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Vooral door een sterke toename van
het aantal jeugdleden en pupillen is

de vereniging qua accommodatie uit
haar jasje gegroeid. Zo zullen er onder

meer twee kleedkamers bijgebouwd
worden. Om dit allemaal te realiseren
is er veel geld nodig, vandaar deze ver-
loting actie. 

Het college van Bronckhorst onder-
steunt deze actie. Burgemeester Henk
Aalderink en de wethouders gaven
dinsdagmorgen het goede voorbeeld

Burgemeester Henk Aalderink koopt 
eerste lot van de voetbalvereniging Vorden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronck-
horst onderbrak dinsdagmorgen haar wekelijks overleg om een delegatie
van de voetbalvereniging ‘Vorden’ te ontvangen. Bij deze club is men de-
zer dagen met een grote verlotingactie gestart, met als achterliggende ge-
dachte om met de opbrengst de accommodatie aan de Oude Zutphense-
weg te renoveren en uit te breiden.

en kochten elk een lot van 50 euro. De
voetbalclub denkt 1500 loten te verko-
pen.. 

Gelet op het prijzenpakket met onder
meer twee nieuwe auto’s als hoofd-
prijs, verwacht de organisatie de loten
aan de man te kunnen brengen. Overi-
gens mag de 50 euro ook in vier ter-
mijnen van 12,50 euro betaald wor-
den.

Inmiddels hebben diverse Vordense
bedrijven en de middenstand via spon-
soring ook hun steun aan de actie toe-
gezegd.

Liefdevolle aanraking is net zo belang-
rijk als voedsel en zuurstof. Het gaat
niet alleen om het aanleren van massa-
ge in deze cursus. In feite leert de cur-
sus het contact met de baby verbete-
ren. Het gevoel van geborgenheid
wordt versterkt. Rust en ontspanning
bij de baby en tussen ouder en kind
wordt bevorderd. De baby kan er vaak
beter van slapen en ook op het huilge-

drag kan de cursus een gunstige in-
vloed hebben. Bovendien is de massage
ook goed voor de tastzin van het kind-
je en stimuleert het de spijsvertering.

Verder wordt er in de cursus onder an-
dere aandacht besteed aan tillen en
dragen, het leren herkennen van li-
chaamstaal en de motorische ontwik-
keling van het jonge kind. 

De cursus is bestemd voor moeders,
vaders of verzorgers met baby's vanaf
ongeveer zes weken tot zes maanden.
Er is ruimte voor contact met andere
ouders. Ervaringen en wederzijdse
adviezen kunnen worden uitgewisseld. 

Locatie: Wijkgebouw Yunio/Sensire,
Het Wiemelink 40. Datum: vrijdagen
28 november, 9 en 19 december 2008. 

Aanmelding/Informatie: tel. 0314 - 35
64 31 of via: cursusbureau@sensire.nl

Cursus Babymassage
Het cursusbureau organiseert voor Yunio in Vorden de cursus "Babymas-
sage".

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Begroting 2009

Sint Nicolaaskrant

Bronckhorst

Op 11 november a.s. verschijnt de 

Sint Nicolaaskrant. 

De krant wordt verspreid in de gemeente

Bronckhorst, Ruurlo en Warnsveld.

Advertenties en berichten gaarne voor 

of op 29 oktober aanleveren.    De redactie

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Orchidee
verschillende kleuren
twee stelen

van 14.99
voor  € 9.99

Gourmetschotel 750 gram € 7.99
Varkensfiletrollade 500 gram € 4.50
Bloemkool € 0.79
Dubbele spaarzegels voor het gratis bood-
schappenpakket, spaar nu extra snel!

(Krijgt u de kaart niet vol, dan kunt u zegels bijkopen.)

Elke Maandag Brooddag: 3 Broden naar keuze € 2.69 !!
Uitgezonderd Korenlanders en Waldcorn

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

MMMOOODDDEEE---KKKOOOFFFFFFIIIEEETTTIII JJJDDD
bij Teunissen Mode in Ruurlo

Modeshows onder het genot van een aangekleed kopje koffie.
Eén uurtje genieten van dames- en herenmode.

Mode-koffietijden:
Donderdag 23 oktober 2008 om 10.00 uur en 14.00 uur

Vrijdag 24 oktober 2008 om 10.00 uur en 14.00 uur

U kunt het beste even reserveren: 0573-451438



Dagmenu’s
22 t/m 28 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 22 oktober 
Mosterdsoep/Karbonade de rotonde met aardappelen
en rauwkostsalade.

Donderdag 23 oktober
Hachee met rode kool en aardappelpuree/vla flip met
bessensap en slagroom. 

Vrijdag 24 oktober
Knoflookroomsoep/Zalmfilet met dille saus, aardappelen
en rauwkostsalade.

Zaterdag 25 oktober
Hollandse biefstuk met pepersaus, frieten en rauw-
kostsalade/ijs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 27 oktober 
Uiensoep met kaascroutons/Wokki wokki van varkens-
haasreepjes, met rijst en wokgroente.

Dinsdag 28 oktober
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 oktober 10.00 uur ds. J. Kool, jongerendienst,
19.00 uur Gezamenlijke zangdienst “Vorden zingt“ in de
Herv. Kerk, dhr. J. Simmering, Heelweg.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 oktober 10.00 uur ds. J. Enderle, Harderwijk,
19.00 uur Gezamenlijke zangdienst “Vorden zingt” in de
Herv. Kerk, dhr. J.Simmering, Heelweg.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 oktober 10.00 uur Hr. H.J. Boon, Zelhem.

R.K. kerk Vorden
Zondag 26 oktober 10.00 uur Woord-/communieviering,
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 25 oktober 17.00 uur Woord-/communieviering,
herenkoor.
Zondag 26 oktober 10.00 uur Woord-/communieviering,
dameskoor.

Tandarts
25/26 oktober P.J. Waart, Barchem tel. (0573) 44 17 44.
Spreekuur van 11.30 tot 12.00 uur, alleen voor spoedgevallen.

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

�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

�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.

�Workshops KunstKring
Ruurlo: Papierkunst 3, 10 en
24-11, 13.00 uur, Presentatie
5 en 19-11, 19.30 uur, Siera-
den 25-11, 19.30 uur. Info  en
aanmelding 0573-453090 en
451599 of cursusadministra-
tie@kunstkringruurlo.nl Kijk
ook op www.kunstkringruur-
lo.nl

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

�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.
�De beste Cajun band van
Europa "Fais Do Do" bij Het
Doek Theater, op zat.1 nov.
aanvang 21.00 uur. SC Den
Diek Lichtenvoorde. Info en
reserveren: www.hetdoek.nl

�De stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 69) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel. afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nr.'s. 0575-551486 en
0651380097.

