecten kiest de jury
half oktober drie finalisten. De uitein-
delijke winnaar van de prijs, die dit jaar
voor de vijfde keer wordt uitgereikt,
wordt op 4 november bekend ge-
maakt tijdens het 'Meer Met Minder'-
Congres in Rotterdam. Aan de NET-
Trofee is een bedrag van 25.000 euro
en een kunstwerk verbonden.

Energiezuinig uitblinkers
In Nederland wordt hard gewerkt

aan een beter klimaat. Veel organi-
saties en bedrijven pakken nu hun
kansen en komen met slimme plan-
nen voor energiezuiniger wonen en
werken. Vooral in de gebouwde
omgeving is veel winst te halen. 
De NET-Trofee beloont mensen die
op dat gebied voorop lopen. Het mi-
nisterie van VROM kent jaarlijks de
NET-Trofee toe aan een project dat
uitblinkt in een energiezuinige aan-
pak. Het gaat hierbij om slimme
energiezuinige bouw- of renovatie-
projecten die een baanbrekende bij-
drage leveren aan de CO2-reductie
in de gebouwde omgeving. Maar ook
een brede toepasbaarheid en ver-
nieuwende aanpak spelen een rol.
Daarnaast telt ondernemerschap: in
hoeverre hebben de initiatiefnemers
hun nek uitgestoken voor het project
en risico gelopen. 

Inspirerende inzendingen
De genomineerde projecten zijn
gekozen uit een totaal van 38 inzen-
dingen. Ze zijn afkomstig uit alle
hoeken van Nederland en verdienen
volgens de jury zonder meer het pre-
dicaat 'inspirerend en verrassend'.
Naast Bronckhorst doet bouwbedrijf
Van Rhenen mee met Natuurcafé
La Porte in Driebergen. Een verbou-
wing van de voormalige stationsres-
tauratie Driebergen-Zeist tot energie-
neutraal multifunctioneel restaurant,
VVV en bezoekerscentrum. De stich-
ting Natuurlijk en Harrie Kiekebosch
zijn genomineerd met 't Natuurlijk
Huus, een ecologische woning
annex educatief centrum in Raalte.
Daarnaast zijn er inzendingen van de
gemeenten Wijchen (energiezuinige
sporthal), Aramis AlleeWonen uit
Roosendaal (duurzame renovatie
van 264 rijwoningen), de wonings-
tichting Openbaar Belang uit Zwolle
('groen opknappen' van 103 flat-
woningen) en Wonen Zuidwest Fries-
land met de renovatie van het gehele
woningbestand van 2.155 woningen,
waardoor 85 procent van hun wo-
ningvoorraad nu een energielabel C
of hoger heeft. 

Meer informatie vindt u op
www.senternovem.nl/kompas_
nettrofee.

Vanaf 1 oktober 2009 t/m 31 decem-
ber 2010 kunt u subsidie aanvragen
voor het aanbrengen van isolatieglas
bij uw eigen woning. De subsidie
bedraagt € 35 per vierkante meter
met een maximum van € 1.100
(inclusief BTW).

Lagere maandlasten en meer
wooncomfort
Met energiebesparende maatrege-
len creëert u lagere maandlasten,
meer wooncomfort en stijgt moge-
lijk de waarde van uw woning. En: 
u draagt bij aan een beter klimaat!
De meeste energiebesparende
maatregelen verdient u in de loop
van de tijd vanzelf weer terug,
dankzij de lagere energierekening.

Voor het aanvragen van deze
subsidie gelden de volgende
voorwaarden:
• U bent eigenaar én bewoner van

de woning waarin het isolatieglas
is geplaatst

• Het betreft een woning in Neder-
land die voor 1 januari 1995 opge-
leverd is

• De werkzaamheden zijn afgerond
op of na 1 juli 2009 en voor 
31 december 2010

• Het glas moet geplaatst zijn vol-
gens de Nederlandse Praktijk-
richtlijn (NPR) 3577, wat zichtbaar
moet zijn op de factuur

• U moet in het bezit zijn van een

DigiD code. Deze code is aan te
vragen via www.digid.nl. De aan-
vraag van een DigiD kan enkele
dagen duren

• De regeling is van toepassing voor
isolatieglas met een isolatiewaarde
van maximaal 1,60 W/m2K. Er dient
minimaal 5 m2 isolatieglas te
worden geplaatst

Hoe vraagt u de subsidie aan?
Sinds 1 oktober 2009 kunt u op de
site www.meermetminder.nl een
waardebon aanvragen. De waardebon
kunt u inleveren bij de glaszetter
die vervolgens de korting verstrekt.
De bon is maximaal vier maanden
geldig. Dat betekent dat u na ver-
strekking van de bon het glas bin-
nen vier maanden moet plaatsen. 
De glaszetter dient de bon binnen
een zelfde termijn te declareren.

Heeft u tussen 1 juli en 1 oktober
2009 isolatieglas laten plaatsen, dan
ontvangt u de subsidie na indiening
van een kopie van de factuur in com-
binatie met de waardebon. U moet
dan dus nog wel de waardebon aan-
vragen via de site. Hier staat ook
waar u de kopie factuur en waarde-
bon moet indienen.

Meer informatie vindt u op
www.meermetminder.nl of via 
de heer E. Mol van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

Subsidieregeling isolatieglas voor

eigen woningen

Commissievergadering
commissie Evaluatie en
controle
Op 7 oktober a.s. vergadert de com-
missie Evaluatie en controle in de
raadzaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom om deze vergadering bij te wo-
nen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Evaluatie minimabeleid 2007 en

2008
B en w vragen de raad kennis te
nemen van deze evaluatie. Onder-
zoek laat zien dat de gemeente
goede regelingen heeft voor men-
sen met een minimuminkomen,
maar dat deze bij de doelgroep
nog wel bekender gemaakt kun-
nen worden. 

• Besluit op bezwaar Wet voor-
keursrecht gemeenten
Steenderen Zuid

• Tweede tussenrapportage 2009
De tweede tussenrapportage
2009 (periode april t/m augustus)
geeft een overzicht van hoe de ge-
meente in deze periode heeft ge-
presteerd. In hoeverre gestelde
doelen zijn gehaald, vergeleken
met onder andere plannen die zijn
opgenomen in de begroting 2009. 

Commissievergadering
commissie Beleids-
ontwikkeling
Op 8 oktober a.s. vergadert de com-
missie Beleidsontwikkeling in de

raadzaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom om deze vergadering bij te wo-
nen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan 'Buitengebied

2009; Uilenesterstraat 14,
Keijenborg'
De raad wordt gevraagd dit plan
ongewijzigd vast te stellen. Het
gaat om een tweede bedrijfswo-
ning bij het boerenbedrijf. 

• Masterplan Hengelo centrum
Om het centrum van Hengelo
compacter en levendiger te ma-
ken, hebben b en w in samenwer-
king met verschillende partijen
dit masterplan opgesteld. Het
geeft kaders en richtlijnen aan
voor de ontwikkeling van het cen-
trum van het dorp in de komende

jaren. B en w vragen de raad een
krediet van 4,5 miljoen euro be-
schikbaar te stellen, zodat de ge-
meente kan zorgdragen voor een
kwaliteitsimpuls van en aanpas-
singen in de openbare ruimte. Dit
is nodig door de gewenste veran-
deringen.   

• Uitvoering millenniumdoelen
Op initiatief van de raad is
Bronckhorst eind vorig jaar mil-
lenniumgemeente geworden. 
B en w hebben nu een plan uitge-
werkt om vier Bronckhorster or-
ganisaties (STEP, Amnesty, Dia-
konie Hengelo en de wereldwin-
kels in Hengelo/Vorden/Zelhem)
te ondersteunen die met hun acti-
viteiten een bijdrage leveren aan
het behalen van de millennium-
doelen. Onder andere door finan-
ciële middelen beschikbaar te

stellen voor beter promotiemate-
riaal, een paneel op alle 20 eve-
nementenportalen in de gemeen-
te aan te bieden om in 2009 een
evenement te promoten etc.

• Verzoek bijdrage dorpshuis 
De Horst in Keijenborg
Dorpshuis De Horst, die een cen-
trale ontmoetingsplaats is voor
de inwoners van Keijenborg,
vraagt de raad een subsidie van
4.000 euro voor het aanleggen
van een grotere koelcel. Dit ach-
ten zij nodig omdat de koelcel van
horecaonderneming Winkelman,
die zij normaal gesproken gebrui-
ken bij grotere evenementen,
door sluiting van dat bedrijf niet
meer gebruikt kan worden. Ook
van de provincie vraagt De Horst
een bijdrage. 

• Beleidsnota informele zorg
Om als gemeente mantelzorgers
zo goed mogelijk bij te staan in
hun belangrijke taak in de zorg
voor een naaste is dit beleid opge-
steld. B en w vragen de raad dit

vast te stellen. Het is de bedoe-
ling daarna verschillende acties
op te zetten. Deze moeten ons in-
zicht geven in het aantal mantel-
zorgers in Bronckhorst en wie ze
zijn, ook willen we mantelzorgers
via een bijzondere actie in het
zonnetje zetten met een aantal
speciale aanbiedingen.

• Samenwerkingsovereenkomst
en verordening rekenkamer-
commissie

• Legesverordening gemeente
Bronckhorst 2009

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens de commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. In tegenstelling
tot de raadsvergaderingen kunt u
hier inspreken over onderwerpen
die juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor, bij voorkeur ui-
terlijk 24 uur voor aanvang van de
vergadering, aanmelden bij de Grif-
fie, via tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

Gemeentehuis Bronckhorst kanshebber voor NET-Trofee 2009



Openbare bekendmakingen

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

Mensen met een chronische ziekte, gehan-
dicapten en ouderen in Bronckhorst kunnen
voortaan terrecht bij het landelijk webloket
Regelhulp. De gemeente sloot zich onlangs
aan bij dit loket. Het loket Regelhulp is een
soort digitale tomtom in regelland. Veel men-
sen 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 bijvoorbeeld
CIZ of UWV en naar de site van de gemeente. 
Daar zijn dan de juiste formulieren voor uw
hulpvraag te vinden. Het digitale loket is te
bereiken via www.regelhulp.nl. Als u wordt
doorverwezen naar de site van de gemeente
klikt u dan door naar Infobalie � Digitaal loket
� Formulieren � Wmo-voorziening. 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 gemeente, 
via tel. (0575) 75 02 50.

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

in alle regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, dorpsplein, kerstmarkt, 12 december 2009 van 16.00 tot 20.00 uur, afsluiten Kerkstraat

tussen de Dorpsstraat en de Roggestraat van 12.00 tot 20.30 uur, kerstmarkt Halle
• Hengelo (Gld), Elderinkweg 7, aanvraag vergunning horecabedrijf, Hengelose Lawn tennis club

Het Elderink
• Hengelo (Gld), Stellingweg 2, motor kennismakingsdag met live-muziek, 14 november 2009

van 11.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, Side-car-party, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet van 10.00 tot 01.30 uur en houden verloting, G.H.W. Enzerink

• Hengelo (Gld), verkoop loten, 11 januari tot 22 februari 2010, chr. muziekvereniging Crescendo
• Laag-Keppel, Sinterklaasintocht en afsluiten Dorpsstraat, 21 november 2009 van 14.00 tot

16.00 uur, Sinterklaascomité DDHK
• Steenderen, venten met kerstkaarten, 26 oktober t/m 1 november 2009, stichting Intermobiel
• Vorden, Marktplein, wekelijks innemen standplaats op dinsdagen in 2010, vishandel V.O.F.

M&F van de Groep
• Vorden, rondom kasteel Vorden, cyclocrosswedstrijden, 27 december 2009 van 10.30 tot 16.00 uur,

afsluiten Vordensebosweg en gedeelte Schuttestraat van 08.00 tot 17.00 uur, RTV Vierakker-
Wichmond

• Zelhem, 't Brinkhuus, verloting tijdens toneeluitvoering, 13 en 14 november 2009, toneelvereniging
Wees een Zegen

• Zelhem, Vincent van Goghstraat 72, aanvraag vergunning horecabedrijf, R. Jansen

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 
• Halle, Klaverdijk 9, bouwen carport
• Hengelo (Gld), Dijenborghsestraat 2, plaatsen berging
• Hengelo (Gld), Hofstraat 36, vergroten woning 
• Hengelo (Gld), Kerkstraat 15, veranderen woning/winkel
• Hoog-Keppel, Burgemeester Vrijlandweg 4, veranderen garage/schuur/berging
• Steenderen, Wijerspad 2, veranderen dak van een schuur
• Zelhem, Halseweg 29D, bouwen tribune en uitbreiden kleedruimten
• Zelhem, Zevenweg 57A, plaatsen carport
• Zelhem, Zuivelweg 2A, plaatsen vluchttrap voor 1e verdieping

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 25 september 2009:
• Halle, zaal Nijhof, verloting tijdens najaarsconcert, 6 november 2009, chr. muziekvereniging Euterpe
• Hengelo (Gld), Nijverheidsweg 2, plaatsen van een reclamezuil, Y-Sign reclame (in opdracht van

Arendsen Installatietechniek)
Verzonden op 30 september 2009:
• Bronckhorst, off-road ontspanningsrit voor motoren over diverse verharde en onverharde

wegen met start en finish bij de Varsselse molen en ontheffing diverse wegen voor het verbod
met motoren, 29 november 2009 van 08.00 tot 20.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning Varsselse
molen en ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 10.00 tot 22.00 uur, afsluiten Velder-
mansweg van 07.00 tot 17.00 uur, Hamove

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 29 september 2009:
• Toldijk, Kruisbrinkseweg 16, vergroten twee dakkapellen
• Zelhem, Ruurloseweg 39-T05, vergroten recreatiewoning
Verzonden op 30 september 2009:
• Hoog-Keppel, Valkenbos 14, bouwen dakkapel

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 29 september 2009:
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1, bouwen melkstal
• Vorden, Wildenborchseweg 11, verbouwen woning en bouwen buitenzwembad, verleend met

toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 5, veranderen bijgebouw
Verzonden op 30 september 2009:
• Halle, Dwarsdijk 2, vergroten jongveestal, verleend met toepassing van artikel 19 lid 2 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Verleende vergunningen

• Hengelo (Gld), Bronkhorsterstraat 9, bouwen van een vissen opkweek bassin
• Hengelo (Gld), Venneweg 1, bouwen berging 

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 30 september 2009:
• Zelhem, Markt 21 en 23, veranderen winkel in café/restaurant 

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffing verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van land-
schappelijke onderhoud, voor:
• Hummelo, Broekstraat 43, afgegeven op 29 september 2009
• Zelhem, Wittebrinkweg 5, afgegeven op 28 september 2009

Sloopvergunningen 
Verzonden op 25 september 2009:
• Steenderen, Covikseweg 1A, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Ruurloseweg 101, slopen cv ruimte en een bovengrondse opslag voor stookolie, komt

asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Wildenborchseweg 11, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens de off-road rit op 29 november 2009 is de Veldermansweg van 07.00 tot

17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

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

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 29 september 2009:
• Baak, Dambroek 20, veranderen bedrijfsgebouw

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
indienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk
geeft, dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug. 

Ontwerpprojectbesluit 'Bronckhorst 2009; Zutphenseweg 93, Vorden' 
Het ontwerpprojectbesluit 'Bronckhorst 2009; Zutphenseweg 93, Vorden' en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen van 8 oktober t/m 18 november 2009 tijdens openingstijdens voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de 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
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het projectbesluit heeft betrekking op het vergroten van de bestaande woning.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Ontwerpwijzigings/uitwerkingsplan 'Buitengebied 2009; Schuttestraat 34
Vorden'
Het ontwerpwijzigings/uitwerkingsplan 'Buitengebied 2009; Schuttestraat 34 Vorden' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 8 oktober t/m 18 november 2009 tijdens openingstijden
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de wijziging van de voormalige agrarische functie naar een woon-
functie waarbij een aantal voormalige agrarische gebouwen wordt gesloopt en een nieuwe
vrijstaande woning wordt toegevoegd.

