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Judith Buter kijkt vol verwachting
naar deze speciale markt uit. ‘Er wor-
den vanaf de rotonde bij de Horster-
kamp tot aan de hervormde kerk circa
vijftien kramen geplaatst. De stand-
houders komen overal vandaan, ook
zijn er enkele Vordense ondernemers
van de partij. Er is voor de consument
van alles te koop: zilverwerk, servie-
zen, veel artikelen uit grootmoeder’s
tijd en verder allerlei andere interes-
sante snuisterijen. 

Je moet deze Brocantemarkt als een
soort verzamelmarkt zien. Mensen die
op zoek gaan naar dat ene ‘stukje’ dat
ze in hun eigen verzameling missen,
kortom publiek dat op zoek is naar
mooie dingen. Doordat ik zelf ook van
Brocant hou, geeft mij dat de inspira-
tie om dit op touw te zetten’, zo zegt
Judith die benadrukt dat je een derge-
lijke markt absoluut niet moet verge-
lijken met een braderie. ‘Bij de brade-
rie gaat men op jacht naar koopjes en
bij een Brocantemarkt gaat men op
zoek naar vondsten’, zo zegt ze.

VOV voorzitter Marcel Leferink is
maar wat blij dat er een dergelijke
markt wordt georganiseerd. ‘Het bete-
kent zeer zeker weer een stukje
naamsbekendheid voor Vorden. Het is
een aanvulling op hetgeen Vorden al
op allerlei terreinen te bieden heeft’,

zo zegt hij. Overigens kijkt Judith Bu-
ter al naar volgend jaar. ‘Momenteel
ben ik bezig met het opzetten van een
website. Ook willen we komend voor-
jaar een markt organiseren. 

Wanneer de standhouders aanstaande
vrijdag tevreden zijn en de bezoekers
hebben een leuke dag gehad en als zij
dan ook nog dat laatste item waarnaar
ze op zoek zijn, hebben gevonden’,
ben ik dik tevreden’, zo zegt ze. In
haar eigen winkel ‘Sfeer van Josephi-
ne’ verkoopt Judith Buter ook wel bro-
cant gerelateerde artikelen, echter het
accent ligt toch meer op het ‘landle-
ven’ (dames- en herenkleding), meu-
bels, sieraden, cadeauartikelen e.d.

‘Ik ben hier (Dorpsstraat) drie jaar ge-
leden begonnen. Intussen heb ik al
een aardige klantenkring opgebouwd.
Ook vaste klanten onder de toeristen.
Het gebeurt dikwijls dat mensen die
een ‘dagje Vorden’ aandoen, bijvoor-
beeld een jaar later bij een volgende
bezoek weer bij mij in de zaak verschij-
nen. Toch wel erg leuk’, zo zegt ze. In-
tussen heeft Judith Buter ook een ei-
gen website (www.sfeervanJosephi-
ne.nl) gelanceerd. Ook heeft ze een
spaarsysteem opgezet en een bepaalde
pas gelntroduceerd, waarbij de klan-
ten speciale outfit met een bepaalde
korting kunnen kopen.

Kijkend naar de momenteel actuele
(negatieve) bank- en beursberichten is
Judith Buter niet pessimistisch ge-
stemd. ‘Als de mensen nu de hand op
de knip houden, geven ze het geld
misschien wel met de Kerst uit. Dat
zou goed zijn voor mijn winkel hier’,
zo zegt ze lachend.

Marcel Leferink: ‘Als VOV voorzitter
merk ik natuurlijk wel dat er veel over
de huidige situatie in Nederland en de
wereld wordt gesproken. 

Echter, ik heb de Vordense detaillisten
nog niet horen klagen over het feit dat
er momenteel een lager bestedingspa-
troon gehanteerd wordt, hoewel je
daar de ogen natuurlijk niet voor kunt
sluiten’. 

Judith en Marcel gaan er overigens wel
vanuit dat de ogen op de Brocante-
markt vrijdag gewoon ‘open blijven’
en dat er goede zaken kunnen worden
gedaan!

Vrijdag 17 oktober Brocantemarkt in Vorden

Judith Buter:
'Echt een markt voor de verzamelaar'

De verwachting is dat er vrijdag 17 oktober veel bedrijvigheid in het cen-
trum van Vorden zal zijn. Eerst 's morgens de traditionele weekmarkt, ver-
volgens vanaf 14.00 tot 20.00 uur de Brocantemarkt en op dezelfde dag
koopavond. Tijdens de Brocantemarkt kunnen de bezoekers onder meer
ook van gezellige draaiorgelmuziek genieten. Judith Buter, eigenares van
‘Sfeer van Josephine’ is de initiatiefnemer van deze Brocantemarkt. Zij or-
ganiseert dit evenement onder de vlag van de Stichting Vrienden van Vor-
den. ‘Dat is een zijtak van de VOV, noem het maar het organiserend deel
van de VOV, die zo nodig op de achtergrond voor de adviezen zorgt’, zo legt
VOV voorzitter Marcel Leferink uit.

Marcel Leferink en Judith Buter hopen tijdens de Brocantemarkt op veel bezoek.

De commissie heeft de laatste tijd veel
mooie en waardevolle boeken, ro-
mans, kinderboeken, naslagwerk en
tijdschriften e.d. mogen ophalen. De
beurs begint om 9.00 uur en duurt tot
15.00 uur.

De opbrengst van deze boekenbeurs is
bestemd voor de restauratie van deze
dorpskerk.

Boekenbeurs
in Hervormde
dorpskerk
De stichting Veilingcommissie Vor-
den organiseert zaterdag 18 okto-
ber in de hervormde dorpskerk de
jaarlijkse boekenbeurs.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Rookmelders redden levens!
Koop nu rookmelders… en win 250 staatsloten!

www.rookmelders.NUwww.rookmelders.NU

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Bos rozen
verschillende kleuren

20 stuks  €3.99

Liter | ADVIESPRIJS 13.99

10.99
Mitra Slijterij
Sander Pardijs

Dorpsstraat 16 • 7251 BB Vorden

JACHTBITTER

Kilo Shoarmavlees + Broodjes € 4.50
Plus Bolletjes, 3 zakken € 1.99
Wit of tarwe, zak 6 stuks of Krentenbollen, zak à 4 stuks 

Bistrokrieltjes, zak à 425 gram € 0.99
Korte Varkenshaas, 500 gram € 4.99
Aanstaande zaterdag TAARTENACTIE: alle taarten 5.99, 

bij een besteding van min. € 25.00!!
Wilt u verzekerd zijn van taart, bestel dan op tijd, want OP=OP!!

Alleen bij

Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766



WEEKBLAD

Dus kijk snel op

Nu 

ook op

internet!
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Deze week
in Contact

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

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10% kortingop onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZENKoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

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

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-
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CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, be-gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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Dagmenu’s
15 t/m 21 oktober 2008 

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

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

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

Woensdag 15 oktober 
Groentesoep/Boerenkool met spekjes, rookworst en jus
en zuurgarnituur.

Donderdag 16 oktober
Zuricher geschnetseltes met rösti aardappelen, groente/
apfelstrudel met vanillesaus en slagroom.

Vrijdag 17 oktober
Champignonsoep/Pangafilet met een mosterdsaus,
met rijst en groente.

Zaterdag 18 oktober
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauw-
kostsalade/ijs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 20 oktober 
Runderbouillon met flensjes/Wokki wokki van ossen-
haasreepjes, rijst en wokgroente.

Dinsdag 21 oktober
Wiener Schnitzel met groente en aardappelen/ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 oktober 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 oktober 10.00 uur ds. C. Gros, Aalten

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 oktober 10.00 uur Hr.J. Koudijs, Hoog Keppel

R.K. kerk Vorden
Zondag 19 oktober 10.00 uur Woord-/communieviering,
dameskoor

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 oktober 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang
Zondag 19 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor

Tandarts
18/19 oktober J.H.H. de Lange Lochem tel. (0573) 25 43 57
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedge-
vallen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

�AAfslanken, aankomen en
niet meer moe? Naar Jerna
Bruggink toe. Gratis li-
chaams/voedingsanalyse.
0575 - 46 32 05.

�NNordic Walking? 0575 - 46
36 03 www.vitalnowa.nl

�Snertfietstocht op zondag
19 oktober Start tussen 11.00
en 13.00 uur vanaf Rest. De
Keizerskroon ('t Schietkroon-
tje) Afstand 40 km. Inl. VVV
Ruurlo  0573 453926

�Gewoon gezond!Herbalife
NieskePohlman,0654326669

�Pompoenen snijden op
woensdag- en zaterdagmid-
dag in september en oktober
van 13.30 tot 15.30 uur. €
2,50 excl. pompoen. S.V.P.
Aanmelden bij zorgboerderij
'De Stek', Wittebrinkweg 8,
Zelhem. Tel. 0314-324356.

�Pompoenen en sierkom-
kommertjes. Ruime keuze.
Verkoop op woensdag t/m
zaterdag. De Stek - Zelhem,
tel. 0314-324356.

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

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

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

Alleen op afspraak.

�Te koop gevraagd: Klein
perceeltje bosgrond in of
rondom Vorden. Tel. 555609.

Botmeting, want meten is weten!  
op 23 oktober, maar ook lezing

over botontkalking op 21 oktober 
Jose la Croix, Overgangsconsulente,
Toverstraat 7, Baak 0575-560381,
www.overgangsconsulente.com

�Boekenbeurs op zaterdag
18 okt. a.s. in de Dorpskerk
te Vorden van 9 tot 15 uur.
Organisatie Veiling Commis-
sie Vorden.

�Gevraagd: Landbouwgrond
om graan te telen in ong. 15
km omtrek van Toldijk. Te-
vens dwerggeitjes en -bokjes
te koop. 0651946908.

�Aangeboden: Voor korte of
langere termijn kamers met
volledig pension, t.o. open-
baar vervoer. Tel.
0573453760.

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

Het is herfst bij de bakker

Vlaai v/d week

Appelkruimelvlaai  
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Bolussen 4 stuks € 1,99
Suikerbrood per stuk € 1,99

�Tuinen van de Wiersse
open zo. 19 oktober, 10 - 17
uur, € 6 p.p. Lichte maaltijden
worden geserveerd en vaste
planten verkocht. Afspraak
voor (groeps)bezoek op an-
dere dagen is mogelijk: tel.
0573 451409. Voor meer in-
formatie: www.dewiersse.nl

�Geniet van een heerlijk ont-
spannende massage. Een
keuze uit een Ayurvedische
massage met warme olie, of
een Sabaaydi massage met
warme kruidenstempels. De
massage verhelpt en voor-
komt lichamelijke klachten.Je
krijgt er meer energie door!
Praktijk voor natuurgenees-
kunde DORINE de Heurne
49, 7255CK Hengelo Gld. tel.
0575-463122 www.praktijk-
dorine.nl Aangesloten bij
BATC en RING ( mogelijke
vergoeding ziektekostenver-
zekering)

�Te koop, 5 ha. zware mais
op stam. Vleesboerderij Gar-
ritsen, Wolfstraat 5, Toldijk.
Tel. 0575 - 44 13 83

�bent u uw strijk zat of heeft
u geen tijd om te strijken dan
wil ik het graag voor u doen.
info: 06-30176342 omgev.
Vorden

�Cursus Cursus Cursus
Voor de cursus Touch for He-
alth 1 begin ik in oktober/no-
vember  weer met een nieu-
we groep. Het zijn  6 lessen
op dinsdagochtend. Nader-
hand wordt een certificaat uit-
gereikt. Wat is Touch for He-
alth? Touch for Health is een
methode die spier- en ener-
gieversterkend werkt. Zo
kunnen met behulp van ma-
nuele spiertesten, spierzwak-
tes en energieblokkades wor-
den opgespoord, die met een
eenvoudige techniek kunnen
worden gecorrigeerd. Touch
for Health is ontwikkeld als
zelfhulp methode. Iedereen
kan het leren! U kunt natuur-
lijk ook een afspraak maken
voor een individuele behan-
deling. Praktijk voor Kinesio-
logie Dorine de Heurne 49,
7255CK Hengelo Gld. tel.
0575-463122.



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

T  06 55916250
www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

zondag 19 oktober info-middag bij
de Herberg in Vorden

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Hoefsmederij W. de Groot
Warnsveld

(gediplomeerd hoefsmid)
Bel voor informatie of afspraak:

06-30 458 456
Of kijk op:

www.hoefsmederijwdegroot.nl
(lid van Nederlandse Vereniging 

van Hoefsmeden)

Trakteer uzelf
op iets lekkers

Onze Special van deze week is de Tasty Toffee.
Een malse runderschnitzel gevuld met ricotta, salami,

zontomaat en geheel verpakt als een toffee. Een waar
snoepje voor het oog en een lekkernij voor uw mond.

Een echt smaakvolle verrassing voor op tafel.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

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

Hacheepakket vlees + uien
+ kruiden samen voor € 5.50

SPECIAL

Tasty Toffee
100 gram € 1.95

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram filet Americain
GRATIS 100 gram grillsalade

KOOKIDEE

Runderreepjes
100 gram € 1.59

MAALTIJDIDEE

Spaghetti
500 gram € 2.98

In dankbaarheid denken wij terug 
aan uw medeleven na het overlijden 
van onze dochtertjes en zusjes

Lindsey    en    Anouk

Marcel en Sharon Langenhof
Bjorn en Yornick

Vorden, oktober 2008

Voor de hulp en het medeleven, in welke vorm dan
ook, die wij mochten ontvangen na het zo plotseling
overlijden van mijn zorgzame man, onze lieve vader
en opa

Henk Hulstijn

willen wij u langs deze weg onze hartelijke dank
betuigen.

Jopie Hulstijn-Weenk
Erik
Herbert en Ingrid

Lianne

Vorden, oktober 2008

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van

Robine
08-10-’08, 

3885 gram, 52 cm

Cordrik van der Meulen & 
Ursula Bettink

Prinses Beatrixlaan 24
7242 EW  Lochem
0573 - 25 11 87

Wij vinden het leuk als je komt,
maar laat het ons eerst even weten.

ROZIJNEN
BOLLEN

NU 6 VOOR

€ 2.25

SOVITAL 
MEERGRANEN-

BROOD

NU VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig t/m 21 oktober.

APPELKRUIMEL-

VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Tot ons leedwezen bereikte ons het bericht dat is
overleden

Zuster G. Lubbers

Van 1953 tot haar pensioen in 1983 heeft zij als
wijkverpleegkundige met veel zorg en inzet aandacht
geschonken aan jong en oud in de Gemeente
Warnsveld.

Bestuur Wijkvereniging 
Groene Kruis Warnsveld

Bedroefd hebben wij afscheid moeten nemen van
onze lieve dochter, zus, schoonzus en tante

Gonnie Denkers

Geesje Willemien 

Zij overleed in de leeftijd van 50 jaar.

* Warnsveld, † Warnsveld,
6 september 1958 9 oktober 2008

Dat haar verdere leven een lijdensweg zou zijn
geworden geeft ons enige troost.

Onze dank gaat uit naar afdeling De Maten van
GG-net in Warnsveld, in het bijzonder Menno en zijn
collega’s, waar Gonnie lange tijd heeft gewoond en
haar eigenplekje had in de voor haar kleine wereld.

Papa en Mama
Henk en Ans, Danny
Ab en Anja, Bram, Mieke, Wouter
Rob en Jolande, Tom, Bas, Susan

Correspondentieadres: 
Familie Denkers
Vordensewg 7
7231 PA Warnsveld

Maandag 13 oktober hebben we Gonnie in familie-
kring begeleid naar haar laatste rustplaats op de
algemene begraafplaats aan de Vordenseweg in
Warnsveld.

TANKEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN

Tel uw zegeningen

In de vroege morgen van 13 oktober is onze gewel-
dige moeder, oma en overgrootmoeder overleden.
Ze was lief, zorgzaam en recht door zee.

Hendrika Johanna 
Klein Bramel-Haverkamp

Riek

weduwe van Willem Klein Bramel

In de leeftijd van 85 jaar.

Henny en Henk
Stefan en Blijke, Storm
Jeroen en Rianne, Belle,

Derk en Ria
Mirjam en Taco
Golein en Hans
Barbara
Esmée
Julius en Leonie 
Ide

Ina en Dick
Tim en JoAnne, Lauren, Rosan
Ben
Mark
Dineke
Els

Oma is bij ons aan de Reeoordweg 2c te Vorden,
hier is gelegenheid om afscheid van haar te nemen.

Vorden, 13 oktober 2008 

Correspondentieadres: 
Fam. H.J. Fleming, 
De Banenkamp 3, 7251 LV Vorden.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op donder-
dag 16 oktober om 10.30 uur in de Ned. Hervormde
Kerk te Vorden.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Alge-
mene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis-
plechtigheid in De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het
overlijden van onze moeder, grootmoeder en over-
grootmoeder

Hendrika Johanna Mennink-Hissink

betuigen wij u onze hartelijke dank.

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht, was ons een grote
troost en zal steeds een dankbare herinnering blij-
ven.

Uit aller naam:
F.J. Bogchelman-Mennink

Zelhem, oktober 2008

WEEKBLAD

Nu 

ook op 

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

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

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst

10%

10%

10%

10%
10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

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

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Dinsdag 21 november 2006
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Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan
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Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZOND
11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10%kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 3BROE EN NU € 49,-- 2 VOOR €PULLO ERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5

LA GELER ODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEU

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

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

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact
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KOOPZO DAG.00–17.00 uur26november26no ember

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aan-
biedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren (9.00 - 16.00 uur).

 

 

Mini waterpolo is waterpolo voor kin-
deren met minimaal zwemdiploma A,
maar bij voorkeur diploma B en in de
leeftijd tot en met 11 jaar. Elke vrijdag-
avond is de training op dezelfde tijd
met uitzondering van de laatste vrij-
dag van de maand dan wordt er eerder
getraind. 

Tijdens de training werk je aan de ba-
sis zwemconditie en leer je spelender-
wijs om te gaan met de waterpolobal.
Want zwemmen en baltraining kun-
nen niet zonder elkaar bij het water-
polo. Minipolo is daarmee ook een pri-
ma vervolg op het behalen van je
zwemvaardigheid diploma's.

Vier tot zes keer per jaar worden er in
de regio Achterhoek Miniwaterpolo
toernooien georganiseerd. Samen met
je team kun je dan een aantal wedstrij-
den spelen. Minipolo kent dus geen
wekelijkse competitie. 

Op 4 oktober vond de 1e editie van dit
seizoen plaats. Twee teams van He-Key
deden mee aan dit toernooi en eindig-
den in de middenmoot van hun pou-
les. Op zaterdag 1 november vindt het
volgende toernooi plaats in zwembad

Rozengaarde in Doetinchem. Jij kunt
dan zelf minipolo bekijken in toer-
nooivorm.

Als het minipolo traject is doorlopen
kun je overstappen naar de waterpolo
afdeling van het samenwerkingsver-
band tussen NDD en He-Key in Doetin-
chem, waar ook in een competitie kan
worden gespeeld. Misschien ken je mi-
niwaterpolo van de toernooien voor
de Basisschool of van de Zwemvier-
daagse in Hengelo. Maar ook als je nog
nooit hebt meegedaan ben je van har-
te welkom bij een van onze trainingen
om te ervaren of waterpolo ook jouw
sport is.

De eerste vier trainingen zijn gratis,
dus je mag vrijblijvend kennis maken
met de sport en de vereniging He-Key.
Je kunt dus rustig kijken, maar beter is
het om meteen je zwembroek of bad-
pak mee te nemen en bij onze training
in het water te duiken. 

Dit kan door eerst te bellen naar 0575-
463258 (Jokelien Beunk) of te mailen
naar minipolo@he-key.nl. Wil je eens
wat anders, voel dan wat voor pracht-
en krachtsport waterpolo is.

Miniwaterpolo in Zelhem

Sinds begin dit jaar is het weer mogelijk: miniwaterpolo in Zelhem.
Nu kun je bij zwem- en waterpolovereniging He-Key meedoen met Mini
waterpolo.

Coach Edwin Bosman geeft uitleg aan zijn team tijdens het toernooi in Borculo.

Tijdens het Humsteefeest op zaterdag-
avond speelt de formatie Black Out in
het voorprogramma. Daarna zal de
band Q5 een geweldig optreden ver-
zorgen voor de rest van de avond.
Het piratenfeest vindt weer op de zon-
dagmiddag plaats en dit jaar zal dat
zijn met de Berkelzangers, George Ba-
ker, Jacques Herb en niemand minder
dan Dennie Christian! Zij zullen allen

deze zondagmiddag een geweldig op-
treden geven. Tussen de optredens
van de artiesten zal de band ‘Gewoon
Jansen’ zorgen voor een spetterende
Nederlandstalige show!

Een geweldig programma wat nie-
mand mag missen, maar kom op tijd
want vol is vol!
Kaarten zijn in de voorverkoop nog tot

vrijdag 17 oktober verkrijgbaar op de
volgende adressen: Café Zaal Kerke-
meijer in Borculo, Café Zaal de Tappe-
rij in Ruurlo, Café de Groes in Zelhem,
Café de Tol in Hummelo, Café Zaal de
Bremer in Toldijk, Café Zaal Herfkens
in Baak, Cafetaria Café de Seven Ste-
nen in Steenderen en Vleesboerderij
Garritsen in Toldijk.

Voor meer informatie zie www.hums-
tee.nl of bel Jan-Willem Huetink, tele-
foon (06) 22570792.
Tot ziens op het Humsteefeest en Tol-
dijks Piratenfeest 2008.

Aankomend weekend Toldijks
Piratenfeest en Humsteefeest!

Dit weekend vindt het jaarlijks terugkerende Humsteefeest en de derde
editie van het Toldieks Piratenfeest plaats op zaterdagavond 18 en
zondagmiddag 19 oktober 2008. Het belooft ook dit jaar weer een groot
succes te worden!

Touwtrekvereniging Vorden. Al 50
jaar een niet meer weg te denken ver-
eniging binnen de touwtreksport, Vor-
den en buurtschap 't Medler. Op vele
fronten een toonaangevende vereni-
ging. In de eerste decennia binnen de
Achterhoekse Touwtrekkers Bond
(ATB). In latere jaren binnen de Neder-
landse Touwtrekkers Bond (NTB). Na-
mens gemeente Bronckhorst kwam
burgemeester Henk Aalderink vrijdag-
avond in een volle zaal van café-restau-
rant 't Wapen van 't Medler de felicita-
ties overbrengen aan de touwtrekkers.

Aalderink: ,,Toen ik eind augustus te
gast was op het slottoernooi van het
gewest Oost van de NTB op 't Medler
werd me pas duidelijk wat voor tradi-
tie de touwtreksport eigenlijk heeft. Ik
geef het toe. Het was mijn eerste ken-
nismaking met de sport. Wat een ge-
not en puurheid. De echte kracht, de
serieuze voorbereidingen, het coa-
chen en het acceptatie vermogen als
men uit de wedstrijd wordt gezet bij
twee keer op de 'bips' zitten. Of zoals
de coaches altijd roepen; 'jongens
staan, niet op de kont'. De touwtreks-

port is een voorbeeld voor vele andere
sporten. Als ik zie hoe slecht men daar
soms besluiten van scheidsrechters ac-
cepteert dan is de touwtreksport een
verademing." Aalderink complimen-
teerde TTV Vorden ook voor de mede-
oprichting van de ATB en de NTB. ,,We
kunnen en moeten trots zijn op 50
jaar touwtrek geschiedenis in onze ge-
meente." Namens het gewest Oost van
de NTB bracht voorzitter Martin Jan-
sen de felicitaties over aan de jubile-
rende vereniging. Ook hij roemde de
'voortrekkersrol' die de vereniging al
50 jaar binnen de touwtreksport ver-
vuld. De partners van de bestuursle-
den en leden van TTV Vorden bood het
bestuur een groot droogboeket aan
die ongetwijfeld een mooi plekje zal
krijgen in 't clubgebouw van de vereni-
ging aan de Ruurloseweg.

TTV Vorden viert vijftig jarig bestaan
Een niet meer weg te denken vereniging
,,We zijn al vele jaren een stel sterke mannen aan het touw. Maar om ook
in de toekomst ons 'mannetje' te kunnen blijven staan zullen er nieuwe
sterke mannen aan het touw moeten verschijnen." Deze hoop sprak voor-
zitter Gerrit Barink aan het slot van de jubileumrepetitie uit tijdens de vie-
ring van het 50-jarig bestaan van Touwtrekvereniging Vorden die vorige
week vrijdagavond bij café-restaurant 't Wapen van 't Medler plaatsvond.

-- Wat verschaft mij de eer, jongeheren? 

Willem en Joost zien in het donker smid Deric Bosch staan.

Hij staat hen bars aan te kijken. De kou stroomt door de

open ramen. 

-- We hadden U niet zo gauw gezien, smid. U heeft het

vuur nog niet aan? Joost probeert het op een vriendelijke

toon. 

Ook Willem is heel beleefd: -- Smid, ik kom voor de kruis-

boog van mijn vader. Derick loopt naar de vuurplaats. 

-- Zo, en weet uw vader de Kerckmeister daarvan? 

Willem fronst zijn wenkbrauwen. -- Ja natuurlijk, vader weet

ervan. Hij en ik gaan zo dadelijk samen op konijnenjacht. 

Joost is verrast, dát had Willem hem nog niet verteld. 

Maar Willem geeft hem een snelle knipoog, waarop Joost

zijn gezicht weer in de plooi brengt. 

-- Ja, wij drietjes gaan jagen. Op de Kattenbelt. 

Vlammend kijkt Derick in de richting van de vrienden. 

Hij stottert: - D..d..dát woord wil ik hier niet horen! 

Het is...het is daar verkeerd, het is er niet pluis! 

Willem snapt er niets van. -- Wij gaan gewoon op pluizige

konijntjes jagen, wat is daar nou verkeerd aan? 

Derick snauwt: -- Ik waarschuw de jongeheren. 

Luister maar naar wat ik heb gehoord.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

BERENDSEN DREMPT

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

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

B E Z E T

Tuurlijk schat, 
ik vind het 

ook heel mooi, 
maar twaalf 

keer per dag?

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

KOOPZONDAG 19 OKTOBER

11.00 - 17.00 uur

Ruggedragen bladblazers

Nu bij uw vakhandelaar:

BR 380
Met ElastoStart. Een buitenkans aan deze prijs.
Cilinderinhoud .............. 56,5 cm3

Gewicht ..............................9,1 kg
Luchtdoorzet ................800 m3/h

NU € 499,00 
cat. € 549,00

BR 600
Krachtige machine met een ongeëvenaarde 
verhouding gewicht/vermogen.
Cilinderinhoud ................. 64,8 cm3

Gewicht .................................9,9 kg
Luchtdoorzet ................. 1210 m3/h

€ 709,00 
Zelhemseweg 22a

7255 PT Hengelo (Gld).
Tel. 0575-441688

www.jandewinkel.nl
info@jandewinkel.nl

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Ervaren CNC-draaier
fulltime 

De ervaren CNC-draaier is verantwoordelijk voor het programmeren,
afstellen en bedienen van een CNC-draaibank. Ook denkt u mee in de 
ontwerpfase. U bent een zelfstandig werkende, allround vakman met een
ruime werkervaring. Het leveren van kwaliteit vindt u vanzelfsprekend!

Enthousiast?! reageer dan op korte termijn
U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten aan:
Mevrouw S. Groosman,
Molenenk 5a,
7255 AX Hengelo Gld. 

E-mailen mag uiteraard ook tav: silvia@reigersuspension.com.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kunt u telefonisch contact
opnemen met de heer B. Schuppers, telefoonnummer: (0575) 46 20 77

Reiger Suspension is een zelfstandige organisatie met
een internationale reputatie op het gebied van de ontwik-
keling en productie van schokdempers in auto- en motor-
sport, met name voor de toepassing onder extreme
omstandigheden. Gedreven door de absolute wil om de
beste te zijn, werken ruim 40 medewerkers iedere dag
opnieuw aan de realisatie van deze doelstelling.

Voor meer informatie over ons bedrijf surf naar: www.reigersuspension.com 

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

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s



De glazen zijn gedecoreerd met kunst-
werken, die speciaal voor deze actie
gemaakt zijn door kunstenaars van
Beautiful People. Deze organisatie on-
dersteunt kunstenaars met een ver-
standelijke beperking. Voor elke set
glazen krijgt de organisatie een be-
drag. Mensen, die tijdens de actieperi-
ode een bril met Varilux-glazen kopen,
ondersteunen dus zelf ook deze kunst-
zinnige organisatie.

De najaarsactie die Siemerink Opti-
cien/Juwelier samen met Essilor, de
Nederlandse fabrikant van onder
meer Varilux brillenglazen, organi-
seert heeft dit jaar als thema gekregen
'Luister naar je ogen. We hebben meer
aandacht nodig'. Met dat thema wil-
len [naam opticien] en Essilor duide-
lijk maken, dat onze ogen niet altijd
de aandacht krijgen, die ze verdienen.
Vrijwel iedereen krijgt na zijn veertig-
ste meer moeite met dichtbij zien en
lezen. In de jaren daarna neemt
meestal ook het zicht op de langere af-
stand af, waardoor een bril met 'multi-
focale' glazen die geschikt zijn voor
dichtbij en veraf zien, vaak de beste
oplossing is. Helaas wachten veel con-
sumenten erg lang met het aanschaf-
fen van een goede bril en als ze al een
bril kopen besteden ze meestal meer
aandacht aan de keuze van een modi-
eus montuur dan aan de keuze van
goede brillenglazen. Als mensen beter
naar hun ogen zouden luisteren, ne-
men ze misschien eerder maatrege-
len, waardoor ook allerlei bijkomende
klachten als vermoeidheid en hoofd-
pijn voorkomen kunnen worden. Con-
sumenten van 40 jaar en ouder doen
er daarom verstandig aan om regel-
matig een vakkundige oogmeting bij

een gekwalificeerd opticien, zoals
[naam opticien] te laten uitvoeren.

CADEAU
Consumenten die tijdens de actieperi-
ode een oogmeting laten uitvoeren bij
[naam opticien] krijgen een speciaal
voor de actie samengestelde verzamel-
cd met een hoorspel én liedjes over
ogen. Wie tijdens de periode een bril
met Varilux glazen koopt, krijgt bo-
vendien de waardevolle set met zes
unieke kristallen wijnglazen, die zo-
wel geschikt zijn voor rode als witte
wijn. Elk glas is voorzien van een
kunstwerk van één van de kunste-
naars van Beautiful People. Voor de ac-
tie hebben kunstenaars veertig kunst-
werken gemaakt gelnspireerd door
het thema 'Luister naar je ogen'. Uit
deze kunstwerken, die vaak een ver-
rassende interpretatie van het thema
laten zien, zijn de mooiste uitgekozen.
Bij de glazenset zit ook een boekje met
alle informatie over de kunstenaars,
hun kunstwerken en de glazen. 