�Gwyneth Wentink met Ne-
derlands Harptrio in Kultur-
hus Ruurlo op 26 oktober
15.00 u. Kaarten à € 15 via
www.kunstkringruurlo.nl en
a.d. zaal.

�Homo, Lesbisch, Bi??
Kom bij een praat/gezellig-
heidsgroep van St. de Krin-
gen. Er zijn groepen voor
mannen, vrouwen en bisek-
suele mannen.
Mannen 0573-452375 (Wim),
Vrouwen 0573-402454
(Marleen) of mail
achterhoek@dekringen.nl
Kijk ook eens op 
www.dekringen.nl

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

Het is herfst bij de bakker

Vlaai v/d week

Stoofperenvlaai  
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Notenbar met heerlijke noten 

en amandelspijs vulling € 3,95
Slagroomsoesjes 10 st. € 2,95

�Open huis voor workshops
huis en tuindecoraties. o.a.
groendeco's of met textielver-
harder enz. Zondag 2 no-
vember van 11.00 tot 16.00
uur. M. Frederiks, Wiendels-
weg 1, 7256 KZ  Keijenborg.
Tel: 0575 463442.

Hollandse Elstar 
uit de Betuwe

super kwaliteit per kg       0,99
Hollandse broccoli

e.u.r.g.a.p. gecertificeerd 500 gram       0,69
Spaanse mandarijnen

vol van smaak, zonder pit 20 stuks       2,99
Het is weer tijd voor:

Erwtensoep 1 liter       3,99
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 25 oktober. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



Contactjes
vervolg

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

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

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

�Gezocht: Wie heeft er za-
terdag 18 okt. per ongeluk
een zwarte jas met capuchon
meegenomen uit "De Her-
berg". Tel:06-52305755?

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W 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 t

�Afslanken zonder roof-
bouw. Herbalife. Nieske
Pohlmann, tel 06-54 32 66 69

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

�Zaterdag 25 oktober a.s.
Slaatjesaktie, Sursum Corda

Gevraagd: Ervaren coupeuse
Voor inlichtingen kunt u telefonisch
contact opnemen met Beke Mode,
Smidsstraat 16, 7021 AC  Zelhem.

Tel. 0314-621285

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

Thijmen Jan
Thijmen is geboren op 14 oktober 2008 
om 23.00 uur.
Hij weegt 3315 gram en is 51 cm lang.

Gerard en Marian 
Langwerden-Zondag

Het Karspel 20
7255 CS  Hengelo Gld.
Tel: 0575 - 47 08 66

Op 13 oktober 2008 bereikte ons het droevige be-
richt van het overlijden van 

Nol Kok

Rayonmedewerker van de gemeente Bronckhorst.

Wij herinneren Nol als een rustige en betrouwbare
collega die zich vooral heeft ingezet voor het onder-
houd van het buitengebied. Zijn manier van humor
werd zeer gewaardeerd bij zijn collega’s. Wij wisten
sinds kort dat Nol ernstig ziek was, maar zijn over-
lijden kwam toch nog onverwacht. 

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met
dit verlies.

Bestuur en medewerkers 
van de gemeente Bronckhorst

OPGERICHT 11 NOVEMBER 1930

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Natuurlijk de overheerlijke

Herberg-salades
van Sursum Corda

Vanaf ’s morgens 8.30 uur zult u deze heerlijke salades 
in uw wijk aangeboden krijgen voor maar € 3,00 !

Heeft u iets te vieren en wilt u een salade voor meerdere
personen laten maken, dan kunt u deze bestellen op 
vrijdagavond 24 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur 
bij Annemiek van Savoyen - Tel.: 0575 55 10 98.
U kunt eventueel het antwoordapparaat inspreken.

Bezorgers gemist? Het is ook mogelijk om zaterdag 
tot 13.30 uur salades af te halen bij de salade kraam

bij “De Herberg”, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Namens de leden van Sursum Corda alvast bedankt!

Wat eten we het weekend van
25 en 26 oktober?

Deze is meteen
in de roos

Het schiet lekker op met ons Keurslagerkoopje van deze
week: 3 kogelbiefstukken voor maar € 6,95 inclusief

gratis kruidenboter. Daar komt bij dat in „Koken met de
Keurslager” een heerlijk recept met kogelbiefstuk

-aangevuld met een salade van paddestoelen- staat.
Zorg dat u ze niet mist!

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

Kipfilet
4 enkele € 5.00

SPECIAL

Tasty Toffee
100 gram € 1.95

VLEESWARENKOOPJE  Runderrookvlees
en boterhamworst

2x100 gram samen € 3.29

KOOKIDEE

Ribkarbonade
4 stuks € 4.98

MAALTIJDIDEE

Lasagne
500 gram € 3.98

�Zaterdag 25 oktober a.s.
Slaatjesaktie, Sursum Corda

�Zaterdag 25 oktober a.s.
Slaatjesaktie, Sursum Corda

�Bazar Welfare Rode Kruis
Bronckhorst afd. Vorden op
woensdag 29 oktober van
13:30 - 16:00 uur in de
Wehme, Nieuwstad 32 te
Vorden.

�2x kamer/keuken/geza-
menlijke badk./wasmachine)
+ eigen ingang Ruurlo 06-
40687276

Hartverwarmend waren de zeer vele bezoeken,
telefoontjes en kaarten tijdens zijn ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Jan Wagenvoort

Het gaf ons heel veel steun waarvoor onze oprechte
dank.

Henny Wagenvoort-Weenk
Kinderen en kleinkinderen

Warnsveld, oktober 2008

�Kom naar onze sfeervolle
boerderij de Wilghenhoeve in
Ruurlo voor diverse work-
shops. Liesbeth Schot-His-
sink, telefoon 0573 45 21 57,
www.wilghenhoeve.nl

Op 85-jarige leeftijd is uit onze familiekring wegge-
nomen onze schoonzus en tante

Riek Klein Bramel-Haverkamp
weduwe van Willem Klein-Bramel

Derk Klein Bramel †
Jantje Klein Bramel-Breuker †

Antoon Klein Bramel †
Grada Klein Bramel-Pelgrum

Siny Langwerden-Klein Bramel
Jan Langwerden

Marinus Klein Bramel †
Riek Klein Bramel-Schiphof

Gerrit Klein Bramel
Annie Klein Bramel-Harmsen

Neven en nichten

Vorden, 13 oktober 2008

De uitvaartplechtigheid heeft inmiddels plaatsge-
vonden.