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

Inspraak bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Hoogstraat 46/
Beekstraat 13 in Toldijk'
Het voorontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken 'Buitengebied 2009;
Hoogstraat 46/ Beekstraat 13 in Toldijk' liggen van 8 oktober t/m 18 november 2009 tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in 
te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575)
75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke
plannen.

Het plan heeft betrekking op het mogelijk maken van een zorg- en recreatieboerderij op het
perceel Hoogstraat 46/Beekstraat 13 in Toldijk. 

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraak-
reactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of
mondeling naar voren brengen bij b en w.

Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen Hummelo en
Keppel 2009'
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 24 september 2009 het bestemmingsplan 'Buitengebied
Steenderen Hummelo en Keppel 2009' vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op de verruiming van de
inhoud van burger- en bedrijfswoningen tot maximaal 750 m3 en de verruiming van de
gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen bij burger- en bedrijfswoningen van 75 m2 tot maxi-
maal 100 m2. Het plangebied heeft betrekking op het buitengebied van de voormalige gemeenten
Hummelo en Keppel alsmede Steenderen.

Het bestemmingsplan ligt van 8 oktober t/m 18 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
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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
vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag
na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende 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 zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Drempt, Rijksweg 18, veranderen opslagruimte, ontheffing voor het overschrijden van de

maximale toegestane nokhoogte, geldend bestemmingsplan 'Voor Drempt 1995'

Het bouwplan ligt van 8 oktober t/m 18 november 2009 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en hand-
having. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
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.

Voornemen tot het plaatsen van panden op de gemeentelijke monumen-
tenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om de volgende panden te plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst:
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 3
• Steenderen, Toldijkseweg 4

Monumenten

De besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 1 oktober 2009 en liggen van 8 oktober 
t/m 18 november 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de 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 de heren C. Hofs of 
W. Hagens van de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, tel. (0575) 75 03 52/53.

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

Besluit tot wijziging van beschrijvingen en het plaatsen van panden 
op de gemeentelijke monumentenlijst
• Drempt, Zomerweg 18 (gedeelte verwijderen van de beschrijving)
• Hummelo, Rijksweg 113 (plaatsen)
• Hummelo, Sliekstraat 1 (plaatsen van nieuw object bij het pand op de lijst en verwijderen

gedeelte van de beschrijving)
• Hummelo, Rozegaarderweg 7 (plaatsen)

Ook deze besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 1 oktober 2009 en liggen van 
8 oktober t/m 18 november 2009 tijdens openingstijdens voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de 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 de heren C. Hofs
of W. Hagens van de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, tel. (0575) 75 03 52/53.

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

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroep-
schrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Wet op de archeologische monumentenzorg/de archeologische waarden-
en verwachtingenkaart en de archeologische beleidsadvieskaart met 
het daaraan gekoppelde beleidskader
B en w maken bekend dat de gemeenteraad op 24 september 2009 de archeologische waarden-
en verwachtingenkaart met het hieraan gekoppelde beleidskader gewijzigd hebben vastgesteld
met uitzondering van het kadastrale perceel gemeente Steenderen, Sectie P, nummer 378.

De wijzigingen luiden als volgt:
1. In gebieden met een hoge archeologische verwachting (AWV 5, 6 en 7): 

archeologisch onderzoek noodzakelijk bij een bodemverstoring met een oppervlakte van meer
dan 100 m2 en een verstoringsdiepte van meer dan 30 cm -mv en bij dik esdek van meer dan 
40 cm -mv te wijzigen in: 
archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij een bodemverstoring met een oppervlakte van
meer dan 2.500 m2 en een verstoringsdiepte van meer dan 40 cm -mv.

2. In gebieden met een middelmatige archeologische verwachting (AWV 8):
archeologisch onderzoek noodzakelijk bij een bodemverstoring met een oppervlakte van meer
dan 100 m2 en een verstoringsdiepte van meer dan 30 cm -mv te wijzigen in: 
archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij een bodemverstoring met een oppervlakte van
meer dan 5.000 m2 en een verstoringsdiepte van meer dan 50 cm -mv.

3. In gebieden met een lage archeologische verwachting (AWV 9):
archeologisch onderzoek noodzakelijk bij een bodemverstoring met een oppervlakte van meer
dan 2.500 m2 en een verstoringsdiepte van meer dan 30 cm -mv te wijzigen in:
archeologisch onderzoek noodzakelijk bij een bodemverstoring van meer dan 10 ha en een
verstoringsdiepte van meer dan 50 cm -mv.

Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening lagen de kaarten en het daaraan gekoppelde
beleidskader van 12 maart t/m 8 april 2009 ter inzage. Er zijn twee inspraakreacties binnen-
gekomen. In september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg van kracht
geworden. De verplichtingen die uit deze wet voortvloeien, staan op deze kaarten tot op perceels-
niveau aangegeven. De kaarten en het daaraan gekoppelde beleidskader liggen vanaf heden ter
inzage in het gemeentekantoor, bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Definitief ontwerp reconstructie Ruurloseweg, Hengelo (Gld)
Op 4 juni 2009 is er een informatie-/inloopavond geweest voor bewoners en belanghebbenden
van de Ruurloseweg in Hengelo. Tijdens deze avond was het mogelijk het voorontwerp voor de
reconstructie te bezichtigen en vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente. Vervolgens
is er t/m 6 juli de mogelijkheid geweest op het voorontwerp te reageren. Deze reacties hebben in
een aantal gevallen geleid tot aanpassingen van het ontwerp.

Definitief ontwerp
Op 29 september jl. stemde het college in met het ter inzage leggen van het definitief ontwerp. Vanaf
5 t/m 30 oktober 2009 ligt het definitief ontwerp, samen met de reactienota zoals verzonden aan de
indieners van reacties, ter inzage in het gemeentekantoor. Ook is het definitief ontwerp   te bekij-
ken op www.bronckhorst.nl onder Infobalie � Verkeer en Vervoer � Plannen verkeer en vervoer
� Hengelo � Ruurloseweg-reconstructie.   

Procedure
Tot en met 30 oktober 2009 is het mogelijk schriftelijk een reactie op het definitief ontwerp in te
dienen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan b en w van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). Echter vragen en/of opmerkingen die gedurende vorige inspraak zijn behandeld,
worden niet opnieuw in behandeling genomen.
Na de inspraak stellen b en w het (al dan niet gewijzigde) definitief ontwerp vast, waarna dit uit-
gevoerd kan worden.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. van Dorst van de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling, via  tel. (0575) 75 03 78 of via e-mail m.vandorst@bronckhorst.nl.

Verkeer en vervoer



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Halle, omdat we de riolering gaan vervangen, sluiten wij vanaf 7 t/m 16 oktober 2009 de
Pluimersdijk, tussen Pluimersdijk 18 en de Kerkstraat, af. Fietsverkeer blijft wel mogelijk

• Hengelo (Gld), in verband met de aanleg van een verhoogd plateau op de kruising Leliestraat/
Iekink is deze afgesloten van 7 t/m 16 oktober 2009. In verband met de werkzaamheden wordt
het éénrichtingsverkeer op de Rozenstraat tussen het Iekink en de Bleekstraat omgedraaid

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden kunnen zijn
die de uitvoering van de werkzaamheden vertragen of versnellen, bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Weg- en rioolwerkzaamheden

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
8 oktober t/m 18 november 2009 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Halle, Spiekermanweg 4, voor het veranderen een kleinschalige veehouderij waarop het

Besluit landbouw milieubeheer op toepassing is
• Hummelo, Broekstraat 2, voor het veranderen van een melkrundveehouderij waarop het

Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Keijenborg, Uilenesterstraat 14, voor het veranderen van een melkrundveehouderij, waarop

het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

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

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 8 oktober
t/m 18 november 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Hummeloseweg 85, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning 

voor de productie, opslag en verkoop van diervoerders. De aanvraag is gedurende de procedure
gewijzigd waardoor een tweede ontwerpbeschikking wordt genomen

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van

Wet milieubeheer

de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten 
bij ons worden ingediend vóór 19 november 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen
tijdens 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 redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Ontwerpbesluiten intrekking vergunning (art. 8.25 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
8 oktober t/m 18 november 2009 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:
• Hummelo, Broekstraat 2, de intrekking betreft het houden van varkens conform de vigerende

milieuvergunning
• Keijenborg, Uilenesterstraat 14, de intrekking betreft het houden van melkgeiten conform de

vigerende milieuvergunning

Strekking van de besluiten:
De vergunningen worden op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer
ingetrokken, omdat de activiteiten die binnen de inrichtingen uitgevoerd worden onder de werkings-
sfeer vallen van het Besluit landbouw milieubeheer.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemotiveerde
zienswijzen tegen een ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke en mondelinge zienswijzen moet u
bij ons indienen vóór 19 november 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en hand-
having, tel. (0575) 75 03 06.

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

WEEKBLAD

www.contact.nl
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www.kwalitex.nl
Showroom:

Arendsenweg 3D Zelhem
Tel. 0314 620528

(aan de doorgaande Stikkenweg)
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Serres en Terrasoverkappingen
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WINTERMAANDEN 

AKTIE:

GRATIS

In november, december
en januari plaatsen wij uw 

terrasoverkapping 

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

ZELHEM vr.pr. q 415.000,- k.k.

Gerard Doustraat 3-ROYALE VRIJSTAANDE SEMIBUNGALOW,
gelegen in rustige en populaire omgeving met grote verwarmde
garage met ruime bergzolder. Woonkamer (ca. 40 m²) met open
haard, woonkeuken, bijkeuken, grote slaapkamer en badkamer
met ligbad en sep. douche op de b.g. 2 ruime slaapkamers op
1e verd. en 2e badkamer. Achtertuin met privacy. Bwjr. 1975,
inhoud ca. 610 m³ (excl. garage), perc. opp. 605 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

OPEN HUIS
ZATERDAG 10 OKTOBER 11.00-15.00 UUR



Bij de familie hebben drie van de vier
zoontjes een zeer ernstige progressie-
ve stofwisselingsziekte: Max (6), en de
tweeling Bas en Bram (4). Alleen de
oudste zoon Gerben (9) is gezond. Hun
broertje Ruben is vier jaar geleden
overleden aan dezelfde ziekte; zijn
moeder trof hem levenloos in zijn bed-
je aan. De oorzaak was toen nog niet

bekend. In 2005 kregen Inez en Alex,
na het overlijden van hun zoontje Ru-
ben, te horen dat 4 van hun 5 kinde-
ren lijden aan een ongeneeslijke stof-
wisselingsziekte. Hun wereld stortte
in. Toch hebben ze de kracht gevon-
den om een zo normaal mogelijk le-
ven te leiden, wat niet altijd mee valt.
Want Max, Bas en Bram zijn chronisch

vermoeid, hun spierkracht is afgeno-
men en ze hebben bijna iedere dag
koorts. Het dagelijkse leven in het ge-
zin Liebe draait alleen maar om de zie-
ke kinderen. 

In het Universitair Medisch Centrum
St. Radboud in Nijmegen wordt onder-
zoek gedaan naar de zeldzame ziekte
van de kinderen. De prognose is dat ze
niet ouder worden dan 18 jaar. Inez en
Alex blijven hopen dat er een genees-
middel voor hun kinderen gevonden
zal worden.

Portret van de familie Liebe uit Hummelo

‘t Zal je maar gebeuren

Dinsdag 13 oktober zendt de EO op Nederland 2 om 22.50 uur een portret
uit van de familie Liebe uit Hummelo. Programmamaker Wout Heslinga
maakte een documentaire over dit veerkrachtig gezin in de schaduw van
een terminale ziekte.

GOED ZITTEN 
Sta-op stoelen helpen mensen van een
zittende in een staande positie, zon-
der dat zij afhankelijk zijn van ande-
ren. Deze stoelen hebben meestal kan-
telbare zittingen. Wanneer zo'n stoel
voorzien is van voetensteunen, een
verstelbare rugleuning enz., spreken
we van een comfort- of relaxfauteuil.
Goed en comfortabel zitten is belang-
rijk. Voor iedereen. Als je afhankelijk
bent van een stoel met sta-op hulp of

het gemak zoekt van een comfortfau-
teuil, is het bovendien belangrijk dat
een stoel goed bij je past. Daarom wor-
den deze stoelen meestal op maat ge-
maakt.

ZIT-DAG
Op vrijdag 9 oktober kunnen bezoe-
kers van het Servicehuis zelf ervaren
wat voor hen 'goed zitten' is. In het Ser-
vicehuis, gewoonlijk al ingericht met
comfortabel meubilair, is op die dag
een brede keuze aan relax- en sta-op
fauteuils aanwezig waarop men kan
proef zitten. Daarnaast kunnen de-
monstraties worden bijgewoond en is
er een deskundige aanwezig die alle
vragen over comfortabel zitten én ge-
makkelijk opstaan, kan beantwoor-
den.  Aanmelden is niet nodig. Voor
meer informatie kan contact worden
opgenomen met de klantenservice
van de thuiszorgwinkel op telefoon-
nummer 0314 - 35 74 19 of e-mail:
thuiszorgwinkel.klantenservice@sen-
sire.nl

Thema 'zitten' centraal bij
Sensire Servicehuis
De Sensire thuiszorgwinkels beste-
den in oktober extra aandacht aan
comfortabel wonen en leven. In dit
kader is er op 9 oktober een ZIT-
dag. De ZIT-dag duurt van 10.00 tot
16.00 uur en vindt plaats in het Ser-
vicehuis aan de Dorpsstraat 7 in
Vorden. Bezoekers van het Service-
huis kunnen die dag proef zitten
op een keur aan comfort- en sta-op
fauteuils, demonstraties bijwonen
en zich uitgebreid laten voorlich-
ten.

Zaterdag 10 oktober is het voor
de kinderen die de plaatselijke
basisscholen bezoeken in het
dorpscentrum groot feest. Dan
wordt in het kader van de boe-
kenweek een ‘Kinderboeken-
weekfeest‘ georganiseerd. Dan
zal worden ingespeeld op het
thema van de kinderboeken-
week ‘ Eten, drinken en snoepen
uit kinderboeken‘. 

De organisatie van dit kinderfeest is
in handen van Bruna Vorden en de
bibliotheek. Het is eigenlijk een
soort inloopfeest. De kinderen kun-
nen zomaar vanaf 12.00 uur de zaal
van het dorpscentrum binnenlopen
en aan verschillende activiteiten
meedoen. Er zijn allerlei spelletjes,
de jeugd kan zich laten schminken,
kortom de jongens en meisjes kun-

nen zomaar aan een tafel ‘aanschui-
ven’. 

Wil je graag weten hoe er in de Mid-
deleeuwen werd getafeld ? Kinder-
boekenschrijfster Martine Letterie
en illustrator Rick de Haas kunnen
er alles over vertellen ! Er is deze
middag nog een illustrator ( Saskia
Halfmouw ). De kinderen kunnen
met haar hulp naar hartelust teke-
ningen maken. Sijtje de Leeuw van
school ’t Hoge is onlangs voorlees-
kampioene geworden. Zij wil de kin-
deren deze middag maar al te graag
verhaaltjes voorlezen. Een heel be-
langrijk item tijdens het inloopfeest
is toch wel, de aandacht die wordt
gevraagd voor gezonde voeding,
sportbeweging en in schril contrast
daarvan , aandacht voor kinderen
met eetproblemen. 