BELASTINGVOORDEEL
Het kopen van een goede bril is dit
jaar voor veel mensen extra aantrekke-
lijk, omdat 2008 het laatste jaar is,
waarin de kosten voor de aanschaf
van optische hulpmiddelen -zoals een
bril- onder de aftrekpost voor buiten-
gewone lasten vallen. Die aftrekpost
kan onder bepaalde omstandigheden
flink oplopen. De opticiens, die aan de
najaarsactie deelnemen, kunnen u
meer over dit belastingvoordeel vertel-
len. U kunt een overzicht van deelne-
mende opticiens vinden op www.vari-
lux.nl. Op deze site vindt u ook infor-
matie over het belastingvoordeel met
een rekenvoorbeeld.

VARILUX BRILLENGLAZEN
Met de najaarsactie willen Siemerink
Opticien/Juwelier en Essilor de aan-
dacht vestigen op de enige, echte Vari-
lux brillenglazen. Deze 'multifocale'
glazen werden in 1959 door Essilor
uitgevonden en zijn de meest gedra-
gen multifocale glazen in de wereld.
In een multifocaal glas loopt het verte-
gedeelte van het glas geleidelijk en
zonder zichtbare onderbrekingen
over in het leesgedeelte. Dat betekent
optimaal zien, zowel veraf als dichtbij
en op alle tussenliggende afstanden.
De nieuwste generatie Varilux brillen-
glazen bieden bovendien een aanzien-
lijk scherper beeld, meer contrast en
een 30% breder gezichtsveld op de tus-
senafstanden. Daarnaast zijn er de af-
gelopen jaren verschillende nieuwe
soorten Varilux brillenglazen ontwik-
keld -zelfs speciaal voor computerge-
bruikers- en verschillende soorten
coatings, waarmee brillenglazen ont-
spiegeld, krasvast en antistatisch ge-
maakt kunnen worden, zodat u bij de
[naam opticien] voor alle omstandig-
heden de ideale bril kunt samenstel-
len.

VARILUX
TEVREDENHEIDSGARANTIE
Bij elk Varilux brillenglas wordt een
bewijs van echtheid geleverd. Daar-
door heeft de brildrager de garantie,
dat de aangeschafte glazen echt van
Essilor zijn. Hoewel je aan het dragen
van multifocale glazen moet wennen,
komt het toch zo nu en dan voor, dat
iemand niet tevreden is over zijn nieu-
we Varilux brillenglazen. Dan kan de
klant aanspraak maken op de Varilux
Tevredenheidsgarantie. 

In nauw overleg tussen Essilor en Sie-
merink Opticien/Juwelier  wordt dan
naar een andere geschikte kijkoplos-
sing gezocht. Die garantie is geldig
voor de eerste 10 weken na aflevering
van een bril met Varilux glazen.

Varilux Najaarsactie in samenwerking met Beautiful People

Siemerink Opticien/Juwelier geeft 
unieke set kristallen wijnglazen cadeau

Siemerink Opticien/Juwelier begint op 29 september met de Varilux Na-
jaarsactie, die dit jaar heel bijzonder is. Klanten, die in de actieperiode
van 29 september tot en met 29 november een bril met echte Varilux gla-
zen kopen, krijgen een set van zes prachtige, kristallen wijnglazen cadeau
van het bekende merk Spiegelau.

De rockzender Arrow Rock had in het
kader van "oktober Rockmaand" of te
wel  "Rocktober" een prijsvraag uitge-
schreven. Door het insturen van een
persoonlijke top 5 maakte je kans op
een prijs. Een van de hoofdprijzen was
deze, speciaal voor de deze gelegen-
heid, opgepimpte bike. Arjan kreeg
donderdag bericht dat hij in de prij-
zen was gevallen en de vraag was of hij
de prijs vrijdag tijdens de live-uitzen-
ding van het programma  in ont-
vangst wilde nemen. Dat was niet aan

dovenmansoren gezegd dus was hij
vrijdag bij Manuela Kemp op de koffie,
samen met de andere twee prijswin-
naars. Omdat de fiets zo mooi was
werd er verder  niet meer nagedacht
over een verantwoorde logistieke op-
lossing om de fiets naar Vorden te krij-
gen. Arjan heeft het hele gevaarte met
de trein naar huis vervoerd. Daar was
niet iedereen even blij mee, zeker niet
de mensen in de overvolle intercity
van Arnhem naar Zutphen. Maar voor
Arjan kon dit de pret niet drukken.

Arjan Knoef wint "easy rider bike"

bij Arrow Rock

Vordenaar Arjan Knoef was vrijdag 10 oktober in de studio van Arrow
Rock in Den Haag. Hij was hier om tijdens de uitzending van Manuela
Kemp live een zogenaamde easy rider bike in ontvangst te nemen. Dit is
een  fiets uitgevoerd als shopper, met extra lange voorvork en dikke ban-
den. De fiets is speciaal voor deze gelegenheid beschilderd door tatook-
oning Henk Schiffmacher en zijn dochter Morison.

Huub van der Lubbe was ook in de Studio en wilde graag met Arjan op de foto.

OKTOBER
15 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
15 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
16 Bejaardenkring
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 Muziekavond het Klavier en Friends

bij het Klavier, Vorden
22 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
23 PCOB middagbijeenkomst in het

Stampertje Hulporganisatie Dor-
cas

24 Muziekavond het Klavier en
Friends bij het Klavier Vorden

29 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

29 Bazar Welfare Rode Kruis in de
Wehme

30 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
• Modevormgeving en beeldende

kunst GalerieBibliotheekVorden
t/m 16 nov.

18 t/m 24 oktober Foto expositie Kij-
ken en Kaderen bij het Klavier, Vor-
den

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

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

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

RIJVER. DE GRAAFSCHAP

Een week na het starten van de voorse-
lecties voor de Regio kampioenschap-
pen voor de ponys is de selectie voor
de paarden ook van start gegaan. Deze
vond plaats in Brummen op 10 en 11

oktober. Hierin kwam o.a. Karin Groot
Jebbink met Voila B aan de start. Zij
veroverde een 6e prijs met 183 punten
in de L1 dressuur. Ook Linda Berenpas
met Aragorn scoorde prima. Zij werd
2e met 186 punten in de B dressuur.

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

Behalve het zelf waarnemen door de
telescopen zijn er 's middags ook een
tweetal lezingen georganiseerd. Tij-
dens een virtuele reis door het zonne-
stelsel zal de bezoeker bijgepraat wor-
den over de meest recente ontdekkin-
gen. De beelden die daarbij vertoont
worden laten zien dat de werkelijk-
heid soms de fantasie nog overtreft.
Wie zijn verrekijker meeneemt kan
zich bij de tweede lezing  helemaal op

de hoogte stellen hoe deze ook als een
echte sterrenkijker kan worden ge-
bruikt. Gedurende het avondprogram-
ma worden de zoekers vanzelfspre-
kend weer op de sterrenhemel gericht.
Met de telescopen van Phoenix kan
naar objecten worden gekeken waar-
van het licht soms miljoenen jaren ge-
leden is vertrokken. De virtuele reis
door het zonnestelsel zal 's avonds nog
eens worden herhaald. Bij de twee pre-

sentatie zal dieper worden ingegaan
op de recente ontdekkingen van de
marslander Phoenix die op dit mo-
ment op rode planeet baanbrekend
onderzoek doet. Als bijzonderheid
kan de bezoeker zich met speciale 3D
brilletjes op Mars wanen en de avontu-
ren van de robot nog realistischer vol-
gen. Het middag programma loopt
van 13.30 uur tot 17.00 uur en het
avond programma van 19.00 tot 22.00
uur. Wie aan een dag astronomische
avonturen niet genoeg heeft kan zich
nog opgeven voor de wintercursus
"Wegwijs aan de sterrenhemel" die op
vrijdag 17 oktober van start gaat. Om
de drie weken zal een nieuw thema
worden uitgelicht. Voorkennis is niet
nodig. De lessen zullen worden gege-
ven bij de Stichting Pactum aan de
Ampsenseweg in Lochem. Voor infor-
matie kan met terecht bij Hans Heuve-
ling 0573-254940 of Freddy Nauta
0575-556558

Sterrenkijken bij Phoenix
In het kader van de landelijke aktie "Oktober Kennismaand" zal ook
Publiekssterrenwacht Phoenix uit Lochem op zaterdag 18 oktober haar
deuren openen voor zowel jong als ouder publiek. De dag zal in het teken
staan van het zelf waarnemen en vooral het zelf beter leren waarnemen.
Overdag wordt er naar de zon gekeken, misschien zelfs nog wel naar een
planeet, als de omstandigheden dat toelaten. De protuberansenkijker van
de sterrenwacht maakt het mogelijk uitbarstingen op de zon te zien. Bij
helder weer zal er 's avonds naar de maan en naar Jupiter worden geke-
ken. De beroemde manen van deze planeet zijn met een kleine telescoop
al te ontwaren maar met de kijkers van de sterrenwacht zullen er waar-
schijnlijk ook nog enkele wolkenbanden op het oppervlak van de planeet
zelf te ontdekken zijn.



Cursus Beter Bewegen/ 

Fitness heeft nog open plaatsen

Op de dinsdag- en donderdagoch-

tend van 10 tot 11 uur kunt u nog

meedoen aan de cursus. Onder be-

geleiding van een fysiotherapeut

krijgt u 10 weken lang aan u gerela-

teerde  oefeningen. Ook mensen

buiten de regio Drempt, Hummelo

& Keppel zijn welkom.

Plaats: Fysioplusruimte in het ge-

zondheidscentrum.

Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Cursus Mandala tekenen

Het maken van de mandala is heel

eenvoudig en iedereen kan een

mandala maken. Het resultaat is al-

tijd verrassend en elke mandala is

oorspronkelijk en mooi. 

Het maken van een mandala is rust-

gevend en een plezierige vorm van

concentratie en ontspanning. De

cursus wordt gegeven op donder-

dagochtend door mevrouw Aleida

Hendriks.

Max. aantal deelnemers 8.

Start: 23 oktober.

Tijd: van 9.30 - 11.30 uur.

Kosten: € 75,- voor 6 lessen.

Klaverjassen

Elke dinsdagmorgen is er gelegen-

heid om te klaverjassen. Er kunnen

nog enthousiaste klaverjassers bij!

Tijd  9.30 - 12.00 uur.

Kosten: geen.

Computercursus fotobewerking

Aan de hand van het programma

‘Picasa’ en een daarbij behorend

cursusboek zal onze docent u de

grondbeginselen bij brengen. De

cursus bestaat in eerste instantie

uit 5 lessen en  indien nodig zullen

vervolglessen hieraan gekoppeld

worden.

Geef U snel op, want vol is vol.

Start: 30 oktober.

Kosten: € 22,50 voor 5 lessen.

Nordic Walking

Hebt u een cursus gevolgd in nordic

walking en wilt u graag in een

groep wandelen, dan bent u van

harte welkom op elke zaterdag om

9.15 uur bij het gezondheidscen-

trum. Een enthousiaste groep van

ca 10 wandelaars vangt u daar op.

Na afloop is er gezellig koffiedrin-

ken in het gebouw van Stichting

Welzijn.

De Kunstbus voor 55 plus

17 december rijdt de kunstbus naar

museum Vledder. Valt er in Neder-

land op kunstgebied nog iets te ont-

dekken? Kun je nog voor verrassin-

gen komen te staan? Het antwoord

ligt in het Drentse Vledder, dat

blijkt voor velen de verrassing van

het jaar. U kunt zich daar een paar

uur vermaken in een museum met

een geheel eigen aanpak, met een

sfeer die U kent van het programma

‘Tussen Kunst en Kitsch’. U hoort

tijdens de rondleiding verrassende

dingen, u hoort wat een kunstwerk

waard is en u leert echt van vals te

onderscheiden. 

We vertrekken woensdagochtend

17 december en worden ontvangen

met koffie en gebak. Ook wordt tus-

sen de middag een lunch geser-

veerd. In het museumcomplex in

Vledder zijn ondergebracht:

• Museum hedendaagse grafiek en

glaskunst

• Museum valse kunst

• A-ANE, de museumwinkel, Art-

America Nederland Europe

Tijdelijke exposities op 17 decem-

ber:

Glaskunst: Italianen en Skandina-

viers.

Schilderkunst/Grafiek: kunst uit

Saxonia. 

Prijs: € 32,50 inclusief rondleiding.

Alle activiteiten en cursussen wor-

den - tenzij anders aangegeven - ge-

houden in de ruimte van de Stich-

ting Welzijn in het gezondheidscen-

trum te Hoog Keppel. 

Voor aanmelding en informatie

kunt u terecht bij mevr. Loes van

der Laan op dinsdag en donderdag

van 08.30-16.30 uur. Tel. 0314-

380232.

E-mail: 

info@swdrempthummelokeppel.nl

Nadere info: 

www.swdrempthummelokeppel.nl

BOS

(Bezoek- en Oppasservice voor

dementerenden, chronisch

zieken en mensen met

eenzaamheidsproblemen)

Vrijwilligers van de BOS kunnen on-

dersteuning bieden aan de partner,

familie of vrienden van een (begin-

nend) dementerende of chronische

zieke als de zorg voor hen een te

zware belasting wordt. Mensen die

dreigen te vereenzamen kunnen

ook een beroep doen op deze voor-

ziening.

De vrijwilligers kunnen een och-

tend, middag of avond in de week

hulp bieden met onder andere ge-

zelschap houden - het maken van

een wandelingetje - een oogje in het

zeil houden, zodat de partner er

eens even tussenuit kan om b.v. te

winkelen, naar de kaartclub of het

zangkoor te (kunnen blijven) gaan.

De vrijwilligers van de BOS zijn ge-

schoold in het omgaan met inten-

sieve hulpverlening. De BOS pro-

beert iedere keer een vaste vrijwilli-

ger te laten komen. Een eventuele

vergoeding voor de onkosten van de

vrijwilliger worden in overleg met

de plaatselijke coördinator vastge-

steld.

Voor informatie en aanmelding:

Stichting Welzijn Vorden, Nieuw-

stad 32, 7251 AJ Vorden. Tel. 0575-

553405. Werkdagen van 9.00 uur

tot 11.00 uur

ALGEMENE INFORMATIE

Veiligheid in en om huis

Nu het 's avonds weer vroeg donker

wordt is het zaak stil te staan bij een

goede verlichting in en om huis.

Een goede verlichting geeft een vei-

lig gevoel en voorkomt ongelukken. 

Hierbij moet u denken aan:

Een lamp bij de voordeur - een lamp

in de gang die de hele ruimte ver-

licht. 

Door een te groot verschil van licht

naar donker bent u immers even 't

zicht kwijt wanneer u van een lich-

te kamer een donkere  ruimte in-

stapt en is de kans op stoten of strui-

kelen groot.

• een gelijkmatige verlichting in de

huiskamer, ook als u televisie

kijkt. 

• het leiden van snoeren over de

plinten en nooit over het looppad.

• een nachtlampje in de gang of op

de overloop.

Meer licht kost meer geld maar

beenbreuken en verlies van validi-

teit kosten u veel meer!   

Unie Van Vrijwilligers (UVV)

Stel dat u naar het ziekenhuis in

Zutphen moet. U hebt wel vervoer

(eigen auto, bus of taxi) om het zie-

kenhuis te bereiken. Maar u bent

beperkt in het lopen van afstanden.

Of u kunt de weg in het ziekenhuis

niet goed vinden.

Vindt u het prettig dat iemand u be-

geleidt, dan brengt een gast-

vrouw/-heer van de Unie Van Vrij-

willigers u naar de polikliniek,

functieafdeling of verpleegafdeling.

Hoe gaat dit? U belt een dag van te

voren of direct 's morgens het recht-

streekse telefoonnummer van de

UVV in het ziekenhuis te Zut-

phen: 0575-592500. U geeft dan

door hoe laat u arriveert bij het zie-

kenhuis. De gastvrouw/-heer zal u

dan ophalen in de hal beneden en u

naar de plek brengen waar u een af-

spraak heeft.

Zodra u klaar bent wordt de gast-

vrouw/-heer gebeld en komt hij/zij u

weer ophalen. Zonodig bellen zij

voor u de taxi.

De UVV heeft een balie (links) in de

centrale hal van het ziekenhuis en

is van maandag tot en met donder-

dag aanwezig van 9.00-12.00 en van

13.00-15.30 uur.

Om u ook weer op te kunnen halen

moet uw afspraak dus niet vlak

voor ‘sluitingstijd’ (12.00 uur en

15.30 uur) zijn.

Informatie over rolstoelauto's

Deze worden verhuurd door Hertz

in de Bergstraat in Arnhem: tel.

0900-23543789.

Maar eenvoudiger is om deze te be-

stellen bij het nieuwe filiaal van

Hertz: VEGA, Hekkenhorst 20a,

7207 BN Zutphen, tel. 0575-571040.

Deze Hertz-auto's kunnen naast de

bestuurder en een rolstoeler nog 2

mensen extra vervoeren. Dus prima

geschikt voor een familie-uitje,

naar de dierentuin, ect.

De kosten zijn ca € 79,- per 24 uur.

Wil de rolstoeler met nog meer

mensen op stap dan heeft VEGA

ook een bus voor een rolstoel met

9 personen.

Zorgtoeslag 

Dit is een tegemoetkoming in de

kosten van de basis verzekering. 

Men heeft recht op zorgtoeslag als

men ouder is dan 18 jaar, de Neder-

landse nationaliteit heeft of een

geldige verblijfsvergunning, een

Nederlandse zorgverzekering heeft

en een niet te hoog inkomen. Het

(gezamenlijke) toetsingsinkomen

wordt door de overheid jaarlijks bij-

gesteld. Aanvragen van zorgtoeslag

kan via de belastingdienst, tel. 0800

- 0543. 

Ook via www.toeslagen.nl is meer

informatie te verkrijgen, zoals over

de hoogte van de zorgtoeslag en het

maximale toetsingsinkomen.

Alzheimer Café Zutphen 

op 15 oktober

Euthanasie. Kan euthanasie gere-

geld worden als er sprake is van

dementie.

Iedere derde woensdag van de

maand van 19.00 tot 21.30 uur is

het Alzheimer Café geopend. Loca-

tie: ‘De Born’, Oude Bornhof 55-57

te Zutphen, tel. 06 - 46540141.

U hoeft zich niet aan te melden en

de toegang is gratis. Bewoners uit

Vorden en omgeving zijn ook van

harte welkom.

Voor meer informatie: Alzheimer

Nederland afd. Zutphen, Lochem

en Bronckhorst

Voor vragen m.b.t. dementie bereik-

baar 06 46540141

Progamma: mantelzorgsalon 

op 14 oktober

Er wordt een bezoek gebracht aan

het Servicehuis in Vorden waar al-

lerlei hulpmiddelen kunnen wor-

den uitgeprobeerd. Verterk vanaf

Partycentrum Langeler, Spalstraat 5

in Hengelo.

Opgave is mogelijk bij de VIT Oost-

Gelderland, tel. 0573 438400.

Rijbewijskeuring 70+ 

via ouderenbonden in Vorden

op 25 oktober

Voor wie 70 jaar is of ouder moet

voor een nieuw rijbewijs zich eens

in de vijf jaar laten keuren. Belang-

stellenden voor de keuring kunnen,

voor de aanmelding en/of informa-

tie, dagelijks tussen 10.00 en 17.00

uur bellen naar 0575 552003. De

prijs voor deze medische keuring

bedraagt  ? 25,- De rijbewijskeuring

is in het woon- en zorg centrum, ‘de

Wehme’,  Nieuwstad 32 in Vorden.

Soos op maandagmiddag

Op maandagmiddag van 13.45 uur

tot 16.30 uur is er soos in de Oranje-

hof. Deze soos wordt georganiseerd

door Noodhulp.

Er wordt eerst koffie gedronken en

daarna kunt u rummi-cupppen of

scibo spelen. Afhankelijk van de

vraag kunnen er ook andere spelen

gedaan worden.

Ook is deze activiteit mogelijk voor

de mensen in de wijk Overstegen in

Doetinchem.

Fietstocht naar Rome

Op 14 oktober wordt er door de

ANBO een middag georganiseerd

met als thema Fietstocht naar Rome.

Theo Frencken heeft deze fietstocht

gemaakt en zal u hierover vertellen.

De middag begint om 14.00 uur.

Project informatief huisbezoek

75+

De cursus voor vrijwilligers/sters,

die op huisbezoek gaan bij mensen

van 75 jaar en ouder zal beginnen

op 23 oktober. 

In totaal zijn er 4 bijeenkomsten

van 13.30 tot 16.30 uur . Als er men-

sen zijn, die belangstelling hebben

om deel te nemen en ook op huis-

bezoek te gaan, dan kunt u contact

opnemen met Mieke Frencken, tel.

0314 - 62 20 74 of 06 - 13 28 04 66.

Leefwinkel aan de Stationsstraat

Waarvoor kunt u terecht in de Leefwin-

kel?

Voor alles wat met ProWonen heeft

te maken.

Voor de Top Tien uitleenartikelen

van Sensire.

Voor contact met de ouderenadvi-

seur van Stichting Welzijn Ouderen

Zelhem.

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

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

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

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

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

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

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



Er was veel werk gemaakt van de aan-
kleding van de school. De hal en gan-
gen waren versierd door een aantal
vrijwillige ouders. De klassen waren
onder handen genomen door leer-
krachten en leerlingen. Met als resul-
taat dat er in elk klaslokaal iets was te
bekijken, te lezen en op te lossen. Een
kleine greep uit wat er zoal gedaan
was. Bij de kleuters lagen o.a. boek-
werkjes klaar met daarin de eigenge-
maakte gedichtjes. Groep 3 had een
poezie-album gemaakt, groep 4 had
door het klaslokaal heen rijmwoorden
opgehangen en lagen er o.a. naamge-
dichten, groep 5 had mooie 'als-dan'
gedichtjes bedacht, groep 6-7 stond in
het teken van limericks en dialect.
Groep 8 was omgetoverd naar het the-
ma liefde en dus geheel in het rood
met allerlei liefdesgedichten. Niet al-

leen het klaslokaal was rood, ook de
leerlingen van groep 8 en de leer-
kracht kwamen in rode kleren.
Naast de mooi versierde klassen waren
er ook optredens te zien. Elke groep
deed in de hal van school op het podi-
um een voorstelling. De kleuters (zie
foto) deden een leuk liedje. Groep 3
liet zien dat zij goed konden rappen
en groep 6-7 liet horen dat zij ook een
woordje dialect kunnen praten. Naast
dit alles, was er ook nog een puzzel-
tocht georganiseerd door de school.
De oplossingen werden de volgende
dag bekeken en in elke groep werd een
klassenwinnaar bekend gemaakt die
het boekenweekgeschenk in ont-
vangst mocht nemen.
Kortom, een zeer geslaagde avond
waar met veel plezier op terug geke-
ken dan worden.

Inloopavond Kinderboekenweek
'De Vordering'

Het was een drukte van belang op donderdagavond 9 oktober jl. bij Basis-
school 'De Vordering'. Ouders, leerlingen en opa's en oma's kwamen een
kijkje nemen in school. Want net als voorgaande jaren werd er een
inloopavond georganiseerd, die in het teken stond van het thema van
de Kinderboekenweek t.w. kinderpoëzie.

Juf Lenneke met groep 1/2 met "de rijmmasjien".

Deze zal verzorgd worden door de
Ruurlose band "Völle Wille". Deze pas
gestarte band maakte op Reurpop een
verassende start en kreeg veel positie-
ve reacties uit het publiek. Voor de
band is dit een mooie gelegenheid om
zich ook in het Vordense te presente-
ren. "Völle Wille" speelt nummers van
bekende en minder bekende artiesten
en oefenen veelvuldig om het geheel
lekker in de vingers te krijgen. Het is

voor de bandleden volop genieten ge-
blazen. De bandleden zijn; Clemens
Krabben (gitaar/zang) zijn broer Guido
(gitaar/zang), Peter Lankveld (basgi-
taar/zang), Winny Jolly (drums/zang)
en Ronald Scholtz (gitaar/zang)

"Verdwaald" staat garant voor lekkere
Engelstalige rock uit de jaren 60, 70 en
80. De bezetting van Verdwaald be-
staat uit Bert Siebelink (zang en sologi-

taar), Henk Hulsegge (drum), Frank
Nijenhuis (basgitaar) en Frank Lefe-
rink (zang en slaggitaar). Het reper-
toire bestaat o.a. uit nummers van
Neil Young, Status Quo, Golden Ea-
ring, Brian Ferry, Rolling Stones en ve-
le anderen. Ook deze keer is er weer
een special act met Tonnie Kaster-
mans. Dit maal met nummers van
Bruce Springsteen en Andre Hazes.
Dat wil en mag je niet missen, dus de
25ste  oktober naar café Uenk aan de
Nieuwstad waar de entree gratis zal
zijn. 

Meer informatie over Verdwaald is te
vinden op www.verdwaald.tk

Verdwaald op herhaling 
in café "Uenk"

Zaterdag 25 oktober zal "Verdwaald" wederom op de planken staan bij ca-
fé Uenk in Vorden. Na het grote succes van vorig jaar was er veel vraag
naar herhaling. "Verdwaald" wilde daar uiteraard graag gehoor aan geven
en al in het voorjaar werd een datum geprikt. Om het geheel completer te
maken is er voor gekozen ook een voorprogramma te bieden.

Vrijwilliger Frank heeft de droom op-
gepakt en vond na wat zoekwerk 'Kas-
teel Vorden'. Na een telefoontje met de
kasteelvrouwe: Karin Rodink van Kas-
teel Vorden kreeg hij snel te horen dat
ze daar belangeloos aan mee wilde
werken. Omdat Josja in Kamerik
woont was het ook belangrijk dat ze
makkelijk en veilig in Vorden aan zou
komen. Taxibedrijf Klein Brinke was

hiervoor gaarne bereid Josja op te ha-
len en weg te brengen. Om de droom
helemaal compleet te maken hebben
Josja en haar vriendin samen na de rit
bij restaurant 'De Herberg' heerlijk ge-
geten. Na de maaltijd is Josja naar het
kasteel gebracht waar ze een vorstelij-
ke overnachting in echt hemelbed
heeft gehad. De volgende dag zijn de
dames, na het ontbijt en een rondlei-
ding in het kasteel, weer naar huis ge-
bracht. Josja vertelde dat ze ;"een on-
vergetelijke dag en overnachting heeft
gehad en ontroerd was door alle lieve
mensen die haar dit aangeboden heb-
ben". Als aandenken koestert ze het
kussen wat ze meekreeg van Karin uit
het kasteel. Dus; Vorden bedankt voor
deze prachtige droom!

Voor meer informatie 
www.dreamfoundation.nl

Droom wordt vervuld
Vorige week maandag kwam een
diepgekoesterde wens van de zieke
Josja eindelijk uit; slapen in een
echt kasteel. Door de steun en bij-
drage van diverse Vordenaren is de
droom uitgekomen. Josja was op-
gegeven door een vriendin bij de
Dreamfoundation. Een stichting
die zich inzet voor mensen met die
nog een laatste wens in hun leven
hebben.

De bands die deze avond het podium
zullen betreden zijn : Kiek doar es, Su-
per sleazy en Batty minx.

KIEK DOAR ES
Rond 1993 vormden een aantal leden
van agrarisch jongerencontact Jong-
Gelre de Regio allstar-band. De optre-
dens vonden meestal plaats op feest-
avonden van Jong Gelre. Een aantal
van deze muzikanten wilden graag
wat vaker muziek maken en besloten
een nieuwe band op te richten. Hier-
uit ontstond KiekDoarEs. Er werd be-
sloten het reportoire zo breed moge-
lijk te houden, van de jaren 70 tot nu,
van stevige rock tot nederlandstalig.
Op het reportoire staan o.a. Rolling
stones, Dizzy man's band, CCR, the
Blues Brothers, De Dijk, etc.

SUPER SLEAZY
De Vordense band Super Sleazy is in
het voorjaar van 2007 ontstaan als ge-

legenheidsband voor de Grote Prijs
van vorden.  Volgens de jury was het
allemaal net iets te hard en te vet. Wat
moet je daar nou weer mee?! Door-
gaan natuurlijk en Super Sleazy den-
derde verder. Een oude smoezelige sta-
caravan, omgedoped tot Rocktempel,
waar minstens twee keer in de week
tot grote genoegen (NOT!!) van de
buurt tot onbepaalde tijd muziek
wordt gemaakt. Super Sleazy's vette,
vieze, vurige en knalharde Rock & Roll
welteverstaan! 

BATTY MINX
Batty minX betekent vrij vertaald: maf
en uitdagend. De band Batty minX zag
spontaan het daglicht begin 2007. En-
kele leden van de schoolband Beeck-
land Boulevard wilden graag aan de
vraag voldoen, om wat vaker buiten de
school om, hun kunsten te vertonen.
Beeckland Boulevard, als schoolband
o.a. bekend van het spelen op de 'Kol-
de Karmis' in Vorden en andere gele-
genheden, zoals de musicalspektakels
op school 't Beeckland Vorden. Tijdens
een bloedstollend optreden april 2007
bij 'Radio Ideaal' stond Batty minX
voor het eerst op de planken. De spon-
tane reacties gaven hun de moed om
nog een heel jaar, elke donderdag-
avond, heftig te oefenen in de muziek-
kelder van 't Beeckland. Ook tijdens
deze bloedserieuze oefensessies bleef
het sfeervolle motto: Maf en... 

Tot ziens op zaterdag 25 oktober bij
Café Restaurant ,,De Herberg" dorps-
straat 10 Vorden.

POP-ROCK AVOND bij 
"De Herberg"
Zaterdag 25 oktober organiseert
Café Restaurant ,,De Herberg" in
Vorden voor de derde keer een pop-
rock avond. Na het succes van de
vorige edities zullen aan deze
avond drie verschillende bands
meewerken. De opzet van deze
avond is om bands te laten optre-
den met in elke band tenminste
één vordense muzikant ! De bands
die benadert zijn, zeiden ook dit
keer allen volmondig JA,en vinden
het een leuk initiatief. Ze zullen de-
ze avond dan ook samen voor mu-
zikaal vuurwerk gaan zorgen !!!

VORDENSE BRIDGECLUB
De Vordense Bridgeclub speelt elke
week in het Dorpscentrum in Vorden
op de maandagavond en de woensdag-
middag. Op een middag/avond wor-
den er 6 ronden van 4 spellen ge-
speeld, dus in totaal 24 spellen. De
spellen worden met exact dezelfde
kaartverdeling meerdere keren ge-
speeld zodat daarmee vergeleken kan
worden of je goed of slecht gespeeld
hebt. Dat wordt dan in procenten
weergegeven. De grens ligt bij 50%.

Op maandagavond 6 oktober is er als
volgt gespeeld:
A-lijn:
1. Mevr. Hendriks / Dhr. Bergman
64,58%
2. Mevr. van Gastel / Mevr. Walte Kilian
59,58%
3. Mevr. Vruggink / Dhr. Vruggink 55%
B-lijn:
1. Mevr. Lamers / Mevr. de Vries 68,20%
2. Mevr. de Bie / Mevr. Stehmann
55,99%
3. Mevr. Knoppers / Mevr. Tigchelaar
53,28%

Op woensdagmiddag 8 oktober waren
de uitslagen:
A-lijn:
1. Mevr. Hendriks / Dhr. Bergman
59,17%
2. Mevr. Thalen / Dhr. Thalen 56,25%
3. Dhr. Post / Dhr. Sprey 55%
B-lijn:
1. Mevr. de Bruin / Mevr. ter Schegget
62,89%
2. Mevr. Rikxoort / Dhr. Rikxoort
60,42%
3. Mevr. Gasseling / Mevr. Warnaar
55,83%

B r i d g e

Verder zal er nog een film te zien zijn
van een optocht 15 jaar geleden.
Ook zullen er weer een aantal juryle-
den aanwezig zijn waar men eventu-
eel vragen aan kan stellen.
Wij hopen op een goede opkomst, en
wensen U al vast een prettige avond in
het ludgerusgebouw en veel kijkple-
zier toe.