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FACTUREN

HHHaaannndddeee lll sss---
dddrrruuukkkwwweeerrrkkk

RECLAMEFOLDERS
SPAARKAARTEN

FLYERS

PPPrrrooommmooottt iii eee---
mmmaaattteeerrr iii aaaaaa lll

wij verzorgen het graag

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij



Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

POSTERS

full-
colour

ze knallen er uit

met het oog op
kw

al
ite

it.
..

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

Laatt uww drukwerk
onzee zorgg 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

naaimachinespecialist

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

GIBO Groep, Tramstraat 6, Lochem.
Telefoon (0573) 43 84 56 of kijk op www.gibogroep.nl.

Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96, F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Monteren en plaatsen van:
• binnen en buiten zonwering
• sloten en veiligheidsbeslag
• badmeubels en douchecabines
• schuifwanden/kast systemen
• parket en laminaatvloeren

• het maken van kozijnen en ramen
• isolerende beglazing
• afhangen van binnen- en buitendeuren
• velux dakramen
• blokhutten/tuinhuisjes

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE

Aanbiedingen 
geldig van 

donderdag 23 okt. 
t/m zaterdag 1 nov.

VERENIGING VOOR PROTESTANTS

CHRISTELIJK ONDERWIJS TE VORDEN

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs nodigt u uit tot het bijwonen
van de ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op maandag 27 oktober 2008 in de gemeen-
schapsruimte van basisschool Het Hoge, Het Hoge 36 te Vorden om
20.00 uur.

Agenda: 1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de ledenvergadering 2007
4. Jaarverslag van basisschool ‘Het Hoge’
5. Financieel verslag
6. Jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR)
7. Jaarverslag van de oudercommissie
8. Afscheid aftredende leden bestuur,

medezeggenschapsraad en oudercommissie
9. Rondvraag

10. Sluiting 

De avond wordt besloten met een drankje. U bent van harte welkom.

Het bestuur



Half oktober ontvangen 21.000 inwo-
ners in de leeftijd van 19 tot 65 jaar
een uitnodiging om mee te doen. Ge-
meenten, welzijns- en zorginstellin-
gen gebruiken de resultaten van dit
onderzoek om hun beleid en activitei-
ten zo goed mogelijk af te stemmen op
de vragen en behoeften van volwasse-
nen. 

KORTE VRAGENLIJST
Dit najaar voert GGD Gelre-IJssel een
onderzoek onder volwassenen uit. Via
een aselecte steekproef uit het bevol-

kingsregister van alle 21 gemeenten in
de regio is een groep van 21.000 inwo-
ners geselecteerd. Deze inwoners wor-
den door de GGD uitgenodigd om een
enquête in te vullen met uiteenlopen-
de vragen over hun gezondheid, wel-
bevinden en leefstijl. Het invullen van
de enquête kan schriftelijk, maar ook
via internet. Dat laatste heeft als voor-
deel dat de respondent na het invul-
len van de vragenlijst direct een per-
soonlijk gezondheidsadvies krijgt. Het
onderzoek gebeurt op vrijwillige basis
en de gegevens worden anoniem ver-
werkt.

INZICHT GEZONDHEIDSSITUA-
TIE
Via regelmatig onderzoek wil de GGD
inzicht geven in de gezondheidssitua-
tie van de bevolking. Zo werd in 2005
een onderzoek onder ouderen en in
2007 onder jongeren uitgevoerd. Op
basis van de resultaten van deze on-
derzoeken stellen de gemeenten loka-
le nota's voor gezondheidsbeleid op.
De resultaten van het onderzoek zul-
len in 2009 bekend zijn.

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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Afkleppen.

B. Jenzen.

C. Ra'bat.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Zoals gezegd leerden ze elkaar kennen
bij een drukbezochte dancing. Vanuit
hun knusse woning, een voormalige
cooperatie aan het begin der Wich-
mondseweg in de kom Hengelo, wor-
den regelmatig uitstapjes gemaakt
met vrienden. De vriendengroep Ger-
rit en Marie Hulstijn; Bennie en Lies-
beth Mombarg; Jozef en Gerry Meijers;
Hans en Ina Decanije; Hans Meijer en
Tanja van de Berg; hadden heel wat
uitgedacht toen het zilveren paar het
feest in zaal Langeler had aangekon-
digd. Gerrit Onstenk, welke altijd zo
besmuikt lacht, zit vol adrealine, niet
alleen in zijn werk, maar ook in le-
venslust. Zijn charmante echtgenote,
afkomstig uit Warnsveld, steunt hem
hierin ten volle. Zo werd in de feest-
zaal al het een en ander uit de doeken
gedaan en allerlei geinmateriaal toe-
gestopt.

In een winkelwagen, waar ze achter
moesten zitten kregen ze de meest gei-
nige dingen toebedacht, o.a. oranje
toeters en bellen, schapenwol enz,
enz. Met veel tiroler muziek en uit-
spraken werd het een en ander om-
lijst. Die muziek hadden de vrienden
gekozen, omdat Gerrit en Ria eens op
een plek hadden vertoefd in het oos-
ten van Oostenrijk, hetgeen hen niet
bevallen was. Deze vierdaagse reis was
hen overigens aangeboden. D'r is geen
zak te doen' in een streek dichtbij Tsje-
cho-Slowakeije. Gerrit Onstenk houdt
van levendigheid. Hij gaat liever naar
de zon. 

De feestopdracht voor het paar was
om op zondagmiddag na de feestdag
al trappend op een fietstandem door
het dorp te rijden, vanaf de woning.
Gekleed in tiroler kledij, baande het
paar met enig opzien. Daarbij moes-
ten ook allerlei opdrachten worden
uitgevoerd. Op de roos schieten op een
kaart, grote ballen gehakt eten, verse
rookworst (liefst me een grote partij
stamppot) enz, enz.