Daarover wordt informatie gegeven
en wordt ook getoond hoe goed het
is dat kinderen, in welke vorm dan
ook, zich bewegen. Zo zullen de
gymvereniging Sparta en de voet-
balvereniging Vorden aan het in-
loopfeest meewerken en laten zien
hoe leuk het is om te sporten. Om
de festiviteiten deze middag nog ex-
tra op te vrolijken zal een Vordense
jeugdband enkele live- optredens
verzorgen. De entree voor deze mid-
dag is gratis. Kaarten kunnen vanaf
heden worden afgehaald bij Bruna
Vorden of bij de bibliotheek. De or-
ganisatie heeft het aanvangsuur be-
wust op s’middags 12.00 uur gesteld
omdat veel kinderen in Vorden zich
op de zaterdagmorgen (gelukkig
maar) met allerlei sportactiviteiten
bezig houden.

Zaterdag 10 oktober voor leerlingen basisscholen

'Kinderboekenweekfeest ' in het
dorpscentrum

Naast de gebruikelijke agendapunten
zal er tijdens de ledenvergadering van
Dorpsbelang Wichmond- Vierakker
die op dinsdagavond 13 oktober in de
Westerholtzaal van kasteel Hackfort
wordt gehouden een discussie plaats
vinden over de veranderingen op het
platteland en in het bijzonder over die
in Wichmond- Vierakker. Na het huis-
houdelijke gedeelte zal er vanaf 20.30
uur door een forum over een aantal
zaken worden gediscussieerd. Over bij-
voorbeeld het toenemen van de leeg-
stand van oude bedrijfsgebouwen. Ver-
der over het toenemen van recreatie
en toerisme dat bovendien andere vor-
men krijgt. 

Ook aandacht voor het kamperen bij
de boer dat in een grote behoefte voor-
ziet. Natuurmonumenten zal vertel-
len over de trends en ontwikkelingen
en veranderingen op het landgoed
Hackfort. VVV Bronckhorst over de
trends en ontwikkeling van recreatie
en toerisme in de nabije omgeving
Ook zullen enkele vertegenwoordigers
van bewoners en ondernemers uit
Wichmond- Vierakker alsmede burge-
meester Henk Aalderink in het forum
plaats nemen. Er zal onder meer wor-
den nagegaan hoe de inwoners uit de
beide kernen op bovengenoemde pun-
ten kunnen inspelen.

Dorpsbelang Wichmond Vierakker

HERFSTRIT VAMC DE
GRAAFSCHAPRIJDERS
De Herfstrit ( oriëntatierit voor auto-
mobilisten ) die de VAMC De Graaf-
schaprijders zondagmiddag organi-
seerde, trok deelnemers uit geheel Ne-

derland, maar met name uit de noor-
delijke provincies. Erik Kleinreesink
en Harrie Horsting hadden een rit uit-
gezet met een lengte van circa 50 kilo-
meter. Start en finish waren bij ‘Wa-
pen van het Medler. De uitslagen wa-
ren als volgt: A- klasse 1 J.Luiten Hen-
gelo ( G ) 128 strafpunten, 2 W.D. Wis-
selink Ruurlo 134, 3 H.J. Cortumme

Toldijk 171. B- klasse: 1 G. Siemes, Zut-
phen 312 strafpunten, 2 W. Hartman
Oldeberkoop 335, 3 J. Talens Musselka-
naal 471. C- klasse : 1 A. Bouwmeester
Hellendoorn 228 strafpunten, 2 G. van
Veldhuizen Vorden 250, 3 H. Mensink
Ugchelen 264 strafpunten.

M O T O R S P O R T

Hoewel de bandleden al jaren samen
musiceren is het puur een hobbyband
die in de regio af en toe op de planken
staat. Verdwaald bestaat uit 4 man:
Henk Hulsegge (slagwerk) Bert Siebe-
link (zang en solo gitaar) Frank Nijen-
huis (basgitaar) en Frank Leferink (gi-
taar en zang) De band heeft zijn oor-
sprong in het verpleeghuis Zutphen
waar 3 van de huidige bandleden werk-
ten in de jaren ’80, ’90. Frank Nijenhuis
is vanaf begin 2000 toegetreden tot de
band. Bert en Henk wonen in Zutphen
en de beide Franken in het mooie Vor-
den. De muziekstijl van Verdwaald ken-
merkt zich door recht toe recht aan En-
gelstalige Rock en Roll. Geen showband

maar volgens de heren lekkere num-
mers uit de jaren 60, 70, 80 met een
hoog oh ja gehalte. (Neil Young, Status
Quo, Rolling Stones. Golden Earring,
Brian Ferry etc.) Verdwaald heeft een ei-
gen website www.verdwaald.tk met fo-
to’s en filmpjes van diverse optredens.
Absoluut de moeite waard om de site te
bezoeken en de band beter te leren ken-
nen. Lezen over Verdwaald is interes-
sant maar wil je Verdwaald echt leren
kennen moet je de band zien en horen.
Kom dus vooral zaterdag 17 oktober
naar café Uenk aan de Nieuwstad in
Vorden. Bij dit optreden zal ook Tonnie
Kasterman nog het podium betreden
om André Hazes en Bruce Springsteen
ten gehore te brengen. Dat wil je na-
tuurlik niet missen. Voor de prijs hoef
je het niet te laten want de entree is ge-
heel gratis

'Verdwaald' bij cafe Uenk
Rockband Verdwaald is op 17 okto-
ber wederom te gast bij café Uenk
aan de Nieuwstad in Vorden.

Met een groot aantal voorbeelden wer-
den bepaalde situaties beschreven en
hoe je vervolgens met een "Kanjermo-
ment" daar mee om kan gaan. Dit
hoeft niet alleen op school te gebeu-
ren, maar kan ook thuis of op de sport-
vereniging.
Bij de Kanjertraining staan vijf afspra-
ken centraal:
1. Wij vertrouwen elkaar.
2. Wij helpen elkaar.
3. Wij lachten elkaar niet uit.
4. Niemand speelt de baas.
5. Niemand is zielig.

Tijdens de lessen (vanaf groep 1) wordt

er gebruik gemaakt van 4 petjes: Wit-
te pet (Kanjer,gewenst gedrag), rode
pet (apengedrag, uitlachen), zwarte
pet (hork, pester) en de gele pet (angst-
haas).
Door de training en het uitspelen van
situaties krijgen kinderen inzicht in
hun eigen gedrag.  Bij iedere les horen
vertrouwensoefeningen. De kinderen
vinden de lessen erg leuk.
Door te vragen aan het kind  "Welke
pet heb jij nu op", maak je hem / haar
snel bewust van zijn / haar gedrag. El-
ke dag komen meerdere Kanjermo-
menten voor. Hier hoort ook het geven
en ontvangen van complimentjes bij.
Omdat een veilig pedagogisch klimaat
een van de speerpunten is van De
Dorpsschool , werd het afgelopen jaar
ook een gedragsprotocol ontwikkeld
voor kinderen, ouders en leerkrach-
ten.

Uit een proefvisitatie van een aantal
Daltonschooldeskundigen bleek, dat
het pedagogisch klimaat fijn is en dat
wil de Dorpsschool graag zo houden.

Kanjeravond Dorpsschool
goed bezocht
Afgelopen dinsdag 29 september
werd op de o.b.s. De Dorpsschool
een Kanjeravond georganiseerd.
Deze avond stond in het teken van
de Kanjertraining en werd door
een kleine honderd ouders be-
zocht. Gastspreker Jos Schippers
legde aan de belangstellenden uit
wat precies de Kanjertraining in-
houd





Tijdens deze vergadering werden er
drie leden gehuldigd en tot ere leden
benoemd: Bert Tuinman: ‘ Alle drie
stammen ze nog uit de tijd dat men
zich nog moest wassen met water uit
de pomp. Ze hebben hun hart nu ook
nog bij Ratti liggen, getuige het feit
dat ze na hun voetbalcarrière lid zijn
gebleven van hun vereniging’.

FRANS BLEUMINK, 50 JAAR LID
hij moest het vroeger van zijn tech-
niek en scorend vermogen hebben. Hij

is jarenlang terreinmeester en consul
geweest en heeft zich verdienstelijk ge-
maakt bij de bouw van de kantine,
kleedkamers en de gymzaal van
school de “Kraanvogel”. 

BENNIE LICHTENBERG, 60 JAAR
LID
vaste speler in het 1e, was een keihar-
de verdediger, hij kon hard koppen.
Bennie heeft veel voor Ratti gedaan:
veel onderhoud en diverse lasklussen.
De mooie toegangspoort van Ratti is

door hem gemaakt in 1972 toen Ratti
verhuisde naar het nieuwe complex
aan de overkant van de Eikenlaan.

JOS BESSELINK, 50 JAAR LID
vaste kracht als voorstopper, menig
spits zal hem nog niet vergeten zijn.
Zijn sterke punt was koppen, hoe hoog
de uittrap ook was, hij nam hem liever
koppend dan met de voet. 

De jubilarissen kregen uit handen van
Bert Tuinman, voorzitter van sv Ratti ,
een zilveren speld en een boeket bloe-
men aangeboden. Na de pauze kon-
den de leden luisteren naar een pre-
sentatie van Ger Melissen van de Gel-
derse Sport Federatie, met als thema:
Welke mogelijkheden heeft Ratti om
een bijdrage te leveren aan de leef-
baarheid van Kranenburg?

Ere leden bij voetbalclub Ratti
Tijdens de ledenvergadering van de voetbalclub Ratti blikte voorzitter
Bert Tuinman terug op het afgelopen seizoen. Het is financieel een goed
jaar geweest voor Ratti. Er is genoeg aanwas van nieuwe leden. Op het mo-
ment telt Ratti 1 F, 2 E, 1 D, 1 C en 1 B team. Er zijn 5 seniorenteams, waar-
van er 1 op de zaterdag actief is en 3 op de zondag spelen. Verder is er een
damesteam. Ratti heeft dit jaar gelnvesteerd in nieuwe lichtmasten om
een tweede trainingsveld te creëren.

Met het stijgen van de leeftijd, neemt
de gehoorsscherpte af. 1 op de 10 Ne-
derlanders heeft in meer of mindere
mate moeite met horen. Dit kan lei-
den tot verlies van contact met de ge-

luiden van alledag, het niet meer kun-
nen genieten van favoriete muziek en
zelfs in de ergste gevallen tot isole-
ment. In een mondelinge presentatie
komen allerlei aspecten van de wer-
king van het gehoor en de gevolgen
van slechthorendheid aan de orde.
Ook kan bij belangstellenden een een-
voudige hoortest worden afgenomen.
Leden en niet-leden worden van harte
uitgenodigd om woensdagavond 14
oktober 2009 te komen naar gebouw
Withmundi (naast de Hervormde kerk
in de Dorpsstraat) in Wichmond, aan-
vang 19.45 uur. De koffie staat klaar
om 19.30 uur.

Oecumenische Vrouwen
Groep Wichmond-Vierakker
Onder de titel Breng geluid tot le-
ven, zal Remedica een voorlich-
tingsprogramma over doofheid
verzorgen. Remedica is een lande-
lijk communicatie bureau dat aan
verschillende groepen in een di-
rect contact met de mensen voor-
lichting geeft op diverse terreinen,
welke verband houden met ge-
zondheid en leefstijl.

VCPANSIGN - DASH DAMES 1: 3-1
De dames van Dash dames 1 (dat fi-
nancieel wordt bijgestaan door o.a.
Visser Mode) speelde de tweede com-
petitiewedstrijd in Panningen. Pas om
19.00 uur werd de wedstrijd tegen VC
Pansign begonnen. De eerste set werd
er zeer sterk gestart met een prima
servicedruk. Er werd weinig weggege-
ven en na een lange serviceserie van
Debbie van der Vlekkert was de voor-
sprong aanzienlijk. Deze set werd bru-
taal met gewonnen met 25-19. De
tweede set ging meer gelijk op met op-
vallend veel servicedruk van beide
teams. In deze set maakte Dash dames
1 (gesponsord door o.a. Bistro 'de Ro-
tonde') meer eigen fouten waardoor
deze set uiteindelijk uiteindelijk met
minimaal verschil verloren ging. In de
derde set begon Dash dames 1 onge-
concentreerd. Persoonlijke fouten
zorgden ervoor dat er al snel een ach-
terstand van 7-1 op de borden stond.
Na enkele wissels werd het spel wat be-
ter, maar niet genoeg. Deze set ging
verloren met 16-25.
De vierde set moest dus gewonnen
worden om nog met de winst naar
huis terug te kunnen keren. In het
vierde bedrijf wist invalster Malou
Harmsen nog voor een opleving te zor-
gen door een aanval hard naar de
grond te slaan. Het mocht echter niet
baten. Het niveau zakte weer weg, en
uiteindelijk ging ook deze set verloren
met 19-25. Dash dames 1 (ondersteund
door o.a. Strada Sport) verloor dus met
3-1.
De dames gaan alles op alles zetten
om dit verlies te doen vergeten op za-
terdag 10 oktober, om 17.30 in eigen
huis tegen de dames uit Denekamp.
Komt u ons aanmoedigen?

Vo l l e y b a l

De  collectanten van de Nierstichting
hebben in Vorden tijdens de Nationale
Collecteweek het mooie bedrag van
4297,92 euro ingezameld. Dit is meer
dan er vorig jaar opgehaald werd. Met

dit geld komen doorbraken in de strijd
tegen nierziekten weer een stap dich-
terbij. De Nierstichting bedankt de
gulle gevers en trouwe collectanten
voor hun bijdrage.

Nierstichting haalt € 4297,92 op

Erwin eindigde de eerste dag op de
vierde plaats en op de tweede dag
(zondag) op de derde plaats. Genoeg
om in het eindklassement beslag te
leggen op de bronzen plak. Op zater-

dag moesten de coureurs vier ronden
van elk 55 kilometer afleggen. Dat be-
tekende 7,5 uur uitermate geconcen-
treerd rijden en veel afzien. Op zon-
dag werden er drie ronden gereden. 

In de eindstand om het Italiaans kam-
pioenschap eindigde de Vordenaar
op een prachtige 5e plaats. Vanaf 12
oktober t/m 17 oktober neemt Erwin
in Portugal deel aan de Zesdaagse.

Podiumplaats Erwin Plekkenpol
Erwin Plekkenpol heeft het afgelo-
pen weekend de laatste wedstrijd
om het Italiaans kampioenschap
Enduro in Citta di Castello met een
podiumplaats afgesloten.