Stichting Oranje Comité
Vierakker-Wichmond
Laat U op vrijdagavond 7 november
a.s. aanvang 20 uur een videofilm
zien van de feestweek 2008.De
meeste aandacht zal men besteden
aan de optocht,vooral voor de deel-
nemers die zelf meedoen in de op-
tocht is dit een mo0oie gelegen-
heid om toch een groot gedeelte
van de optocht te zien.

Zij heeft een praktijk als reader en
Healer en legt uit wat dat is. Zij is van-
af 1995 docent aan een particulier op-
leidingsinstituut voor intultieve ont-
wikkeling. Zij vertelt over de positie
van intultie in ons dagelijks leven en
biedt de mogelijkheid door middel

van eenvoudige oefeningen zelf in
contact met je intultie te komen. Dit
belooft een interessante avond te wor-
den. 
U wordt van harte uitgenodigd om
aan deze avond deel te nemen en zo
uw intultieve ontwikkeling enigszins
te vergroten. Ook niet leden, die in dit
onderwerp zijn gelnteresseerd zijn
van harte uitgenodigd en tot niets ver-
plicht. Plaats: gebouw Withmundi
naast de Hervormde Kerk.

Oecumenische Vrouwen
Groep Wichmond-Vierakker
Op 22 oktober 2008 zal mevrouw
Ina van Smaalen uit Wichmond
een lezing houden. Zij vertelt over
haar werk.



Zij vragen tijdens dit evenement aan-
dacht voor de schoonheid en het nut
van de nacht. Zij willen hiermee berei-
ken dat gemeente en bedrijven perma-
nent beleid gaan voeren waarbij de
duisternis voorop staat. Het doven of

dimmen van lampen levert niet alleen
een flinke energie besparing op, het is
ook beter voor mens en dier. De locatie
in Vorden is het grasveld voor de in-
gang van de Hervormde kerk. Tussen
19.00 en 21.00 uur is er een program-
ma voor jong en oud. Zo is er een lam-
pionnenoptocht. (De gratis ballonnen
kunnen vanaf 20 oktober bij de Bruna
worden afgehaald). Martine Letterie,
schrijfster van kinderboeken, vertelt
die avond een verhaal over de duister-
nis. Kinderen kunnen zelf broodjes
bakken. De sterrenwacht is present en
bovendien is er muziek.

Nacht van de Nacht
Op zaterdag 25 oktober organi-
seert de Vordense ondernemers-
vereniging VOV, Natuurmonumen-
ten, de gemeente Bronckhorst en
de Stichting Berend van Hackfort,
namens de Stichting Natuur en Mi-
lieu en de provinciale Milieufedera-
tie de ‘Nacht van de Nacht’.

Op dinsdagmorgen 4 november is er
een koffiemorgen om 9.45 uur in de
bovenzaal van het Dorpscentrum.

Voor de pauze zullen 2 leerlingen van
het Isendoorn College [Lisette Arfman
en Hester Eggink] ons met lichtbeel-
den vertellen  over hun verblijf van 3
weken in Zambia. Een project van
school waar zij 3 weken hebben mee-
geholpen aan de bouw van een school
en les hebben gegeven aan de leerlin-
gen daar.

Na de pauze vertelt Maaike van der
Velde aan de hand van dia's ons over
haar ervaringen  van 5 jaar wonen en
werken in een dorp in het oerwoud
van Kameroen. We hopen dat we veel
leden op deze bijeenkomsten kunnen
verwelkomen.

PLV Vrouwen van Nu Vorden
Op woensdag 22 oktober is onze
maandelijkse bijeenkomst. Deze
avond komt de heer G. de Haan uit
Zutphen ons vertellen over  de ge-
schiedenis van de tafelcultuur. Op
verschillende manieren zal hij een
tafel dekken Ook verzamelt en ver-
koopt hij oud en antiek servies-
goed, zilver en glaswerk. Ook zal
hij enkele ongebruikelijke voor-
werpen laten zien waarvan wij het
gebruik mogen raden. De avond
begint om  19.45 uur in de Herberg.

UITSLAGEN BADMINTON FLASH

Seniorenteam 1
Het eerste team speelde in Doetin-
chem tegen Phido. De heren Niels Lijf-
togt en Chjehrando Gasper begonnen
als vanouds en wonnen hun partij. Li-
anne en Bernadeth Heijink speelden
beiden een damesenkel en wonnen
ook zeer goed. Lianne in drie sets. Het
herendubbel was daarna met 21-15 en
21-19 een prooi voor Flash. Het dames-
dubbel ging echter naar Phido. Daar-
na werden beide mixen ook nog eens
gewonnen. Niels en Geeske Menkveld
wonnen in twee sets en Chjehrando
en Lianne  in drie.
Phido 5 - Flash 1: 1-7

Seniorenteam 2
Gespeeld werd tegen Grol 2 uit Groen-
lo. Peter van Dijk verloor de eerste set
in het enkelspel met 21-19. De tweede
set wist hij echter goed te winnen met
21-12. Vroeg in de derde set raakte hij
echter geblesseerd maar speelde door.
Helaast werd het 23-21 voor de tegen-
stander. Hans Brinkman speelde ook
een driesetter. Ook hij verloor echter.
Marian te Riele en Marian Hulshof
moesten ook hun meerdere erkennen
in de tegenstander. Met Erik van Hof-
fen voor Peter werd het herendubbel
gespeeld. Grol was echter sterker en
ook de Mariannen verloren het dames-
dubbel. Grol bleek echt een sterke te-
genstander want zij wonnen ook de
mixen.

Flash 2 - Grol 2: 0-8

Recreantenteam
Bij het recreantenteam speelden Hans
Wullink en Hans Rouwenhorst mee in
de wedstrijd tegen Shuttle Up uit Aal-
ten. Zij wonnen allebei hun enkelspel,
Hans Rouwenhorst in de derdee set
met 21-19. De dames Beppie Menkveld
en Apsie van Dijk hadden het een stuk
moeilijker. Zij konden niet winnen
van hun tegenstandster. Het heren-
dubbel was daarna  spannend en ging
weer over drie sets. Flash won de partij
door de derde set met 21-15 te winnen.
De dames verloren hun dubbel met
14-21 en 20-22. Dus 3-3 met de twee
mixen nog te gaan. Hans Rouwenhorst
en Beppie verloren het hunne maar
Hans Wullink en Apsie wonnen. De
punten werden donderdag dus eerlijk
verdeeld.
Flash R1 - Schuttle Up R1: 4-4

Jeugdteam 2 
Flash begon de heren enkels goed met
overwinningen van Sander van Gils
(21-16 en 21-18) en Twan Helmink (21-
7, 21-17). Femke Nab pakte de punten
makkelijk. Ze won met 21-5 en 21-6.
Caitlin Toker won ook met 21-16 en 21-
10. De heren dubbel ging met 21-12 en
21-9 overtuigend naar Flash. De dames
dubbel werd gespeeld met Femke en
Tamara de Vries. Ze wonnen met de
nodige moeite: 21-19 en 21-18. Sander
en Caitlin moesten er in de dubbel
ook flink aan trekken. Ze wonnen die

met 21-17 en 21-16. Twan en Tamara
gingen in het eerste mixed lange tijd
gelijk op met hun tegenstanders,
maar verloren uiteindelijk met een
klein verschil: 19-21 en 18-21. Het werd
zo een mooie overwinning voor Flash. 
Flash J2-LBC J2: 7-1.

Jeugdteam 4
Flash J4 moest uit naar Didam. Door
een blessure van Niels Golstein mocht
Quinten Moeshart zijn debuut maken.
De eerste set ging was duidelijk wen-
nen (7-21), maar in de tweede set kon
hij al aardig tegenspel leveren en ver-
loor hij met 21-15. 

Stefan te Riele won overtuigend met
21-5 en 21-8. Lynn Berenpas had flink
wat tegenstand. Ze verloor de eerste
set met 21-18. Vervolgens won ze de
tweede set met 21-5 en daarna de der-
de met 21-15. Paulien te Riele moest
haar enkel aan Didam laten. Ze ver-
loor met 21-18 en 21-13. De jongens-
dubbel werd een spannende drieset-
ter. Stefan en Quinten wonnen in drie
sets met  14-21, 21-13 en 25-23. De meis-
jesdubbel werd overtuigend door Lynn
en Paulien gewonnen: 21-6 en 21-9. De
mixed dubbel met Lynn en Stefan le-
verde ook een duidelijke zege op: 21-7
en 21-11. Paulien en Quinten deden
erg hun best, maar verloren de eerste
set nipt met 21-19 en de tweede set
met 21-16. Een mooie overwinning
voor Flash. 
Didam J6 - Flash J4: 3-5

B a d m i n t o n

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

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl
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De Vordense huisartsen stellen hun patiënten
ook dit jaar weer in de gelegenheid om
’s avonds een griepvaccinatie te ontvangen.
Voor de patiënten van de praktijk van dokter
Albers en Tanis en de praktijk van dokter
Haas en de Jong kan dit op:

maandag 20 en
maandag 27 oktober

van 18.30 tot 19.30 uur.

Voor mensen van 60 jaar en ouder en men-
sen met hart-, long- en nieraandoeningen is
de vaccinatie gratis. Mensen die wel graag
gevaccineerd willen worden maar niet voor
de gratis vaccinatie in aanmerking komen
kunnen zich hiervoor melden bij hun eigen
praktijk.



‘Een van de eerste zaken die om een
oplossing vragen is duidelijkheid over
de status van de Antoniuskerk. De
kerk is nu nog eigendom van de Paro-
chie, maar voor uitvoering van restau-
ratieplannen en noodzakelijke inves-
teringen is het noodzakelijk dat het ei-
gendom overgaat naar de Stichting
VKK, of naar een andere Stichting die
als doelstelling heeft kerken in stand
te houden’, aldus voorzitter Bart Har-
telman. 

Op dit moment is het meest dringend
de vervanging van de verwarmingsin-
stallatie van (dure) olie op gas. De hui-
dige aftandse olie installatie krijgt ‘ku-
ren’. Vorig jaar, vlak voor de aanvang
van het kerstseizoen liet de installatie
het afweten. Met veel kunst- en vlieg-
werk van een leger vrijwilligers werd
de installatie hersteld. ‘Maar op zulk
soort wonderen kun je niet blijven re-
kenen’, aldus het bestuur.

De Stichting Vrienden van de Kerk op
de Kranenburg is overigens zeer ver-
heugd over de uitbreiding van de beel-
dencollectie in het heiligenbeelden-
museum. Bedroeg het aantal muse-
umvoorwerpen begin van het jaar
895, momenteel zijn er 971 te bewon-
deren. 

De toename is geheel te danken aan
de schenkingen van particulieren, zo-
als bijvoorbeeld een prachtige huisscè-
ne met moeder Maria, wenend onder
het kruis van haar zoon. 

Verder een beeldje van aartsengel Mi-
chaël die de duivel bestrijdt en een bij-
zonder fraai exemplaar van Donatus,
een Romeins soldaat in de legio fulmi-
natrix (bliksemlegioen) die de martel-
dood stierf. Hij geldt als patroon tegen
hagelbuien, onweer en vuur. 

In de periode van 6 december 2008 tot
en met 4 januari 2009 kan men in het
museum genieten van zeer fraaie
kerstgroepen, afkomstig uit alle delen
van de wereld. 

Zaterdag 13 december is er om 20.00
uur een Kerstconcert van het Vordens
Mannenkoor met medewerking van
Henriëtte van Lith.

Bestuur Stichting VKK 
wil Antoniuskerk voor het
nageslacht behouden
Het bestuur van de Stichting Vrien-
den van de Kerk op de Kranenburg
wil via een inmiddels vastgesteld
beleids- en actieplan 2008-2011, al
vast vooruitlopen op wat het be-
stuur te doen staat bij de doelstel-
ling om de Antoniuskerk voor het
nageslacht te behouden.

SOCII 1 - RATTI 1
Na lange tijd stond de derby tussen So-
cii en Ratti weer eens op het program-
ma. Uiteraard een beladen duel met
de kenmerken van een echte derby.
Saillant detail was dat Ratti hoofd-
sponsor Anton Peters de wedstrijdbal
beschikbaar stelde voor deze wed-
strijd. In het begin probeerde Socii de
gasten op eigen helft vast te zetten. Dit
resulteerde in een paar halve kansen
en een schot op het aluminium. Al
snel pakte Ratti de draad goed op en
bleek over de juiste mentaliteit te be-
schikken om er een goede pot voetbal
van te maken. De wat warrig leidende
scheidsrechter was niet erg conse-
quent en bestrafte twee kleine overtre-
dingen van Ratti met geel waar hij aan
de andere kant volstond met een vrije
trap. Ratti liet zich hierdoor niet uit
het veld slaan en kwam gaandeweg de
eerste helft beter in de wedstrijd. De 0-
0 ruststand was de juiste afspiegeling
van de eerste helft.

Na rust stuurde trainer Eric Gijsberts
zijn manschappen wat verder naar vo-
ren. Ratti begon ijzersterk aan de
tweede helft. Na een minuut of 10 kre-
gen de Kranenburgers een vrije trap
net buiten de '16'. Guido Mullink
schoot de bal binnenkant voet langs
de muur in de uiterste hoek. Een mooi
en verdiend doelpunt. 
Ratti ging verdere en bleef goed voet-
ballen. Na een messcherpe aanval over
veel schijven bracht spits Sandor Ver-
kijk collega Michiel Gudde de bal op
een presenteerblaadje. Gudde schoot
de bal goed binnen. Een 0-2 voor-
sprong voor Ratti. Socii rechtte de rug
en ging op zoek naar de aansluitings-
treffer. 

Na 20 minuten in de tweede helft viel
deze doordat een dwarrelbal pardoes
achter de Ratti verdediging viel. Socii
aanvaller Kornegoor wist wel raad
met het buitenkansje. Ratti liet zich
door deze tegenvaller niet uit het veld
slaan en voetbalde gewoon verder. 

Na een aanval over de linkerflank
kwam Michiel Gudde in balbezit. Zijn
schot werd geblokt en in de rebound
door Guido Mullink op de lat gescho-
ten. De terugspringende bal werd door
Sandor Verkijk ingeschoten. Dit schot
werd geblokt waarna de sterk spelen-
de Luuk Heuvelink de bal langs de So-
cii doelman werkt. 1-3, een, op het
oog, veilige marge.

Socii drong nog wel aan maar kon
geen echte vuist meer maken. De be-

zoekers gingen dik verdiend als win-
naar van het veld en kunnen de ko-
mende twee weken van deze overwin-
ning genieten. Over veertien dagen
wacht op sportpark de Eik NVC uit
Netterden.

Den Dam 1 - Ratti 1 (dames)
Afgelopen zondag stond Ratti in Aze-
wijn tegenover Den Dam. Beiden
teams begonnen aarzelend aan de
wedstrijd en daarmee leek Den Dam
Ratti te overrompelen. Ratti herpakte
zich gelukkig snel en won hierna veel-
al de duels. Een speelster van Den
Dam had vrij baan vanaf het midden-
veld en zette het team op voorsprong
1-0. 

Het spel werd hierna door Ratti ge-
maakt en de achterhoede van Den
Dam had het zwaar te verduren. Els
Berenpas en Mariëlle Klein Brinke
creëerden veel schoten op het doel,
maar de keepster hield haar doel
schoon. 

Vlak voor rust werd Rowena Peters
flink onderuit gehaald in het zestien
meter gebied. De scheidsrechter ver-
zuimde een terechte strafschop toe te
kennen. De rust werd geheel tegen al-
le verhoudingen in bereikt met een 1-
0 achterstand. 

Na rust bleef Ratti druk zetten. Nog
geen tien minuten later was het we-
derom de spits van Den Dam die aan
één kans genoeg had 2-0. 

Ratti had kansen genoeg en was echt
de betere op het veld, maar de ballen
leken als een magneet in de handen
van de keepster te belanden. Zuur
puntverlies voor de Ratti dames. Aan-
staande zondag vrij en de week daar-
op thuis tegen HC'03.

Uitslagen
Zaterdag 11 oktober
Ratti 5 (zat) - FC Zutphen 8 (zat): 4-0
Ratti B1D - AZC B3: 2-2
Ratti C1 - SBC '05 C2: 6-1
Warnsveldse Boys D6C - Ratti D1C: 0-6
Harfsen E1 - Ratti E1C: 12-0    
Concordia-W F7 - Ratti F1C: 1-8

Zondag 12 oktober
Ratti 2 (zon) - Peeske 't 3 (zon): 4-11
Ratti 3 (zon) - Bon Boys 8 (zon): 0-18
Socii 1 (zon) - Ratti 1 (zon): 1-3
Brummen 5 (zon) - Ratti 4 (zon): 4-1
Den Dam DA1 (zon) - Ratti DA1: 2-0

Programma zondag 19 oktober
10:00 Ratti 2 (zon) - VIOD 9

Vo e t b a l

EERSTE VERLIES DASH HEREN 1 
Het 1e herenteam van DASH heeft een
behoorlijk zware week achter de rug.
Zo stond een bekerwedstrijd tegen La-
byellov, dat een klasse hoger speelt, op
het programma en de competitiewed-
strijd tegen één van de kampioenskan-
didaten, Favorita. Dinsdagavond werd
de opgave van de heren 1 van Dash on-
dersteund door de aanwezigheid van
een enthousiast publiek. In de 1e set
werd Labyellov zonder heel veel moei-
lijke momenten weggespeeld door de
Vordenaren. Zowel de passing, de spel-
verdeling als ook de aanval verliep bij
Dash bijzonder goed. De set werd rela-
tief eenvoudig op naam geschreven
met een setstand van 25-18. In de vol-
gende 2 sets bleek de ervaring van Laby-
ellov doorslaggevend. Met voldoende
servicedruk en een gedegen spel van de
heren uit Zevenaar gingen beide sets
zonder noemenswaardige tegenstand
verloren met de setstanden 14 - 25 en 15
- 25. De 4e set werd er door Dash op-
nieuw gevochten en ging de strijd erg
lang gelijk op. Dit tot grote vreugde bij
het publiek. Uiteindelijk bleek na een
bloedstollende finale de kracht van La-
byellov te groot en ging de set verloren
met 23- 25. Eindstand 1 - 3. Op zaterdag
trad Dash aan voor een belangrijke
wedstrijd in Dinxperlo tegen kampi-
oenskandidaat Favorita. Als snel bleek
dat de capaciteiten redelijk gelijk ver-
deeld waren. De eerste set ging nipt ver-
loren met 26-24 en de tweede set werd
op naam geschreven met 23-25. Voorna-
melijk persoonlijke problemen in de
pass moesten overwonnen worden om
een goed resultaat te kunnen bereiken.
Met enkele tactische wissels in de der-
de set leek dit succes te hebben. Helaas
bleek dit niet afdoende en ging de set
uiteindelijk verloren met 25 - 23. Ook in
de vierde set bleef de passing achter bij
het normale niveau en ging ook deze
set aan de neus voorbij met 25-21. Één
bijzondere servicebeurt in de vierde set
heeft Favorita aan de winst in deze
spannende strijd geholpen. Eindstand
3 - 1. Hoewel de heren van Dash een te-
leurstellende week achter zich hebben
gelaten, is ook duidelijk geworden dat
ze zich kunnen meten met belangrijke
tegenstanders. De eerstvolgende wed-
strijd van heren 1 is thuis op 25 oktober
om 17.00 uur tegen Orion.
DASH - TORNADO Geesteren 1-3
De 1e thuiswedstrijd voor het DASH Da-
mes 1 team in de 2e divisie begon gewel-
dig. Nieuwe inspeelshirts (Bistro 'de Ro-
tonde'), nieuwe broekjes (STRADA) en
last but not least nieuwe wedstrijdshirts
(VISSER MODE). De dames waren erg in
hun nopjes met de nieuwe outfit en
startte de wedstrijd tegen TORNADO
erg goed. 't Jebbink zat mooi vol en daar
maakteen de dames mooi gebruik van.
Er volgden in de 1e mooie aanvallen,
goede pases en een paar goed service-se-
ries. Tot 20-20 ging het gelijk op en was
DASH eigenlijk het team dat voorop
liep. Of het nu door de spanning kwam
of doordat de dames boven de 20 pun-
ten kwamen was niet duidelijk maar na
21 punten kregen ze het niet meer lo-
pend en ging Tornado met de set van-
door (21-25). De 2e set verliep eigenlijk
hetzelfde als de eerste. DASH liep als
een trein, weliswaar maakte ze wel wat
service-fouten op belangrijke momen-
ten maar er werd goed gevochten. Ook
hier sloop er richting de 20 punten weer
een soort van angst in. Of eigenlijk was
het geen angst maar wilde 't niet en er
werd niet elke bal meer met volle over-
tuiging gebald. Of was het misschien
toch de verassing dat ze zich zo goed
stand konden houden tegen Tornado?
Al met al 2 sets verloren met een rotge-
voel want het kon en het zat erin! De 3e
set moest het dan wel gebeuren om nog
winst binnen te halen in eigen huis. He-
laas liep de 3e set niet zo best. DASH
keek al snel tegen een flinke achter-
stand aan (8-17) en het was moeilijk dit
nog weg te spelen. De overtuiging die in
de 1e 2 sets nog volop aanwezig was
leek in de 3e set verdwenen. Met 17-25
was de winst van de wedstrijd definitief
voor Tornado. Maar goed, er viel nog
een puntje te halen!! En daar gingen de
dames van DASH dan ook vol voor. Het
leek wel of er gevlogen werd! Services
met overtuiging, aanvallend als een
trein! DASH had de gehele set een voor-
sprong en wist Tornado netjes achter
zich te houden. Met 25-20 wist DASH
toch een punt uit de wedstrijd te slepen
en was het verlies iets beter te dragen.

Vo l l e y b a l

Vorden speelt zich niet in de kijker
VORDEN - NEEDE 0-3
Graafschap TV, die aanwezig was in
het kader van de Grote Loterij van de
VV Vorden, heeft geen indrukwekken-
de beelden van Vorden kunnen vast-
leggen. Hoewel Vorden begon sterk
aan de wedstrijd. De geelzwarten
speelden in de tweede helft drama-
tisch slecht. Op alle niveaus werd on-
der de maat gespeeld, doch de voor-
hoede heeft in de tweede helft zich
geen enkele kans gecreëerd. Neede's
kwaliteit is het benutten van de kan-
sen. Met als aanspeelpunt de jeugdige
Duistermaat leek het eerste halfuur er
op dat Neede haar eerste nederlaag
zou gaan incasseren. De beste kansen
waren namelijk voor Vorden via Duis-
termaat. Een voorzet van Rob Enze-
rink had met iets meer geluk tot een
doelpunt kunnen worden omgezet.
Even later draaide hij goed weg bij zijn
tegenstander en zijn inzet ging rake-
lings voor langs. Toen hij zich in een
duel blesseerde was het gebeurd met
Vorden. Het had nog wel meer balbe-
zit, maar de effectiviteit ontbrak. Nee-
de had zich nog geen enkele kans gec-
reëerd, maar scoorde 0-1 door een ver-
dedigingsfout in 45e minuut.
In de tweede helft leek het bij Vorden
nergens meer op en stapelden zich de
fouten op. Er was weinig voor nodig
om de betere partij te zijn en dat was
Neede, dat met twee counters de eind-
stand op 0-3 bracht.
Het enige mooie op deze voetbalmid-
dag was de Opel Agila die op de mid-
denstip was geparkeerd. Hiermede
bracht de FCA van de VV Vorden de
Grote Verloting extra onder de aan-
dacht van de talrijke bezoekers. De ver-
loting, ten bate van de renovatie en

uitbreiding van de kleedkameraccom-
modatie, gaat op 27 oktober van start.
Zowel op de trekking van 13 februari
2009 als op 13 maart 2009 is een auto
te winnen.

Uitslagen 11 oktober
RKZVC A1 - Vorden A1 2-2
DVC '26 A2 - Vorden A2D 7-0
Vorden B1 - RKZVC B1 8-1
Vorden B2 - SBC '05 B1D 0-9
Vorden C1 - Zelos C1 6-6
HC '03 C1 - Vorden C2 8-2
FC Zutphen C4 - Vorden C3 5-4
FC Zutphen D2 - Vorden D1 1-4
Vorden D2 - SVBV D1 9 -1
Warnsveldse B. D4 - Vorden D3 3-0
Vorden E1 - VVG '25 E2 4-4
Pax E2 - Vorden E2 3 -6
Almen E2 - Vorden E3 5-5
Vorden E4 - Eefde SP E3 4-3
Be Quick Z. E4 - Vorden E5 2-4
AZC F1 - Vorden F1 6-8
Vorden F2 - Halle F1 4- 2
Vorden F3 - Erica '76 F2 0-8
Brummen F5 - Vorden F4 6-3
Vorden F5 - Be Quick Z. F4 0-3 
Vorden F6 - Pax F7C 17-0

Zondag 12 oktober
Vorden 1 - Neede 1 0-3
Vorden 2 - Witkampers 3 7-2
Vorden 3 - FC Zutphen 3 uitgesteld
SHE 2 - Vorden 4 2-0
Oeken 4 - Vorden 5 0-7

Programma zaterdag 18 oktober
Peeske A1 - Vorden A1 14.30

Zondag 19 oktober
Vios 1 - Vorden 1 
Vorden 3 - FC Zutphen 3 12.00
Vorden 4 - Halle 2 09.30
Vorden 5 - Rietmolen 3 09.30

Vo e t b a l

Dit was de inleiding van een levendige
lezing van 2 bekende en bijzondere
kunstenaars.
Eerst wordt het leven en werk van Pe-
ter Tsaikovski uit de doeken gedaan.
Hij is geboren in 1840 in een dorpje bij
Sint-Petersburg, na de periode van de
grote componist Beethoven. Zijn ou-
ders waren veel op reis en kreeg hij ge-
zelschap van het kindermeisje Fanny.
Deze sleur werd doorbroken doordat
zijn ouders na een reis een muziek-
doos meebrachten met o.a. pianomu-
ziek van Chopin en Bellini.Hierna
volgde Peter pianoles en volgde hij op
23-jarige leeftijd muziekles aan het
conservatorium te Moskou. Daarna
werd hij leraar en componist. De 1e
Symfonie van Tsaikoski "Winter-
droom", waarvan fragmenten ten ge-
hore werden gebracht, herinnerde
aan zijn jeugdtijd, klonk volgens de
Russen te westers. Maar zijn muziek
werd ontdekt door een rijke weduwe
Van Meck die onze componist een toe-
lage schonk. Aan haar werd zelfs een
Symfonie opgedragen. Als bekendste
stuk van hem is bekend het "Zwanen-
meer"gecomponeerd te Geneve. Als
laatste stuk is de 6e Symfonie, dat ei-
genlijk geldt als een Reqiem, hetgeen
uitgaat als een nachtkaars. In 1893 is
hij op 53-jarige leeftijd overleden.

Na de pauze volgt het leven en werk
van Vincent van Gogh. Deze tijdge-
noot van Tsaikovski werd in 1853 gebo-
ren in Zundert als zoon van een Her-
vormde predikant. Zijn favoriete broer
Theo is een jaar jonger. Op 13 -jarige
leeftijd zat Vincent niet lekker in zijn
vel en werd hij gepest op school, mede
vanwege zijn rode haar, in een klas
van 50-70 kinderen. Daarna ging hij
naar de kostschool in Tilburg, waar hij
ook vroeg afhaakte en zwierf op de
heide. Hierdoor kreeg hij hevige ruzie
met zijn vader, maar moeder Cornelia
had een plaats in zijn hart. Een van
zijn eerste schetsen was het uitgaan
van de hervormde kerk in Nuenen (
een klein kerkje). Dit schilderij is later
uit het Van Gogh-museum gestolen en
nog niet weer teruggevonden. Hij
heeft wel 1 a 2 brieven per dag aan zijn
broer Theo geschreven, waarvan de
meeste bewaard zijn gebleven. Bij zijn
oom Anton Mauve (bekend van de
Haagse school, schilderde hij een land-
schap met koeien.Andere schilderijen
zijn "De Staatsloterij"en het "aardappel
poten". Het bekendste schilderij van
hem is wel "de aardappeleters uit Nue-
nen uit 1885"; dit schilderde hij op 32-
jarige leeftijd. Hij heeft vooral belang-
stelling voor boeren en het platte-
land.Ook schilderde hij vaak zelfpor-
tretten. Bij zijn broer in Parijs schilder-
de hij landschappen met veel licht.
Slechts één schilderij is tijdens zijn le-
ven verkocht, nl. "de rode wijngaard"
voor slechts ¤ 36,-. In schril contrast
staat hiermee de verkoop van zijn
schilderij "de zonnebloem" 100 jaar la-
ter aan een Japanse bank voor ¤ 36,-
miljoen. Ook bij deze kunstenaar zal
"aan het verdriet nooit een einde ko-
men" en pleegt op 37-jarige leftijd zelf-
moord. Zijn broer Theo sterft een half
jaar later. De voorzitter bedankt  de
heer Verbeek hartelijk voor zijn in-
drukwekkende en boeiende lezing. Hij
wist beide kunstenaars bij de aanwezi-
gen goed te verbeelden, zodat het pu-
bliek "nadenkend" naar huis gaat. De
inleider was getroffen door de grote
aandacht van de aanwezigen voor zijn
uiteenzetting. Daar bedankte hij het
publiek voor. Het is jammer dat niet
nog meer mensen van deze kunste-
naar hebben genoten.

Kunstenaar Toon Verbeek 
brengt dubbelportret Tsaikovsky
en Van Gogh tot leven
Krijn van der Heijden (voorzitter
ANBO) opent namens PCOB en AN-
BO de gezamenlijke bijeenkomst
vrijdag jl. in het Stampertje. Hij
kan ondanks het mooie weer een
flink aantal belangstellenden wel-
kom heten. Een bijzonder woord
van welkom wordt gericht tot de
inleider en kunstenaar Toon Ver-
beek uit Eindhoven. De heer Ver-
beek houdt een boeiende lezing
met muziek en beeld over een dub-
belportret van componist Peter
Tsaikovski uit Rusland en de Ne-
derlandse schilder Vincent van
Gogh. Beide kunstenaars hebben
een gelijkenis, hoewel ze elkaar
nooit hebben ontmoet. Ze hebben
beide ruzie met hun vaders en ko-
men beide uit een goed milieu. Het
zijn beide labiele personen, die
zich door zelfdoding om het leven
hebben gebracht.



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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

www.linova.nl

Linova Verfproducten,

Gelderhorst 12, 7207 BH, Zutphen

T. 0575-542300 E: info@linova.nl 

Levert de beste verf voor de beste schilders
Vraag uw schilder te werken met 

de beste producten

Boonstoppel verf
Evert Koning Schildersverf

Herfst & Helder verven
Nu ook beschikbaar in de originele Bronkhorst kleuren.