Als een bourgondier gaat Gerrit graag
uit, met in zijn slipstream Ria. Gerrit
is opvallend lang met grote voeten,
echt geschikt voor steppen. Met deze
voeten trapte hij regelmatig tegen een
bal in het negende elftal van Pax. De
actieve balschopperij heeft hij achter
de rug en is op de zondagmorgen ac-
tief als fluitist en flierefluiter bij dit
voetbalelftal.
Een extra opdracht op de zondagmid-
dag was ook de schapen voeren in de
zogenaamde Alpenweide aan de Ban-
ninkstraat. Dit symboliseerde het be-
gin van de handelscarriere van Gerrit
Onstenk. Begonnen met handel in
schapenwol, werd overgeschakeld
naar meubelhandel in uiteenlopende
soorten. 'As ut moar centen oplevert' is
het commentaar van Gerrit, maar ook
van Ria. Zij is mede ondersteunend in
de administratie van het bedrijf. Ger-
rit stak ooit eens de handen uit de
mouwen bij een meubelfabriek, van-
daar de voorliefde voor handelbedrij-
ven in meubels. 
Het afsteken van vuurwerk rond oud
en nieuw is een grote liefhebberij 'het
mot knappen en kraken' daarbij toch
wel de veiligheid in acht nemende.
Dochter Nienke, zoon Ron en de
vriend van Nienke te weten Rick, had-
den een heel kleurige feestgids in el-
kaar gestampt. Allerlei spitsvondig-
heid over het zilveren paar kwamen
aan de orde, doorspekt met een grote
dosis humor en geintjes. De koninklij-
ke harmonie Concordia kwam een
feestelijke serenade brengen, de schut-
terij Eendracht Maakt Macht kwam in
tenue op bezoek, omdat Gerrit en zijn
vrouw de Marketenters van mooie
nieuwe kledij hadden voorzien. Het
paar sponsort getrouw onder meer
Schutterij EMM, harmonie Concordia,
voetbalvereniging Pax en nog tal van
andere clubs, met schenkingen en re-
clame. Het zilveren huwelijk zullen
daarom Gerrit en Ria Onstenk niet
licht vergeten. Holadiee in Tiroler
stemming uitgedrukt.

Gerrit en Ria Onstenk houden van leven in de brouwerij

Zilveren paar al trappend
door Hengelo

Dat hij de eretitel draagt van meubelkoning heeft Gerrit Onstenk uit
Hengelo Gld te danken aan een opmerking welke hij zelf uitte bij het
behalen van een schutterstitel bij de Hengelose Kermis een paar jaar
geleden. Zijn vrienden benoemden hem tot meubelkoning omdat hij als
handelaar zeer aktief is in deze branche. Samen met zijn echtgenote Ria,
welke hij ooit leerde kennen tijdens een stapavond in dancing 'Con-
cordia' zetten ze stevig hun schouders onder hun bedrijf 'Akzie' aan de
Winkelskamp op het industrieterrein. Daarnaast beheren ze ook een
grote meubelhal aan de Molenkamp. Naast hun zakenleven zijn ze beide
ook aktief in het uitgaansleven.

Gerrit en Ria Onstenk als Tirolers door Hengelo

Gerrit en Ria Onstenk wachten af wat er komen gaat

Op een eenvoudige manier  worden
van allerlei biologische producten
wijn gemaakt en aan huis verkocht. Je
kunt het bijna geen gewas bedenken
of er wordt wijn van gemaakt, van
wortels, bieten en graan tot vruchten
en pompoenen. Na de bezichtiging
verteld de heer Marti Harmsen over de
gang van zaken bij de vergunningaan-
vraag. Omdat het hier gaat om een pi-
lot project en er in de buurt een nieu-
we boerderij gesticht zou worden is
het niet allemaal eenvoudig geweest
om alle vergunningen rond te krijgen.
Maar er wordt inmiddels al druk ge-
bouwd aan een dubbele woning op
het erf. Ook zal er een landgoed ko-
men en voor de toekomst zijn er nog
plannen voor een bed en breakfeast
accommodatie. Dat niet alle aanvra-
gen even soepel verlopen zijn, heeft
ook te maken met het nieuwe aan de
situatie, de varkens werden omgewis-
seld voor zoogkoeien en de agrarische

bestemming bleef bestaan. In veel ge-
vallen is het bij een rood voor rood re-
geling zo dat de agrarische bestem-
ming verandert in een woonbestem-
ming. 

De CDA fractie heeft een bijzondere
leerzame excursie gehad en met eigen
ogen bekeken hoe de situatie op dit be-
drijf is. In de praktijk blijkt dat bij een
vergunningaanvraag verschillende ob-
stakels moet worden genomen om tot
een goed resultaat te komen.

Na de middag werd het bedrijf van de
familie Regelink aan de Hengeloseweg
in Vorden bezocht.

Tonnie en Gerrit Regelink hebben een
melkveebedrijf en willen graag uit-
breiden zodat er een inkomen is voor
beide broers. Het probleem is dat een
250 meter zone (rond een naburig na-
tuurgebiedje) dwars door de bestaan-

de ligboxenstal loopt. Verlengen van
de stal is niet  mogelijk. Uitbreiding
naar de zijkant is niet mogelijk omdat
de stal te dicht op de weg zou komen.
Bij een aanpassing van de milieuver-
gunning mag er in het gedeelte van de
stal, dat binnen de 250meter cirkel
valt, zelfs geen vee meer gehouden
worden.
Uiteindelijk ligt er nu een plan , om
een volledig nieuwe stal te bouwen
aan de andere kant van de boerderij.
De Gebroeders hadden liever een min-
der ingrijpende verbouwing gereali-
seerd, maar rigide toepassing van de
250 meter zone dwingt hen tot "ver-
plaatsing" van de stal. Met de provin-
cie lopen gesprekken om  de bestaan-
de stal toch te mogen blijven gebrui-
ken als veestalling.

De CDA fractie concludeert hieruit dat
er soms door regelgeving onwerkbare
situaties ontstaan en dit wil  de CDA
fractie graag opgelost zien. Natuur is
erg belangrijk, maar koeien in de wei
zijn zeker zo belangrijk voor het bepa-
len van een streek eigen beeld in het
landschap. De CDA- ers kunnen terug
kijken op een leerzame dag.

Bij wijnboerderij Bruil in Hengelo en bij de gebroeders Regelink in Vorden

De CDA fractie op werkbezoek

Op zaterdag 4 oktober bezocht  de CDA fractie de familie Harmsen aan de
Koningsweg 1 in Hengelo om te praten over de manier waarop de vergun-
ningaanvraag is verlopen. Maar eerst wordt de wijnproductie bekeken. De
familie Harmsen is erg inventief en innoverend wat betreft de tak wijn
maken.

In de regio Gelre-IJssel

Groot
gezondheids-
onderzoek
onder
volwassenen

De GGD voert in de maanden okto-
ber en november van 2008 een
grootschalig onderzoek uit onder
volwassenen in de regio Gelre-IJs-
sel.