RATTI 1 - WOLFERSVEEN 1
Vanmiddag stond de thuis wedstrijd
tegen Wolfersveen op het programma.
De mannen van Wolfersveen waren
na de 2-0 nederlaag tegen Noordijk ge-
brand op een goed resultaat. Ook Rat-
ti had iets recht te zetten na de 1-0 ne-
derlaag uit tegen Mariënveld. Wolfers-
veen stond met 4 punten 1 punt voor
op Ratti. Het beloofde daarom een
spannende pot te worden op sport-
park de Eik.
Wolfersveen kreeg al vroeg in de wed-
strijd een vrije trap aan de zijkant net
buiten de zestien meter.
Deze vloog zonder dat iemand hem
aanraakte in de lange hoek. Rond de
20ste minuut werden de zorgen voor
de thuisclub nog groter nadat de han-
dige spits van de gasten zijn ploeg op
een 2-0 voorsprong zette. Tot overmaat
van ramp kwamen de gastheren na
een half uur ook nog eens met 10 man
te staan nadat Wouter Gudde een
tweede gele kaart opliep. 
Voor de tweede helft was de opdracht
van Ratti trainer Eric Gijsberts duide-
lijk. Er moest keihard gewerkt worden
om de punten in Kranenburg te hou-
den. Ondanks dat Ratti met 10 man
speelde, deed het absoluut niet onder
voor Wolfersveen. Het beste spel was
zelfs voor de gastheren. Het duurde

Vo e t b a l tot de 70ste minuut voordat Ruud
Mullink met een schitterende volley
de aansluitingtreffer liet aantekenen.
Ratti voelde dat er meer de halen viel
in deze wedstrijd en zette alles op alles
om nog een gelijkspel uit het vuur te
slepen. En met succes. In blessuretijd
werd een goede vrije trap  van Fabian
Dijkman in de rebound door Gijs
Klein Heerenbrink binnengetikt.
Deze verdiende gelijkmaker voelde
voor de Rattianen als een overwin-
ning. Zeker omdat de ploeg een uur
lang met 10 man op het veld stond en
bij rust nog tegen een 0-2 achterstand
aankeek. Volgende week staat de uit-
wedstrijd tegen Noordijk op het pro-
gramma. Ook dan zal er weer keihard
gewerkt moeten worden om de 3 pun-
ten mee te nemen naar Kranenburg.

LOCHEM - VORDEN 2-2 
In een matige wedstrijd is het uitein-
delijk tot een puntendeling gekomen,
waarbij Lochem meer kreeg, dat het
rechtmatig verdiende, want scheids-
rechter Rakers uit Denekamp hielp de
thuisclub een "handje".
Lochem spits Wullink moet gedacht
hebben, dat wat Maradonna kan, kan
ik ook. Hij nam de bal met de hand
mee om vervolgens een clubgenoot in
de gelegenheid te stellen de aanslui-
tingstreffer te scoren.
Beide teams hebben te maken met
nogal wat blessures, zo zaten bij Vor-
den Rob Enzerink, Dennis Wentink en
Joris Platteeuw op de tribune.
Vorden leed veel balverlies, het geen
de tegenstander sterker maakte en
met een sterke luchtmacht aan Lo-
chem zijde werd het wapen van de
lange bal gehanteerd.
Frank Hiddink was de beste man van
het veld en nam beide doelpunten
voor zijn rekening.

De wedstrijd Lochem-Vorden heeft het
karakter van een semi derby, maar
daar was zondag niet veel van te mer-
ken. Lochem leverde meer strijd dan
Vorden en was daar door de gehele
wedstrijd de bovenliggende ploeg. Na-
tuurlijk is er ook de competitie met
trainer Peter Jansen van Lochem, die
daar naast de jeugd van Vorden onder
zijn hoede heeft. Vorden leed heel erg
veel balverlies door dat de opbouw
matig werd verzorgd en een aantal
spelers totaal niet in de wedstrijd za-
ten. Ondanks het feit, dat de 17-jarige
Frank Hiddink de hele wedstrijd spe-
lers aan zijn shirt had hangen scoorde
hij zowel de 0-1, uit een voorzet van
Niels Siemerink en de 0-2 door uitste-
kend positie te kiezen bij de tweede
paal.
Hij kreeg vervolgens nog twee uitste-
kende kansen, maar zijn stiftballen
gingen nipt over.
In de 60e minuut scoorde Lochem de
1-2 onder hevig protest, maar de leids-

RATTI DAMES
Ratti 1 - Varsseveld 2
Tijdens een onstuimige wind en felle
zon vond de aftrap van de wedstrijd
plaats. Meteen al binnen een paar mi-
nuten had het ongeslagenVarsseveld
op voorsprong kunnen komen. Slecht
werk in de verdediging zorgde voor
een 100 procent kans, maar Ratti
kwam met de schrik vrij en de bal
ging rakelings langs. Hierna speelde
Varsseveld terughoudender. Ratti
maakte hier gretig gebruik van en zet-
te druk op de achterhoede. Dankzij
een voorzet van Rianne Meijerink kon

man wees gedecideerd naar de mid-
denstip. Geen camera's op de lijnen
nodig of chips in de bal, de handsbal
was vanuit alle hoeken van het veld
zichtbaar.
Vorden kreeg het in verdedigend op-
zicht overigens steeds moeilijker en
zag in de 80e minuut Lochem uit een
kluts de 2-2 aantekenen.
Het moest in de slotminuten nog alle
zeilen bijzetten om een punt naar
huis te gaan. Overigens counterde Vor-
den ook nog een aantal keren gevaar-
lijk uit.
Qua spelverhouding misschien ook
wel een terechte uitslag.

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
De eerste dressuur selectiewedstrijd,
voor de pony's, voor het indoorseizoen
is dit weekend weer geweest. Deze
wedstrijd werd gehouden in Laag-Soe-
ren.
Ottelien Mol behaalde hier een 1ste
prijs met 182 punten, in de klasse L1
categorie b. Dit deed zij met haar pony
Amy.
Er was ook een concours in Heeten.
Anita Berenpas behaalde met Aragorn
een 1ste prijs met 194 punten in de
klasse L1. Dianne Smallegoor behaal-
de een 3de prijs met 184 punten ook
met Aragorn. Iris Berenpas behaalde
een 1ste prijs, met 198 punten in de
klasse M1. Anita Berenpas behaalde
een 5de prijs met 191 punten in de
klasse M1. Zij reden allebei op het
paard Walencia. Ook Mandy Gotink
deed goede zaken in Heeten. Zij be-
haalde bij het springen een 5de prijs
met haar Suzie G.
Ook was er de tripalon in Laren. Hier
behaalde Janneke Heuvelink een 4de
prijs met Tessa-rose.

P a a r d e n s p o r t

Marielle Klein Brinke de bal strak in
het net schieten. 1-0. Varsseveld kwam
er sporadisch uit, maar de gehele eer-
ste helft bleef Ratti goed op hun helft
voetballen. Het veldoverwicht werd
niet verder uitgedrukt in doelpunten.
De rust werd bereikt met een matige
1-0 voorsprong. Ratti kreeg nu de taak
om de wedstrijd niet uit handen te ge-
ven en de voorsprong te behouden.
Varsseveld scoorde echter geheel tegen
de verhoudingen in de gelijkmaker. 1-
1. Ratti liet zich verder terugzakken en
hierdoor kreeg Varsseveld meer grip
op de wedstrijd. Net op het juiste mo-
ment wist Ratti weer te scoren. Een
een cornerbal van Rowena Boss werd
in de kluts binnen getikt door Kim
Heuvelink. 2-1. Varsseveld had lang ge-
vochten voor de gelijkmaker, maar
lang hadden ze niet van het doelpunt
kunnen genieten. Marieke Tuinman
sprinte als een raket achter een lange
dieptepass aan. Haar snelheid en inzet
werd beloond met een doelpunt. 3-1.
Varsseveld liet de moed zakken en Rat-
ti speelde de wedstrijd gretig uit. Kelly
Peters wist een prachtige voorzet te le-
veren waaruit Marieke Tuinman de
wedstrijd helemaal op slot gooide. 4-1.
De verdiende eerste drie punten zijn
binnen! Aanstaande zondag vrij, daar-
na staat Erix uit op het programma.

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
Zeven teams kwamen afgelopen week in
actie en over het algemeen werden er
goede resultaten geboekt. Het eerste
team kwam zelfs twee keer in actie.
Seniorenteam 1 Maandagavond kwa-
men Niels Lijftogt, Chjehrando Gasper,
Geeske Menkveld en Lianne Heijink uit
tegen Shuttle Up uit Aalten. Niels verloor
verrassend zijn enkelspel. Chjehrando
won als vanouds. Geeske verloor haar en-
kelspel maar Lianne wist goed in twee
sets te winnen. De dubbels en de mixen
gingen daarna allemaal in twee sets naar

B a d m i n t o n

Flash. Shuttle Up 2 - Flash 1:  2-6 .
Vrijdagavond werd er in dezelfde samen-
stelling in Doetinchem tegen Phido ge-
speeld. Niels en Chjehrando wonnen bei-
den hun enkelspel. Geeske verloor helaas
en Lianne verloor ook nipt met 21-16, 18-
21 en 21-19. Het herendubbel werd goed
gewonnen maar het damesdubbel ging
weer verloren. Het zou dus op de mixen
aankomen. Dit werden allebei drieset-
ters. Niels en Geeske verloren de eerste
set met 21-19 maar daarna wonnen ze
met 21-17 en 21-18. Chjehrando en Lian-
ne wonnen hun eerste set met 21-16. De
tweede set ging echter met 21-15 verlo-
ren. De derde set werd met 21-12 overtui-
gend gewonnen. Phido 6 - Flash 1:  3-5
Recreantenteam Theo Huntink, Fred
de Haas, Annie Eggink en Apsie van Dijk
speelden tegen Zelhem. Er werd hard ge-
streden maar Zelhem was duidelijk te
sterk. Het damesdubbel van Annie en Ap-
sie en de mix Theo en Annie werden nog
wel driesetters, maar alle partijen gin-
gen helaas verloren. Zelhem R2 - Flash
R1:  8-0
Jeugdteam 1 Erik van Hoffen, Jelle van
Rossum, Vera Velhorst en Femke Nab tra-
den aan tegen Rianto uit Zutphen. Erik
moest er in de eerste set nog even inko-
men, hij verloor die met 21-15. Daarna
kwam hij echter sterk terug en wist de
partij met 21-19 en 21-17 naar zich toe te
trekken. Jelle won goed met 21-9 en 21-
11. Vera wist in drie sets 18-21, 21-15 en
21-3 haar tegenstandster te verschalken
en Femke verloor net in drie sets waarbij
de derde set met 21-19 naar haar tegen-
standster ging. Het jongensdubbel, meis-
jesdubbel en de beide mixen werden
daarna allemaal nog goed gewonnen in
twee sets. Na drie wedstrijden neemt dit
team met 22 gewonnen en twee verloren
partijen de eerste plaats in op de rang-
lijst. 
Flash J1 - Rianto J1: 7-1
Jeugdteam 2 Dit team kwam met twee
invallers in Duiven uit tegen Thuve 1.
Erik van Hoffen wist zijn enkelspel te
winnen. Daarna een spannende partij
van Sander van Gils. Hij verloor de eerste
set met 21-19, de tweede won hij met 21-
19 en in de derde maakte hij het met 21-
10 goed af.
Femke Nab won haar enkelspel in twee
sets. Twan Helmink verloor jammer ge-
noeg zijn enkelspel. Maar toen was er
voor Flash ook geen vuiltje meer aan de
lucht. De verdere partijen werden keurig
in twee sets gewonnen.
Thuve J1 - Flash J2:  1-7
Jeugdteam 3 Wesley Boode, Dennis
Cai, Bram Bruinsma, Lieke ten Have en
Lilian Nijhuis speelden tegen Phido. We-
sley opende met een driesetter maar met
11-21, 24-22 en 17-21 ging de partij naar
zijn tegenstander. Ook Dennis wist zijn
enkelspel niet te winnen. Lieke verloor
ook in twee sets. Lilian maakte het erg
spannend. Zij won de eerste set met 21-
13, verloor de tweede met 21-18 maar
won de derde weer goed met 21-18. Het
jongensdubbel liep niet zoals het moest.
Phido was hier de duidelijke winnaar.
Het meisjesdubbel werd met 21-11 en 21-
15 een prooi voor Lieke en Lilian. De
mixen werden eerlijk verdeeld. Wesley
en Lieke wonnen in twee sets en Bram en
Lilian verloren in twee sets.
Flash J3 - Phido J3:  3-5
Jeugdteam 4 Ook het vierde team
kwam afgelopen zondag in Duiven tegen
Thuve uit. Gespeeld werd door Niels Gol-
stein, Stefan en Paulien te Riele en Laura
Hulshof. Je kunt zien dat deze spelers nu
al een aantal jaren badminton spelen en
steeds beter op elkaar ingespeeld raken.
Zij wonnen alle partijen in twee sets.
Thuve J3 - Flash J4:  0-8 
Jeugdteam 5 Vorige week spraken wij
het vertrouwen al uit dat onze jongste
competitiespelers snel hun eerste partij-
tjes zouden winnen en dat bleek ook in
de wedstrijd tegen Rianto. Rianto was he-
lemaal een jongensteam met ook nog
een wat oudere jongen erbij. Flash speel-
de met Joost Bosma, Rowin Burghout,
Quinten Moeshart, Romy Hoppen en Ta-
mara Nijhuis. Joost verloor in twee sets
zijn enkelspel. Rowin wist echter goed in
twee sets te winnen. En ook Romy won
haar enkelspel. Tamer kwam in de twee-
de set goed in haar spel maar verloor he-
laas. Het jongensdubbel was daarna erg
spannend. Die ging over drie sets maar
de Flash-jongens verloren de derde set
net met 21-17. Ook de meisjes verloren
hun dubbelspel. De mixen waren weer
erg spannend. Romy en Rowin verloren
met 21-16 en 21-17 maar Tamar en Quin-
ten wonnen verdiend met 23-21 en 21-12.
Dus toch al drie partijen gewonnen.
Flash J5 - Rianto J3:  3-5
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1. Boomplanting aan de Zutphenseweg voor sigarenma-
gazijn Eijerkamp, v.l.n.r: de heren Turfboer, Eijerkamp,
?, ?, von Mengden, van der Broek, ?, Bannink, Koersel-
man en mw. von Mengden.

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
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2. Fietsencontrole.

3. Kastanjeboom moet verdwijnen.
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Deze ‘win – win ‘ situatie zal in de
maand november, volgens beide part-
ners nog meer gestalte krijgen. Dan
wordt in een tijdsbestek van zes dagen
een ‘kortingsbonnen actie’ gestart. ‘ In
feite een bliksemactie met ‘gewin’
voor drie partijen ( middenstand, con-
sument en de voetbalvereniging Vor-
den )´ aldus Herman Vrielink en Wim
Enzerink van de voetbalclub. De actie
zit als volgt in elkaar: De Vordense on-
dernemers zijn daarbij in de gelegen-
heid een bon ter beschikking te stellen
die in hun eigen zaak besteed kan wor-
den. 
Deze bonnen worden afgedrukt op
een vel met bijvoorbeeld als tekst ‘Te-
gen inlevering van deze bon krijgt
men bij de betreffende ondernemer
een korting van tien procent. Of bij-
voorbeeld: bij aankoop van bepaalde
producten krijgt men er één gratis, of
de horeca geeft bijvoorbeeld aan ‘met
vier man dineren en voor drie beta-
len’! De tijdsduur van deze aanbiedin-
gen kan de ondernemer dan zelf bepa-
len. Wim Enzerink: ‘ De actie biedt de
ondernemer diverse mogelijkheden
om op deze manier meer consumen-

ten in zijn zaak te krijgen. Er zijn tal
van voorbeelden te noemen dat dit
soort formules succesvol zijn’, zo zegt
hij. Dezelfde actie is in het verleden
ook al eens in Laren, Ruurlo en Zel-
hem gehouden en waren de deelne-
mende zaken en bedrijven zeer en-
thousiast over de response.
‘ Inmiddels zijn de eerste positieve re-
acties van Vordense ondernemers al
binnen. Hoe meer winkeliers mee
doen, hoe aantrekkelijk het voor de
betrokken partijen wordt’, zo zegt
Wim Enzerink. De jeugdleden van de
voetbalvereniging Vorden zullen
straks ( 2e week van november ) trach-
ten om huis- aan- huis de coupons met
daarop de namen van de deelnemen-
de winkeliers en hun acties, tegen een
nog nader vast te stellen bedrag, aan
de man te brengen. De senioren van
de club zullen op de aansluitende za-
terdag de buitenwijken intrekken om
ook daar te proberen de coupons te
verkopen’, zo zegt Herman Vrielink.
Binnenkort wordt de plaatselijke be-
volking via een informatieblad in
weekblad ‘Contact’ nog nader gelnfor-
meerd.