Wij leveren deze producten niet aan particulieren.  Indien u, als particulier, interesse heeft in
onze producten, brengen wij u graag in contact met een schildersbedrijf of verkooppunt.

U kunt ons bellen voor informatie.

VERFGROOTHANDEL

• Linova  Verfgroothandel is het adres 
voor elk bedrijf

• Heeft u een Renovatie, Verbouwing, 
Restauratie of Nieuwbouw, onze 
verfadviseur komt graag bij u langs.

•  600m2 en meer dan 5000 verf- en
schilderproducten
in alle kleuren uit voorraad leverbaar 
op de Revelhorst te Zutphen.

•  Open op werkdagen vanaf 7.30 uur
•  Eigen bezorgdienst

Tevens leverbaar:

Sikkens verven, Kalkverf, 
Krijtverf, Aquamarijn Natuurverf, 
Bladgoud, Waxoil, Vloerlak,
Vloerolie, Schuurmaterialen en
Schildersgereedschappen.

SH 86-D benzine
Geluidsarm, krachtig en milieuvriendelijk 

dankzij o.m. de katalysator.
Cilinderinhoud .........................................27,2 cm3

Gewicht ........................................................ 5,7 kg
Luchtdoorzet ........................................... 770 m3/h

NU € 369,00*  
cat. € 389,00

BGE 71 elektrisch
Extra stil en extra voordelig.

Opgenomen vermogen ............................. 1100 W
Gewicht ......................................................... 3,0 kg
Luchtdoorzet ........................................... 510 m3/h

NU € 99,00*  
cat. € 109,00

NIEUW

Ontdek onze nieuwe bladblazers!

NIEUW

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 552080 • Mobiel: (06) 51631878

www.bulten-techniek.nlNu bij uw 
vakhandelaar

JAN de WINKEL is exclusief John Deere dealer met mechanisatiebedrijven in Brummen, Hengelo
(Gld.), Goor en Enschede. Vanuit de locale vestigingen adviseren en  ondersteunen wij klanten in een
groot deel  van Gelderland en Overijssel. Voor onze vestiging in Hengelo (Gld.) zoeken wij:

Voor onze servicewerkplaats:

Monteur Tuin- & parkmachines/landbouwmachines
De belangrijkste taken zijn:
• het zelfstandig beoordelen van de technische staat van de machines
• het stellen van diagnose naar aanleiding van storingen en het wegnemen van de oorzaak
• het repareren en afstellen van machines
• het verkoopklaar en afleverklaar maken van nieuwe en inruilmachines

Daarnaast vragen wij het volgende:
• oplossingsgericht, innovatief
• flexibel, geen “acht-tot-vijf” mentaliteit
• relevante werkervaring
• basiskennis van de engelse taal

Voor ons magazijn:

Magazijnbeheerder
De belangrijkste taken zijn:
• het beheren van de goederen voorraad
• bestellen en inruimen van de goederen
• magazijnwerkzaamheden voor de werkplaats en de losse onderdelen verkoop

Daarnaast vragen wij:
• ervaring in en kennis van magazijn- en voorraadbeheer.
• je hebt een klant- en servicegerichte instelling. 
• flexibel, geen “acht-tot-vijf” mentaliteit
• basiskennis van de engelse  en duitse taal
• accuraat kunnen uitvoeren van alle werkzaamheden, inclusief een aantal administratieve taken
• affiniteit met de landbouw

Wij bieden u een afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief en een grote mate van zelf-
standigheid in een prettige werksfeer.

Interesse?
Reageer dan per e-mail of brief met je motivatie en CV aan: administratie@jandewinkel.nl
of Jan de Winkel Hengelo BV, Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (Gld.). Tel. 0575-441688.

Oldenhave
PERSONEELSDIENSTEN B.V.

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 18 oktober

in het café

Blinde Ed
In de discotheek

D.J. Dion

Weeversdrukkerij

Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C OMMUN I CA T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

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

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN

WEBPAPER
De digitale krant!

www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids
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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

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

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

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

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-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

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

WEE
KB

LA
D

Voor
v

www

Te h

v.a. 5

Te

GEZAMENLIJK 15X EXTRA IN

Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weever

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
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Advertenties tot maand
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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

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwoll

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISART

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlose

Rabobank: 32.34.44.008
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: PO

HUISART

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

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur vak

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 -

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

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

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

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

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

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

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

er wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

onspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.an genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

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!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

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
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

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

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

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

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukker i j



Nu wilt u natuurlijk weten; waarom
mag deze familie zomaar een nieuwe
fiets ophalen ? Ronnie Klaasen heeft
namelijk meegedaan aan een actie
van Wegener, de Tour Manager 2008.
Als Tour Manager heb je honderd pun-
ten te verdelen. Hiermee stel je je ei-

gen droomploeg samen van negen ba-
sisrenners en vijf reserverenners. Af-
hankelijk van de resultaten die de ren-
ners tijdens iedere etappe behalen,
krijgt je ploeg punten. Na iedere etap-
pe worden de uitslagen bijgewerkt en
kun je zien hoe goed jouw ploeg ge-

scoord heeft! De tweede prijs was een
sportieve stadsfiets van Gazelle en van
de vele deelnemers uit het oosten van
Nederland heeft Ronnie Klaasen deze
gewonnen! Op de foto staat dan ook de
gelukkige winnaar met zijn klein-
zoon. 

Ruben Bleumink gaf persoonlijk de
netjes afgemonteerde fiets mee met
servicekaart en zadelomruilgarantie.

Gloednieuwe Gazelle gewonnen

Fam. Klaasen uit Zutphen kreeg kort geleden een leuk bericht van dag-
blad de Stentor: "Waar zij hun nieuwe fiets willen ophalen?" Uiteraard
bij hun favoriete fietsenmaker in de Spittaalstraat, Profile Bleumink de
Fietsspecialist.

Marion Polman (47) is in Vorden en
omstreken geen onbekende. Ze heeft
vele jaren in Vorden gewoond en er ge-
werkt in het bedrijfsleven, maar was
op zoek naar een werkkring die haar
meer voldoening zou geven. Dat werd
het beroep van uitvaartverzorger en -
begeleider, waarvoor ze met succes de
anderhalf jaar durende HBO-oplei-
ding heeft gevolgd. Daarbij heeft ze bij
kleine en grote uitvaartbedrijven sta-
ge gelopen. Ze kent dus de praktische
kanten van het vak, kan alle onderde-
len van een uitvaart regelen en be-
schikt over vele kontakten in deze
branche.

Daarbij gaat haar voorkeur in het bij-
zonder uit naar mogelijkheden om
een uitvaart een persoonlijk accent te
geven. Als het kan ook op basis van be-
trokkenheid van familie en buren.
Niet voor niets heeft ze in haar oplei-
ding als eindstudie-opdracht veel aan-
dacht besteed aan het begrip ´noaber-
schap'.

In februari 2008 is Marion gestart met
haar bedrijf dat zich vooral richt op
het gebied gelegen tussen Vorden en
haar woonplaats Brummen, inclusief
Zutphen. Ze heeft intussen al een aan-
tal uitvaarten verzorgd en de reacties
van de families zijn zonder uitzonde-
ring zeer positief. Ook is er een aantal
contacten met mensen die een toe-
komstige uitvaart met haar hebben
besproken.

Gewoon laten zien
Maar - een belangrijke vraag - hoe kun
je aan méér mensen vertellen wat je
precies doet en wat het op persoonlij-
ke wijze regelen en begeleiden van
een uitvaart nu precies inhoudt? Ge-
woon, door het te laten zien. Daarvoor
belegt Marion Polman op 19 oktober
dus deze oriëntatiemiddag in de grote
zaal van 'de Herberg' in Vorden. Ieder-
een kan daar tussen 1 en 5 uur zo-
maar binnenwandelen, kennis maken
met de vele mogelijkheden en vragen
stellen. Bijvoorbeeld over wat onderde-
len van een begrafenis of crematie kos-
ten. Dit soort vragen kun je nu beter
stellen dan straks als je in zeer korte
tijd en onder vaak moeilijke omstan-
digheden beslissingen moet nemen.

Boeiend programma
Marion laat vooral de mogelijkheden
zien van de specialisten met wie ze sa-
menwerkt. Maar daarnaast zorgde ze
voor een boeiend programma dat een
bezoek aan haar presentatie extra in-
houd zal geven. 

De medewerkenden zijn o.a.
• Soliste Josée van der Staak die deze

middag enkele keren een vocale bij-
drage zal verzorgen. Wie Josée wel
eens heeft horen zingen, weet dat
luisteren naar haar prachtige stem
alleen al een bezoek meer dan
waard is. Josée kan eventueel met
enkele passende liederen een uit-
vaart een eigen accent geven.

• In een rustig hoekje kunt u kennis-
maken met Harry van Rijn, de
schrijver van het boek 'Als ik er op
een dag niet meer ben'. In dit boek
worden alle onderwerpen bespro-
ken die met 'het laatste afscheid' te
maken hebben en het geeft een
prettig leesbaar antwoord op veel
vragen. Uiteraard kan men het boek,
eventueel gesigneerd door de schrij-
ver, ter plaatse kopen.

• Wat ongebruikelijk voor veel bezoe-
kers is het aandeel van kunstenares
Mary Bello, die laat zien hoe je als
familie, eventueel samen met de
(klein)kinderen, een kist door be-
schildering een persoonlijk accent
kunt geven. Heilzaam voor de ver-
werking van verdriet, zeggen des-
kundigen.

• Monique Rang uit Zutphen toont
welke mogelijkheden er zijn op het
gebied van lijkwaden. Wie bij een
begrafenis of crematie liever niet
kiest voor een kist maar de voorkeur
geeft aan een rouwkleed kan voor-
beelden zien van een wade en voor-
lichting krijgen om er eventueel zelf
één te maken.

• Het creatieve echtpaar Fons en Irma
Rouwhorst heeft ervaring met het
maken van een klankbeeld, waarin
emoties en ook herinneringen aan
een overledene in beelden en pas-
sende muziek worden vastgelegd.
Ze laten tevens een voorbeeld zien
van een door hen gemaakt 'visueel
in memoriam' en kunnen er infor-
matie over geven.

• Bijzonder is ook de bijdrage van
Gert Brinkhorst, de toekomstige di-
recteur van het crematorium dat in
de nabije toekomst in Zutphen zal
worden gebouwd. Hij ontwerpt o.a.
bronzen beelden (urnen) en bedacht
ook het 'rugzakje van verdriet' met
spulletjes die kinderen in moeilijke
momenten kunnen helpen.

• En natuurlijk zijn er presentaties
van de bedrijven waarmee Marion
Polman samenwerkt. Zoals Steen-
houwerij Gerritsen uit Velp en een
bloemisterij  voor de verzorging van
bloemwerken. Ook zal het Duo Ju-
weel enkele optredens verzorgen
om belangstellenden een indruk te
geven hoe zij een vocale bijdrage
kunnen leveren aan een uitvaart.

Er is nog veel meer te zien en te horen
op deze oriëntatiemiddag. Zo is er bijv.
een workshop waarin kinderen op een
voor hen begrijpelijke wijze  leren om-
gaan met verdriet en verlies. En na-
tuurlijk is er Marion Polman zèlf, die
graag vragen wil beantwoorden over
alles wat te maken heeft met een uit-
vaart en over het maken van een draai-
boek waarin men de laatste wensen
kan vastleggen. Dat kan bijv. door een
afspraak te maken voor een gesprek
op een later tijdstip.

Een uitstekend idee
De conclusie mag zijn dat het organi-
seren van deze sfeervolle oriëntatie-
middag een uitstekend idee is waar
ook in Vorden zeker belangstelling
voor zal bestaan ook al rust er op het
onderwerp 'uitvaart' bij veel mensen
nog altijd een taboe. 

Marion Polman hoopt dat velen, on-
danks misschien deze aarzeling, toch
een bezoek zullen brengen aan dit
'open huis over afscheid nemen' op
zondagmiddag 19 oktober in de grote
zaal van 'de Herberg'. De toegang is
gratis.

Open huis over 'afscheid nemen'
Afscheid nemen is vaak moeilijk.
Zo denken de meeste mensen er
liever niet over na dat iemand waar
ze van houden er op een dag niet
meer zal zijn. Of dat ook zijzelf
eens afscheid moeten nemen van
het leven. Dat is begrijpelijk. Toch
zeggen mensen die werkzaam zijn
in deze branche dat er een groeien-
de aandacht is voor dit onderwerp.
Vroeger regelden de kerk en 'de
buurt' immers alles; nu geven
steeds meer mensen zelf vorm aan
een uitvaart. En daarom is het
goed dat er ook in Vorden een gele-
genheid is waar belangstellenden
meer te weten kunnen komen over
dit onderwerp. Dat is tijdens het
'open huis' dat op zondag 19 okto-
ber a.s. wordt georganiseerd door
uitvaartverzorger Marion Polman.

Een gedurfd maar interessant initiatief
van uitvaartverzorger Marion Polman: een
open huis over 'afscheid nemen'.

Tevens krijgt men uitleg over het ef-
fect en het gebruik van kleur. De work-
shop wordt in totaal vijf keer gehou-
den en wel op donderdag 16 oktober
van 13.30 tot 15.30 uur, donderdag-
avond 30 oktober van 19 tot ongeveer
21.30 uur, op zaterdag 15 november
van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur en
tenslotte op donderdagavond 18 de-
cember van 19 tot ongeveer 21.30 uur.
De kosten voor deelnemers aan de
workshop bedragen € 25,- en dat is in-
clusief koffie, thee en versnaperingen.
U kunt zich in de winkel van Etos Ba-
rendsen aanmelden "Zutphenseweg 3
7251 DG Vorden" voor deze workshop
of telefonisch via 0575 554082. 

Schoonheidssalon Double Beauty, een
onderdeel van Etos Barendsen, tim-

mert inmiddels bijna 2,5 jaar aan de
weg. De klantenkring bestaat uit een
toenemend aantal vrouwen, mannen
en kinderen. Sinds kort is schoon-
heidsspecialiste Kim Eijkelkamp ac-
tief. Ze verricht een scala aan behan-
delingen op hoog niveau. Het gaat on-
der andere om gezichtsbehandelin-
gen, deelbehandelingen, lichaamsbe-
handelingen (waaronder hot stone),
cellulite/afslankbehandelingen en
manicure. U kunt er ook terecht voor
de volgende specialisaties: kleurena-
nalyses, definitieve ontharing door
middel van elektrisch epileren, com-
plete metamorfoses, visagie, coupero-
se behandelingen, verwijdering van fi-
bromen (steelwratjes) en acne-behan-
delingen. In de salon is een zonne-
bank aanwezig. Voor de huidverzor-

ging werkt Double Beauty met het
gerenommeerde merk Malu Wilz.
Schoonheidssalon Double Beauty be-
schikt in het pand van Etos Barendsen
over een fraaie eigen ruimte met alle
faciliteiten. De salon is bereikbaar via
de winkel of via een eigen ingang. Per-
soonlijke aandacht en kwaliteitspro-
ducten op het gebied van lichaamsver-
zorging, daar draait het allemaal om
bij Double Beauty én Etos Barendsen. 
'Het is een ijzersterke combinatie',
zegt Annette Barendsen, eigenaresse
van beide zaken. Klanten profiteren
van de samenwerking. Ze kunnen im-
mers in een ongedwongen sfeer te-
recht op één vertrouwd adres. 

Etos Barendsen 
Zutphenseweg, 7251 DG Vorden
tel. 0575-554 082

Schoonheidssalon Double Beauty
Zutphenseweg 3, 7251 DG Vorden
tel. 0575-572 895

Workshop 'make-up & kleur' 
bij Etos Barendsen &
Schoonheidssalon Double Beauty

Etos Barendsen en schoonheidssalon Double Beauty in Vorden organise-
ren binnenkort workshops 'make-up & kleur'. In deze workshop gaan
deelnemers zelf aan de slag en leren ze in tien stappen een mooie make-
up aan te brengen.
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full-colour

ze knallen er uit

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend
dat zij op 1 september 2008 een aanvraag om een
ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3.3.2,
derde lid, van het Vuurwerkbesluit hebben ontvangen
van Katan Vuurwerk uit Ulft.

De aanvraag heeft betrekking op het tot ontbranding
brengen van vuurwerk en het opbouwen, installeren,
en verwijderen daarvan op 12 december 2008 in een
weiland aan de Ruurloseweg te Vorden.

Conform het Vuurwerkbesluit heeft de burgemeester
van de gemeente Bronckhorst verklaard geen bezwaar
te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het
vuurwerk. Gedeputeerde Staten hebben besloten de
gevraagde ontbrandingstoestemming onder het stellen
van voorschriften te verlenen. Dit is bij brief verzonden
op 8 oktober 2008 bekendgemaakt aan de aanvrager.

Voor meer informatie over de ontbrandingstoe-
stemming kunt u contact opnemen met de heer
J. van Hesteren, tel. (026) 359 87 70, van onze dienst
Milieu en Water. De ontbrandingstoestemming kan 
op verzoek worden ingezien.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 19 november 2008
tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift
dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten,
secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften,
t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling, Postbus 9090, 
6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk
"bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan 
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage) een verzoek indienen om een
voorlopige voorziening te treffen. Voor het
behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de
hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht
kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, 
tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 30 september 2008
zaaknr. MPM15336/2008-014776

Vergunning afsteken vuurwerk Katan Vuurwerk
Vorden

p r o v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

FOTO EXPOSITIE
KIJKEN & KADEREN

18 T/M 24 OKTOBER DAGELIJKS 
VAN 16.00 TOT 21.30

18 & 24 oktober vanaf 20.00 uur muziek door 

Het Klavier & Friends

www.het-klavier.nl

De showroom met instrumenten is gedurende de
gehele expositie geopend.

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

is een schoonmaakbedrijf met
het hoofdkantoor in Deventer
en vestigingen die de praktijk

 aansturen. Lid OSB en ISO-
                                    gecertificeerd.

Wij zijn op zoek naar 

schoonmaakpersoneel.

Voor verdere informatie kunt u bellen tijdens
kantoortijden: 0570 606077

DJM Bedrijfsdiensten

www.varilux.nl

Luister naar je ogen.
We hebben meer aandacht nodig.

Luister naar uw ogen en geef ze de aandacht die ze verdienen. Neem ze mee 
naar de opticien en vraag naar Varilux. Want met Varilux krijgen ze de best 
mogelijke correctie op elke kijkafstand. Kies uiterlijk 29 november 2008 
voor Varilux brillenglazen en krijg zes unieke kristallen wijnglazen cadeau!

Vraag naar de voorwaarden

ZUTPHENSEWEG 7 • 7251 DG VORDEN

TEL. (0575) 55 15 05

Super de Boer zoekt op korte termijn

KASSIËRES
voor de vrijdagavond en zaterdag.

Ben jij: flexibel

vriendelijk

klantgericht

iemand die graag in teamverband werkt

iemand die lekker bij wil verdienen

kortom: iemand die goed gemotiveerd is?

DAN ZOEKEN WE JOU!!

Aarzel niet en stuur binnen 14 dagen een sollicitatiebrief

naar:

Super de Boer Vorden b.v.

t.a.v. dhr. B.W. Grotenhuijs

Dorpsstraat 18

7251 BB Vorden

Super kwaliteit witte druiven
1 kilo 1,89

Goudreinetten 
uit de Betuwe 1 kilo 0,99
Conference 
handperen 2 kilo 3,49
Hutspot mix 500 gram 0,99
Uit eigen keuken:
Groentenwraps per stuk 2,99

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 18 oktober. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

 Hengelo Gld: Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo Gld. Tel. 0575 46 81 81  www.binnenhuiscenterhci.nl 

Showroom geopend: ma t/m do 8.30 - 17.30 uur, vrij 8.30 - 21.00 uur. Za 10.00 - 16.00 uur. 

Zevenaar: Industrieterrein Tatelaar, Ampérestraat 3, 6902 PG Zevenaar Tel. 0575 46 81 81   www.binnenhuiscenterhci.nl 

Showroom geopend: ma t/m vrij 8.30 - 17.30 uur. Za 10.00 - 16.00 uur. Geen keukens

BinnenHuisCenter HCI is een onderdeel van BouwCenter HCI BV

KEUKENS TEGELS DEUREN

Creëer 
uw eigen sfeer

TE KOOP
antieke ESTRIKKEN en BOEREN PLAVUIZEN
vanaf € 20,-- excl btw, ca 50 soorten, 
ook grote oppervlaktes. In diverse kleuren en maten.
TROGGEN en FONTEINEN
EIKEN GEBINTEN en SCHAALDELEN
KINDERKOPPEN nog 36 m2 AANBIEDING
TUINBEELDEN, VAZEN EN POTTEN replica's
massief eiken en grenen DUBBELE/ENKELE
BINNENDEUREN EN VOORDEUREN
kom nog veel meer moois bekijken bij:

De Handel bv
Kwinkweerd 100 a 
7241 CW Lochem

0573-250821
Wij zijn geopend van; woensd. tm zaterd. 9.00-17.00 uur

Voor meer informatie:

www.lely.com

Ben jij die stoere kerel of meid met technisch inzicht, die zorgt dat onze Lely 
Astronaut A3 melkrobots ten alle tijde doorgaan? Of ben jij die snelle techneut 
die onze Discovery stalverzorger als beste over de fi nish helpt?
Dan ben jij degene die wij zoeken!

WIJ ZOEKEN JOU!!

innovators in agriculture

Wat wij jou bieden:

Je achtergrond:

Sollicitaties kun je richten aan:

Lely Center in Zelhem

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

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

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

Bepaal zelf hoe u wilt wonen, vraag vandaag nog 
het gratis magazine ‘WoonKarakter’ aan.

Bel nu 
0314 - 75 11 11

of kijk op
www.goldewijk.nl

Krijgt u een bouwkavel in Wichmond?
Een huis is meer dan alleen maar een dak boven uw hoofd. Als u op zoek bent naar uw eigen identiteit, uw 
eigen woonstijl, dan helpen onze architecten u graag met het ontwerpen van uw nieuwe woning.

  Infoshowroom Doetinchem, Nijverheidsweg 12, 7005 BJ Doetinchem, e-mail: info@goldewijk.nlInfoshowroom Doetinchem, Nijverheidsweg 12, 7005 BJ Do

 Nieuw!
74 pagina’s

woonideeën

OLIE BESTELLEN?

BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
0575 551811

TE HUUR, OMGEVING TOLDIJK
500 M2 OPSLAGRUIMTE

voor schone opslag. De opslagruimte is ge-
heel geïsoleerd, en voorzien van grote deur.
Mogelijkheid voor binnen laden en lossen.

Inlichtingen bij Henk Nijenhuis
0575-561833 of 06-22456165



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 42, 14 oktober 2008

Het project 'Klimaatbosjes voor de
toekomst' van Landschapsbeheer
Nederland roept door het planten
van notenbomen iedereen op om een
bijdrage te leveren aan het klimaat-
probleem. Bronckhorst is door
Landschapsbeheer Nederland uit-
geroepen tot 'sterlocatie'. Door het
predikaat 'sterlocatie' is de gemeente
in de gelegenheid gesteld om in
alle 43 kernen/buurtschappen een
klimaatbosje te planten en dit te
doen op 18 maart 2009, Nationale
Boomfeestdag. Een geweldig idee
waaraan wij graag meewerken en
ook de hulp van inwoners/dorps-
belangenorganisaties voor nodig
hebben!

Klimaatbosjes
Klimaatbosjes bestaan uit minimaal
drie walnotenbomen in een drie-
hoeksvorm en zijn bedoeld als een
symbool voor de grote compensatie-
bossen. Ze moeten prikkelen en
nieuwsgierig maken, maar vooral tot
nadenken stemmen en tot actie aan-
zetten. Het zijn opvallende nieuwe
landschapselementen die iedereen
oproepen om een bijdrage te leveren
aan de oplossing van het klimaat-
probleem. Het is de bedoeling
schoolkinderen de bosjes te laten
planten, zodat zij weten wat de
achterliggende gedachte is. Bij het
rapen van de noten kan het verhaal
doorverteld worden. 

Oproep
Aan de dorpsbelangenorganisaties
vragen wij binnenkort (tijdens het
reguliere overleg) om voor iedere
kern/buurtschap een locatie voor
te dragen waar een klimaatbosje
geplant kan worden. Met behulp van
scholieren willen we de bomen dus
op Nationale Boomfeestdag planten.
Weet u een geschikte locatie of heeft
u op uw perceel nog wel plek voor
drie walnootbomen, neem dan
contact met de dorpsbelangen-
vereniging van uw dorp of kern. 

U kunt de contactadressen vinden
via onze website
www.bronckhorst.nl.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit
onderwerp, neem dan contact op
met mevr. C. Elferink van de
gemeente, tel. (0575) 75 03 31 of
e-mail: c.elferink@bronckhorst.nl

Klimaatbosjes en Nationale Boomfeestdag
Doe ook mee op 18 maart 2009!

Wegens vervanging van de hoofdcomputer is de afdeling Publiekszaken
(voor burgerzaken) op 24 oktober a.s. gesloten.

Afdeling Publiekszaken gesloten 

op 24 oktober 2008

De Provinciale Milieufederaties en
Stichting Natuur en Milieu organise-
ren elk jaar de Nacht van de Nacht
om aandacht te vragen voor de
schoonheid van de donkere nacht.
Zij willen hiermee bereiken dat
gemeenten en bedrijven meer
rekening houden met het belang
van duisternis. Niet alleen levert
dat een energiebesparing op,
het is ook beter voor mens en dier.

Waarom?
Er zijn nog maar weinig echt donkere
plekken in Nederland. Door onder
meer reclamezuilen, straatverlich-
ting en verlichte kassen. Mens en
dier hebben hier last van. Mensen
slapen minder goed naarmate het
lichter wordt en het ritme van dieren
wordt er door verstoord (vogels
maken eerder nesten, gaan eerder
zingen etc). Het wordt nog elk jaar
lichter en lichter. Toch kunnen we
met z'n allen veel bewuster omgaan
met licht en of dat al dan niet nood-
zakelijk is. 

Activiteiten in Bronckhorst
De gemeente doet op 25 oktober a.s.
mee aan de Nacht van de Nacht.
Op vier plekken staat een activiteit
op stapel, waarbij u als inwoner
kunt genieten van de schoonheid
van de nacht en kennis kunt maken
met het nachtleven van dieren:
• In Steenderen houdt jachtopzichter

Wim Huis in 't Veld een excursie
met als thema nachtdieren. Hij
vertelt welke dieren er 's nachts
zoal actief zijn, wat hun gedrag is,
waar ze van leven en wat hun leef-
gebied is. Met een beetje geluk
kunt u ook marters, egels en wild
observeren. Start: parkeerplaats
Baakse Boys, Hofstraat in Baak.

• Bij het natuurmuseum aan de
Kremersdijk 5 in Hengelo (Gld) ver-
telt buitenmens Jan Wagenvoort
verhalen over de mens in de nacht.
Aan de orde komen het stropen in
het verleden, sagen en legenden
over het nachtleven.

• Op de parkeerplaats van het
gemeentehuis in Hengelo (zijde

Schoolstraat) houdt nachtvlinder-
specialist Jaap Zwier een nacht-
vlindershow gericht op nacht-
vlinders en insecten. Dit gebeurt
door op een laken een groot licht te
richten. Hij vertelt vervolgens over
de nachtvlinders en insecten die
daarop af komen. Ook werkt Zwier
tijdens de avond met zogenaamd
'zwart' licht. Wij adviseren u om
een (tuin)stoel mee te nemen en
als u dit heeft een vergrootglas
of een loepje.

• IVN-natuurgids Janny Klein Leb-
bink houdt een nachtwandeling in
het Besselderbos aan de Stadse-
dijk in Halle. Zij helpt ons met
behulp van een 'bat'detector om
vleermuizen op te sporen en te
herkennen en wisselt allerlei
wetenswaardigheden met u uit.
Start Stadsedijk nabij nummer 4.

Alle vier activiteiten starten om
21.00 uur en de eindtijd is ongeveer
22.30 uur. Wij verzoeken u zich uiter-
lijk 23 oktober aan te melden als u
één van de activiteiten bij wilt wonen.
Dit is in verband met een maximaal
aantal deelnemers. Voor aanmelding
kunt u bellen naar de gemeente,
de heer E. Mol, tel. (0575) 75 03 13 of
mevr. W. Kempers, tel (0575) 75 37 77.
Ook kunt u mailen naar:
e.mol@bronckhorst.nl. Aan deel-
name zijn geen kosten verbonden. 

Doe uw buitenlicht 's nachts uit!
Als u niet mee kunt doen met de
nachtactiviteiten, dan kunt u toch
uw bijdrage leveren door tijdens de
Nacht van de Nacht op 25 oktober
a.s. uw buitenlicht te doven of de
gordijnen dicht te doen.

Nacht van de Nacht op 25 oktober a.s.

Doe mee aan één van de leuke 'nacht'activiteiten 

in Bronckhorst

De gemeente vindt het belangrijk
dat kinderen gelijke kansen krijgen
om hun talenten te ontplooien,
ongeacht het inkomen van hun
ouders. Wethouder sociale zaken,
Dik Nas, heeft daarom het conve-
nant 'Kinderen doen mee!' van het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid getekend. Inwo-
ners van onze gemeente met een
minimuminkomen die (een) kind
(eren) hebben dat in het schooljaar
2008/2009 in de brugklas zit,
kunnen in aanmerking komen voor
een bijdrage van maximaal € 750,-
in de aanschafkosten van een
computer. Om voor deze bijdrage
in aanmerking te kunnen komen,
mag het gezamenlijk inkomen niet
hoger zijn dan 120% van het sociaal
minimum per maand:
• Echtpaar: € 1.457,-
• Alleenstaande ouder: € 1.312,-

Naast het inkomen mag het spaar-
geld en/of ander vermogen niet
meer bedragen dan € 10.650,-.

Hoe?
Als u in aanmerking denkt te komen
voor een bijdrage in de aanschaf van
een computer dan kunt u hiervoor
telefonisch een aanvraagformulier
aanvragen, via tel. (0575) 75 02 50.
U kunt het aanvraagformulier ook
downloaden op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Formulieren. 
Het ingevulde formulier stuurt u
naar de gemeente Bronckhorst,
afdeling Werk, inkomen en zorg,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
(Gld). Gewoon doen!
Weet u niet zeker of u aan de voor-
waarden voldoet, neemt u dan ook
contact op met de afdeling Werk,
inkomen en zorg. Zij zoeken het
graag voor u uit. 

Let op 
Inwoners met kinderen geboren in
1995/1996 die dit jaar een aanvraag
hebben ingediend op grond van de
Declaratieregeling 2008 hoeven
niet te reageren. Hen sturen we
rechtstreeks een formulier toe!

Minimuminkomen? 