Afgelopen woensdagmiddag stonden
ze in trainingstenue met de voetbal-
schoenen aan, op het veld van de voet-
balvereniging ‘Vorden’. Niet om een
balletje te trappen, maar tijdens de
training van de pupillen, als assistent
van Peter Jansen. Voetballen in compe-
titieverband deden de heren tot voor
een kwart eeuw geleden. Toen werden
de kicks in de wilgen gehangen en
kreeg een andere passie (hardlopen)
de overhand. Assisteren bij voetbaltrai-
ningen voor de kleinste jeugd, is voor
hen een leuk intermezzo. We hebben
het over Henk Steintjes en Ernst te
Velthuis, beiden sinds enkele weken
’60 plussers’, zeer gepassioneerde
hardlopers en bovenal zijn het ‘maat-
jes’. Begin dit jaar zei Henk Steintjes
juist herstellende van een kijkopera-
tie, tegen zijn vrouw: ‘Weet je Lies, ik
zou als ik straks zestig ben, best een
keer de ‘echte’ marathon in Athene
willen lopen’. Lies dacht toen bij zich
zelf: ‘dat zal, een marathon lopen in
Athene betekent dat Henk er eerst
naar toe moet vliegen en met vliegen
heeft hij helemaal niets, dat vindt hij
te angstig’. Toch zette Henk, Grieken-
land en met name Athene, niet uit
zijn hoofd en vroeg hij terloops aan
Ernst te Velthuis of deze zin had om
mee te gaan. ‘Prima, zei Ernst, maar
dan wel met het vliegtuig er naar toe’!
Toen Lies dit hoorde liet zij er geen
gras over groeien en regelde zij al ge-
lijk in februari tickets en een hotel.
‘Een prima hotel, het is hetzelfde ho-
tel van waaruit Mart Smeets in 2004
de T.V. uitzendingen van de Olympi-
sche Spelen uitzond, een hotel met
een prachtig uitzicht over de stad’, zo
zegt een enthousiaste Ernst te Velt-
huis.
Woensdag 5 november vertrekken de

‘maatjes’ vergezeld van hun echtgeno-
tes naar Athene, lopen daar op zondag
9 november de marathon, komen
dinsdag 11 november weer terug en
staan zij woensdagmiddag 12 novem-
ber weer op het veld van ‘Vorden’ om
Peter Jansen te assisteren! Tijdens het
gesprek met de beide hardlopers ‘vlo-
gen’ de verhalen en anekdotes over
hun passie over de tafel en ‘vertelde’
het grote plakboek van Ernst daarbij
ook nog eens ‘boekdelen’. Heel toeval-
lig, los van elkaar, hadden ze het 25
jaar geleden met het voetballen in
teamverband helemaal gehad. Ze kon-
den in deze sport ‘hun ei’ niet meer
kwijt. Ernst ging gelijk hardlopen, ter-
wijl Henk Steintjes zich in eerste in-
stantie op het fietsen bij de VRTC De
Achtkastelenrijders’ toelegde. Toch
was het ook voor Henk heel snel dui-
delijk: hardlopen is toch mooier’.
Henk: ’Net als bij Ernst begon het eerst
met kleine afstanden, daarna steeds
vaker, steeds intensiever’. Intussen
hebben beide ‘krasse knarren’ al zo’n
35 hele en halve marathons uitgelo-
pen. Ernst: ‘Veelal samen, we hebben
hetzelfde ritme en dat loopt ook pret-
tig’. Henk: ‘In het begin was dat an-
ders, Ernst was tijdens het hardlopen
net een radio, hij lulde aan één stuk
door. Ik hield mijn mond, kon ook
niet anders, ik was dikwijls te moe om
iets terug te zeggen’! De beide ‘maat-
jes’ houden er een gedisciplineerd le-
ven op na. Niet te laat naar bed, daar-
door een goede nachtrust. Minimaal
drie tot vier keer gedoceerd hardlopen
in de week, veel pasta’s eten en verder
gewoon wat de pot van de echtgenotes
Lies en Diny schaft, kortom een ‘be-
wuste levensstijl’. Henk en Ernst heb-
ben ‘zittend’werk, dus is het hardlo-
pen (acht tot tien kilometer per keer)

voor hun een verademing . Ernst: ‘Het
geeft niet alleen energie, tijdens het
lopen wordt ook het hoofd leeg’. Het
lopen van marathons beschouwen de
60 plussers beiden als een uitda-
ging.‘Dat maakt het trainen juist ook
zo leuk. Ik heb de marathon in Athene
al twee keer eerder gelopen en ver-
heug mij ook op de derde’, zo zegt
Ernst die nogmaals wijst op de rust/ar-
beid verhouding. ‘Toen ik pas met
hardlopen begon, liep ik soms wel 100
kilometer in de week. Dat doe ik niet
meer, teveel van het goede’. In de aan-
loop naar de marathon in Athene heb-
ben Henk en Ernst de trainingsarbeid
geleidelijk opgebouwd. Henk: ‘Telkens
het aantal kilometers opvoeren, thans
zijn we aan een ‘stuk van 34 kilome-
ter’ toe. Het moeilijkste punt bij de
marathons ligt rond de 30 kilometer.
Ben je daar doorheen, dan kun je ge-
makkelijk de 42 kilometer (en 195 me-
ter) halen’, zo zegt hij. Beiden vinden
de eerste honderden meters eigenlijk
de moeilijkste. Veel lopers bij elkaar
(pakweg 3000) dus zorgen dat je op de
been blijft. Henk en Ernst hebben op
voorhand twee afspraken gemaakt: na
de start proberen bij elkaar te blijven
en vervolgens gezamenlijk over de
eindstreep. Met een te verwachten
temperatuur van circa 20-23 graden
hopen de Vordenaren binnen de vier
uur te finishen. Henk tot slot: ‘Het
ideale weerbeeld tijdens een mara-
thon is pakweg 17 graden en een licht
motregentje’! Of de weergoden rond
de Acropolis deze wens straks zullen
honoreren, blijft vooralsnog een open
vraag!

Verjaarscadeautje voor 60 plussers

Henk Steintjes en Ernst te Velthuis
gaan marathon in Athene lopen!

Ernst te Velthuis en Henk Steintjes.