Overigens is de actie niet zomaar uit
de lucht komen vallen. Het is een on-
derdeel van een aantal acties waartoe
de voetbalclub pakweg twee jaar gele-
den heeft besloten. Toen ‘ Vorden’ in
2007 besloot om stappen te onderne-
men om het tekort aan kleedruimtes
op te lossen, werden er twee commis-
sies in het leven geroepen. Een bouw-
commissie en een financiële commis-
sie. Deze laatst genoemde commissie
stelde zich ten doel om te trachten
100.000 euro bij elkaar te krijgen. De
eerste stap ( lees actie ) werd middels
een grote verloting met twee nieuwe
auto’ s als hoofdprijs, een succes.De ac-
tie bracht 73.000 euro op en daar
kwam nog bij een leuk bedrag van het
VSB- fonds bij. Alles bij elkaar ruim
82.000 euro netto.

Onderwijl gelukte het de bouwcom-
missie met behulp van vele vrijwilli-
gers en professionele aannemers de
verbouwing van onder meer zes kleed-
kamers plus twee nieuwe kleedka-
mers, bestuurskamer en materialen-
ruimte te realiseren. Herman Vrielink:
‘ Om de ontbrekende 20 mille binnen
te krijgen starten we in november dus
met onze tweede actie. De laatste actie
zal op zondag 16 mei 2010 tijdens de
Brocantemarkt worden gehouden.
Dan vindt er in het centrum van het
dorp een sponsorloop plaats. Uiteinde-
lijk hopen wij dus met de actie met
kortingsbonnen en met de sponsor-
loop deze 20.000 euro bijeen te krij-
gen’, zo zegt hij.

Tijdens bliksemactie

Voetbalclub Vorden en VOV 
'hand- in - hand'

In augustus werd in Vorden een straatvoetbaltoernooi georganiseerd. Het
eerste succesvolle ‘Wim Kuijper straatvoetbaltoernooi’ was een initiatief
van de voetbalvereniging Vorden in samenwerking met de Vordense On-
dernemers Vereniging ( VOV ). De publieke belangstelling viel niet tegen
en zal de komende jaren wanneer het toernooi ‘grootser ‘ zal worden op-
gezet, ongetwijfeld groeien. Meer publiek in het dorp, is uiteraard ook
goed voor ‘ondernemend ‘ Vorden. Dat is ook de intentie van de voetbal-
club en de VOV om, middels een samenwerking een ‘win- win’ situatie te
creëren.

Wim Enzerink, Marcel Leferink ( VOV ) en Herman Vrielink: 'win-win-situatie '

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.

OKTOBER
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

23 ANBO Rabobank Graafschap
Noord, "Turbulente tijden in de
bankensector"

28 Klootschieten bij Olde Lettink
28 Bazar handwerken Welfare Rode

Kruis in de Wehme
29 Klootschietgroep de Vordense Pan
31 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

info 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN 
Galerie Bibliotheek Vorden, Expositie
Beecklandtalenten t/m september.

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

Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma., wo. en do. morgen
van 9 tot 12.00 uur. Info/ opgave bij
Welzijn Ouderen Vorden. Start in
september.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave bij
Welzijn Ouderen Vorden, start in
september.

De beoordeling  van de ingezonden
producten wordt  door een onafhanke-
lijke jury gedaan. De producten wor-
den beoordeeld op :- Uiterlijk
aanzien, vorm en kleur Aanzien snij-
vlak en structuur Geur en smaak -
Consistentie
Het is Dick Vlogman en zijn wel zeer
bijzondere team gelukt, van de tien
producten die hij heeft ingezonden
ter keuring, zijn er alleen maar tienen
gevallen, dat is zeer opmerkelijk.
Voor ons een reden om Dick Vlogman
te bezoeken.
Allereerst verwijst hij het grote succes
naar zijn vrienden/medewerkers die
hier het grootste aandeel in hebben
gehad, chef worstmaker Paul Bulten
en zijn assistent Theo Vredegoor, dat
zijn volgens Dick de toppers waar ie-
der bedrijf de vingers bij zou aflikken.
Deze mensen maken geen producten,
nee, ze creëren het als het ware, alle
vakliefde en passie zie je terug in de
producten, altijd van dezelfde hoge
kwaliteit en altijd zeer goed van
smaak en uitermate vers.
Ja, vertelde Dick, wij werken uitslui-
tend met topkwaliteit en met een heel
hoog versgehalte, dan alleen kun je de

top halen, al deze ingrediënten zijn bij
Vlogman aanwezig, de mensen, de
middelen en de materialen moeten
gewoon top zijn.
Daarnaast is het volgens Dick ook al-
leen maar mogelijk als er een zeer goe-
de werkverhouding aanwezig is, we
gaan als vrienden met elkaar om en
dat is inspirerend, mijn mensen we-
ten wat ze willen en ze begrijpen als
geen ander wat de klant eigenlijk wil.
Daarom, voor de Bakbloedworst, Been-
hamsalade, Rookworst fijn, Achter-
ham, Rookworst grof, Rauwe ham, Ge-
kookte worst, Slagers leverworst, Spa-
re ribs en onze Gehaktbal, hebben we
allemaal de ultieme tien gehaald.
Voor mij een reden om het de eerst ko-
mende  weken nog eens dunnetjes
over te doen. We willen u mee laten
genieten van ons succes tijdens de vak-
wedstrijden op de SLAVAKTO.
We starten in de week van 12 oktober
met de volgende actie :
2e Rookworst  GRATIS , maximaal 2
gratis rookworsten  per klant. 
De komende tijd zal staan in het teken
van kwaliteit met een gouden randje,
maar niet voor gouden aankoopprij-
zen, we moeten het zoals we dat bij
ons gewend zijn voor een hoogst ac-
ceptabele prijs aan de klant/man bren-
gen.
In ieder geval weten wij waar we de ko-
mende tijd al dit lekkers gaan halen,
natuurlijk bij Dick en zijn zeer specia-
le team.

10 KEER GOUD VOOR KEUR-
SLAGERIJ DICK VLOGMAN
Nauwelijks te beseffen, in een rela-
tief kleine plaats als Vorden heeft
een slagerij 10 keer goud gewon-
nen bij de nationale slagers wed-
strijden waar vrijwel alle goede sla-
gerijen uit ons hele land aan mee
doen.

Het Consort bestaat uit Caecilia de
Leeuw ( fluit ), Maaike Roelofs ( ba-
rokcello ), Margreet Prinsen ( clave-
cimbel ) en Esther Ebbinge ( so-
praan ). Laatstgenoemde zingt o.a.
freelance in koren als Cappela in
Amsterdam, Collegium Musicum
Den Haag en het Collegium Vocale
Gent. Ook treedt zij op als soliste
bij dirigenten als Daniël Reuss, Jos
van Veldhoven en Gustav Leonardt.
Zij studeerde o.a. bij Emma Kirkby,
Nancy Argenta en Ian Patridge. 
Caecilla de Leeuw is o.a. docente
aan de Stichting ‘Musica Allegra ‘

te Dieren en heeft in Zutphen on-
der de naam ‘ Der Fluyten Lusthof
‘ een bloeiende lespraktijk. Maaike
Roelofs was o.a. leerling van Anner
Bijlsma en werkt met verschillen-
de barok ensembles. Zij is tevens
docente aan de Zeister Muziek
School. Margreet Prinsen studeer-
de clavecimbel aan het Amster-
dams Conservatorium bij Gustav
Leonart. Ook maakt zij deel uit van
diverse ensembles zoals o.a. het ‘
Trio Zuylekom ‘. Ook treedt zij re-
gelmatig als soliste op orgel en cla-
vecimbel. Barlheze Consort speelt
in Vorden werken van Castello, van
Eyck, Vivaldi, Scarlatte, Bach en
Purcell. De toegang is 7,50 euro (
tot 15 jaar gratis ). Aanvang 15.30
uur.

Zondag 18 oktober in dorpskerk Vorden

Concert Barlheze Consort
Zutphen
Het Barlheze Consort uit Zut-
phen geeft zondagmiddag 18
oktober een concert in de Ned.
Hervormde dorpskerk.

De hobbyshop is altijd op dezelfde tij-
den open als de speelgoed winkel. De
tijden zijn van maandag 13.30 tot
18.00 uur, van dinsdag t/m donderdag
9.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00 tot
21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot
17.00 uur.
Op vrijdag middag en avond is Suzan
altijd aanwezig en kan u voorzien in
een goed advies op hobby gebied. Op

andere dagen kunt u natuurlijk ook
altijd uw vraag stellen en wordt u, zo-
als u van ons gewend bent,  goed ge-
holpen. Mochten zij uw vraag niet
kunnen beantwoorden zal de vraag
door gespeeld worden en krijgt u later
uw antwoord.
Suzan zal ook dit najaar weer diverse
workshops begeleiden. Voor dit najaar
heeft zij gekozen voor 5 verschillende
kaarten met verschillende technie-
ken, maar ook een mooie decoratieve
kerstboom om zelf te maken met tex-
tielverharder. Leuk om zelf je kerstver-
siering te maken en zeer decoratief
om neer te zetten.
Of denk eens aan foto's op een canvas
doek met allerlei lintjes, kleuren pa-
pier, verf, etc. Eigenlijk is hierbij alles
mogelijk en kun je het helemaal naar
je eigen zin maken.
Ook is er de mogelijkheid om work-
shops op locatie te geven. Denk dan
bijv. aan buurt club, stel vriendinnen,

vrouwen club. Er word dan van te vo-
ren afgesproken wat er gemaakt
wordt en alle materialen worden dan
meegenomen. Zo kun je met een heel
stel in je eigen omgeving een leuke
middag/avond organiseren.
In de hobbyruimte is ook de mogelijk-
heid om een kinderpartijtje te geven.
Er is plek voor ongeveer 8 kinderen.
Ook dan wordt er van te voren afge-
sproken wat we precies gaan maken
en dan wordt er voor alle materiaal ge-
zorgd. En in overleg is er dan heel veel
mogelijk!

Vanaf heden liggen alle voorbeelden
klaar in de hobbyshop. Zo kunt u zien
of er voor u iets passends bij zit. Ook
liggen er lijsten klaar waarop de data
voor de diverse workshops staan.
Kom gerust eens langs om de lijst op te
halen, informatie te vragen of gewoon
even rond te snuffelen. Zie ook de ad-
vertentie

Nieuwe workshops bij Top 1 Toys
Evenals voorgaande seizoenen
gaan er ook dit najaar weer diverse
workshops van start. Bij Top 1 Toys
Sueters zit nog steeds, zoals velen
al weten, een ruime hobbyshop
achter in de winkel. Hier worden
diverse hobby materialen op het
gebied van kaarten maken, scrap-
pen, sieraden maken of andere
hobby's verkocht. Vele beurzen
worden er bezocht om up to date te
blijven met de soms snel wisselen-
de technieken.
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Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

Varsselseweg 20 Tel. 0575-462892
7255 NR Hengelo Gld. of 06-53362300
Website: www.deheesterhof.nl

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

BEKENDMAKING

Natuurbeheerplan
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend 

dat zij op 29 september 2009 het Natuurbeheerplan 

provincie Gelderland hebben vastgesteld.

Op 1 januari 2010 treedt het nieuwe subsidiestelsel 

voor natuur- en landschapsbeheer (SNL) in werking.

Het SNL bestaat uit de Subsidieverordening Natuur- 

en Landschapsbeheer Gelderland 2009.

Ten behoeve van de uitvoering van deze subsidie-

verordening hebben Gedeputeerde Staten het 

natuurbeheerplan opgesteld.

In het Natuurbeheerplan begrenzen Gedeputeerde 

Staten gebieden waar subsidiëring van beheer van 

agrarische natuur en landschapselementen plaats kan 

vinden. Het natuurbeheerplan geeft ook aan waar 

functieverandering en -inrichting (kwaliteitsimpuls) 

voor natuur en landschap mogelijk zijn.

Het natuurbeheerplan is gekoppeld aan de nieuwe 

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 

Gelderland 2009. Deze verordening vervangt per 

1 januari 2010 de Subsidieregeling agrarisch natuur-

beheer Gelderland 2008 (SAN).

Op een later tijdstip zal de SNL ook de Subsidie-

regeling natuurbeheer Gelderland (SN) gaan 

vervangen.Aanvragen voor subsidies natuurbeheer en 

landschapsbeheer op natuurgrond moeten in 2010 

nog worden aangevraagd op basis van de 

Subsidieregeling natuurbeheer Gelderland. Het nieuwe

subsidiestelsel voor natuur- en landschap beheer wordt

namelijk gefaseerd ingevoerd in verband met niet 

tijdige goedkeuring van de subsidieverordening door 

de Europese Commissie.Voor meer informatie kunt u 

terecht op www.gelderland.nl.

Het natuurbeheerplan ligt vanaf 1 oktober 2009 

gedurende zes weken ter inzage in de bibliotheek van 

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem en op de 

regiobureaus van de provincie:

• Regiobureau Veluwe-Vallei, Linie 570 te Apeldoorn;

• Regiobureau Rivierengebied, Industrieweg 

Oost 21 te Elst;

• Regiobureau Achterhoek en Liemers,

Dr. Grashuisstraat 8 te Zelhem;

en kan op werkdagen gedurende de openingstijden 

worden ingezien.

Het plan is ook te vinden op de internetsite van de 

provincie Gelderland: www.gelderland.nl.

Mogelijkheid tot beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag 

waarop het natuurbeheerplan ter inzage is gelegd 

hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank 

Arnhem (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).

Arnhem, 29 september 2009

zaaknr. 2009-008483

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

Bij aanschaf van 18kt Aurodesign trouwringen 
gratis trouwauto.

Juwelier de Tijd
Uw veelzijdige juwelier

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

www. juwelierdetijd.nl

Oproeping 
voor de algemene ledenvergadering van

Afdeling Bronckhorst
van het Nederlandse Rode Kruis 

Hierbij nodigen wij de leden uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING van de vereniging Afdeling Bronckhorst van het Nederlandse Rode
Kruis die zal worden gehouden op 21 oktober 2009 om 19.30 uur in de Brink, te Zelhem.

Agenda:
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling van de notulen van de algemene vergadering van 30 september 2009.
3. Besluit over het fusievoorstel met de vereniging ‘Het Nederlandse Rode Kruis’, 

statutair gevestigd te ’s-Gravenhage.
4. Rondvraag en sluiting.

De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vijf dagen vóór de 
vergadering tot en met de dag van de vergadering voor de leden ter inzage op het
adres:

Hessenweg 19, 6999 DV Hummelo.

Het bestuur
Mevr. M.J.A. Dohmen-van Haeren Mevr. B.Y.J. Plant-Lindemans
voorzitter secretaris

Het Nederlandse Rode Kruis

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Kroezerijweg 1
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink
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Pieter Haverkamp, orgel; Lucian Ven-
derink, piano; Marion Knol, fluit; Ma-
rijke 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 Steenrewalt uit Steende-
ren een concert in de Remigius
Kerk te Steenderen onder leiding
van Kees van Dusseldorp, Met me-
dewerking van Full House onder
leiding van Lucian Venderink.