Vraag bij de gemeente een bijdrage voor

een computer voor uw brugklasleerling



Afgelopen week hebben wij een
tijdelijke verkeersmaatregel
getroffen tot het afsluiten van
diverse wegen in het buitengebied
van Zelhem/Halle om overlast als
gevolg van provinciale onder-
houdswerkzaamheden aan de
Halseweg (N330). Echter, de over-
last is ondanks handhaving door
politie nauwelijks te overzien.
Zandwegen worden kapot gereden
en de overlast voor aanwonenden
is zeer ernstig. Na overleg met de
politie heeft de gemeente besloten
om een wijziging in de getroffen
verkeersmaatregel door te voeren.

De Pluimersdijk en Nijmansedijk
worden tijdelijk éénrichtingswegen,
uitgezonderd voor fietsers. Het
aantal verkeersbewegingen op de
wegen neemt daarmee af, auto's
hoeven geen gevaarlijke manoeu-
vres meer uit te voeren (elkaar
niet te passeren), de veiligheid
neemt toe voor fietsers en voet-
gangers en deze regel is beter
te handhaven/controleren voor
de politie. 
De aangepaste tijdelijke verkeers-
maatregel vindt u onder 'Openbare
bekendmakingen/Verkeer en
vervoer' elders op deze pagina's.

Tijdelijke afsluiting wegen 

in Zelhem/Halle

Jaarlijks zijn er honderden branden
waarbij onnodig veel slachtoffers
vallen. Zeker bij nachtelijke branden.
Zelfs bij een minimale brand komen
stoffen vrij die u niet kunt ruiken,
maar u wel kunnen laten stikken.    

U merkt dus soms zelf niets van een
brand, totdat het te laat is. Voorkom
dit! Plaats een rookmelder. Een
kleine moeite die van levensbelang
kan zijn.

Voor meer informatie over rook-
melders kunt u op maandagmorgen
20 oktober a.s. tussen 09.00 en
12.00 uur terecht bij de brandweer-
kazernes in 
• Hengelo (Het Iekink 13), 
• Steenderen (Dr. A. Ariënsstraat 33B)
• Vorden (Rondweg 6) en 
• Zelhem (Industriepark 2). 

Kijk ook eens op 
www.rookmelders.nu

Laat u op tijd wekken door een 
rookmelder!

Wat ziet u op de foto? U ziet twee
hersenen, links van een 15-jarige
jongen die geen alcohol drinkt,
rechts van een 15-jarige jongen die
veel en vaak drinkt. De gekleurde
vlekken laten zien welke delen van
de hersenen actief worden tijdens
een geheugentest. Bij de drinker
gebeurt er duidelijk minder in de
hersenen dan bij de jongen die niet
drinkt. Dat terwijl hij tijdens de test
niet onder invloed is en vooraf drie
weken geen alcohol mocht drinken! 
Jongeren die nu veel drinken blijken
meestal jong met alcohol begonnen

te zijn, vaak thuis en op feestjes.
Jong geleerd zorgt ervoor dat ze
niet zo snel dronken (meer) worden,
ze zijn aan de alcohol gewend.
Als uw kind veilig thuiskomt en niet
dronken is, lijkt er daarom niets aan
de hand te zijn.
Maar alcohol in een opgroeiend
lichaam brengt wel schade aan.
De fotois daarvan één voorbeeld.
Concentratie en leervermogen zijn
op school, maar ook later in de
maatschappij hard nodig. Het is nog
maar kort bekend dat hersenen in de
puberteit nog volop in ontwikkeling

zijn. Alcohol verstoort de hersen-
ontwikkeling en dat kan van invloed
zijn op het karakter en gedrag van
uw kind op volwassen leeftijd. 
Daarom luidt nu de boodschap:
stel alcohol drinken zo lang 
mogelijk uit in ieder geval tot
zestien jaar.

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

Wilt u reageren, dan kunt u mailen naar
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl.
Uw vragen of opmerkingen kunnen
we meenemen in volgende artikelen.

Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind!

Steeds meer mensen ergeren zich
aan het zwerfvuil in hun woonom-
geving. Iedereen wil in een schone
omgeving wonen of recreëren en
zwerfafval bederft dat plezier.
Terwijl de oplossing eigenlijk heel
simpel kan zijn door met elkaar
af te spreken om het afval daar te
brengen waar het hoort, in de
afvalbak, én zich aan die afspraak
te houden. Maar de praktijk pakt
helaas vaak anders uit. 

Het gemeentelijk beleid is gericht
op het stimuleren van initiatieven
en deelname van inwoners als het
gaat om o.a. het schoonhouden van
de eigen leefomgeving. Zij facili-
teert en ondersteunt daarom de
zwerfvuilacties van de diverse
organisaties binnen de gemeente
door het beschikbaar stellen van
o.a. afvalknijpers, werkhand-
schoenen en vuilniszakken. 

Op zaterdag 25 oktober a.s. houdt
een aantal dorpsbelangenorgani-
saties een zwerfvuilschoonmaak-
actie in Achter-Drempt, Hengelo,
Keijenborg, Kranenburg, Toldijk,
Wichmond, Vierakker en Zelhem.

Meedoen, meldt u aan
• Achter Drempt, 

werkgroep Achter Drempt: 
mevrouw W. Leenders 
e-mail: h.leenders@13chello.nl
tel. (0313) 47 19 25

• Dorpsbelang Hengelo: 
G. Berenbroek 
e-mail: g.berenbroek@chello.nl
tel. (06) 50 48 43 83

• Stichting Dorpsraad Keijenborg:
G. Goossens
tel. (0575) 46 40 25

• Kranenburgs Belang: 
J. Huitink 
e-mail: huiti141@planet.nl 
tel. (06) 53 60 51 52

• Toldieks Belang: 
mevr. J. Rekswinkel, 
e-mail: jacqueline@rekswinkel.nl
tel. (0575) 45 27 45

• Dorpsbelang Wichmond/ 
Vierakker: 
J. Klein Lenderink 
e-mail: j.kleinlenderink@hetnet.nl
tel. (0575) 44 19 60

• Dorpsraad Zelhem e.o.: 
mevr. B. Hartemink 
e-mail: 
dorpsraad-zelhem@kpnplanet.nl 
tel. (0314) 62 20 95

Bronckhorst buitengewoon schoon

Daar werkt u toch ook aan mee?

De kavelruilcommissie Keppel e.o.
roept alle grondeigenaren die
belangstelling hebben voor kavelruil
op zich te melden. Op dit moment
wordt in het buitengebied van Keppel
e.o. (van Hummelo tot Steenderen)
namelijk gekeken hoe doelen op het
gebied van landbouw, natuur, land-
schap en recreatie gerealiseerd
kunnen worden. Het is hiervoor

van groot belang dat de grond op de
goede plek ligt. Voor de agrariërs is
het voor een goede bedrijfsvoering
noodzakelijk dat de grond die bij een
bedrijf hoort, zoveel mogelijk aan-
eengesloten ligt. Voor de aanleg van
bijvoorbeeld fiets- en wandelpaden
maar ook voor waterlopen en
natuurgebieden geldt natuurlijk
hetzelfde.       

In juni hebben alle grondeigenaren,
waarvan de verwachting is dat zij
mee kunnen doen bij het ruilen van
grond, een brief ontvangen. Dat heeft
ongeveer 30 reacties opgeleverd. 
Met deze grondeigenaren worden
afspraken gemaakt om in een per-
soonlijk gesprek te kijken naar de
mogelijkheden. Deze ideeën worden
vervolgens verder uitgewerkt door
de kavelruilcommissie. 

Bent u grondeigenaar en heeft u de
brief niet ontvangen of heeft u bij
nader inzien toch ideeën voor het
ruilen van kavel(s). Meldt u dat dan
bij de heer J. Koks van de Dienst
Landelijk Gebied (DLG), bereikbaar
op tel. (026) 3 781 264. Hij begeleidt
het ruilingsproces. Ook kunt u dit doen
bij de heer G. Minkhorst, voorzitter
van de gebiedscommissie, 
tel. (0314) 38 16 30.

Heeft u andere ideeën voor de
inrichting van het buitengebied
Keppel e.o. dan kunt u contact
opnemen met gebiedsontwikkelaar,
de heer R. van Eijden, van het
bureau Achterhoek en Liemers, 
tel. (06) 51 45 66 19 of via e-mail:
r.van.eijden@prv.gelderland.nl.

Gebiedsproces Keppel en omstreken
Oproep tot kavelruil!

Van voetbalvereniging HC'03 liggen
de velden midden in het dorp Achter-
Drempt. Door de aanloop parkeren
veel voetballiefhebbers hun auto
midden in het dorp, veelal aan de
Zomerweg of in de omliggende stra-
ten. Om de problemen op te lossen,
legt de gemeente een parkeerterrein
voor 86 parkeerplaatsen aan in het
weilandhoek Zomerweg/Hulzevoort-
seweg. De gemeente plant rondom
het terrein een beukenhaag aan. 
Het voetpad dat voor de verbinding
zorgt tussen het parkeerterrein en
de toegangsweg van de voetbalvel-
den wordt verbreed tot 1,8 meter.
Het regenwater dat op het parkeer-
terrein valt,  wordt geïfiltreerd in de
bodem.

Aansluitend aan de aanleg van het
parkeerterrein passen wij de drem-

pels, Zomerweg/Hulzevoortseweg
en Zomerweg/Strengsche Veld aan.
De drempel Zomerweg/Strengsche
Veld wordt helemaal vernieuwd en

van de drempel Zomerweg/Hulze-
voortseweg maken we de opritten
minder steil.

Aanleg parkeerterrein Achter-Drempt



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. 

De gemeente kan per kalenderjaar
twaalf dagen aanwijzen waarop de
winkels op zon- en/of feestdagen
geopend mogen zijn. Deze bevoegd-
heid geldt voor elk deel van de
gemeente afzonderlijk. Deze delen

zijn: het grondgebied van de
voormalige gemeenten Hengelo,
Hummelo en Keppel, Steenderen,
Vorden en Zelhem. Onder feest-
dagen verstaan we: Nieuwjaarsdag,
tweede Paasdag, Hemelvaartsdag,

tweede Pinksterdag, eerste en
tweede Kerstdag.
Aan de ondernemersverenigingen
is gevraagd opgave te doen van de
dagen waarop zij de winkels op
zon- en/of feestdagen in 2009
geopend willen hebben. Individuele
winkeliers die geen lid zijn van een
ondernemersvereniging moeten
voor verzoeken voor openstelling in
overleg treden met de ondernemers-
verenigingen en er samen uitkomen
zodat het maximum aantal aan-
vragen niet wordt overschreden.
Na dit overleg kunnen zij vóór
15 november a.s. een verzoek bij
de gemeente indienen.

Bij het nemen van de beslissing ge-
ven wij, gelet op het beperkte aantal
te verdelen dagen, aan collectieve
aanvragen een hogere prioriteit dan
aan individuele aanvragen. Als u
anderszins goederen te koop wilt
aanbieden op een zon- en/of feestdag,
bijvoorbeeld een braderie, vlooien-
markt of Paasmarkt wilt houden,
moet u hiervoor een ontheffing
aanvragen.

Winkelopenstelling op zon- en/of feestdagen in 2009

Raadsvergadering 
23 oktober 2008
Op 23 oktober a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom deze
vergadering bij te wonen. 
Op de agenda staan onder meer
de volgende onderwerpen: 
• Nieuw besluit op bezwaar Wvg

Hummelo-West
Op een aantal percelen in het
gebied Hummelo-West heeft de
gemeente de Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg) opgelegd.
Hiertegen is bezwaar ingediend.
Het college stelt de raad voor
om het bezwaar ontvankelijk
en ongegrond te verklaren.

• Windmolenpark in de gemeente
Bronckhorst
De provincie Gelderland ontving
onlangs van een externe partij
het verzoek of het mogelijk is om
een windmolenpark te plaatsen
vlakbij Rha op het grondgebied
van de gemeente Bronckhorst. 

Aan  de gemeente is gevraagd om
een standpunt in te nemen over
dit verzoek. Het college stelt de
raad voor om het standpunt van
januari 2008 te handhaven, waarin
de raad besliste geen voorkeur
te hebben voor windenergie in de
gemeente, maar andere vormen
van milieuvriendelijke energie
te willen laten onderzoeken.

• Legesverordening

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de
volgende zaken zijn uitgezonderd:
a. een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

b. een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

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

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

Indien u tijdens de vergadering
het woord wil voeren, dient u dit
bij voorkeur uiterlijk 24 uur van
te voren van tevoren te melden
bij de griffier, tel. (0575) 75 05 43

of e-mail griffie@bronckhorst.nl,
onder vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer. 

Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en 
-kantoor is af te halen.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), Elderinkweg, 27 oktober 2008, bijeenkomst 1e paal nieuw gemeentehuis van

13.30 tot 17.00 uur, afsluiten parkeerplaats zwembad/voetbalvereniging Pax, afsluiten gedeelte
Elderinkweg, tussen de Rondweg en huisnummer 4, van 13.30 tot 17.00 uur, tijdelijke gebruiks-
vergunning tent, gemeente Bronckhorst

• Laag-Keppel, 22 november 2008, Sinterklaasintocht van 14.00 tot 15.50 uur, afsluiten Wehlsedijk
en Dorpsstraat van 14.00 tot 16.00 uur, Sinterklaascomité Hummelo en Keppel

• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. instructiedag personeel
en open dagen leveranciers/aardappeltelers, 9, 11 en 12 december 2008, Aviko

• Toldijk, Wolfsstraat 5, 8 november 2008 van 10.00 tot 18.00 uur, slachtvisite m.m.v. oldtimerband,
ontheffing Drank- en Horecawet, vleesboerderij Garritsen

• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, innemen standplaats voor verkoop van vis op de dins-
dagen in 2009 van 09.30 tot 17.30 uur, M. van de Groep

• Zelhem en omgeving, 17 januari 2009, slipjacht van 13.00 tot 16.00 uur, afsluiten Burgemeester
Rijpstrastraat, tussen de Markt en het Stationsplein, van 12.30 tot 13.30 uur, stichting Concours
Hippique Zelhem

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 
• Drempt, Gildeweg ongenummerd, bouwen zes garages
• Halle, Landstraat 8, bouwen overkapping aan bestaande werktuigenberging, betreft gewijzigde

aanvraag
• Hengelo (Gld), Beatrixlaan 14, gedeeltelijk vergroten woning
• Hengelo (Gld), Koningsweg 7, vernieuwen woonhuis
• Laag-Keppel, Van der Hardt Abersonlaan 1, plaatsen veranda aan bestaande garage
• Steenderen, Hoge Wesselink 2, plaatsen luifel
• Vorden, Almenseweg 20, bouwen garage/berging
• Vorden, Brinkerhof 1, plaatsen carport
• Vorden, De Leuke 2, bouwen ligboxenstal

Aanvragen

• Vorden, Eikenlaan 15A, bouwen veldverlichtingsinstallatie op veld 2
• Vorden, Hoetinkhof 145, realiseren aanbouw aan woning
• Wichmond, Dorpsstraat 4, veranderen boerderij tot woning
• Wichmond, Hackforterweg 9, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Prinses Margrietstraat 6, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Ruurloseweg 39, gedeeltelijk plaatsen dakkapel recreatiebungalow

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 3 oktober 2008:
• Hengelo (Gld), plaatsen verkeersspiegel bij uitrit Lankhorsterstraat 5A, D. Teeuwsen.
Verzonden op 7 oktober 2008:
• Bronckhorst, plaatsen driehoeksborden voor verkiezingen waterschap, 13 t/m 25 november 2008,

Waterschap Rijn en IJssel
• Vorden, prestatieloop en nordic walking (grote veldloop) met diverse afstanden met start en

finish bij Free-Wheel, Netwerkweg 7, 2 november 2008 van 08.00 tot 15.00 uur, A.V. Hanzesport
• Zelhem, veldtoertochten vanaf de locatie van Zelos, 30 november 2008 en 18 januari 2009

van 09.00 tot 13.00 uur, toerclub Zelhem
Verzonden op 8 oktober 2008:
• Hengelo (Gld), Kruisbergseweg 13, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor open huis

showroom, 10 oktober van 18.00 tot 21.00 uur en 11 oktober 2008 van 10.00 tot 16.00 uur, HCI
Verzonden op 9 oktober 2008:
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 5, plaatsen verkeersspiegels bij de inrit, B.W. Jansen
• Steenderen, Bronkhorsterweg 4, aanbrengen van permanente reclame uitingen op de voorgevel
• Vorden, rondom kasteel Vorden, cyclocrosswedstrijden, 28 december 2008 van 10.30 tot 16.00 uur,

RTV Vierakker-Wichmond
• Vorden en omgeving, slipjacht, 8 november 2008 van 13.15 tot 15.45 uur, KNJV Slipjachtcomité

Vorden

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 7 oktober 2008: 
• Vorden, aan A. Armut is vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de

inrichting Zutphenseweg 1
• Zelhem, aan H.A.G. van Dijk, mevr. H.J. Hof-Radstake en mevr. G. Radstake is vergunning verleend

voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Pluimersdijk 2
Verzonden op 8 oktober 2008:
• Vorden, aan mevr. I. Otten uit Velp is vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf

in de inrichting Zomerweg 28 

Verleende vergunningen

De komende tijd plaatst de ge-
meente nieuwe plattegronden bij
de kernen. Het doel is een eendui-
dige en herkenbare presentatie
door een goede kaart met een uit-
straling die past bij de gemeente. 

Omdat recreatie en toerisme
speerpunt van beleid van de ge-
meente is, worden de toeristische
locaties duidelijk aangegeven.

De informatiekasten
Iedere kern krijgt een informatie-
kast (de vier grote kernen meerde-
re). De plattegronden worden door
de gemeente gemaakt en bijge-
houden; ze komen in een niet
verlichte kast. 

Er komt geen reclame op de kasten
of de kaarten.

Vermelding van recreatieve/
toeristische ondernemingen
U kunt als recreatieve/toeristische
ondernemer wel een pictogram
met naamsvermelding op de plat-
tegrond laten plaatsen. De kaarten
worden één keer per twee jaar ver-
vangen. Vermelding en vergoeding
gelden dus ook voor een periode
van twee jaar. De kosten van een
vermelding bedragen € 20,- voor
twee jaar.

Aanmelden kan vóór 30 oktober
2008:
Wilt u zich aanmelden of heeft u
nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met Simone Hut van de
afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling van de gemeente, 
e-mail: s.hut@bronkhorst.nl
tel. (0575) 750379.

Toeristische ondernemers: 

uw pictogram op nieuwe plattegrond-

kaarten?



Openbare bekendmakingen - vervolg

Kapvergunningen
Verzonden op 10 oktober 2008:
• Baak, Wichmondseweg 17A, vellen van één berk, geen herplantplicht
• Vorden, Almenseweg 8, vellen van één notenboom, herplant verplicht: één sierboom
• Vorden, de Hanekamp 31, vellen van één vederesdoorn, geen herplantplicht
• Vorden, Ruurloseweg 29, vellen van één beuk, herplant verplicht: één lindeboom

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, tijdens de grote veldloop zijn de Netwerkweg en de Kerkhoflaan, tussen de Netwerkweg

en de Oude Zutphenseweg, op 2 november 2008 van 09.00 tot 14.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens de Nacht van de Nacht op 25 oktober is de ongenoemde straat, tussen Kerkstraat
en Dorpsstraat, van 18.00 tot 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer 

• Vorden, tijdens cyclocrosswedstrijden op 28 december zijn de Schuttestraat, tussen de Vordense-
bosweg en de Ruurloseweg, en de Vordensebosweg van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, behalve 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 gemeente-
kantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving,
Drank- en Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen en bouwvergunningen) of Openbare
werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt,
de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
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. 

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

Aanleg parkeerplaatsen Koningin Wilhelminastraat Steenderen
Op 13 oktober 2008 start de gemeente met de aanleg van vijf parkeerplaatsen langs de Koningin
Wilhelminastraat in Steenderen. De parkeerplaatsen komen in de bestaande groenstrook tussen
Koningin Wilhelminastraat 2 en De Bongerd. De parkeervakken komen in het verlengde van de
rijbaan (langsparkeren). 

Tijdelijke afsluiting Blekweg in Zelhem
In verband met het onderhoud en verbeteren van de afwatering aan de Blekweg sluiten wij vanaf
13 oktober t/m 10 november 2008 de Blekweg richting de Pluimersdijk af. 
De werkzaamheden zijn:
• het maken van een nieuwe aansluiting van de Blekweg op de Stikkenweg
• het vervallen van de aansluiting van de Blekweg op de Pluimersdijk
• het aanleggen van een nieuw fietspad van de Blekweg naar de Pluimersdijk
• het aanbrengen van een afwateringsgoot van 50 cm breed aan beide zijden van de Blekweg.

De benodigde werkruimte voor aanleg van de goot is ongeveer twee meter naast de weg.
De werkzaamheden gebeuren in de gemeenteberm

• het voorzien van de Blekweg van een nieuwe asfaltlaag
• het voor een deel herstraten en aanpassen op de nieuwe weghoogte van de aanliggende inritten
De bewoners blijven bereikbaar.

Tijdelijke afsluiting wegen in Zelhem/Halle
In verband met het te verwachten sluipverkeer dat door wegwerkzaamheden aan de Halseweg
(N330) kan ontstaan, zijn de hieronder genoemde wegen in het buitengebied van Zelhem/Halle
van 8 t/m 28 oktober 2008, of zoveel langer of korter als wenselijk is, 

afgesloten voor alle verkeer
• Bielemansdijk (tussen de Meeneweg en de Wolfersveenweg)
• Landeweerweg (tussen de Dorpsstraat en de Zanddijk)
• Aaltenseweg (tussen de Zieuwentweg en Priesterinkdijk)
• Lankerseweg (tussen Molenweg en Halle Nijmanweg)
• Meuweg (tussen Pluimersdijk en Molenweg)
• Pluimersdijk (tussen Molenweg en Halle Nijmanweg)
• Nijmansedijk (tussen Halle Nijmanweg en Stadsedijk)
• Nijmansedijk (tussen Molenweg en Halle Nijmanweg)
Éénrichtingsverkeer geldt op
• Pluimersdijk (tussen Stikkenweg en Halle Nijmanweg), verplichte rijrichting is Halle

Nijmanweg richting Stikkenweg
• Nijmansedijk/Nijmansweg (tussen Stikkenweg en Halle Nijmanweg), verplichte rijrichting is

Stikkenweg richting Halle Nijmanweg via Nijmansweg
• Fortstraat (tussen de Dorpsstraat en de Zanddijk), verplichte rijrichting is Dorpsstraat richting

Zanddijk
• Zieuwentweg (tussen de Varsseveldseweg (N330) en de Zanddijk), verplichte rijrichtings is

Zanddijk richting Varsseveldseweg (N330)
De wegen worden door het sluipverkeer waarschijnlijk dusdanig kapot gereden dat afsluiting en
het instellen van éénrichtingsverkeer noodzakelijk is. Voor het doorgaande verkeer is een omleiding
aangegeven via de provinciale wegen. Zie hiervoor ook de publicatie elders op deze pagina's.

Verkeer en vervoer

Voorbereiding bestemmingsplan 'Beekstraat 1 Toldijk' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied
Steenderen 1993' voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op het vestigen van een bedrijf dat
handelt in tweedehands tractoren en landbouwwerktuigen alsmede in onderdelen voor auto's,
tractoren en landbouwwerktuigen.
Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd wordt de nog te volgen herzieningsprocedure op deze gemeentepagina's
gepubliceerd, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van een reactie.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed Wolfsdael Zelhem'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed Wolfsdael Zelhem' en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 16 oktober t/m 26 november 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw landgoed aan de Oude Ruurloseweg in
Zelhem.

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

Vastgesteld bestemmingsplan 'Landgoed Voorhorst', Hengelo (Gld)
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 25 september 2008 het bestemmingsplan 'Landgoed
Voorhorst' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten
opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op de realisatie van een nieuw landgoed aan
de 2e Berkendijk 10 in het buitengebied van Hengelo (Gld).

Het bestemmingsplan ligt van 16 oktober t/m 26 november 2008 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar
keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Schriftelijk kan dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail:
post@gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur,
tel. (026) 359 98 20.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Beekstraat 3, voor het uitbreiden van de bestaande minicamping 'De Achterhoek'

naar maximaal 24 plekken voor mobiele kampeermiddelen/campers, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'

• Hengelo (Gld), Hesselinkdijk 1, voor het uitbreiden van de bestaande minicamping 'De Wiemelinkhof'
naar maximaal 30 plekken voor mobiele kampeermiddelen/campers, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'

• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 21, voor het uitbreiden van de bestaande minicamping
'De Nachtegaal' naar maximaal 30 plekken voor mobiele kampeermiddelen/campers, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'

• Vorden, Kamphuizerweg 1, voor het uitbreiden van de bestaande minicamping Hoeve 'Kroep an'
naar maximaal 30 plekken voor mobiele kampeermiddelen/campers, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'

• Vorden, Lieferinkweg 4, voor het uitbreiden van de bestaande minicamping 'De Boomgaard'
naar maximaal 30 plekken voor mobiele kampeermiddelen/campers, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 16 oktober t/m
12 november 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerp-
besluiten schriftelijk naar voren brengen bij b en w.

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

Artikel 3.6 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening
• Vorden, Brinkerhof 1, bouwen carport, wegens het overschrijden van de volgens het geldende

bestemmingsplan maximaal toegestane hoogte. Ontheffing is mogelijk door toepassing van
artikel 8, lid 5 van het geldende bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'

• Vorden, Eikenlaan 15A, bouwen veldverlichtingsinstallatie op veld 2, wegens het overschrijden
van de volgens het geldende bestemmingsplan maximaal toegestane hoogte van de verlichtings-
masten. Ontheffing is mogelijk door toepassing van artikel 13.2. onder a van het geldende
bestemmingsplan 'Kern Kranenburg'

• Vorden, Overweg 11A en B, plaatsen entreepoeren, wegens het overschrijden van de volgens
het geldende bestemmingsplan maximaal toegestane hoogte van de poeren. Ontheffing is
mogelijk door toepassing van artikel 5, lid 5.6 van het geldende bestemmingsplan 'Vorden Centrum
en Oost 1994'   

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 oktober t/m 26 november 2008
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

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

Projectbesluit
Ontwerpprojectbesluit 'Parkeren grote voertuigen Bedrijvenweg Vorden'
Het ontwerpprojectbesluit 'Parkeren grote voertuigen Bedrijvenweg Vorden' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 16 oktober t/m 26 november 2008 tijdens openingstijden
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische



Openbare bekendmakingen - vervolg

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 realiseren van een parkeervoorziening voor grote
voertuigen. 

Deze kennisgeving is een rectificatie. In week 32 is de terinzagelegging van de stukken abusievelijk
bekendgemaakt onder toepassing van artikel 3.23 Wro in plaats van artikel 3.10 e.v. Wro.
De stukken hebben vanaf 4 september 2008 ter inzage gelegen.

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.

B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat het afdelingshoofd van de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving op 9 oktober 2008 het ondermandaatbesluit heeft vast-
gesteld voor de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving onder intrekking van het besluit
van 16 mei 2008.

Met dit besluit heeft het afdelingshoofd aan hem gemandateerde bevoegdheden ondergemandateerd
aan de onder zijn verantwoordelijkheid medewerkers. Het ondermandaatbesluit treedt in werking
op de dag na deze bekendmaking.

Het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2008 en het ondermandaatbesluit liggen voor een
ieder kosteloos ter inzage bij de afdeling Maatschappij en organisatie in het gemeentekantoor
en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

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

Inname van: Verkoop van:
• Schoon puin • Ophoogzand
• Puin/Zand • Zwarte grond
• Bouw- en sloopafval • Gebroken puin
• Asbest (dubbel verpakt in plastic) Iedere dag van 9.00 -16.00 uur

• Groen afval Ook op zaterdag

WWW.ENZERINK.NL

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Ondernemersspreekuur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons ondernemersspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

ook met al uw andere vragen.

Geen zorgen over zaken

dinsdag 4 november 2008, 16:00 - 19:00 uur

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

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

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

AH HUISMERK: MINSTENS ZO GOED, STUKKEN GOEDKOPER!

SONNEMA BERENBURG
fles 1 liter

van 12.49
voor 9.99

AH ROODSCHILLIGE
AARDAPPEL 
zak 10 kg

nu    2.99

PRINGELS
div. varianten

3 bussen à 195 gram

van 5.85
voor 3.90

2+1 G2+1 G RRAATT IISS

AH KOFFIEPADS

pak 36 stuks

van  2.57
voor    1.69

AH KIPFILET
voordeel verpakking

kg  4.99

DANONE 
DANIO
alle varianten

3 bekers à 450 gram

naar keuze

van 5.94
voor 3.95

2+1 G2+1 G RRAATT IISS

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 18 oktober

in het café

Blinde Ed
In de discotheek

D.J. Dion

Herfstvakantie? Wandel de vernieuwde Varsselroute!
Te koop bij:

VVV agentschap Hengelo (Gld.)

VVV winkel Vorden

VVV winkel Zelhem

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

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

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

maatwerk meubels
maatwerk keukens 

inbouwkasten
kastwanden

meubelmakerij

vakmanschap op maat

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

info@debovensteplank.com

Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

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

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

Merk, model, uitvoering Bouwjaar KM-stand Prijs 

Daewoo Tacuma 2003 66055 € 7.950,00 

ABS, airbags, airco, bumpers en spiegels in carrosseriekleur. 

Lancia Ypsilon 2007 10635 € 9.950,00 

ABS, airbags, airco, centrale vergrendeling, elektr. ramen en spiegels.

Mercedes-Benz Vito 111cdi automaat 2007 45168 € 23.950,00 

ABS, achterklep met raam, achterruitverw., achterruitwisser, airbags, airco, centrale

vergrendeling. 

Nissan X-Trail Sport 2002 64930 € 14.950,00 

ABS, achter spoiler, afdekscherm bagageruimte, airbags, airco, radio/cd.

Seat Inca 1.9 SDI 2004 123400 € 5.500,00 

airbag, radio/cd-speler, stuurbekrachtiging, trekhaak.

Fiat Panda automaat 2004 48255 € 7.950,00

ABS, radio/cd, airbags, airconditioning, boordcomputer, elektr. ramen en spiegels

Opel Agila flex cool 2006 37395 € 7.950,00

Airco, centrale vergendeling, elektr. ramen en spiegels, radio/cd, trekhaak, airbags.

Fiat Grande Punto 2006 135391 € 8.250,00

Airbags, airco, radio/cd, centrale vergrendeling, elektr. ramen en spiegels.

Wij hebben de kennis in huis om alle merken auto’s te onderhouden.

Wij leveren uw auto gewassen af bij een onderhoudsbeurt.

Wij werken met een uiterst concurrerend uurtarief.

Dienstenweg 23

7251 KP Vorden

Tel.: 0575-553200

www.auto-nijenhuis.nl

KENNERS 
VAN KRACHT

PASMAN
MOTOREN & AGGREGATEN

Zutphen Emmerikse weg 77a
7223 DA Baak

Telefoon (0575) 44 11 50

Handelsweg 17
6541 CT Nijmegen

Telefoon (024) 388 60 63

www.pasman.com

WE ZIJN MET 
KRACHT OP ZOEK

Pasman Motoren & Aggregaten (ruim 30 medewerkers) is specialist in service en onderhoud van 
verbrandingsmotoren. Dat doen onze medewerkers op locatie in binnen- en buitenland. Maar ook in onze 
hoofdvestiging in Baak en op onze servicepunten voor de beroepsscheepvaart in Nijmegen en Hasselt.
Daarnaast verkopen we nieuwe, gebruikte en ruilmotoren en bouwen we generator- en pompsets. Onze 
opdrachtgevers: scheepvaart, land- en tuinbouw, industrie en overheid.