Deze dienst zal dit keer niet alleen ge-
organiseerd worden voor, maar ook
door jongeren. De organisatie is dit

keer namelijk in handen van 't Heilig
Avondje. Dit is een groep jongeren van
16 tot 25 jaar die eens per twee weken
bij elkaar komt om samen over het ge-
loof te praten, maar ook vooral om een
gezellige avond te beleven. Het thema
"Een Frisse Wind" verklaard al veel, de
jongeren willen laten zien dat je ook
op een enthousiaste en leuke manier
kan geloven en dat een kerkdienst
echt niet saai hoeft te zijn. De dienst
begint om 10 uur, iedereen is van
harte welkom. We hopen je te zien!

Een Frisse Wind

Nog een paar dagen en dan is het
eindelijk zover, er zal op zondag 26
oktober aanstaande namelijk weer
een jongerendienst plaatsvinden.
Wederom is de locatie de Dorps-
kerk en zal ds. Jan Kool de preek
verzorgen, maar voor de rest zal de-
ze 3e editie op vele punten afwij-
ken van de vorige twee.

Het ingezamelde voedsel is bestemd
voor de allerarmsten in verschillende
Oost-Europese landen en in Afrika.
Met name en alleenstaanden hebben
het daar nog altijd erg moeilijk. Ze
kunnen amper rondkomen van het in-
komen dat ze ontvangen. Door het uit-

delen van voedselpakketten in samen-
werking met de plaatselijke kerken
wil de organisatie Dorcas Hulp Neder-
land deze mensen de winter doorhel-
pen.  De medewerkers van vorig jaar
Jan Strijd en Jan Olthaar zijn samen
met bedrijfsleider Fred Weijers de

voorbereiding van deze actie gestart.
Komt u allen 7 november a.s.naar Su-
per de Boer en koop wat extra bood-
schappen voor deze arme medemen-
sen. Bij de ingang van de winkel wordt
u een speciaal boodschappenlijstje
overhandigd. Nieuw is dat er ook dit
jaar oude gebruikte mobiele telefoons
worden ingezameld. Ook is er een col-
lectebus aanwezig ter ondersteuning
van de transportkosten. Helpt u mee
deze actie tot een succes te maken? De
organisatoren zijn u daarvoor erkente-
lijk.

Voorbereiding Voedselactie 
op 7 november a.s. gestart

Binnenkort is het weer zover, dan vindt van 's morgens 8.30 uur tot 's
avonds 20.30 uur in de winkel van Super de Boer ( Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys), Dorpsstraat 18 te Vorden de jaarlijkse voedselinzameling plaats.
In Vorden werden vorig jaar ruim 105 dozen met inhoud ingezameld;
we hopen bij de komende actie dit aantal te overtreffen. Dit kan alleen
met uw hulp!

voorbereiding voedselactie, v.l.n.r. Jan Strijd en Fred Weijers (bedrijfsleider).

Het publiek kan een grote verschei-
denheid aan artikelen verwachten, zo-
als geborduurde- en gehaakte kleden,
schorten, beestjes, poppenkleertjes,
handdoeken e.d. Het bijzondere hier-
bij is dat alle handwerken door de

deelneemsters aan deze bazaar, zelf
zijn gemaakt. Ook zijn er handwerken
voor ‘half geld’ te koop. Tijdens de ba-
zaar die tussen 13.30 en 16.00 uur
plaats vindt, is een verloting met ‘al-
tijd prijs’, en is er ook koffie en thee.

Van de opbrengst wordt nieuw hand-
werkmateriaal gekocht en worden de
deelneemsters enkele gezellige midda-
gen aangeboden.

Bazaar Welfare Rode Kruis
Vorden
Welfare Rode Kruis Vorden houdt
woensdag 29 oktober in verzor-
gingshuis "De Wehme" haar jaar-
lijkse bazaar.

OKTOBER
22 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
23 PCOB middagbijeenkomst in het

Stampertje Hulporganisatie Dorcas
24 Muziekavond het Klavier en

Friends bij het Klavier Vorden
25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

in de Wehme info 55 20 03
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

6 november, Beeldende kunst Biblio-
theek, Vorden lezing over Charley
Toorop

20 november, Film, Bibliotheek Vor-
den The Kite Runner

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.



Graag willen wij de Vordense brand-
weer bedanken voor het beschikbaar

stellen van de kazerne. Foto Wille-
mien bedankt voor het maken van de

bovenstaande foto en dat er een col-
lectebus in de winkel mocht staan,
net zoals bij de familie Eskes van "in
den 4-akker". Hierbij willen wij alle
collectanten bedanken voor hun inzet
voor deze collecte.

Opbrengst collecte brandwondenstichting

Ook dit jaar zijn de brandweermannen en andere trouwe collectanten
weer op pad geweest om te collecteren. De opbrengst van dit jaar bedroeg
€ 2278,84.

Dit is een wedstrijd bestaande uit drie
onderdelen. Er wordt eerst een dres-
suur proef gereden, daarna gaat de
combinatie de cross in, dit is een ter-
reinrit met hindernissen, als laatste
volgt het springparcours. Alle resulta-
ten worden bij elkaar opgeteld en er
komt een uitslag uit de bus. Twee pony
leden van ponyclub De Graafschap de-
den goede zaken: Nienke Woerts won
met Nina de 2e prijs in de klasse L cat.
DE. Sebastiaan Hamer reed ook mee in
de klasse L cat. DE en verdiende een
knappe 3e prijs met Sunshine of Toys.

Ponyclub 

De Graafschap
In Barchem is een SGW wedstrijd
verreden op 19 oktober jl.

Sebastiaan Hamer met Sunshine of Toys.

RATTI
Zondag 19 oktober
10:00 Ratti 2 (zon) - VIOD 9 4-1 

Programma
Zaterdag 25 oktober
10:00 Ratti D1C - Zelhem D1  
11:00 Ratti E1C - SBC '05 E2  
10:00 Ratti F1C - Pax F5

16:30 Grol 13 - Ratti 5 (zat)  
10:30 DVOV C1 - Ratti C1  

Zondag 26 oktober
14:00 Ratti 1 (zon) - NVC 1
10:00 Ratti 2 (zon) - Dinxperlo 4 
10:00 Ratti 4 (zon) - Oeken 4 
12:30 Ratti DA1 (zon) - HC '03 DA1
10:00 VIOS B. 7- Ratti 3 (zon)

Vo e t b a l

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
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Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten
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Nú uw discount 
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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

HUISAR

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

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.
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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

eonspelers.