Het financieel verslag ligt een half uur
voor aanvang van de vergadering voor
de aanwezigen ter inzage. De notulen
van de jaarvergadering zullen worden
doorgenomen. In de Nieuwsbrief na-
jaar 2009, aan de donateurs verzon-
den, werd deze eveneens gepubli-
ceerd. Na het officiële deel van de ver-
gadering zal, per bus, een bezoek wor-
den gebracht aan de twee molens van
Hackfort in Vorden. 

De WATERMOLEN HACKFORT
staat op het landgoed Hackfort rond
het gelijknamige kasteel. Na het over-
lijden van het laatste familielid, Johan-
na Barones van Wetsregel van Hack-
fort kwam het als legaat in 1981 in
handen van de Vereniging Natuurmo-
numenten. Het in slechte toestand ver-
kerende scheprad en molengebouw
werd na lange tijd gerestaureerd. Ook
werd, door het waterschap Rijn en IJs-
sel gezorgd voor voldoende stromend
water. Op 26 juni 1998 werd de molen
feestelijk in werking gezet. Het water-
rad heeft als nevenfunctie de stroom-
opwekking voor de energiemaat-
schappij NUON.

De HACKFORTER KORENMOLEN
staat in de bebouwing van Vorden. De-
ze molen werd in 1851 gebouwd en is
in 1967, 1974 en 1985 gerestaureerd.
De molen was vanaf de bouw tot en
met 1960 eigendom van de baronnen

Van Westerholt van Hackfort van het
nabijgelegen Kasteel Hackfort. In 1960
werd de molen aangekocht door de
toenmalige gemeente Vorden. De hui-
dige eigenaar is de gemeente Bronck-
horst. Een vrijwillig molenaar maalt
af en toe op windkracht met de molen.

AGENDA
1. Opening.
2. a. Verslag secretaris donateurverga-

dering 4 oktober 2008, 
b. Verslag verkopen vrijwillige mo-

lenaars 2008.
3. Ingekomen stukken/mededelingen.
4. Financieel verslag 2008.
5. Begroting 2009 en 2010.
6. Rondvraag.
7. Sluiting en vertrek excursie.

Na het bezoek van de Hackforter mo-
lens is er een informeel samenzijn in
het Wapen van Bronkhorst. Iedereen
wordt van harte uitgenodigd deze ver-
gadering bij te wonen.

De Bronkhorster Molen is elke zater-
dag van 10.00-17.00 uur en op afspraak
te bezichtigen. Zaterdag 17 oktober
echter, is de molen alleen ’s morgens
voor bezoekers geopend in verband
met de donateurvergadering. De
Bronkhorster Molen is die middag
vanaf 13.00 uur gesloten. Meer infor-
matie over de molen is te vinden op
www.bronkhorstermolen.nl

Jaarlijkse donateursvergadering Bronkhorster Molen 17 oktober 2009

Met excursie naar
Hackforter Molens

De donateursvergadering van Stichting De Bronkhorster Molen wordt op
zaterdagmiddag 17 oktober 2009 gehouden in Café-restaurant ‘t Wapen
van Bronkhorst aan het Gijsbertplein 1344, nr. 1. Aanvang 13.30 uur.

De excursie na de jaarlijkse donateursvergadering van de Bronkhorster molen gaat naar
de Watermolen Hackfort (l.) en de Hackforter Korenmolen.

Sam’s Kledingactie is sinds twee jaar
de nieuwe naam voor de kledinginza-

meling van Mensen in Nood. Het is
een van de oudste charitatieve kledin-
ginzamelaars van Nederland. De op-
brengst van de ingezamelde kleding
komt ten goede aan de noodhulppro-
jecten van Cordaid Mensen in Nood.
In 2009 steunt Sam’s Kledingactie een
project in Kenia waarin ‘droogte cy-
clus management’ centraal staat. 
Zaterdag 10 oktober aanstaande, voor
10.00 uur kan kleding, schoeisel en
huishoudtextiel gebracht worden bij:
Café Den Olden Kriet in Wichmond,
Café Heezen in Steenderen, Café Den
Bremer in Toldijk, RK. Kerk, mw. Pas-
man-Gieling in Olburgen/Rha, Café
Herfkens in Baak en de Willibrordus-
kerk in Achter-Drempt.

Baak-Steenderen-Toldijk-Olburgen/

Rha-Wichmond/Vierakker&Achter-Drempt

Sam’s Kledinginzameling
Op zaterdag 10 oktober 2009 vindt
de kledinginzamelingsactie van
Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood plaats. Tot 10.00 uur kan goe-
de, nog draagbare kleding, schoei-
sel en huishoudtextiel in gesloten
plastic zakken worden afgegeven
in Baak, Steenderen, Toldijk, Olbur-
gen/Rha, Wichmond/Vierakker en
Achter-Drempt. Bij dit laatste inza-
melpunt is het eveneens toege-
staan om in de week voorafgaand
aan deze zaterdag, spullen in geslo-
ten plastic zakken in het zijportaal
van de Willibrorduskerk te zetten.

Een tripalon is een veelzijdig paarden-
sportevenement waarbij drie onderde-
len aan bod komen, namelijk de dres-
suur, de cross en tot slot een spring-
parcours. 

Het spectaculairste onderdeel is de
cross. Deze gaat over een parcours van
ongeveer vijf km met daarin een aan-
tal natuurlijke hindernissen. Hierbij
moet men denken aan een boomstam

en een sloot, maar er kan ook over een
boerderij gesprongen worden of door
een heksenkring. En natuurlijk mag
de waterbak niet ontbreken! 
Vanwege de veelzijdigheid is er voor
ieder wat wils, het beloofd een spec-
taculaire dag te worden! Dus kom kij-
ken aan de Wuusweg 3 te Toldijk op
zondag 18 oktober!

PC en RV Bronckhorst

Tripalon 2009

PC en RV Bronckhorst organiseert dit jaar op zondag 18 oktober haar tri-
palon op de weilanden en landerijen rond de boerderij van de familie Van
De Kamp aan de Wuusweg in Toldijk.

Tijdens de tripalon cross gaan deelnemers door de waterbak.

Lady en de Vageband ontstond in de
zomer van 2000 toen twee kamera-
den, al zonnend bij het lokale zwem-
paradijs in Hengelo (G), besloten een
band te beginnen. Geen van beiden
had echter ooit een instrument be-
speeld, of zelfs maar vastgehouden,
maar dit weerhield hen er echter niet
van om hun plannen door te zetten en
de eerste gitaren, gemaakt van multi-
plex, aan te schaffen via een welbe-
kend postorderbedrijf. Vastberaden
werden de eerste akkoorden ingestu-
deerd. 
Inmiddels negen jaar later heeft het
duo enkele enthousiaste muzikanten
om zich heen verzameld en al vele suc-

cesvolle optredens achter de rug. De
band heet inmiddels Lady en de Vage-
band. Kernwoorden voor de band zijn
lol maken, interactie met het publiek
en een 100 procent inzet. Dit wordt
nog eens versterkt door een enthousi-
aste zangeres en een breed scala aan
instrumenten, waarmee de band zich
bedient. 
Lady en de Vageband speelt voorname-
lijk bekende rock en popnummers
waarvan door niet voor de hand lig-
gende overgangen geheel eigen (vage)
versies gemaakt worden. Van Nick en
Simon naar Brohymn? Eitje! Van de
Bolero naar Greenday? Net zo makke-
lijk. Het blijft Lady en de Vageband. De

band treedt onder andere op in kroe-
gen, zalen, tent- en schuurfeesten, fes-
tivals en bij andere feestelijke gelegen-
heden. 
Lady en de Vageband bestaat uit Anne-
miek - Zang, Bas, Saxofoon, Geert - Gi-
taar, Akoestische gitaar, Geert-Jan - Gi-
taar, Banjo, Bas, Gerwin – Drums en
Rick – Toetsen, Zang
De uitzendingen van live@ideaal.org
zijn vrij toegankelijk voor publiek, ie-
dereen wordt in de gelegenheid ge-
steld de uitzending bij te wonen, of te
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Lady en de Vageband op podium
bij LIVE@IDEAAL.ORG

Woensdagavond 7 oktober treedt de band ‘Lady en de Vageband’ tussen
20.00 en 22.00 uur op in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit café ‘de
Mallemolen’ in Zelhem wordt uitgezonden.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Kwelke, kwelleke:
Nauwelijks. "I'j könt Derk kwelleke verstaon, zo zachjes pröt e."

B. Krange:
1. Binnenste buiten. "I'j hebt ow kiel krange an."
2. "Krange doon." Dwarsliggen. "Doo neet zo krange."

C. Krek allens:
Precies hetzelfde. "Dee twee kö'j neet uut mekare hollen; 
dee bunt joh krek allens."

Er zijn tal van demonstraties en speci-
ale acties tijdens de feestelijke najaars-
show bij De Heide Smid met aantrek-
kelijke kortingen. Klanten ontvangen
bij elke aankoop een leuke attentie.
Medewerkers verzorgen een spectacu-
laire kettingzaagshow. Zij zagen op
verzoek van het publiek creatieve figu-
ren uit boomstammen. Kinderen kun-
nen zich vermaken op het springkus-
sen. 

De Heide Smid geldt als een ware spe-
cialist. Met een uitgebreid assortiment
haarden en schouwen, gedegen vak-
kennis en een uitstekende service is

het prettig zaken doen met het profes-
sionele familiebedrijf De Heide Smid
in Halle. Sinds enige tijd beschikt het
op de Nieuwgraaf 1 in Duiven over een
tweede vestiging. De Heide Smid, goed
in sfeer.

Herfst en winter zijn in aantocht.
Vooral in deze jaargetijden beleeft u
veel plezier van een sfeerhaard. Het
zorgt voor warmte en gezelligheid,
kortom voor comfortabel genieten.
Nergens in Oost-Nederland vindt u
een zo omvangrijk assortiment haar-
den en schouwen als bij De Heide
Smid; voor ieder interieur is een pas-

send model. Of het nou op gas, elek-
trisch of hout is. De fraaie en uitge-
breide showrooms in Halle en Duiven
zijn beslist de moeite van een bezoek
waard.
De Heide Smid verdient de titel totaal-
specialist. Dat vertaalt zich in de beste
kwaliteit kachels van topmerken, een
persoonlijk advies en een prima bege-
leiding tijdens het hele traject. "Al bij
de planvorming kunnen we klanten
met raad en daad terzijde staan", zegt
verkoopleider Joris Groot Zevert. "Wij
maken het precies zoals de klant het
wil en regelen alles van A tot Z." En
juist daarin schuilt de kracht van De
Heide Smid. Door ervaring kunnen de
vakmensen zien of de ideeën uitvoer-
baar zijn en welke technische aanpas-
singen nodig zijn. "Een eerlijk en ob-
jectief advies staat altijd centraal. 

We denken met de klant mee, maken
een gedetailleerd ontwerp en verzor-
gen de aanleg." Of het nou gaat om
een natuurstenen plateau, de aanleg
van een rookkanaal, de gasleiding en
stucwerk. Al dit specialistenwerk is
eveneens in vertrouwde handen bij De
Heide Smid. "Omdat we zo goed in
staat zijn een totaalpakket te bieden,
is de afstemming perfect voor elkaar.
Dat zie je terug in het eindresultaat.
En onze service gaat ver. Pas als de
klant honderd procent tevreden is,
zijn wij dat ook", aldus Groot Zevert. 

Bij De Heide Smid in Halle kunt u
naast haarden en schouwen terecht
voor: schoorsteentechniek, installatie-
techniek, tuin en park, huishoud- en
cadeaushop, tuinmeubelen en doe-het-
zelf. De Heide Smid is erkend installa-
teur sfeerverwarming voor alle soorten
toestellen en lid van het Sfeerverwar-
mingsgilde en Algemene schoorsteen-
vegers patroonsbond ASPB.

Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober

Grote najaarsshow De Heide Smid

Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober houdt De Heide Smid in Halle een
grote najaarsshow. U krijgt dan een indruk van alle mogelijkheden op het
gebied van haarden en schouwen. Tevens kunt u de nieuwste modellen
komen bekijken.

Naast de verschillende feestdagen
waarop het aspect van of een gebeur-
tenis uit het leven van Mari wordt ge-
vierd, heeft de Katholieke Kerk ook
twee maanden aan de Moeder Gods
toegewijd: mei en oktober. 

De meimaand is bij uitstek de Maria-
maand; oktober is de maand van de
Rozenkrans. In deze maanden beste-
den veel parochies extra aandacht aan
de devotie tot Maria. De datum van
zondag 11 oktober, het feest van Maria
van de Rozenkrans, is dan ook aan-
leiding om haar in deze bijzondere
Vesperviering te eren. Aanvang van de
Vespers is 17.00 uur en er zijn tekst-
boekjes beschikbaar waarmee de
prachtige Gregoriaanse gezangen van
dit Mariafeest goed zijn te volgen.

Gregoriaanse Mariavespers 
in St. Janskerk
Op zondag 11 oktober a.s. verzorgt
het Gregoriaans Getijdenkoor St.
Jan o.l.v. Ad van Noije een bijzonde-
re Mariavespers, zoals het koor dit
twee jaar geleden in de Bossche Ka-
thedraal van St. Jan ook heeft ge-
zongen.

Bij entree in de galerie worden de be-
zoekers opgewacht door een krachtige
schapenkop in kleurrijk pastel en in
de directe nabijheid trekt een kudde
schapen aan je voorbij.Even verderop
word je verrast door een winterko-
ninkje en een mus aan de wand en
een vogeleiland laat merels, een blin-
de vink en een nachtegaal zien. Bij het
zien van het ingetogen aapje, een
cheeta en een papegaai waan je je
even in een ander werelddeel. 

Loes Botman houdt zich strikt aan het
tekenen van dieren.Je proeft de liefde
en passie die in elk van haar werken
zijn te zien.Haar intense en gedurfde
kleurgebruik oogsten grote bewonde-
ring.Het paard, de mus en de kippen
zijn hiervan enkele voorbeelden. Daar-
bij speelt ook de achtergrond van het
werk een grote rol.Ook de mooie af-
werking van haar schilderijen zijn een
bezoek aan de galerie waard.

Joanneke Prins-Greep werkt het liefst
met mensen en dieren in groepen.De
bronzen koeien en de kudde schapen
in keramiek getuigen hiervan.Maar
ook de poezen en ganzen zijn als
groep geëxposeerd.Inspiratie vindt zij
in de vogels in haar tuin, reizen door
Afrika en groepen mensen of kinde-
ren in haar directe omgeving. De gale-
rie is op vrijdag-, zaterdag en zondag
van 13.00 -17.00 uur geopend! 
Op 11 oktober is Joanneke Prins-
Greep en op 18 oktober is Loes Bot-

man in de galerie aanwezig. Zij zijn
er vanaf 14.30 uur. Beide kunstenaars

vertellen u dan graag hoe het werk tot
stand komt.

Beestenboel in Galerie A-quadraat!
Tijdens de opening refereerden de
galeriehouders aan de expositie de
‘ vrolijke beestenboel’ die tot en
met 25 oktober in Galerie A-qua-
draat te zien is. Schapen, koeien,
kippen, vogels en huisdieren als
kat en hond zijn op de pastels van
Loes Botman en/of in brons of ke-
ramiek van Joanneke Prins-Greep
te bewonderen.’ Wij hebben het
buitenleven tijdelijk naar binnen
gehaald’ zei Ad Borest bij die gele-
genheid. 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 vragen-
lijst in te vullen. De vragenlijst van de
GGD gaat o.a. in op gezondheid, wel-
zijn en opvoeding. Voor de betrouw-
baarheid 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. 
Dit gezondheidsonderzoek vindt
plaats in opdracht van de gemeenten.
GGD Gelre-IJssel voert dit samen met
vier andere GGD’en in Gelderland en
Overijssel uit. Dit vergroot de onder-
linge vergelijkbaarheid van de resulta-
ten 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 onder-
zoek deel te nemen.
Alle GGD’en in Nederland hebben de
taak de gezondheid van de inwoners
in hun werkgebied te volgen. GGD Gel-
re-IJssel onderzoekt ieder jaar een
doelgroep. In 2005 waren dit de oude-
ren, 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 onderzoe-
ken iedere vier jaar te herhalen, is de
gezondheid goed te volgen en is het
mogelijk beleid en aanbod bij te stel-
len of opnieuw te ontwikkelen.