ALL-ROUND REVISIEMONTEUR
Jouw werk:  In onze hoofdvestiging in Baak verricht je alle voorkomende revisiewerkzaamheden aan

benzine- en dieselmotoren, bijvoorbeeld uit (klassieke) auto’s, boten en graafmachines.
Functie-eisen: Heb je een technische opleiding? Heb je aantoonbare ervaring opgedaan en ben je van alle

revisiemarkten thuis? Dan zien we jouw sollicitatiebrief graag tegemoet.

SERVICEMONTEURS VOOR DIESELMOTOREN
Jouw werk: Service, onderhoud en revisie van scheeps motoren, industriële motoren en dieselaggregaten.
Functie-eisen: Heb je een technische opleiding en/of de nodige werkervaring maar ben je altijd bereid bij

te leren? Ben je enthousiast over alles wat met motoren te maken heeft? En houd je van
afwisselend werk? Dan hebben we een aantrekkelijke baan voor je.

ELEKTROTECHNICUS
Jouw werk: Het ontwikkelen, bouwen en servicen van motorbesturingssystemen met alle bijbehorende

werkzaamheden.
Functie-eisen: Ben je bekend met PLC-achtige besturingen en met motormanagement voor industriemotoren 

(o.a. CAN-bus en modbus)? Heb je kennis op het gebied van besturingen voor generatoren en
dieselmotoren? Kun je zelfstandig tekeningen lezen en besturingskasten bouwen? Beheers je
het Nederlands en het Engels? En ben je bovendien punctueel, servicegericht en gemakkelijk
in de omgang met klanten en collega’s? Dan zijn we op zoek naar jou!

SOLLICITEREN
Belangstelling voor één van de vacatures? Bel dan voor meer informatie (0575) 44 11 50. Of kijk op
www.pasman.com. Stuur je brief met cv naar: Pasman Motoren & Aggregaten, t.a.v. André Grievink, 
Zutphen Emmerikseweg 77a, 7223 DA Baak. E-mail: andre@pasman.com.

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd

(vergoeding door zorgverzekeraars)

Gezondheidscentrum ,,De Gaikhorst’’

De Gaikhorst 2    7231 NB Warnsveld

Telefoon (0575) 52 64 76

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden
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GEEN JEUK MEER,
door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat
te Warnsveld

In deze column vertel ik u over voor-
vallen uit mijn praktijk voor klassieke
homeopathie. Hiermee wil ik u duide-
lijk maken wat klassieke homeopathie
nou eigenlijk inhoudt en laten zien
dat een heel breed spectrum aan
klachten homeopathisch behandeld
kan worden. Dit gebeurt door het zelf-
genezend vermogen dat iedereen
heeft, te stimuleren.

ECZEEM
In mijn beginjaren als homeopaat zag
ik er best wel eens tegenop: het behan-
delen van mensen met eczeem. Er is
geen fysieke klacht die moeilijker te
doorgronden is dan die van het groot-
ste orgaan van ons lichaam: de huid.
En ik zeg hier wel 'fysieke klacht' maar
juist in die beginjaren was het voor
mij zo moeilijk om te doorgronden
waar nu het zwaartepunt van de pro-
blemen van de patiënt zaten. 

Want ga je met iemand met eczeem in
gesprek, dan wordt vaak al gauw dui-
delijk dat de klachten vaak sterk hun
oorsprong lijken te hebben in zaken
die niet van lichamelijke aard zijn.
Vaak zie je dat klachten begonnen zijn
op een kruispunt in iemands leven.
Soms ook is het beginpunt van de
klacht niet duidelijk, maar nemen de
klachten toe door stress op het werk of
tentamens of ouders die in een schei-
ding zitten. Mentale of emotionele on-
rust dus. 

Het is dus ook bij de behandeling van
eczeem van belang om naar de per-
soon 'achter' de klacht te kijken. Als
homeopaat behandel je nooit een
klachtenbeeld, maar altijd de versto-
ring die de bron vormt van de klacht. 

WAAR HET DUS OM GAAT IS: 
Wie zit er nu tegenover mij? Wat is
zijn drijfveer in het leven, waar loopt
hij/zij vast, hoe is de fysieke balans,
wat houdt de emotionele balans in
evenwicht etc. 

Voordat ik u een casus ga vertellen ver-
tel ik even wat meer over de huid en
het belang dat dit orgaan heeft in de
werkelijk gezonde mens. 

'De huid is een contactorgaan' is een
veel gehoorde uitspraak. Inderdaad
begrenst de huid het menselijk li-
chaam, en vormt op deze manier het
lijfelijk contact met de buitenwereld. 

Het is als het ware een groot contact-
zintuig met de buitenwereld. Door
middel van de huid ontmoet je ande-
ren. 

Eczeem is een sterk jeukende ontste-
king van de huid, waarvan de precieze
oorzaak onbekend is. De jeuk gaat ge-
paard met roodheid, schilfering en/of
blaasjesvorming. Soorten eczeem zijn
bij voorbeeld eczema infantum (ec-
zeem bij baby's of kinderen), contact-
eczeem, seborrolsch eczeem, huis-
vrouweneczeem, kapperseczeem, dys-
hitrotisch eczeem. 

Ook kan de toestand van de (uiterlijke)
huid een uitdrukking vormen van hoe
iemand zich van binnen voelt. Het
vormt dan de spiegel van iemand zijn
zelfbeeld naar buiten toe. Dit wil ik u
graag laten zien aan de hand van de
volgende casus. 

UIT DE PRAKTIJK: 
Een jongen van 9 jaar heeft last van ec-
zeem die verschrikkelijk jeukt. Het is
begonnen toen hij een paar weken
oud was met jeukende plekken in de
knie- en elleboogholten. Met hor-
moonzalven was het enigszins te on-
derdrukken, maar het eczeem ging
nooit helemaal weg. Hij reageerde lan-
ge tijd slecht op koemelk-eiwitten, de
laatste 2 jaar gaat dat gelukkig beter.
In eerste instantie lijkt het beeld voor
mij duidelijk. Ik geef een homeopa-
thisch middel en er is een duidelijke
verbetering merkbaar. 

Maar… drie maanden later zijn de
klachten weer terug. Dit middel heeft
dus niet voldoende gewerkt. De vitali-
teit is niet voldoende diep geprikkeld
voor een blijvend herstel. Tijd om me
opnieuw te verdiepen in deze jongen,
want er is iets essentieels niet in bewe-
ging gebracht door het homeopa-
thisch middel. 

Opvallend is dat hij zich vaak tekort
gedaan voelt. Hij heeft het gevoel dat
hij altijd minder krijgt dan bijv. zijn
broertje. Hij kan erg teleurgesteld rea-
geren als zijn broertje iets lekkers
heeft gekregen op een feestje, want hij
heeft dat niet gekregen. 

Ook vergelijkt hij als beide een appel
krijgen of die van hem niet kleiner is.
Het liefste kijkt hij op de weegschaal
of zijn appel niet lichter is. Op school
heeft hij het gevoel dat de anderen
slimmer zijn dan hij omdat de mees-
ter meer waardering geeft aan de an-
dere kinderen dan aan hem.  

Steeds duidelijker wordt me dat deze
jongen sterk een tekort ervaart. Hoe
enorm lijdt dit kind onder zijn eigen
basis-gevoel van te-weinig, te-kort. Dit
kind kleineert zichzelf voortdurend,
en ervaart daardoor bevestiging ervan
in zijn buitenwereld. Dit doet hij als
het ware zelf. Het is niet zo dat ande-
ren meer ontvangen of dat hij minder
ontvangt, maar in zijn beleving van de
werkelijkheid is dit wel het geval. Dui-
delijk dat ik hierop mede mijn genees-
middelkeuze moet baseren. 

Ik was erg verheugd toen het middel
begon te werken. Zijn eczeem werd
steeds iets beter, al ging dat langzaam.
Ook zijn gedrag veranderde langzaam. 

Ik maak nu een grote sprong in de
tijd, want de behandeling duurde in
totaal ruim een jaar.

Met een aantal ups en downs zijn ec-
zeem en jeukuiteindelijk zo goed als
weg. Alleen in geval van veel ongunsti-
ge factoren tegelijk is er nog wel eens
jeuk. Zijn tekort-gevoel is vrijwel weg,
en als hij af en toe een beetje veronge-
lijkt is, kan hij er met een paar woor-
den zelf de relativiteit van inzien. 

Het is minder beladen geworden voor
hem. Hij ervaart zichzelf ten opzichte
van anderen veel vaker als een gelijke,
en niet meer als tekortgedaan.

Tot de volgende keer.  

Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd - 
vergoeding door zorgverzekeraars
Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2  7231 NB  Warnsveld
e-mail: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76

  

Nicole zong het prachtige lied "Je
chanterai pour toi" van voetballer-
componist Boubacar Traoré uit Mali
en vertelde het volgende: dit lied
schreef hij voor zijn vrouw Pierette:
'als je wist hoeveel ik van je hou, dan
zou je ook van mij houden. Sluit me in
je armen en ik zal voor je zingen'  Bou-
bacar Traoré was al in de jaren 60 en
70 een enorm populaire zanger in Ma-
li, vergelijkbaar met Elvis Presley of
Chuck Berry. Zijn bijnaam "KarKar'
(dribbel dribbel) kreeg hij in zijn voet-
baljaren. Nadat zijn vrouw in het
kraambed overleden was, vertrok hij
naar Europa, omdat hij ondanks zijn
populariteit in Mali niet van zijn mu-
ziek kon leven. Na jaren uit de spot-
lights te zijn geweest (de Malinezen
dachten zelfs dat hij dood was) werd
hij in Frankrijk weer ontdekt. Philo-
mena zong ook het ontroerende lied
Sofrimento van de uit Angola afkom-

stige zanger Waldemar Bastos. Hij was
in zijn land al even populair als Bouba-
kar. Tijdens de heftige strijd voor onaf-
hankelijkheid vluchtte hij naar Portu-
gal. Met zijn lied 'Sofrimento' bezingt
hij de hoop op een betere toekomst
voor Angola en zijn landgenoten. 'la-
ten wij als broeders elkaars handen
vasthouden en dit mooie, rijke land
weer opbouwen'. Met het gedicht Gar-
ça perdida van João Mendonça dat op
muziek gezet is door Leonardo Amue-
do betoverde Nicole het publiek. Het
lied beschrijft de tocht naar innerlijke
bevrijding. Fado's uit Portugal, Haba-
nera's uit Cuba.

Het repertoire van Philomena valt
moeilijk onder een noemer te bren-
gen, een etiket erop plakken is vrijwel
ondoenlijk. Dat maakt het lastig om te
verwoorden over welke muziek het
gaat. Wereldmuziek ja, maar waarvan-

daan? Wereldblues dan, van Afrika
naar Peru, van Cuba naar Mexico, van
Spanje naar Portugal? Zeker is dat Phi-
lomena de parels geplukt heeft uit de
landen waar haar oog op viel. Met
haar prachtige stem en warme uitstra-
ling vertolkte zij de liederen op een
manier die doordrong tot diep in de
ziel. Haar bandleden ondersteunden
haar hierbij op uitstekende wijze,
goed op elkaar ingespeeld als zij zijn.
Hans Rikken, improviseerde wisselend
op zijn klarinet en saxofoon en gaf
schitterende solo's weg. De mondhar-
monica, die bespeeld werd door per-
cussionist Peter Strooy, gaf aan enkele
nummers een diep melancholiek ge-
voel mee. 

Het razend enthousiaste publiek ap-
plaudisseerde uitbundig en was opge-
lucht dat het orkest nog een toegift
gaf, voordat men weer de koude
herfstnacht in moest.

Het volgende concert op de agenda
van de KunstKringRuurlo is van het
Nederlands harptrio op 26 oktober,
in het Kulturhus. 
Zie ook www.kunstkringruurlo.nl

Hartverwarmend optreden van
Nicole Philomena y Compadres

Zaterdag 4 oktober verraste Nicole Philomena met haar vijf man sterke
band het publiek in het Kulturhus in Ruurlo. Zij zorgden voor een verruk-
kelijke avond met hartverwarmende, hartstochtelijke songs van ver over
de grenzen. Zoals het altijd gaat met hartstochtelijke liederen verhaalden
ze van gevonden en verloren liefdes, van gestorven geliefden, van haat en
smaad, van rouw en heimwee.

Directeur Eric Heersink is trots dat
zijn bedrijf op de 11de plaats is geëin-
digd. "Deze nominatie betekent een
erkenning voor de ontwikkeling die I-
Real de laatste vijf jaar heeft doorge-
maakt. Met het procesinformatiesys-
teem H2gO hebben wij een software-
systeem ontwikkeld dat klaar is voor
de toekomst. Steeds meer waterschap-
pen en gemeenten ervaren nu de voor-
delen van het centraal besturen van
installaties en machines in het veld.
Dat we zo hoog zouden eindigen in de
lijst, hadden we niet verwacht. Het
geeft aan dat we op de goede weg zit-
ten". De Fast 50 is een jaarlijks terugke-
rende verkiezing van de 50 snelst
groeiende technologiebedrijven in Ne-
derland. De selectie vindt plaats op ba-
sis van de percentuele omzetgroei
over de afgelopen vijf jaar (2003-2007).
De deelnemers zijn afkomstig uit de

publieke en private sector en omvat-
ten alle technologie segmenten waar-
onder software, internet, biotech/life
sciences, computers/randapparatuur,
halfgeleiders, communicatiemidde-
len/netwerken en media/entertain-
ment. De lijst wordt gepubliceerd in
het vakblad FEM Business&Finance
(www.FEM.nl).

Profiel I-Real
I-Real is een software-ontwikkelings-
bedrijf, gespecialiseerd in het op af-
stand beheren, monitoren en bestu-
ren van installaties en machines. Met
haar softwaresystemen won I-Real de
Gelderse Innovatie Prijs 2005 en de Na-
tionale M2M award in 2006. In 2007
volgde een nominatie voor de Rising
Star Twente en in 2008 behaalde I-Real
een 11de plaats in de Deloitte Techno-
logy Fast 50.

I-Real bereikt 11e plaats in
Deloitte Technology Fast 50

I-Real bv uit Doetinchem/Hengelo (Gld.) heeft de 11e plaats bereikt in de
Technology Fast 50, een jaarlijkse verkiezing van de 50 snelst groeiende
technologiebedrijven in Nederland. Donderdag 9 oktober vond de feeste-
lijke uitreiking plaats in Zaandam.

Eric Heersink.

Joop Huisman heeft het thema
Afrika om twee redenen gekozen.
De ene reden is dat hij twee jaar
geleden samen met zijn vrouw
ruim drie weken heeft getrokken
door het Kruger Park in Zuid-Afri-
ka. Vanaf die periode schildert hij
vaak Afrikaanse onderwerpen
omdat die hem veel inspiratie ge-
ven. De andere reden is dat hij in
aanraking kwam met het project
Karibu in Rwanda dat hulp geeft
aan de allerarmsten en aan de ve-
le ontredderde mensen die ach-
terbleven na de verschrikkelijke
moordpartijen tussen de Hutu's
en Tutsi's. Wezen, straatkinderen
zonder een thuis, getraumatiseer-
de weduwen en mensen die geen
middelen van bestaan meer heb-
ben. Karibu helpt hen een leef-
baar bestaan op te bouwen. Meer
informatie over dit project kunt u
vinden op de website www.stich-
tingkaribu.nl

Joop heeft besloten de opbrengst
van alle schilderijen die verkocht
worden volledig aan het project te
schenken. Er worden ook kaarten
en een verjaardagskalender met
bij elke maand een afbeelding van
een "Afrika schilderij" te koop aan-
geboden. 
Behalve het thema Afrika schil-
dert hij ook onderwerpen als Ne-
derlandse landschappen, dieren,
portretten en stillevens, zie de
website www.joophuisman.com

Tijdens de midwinterhoornwan-
deling op 30 november a.s. en op
de Reurlse Winterdag kunt u deze
veelzijdige kunstenaar zelf in de
Cactus Oase ontmoeten.

Joop Huisman

exposeert
Kleurrijk Afrika in Familie
Park Cactus Oase 6 oktober
2008 tot en met 31 december
2008

De Tienhoeve is een groepshotel, de
accommodatie is bedoeld voor de re-
creatieve en zakelijke markt met to-
taalverzorging en biedt  diverse voor-
zieningen en mogelijkheden. De 16

slaapkamers zijn voorzien van toilet
en bad/douche. Het groepshotel is
ruim en landelijk gelegen, biedt veel
privacy en is voorzien van voldoende
parkeer gelegenheid op eigen terrein.
Er zijn diverse arrangementen moge-
lijk zowel recreatief als zakelijk.

Voor info 0575-467242 of 06-22173518
of via de site www.detienhoeve.nl

Groepshotel De Tienhoeve
GroepsHotel de Tienhoeve opent
vanaf mei 2009 haar deuren aan de
Handwijzersdijk 4 te Hengelo gele-
gen naast Camping Kom-Es-An.
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Zowel de ouders als de kinderen ge-
noten volop van het vrolijke en zeer
gevarieerde programma. Ademloos en

doodstil keken de kinderen toe en
klapten en zongen, als het te pas
kwam, gezellig mee. Na afloop stelden

vele ouders de vraag of dergelijke voor-
stellingen alsjeblieft vaker georgani-
seerd zouden kunnen worden.

De organisatie was in handen van
kinderopvang, buitenschoolse opvang
Avonturijn en KunstkringRuurlo.

Theater gezelschap Met Man, Muis en Mimi in het Kulturhus
Op 5 oktober werd het programma Liever een beetje gek, gebaseerd
op sketches en liedjes van Annie M.G. Schmidt op aanstekelijke manier
gebracht.

Deze drie instrumenten vormen een
combinatie van kleuren en klanken,
die magisch is te noemen. Meerdere
componisten, onder wie Debussy heb-
ben er een meesterwerk voor geschre-
ven. Gwyneth Wentink, harp, Felicia
van den End, fluit en Roeland Jagers,
altviool, alle drie nog verschrikkelijk
jong, besloten samen op ontdekkings-
reis te gaan. Naast de muziek van de
Franse impressionisten nemen ze u
mee in oosterse sferen vol poëtische
klankkleuren, tijdloosheid en fascina-
tie. Glooiende Engelse landschappen
kunt u ontdekken in de muziek van
Engelse componisten. Op 26 oktober
deelt het trio met u haar grote liefde
voor kamermuziek. Muziek van nu,

van toen, van ver en dichtbij: opgeno-
men in een schitterend programma,
bestaande uit Elegiac Trio van Arnold
Bax, sonate voor fluit, altviool en harp
van Claude Debussy en werken van
onder meer Francois Borne en Ravel. 

Kaarten voor dit concert zijn verkrijg-
baar bij Alex, schoenmode, Dorps-
straat 21 te Ruurlo. Bij Groot Jebbink,
bloemenwinkel, Dorpsstraat 57 te
Ruurlo en www.kunstkringruurlo.nl
En vanaf 45 minuten vóór aanvang
van het concert kunt u aan de kassa
uw kaart kopen.

Prijswinnaars in Kulturhus
Zondagmiddag 26 oktober a.s.
geeft het jonge Nederlandse Harp-
trio een concert in de grote zaal
van het Kulturhus te Ruurlo. De
musici, die heel veel prijzen in de
wacht gesleept hebben, bespelen
de harp, de altviool en de fluit.

Het Nederlandse Harptrio.

De herfst ervaren in de 16 hectare
grote tuinen van de Wiersse is een
stap terug zetten in de tijd. Hier
heerst een rust die zelfs voor de Ach-
terhoek bijzonder is. 

De tuinen en het wijdse landschaps-
park ogen alsof ze altijd zo geweest
zijn, maar juist deze natuurlijkheid
eist een vooruitziende planning en
daarnaast veel werk met de hand en
met het oog - met de hand in het on-
derhouden en het herstellen van
bruggen, banken en hekken, en met
het oog in het koesteren van heem-

planten en varens en in het combi-
neren van bladvorm en kleur in de
borders. Op de open dag worden
lichte maaltijden geserveerd en
planten verkocht.

De entree is voor het tuinonder-
houd. Vanaf het NS-station in Ruur-
lo 5 km lopen (via de landelijke
Wiersseweg). Honden worden niet
toegelaten.

De rondleidingen, elke donderdag-
morgen, beginnen weer in 2009 op
9 april. Voor een groep kan een spe-
ciaal bezoek buiten de open dag
worden geregeld. 

Voor meer inlichtingen en een af-
spraak voor een speciale rondlei-
ding (evt. met lunch of thee) in geval
dat bezoekers met een groep buiten
de open dagen willen komen: 
tel. (0573) 45 14 09 
website: www.dewiersse.nl
Zie ook het contactje elders.

Zondag 19 oktober

Herfstopenstelling
buitenplaats de Wiersse
De moerascypressen bij het wa-
ter kleuren nu roodbruin en de
tulpenboom bij de slotgracht
wordt heldergeel. Mispels en ci-
derappels staan te wachten op de
eerste nachtvorst. Er bloeien nog
altijd hemelsleutels en herfstas-
ters in de borders en in de buxu-
sparterre bloeien de laatste ro-
zen tegen een achtergrond van
vers geschoren taxus.

Vanaf  20.00 uur is iedereen welkom
in café Den Olden Kriet, Dorpsstraat
25. Aan de orde komt daarbij de actu-

ele gemeentepolitiek. Dat gebeurt aan
de hand van de raadsagenda van 23
oktober. Ook de begroting 2009 is on-

derwerp van bespreking. Daarnaast
kan elke aanwezige punten naar vo-
ren brengen. De D66-fractie wil graag
met de inwoners van Bronckhorst van
gedachten wisselen over alles wat er
onder hen leeft op het gebied van de
gemeentepolitiek.

D66 op locatie
De gemeenteraadsfractie van D66 houdt regelmatig openbare fractiever-
gaderingen op wisselende locaties in Bronckhorst. Op dinsdag 21 oktober
gebeurt dat in Wichmond.

Zelhem - “Vrijwel niemand zag mij ooit zonder shagje”,
lacht Arno Vloet van eraCare. “Aan stoppen dacht ik niet
en als ik daarop aangesproken werd, strooide ik vrolijk
met alle bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig,
het is zo lekker, je moet toch ergens dood aan gaan...”
Dat is inmiddels heel wat jaren geleden. De straffe roker
van weleer is opgelucht en blij dat hij nooit meer hoeft te
roken. Zo blij dat hij al duizenden anderen van het roken
af heeft geholpen. Dat zijn aanpak mensen aanspreekt
blijkt wel uit het feit dat hij dankzij een overweldigende
hoeveelheid nominaties van tevreden klanten dit jaar
door Stivoro is gekozen tot beste stopondersteuner van
Nederland.

Iedereen kan stoppen
Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is
lastig door de combinatie van lichamelijke verslaving,
geestelijke afhankelijkheid en de gewoonte om te roken.
Juist deze drie aspecten pakt eraCare met succes aan,
waardoor het voor iedereen mogelijk wordt de tabak
definitief vaarwel te zeggen. 

Auriculo therapie
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-acupunctuur).
Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen op en
rond het oor worden pijnloos enkele piepkleine steriele
puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle ontgifting en
het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen.
U blijft zich dus prettig voelen! U volgt intussen een effec-
tieve training en krijgt een boekje mee waardoor u leert
de geestelijke afhankelijkheid te bestrijden en uw rook-
gewoonte te doorbreken. Tijdens de tweede behandeling
(een week later) worden de puntjes verwijderd en krijgt u

een nieuw puntje dat voor-
komt dat u gaat aankomen.  

Gaat het ondanks 
alles tóch soms 
even wat minder 
makkelijk? Dan 
kunt u gewoon 
tussendoor recht-
streeks telefonisch
contact opnemen
met de heer Vloet
voor een extra
duwtje in de rug. 

Levenslang garantie!
eraCare is zo overtuigd van de werking van haar behandel-
methode dat zij maar liefst levenslange garantie geeft.
Mocht u binnen zes maanden toch weer gaan roken,
dan kunt u zo vaak terugkomen als nodig is. Na deze zes
maanden betaalt u slechts voor de consultkosten.  

Zorgverzekeraars
Arno Vloet is als gediplomeerd natuurgeneeskundig
therapeut aangesloten bij de BATC waardoor zijn behan-
delingen door de meeste zorgverzekeraars (deels)
worden vergoed. (O.a. door CZ, VGZ, Achmea Groep,
Menzis, Agis en Ohra; zie voor specifieke vergoedingen
ook de website).  

eraCare werkt uitsluitend op afspraak. U kunt in Malden
wekelijks terecht voor een behandeling maar zij zijn
binnenkort ook weer bij u in de buurt.  

Donderdag 23 oktober in de Pol in Aalten

Zat 8 november in ’t witte paard in Zelhem

- Advertorial -

De opluchting om nooit meer te hoeven roken!!
Probleemloos stoppen met roken kan bij eraCare mét vergoeding zorgverzekeraar.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 24 uur 
per dag bellen naar 024-3880457 of kijk op www.eraCare.nl
Voor bedrijven en instellingen zijn in huis trainingen op afspraak mogelijk.

Denkt u nog steeds dat stoppen met roken onmogelijk is? 

Of bent u bang voor ontwenningsverschijnselen, een slecht 

humeur of overgewicht? Dankzij de gecombineerde methode 

van eraCare is die angst ongegrond. Ook als u al diverse 

pogingen hebt ondernomen, kan eraCare u helpen.

Arno Vloet van eraCare is door
Stivoro gekozen tot beste 

stopondersteuner van Nederland
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Op 8 oktober jl. heeft de uitreiking
plaatsgevonden van het bedrag
wat het kunstwerk van september,
'de paradijsvogel' heeft opge-
bracht. Plaats van handeling: Het

EMMA kinderziekenhuis in Am-
sterdam. De Lochemse kunstena-
res Lenie Boezeman overhandigde
het door haar vervaardigde kunst-
werk aan Ina Hoos uit Amsterdam

waarbij door middel van een
cheque ook het bedrag van de op-
brengst van dit kunstwerk afgege-
ven kon worden aan het Emma
Kinderziekenhuis.

Al vele goede doelen hebben het afge-
lopen jaar een gift mogen ontvangen
via het Kunstindruk project. De kun-
stenaars die aan dit project hebben
meegewerkt konden zelf bepalen
waar de opbrengst van hun kunstwerk
terecht zou moeten komen. En hierbij
hebben we kunnen zien dat  deze keu-
ze behalve uit betrokkenheid en sym-
pathie voor het goede doel ook vaak
voortkomt uit iets wat men persoon-
lijk heeft meegemaakt. Zo ook bij Le-
nie  Boezeman. Al is het ruim 35 jaar
geleden dat haar zoon werd geholpen
in het Emma Kinderziekenhuis, de be-
handeling, kundigheid en goede zor-
gen hebben een dusdanige indruk
achtergelaten dat ze dit nooit is verge-
ten. 
De Lochemse heeft overigens op het
gebied van opleiding en uitvoering
aangaande 'de schone kunsten' een be-
hoorlijke staat van dienst en haar port-
folio is dan ook te vinden op de bij
kunstliefhebbers bekende site
www.kunstinzicht.nl  Ina Hoos uit
Amsterdam las hier een artikel over
Kunstindruk, kende het werk van Le-
nie en besloot een bod uit te brengen.
Ze was dolblij met het kunstwerk
maar ook met de goede bestemming
van het door haar geschonken bedrag.
Sophie Beijerbracht en Gerie Donker-
voort die beiden de fondsenwerving
voor het Emma kinderziekenhuis ver-
zorgen namen de cheque van e 250,00
graag in ontvangst. Het Emma kinder-
ziekenhuis verkeert momenteel in een
fase van grootschalige verbouwing  en
mensen of bedrijven die met name
iets willen betekenen voor zaken die
de overheid niet vergoedt kunnen
uiteraard hun steentje bijdragen. 
Zie hiervoor www.steunemma.nl

Uitreiking Kunstindruk via Kunstinzicht

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

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

LUCI AVERSTEEG
Luci Aversteeg is 46 jaar oud en gebo-
ren in de Achterhoek. In haar jeugd

was ze altijd aan het knutselen. De
decaan van de middelbare school
bracht haar op het idee eens te kij-
ken op de vakschool voor goudsme-
den in Schoonhoven. Dit was wat ze
wilde worden: goudsmid! Na de op-
leiding goudsmeden is ze naar de
kunstacademie in Enschede gegaan
om haar vormgeving verder te ont-
wikkelen. Na Enschede kwam ze te-
rug in de Achterhoek en begon in
Bredevoort haar atelier. 

Atelier Elcerlyck had als opzet siera-
den te ontwerpen aangepast aan de
persoonlijke smaak van de drager. Al
snel wordt zij bij een breed publiek
bekend, en herkent door heel Euro-
pa. Nu 20 jaar later is ze steeds op
zoek naar nieuwe materialen en uit-
dagingen in haar ontwerpen. Zo is ze
het afgelopen jaar druk in de weer
geweest met het ontwerpen en uit-
voeren van de “Float Necklece and
Braclet” collectie, die in verschillen-
de varianten zoals de “dynamic
spring” leverbaar is.

HOSPICEGROEP DE LELIE
De opbrengst van het kunstwerk
gaat volledig naar Hospicegroep De
Lelie. De meeste mensen sterven bij

voorkeur thuis, temidden van hun
familie en dierbaren. De vrijwilligers
van Hospicegroep De Lelie bieden
hulp in zo’n thuissituatie en werken
met veel inzet mee om deze periode
voor alle betrokkenen zoveel moge-
lijk te verlichten. Maar niet iedereen
heeft de mogelijkheid van thuisver-
zorging. Als thuisverzorging onmo-
gelijk is, bijvoorbeeld omdat de situ-
atie dit niet toelaat of de familie
overbelast raakt, kan het hospice uit-
komst bieden. 

De oorspronkelijke betekenis van
hospice is gastenverblijf. In de tegen-
woordige tijd bedoelen we: een gast-
vrij huis voor mensen die spoedig
zullen sterven. 

Hospice De Lelie staat aan de Lelie-
straat in Winterswijk en biedt plaats
aan twee gasten. Elke bewoner heeft
een eigen kamer en kan deze naar ei-
gen wens en voorkeur inrichten. De
medische en verpleegkundige zorg
ligt in handen van de eigen of een
vervangende huisarts en de thuis-
zorg. Alle overige zorg wordt door
vrijwilligers gegeven, desgewenst sa-
men met de familie. 
Voor familie is er een beperkte lo-
geermogelijkheid in het hospice.
Hospicegroep De Lelie is gefundeerd
op een algemene grondslag: levens-
overtuiging of maatschappelijke po-

sitie spelen geen rol voor zorg of op-
name. Behalve voor de lichamelijke
toestand van de bewoners is er ook
veel tijd en aandacht voor ieders
emotioneel en geestelijk welzijn.
In Hospice De Lelie zal het leven in
beginsel niet kunstmatig worden
verkort of verlengd.