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 
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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

Weeversdrukkerij

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

Borculoseweg 15a
7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 45 40 27
Fax  0573 - 45 38 25

info@gerardwesselink.nl 
www.gerardwesselink.nl

aan- en/of verkoop • taxaties • productierechten • bedrijfsverplaatsing

Afslanken zonder sporten bij 
Body Control Zutphen

Voor vrouwen én mannen die willen afslanken 
maar geen tijd of zin hebben om naar een 
sportschool te gaan, of mensen die in
verband met hun lichamelijke gesteldheid
niet kunnen sporten, is het Myo-balance
afslanksysteem ideaal.
Het systeem in ontwikkeld door Gerry Pollock, 
wetenschapper en mede verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de pacemaker.
Een behandeling met de Myo-balance van 17
minuten staat gelijk aan twee tot drie uur 
sporten. Dit terwijl men in een comfortabele
houding ligt. Voor de behandelingen met het
apparaat is het niet nodig om een 
basisconditie te hebben en geldt geen
leeftijdsgrens, het is echt voor alle leeftijden
geschikt.
Verder worden de behandelingen uitsluitend 
gegeven door speciaal daarvoor opgeleide en
getrainde mensen.

Eén kledingmaat minder na 1 kuur
Het apparaat werkt op specifieke door de
klant aangegeven probleemgebieden, zoals
buik, benen, billen, heupen en taille. Een 
totaal van tien behandelingen in 3 tot 4 weken 
resulteert in een zichtbaar en meetbaar
verlies. Het apparaat versterkt de spieren,
verwijdert gifstoffen, helpt bij de afbraak van
cellulitis en vet.

Afslanken en verstevigen
Myo-balance helpt bij het afslanken en
verstevigen van het lichaam. Naast het
gewichtsverlies wordt ook de huid
aanzienlijk verbeterd.
Ook voor mensen met extreem
overgewicht is het mogelijk om in
combinatie met voedingsadviezen
verantwoord af te slanken. Hiervoor is er 
de voedingslijn Body Control Nutrition.
De Myo-balance wordt ook gebruikt voor

het opbouwen van spiermassa of
specifieke spierversteviging. Verder helpt
het apparaat bij bekken- rugklachten, 
fibromyalgie en MS.

Behaalde resultaten
Hieronder geven wij een verhaal van een

ap wilde ik
graag een maatje minder. Mijn resultaat is 
inderdaad een maatje minder (van 40 naar
38) na slechts één kuur! En mijn lichaam is
weer een stuk strakker geworden. Ik voel 
mij nu weer een stuk prettiger in mijn

Introductiebehandeling
Wilt U het Myo-Balance apparaat ook
eens ervaren? Tijdens de vrijblijvende

-- maakt
U kennis met het Myo-balance systeem en
wordt samen met U een individueel
behandelingsplan opgesteld.

Body Control Zutphen
Troelstralaan 55, 7204 LC Zutphen
Tel: 0575- 785644
E-mail: zutphen @bodycontrol.nl
Internet: www.bodycontrol.nl

K a p s a l o n :
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.

S c h o o n h e i d s s a l o n :
Gelaatsbehandelingen dames en heren 
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423



Daarna, vanaf ca. 17.00 uur,  kan men
weer volop genieten van de welbeken-
de "broodtafel" van Mattie en Sjaan.
Neem de buren, vrienden en familiele-
den mee!!! 

Men begint zoals gewoonlijk om 14.30
uur in het Ludgerusgebouw in Vier-
akker. Graag tot dan!

Seniorensoos Vierakker/Wichmond

Niet vergeten!: 
zaterdag 25 oktober
De seniorensoos houdt haar "gezel-
lige middag" op zaterdag 25 okto-
ber a.s. De  "Harmonicagroep de
Möllespöllers",  met eigen be-
stuurslid Diny, zullen de senioren
gezelschap houden, wat heet: ze
zullen er een oergezellige middag
van maken, want reken maar dat
het dat wordt.

VORDENSE BRIDGECLUB
Op maandagavond 13 oktober jl. werd
er gebridged in het Dorpscentrum te
Vorden.

De uitslagen in de A-lijn:
1. Mevr. Gerichhausen / Dhr. Wullink
64,58%
2. Dhr. Bergman / Dhr. Veen 60%
3. Mevr Warringa / Hoftijzer 54,58%

De uitslagen in de B-lijn:
1. Mevr. Lassche / v.d. Werf 58,75%
2. Mevr. Veenhuis / Westerhof 54,58%
3. Mevr. Grootenhuis/Speulman 53,75%

Op woensdagmiddag 15 oktober werd
er gebridged in het Dorpscentrum te
Vorden. 

De uitslagen in de A-lijn:
1. Mevr. / Dhr. den Ambtman 60,21%
2. Dhr. Post / Dhr. Sprey 59,13%
3. Mevr. Hoftijzer / Vruggink 57,71%

De uitslagen in de B-lijn:
1. Mevr. Rikxoort / Dhr. Rikxoort
2. Dhr. Kip / Dhr. Oldenhave 60,55%
3. Mevr. Gasseling / Warnaar 59,38%

B r i d g e

Collecteweek 26 oktober t/m 1 no-
vember: op naar de 2,2 miljoen eu-
ro
U bepaalt uw eigen inzet. Collecteren
hoeft niet veel tijd te kosten: met twee
uur van uw tijd kunt u al heel veel be-
tekenen. U bepaalt tijdens de collecte-
week zelf op welke dag, welk tijdstip
en in welke buurt u gaat collecteren.
Of u neemt de collectebus mee naar
uw werk of naar school!

DIABETES NEEMT EPIDEMISCHE
VORM AAN
De kans is groot dat u iemand in uw
omgeving kent die diabetes heeft, of
leert kennen. Want iedereen kan het
krijgen, jong en oud, dik en dun. En
elk jaar komen er 70.000 mensen met
diabetes bij. Diabetes begint epidemi-
sche vormen aan te nemen. Maar liefst

1 op de 19 mensen in ons land heeft
deze aandoening. In totaal telt Neder-
land ongeveer 1 miljoen mensen met
diabetes. Een groot aantal daarvan
weet nog niet dat ze deze ziekte heb-
ben.