GGD Gelre-IJssel start onder-
zoek naar gezondheid jeugd
Deze week valt in de regio Gelre-IJs-
sel 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 ou-
ders uitgenodigd om op internet
een vragenlijst over de gezondheid
en het welzijn van hun kind in te
vullen. Met de resultaten kunnen
gemeenten en instellingen hun be-
leid en aanbod gericht op de jeugd
verder ontwikkelen of bijstellen.
Het is voor het eerst dat de GGD dit
onderzoek uitvoert. De GGD werkt
hierin samen met de jeugdgezond-
heidszorg van de thuiszorg. De re-
sultaten zijn in het voorjaar van
2010 bekend.

Eeuwenlang was voor de internationa-
le handel vervoer over land met paard
en wagen van groot belang. Dat ver-
voer ging vaak ook over grote afstan-
den en langs vaste routes. Het waren
vooral Duitse voerlieden, de Hessen,
die met hun paarden en hessenwa-
gens vanuit Duitsland door de Achter-
hoek trokken, op weg naar Amers-
foort, om daar allerlei goederen af te
leveren en vanwaar verder vervoer
naar Amsterdam meestal per schip
plaats vond. In de Achterhoek zijn de-
ze hessenwegen vaak nog zeer goed
herkenbaar en traceerbaar. Henk Wul-
link heeft zich verdiept in de geschie-
denis van dit transport over deze oude
hessenwegen. Daarbij traceerde hij de

wegen en ook de karakteristieke her-
bergen, waar de Hessen aanlegden, en
andere markeringspunten langs de
route. Het blijkt dat van dat alles nog
heel wat terug te vinden is. Op de bij-
eenkomst op 10 oktober zal hij vertel-
len wat hij allemaal heeft ontdekt en
dat laten zien aan de hand van veel fo-
to’s en ander materiaal. Deze bijeen-
komst wordt georganiseerd door de
Werkgroep Familie- en Boerderijge-
schiedenis in Oost-Gelderland. De his-
torische herberg De Radstake kunt u
vinden aan de Twenteroute 8 te 7055
BE Heelweg en is gelegen aan een eer-
tijds belangrijke hessenweg dwars
door de gemeente Bronckhorst van
Aalten naar Doesburg en Zutphen. De
bijeenkomst is voor een ieder vrij (kos-
teloos) toegankelijk en begint om
14.00 uur. De zaal is vanaf 13.00 uur
geopend.

Oude Hessenwegen in de
Achterhoek

Op zaterdagmiddag 10 oktober zal
Henk Wullink bij De Radstake een
voordracht houden over ‘Oude Hes-
senwegen in de Achterhoek’.
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Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

cussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

doorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

Regio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

fundament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

Berkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

Lochem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

re er volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

De Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

plaatsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

Dankzij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

ook nog weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

de Gelderse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

is er ook nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

en dansers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

clowns, vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

8 juli tot en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

lende groepen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

i voorstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

igen programma. 

kinderen zijn

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

Dinsdag 26 juni 2007
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

wennen, zo ieder apart,

willen mij

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

indje verderop te gaan wonen en dan

de ‘Kranenbarg’ terug

de ze wa-

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

l i landbouwwerktuigen. Er werd te-

pgevoerd. Daar is het

t hij la-

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer

WEEKBLAD

Nu ook op

internet!
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Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952
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De organisatie van J.C.C. Flophouse is

teleurgesteld. “Dat er nieuwe regels

moeten komen, kunnen we best be-

grijpen. Maar dat het per direct, mid-

den in het seizoen moet gebeuren?”

aldus een van de bestuursleden. 

Nieuwe regels kunnen in een nieuwe

seizoen beter worden toegepast, vin-

den ze. “Nu was er op zo’n korte ter-

mijn niet eens een sandwichbord be-

schikbaar!”

Burgemeester Henk Aalderink vond

dat de reclame in de gemeente

Bronckhorst steeds opzichtiger werd. 

Daarom werden in april van dit jaar

de eerste plannen voor een nieuw re-

clamebeleid gestart. Dit nieuwe recla-

mebeleid is nu al een feit. 

Bedrijven en organisatoren van evene-

menten, die al jarenlang op eenzelfde

manier reclame voor hun producten

en activiteiten maakten, hebben hier-

over een brief ontvangen. 

Per direct moeten de reclame-uitingen

aan de nieuwe regels voldoen! De ge-

meente vindt het belangrijk dat recla-

me past in het straatbeeld en dat het

de omgeving niet verstoort. 

Toegestane tijdelijke reclameaandui-

dingen zijn driehoeksborden/sand-

en spandoeken om een

i binnen de

Meer dan twintig jaar aankondigingtraditie is per direct verdwenen

J.C.C. Flophouse in Toldijk teleurgesteld

b gint moest
Flophouse haalden de borden weg die al meer dan twintig ja-

van hun activiteiten.

voorbeeld landelijke collectes is ook

toegestaan. De borden en spandoeken

hebben een maximale grootte en er

moet een vergunning worden aange-

vraagd voor maximaal 4 weken. Wild-

plakken (het aanplakken van posters

en aankondigingen op bijvoorbeeld

straatmeubilair, schakelkasten etc.) is

illegaal. De afdeling Veiligheid, ver-

gunningen en handhaving ziet op de

naleving van het reclamebeleid toe.

Precies één week voordat het spekta-

kel in Toldijk begint met de Blagen-

rock, moesten alle borden zijn wegge-

haald. Ook de op schakelkasten ge-

plakte posters moesten worden verwij-

derd, maar dat konden de vrijwilligers

begrijpen. 

Voor de borden is het toch anders.

Jeugdsoos Flophouse gebruikte al

meer dan twintig jaren deze zelfde

borden voor de aankondiging van het

Lentefeest, het Normaalweekeind en

de Uitluiweek. En al deze jaren ston-

den de borden op dezelfde plekken, op

particuliere terreinen. 

“Het is onbegrijpelijk, dat die jaren-

lange traditie er nu niet meer is!”.

v/h Jourv/h Journaalnaal ZelheZelhemm /Halle/Halle

Dinsdag 26 juni 2007

29e jaargang no. 26

Colofon

Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv

Industriestraat 10 - Postbus 96

7590 AB Denekamp

Telefoon (0541) 35 18 69

Fax
(0541) 35 43 45

mail@drukkerijvanbarneveld.nl

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:

Zelhem:

Jan Knoef

Brinkweg 22

7021 BW Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66

Fax (0314) 62 21 21

E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en

Hoog en Laag Keppel:

Fred Wolsink

Wisselt 75

7021 EH Zelhem

Telefoon 06-22099960

dhk@gmail.com

WEEKBLAD VOOR ZELHEM - HUMMELO EN HOOG EN LAAG KEPPEL - HALLE - VELSWIJK - HALLE HEIDE -  

Zelhem

Hoog Keppel
Hummelo

HHaallllee

VVeellsswwiijjkk

HHaallllee HHeeiiddee

LLaaaagg KKeeppppeell

VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN

Bronckhors t Zu id

Eerste lustrum Vitalisé

GARAGEBEDR
IJF

TTEEEERRIINNKKG

Woensdag 4 juli 2007

32e jaargang no. 4

Beltrum
Medler

Ruurlo

BorculoBarchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil

het Broek

Lintvelde

Eefsele

edi t ie  warnsve ld

WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING

Wichmond
Vorden

Zutphen

Warnsveld

Vierakker

Boggelaar
Leesten

Warken

edi t ie  warnsve ld

Colofon

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30 - Postbus 22

7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

Fax
(0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Woensdagavond 20.00 uur

Hans van Geel 

Spiker 33, 7231 JL Warnsveld 

tel. (0575) 52 34 70

Han Groot 

Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld

tel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl

! nnp

R 1 1 2

Zaterdag 23 juni 2007

24e jaargang no. 19

Tijdens de Consumentendag staat va-

kantieland Frankrijk centraal, zo pre-

senteert Gall en Gall een heerlijke wijn

voor de zomerse avonden, de bakkers

Van Zuijlen en Van Asselt bakken geza-

menlijk een bijzonder gevuld Frans

borrelbrood en de restaurants laten

heerlijke amuses voorbij komen, uiter-

aard vers bereid op het kook en bak-

plein. Maar dat is nog niet alles, de vak-

mensen van Marcel de Groenteman,

Ton Snacks, Pannenkoekenhuis Het

Brave Beertje en Super de Boer Stein

zorgen met diverse lekkernijen voor

een perfecte aanvulling. Dus maak op 1

september ruimte in de agenda en kom

gezellig genieten en proeven tijdens de

Warnsveldse Consumentendag!!

Vive la France door de 

Warnsveldse Versondernemers

Dat wordt het thema van de Warnsveldse versondernemers tijdens de

Consumentendag op zaterdagmiddag 2 september aanstaande. Iedereen

is in voorbereiding op de aanstaande zomervakantie, en zoals zovaak, is

deze al voorbij voor je er erg in hebt. Gelukkig laten de Warnsveldse on-

dernemers dat heerlijke gevoel terug komen! De verswinkels en restau-

rants hebben namelijk veel te bieden om heerlijk te genieten en te ont-

spannen. Dagelijks worden met zorg de verste en lekkerste ingrediënten

bereid en klaargezet voor smakelijke producten.

Klanten ontvingen bij elke besteding

aan boodschappen en bij

d ten een Su-

de Boer monopoly actie
Een actieve club vrijwilligers van de af-

deling Stadsbeheer is met veel enthou-

siasme begonnen met de bouw van

een Gondel. De werkzaamheden in de

loods,die iedere dinsdagavond plaats-

vinden vorderen gestaag. Nu zijn we

zover dat je kunt zien wat het gaat

voorstellen. Wij gaan ervoor om met

de andere bouwers een mooie vaart te

laten zien op 31 augustus en 1septem-

ber.

Gondelvaart

Voor de tweede keer gaat stads-

beheer van de Gemeente Zutphen

meedoen met de Gondelvaart in

Warnsveld.

10.79 799

Grolsch

bier

Krat 24 pijpjes

van €10,59

voor €8.
79

Alleen geldig bij 

SdB Leesten
en

SdB gebr. Stein

van ma 25 juni 

t/m zat 30 juni 07

Donderdag 28 juni 2007

66e jaargang no. 26

Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV 

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

EEllnnaa

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Emaus

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlosegids.nl

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties en berichten

is niet toegestaan

Donderdag 28 juni 2007

39e jaargang no. 26

WEEKBLAD VOOR GROENLO - VOOR-BELTRUM - BELTRUM - ZWOLLE - LINTVELDE - HUPSEL - HOLTERHOEK - LIEVELDE - AVEST - EEFSELE - HET BROEK
Lichtenvoorde

Vragender

Lievelde
Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

EibergenBorculo
m

Heelweg

de

Harreveld

il

Ruurlosebroek

Holterhoek

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

ningen

Deze weekk iinn ddee

Groenlose Gids

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

nd Beltrumsestraat 49 in Groen-

een geheel nieuwe
maar

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
ZOMERKRANTZ O M E R F E E S T E N  1 9 ,  2 0  E N  2 1  J U L I  2 0 0 7

Donderdag 19 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 
15.00 uur - 22.00 uur:kermis

jaarmarkt met 12 oude ambachten

demonstratie brandweer
clown Henkiedemonstratie Caribische dansen

straattheater: acrobaten Li en Hong
’S AVONDS

feesttent Bakker: M llDe H

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herber

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioe

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

http://www.contact.nl/specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

E-mail: info@contact.nl

WEB-PAPER De digitale krant!

Samen met Ribé
naar een passende baan
Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk,
zeker als je niet weet welk werk het beste bij 
je past. Kun je hierin wel wat ondersteuning
gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!

Meer informatie? 
www.ribe-reintegratie.nl

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

GRATIS
Airco Controle

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

KEIJENBORG vr.pr. q 549.000,- k.k.

Pastoor Thuisstraat 13 - Goed onderhouden, ROYAAL
VRIJSTAAND WOONHUIS met garage/ schuur, tuinhuis en
grote, diepe, veel privacy biedende tuin. Bj. 1964. Inh. 840 m³.
Perc.opp. 1.620 m². Alle slaapkamers v.v. vaste wastafel en
ingebouwde kasten. Naast wonen is er thans mogelijkheid
voor bed en breakfast. Aan de buitenzijde ziet u niet welke
ruimte deze woning biedt!

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

OPEN HUIS
ZATERDAG 10 OKTOBER 11.00-15.00 UUR

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

49ste  Herfstkleurenwandeltocht
op 17 en 18 oktober a.s.

Start Sportherberg de Veldhoek, Varsselseweg 55, Veldhoek
(halverwege Ruurlo-Zelhem)

Starttijd: 30 en 20 km  9.00 uur - 10.00 uur
Starttijd: 15, 10 en 5 km  10.00 uur - 14.30 uur

Organisatie: Wandel Sport Vereniging “de Ploeg”
Meer informatie: tel.0575-463013 / 0314-641531

Zondag 11 oktober

GEOPEND
van 11 - 17 uur

Op zondag 11 oktober onthullen wij feestelijk ons nieuwe keuken-

merk QSIN. Een kwaliteitsmerk dat de vergelijking met alle bekende 

keukenmerken aan kan.Wij bieden u een compleet assortiment, van 

superstrak tot romantisch landelijk. Bezoek zondag 11 oktober a.s. onze 

showroom en maak kennis met de betaalbare kwaliteit van QSIN.

Zelhem Gildenweg 1

Tel. (0314) 62 36 58

www.schefferkeukens.nl

Scheffer Keukens
presenteert:

DDDDD
r

h ff k k l

Scherpe prijzen in onze unieke 
apparatenshowroom
Speciale showroom met wel 600 in- 

bouwapparaten van diverse topmer-

ken als Etna, Pelgrim,Atag, Siemens,

Miele en Gaggenau, mooi en over-

zichtelijk gepresenteerd. Uiteraard 

vindt u hier uiterst scherpe prijzen.

Qsale. Sterke keus.
Scherpe prijs.

ZONDAG A.S.
SPECTACULAIR

KEUKENNIEUWS
BIJ SCHEFFER KEUKENS IN ZELHEM

Maak kans op

gratis entreekaarten

De Graafschap-MVV

23 oktober a.s.

Spectaculaire 
magazijnverkoop 
van diverse losse 
keukenonderdelen!

In onze showroom treft u een 
groot aantal keukenonderdelen 
van vertrouwde Scheffer-kwaliteit 
aan met een Qsale sticker.
Die kunnen we door scherpere 
inkoop aanbieden voor een extra 
lage prijs.

p
e
leeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

In het magazijn bij Scheffer Keukens kunnen klussers naar hartelust snuffelen tussen de talloze losse keukenonderdelen als • werkbladen• (inbouw)apparatuur• kasten en plinten• keukenaccessoires etc.Deze artikelen (soms met lichte schade)worden aangeboden voor waanzinnig lage prijzen! 

Spectaculaire uitverkoop bij Scheff er KeukensHONDERDENKEUKENKOOPJESIN HET MAGAZIJNVOOR KLUSSERS.