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

www.kunstindruk.nl

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

Op dit kunstwerk wordt vanaf 13 oktober geboden.

Het koor neemt u op deze veelzijdige
avond mee naar andere dimensies. Op
deze avond laat het koor diverse kan-
ten uit het repertoire horen. U hoort
stukken uit de popmuziek, traditio-
neel Afrikaanse zang, een lied uit de
Native-American traditie en stukken
uit het verre Oosten. 

Laat u meevoeren op de cadans van de
muziek en laat u in vervoering bren-
gen door de schitterende dans. De

dans wordt verzorgd door de dans-
school van Berta Huls. De veelzijdige
fluitist Rik Bakker werkt ook mee aan
dit concert. Het gehele programma
wordt gecompleteerd door sfeervolle
belichting. Na afloop van het concert
is er nog gelegenheid om onder het ge-
not van een drankje na te praten.

Neem ook eens een kijkje op onze
schitterende, geheel vernieuwde, web-
site: www.vrouwenkooramazing.nl

Concert vrouwenkoor
Amazing

Op zaterdagavond 8 november aanstaande geeft Vrouwenkoor Amazing
een concert in de Ned. Herv. Kerk in Voor-Drempt. Het thema van deze
avond is: ’Achter de horizon’. Vrouwenkoor Amazing staat onder de
bezielende leiding van Esther van der Heijden, die haar sporen op mu-
zikaal gebied ruimschoots verdiend heeft. Evelyn Heijting is de vaste
pianiste van het koor en zorgt ook deze avond weer voor de begeleiding
op de piano.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Drao.

B. Nosseldook.

C. Haaike.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

"Tegenwoordig is er vuurwerktherapie
die er voor zorgt dat de angst voor
vuurwerk bij uw huisdier minder
wordt", aldus Miriam Kafoe, Kynolo-
gisch Gedragstherapeut bij De Graaf-
schap Dierenartsen. De therapie be-
staat uit een medicijn in combinatie
met training met behulp van een spe-
ciale CD met vuurwerkgeluiden. 

Het trainen met de CD is gebaseerd op
het koppelen van het geluid (vuur-
werk) aan iets plezierigs zoals spelen
of eten. Met de training moet in okto-
ber worden gestart en neemt dagelijks
circa 15 minuten in beslag. 

Afhankelijk van de mate van angst,
het karakter van uw hond of kat en

uw inzet, zal de angst voor vuurwerk
minder worden.

"Het streven is om uw huisdier in huis
minder angstig voor vuurwerk te la-
ten zijn, hoe eerder men met de trai-
ning begint, hoe groter de kans op sla-
gen", benadrukt Miriam Kafoe.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met een van de dierenart-
sassistenten van De Graafschap Die-
renartsen (0575 - 587888). U kunt hier-
voor ook terecht op één van de locaties
in Eerbeek, Hengelo, Ruurlo, Steende-
ren, Vorden of Zutphen.

Voor meer informatie kijk op
www.degraafschapdierenartsen.nl

Uw huisdier zonder angst
het nieuwe jaar in
Start nu al met vuurwerktherapie!

Heeft u een hond of kat die bang is voor vuurwerk en u wilt hier echt wat
aan doen dan is het advies van De Graafschap Dierenartsen om nu al met
vuurwerktherapie te beginnen. Uitsluitend rustgevende tabletten rond-
om "oud en nieuw" is symptoombestrijding en de oorzaak wordt niet aan-
gepakt, uw huisdier blijft bang voor vuurwerk.

Beiden zijn ervaren gediplomeerde Re-
balancers, elk met een eigen praktijk.
Je leert ontspannen en deskundig
masseren en… je rust er zelf bij uit! Zin
om iemand (een deel) van de work-
shop cadeau te geven? Geef dan onze
massage-cadeaubon!
Massage ontspant lichaam en geest.
Stress en allerlei fysieke ongemakken
kunnen er door verminderen. Ieder
mens kán intultief aanraken en mas-
seren. Maar wil je goed leren masse-
ren en vertrouwen krijgen in wat je
doet, dan is het prettig om goede ba-
siskennis van massagetechnieken te
hebben. In deze weekendworkshop

leer je om een volledige ontspannings-
massage te geven met technieken van
Rebalancing. Je oefent een heel fysie-
ke, langzame en intensieve massage
met veel aandacht voor de manier van
aanraken. Je leert diep in de spieren
en weefsels te masseren, de gewrich-
ten te ontspannen en zachte massages
te geven. Heel belangrijk is dat je gaat
werken vanuit ontspanning; onder
meer door je eigen lichaam efficiënt
te gebruiken en jezelf te blijven voe-
len. Hierdoor ben je als gever na de
massage zelf ook verkwikt en ener-
giek!
De cursus is inclusief een handig cur-
susboek en goede massageolie. Aan
het einde ontvang je een certificaat
van deelname.
Ook kun je later de oefenlessen volgen
en de vervolgcursus doen.
Hilda van Stee, 0575-527215; 
Xandra Veltman, 0575-442885.
E-mail: info@bodyathome.nl
website: www.bodyathome.nl

Ontspannen de winter in…
Minder stress door massagecursus
Ontspannen? Minder stress? Ge-
sterkt de winter in? Investeer dan
eens drie dagen in de massagecur-
sus van body@home! De workshop
is op 7, 8 en 9 november in Zutphen
en wordt gegeven door Hilda van
Stee en Xandra Veltman.

In de tuin hadden familieleden, buren
en anderen diverse doeken geplaatst
met treffende teksten en bijbehorende

poppen. Het was duidelijk: Harrie Pe-
ters vierde zijn 50ste verjaardag.

Harrie Abraham Peters

In de Baakse Beukenlaan was vorige week dinsdag 7 oktober genoeg te
zien voor de voorbijgangers.

De Vordense band die in 2007 zijn
entree heeft gemaakt speelt onder
andere nummers van de Black
Crowes, Hives, The Stereophonics
en nog veel meer. 
Dus dit belooft een super gezellig
feest te worden. 

En met een floppas is de entree la-
ger. Meer informatie is te vinden
op www.flophouse.nl

Herfst wordt
geopend met
pop in Toldiek
De bladeren vallen weer van de
bomen, de temperatuur daalt,
kortom de herfst is in aantocht.
Dat zal bij Flophouse in Toldijk
met een spetterend feest en de
band Super Sleazy geopend
worden op 17 oktober 2008.

Zo’n 20 enthousiaste jongeren tus-
sen 14 en 17 jaar vormen momen-
teel de JWR van de Stichting Com-
missie Oost Europa Hengelo, COEH.
Ze willen contacten tussen Roe-
meense en Nederlandse jongeren
verstevigen, van elkaar leren, elkaar
leren respecteren, maar ook samen
met andere jongeren iets doen voor
de allerarmsten in Roemenië. 
Van 15 tot en met 28 augustus 2009
gaan de jongeren, samen met hun
begeleiders naar Roemenië om
daadwerkelijk iets op humanitair
gebied te doen. Daar is veel geld
voor nodig en er zijn allerlei acties
bedacht om dit in te zamelen. Zo
zullen ze dit jaar op donderdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag rond 5 de-
cember, twee aan twee op pad gaan

als hulppieten van Sinterklaas. Hier-
voor kunnen ze voor een bepaald
bedrag ingehuurd worden. Vanaf
heden kunnen hiervoor al reserve-
ringen worden geplaatst. Tijdens de
kerstmarkt zijn ze present met
glühwein, warme appelsap met een
kaneelstokje en warme worsten. 
Het concert van 13 april jl. en het
concept daarvan, is bezoekers en de
JWR zó goed bevallen, dat werd be-
sloten de concerten elk half jaar te
houden. Het eerste concert is op 26
oktober 2008, aanvang 14.30 uur in
de Willibrorduskerk in Hengelo
Gld. Het hoofdonderdeel van het
concert wordt ingevuld door muzi-
kanten of zangers uit Hengelo en/of
de nabije omgeving, of door men-
sen die een binding hebben met

Hengelo. Er treden mensen op waar-
van anderen vaak niet weten dat ze
zoveel in huis hebben. Altijd verras-
send dus. En zoals afgelopen jaar
bleek, zeer afwisselend en van hoog
niveau. 
Vocal Group ‘EigenWijs’ uit Lo-
chem, geen onbekende in Hengelo
en omstreken, zal dit keer het me-
rendeel van het programma voor
haar rekening nemen. In deze frisse
zanggroep zingen twee Hengelose
dames mee, te weten Saskia Sche-
pers en Heidy Engbers. ‘EigenWijs’
bestaat meestal uit 12 heren en da-
mes die minimaal vierstemmig,
maar soms ook achtstemmig zin-
gen. Zangpedagoog Ellen Pieterse
uit Zutphen begeleidt hen onder
andere bij de koorklank en zangma-
nier.
Ook ‘Good Luck’ is weer van de par-
tij, de muziekgroep waarvan de
meeste jongeren meegaan naar Roe-
menië. Dochter Lisanne en vader
Hans Lubbers, ongetwijfeld de be-
kendste muzikale postbode van
Hengelo, zullen de sterren van de
hemel zingen onder de bezielende
begeleiding van Sandra Ankersmit
op de piano. Lisanne zingt daar-
naast nog samen met Sandra van de
Kamp, die haar eveneens op de pia-
no zal begeleiden. Marijke Schröer
uit Ruurlo speelt op saxofoon en
neemt een aantal leerlingen van
muziekvereniging Concordia mee
om samen iets ten gehore te bren-
gen.
Omdat bij het concert georgani-
seerd door de JWR van alles moge-
lijk is, voegen ze dit concert iets
nieuws toe. Er zal iemand zijn die -
in het dialect?- gedichten voor-
draagt tussen de zang en muziek
door. Een afwisselender non-stop-
programma van ongeveer een uur,
met voor elk wat wils -ook voor de
kinderen- kun je nauwelijks beden-
ken. 
De toegangsprijs is 5 euro in de
voorverkoop en 6 euro aan de in-
gang. Kaarten zijn in de voorver-
koop bij Puur Natuur in Hengelo
Gld., maar ook te reserveren via tele-
foonnummer (0575) 451937. Kinde-
ren tot 10 jaar hebben gratis toe-
gang.
Aan het eind van het concert is kof-
fie en thee te koop met zelfgebak-
ken cake en koek. De leden van de
JWR hopen dan alle prijzen van de
verloting uit te kunnen reiken. Bij
een lot van 5 euro is er altijd prijs.
Het belooft een gezellige, zeer afwis-
selende middag te worden, waarbij
voldoende tijd is om nog even met
elkaar na te praten, foto’s en dia’s te
bekijken en de beurzen te trekken... 
De ervaringen van de deelnemers
en begeleiders van de afgelopen reis
zijn te lezen op de weblog
www.jwrhengelo.nl. 
Een ieder die een financiële bijdra-
ge wil leveren, kan dit doen op reke-
ningnummer 3274.52.714 t.n.v.
COEH te Hengelo Gld. onder vermel-
ding van ‘reis JWR’.
Tot het concert van 26 oktober!

26 oktober 2008

Concert voor Roemenië

De jongerenwerkgroep Roemenië, JWR, organiseert op zondagmid-
dag 26 oktober 2008 in de Willibrorduskerk in Hengelo Gld. een con-
cert met verschillende muzikanten, zangers en iemand die gedichten
voorleest. Tevens is er een diapresentatie, zijn er foto’s te bekijken en
zal een verloting worden gehouden. Aanvang 14.30 uur.

De Jongeren Werkgroep Roemenië bezocht in 2008 een zigeunerdorp.
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'66 Amazon bestaat sinds 1994 en
heeft in de jaren 90 veelvuldig opge-
treden. In 2008 is de band, in de hui-
dige bezetting, klaar om met een ver-
nieuwd repertoire de podia weer te
betreden. Verdere info:
http://www.66amazon.nl 

Elke week wordt er een andere band of
artiest uitgenodigd en nemen de pre-
sentatoren het verleden, heden en de
toekomstplannen van de gasten door.

Natuurlijk spelen de artiesten ook di-
verse live nummers tijdens het pro-
gramma. Kortom het programma
live@Ideaal.org wil een podium zijn
voor lokale er regionale artiesten en als
springplank dienen voor nieuw talent.

De uitzendingen van live@Ideaal.org
zijn vrij toegankelijk voor publiek,
iedereen wordt in de gelegenheid
gesteld de uitzending bij te wonen, of
te beluisteren via Radio Ideaal en de
livestream website Radio Ideaal. Bands
en artiesten die ook in het program-
ma live willen komen spelen, kunnen
mailen naar live@ideaal.org of schrij-
ven naar Ideaal Radio, Televisie &
Internet, t.a.v. live@Ideaal.org, Postbus
50, 7020 AB Zelhem.

Regionale artiesten betreden

wekelijks podium live@Ideaal.org

Op woensdagavond 15 oktober pre-
senteert Radio Ideaal het program-
malive@Ideaal.org live vanuit café/
Zaal De Mallemolen in Zelhem. Te
gast is de bandformatie ’66 Ama-
zon.

SOCII
Na verschillende jaren stond de derby
Socii Ratti weer op  het programma.
Altijd een beladen wedstrijd. Veel he-
ren kennen elkaar van school en het
uitgaansleven, kortom voor velen een
speciale partij. 

Socii begon goed aan de wedstrijd
maar vergat het af te maken. Een
snoeiharde trap tegen de paal van
Gert-Jan Loman en eigenlijk een niet
te missen kans van Johan Riefel gin-
gen er niet in. De rust stand was dan 0-
0 waar twee of drie nul op zijn plaats
was geweest maar dan moet je wel een
paar van de vele kansen benutten. 

Ratti begon de tweede helft beter en
benutte een vrije trap net buiten de
zestien goed, waarop men in de 47

min op 0-1 kwam. Vier minuten later
werd het zelfs 0-2 en duurde het tot
aan de 63 minuut. dat Socii weer in de
wedstrijd leek te komen door Robert
Kornegoor 1-2. Maar Ratti werkte niet
mee en schoot gelijk erop de 1-3 bin-
nen en was het voor de gasten kat in
bakkie. Dure verlies punten voor Socii
waar namens Ratti de aanwezige bal-
sponsor Antoon Peters van gelijknami-
ge schildersbedrijf heel blij mee was.

Verdere uitslagen 
Socii 2 - VVG 25 3 1-0
Erica 76 - Socii 3: 2-2
Rheden 3 - Socii 4: 0-1
Socii 5 - Be Quick Z 5: 2-7

Programma 19 oktober
Beker.  Socii 2 - Dierense Boys 2
Inhaal.  Baakse Boys 4 - Socii 5

Vo e t b a l

Toen de markt voor het publiek open
ging, was er al direct een levendige
‘handel’ te bespeuren.

Halverwege de morgen vond er een
speciale veiling plaats die circa 200 eu-

ro opbracht. Ook het rad van avontuur
met leuke prijzen, draaide prima.
Aan het eind van de bazar/rommel-
markt kwam het Roemenië-comité uit
Hengelo nog een aantal spullen opha-
len. Dan wordt de overgebleven kle-

ding en de lappen stof, alsmede de
knuffels meegenomen. Die worden ge-
bruikt voor de Kerstpakketten voor
kinderen in Roemenië.

De boeken die zaterdag niet werden
verkocht, gaan naar de veilingcom-
missie van de hervormde dorpskerk.
Die hoopt de boeken zaterdag 18 okto-
ber tijdens de boekenbeurs in de her-
vormde kerk te kunnen slijten.

Bazar bracht ruim 1200 euro op

De commissie die zaterdag in het Achterhuus (achter de gereformeerde
kerk) de bazar De Ark organiseerde, toonde zich na afloop dik tevreden
met de opbrengst (ruim 1200 euro). Het geld wordt gebruikt voor de aan-
schaf van nieuw meubilair voor het pas verbouwde Achterhuus.

Verder presenteerde missionaris Ludger het boekje 'Ludger-
pad'. Het boekje bevat een wandeling in de voetsporen van
Ludger (742-809 na Chr.). Deze wandeling loopt van Zut-
phen, via Bronckhorst en Oude IJsselstreek naar Aalten.
Ludger overhandigde het boekje dan ook aan de bestuur-
ders van deze gemeenten, te weten wethouder Schriks van

Zutphen, wethouder Rijnsaardt van Oude IJsselstreek en
burgemeester Berghoef van Aalten. Burgemeester Aalde-
rink van Bronckhorst sprak na afloop van de officiële ope-
ning zijn bewondering uit voor het initiatief, waarmee de
samenwerking in Achterhoeks verband nog weer eens
wordt benadrukt. Het 'Ludgerpad' is verkrijgbaar bij de
VVV's in de Achterhoek.

OPENSTELLING RELIGIEUZE GEBOUWEN
Van woensdag 15 t/m zondag 19 oktober en woensdag 22
oktober t/m zaterdag 25 oktober 2008, is een groot aantal
religieuze gebouwen in de gemeente Aalten en het Duitse
Suderwick van 13.00 uur tot 17.00 uur opengesteld. In de re-
ligieuze gebouwen, de Aaltense musea en het Grensland-
museum in Dinxperlo, worden activiteiten georganiseerd
rond het Religieus Erfgoed. 

Geïnteresseerden kunnen kunstzinnige, geschiedkundige
en liturgische exposities bekijken, rondgeleid worden in di-
verse gebouwen en bijzondere concerten bijwonen. Op de
zaterdagmiddagen is het mogelijk om een ritje te maken in
de vroegere T-Ford van de Gelderse Tramwegen uit 1923. Op
de woensdagmiddagen en op vrijdagmiddag 17 oktober
kan men zich door een overdekte huifkar langs diverse reli-
gieuze locaties laten vervoeren. Ook voor kinderen wordt
een aantal activiteiten georganiseerd, waaronder het ma-
ken van een Ark van Noach van papier. Het project wordt op
zondagmiddag 26 oktober 2008 op muzikale wijze afgeslo-
ten in de Dorpskerk in Dinxperlo.

BOEKJE 'LANGS HEILIGE HUISJES'
Het boekje 'Langs heilige huisjes. Religieus erfgoed in Aal-
ten, Bredevoort, Dinxperlo en Suderwick' bevat beschrijvin-
gen van kerken en overige religieuze gebouwen, waaronder
de synagoge en de zondagschooltjes. Ook aan bijzondere
begraafplaatsen wordt aandacht besteed. 

De locaties worden met elkaar verbonden door twee fiets-
en twee wandelroutes, die in het boekje worden beschre-
ven. Verder is een activiteitenagenda aan, waarin het aan-
bod aan exposities, rondleidingen, concerten en vervoer op
overzichtelijke wijze wordt gepresenteerd. Het boekje werd
gemaakt door Drukkerij Weevers in Vorden.

Het boekje is vanaf 11 oktober 2008 gratis verkrijgbaar bij
de VVV's in Aalten en in Dinxperlo, bij het Infocentrum in
Bredevoort en bij de deelnemende locaties. Via de sites
www.vvvaalten.nl www.vvvdinxperlo.nl en www.brede-
voort-boekenstad.nl is actuele informatie te vinden over
ontwikkelingen in het project. Het project past binnen het
kader van het provinciale project 'Geloven in Gelderland',
dat plaatsvindt van oktober t/m december 2008 en het lan-
delijke Jaar van het Religieus Erfgoed.

Project 'Langs heilige huisjes' feestelijk geopend

Op vrijdagavond 10 oktober vond in de Oude Helena-
kerk te Aalten de opening plaats van het project 'Langs
heilige huisjes. Religieus erfgoed in Aalten, Brede-
voort, Dinxperlo en Suderwick'. Tijdens de opening
overhandigde burgemeester Berghoef het eerste exem-
plaar van het gelijknamige boekje aan de gedeputeer-
de, mevrouw Van der Kolk.

Kinderboerderij Feltsigt kan terug kij-
ken op een heel geslaagd jaar met on-
der andere veel peuterspeelzaal- en
schooluitjes en kinderpartijtjes met
enthousiaste kinderen. 

Daarnaast nog een goed bezocht
schaapscheerdersfeest en een geslaag-
de oogstdag en natuurlijk de zomerva-

kantie waar veel kinderen met
(groot)ouders Feltsigt wisten te vin-
den. Nu het buiten duidelijk herfst
wordt en de dieren zich opmaken voor
de kou en de nattigheid, wil de kinder-
boerderij op gezette data kinderen uit-
nodigen om lekker de dieren te kun-
nen knuffelen en mee te helpen met
voeren of gewoon lekker spelen in on-
ze verwarmde ‘zitschure’.
Zo zal er begin november een speel/
voer middag zijn en eind november en
begin december een middag die in het
teken staan van Sinterklaas. Deze mid-
dagen mogen de kinderen -maar het
hoeft niet- zonder ouders komen.

Houdt Weekblad Contact goed in de
gaten en bekijk de site www.feltsigt.nl
regelmatig, dan kan het niet mis gaan.

Kinderboerderij Feltsigt 
in de Herfst
Deze week kan er nog volop ge-
noten worden van de konijnen,
cavia’s, pony, koeien enz. Ook kan
er natuurlijk lekker gespeeld wor-
den op de skelterbaan, trampoline,
klimrek en wat zoal meer. Na zon-
dag 19 oktober gaat de Kinderboer-
derij dicht voor dit seizoen en zal
het Tweede Paasdag, 13 april 2009
de poort weer openen.
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

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

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Drao: 
1. traag, sloom. "Hee kwam vanmonn zo drao veur 'n dag." 
2. Droog, schor. "Ik bunne luk drao in 'n hals."

B. Nosseldook: 
Zakdoek. "I'j verleest owwen nosseldook." 

C. Haaike: 
Onaangename vrouw. "Ne haaike is 't, veur good."

KWALITEIT LEVEREN
De AFM heeft op 29 september 2008
aan een selecte groep accountants-
organisaties een vergunning ver-
leend voor het uitvoeren van wette-
lijke controles. Boschland Accoun-
tants & Adviseurs is een van deze or-
ganisaties. Nico Wagenvoort en
Henk Hoksbergen, directie Bo-
schland Accountants & Adviseurs,
zijn trots op de vergunning: 'Onze
inspanningen om aan de hoge kwa-

liteitseisen van de nieuwe wetge-
ving te voldoen zijn beloond. Wij
willen onze cliënten kwaliteit bie-
den en de vergunning onderschrijft
dat wij dat doen. De AFM contro-
leert ons doorlopend, zodat de kwa-
liteit van de accountantsorganisatie
gewaarborgd blijft'.

BOSCHLAND 
ACCOUNTANTS & ADVISEURS
Boschland Accountants & Adviseurs
is een middelgroot accountants- en
advieskantoor dat zich onder-
scheidt door een persoonlijke stijl
en bewaking van de langetermijnbe-
langen van klanten. Naast wettelijke
controles levert Boschland een
breed en tegelijk gespecialiseerd
dienstenpakket waaronder financië-
le administratie, personele diensten
en fiscale advisering. Boschland
heeft zeven vestigingen in Midden-
en Oost-Nederland.

AFM-vergunning 
voor Boschland 
Accountants & Adviseurs
Boschland Accountants & Advi-
seurs heeft een vergunning ge-
kregen om wettelijke controles
uit te voeren. De Autoriteit Finan-
ciële Markten (AFM) verleent deze
vergunning aan accountantskan-
toren die aan de wettelijke richt-
lijnen voldoen. Met de vergun-
ning kan Boschland wettelijke
controles van bijvoorbeeld jaar-
rekeningen blijven uitvoeren.

Misschien heeft ù wel een buurman
met een dementerende partner, of
een vriendin wiens dochter een autis-
tische stoornis heeft. Dan weet u dat
zij door de voortdurende zorg voor
hen weinig tijd voor zichzelf hebben.
Met een klein beetje van uw tijd kunt
u deze 'mantelzorgers' helpen. Het be-
tekent veel voor de buurman wanneer
hij de zorg voor zijn dementerende
vrouw regelmatig een paar uur uit
handen kan geven. Zijn vrouw houdt
van puzzelen, misschien u ook wel. 
De vriendin wil haar andere kinderen
óók aandacht geven. Als u iedere week

met haar autistische dochter naar de
buurtspeeltuin gaat, heeft zij daar-
voor even tijd.
Sommige mantelzorgers hebben af en
toe wat hulp nodig, ook dan zouden
we graag een beroep op u doen.
Op de website www.tijdvoorons.nl ziet
u welke vrijwillige thuiszorgorganisa-
ties er bij u in de buurt zijn en welke
hulp er nodig is.  Als u zich als vrijwil-
liger aanmeldt bij één van deze orga-
nisaties weet u dat u goed begeleid
wordt, gratis zinvolle en leuke trainin-
gen kunt volgen en regelmatig con-
tact heeft met andere vrijwilligers.
U kunt ook bellen of mailen met de
VIT Oost-Gelderland, de koepel voor
vrijwillige thuiszorgorganisaties. Zij
kunnen u meer informatie geven over
dit vrijwilligerswerk waarmee u veel
voor een ander kunt betekenen. De
VIT is bereikbaar op werkdagen van
9.00 - 15.00 uur op telefoonnr. (0573)
43 84 00 of info@vitoost-gelderland.nl

Heeft u tijd voor een ander?
Even wandelen met iemand, een
kaartje leggen, samen boodschap-
pen doen: activiteiten die u maar
een klein beetje tijd kosten maar
waar u een ander veel plezier mee
kunt doen! De vrijwillige thuis-
zorgorganisaties in Oost-Gelder-
land hebben u nodig!

Op maandag 20 oktober is er een over-
denking te beluisteren van Mevr. J.M.
van Kampen, voorganger van de Vrij-
zinnige Geloofsgemeenschap NPB in
Zelhem.

Mevr. G. Spekkink-Beunk, parochieme-
dewerkster van de H. Willibrordparo-
chie in Hengelo, zal in de uitzending
van maandag 27 oktober vertellen
over Allerheiligen en Allerzielen. Ger-

rit en Ina Wesselink uit Zelhem zullen
meewerken aan het radioprogramma
op maandagavond 3 november.

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
uitgezonden via Radio Ideaal.
Na de uitzending kunnen er nieuwe
muzikale verzoekjes aangevraagd wor-
den voor de week erop, via tel.nr. van
de studio 0314-624002 

De kabelfrequentie's van Radio Ideaal
zijn dit jaar uitgebreid. Voor heel Oost-
Gelderland is het nu: FM 91.1 of  94.00,
de etherfrequentie's blijven 105.1 t/m
107.7.

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

Uniek dat kun je wel zeggen. Iemand
die vijftig jaar lang als vicevoorzitter
van een vereniging fungeert. Henk
Brummelman maakt(e) zich zeer ver-
dienstelijk voor de plaatselijke samen-
leving door met name zijn activiteiten
voor Touwtrekvereniging Vorden. Zo
was hij in 1958 medeoprichter van
touwtrekvereniging Medler, de voorlo-
per van TTV Vorden en is hij sindsdien
bestuurslid van de touwtrekvereni-
ging. Ook behoorde Henk in 1959 tot
een van de oprichters van de Achter-
hoekse Touwtrekkers Bond (ATB).
,,Maar voor die tijd trokken we als 'wil-
de' ploeg ook al op kermissen en volk-
feesten van oranje- en buurtverenigin-
gen in de regio. Aanvankelijk trainden
we in het 'Weverinksdiekske' tegen-
over de theekoepel van kasteel Huize
Medler en bakker Huitink aan de
Ruurloseweg." Van 1965 tot 1968 lever-
de Henk een grote bijdrage aan de
bouw van het clubgebouw van de ver-
eniging aan de Ruurloseweg. Financi-
eel grotendeels bijeen gespaard door
Anton Steenbreeker die destijds vele
duizenden tonnen oud-papier in Vor-

den verzamelde voor de vereniging.
Henk bewaard dierbare herinnerin-
gen aan die tijd. ,,We konden als ver-
eniging destijds van de gemeente Vor-
den grond kopen dat naast de Medler-
school lag. Met vereende krachten
hebben we toen een clubgebouw uit
de grond gestampt. Voor die tijd uniek
binnen de touwtreksport." Later zijn
nog een trainingshal, kleedruimtes en
een schietlokaal bijgebouwd. Ook
hiervoor verzette Henk veel werk. Met
de werkzaamheden voor de vereni-
ging is hij sinds eind jaren vijftig ge-
middeld vier tot vijf uur per week be-
zig geweest. Maar ook aan het touw
stond Henk vele jaren zijn 'mannetje'.
Driemaal werd hij nationaal kampi-
oen met TTV Medler. 

PRACHTIG
Als de talloze binnen- en buitenlandse
trips ter sprake komen verschijnt er
een grote glimlach op zijn gezicht.
Henk ,,Aan diverse nationale- en inter-
nationale toernooien hebben we deel-
genomen. We zijn met TTV Medler en
in latere jaren met TTV Vorden, nadat

we met TTV Delden waren gefuseerd,
onder meer naar Ierland, Wales, Zwe-
den (2) en Engeland geweest. Prachtig
was dat. Buschauffeur Jan Harren was
onze vaste 'huischauffeur'. Hem was
niets te dol. Midden in Amsterdam
moest ik een keer de weg naar 't Med-
ler vragen! En aan pr hadden we in die
jaren ook absoluut geen gebrek. Aan
de plaatselijke correspondent Willy
Wolbert uit Kranenburg, (die deel uit-
maakte van het hoofdbestuur van de
Nederlandse Touwtrek Bond-red), had-
den we een meer dan uitstekende am-
bassadeur voor de sport naar de media
toe. Als je dat afzet naar anno 2008
dan waren dat ook gouden tijden voor
de touwtreksport op 't Medler." 

VROUWENCLUB
Vrijdagavond tijdens de uitreiking van
de versierselen werd Henk's vrouw
Janna Brummelman (69) ook betrok-
ken bij de huldiging. Vooral in de be-
gin jaren trok Janna veel met de touw-
trekkers op. Zij was begin jaren zeven-
tig mede oprichtster van Vrouwenclub
Medler die domicilie houdt in 't club-
gebouw van de touwtrekvereniging.
Janna: ,,Wij wilden ook wel eens een
verzetje als de 'jongens' weer eens op
pad waren. De 'wilde' vrouwenclub
heeft nog steeds zijn bestaan. Een
groot aantal leden zijn nu echter niet
meer verbonden aan de touwtrek-
kers."

Henk Brummelman koninklijk
onderscheiden
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds vorige week vrijdagavond gaat Henk Brummelman 'koninklijk'
door het leven als 'Ridder van 't Medler'. Uit handen van burgemeester
Henk Aalderink ontving de Vordenaar (73) tijdens de viering van het 50-
jarig bestaan van Touwtrekvereniging Vorden bij café- restaurant 't Wa-
pen van Medler namelijk een Koninklijke onderscheiding. Tot grote
verrassing van de medeoprichter van Touwtrekvereniging Vorden werd
hij benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Omdat hij thuis nogal veel schade aan-
richt gaat hij naar een solide gebouwd
blindeninstituut. Daar word door de
leiding stevig aan zijn motoriek ge-
werkt. Helaas, zonder blijvend resul-
taat. Als kind al is het Ed's droom om
muzikant te worden. 