1

2

3

4
5

Met QSALE maakt u uw nieuwe 
keuken zo betaalbaar als u zelf wilt

Ruim 20 showroomkeukens te koop
tegen zeer aantrekkelijke prijzen!

Met ons nieuwe merk QSIN worden 
Qualiteitskeukens weer betaalbaar



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

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

BL A D E R E N
J A N W A G E N V O O R T

27-07-2009 11:24:

Menu voor 2 personen met het boek Bladeren van Jan Wagenvoort 75,00

Samen eten & blader enSamen eten & blader en

menu

Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem. Tel. 0314 623253
Reserveren kan ook via www.ellensrestaurant.nl

Voorgerechtenpaletje van Ellens wildspecialiteiten:

parfait van fazant met gecarameliseerde appel

Wildkroketje met een bloedworst mayonaise

Wildbouillon met garnituur van paddestoelen

Combinatie van wildzwijnshaas en zwijnsrack
met een saus van provinciaalse kruiden

of

Biefstuk van hert met een saus van vlierbessen

Kaneelparfait gelegd op karmozijnpeer hierbij een

bolletje perensorbetijs

Unieke aktie! Waarde € 22,95.
Slechts 100 exemplaren.

Reageer snel!

Groepshotel De Tienhoeve is een *****groepsaccommodatie

voor groepen van 10 tot maximaal 45 personen.
U kunt bij ons terecht voor feestelijke, recreatieve en bedrijfsmatige activiteiten.

Handwijzersdijk 4, Hengelo (gld.), 0575-467707

www.detienhoeve.nl

• 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

N A T I O N A L E

D A G

Z U T P H E N

W W W . B O K B I E R D A G . N L

Z U T P H E N

Bok
bier

Zondag 
11 oktober 

2009
HOOFDSPONSOR:

Bokbiermarkt
Locatie: Groen-, Hout- en Zaadmarkt
13.30 uur offi ciële opening
Presentatie van talrijke soorten bokbier
Diverse kramen met allerhande ‘eterij’
Drie podia met live muziek van:

Grote nostalgische
optocht
Vertrek om 14.00 uur vanaf de 
IJsselkade thv het IJsselpaviljoen.

Bezichtiging bierkarren
Locatie: 
Polplein – Bedrijventerrein De Mars

Kas Bendjen, de Sleppers, 
Real Time Showband

         



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Hiervoor zijn in bovengenoemde
bladen speciaal pagina's gereser-
veerd waarop u naast vacatures van
diverse bedrijven uit de regio ook
het actuele banenaanbod van Euro-
Planit Personeelsdiensten vindt.
Voor u als lezer de kans om de baan
van uw dromen te vinden, u treft in

één oog opslag vele vacatures. Het
moet voor werkzoekenden wel gek
lopen als er niet een geschikte baan
tussen zit. Daarnaast is "BanenCon-
tact", zoals de pagina's heten, voor
bedrijven de uitgelezen mogelijk-
heid om vacatures op zeer gerichte
wijze onder de aandacht te bren-

gen. Uiteraard zijn de weekbladen
met de nieuwe toevoeging "Banen-
Contact" ook te vinden op
www.contact.nl.  Bedrijven die
graag een personeelsadvertentie
willen plaatsen kunnen zich voor
de weekbladen Contact Bronck-
horst, Warnsveld en Ruurlo wen-
den tot het kantoor in Vorden,  Hiel-
ke Meijer, telefoon (0575) 551010 of
06-52584992. Voor de weekbladen
Elna en Groenlose Gids kunt u zich
wenden tot het kantoor in Lichten-
voorde, Bianca Eggink,  telefoon
(0544) 371323 of 06-52584996.

BanenContact
Een vacature zoeken en vinden in de weekbladen Contact
Bronkhorst (Noord, Midden en Zuid), Contact Warnsveld, Con-
tact Ruurlo, Groenlose Gids en Elna gemakkelijker. Drukkerij
Weevers werkt samen met EuroPlanit personeelsdiensten om
wekelijks een overzicht te geven van personeelsadvertenties uit
de regio.

Jouw job ligt 

op de deurmat!

Jouw job ligt 

op de deurmat!

ZALEN • CATERING • CAFE
Dorpshuis 
Ludgerusgebouw Vierakker/Wichmond 

zoekt beheerder
Het huidige beheerderechtpaar gaat na vijf jaar beheer ge-
nieten van een welverdiende rust. Hierdoor is de mogelijk-
heid vrij voor een enthousiaste man/vrouw de exploitatie
over te nemen van een goed lopend en alom gewaardeerd
dorpshuis. Het gebouw wordt gebruikt door plaatselijke
verenigingen, voor feesten en partijen en heeft in de zomer-
maanden een druk bezocht terras.
Huidige omzetgegevens ontvangt u nadat u aan onder-
staand adres een persoonlijke sollicitatie heeft geschreven,
waarin u aangeeft in aanmerking te willen komen voor de
exploitatie.

Uw reactie zien wij graag tegemoet vóór 31 oktober a.s.

Correspondentieadres: Stichting Beheer Ludgerusgebouw
Vierakkersestraatweg 37, 7233 SH Vierakker. Tel. 0575 441581

ludgerus@wanadoo.nl  •  www.ludgerus-vierakker.nl www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ALLROUND MONTEUR M/V
Omgeving Zutphen – Parttime - vacaturenummer; VJB2009-
00451

Werkzaamheden;
Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit: productie in de werk-
plaats en montage van onze producten in binnen- en buiten-
land. Vanzelfsprekend ben je soepel in de omgang met klanten.

Functie eisen; 
- Voltooide (elektrotechnische) MBO-opleiding;
- een technische achtergrond;
- ervaring in soortgelijke functie.

KANTER CNC M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime – vacaturenummer;
VVN00703

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.

LEERLING PROCESOPERATOR M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime - vacaturenummer;
VVN00706

Werkzaamheden;
Je gaat in deze functie 0,5-1 jaar werken. In deze periode leer je
alles binnen de organisatie kennen op diverse afdelingen. Daar-
na wordt er een traject bepaald en ga je een opleiding tot pro-
cesoperator 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.

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

Werkzaamheden;
Het zelfstandig tijdig opstellen van scherpe kostbegrotingen
van potentiële projecten. Tevens het bewerkstelligen van een
zodanige technische en administratief-organisatorische werk-
voorbereiding en begeleiding van projecten op locatie, dat een
kwalitatief optimale en tijdige projectuitvoering tegen minimale
kosten gewaarborgd is. De verdeling van de werkzaamheden op
kantoor en locatie is 80/20. De werkvoorbereider/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.

BELETTERAAR M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime - vacaturenummer; VJB2009-
00708

Werkzaamheden;
Productie in de werkplaats en montage van onze producten in
binnen- en buitenland. Je bent communicatief vaardig en klant-
gericht. Bovendien vind je het leuk dat geen dag hetzelfde is!

Functie eisen; 
- Ervaring in soortgelijke functie;
- bereidheid om af en toe te werken in het buitenland;
- nauwkeurig kunnen werken.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

INDUSTRIEEL SPUITER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime - vacaturenummer;
ALG2009

Voor diverse opdrachtgevers in de regio zijn wij op zoek
naar industrieel spuiters. Het betreft in alle gevallen een
baan binnen een industrieel productiebedrijf met “eigen”
producten.

Werkzaamheden;
In deze functie verricht je eerst de voorbereidende werk-
zaamheden: gronden, plamuren en schuren van metaal
producten. Na deze voorbereidende werkzaamheden ga je
deze producten spuiten.

Functie eisen; 
- Ervaring met industrieel spuiten van metaalproducten;
- bereidheid tot werken in ploegen;
- ervaring met schuren plamuren en gronden.

Wie Wil bij Weevers Werken?

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een full-time

Medewerker weekbladen m/v

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

derhoudt contacten met adverteerders en sluit contracten af,

zorgt voor voortgang in de advertentiestroom, controleert ad-

vertentieproeven en bewaakt deadline’s.

U zorgt voor de afwikkeling van een uitgave tot en met de

facturering.

U werkt samen met redaktiemedewerkers en correspondenten

en zult ook bij speciale uitgaven worden ingezet voor extra ac-

quisitie. Uw werkgebied is de gehele gemeente Oost-Gelre.

Tevens beantwoordt u de telefoon, staat klanten te woord en

leert zo de relaties kennen van Weevers Elna.

De persoon die binnen ons profiel past houdt van openheid en

voelt zich thuis in een dynamisch bedrijf waarin de gemoede-

lijke Achterhoekse sfeer behouden is gebleven. U kunt zelf-

standig werken met een klantvriendelijke instelling en durft

verantwoording te dragen. Het heeft de voorkeur dat u in het

bezit bent van een rijbewijs.

Wekt deze advertentie uw interesse? 

Stuur ons de sollicitatie en CV t.a.v. de heer H.J. Oonk, 

Postbus 38, 7130 AA  Lichtenvoorde.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail: 

vacatures@weevers.nl

Grafisch Bedrijf Weevers Elna is een digitale drukkerij en uitgever

van weekblad Elna. De hoofdvestiging is Drukkerij Weevers in Vor-

den, een middelgroot grafisch bedrijf met in totaal 73 medewerkers.

We zijn ISO 9001-, FSC- en milieu-gecertificeerd. Naast onze

hoofdvestiging in Vorden hebben wij een DTP-studio Weevers Emaus,

tevens uitgever van de Groenlose Gids; een communicatie-/ontwerp-

bureau in Zutphen; een bureau voor Internetsites in Vorden en ver-

koopkantoren in Ruurlo en Zelhem. Naast het ontwerpen en vervaar-

digen van drukwerk in de ruimste zin van het woord is Drukkerij

Weevers ook uitgever van verschillende weekbladen Contact.

Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde

Postbus 38, 7130 AA Lichtenvoorde

Tel. (0544) 371323

Fax (0544) 371899

E-mail: info@weevers-elna.nl

Internet: www.weevers-elna.nl



DASH HEREN 1 BEHAALT PRACH-
TIG RESULTAAT 
Zaterdag 3 oktober kreeg Scheffer keu-
kens Dash een oude bekende op be-
zoek en wel Dynamo Neede. Een team
waar ze volleyballend niet veel van
wisten, hun teamsamenstelling was
eveneens nog een raadsel. Het laatste
treffen was zeker 10 jaar geleden. 

De coach van Dash, Wietze ten Kate,
begon de wedstrijd met een opstelling
zonder nieuwkomers. Met in het ach-
terhoofd om eerst te onderzoeken wat
het spelniveau van Dynamo was. De
start was degelijk met als meest opval-
lende punt, dat het opstellingsfouten
regende bij Dynamo. Ze waren blijk-
baar niet gewend aan een scheidsrech-
ter die daar aandacht voor heeft …
Het spel bij Dash wisselde zich af door
mooie aanvallen en kleine persoonlij-
ke foutjes. Waar gezegd moet worden
dat Dash sterker bleek door de tegen-
stander de meeste fouten te laten ma-
ken. Winst in de eerste set was al snel
een feit: 25-18. 

De tweede set probeerde Dash om Dy-
namo onder druk te zetten met wat
vaker de middenaanval op te zoeken
en met steekballen het blok en de ver-
dediging te testen. Door groeiende on-
rust bij Dynamo en mooie opslagse-
ries van Dash kon tegen het einde van
de set Dynamo geen vuist maken. Het
resultaat was opnieuw winst voor de
Vordenaren met 25-19. 

De derde set probeerde Dash de druk
nog verder op te voeren. Onder andere
hierdoor kreeg irritatie onderling bij
de tegenstander de overhand en
moest de spelverdeler van Dynamo
zijn mensen wat tot de orde roepen.
Dash zocht de zwakke schakels beter
op en kreeg hierdoor ruimte om diver-
se wissels door te voeren. Met overtui-
ging bleef ook deze set in Vorden met
een stand van 25-17. 

Vo l l e y b a l De 4e set heeft Dash opgedragen aan
de jarige spelverdeler Rick Bikkel die
ervoor gekozen had dit op gepaste wij-
ze met zijn teamgenoten te vieren. Het
eindresultaat was een prachtige 25-16.
Deze tweede competitiewedstrijd re-
sulteerde voor Dash in de eerste 4-0
overwinning. Heren 1 neemt door dit
prachtige resultaat zelfs de leiding
over in het klassement. Een positie die
de komende tijd met veel enthousias-
me en indrukwekkend spel verdedigd
zal worden.

Voor belangstellenden die een wed-
strijd van Dash heren 1 live willen
meemaken is er op 17 oktober aan-
staande een thuiswedstrijd gepland in
de competitie om 17.00 uur tegen KSH
uit Harreveld. 

Dinsdagavond 13 oktober gaat dit
vooraf door een bekerwedstrijd in Vor-
den om 21.00 uur tegen Volga uit
Gaanderen. U bent van harte welkom!

VORDENSE BRIDGECLUB
Op maandag 28 september en woens-
dag 30 september werd er gebridged
in het Dorpscentrum te Vorden. 

De uitslagen van maandag:
In de A-lijn: 1. mevr. Veenhuis / mevr.
Westerhof 61,25%; 2. mevr. Hendriks /
dhr. Bergman 58,75%; 3. mevr. Vrug-
gink / dhr. Vruggink 58,33%
in de B-lijn: 1. mevr. Berentsen / mevr.

B r i d g e Tigchelaar 59,03%; 2. mevr. Florijn /
dhr. den Ambtman 57,64%; 3. mevr.
v.d. Staak / dhr. Drijver 52,78%

De uitslagen van woensdag:
In de A-lijn: 1. dhr. Oldenhave / dhr. Wi-
jers 63,33%; 2. mevr. Hendriks / mevr.
Kilian 57,50%; 3. mevr. Vruggink / dhr.
Vruggink 56,25%
In de B-lijn: 1. mevr. Brink / dhr. Brink
66,67%; 2. mevr. den Ambtman / mevr.
van Manen 59,72%; 3. mevr. Pasman /
dhr. Pasman 54,86%

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Fa. Pelgrom is een

modern land- en tuin-

bouwmechanisatie

bedrijf en al meer dan

65 jaar bekend met de

landbouw. Wij hebben

dealerschappen van

gerenommeerde

merken zoals bijv:

Massey Ferguson,

Kuhn, Joskin, Trio-

liet, Strautmann,

Grimme, Stiga, Stihl,

Viking, Kärcher enz. 

Samen met onze

medewerkers streven

wij naar een optimale

serviceverlening en

advisering naar onze

klanten.

Ter uitbreiding van onze dienstverlening zoeken wij: 

MONTEUR TUIN- & PARKMACHINES
Functieomschrijving:
• Werkzaamheden zullen bestaan uit het zelfstandig uitvoeren van reparaties en on-

derhoud van nieuw en gebruikte Tuin- & parkmachines.

Functie-eisen:
• Ervaring als monteur.
• Service gericht en in het bezit van rijbewijs.
• Moet zelfstandig en in teamverband kunnen werken.

Wij bieden:
• Een prettig en enthousiast team.
• Een veelzijdige functie met ruimte voor eigen initiatieven.

Bent u geïnteresseerd in deze functie
of wilt u meer inlichtingen, schrijf, mail
of bel naar het onderstaand adres.
Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt
u richten aan:

Kom allen naar het kinderboekenweekfeest, 
10 oktober in het Dorpscentrum van 12.00-16.00 uur
GRATIS ENTREE!  kaartjes verkrijgbaar bij Bruna en Bibliotheek.

BRUNA VORDEN • RAADHUISSTRAAT 20 • 7251 AB VORDEN • TEL. 0575-553100