Op zijn 17e begint hij als toetsenist bij
de Foundations, een Indo rockband.
Het mooiste van zo'n band is dat die
gasten wéten wat rijsttafel betekent. 

Dat is iets meer calorieën dan rijstwa-
fel. Dat zorgt, samen met een straf di-
eet van bier, frikadellen en patatjes sa-
té, voor Ed's volslanke edoch bevallige

gestalte. Andere bands volgen, o.a. The
Defenders, The Blind and the Beauti-
ful en Ed and the Disciples of Rock.
Naast het toetsenwerk ontwikkelt Ed
zich van achtergrondzanger tot lead-
zanger. 

Naast de bands wordt Ed steeds vaker
gevraagd voor solo optredens. Het is
geen doen om alle steden, dorpen en
gehuchten op te sommen waar Ed in-
middels gespeeld heeft. 

Toch moet de Spakenburgse jaar-
markt apart genoemd worden. De
plek waar Ed's populariteit tot onge-
kende hoogte stijgt en waar een me-

nigte uitzinnige visservrouwen hem
de dubbelgebreide borstrok toewerpt.
In de jaren 1991 tot 1993 neemt hij, bij
oma in de keuken, drie cassetteband-
jes op, wat toen modern was. In 1994
volgt de eerste CD op. De hele straat
vindt het mooi en oma ook. 

Ook in de regio begint er iets te borre-
len, Ed doet een optreden voor lokale
radio en haalt hier en daar de krant.
Toch zet het succes niet door. Ed's ge-
zondheid speelt op. De muziek gaat
door, maar het kost een hoop energie. 

Het duurt uiteindelijk tot 2005 voor-
dat hij op de professionele toer gaat en
aan naamsbekendheid gaat werken.

Ed's Motto: Kick up the party and let
the dance break loose. Ga lekker uit je
plaat met feestbeest Ed want vlammen
zal ie! Niet bang uitgevallen zeg je?
Zorg dan dat je klaar bent voor real-
LIVE zinvol partygeweld.

"Live On Stage in Cafe de Zwaan"
Onemanband Blinde Ed zal zaterdagavond 18 oktober optreden in Cafe de
Zwaan te Hengelo gld. Ed ziet het levenslicht (net niet) in de bruisende
metropool Amersfoort. Hij wordt geboren in een muzikale familie. Ed's
moeder speelt accordeon. Zoals dat gaat in de in de seventies, wil ze op
zo'n hip huisorgel leren spelen. Mams is het niet gelukt, maar Ed wél.
Vanaf zijn 5e gaat hij flink tekeer op het orgel en met de accordeon weet
hij ook wel raad.
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In verband met de naderende Slag
om Grolle in het weekend van vrij-
dag 17 t/m zondag 19 oktober a.s. in
Groenlo publiceren wij de komende
weken artikelen over een speciaal as-
pect van de Slag. Vandaag het laatste
deel.

Nog wat laatste wetenswaardigheden
voor wie van 17 tot en met 19 oktober
de Slag om Grolle bezoeken. Zeker is
dat een aantal Engelsen de bokken-
pruik op heeft, want het ongeveer
twintig leden tellende regiment Sir
Hamilton's, van Stuart 'Hopi' Hop-
wood, besloot zes weken voor het eve-
nement af te haken. Jammer, want de-
ze Engelse groep is erg fanatiek en was
drie jaar geleden weg van het Grolse
kanon. Economische malaise in de
bouw, waar een aantal leden van de
groep werkzaam is, is de reden waar-
om ze het evenement maar een keer
overslaan ('We have several individuals
in the building industry, which has
been hit
extremly hard over here'). Volgende
keer zijn ze weer van de partij, zo belo-
ven ze.
Dan zijn er de paarden uit Tsjechië,
ook voor het eerst op het slagveld. De
Kavalerie Nachod zal een uitval vanuit
de veste demonstreren, die ook in
1627 heeft plaatsgevonden. Gevaarlijk
voor die dieren, met al die kanonnen
en zo op het slagveld? Ze zijn het ge-
wend, verzekert een van de leden van
de Kavalerie. 'De dieren moeten na-
tuurlijk niet een meter naast het ka-
non staan, maar in het algemeen ge-
sproken zijn ze veldslagen gewend.' En
dat kun je van de meeste paarden niet
zeggen. Ook het definitieve bericht
van de paarden kwam pas vijf weken
voor de slag. Toen moest de organisa-
tie nog snel op zoek naar 500 kilo hooi
en een weiland…
Tal van verenigingen werken mee om
de Slag om Grolle tot een succes te ma-
ken, zoals de scouting. Op Jongensstad
zullen op de zaterdag en zondag weer
honderden kinderen worden ver-
maakt met allerlei activiteiten. Het
moet de opmaat worden tot een regel-
matig te houden Harmen en Bregje-
dag, de hoofdfiguren uit de kinder-
route 'Onder Vuur'.
Wie zich kledingtips wil hebben kan
zich overigens vervoegen bij Gheeske

het luie kleermakertje, die in een
pandje tussen de Grolse modezaken te
vinden is. Daar wordt op zaterdag en
zondag om 11 en 13 uur een histori-
sche modeshow gehouden.
Dan nog een waarschuwing: de kans
is niet denkbeeldig dat tijdens het eve-
nement de lepra zal uitbreken. Er is
een zestal leprozen gesignaleerd dat
ondanks een verbanning naar het le-
prozeneiland de Halve Maan z'n oog
heeft laten vallen ergens naast een
lange gang in de binnenstad. Met de
bedoeling dat de bevolking en nering-
doenden hen van voedsel en drankjes
voorzien. Ze zijn voorzien van een
handkar, geschonken door het kleer-
makersgilde, zodat ze zich ondanks
hun beperkte conditie nog enigszins
kunnen verplaatsen. De nachten zul-
len ze doorbrengen op een strobed.
Als ervaringsdeskundigen zullen ze
voorop lopen in de optocht en verder
de bevolking twee wondermiddelen,
het Grolse grachtenwater en Slinge-
zalf, te koop aanbieden.

Meest opvallende verschijning is mis-
schien wel die van Barry Siler, die he-
lemaal vanuit Californië afreist naar
Groenlo. Zo'n vijf jaar geleden ging
Barry op zoek naar een groep mensen
met wie hij over deze periode uit de
geschiedenis kon praten. Via internet
kwam hij erachter dat er meerdere
groepen waren in Noord-Californië
die zich er mee bezighielden. 'In het
begin vond ik het wat vreemd dat ze
zich ook in kleding uit die tijd uitdos-
ten, en dat als ik met ze om wilde
gaan, ik ook 'in kit' moest komen. Tot
die tijd vond ik kostuums alleen iets
voor Halloween.' Maar Barry schafte
wat zeventiende-eeuwse kleding aan
en werd lid. 'Het rare gevoel over die
kleding verdween al snel toen ik ont-
dekte dat je heel wat van de geschiede-
nis kunt leren door werktuigen uit die
tijd te gebruiken, en kleding uit die
tijd te dragen. Die overigens verras-
send comfortabel bleek te zijn.' 
Een vriend moedigde hem aan om in
2004 naar Engeland te gaan om deel te
nemen aan een groot evenement. 'Dat
deed ik, en ik was verrast door het gro-
te aantal re-enactors. Ik raakte ver-
slaafd, werd lid en sindsdien reis ik el-
ke zomer af naar Engeland aan evene-
menten mee te doen. Helaas heb ik

een drukke baan, en dat betekent dat
ik niet lang kan blijven.'
In 2005 besloten Barry en een vriend
om twee evenementen te bezoeken
aan de andere kant van de grote plas.
In Schotland, waar de Sealed Knot een
evenement organiseerde, en een week
later in het Groningse Bourtange. Hij
denkt daar nog met plezier aan terug.
'Een kennis van de Sealed Knot tipte
me vervolgens over het evenement in
Groenlo. Na Bourtange ben ik hier erg
benieuwd naar.'

Voor Barry is re-enacten meer dan in
een historisch pak rondlopen en bier-
drinken. 'Ik ben benieuwd naar het
het wat, het waarom en het hoe. In het
jaar dat ik Europa bezocht probeerde
ik uit te vinden hoe soldaten zich rond
het veld bewogen. Je kunt dan histori-
sche teksten lezen, maar die vond ik
niet erg duidelijk. Dus vertaalde ik die
oude zinnen als het waren in compu-
teranimaties.” Wie een kijkje wil ne-
men op de websites van Barry Siler
kan de volgende links op het internet
aanklikken:
http://syler.com/drillDemo/menu.htm
l of http://renaissancesoldier.com/fea-
tures/siege/

Slag om Grolle 17 t/m 19 oktober in Groenlo

Paardenstaarten en
bokkenpruiken

Barry Siler: 'Ik ben benieuwd naar het het
wat, het waarom en het hoe.'

Bandolera en Langeler mode steunen
Stichting Pink Ribbon met dit speciale
Pink Ribbon T-shirt. Zij doneren hier-
voor € 10.-- per T-shirt aan de stichting. 

Het t-shirt is verkrijgbaar in drie ver-
schillende kleuren: wit, grijs en zwart.
Koop dit leuke Pink Ribbon t-shirt en
steun Pink Ribbon in haar strijd tegen
borstkanker.

Pink Ribbon T'shirt bij
Langeler Mode

Speciaal Pink Ribbon T-shirt van Bandolera nu ook te koop bij Langeler
Mode.

In Nederland krijgt één op de drie
vrouwen en één op de acht mannen
boven de 55 jaar te maken met botont-
kalking!
Osteoporose laat zich pas zien als het
te laat is: de rug zakt in of men breekt
een pols of heup. Bij vroegtijdige di-
agnose van de botgesteldheid, kan
men nog tijdig maatregelen nemen
om de botdichtheid zoveel mogelijk te
behouden.
Het is belangrijk om eens uw botdicht-
heid te laten meten, zeker als u be-
hoort tot een groep met verhoogd risi-
co op botontkalking:
• Vrouwen in en na de overgang, ze-

ker bij vervroegde overgang.

• Als botontkalking in de familie
voorkomt.

• Bij medicijngebruik zoals prednison
of laxeermiddelen.

• Bij weinig lichaamsbeweging.
• Bij aandoeningen zoals schildklier,

astma, reuma, bepaalde darm- en
huidziekten.

• Als men veel koffie of alcohol ge-
bruikt en weinig calcium via de voe-
ding binnenkrijgt.

Botmetingen vinden plaats op: 
do. 23 okt. in Baak.

De meting wordt uitgevoerd, d.m.v.
een veilig ultrasoon apparaat, u krijgt
direct de uitslag en natuurgeneeskun-
dig advies. De duur van het consult
neemt 30 min. in beslag. Wegens gro-
te belangstelling is reserveren noodza-
kelijk. Dinsdag 21 oktober wordt in de
avond een lezing gegeven over; wat is
botontkalking en wat is een botme-
ting. Voor informatie of het maken
van een afspraak kunt u contact op-
nemen met José la Croix, 0575-560381.

Botmeting in praktijk
overgangsconsulente
Voorkom botontkalking, laat uw
botdichtheid meten! Botontkal-
king, ofwel osteoporose, is een bot-
aandoening waarbij de sterkte van
het botweefsel zodanig is vermin-
derd dat al bij een geringe belas-
ting een heup- of polsfractuur of
inzakking van de rugwervels kan
ontstaan.

Kom voor leuke, bijna nieuwe na-
jaar- en winter kleding, schoenen en
accessoires lekker shoppen op de
kledingbeurs vrijdag 24 oktober van
14.30 tot 20.00 uur, Rijksweg 27 te
Drempt. 25% van de opbrengst komt

ten goede aan de CliniClowns.
Voor een verkoopnummer en/of
vragen, bel ons Ineke Tiecken (0313)
42 15 95 g.j.tiecken@hccnet.nl of
Irene Peters, tel. (0313) 47 69 46 
a.h.peters@kpnplanet.nl.

Modieuze
dameskledingbeurs

De broers doen al vanaf hun jeugd aan
fotograferen. Ze stonden samen met
hun vader Antonius al op jonge leef-
tijd in de donkere kamer om te zien
hoe foto’ s ontwikkeld werden. En nog
steeds staan honderden dia’s van An-
tonius op de zolder van Het Klavier te
wachten op een tweede leven! 

Maar wat Antonius in zijn leven niet
beschoren was, krijgt nu in het leven
van Ed en Jack van Dodewaard wel een
kans. Door de expositie ‘Kijken en Ka-
deren’ bij Het Klavier kunnen nu ook
anderen meegenieten van het foto-
werk van de beide broers. 

Door op deze manier hun werk tegen
het licht te houden, worden de ver-

schillen van benadering zichtbaar
evenals een aantal overeenkomsten,
zoals hun voorliefde voor transparan-
tie-glas en water en hun gevoel voor
detail en liefde voor de natuur. Lijnen-
spel en landschappelijke composities
zijn dan ook kenmerkend in hun
werk.

Jack van Dodewaard gaat tijdens de
openingsuren regelmatig aan de vleu-
gel in de expositieruimte, improvise-
ren. Bovendien wordt de expositie mu-
zikaal omlijst met twee avonden mu-
ziek door ‘Het Klavier & Friends’. Met
o.m. Nederlandse en franse chansons,
a capella zang, jazz en licht klassiek. 

De expositie hangt te pronken, in het
midden staat een grote tafel om aan te
schuiven en verscheidene musici,
waaronder uit Vorden, gaan vanuit
hun eigen gevoel en in hun eigen gen-
re musiceren. Deze muziekavonden
zijn op 18 en 24 oktober. Er staat er
een hoge hoed voor een vrijwillige bij-
drage aan de musici. Voor meer infor-
matie www.het-klavier.nl

Expositie en muziek bij Het Klavier
Bij Het Klavier aan de Ambachts-
weg 2A (industrieterrein het Werk-
veld) in Vorden is vanaf 18 tot en
met 24 oktober dagelijks vanaf 's
middags de expositie ‘Kijken en
Kaderen’ te bezichtigen met foto-
grafie van de broers Ed en Jack van
Dodewaard.

Voorafgaande hieraan houdt de PCOB
afdeling Vorden een middagbijeen-
komst op 23 oktober as. te 14.30 uur
in het Stampertje, die gewijd zal zijn
aan de activiteiten, onder andere de
voedselactie, van de hulporganisatie
Dorcas te Andijk. 

Een medewerker van deze organisatie
zal de activiteiten aan de hand van
beeld en geluid toelichten. 

De vroegere leerlinge uit Joppe, Tabita
geheten; in onze taal is dat Dorcas,
deed veel goeds voor anderen en gaf
vaak aalmoezen. 

De huidige organisatie Dorcas zet zich
in voor de arme medemensen in Oost-
Europa en Afrika. Belangstellenden
zijn van harte welkom deze bijeen-
komst bij te wonen!

Lezing over

DORCAS-

activiteiten 

voor PCOB 

afdeling Vorden
De Dorcas-Voedselactie is jaarlijks
een bekend feit in Vorden. Ook dit
jaar heeft de inzameling van de
Voedselactie plaats op vrijdag 7 no-
vember as. in de winkel van Super
de Boer.

Iedere derde maandag van de maand
wordt er door de activiteitencommis-
sie van S.V. Steenderen een bingo-
avond georganiseerd. De eerstvolgen-
de avond is maandag 20 oktober 2008,

aanvang 20.00 uur in de voetbalkanti-
ne van S.V. Steenderen aan de Prins
Bernhardlaan 7 in Steenderen. De kan-
tine is open om 19.30 uur.

Bingo S.V. Steenderen
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Marktbestuur in 1958

De Hengelose markten waren in het ver-
leden van zo'n grote betekenis, dat de
mensen uit alle windstreken naar ons
dorp kwamen. Ook uit het buitenland
wist men de weg hier naar toe te vinden.
Kortom, alles moest naar Hengelo, want
een andere markt bestond er niet. Tijdens
de drukste markten stonden de paarden
vanaf bakkerij "Hengelo" tot aan de Zel-
hemseweg aan beide zijden van de Spal-
straat zo dicht aaneen opgesteld dat het
aantal soms meer dan 1000 stuks be-
droeg.
Ook de varkensmarkten, alsmede de run-
der- en schapenmarkten hebben zeer
lang een grote bloei gekend. Op de waren-
markten, die zich afspeelden rondom de
N.H. Kerk tot aan de paardenmarkt, was
van alles te vinden, waaronder de kra-
men van de Lichtenvoordse schoenma-
kers, de smeden met hun landbouwge-

reedschappen, de wol- en lapjeskramen,
de zadelmaker, de brillenkoopman.
Voorts waren er nog de kramen met
koek, porselein, zilver, gevlochten man-
den, knipmutsen, grolse wanten, zakhor-
loges, kool, uien, boomvruchten, enz.,
enz.
Bij de kerk stond kuiperij Weg met zijn
vaten, karntonnen, kruiwagen- en wa-
genwielen. Door deze zeer lange periode
der Hengelose paardenmarkten, welke
Hengelo destijds veel welvaart bracht,
plukte ook menig middenstander er zijn
vruchten van.
Veel lof voor het huidige marktbestuur,
die net als hun voorgangers veel werk ver-
zetten en door allerlei evenementen te
organiseren, Hengelo nog steeds het aan-
zien van paardendorp geven.

Wim Luimes

De Hengelose Paardenmarkten
1658 - 2008

Rechts: Garage Wolsink, voorheen café en kruideniersbedrijf J. Hoekert.

Rond 1598 kwam vanuit Duitsland ene Langele (begin
1700 werd aan de naam Langele de r toegevoegd), van be-
roep marskramer, met zijn handel op de rug te voet via
Hengelo naar Zutphen, om in deze plaats zijn waar op
de markt te slijten.
Vanwege de weinige overnachtingsgelegenheden aan de
lange route, waar ook veel marskramers met grote huif-
karren passeerden, moet hij op een gegeven moment be-
dacht hebben om in Hengelo een logement te starten.
Dit bleek al gauw een goede beslissing te zijn geweest,
met als gevolg dat steeds meer mensen het nieuwe on-
derkomen wisten te vinden. Ook in de tijd dat de post-
koets tussen Aalten en Zutphen reed, was het hotel een
belangrijke pleisterplaats. Door de eeuwen heen is de fa-
milie Langeler altijd nauw verbonden geweest met de
Hengelose markten en zij hebben dan ook sinds de be-
ginperiode van de paarden- en warenmarkten in 1658
tot heden iedere markt meegemaakt.
Handelaren die van verre moesten komen, arriveerden
vaak al een dag eerder omdat Langeler beschikte over
stallen voor de paarden. Tevens had hij een goede naam
opgebouwd als hotelier, bij wie men graag verbleef.

In het bedrijf, dat na ruim vierhonderd jaar uitgroeide
tot een florerende horecaonderneming, wordt nog
steeds de scepter gezwaaid door een nazaat van deze
Langele, de heer Hans Langeler met zijn vrouw José.

Wim Luimes

Hotel Langeler en de paardenmarkten

Hotel Langeler voor 1900.

Hendrik Langeler voorziet deze dames van een drankje.

Een wat oldere man lop op een dag deur
de Kervelslaan richting de peerdenmarkt,
toen um een meisje tegemoet kump lo-
pen. „Goeiendag, zeg de man, ik ken ow
niet en ik ken ow wel, moar ik kan ow
toch niet thuss breng'n.” „Dat hoeft ok
niet, zeg ut meisje, ik kan allene wel in
huus kom'n, olden smeerlap.”

Als er vroeger in Hengelo een veulen- of en-
termarkt gehouden werd en er vanaf de
boerderij een veulen naar de markt werd ge-
bracht, dan wisten de kinderen bij voorbaat
al dat „Seppie” niet terug kwam. Vandaar de
uitdrukking, die een moeder een lastig kind
weleens toevoegde:„ A'j niet gauw stille
bunt, dan brenge wi'j ow naor Hengel”.

Naor de Peerdenmarkt

Staand v.l.n.r.: J. Wullink, Joh. Berendsen, G. Harmsen, A. Jansen.
Zittend v.l.n.r.: B. Grootbod, Th. Kaak, G. Morsink, J. Walgemoed, J. Ruesink.

Wij feliciteren de Marktvereniging
met het 350 jaar bestaan en doen mee

aan de taarten actie
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Ruilhandel was van oudsher het middel om bezittingen van eigen-
aar te laten verwisselen. De markten ontstonden op deze manier
en zo ook de Hengelose markten in het centrum van de Gelderse
Achterhoek. "Al in de Middeleeuwen gingen de mensen naar de
Remigiuskerk in Hengelo, dat was een centraal punt. Daaromheen
stonden dan wat kraampjes. De mensen gingen naar de kerk en
gingen dan gelijk wat ruilhandel drijven," vertelt voorzitter van de
Marktvereniging Anton van Ingen. "Hengelo ligt als plaats op de
grens van de rivierklei van de IJssel -Steenderen en omgeving- en
de zandgronden in het Oostelijke gedeelte. Het was een ontmoe-
tingsplaats tussen de boeren van de klei en de lijfeigenen van de
zandgronden."

In 1658 gaf het Hof van Gelre aan Hengelo gld. haar marktrechten.
Een plaats kreeg zo de bevoegdheid, een soort vergunning, om
markten te houden. Lichtenvoorde kreeg eerder marktrechten,
maar die markten hielden geen stand.
"Een heleboel mensen en vooral de jongeren, kennen de geschie-
denis van de markten niet. En dat is wel belangrijk. Hengelo is ont-

staan door het marktgebeuren." vindt de heer Van Ingen. Op een
foto van die markten is te zien dat er een biggenmarkt, schapen-
markt, paardenmarkt, maar ook een automarkt, koeienmarkt,
potten en pannenmarkt en koolmarkt was.
"Van alles werd door marskramers en later op kraampjes verkocht
op de markt: van levensmiddelen tot potten, kannen en kruiken.
De toen Katholieke Remigiuskerk was het centraal punt in het 'wa-
genwiel'," legt Anton van Ingen uit. "Die werd gevormd door de
Varsselseweg, Aaltenseweg, Ruurloseweg, Wichmondseweg, Ker-
velseweg en de Keijenborgseweg als de 'spaken'."

De betekenis van de markten was in vroeger jaren enorm. En na
1890, door de oprichting van zuivelfabrieken en de opkomst van
de veeteelt en paardenfokkerij, kwamen de paarden- en veemark-
ten tot bloei. Jarenlang werden 5000 tot 6000 paarden verhandeld.
Niet alleen voor de neringdoenden, de middenstanders van toen,
maar ook voor tal van particulieren waren deze markten een bron
van inkomsten. Ieder gezin had zijn eigen stamgasten, fietsen wer-
den bewaard en er was koffie en drank. 

De paardenmarkt was vanaf het midden van de Spalstraat tot aan
de Zelhemseweg. De Veemarkt werd in de Raadhuisstraat en het
begin van de Spalstraat gehouden en er was een varkens- en scha-
penmarkt. Op en rond het kerkplein stonden een koopman met
karnen en ander melkgerei, de smeden met landbouwgereed-
schappen en de Lichtenvoordense schoenmakers. Verder waren er
de wol- en lapjesmarkt, Borculose koekkramen, de zadelmaker,
scheurdegrei, de brillenkoopman en meer. In het najaar werden
kool, uien en boomvruchten verkocht.

De Marktvereniging werd op initiatief van de heer D. J. Jansen op-
gericht in september 1898. Deze 'Vereeniging tot bevordering van
het marktwezen en andere openbare belangen in deze gemeente'
zorgde voor ruimte voor de paardenmarkt, verbreding van stra-
ten, maar kwam ook financieel tegemoet bij aanleg van diverse
harde wegen. Ook subsidieerde zij plaatselijke verenigingen met
een algemeen belang. Overige prominenten voor het marktwezen
in Hengelo gld. zijn de heren A. Meinders, bestuurslid en later
voorzitter, J. Klem, de eerste voorzitter en B. Esselenbroek geweest.

"Het marktbestuur, bestaand uit de notabelen van het dorp, was
de levensader van Hengelo. Het had bezittingen. Het nieuwe Vee-
marktterrein werd door de marktvereniging geschonken aan de
gemeente. Het marktwezen had een grote invloed in Hengelo, kon
gronden aankopen en deed veel voor de armen en behoeftigen,"
vult Van Ingen aan. "De Marktvereniging organiseerde veel econo-
mische activiteiten, zoals destijds in 1932 de Eerste Automarkt."

In het begin van de eerste wereldoorlog in 1914, werden land-
bouwpaarden door het Rijk gevorderd en kwam er een gebrek aan
paarden bij de boeren, met prijsstijging tot gevolg. Er werden
dientengevolge paarden gesmokkeld en onervaren gefokt. Het
marktgebeuren liep toen al terug. 
De paardenmarkt in Hengelo wordt alleen nog in de Spalstraat ge-
houden, de andere markten zijn door de jaren heen verdwenen.
"Iemand zal niet zo gauw een paard kopen op een markt, men is
dan toch gauw geneigd om naar een particulier, handelsstal of
manege te gaan. Wat dat betreft heeft de markt een slechte tijd,"
vertelt Van Ingen verder. "In de bloei-jaren hadden de mensen
paarden nodig voor het werk op het land. En als een paard ziek
was, moest er een ander paard komen, anders konden ze het werk
niet doen. Door de mechanisatie, toen kwamen de tractoren, had-
den de boeren geen paarden meer nodig."

Het aantal paarden liep door deze mechanisatie drastisch terug,
maar werd de laatste twintig jaar toch weer wat opgevijzeld, zeker
in recreatieve sfeer. Hobbyisten en paardenfokkers hebben wel
paarden, maar komen niet op de markt. "Die aantallen van 1000
paarden kunnen we wel vergeten, maar het heeft in de origine van
Hengelo een betekenis. Hengelo pretendeert paardendorp te zijn,"
weet hij. "De Marktvereniging heeft het teruglopen al zien aanko-
men destijds. Die hebben de activiteiten in hoofdzaak verlegd
naar paardenkeuringen. Dan komen de stamboeken, die hun keu-
ring houden op de Hietmaat in samenwerking met de Marktver-
eniging. Dat gaat goed. Het is een vaste basis, organisatie en dus
werkdruk voor de vijf bestuursleden en een tiental vrijwilligers,
die er liefhebberij in hebben."

"Het marktwezen, al is het dan sterk teruggelopen nu, is wel de
origine en de oorsprong van het dorp Hengelo," benadrukt Anton
van Ingen tot slot. En daar wordt op 18 oktober aanstaande feeste-
lijk bij stilgestaan.

Paardenmarkt in Hengelo viert 350ste editie

Hengelo kreeg op 26 mei 1658 octrooi voor een paarden- en beestenmarkt, jaarlijks op Michaëlisavond, 28 september. Deze
Michielsmarkt is de enigst overbleven belangrijke markt in Hengelo en dit jaar wordt het 350 jarig bestaan gevierd. Een fees-
telijke dag waar paarden een belangrijke rol spelen tijdens de paardenmarkt, de optocht met authentieke paardenwagens,
ponyritten, ringsteken en een rondrit door het dorp met een paardentram.

Voorzitter van de Marktvereniging Hengelo Gld. Anton van Ingen is een groot liefhebber van paarden.

Om u als klant te trakteren op het paardenfeest van zaterdag 18 oktober
ontvangt u bij een groot aantal ondernemers bij uw aankopen een taarten-
bon. 

Met deze taartenbonnen kunt u bij bakkerij Hengelo of  Heijerman de Bak-
ker een taart bestellen of afhalen.
Bij 2, 4 of 6 bonnen verschillende afmetingen taart bij Bakkerij Hengelo en
maximaal 5 bonnen een grote slagroomtaart bij Heijerman de Bakker.

U ontvangt een taartenbon bij een minimale aankoop, dat kan bij elke on-
dernemer verschillend zijn, vraag even in de winkel hoeveel dat is.

De taartenbonnen worden alleen op zaterdag 18 oktober uitgegeven en
kunnen uiterlijk tot 25 oktober ingeleverd worden met een bestelling die
het laatst op 31 oktober afgehaald kan worden.

Grandioze taarten-actie bij Hengelose ondernemers

Weeversdrukker i j

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

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

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

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Jan Bosman
KLIMMATERIALEN

Oude Varsselseweg 6  7255 MC  Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 76  Fax (0575) 46 51 14
Mob. 06 22 515 644

Wienese ladders, trappen, 
rolsteigers, werkbruggen

De sensatie van home cinema
De belevenis van een ‘live’ muziekuitvoering

In 15 minuten speelklaar en nadat u het systeem hebt opgesteld, ziet u slechts drie onderdelen: 

twee compacte GEMSTONE® luidsprekerarrays en het media center dat beschikt over een 

geïntegreerde dvd/cd-speler en AM/FM-tuner met RDS. De ACOUSTIMASS® module kan uit het 

zicht worden geplaatst.

excl. wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage

BOSE® 3·2·1® GS
DVD home entertainment-systeem

Home cinema uit slechts twee zichtbare luidsprekers*

* Uit het zicht te plaatsen ACOUSTIMASS® module niet afgebeeld

Product gereed voor demonstratie

Direct uit voorraad leverbaar

Kwaliteitsadvies

Installatie service

After sales service

De geautoriseerde BOSE dealer

Overtuig uzelf.  Vraag nu om een demonstratie bij uw geautoriseerde BOSE dealer.

Verkoopprijs: € 1295,00

Arendsen
Raadhuisstraat 14, Hengelo (Gld.)
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Grandioze
taartenactie

bij Hengelose
ondernemers!

Deelnemer Taartenaktie

Wol- en Hobbyshop

Regelink
Raadhuisstraat 5, 7255 BK  Hengelo Gld.

• Wol, de nieuwste modekleuren en
diverse soorten garens

• Borduurpakketten
• Alles voor uw hobby
• Nieuwste stickervellen

(bijv. voor Kerst)
• 3-D kaarten
• Kralen, enz.

Nieuw Tulip verf voor:
Styrophor, hout, glas en plastic,
textiel tot 80o wasbaar.

Deelnemer taartenaktie.

Op zaterdag 18 oktober bij besteding van € 50,00
één kaartje voor het sparen een een taart!

Deelnemer taartactie.

Welkoop is dé seizoenswinkel van Nederland. U
kunt bij ons terecht voor producten en adviezen,
toegespitst op de tijd van het jaar. Met steeds 
wisselende producten ziet onze winkel er dus
telkens weer anders uit. Kom het buitenleven
beleven in de winkel en laat u verrassen!

Neem ook een kijkje op
www.welkoop.nl

HENGELO
Spalstraat 37,
tel.: 0575 - 46 17 13

Deelnemer taartenactie.

KIJK OOK EENS OP

WWW.FUN23.NL
BESTEL DE LEUKSTE ARTIKELEN

NU OOK ONLINE.

Deelnemer taartenactie.

Deelnemer taartenactie.

Spalstraat 10a, 7255 AC Hengelo Gld. • 0575-460160

DE HERFST- EN
WINTERCOLLECTIE
VAN 
IS BINNEN.

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

Deelnemer taartenactie.

P A R T Y C E N T R U M

Spalstraat 5 Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 12 12
www.langeler-partycentrum.nl

� Sfeervolle ambiance
voor al uw feesten

� Ruime keuze in koude-
en warme buffetten

� Partycentrum voor
maximaal 250 personen

� Familiefeesten, recepties,
bruiloften, etc