ONDERZOEK LEIDT TOT GENEZING
Het Diabetes Fonds werkt hard aan op-
lossingen voor het diabetesprobleem.
Zo financiert het Fonds onderzoek
naar manieren om diabetes te gene-
zen via transplantatie van insuline-
producerende cellen. Het onderzoek
naar transplantatie is nu zo ver gevor-
derd dat genezing voor mensen met
type 1 diabetes zienderogen dichterbij
komt. Voor veel kinderen, die zichzelf
nu vaak viermaal daags moeten injec-
teren met insuline, is dit een grote
wens. En die wil het Diabetes Fonds
graag laten uitkomen.
Help het Diabetes Fonds, want zonder
uw hulp komen we nergens! Investeer
een paar uur om diabetes aan te pak-
ken. Woont u, of wilt u collecteren in
Vorden, neem dan contact op met:
Collecteleider G.J. Brummelman, tel.
551701, e-mail:
a.brummelman-heida@hetnet.nl

Diabetes Fonds zoekt vrijwilligers voor collecteweek 2008

Ook u kent iemand met diabetes!
Het Diabetes Fonds kan ieder jaar
rekenen op een groot aantal trou-
we vrijwilligers. Vorig jaar haalden
zij ruim 2 miljoen euro op, dit jaar
willen we richting de 2,2 miljoen.
Het Fonds vraagt daarom in de col-
lecteweek van 26 oktober tot en
met 1 november uw hulp.

De neefjes vormen samen het DDM
MX TEAM en zijn beide fervente mo-
torcrossers.  Daar laten ze alles voor
staan! Dit jaar hebben ze voor het eer-
ste KNMV wedstrijden gereden. Dat
was een heel nieuwe ervaring. Want
bij de KNMV gaat het er net iets anders
aan toe dan bij de club, streek en uit-
wisseling wedstrijden. Maar wel een
ervaring op zich want ze hebben op
heel veel verschillende banen gere-
den, van Middelburg tot Veendam. En
op de grand-prix baan van Valkens-
waard te rijden vonden ze ook erg
gaaf. De jongens hebben ervan geno-

ten ook al konden ze nog niet voorin
meerijden. Dat lukte wel bij de streek-
wedstrijden. Dit is zijn een aantal wed-
strijden in de Achterhoek georgani-
seerd door de verenigingen uit Varsse-
veld, Lichtenvoorde, Hummelo, en
Halle. De jongens hebben alle wedstrij-
den gereden Mischa heeft het zelfs ge-
presteerd om alle wedstrijden te win-
nen en is dus Streekkampioen gewor-
den. Dylan heeft ook een mooie pres-
tatie neergezet en is 3de geworden.
De Uitwisselingsmotocross (UMX) is
een gezamenlijke competitie van de
motorclubs BMAC Borculo, HAMAC
Harfsen, HAMC St Isidorushoeve, MAC
de Holterberg, MAC SEV Lochem, MC
Ons Genoegen Markelo, MC Ruurlo en
VAMC de Graafschaprijders Vorden.
Ook deze hebben ze allemaal gereden.
Mischa wederom een eerste plek in de
totaalstand en Dylan ook weer een
derde plek. En daar mogen ze trots op
zijn! Mischa moet nog 2 wedstrijden
voor de KNMV rijden maar voor Dylan
zit het seizoen erop. Ook neemt hij af-
scheid van zijn KTM 85cc. Hij zal over-
stappen op de 125cc en zal  het vol-
gend seizoen nog zwaar krijgen.
De jongens willen van de gelegenheid
gebruik maken de sponsoren te be-
danken die het mede mogelijk maken
dat ze deze sport kunnen beoefenen.

DDM MX team sluit seizoen goed af

Mischa Kuit 10 jaar wonend in
Vorden rijdt KTM 65cc grote wielen
en Dylan Mensink 14 jaar rijdt KTM
85 cc grote wielen en woont in
Zutphen.

Mini Bosman: ‘Wij hopen van ganser
harte dat zich de komende maanden
nog mannen en vrouwen vanaf 55 jaar
en ouder zullen aanmelden, willen we
richting toekomst kunnen blijven
voortbestaan. Achter de geraniums zit-
ten is ook niks en van het dansen
wordt men alleen maar jonger’, zo
zegt ze. Overigens kunnen mensen die
geïnteresseerd zijn zich aanmelden bij
Nel Meijer (442064) of bij Mini Bosman
(441330). Ook kan men geheel vrijblij-
vend op de dinsdagavond zomaar het
Ludgerus gebouw binnen stappen om
te kijken of aan een dansje meedoen.
Deze repetitieavonden beginnen om
18.00 uur en duren tot 19.30 uur.
Truus Dimmemdaal: ‘Die tijd houden
we bewust zo aan, heb je 's avonds nog
andere bezigheden, verjaardag of i.d.
dan hoeft men niets af te zeggen’. Pen-
ningmeester Mini Bosman wijst daar-

bij nog op een ander aspect: ‘Voor ons
is dit tijdstip financieel ook aantrekke-
lijk, na ons kan het gebouw op de dins-
dagavond namelijk nog voor andere
doeleinden gebruikt worden'! Behalve
de gezelligheid heeft de dinsdagavond
voor de groep ook een sociale beteke-
nis. Even gezellig bijkletsen, een bor-
reltje drinken wanneer er iemand ja-
rig is e.d. Nel Meijer: ‘Wij zijn blij met
onze leidster Yvonne Pen uit Varsse-
veld. Zij zorgt steeds voor veel afwisse-
ling. Dansen uit Israël, Griekenland,
uit Rusland of volksdansen uit andere
landen, steeds wat anders. Yvonne
hanteert daarbij als stelling; ‘niks
moet, alles mag’! Momenteel zijn we
bezig met het instuderen van een Oos-
tenrijkse klapdans. Aangezien wij
slechts een paar heren bij de groep
hebben, dansen de dames ook regel-
matig als ‘heer’. We lachen onder het

dansen heel wat af’, zo zegt Nel. De
volksdansgroep Vierakker Wichmond
is in 1978 vanuit de Bejaardensoos ont-
staan. De start was dat jaar op 19 okto-
ber met 18 dames. In de beginjaren
was de leiding van de groep in handen
van mevrouw van Ooyen uit Lochem.
Na haar stond Bep van Dijk voor de
groep en de laatste jaren dus Yvonne
Pen. In de beginjaren liep het ledental
zelfs op tot bijna dertig. Het eerste be-
stuur bestond uit Stien Schoenaker,
Garritje Bosman en Anne Arends. In
de jaren dat het ledental uit rond de
20 (of meer) dames bestond, trad de
volksdansgroep ook dikwijls in ver-
pleeg- en verzorgingshuizen op. Tij-
dens de Oranjefeesten in augustus was
de volksdansgroep tijdens de optocht
ook met een versierde wagen van de
partij. Naarmate het aantal leden te-
rugliep, vervielen ook de optredens el-
ders en is men momenteel blij dat er
op de dinsdagavond nog onderling ge-
danst kan worden. Gemeentelijke sub-
sidie wordt niet gegeven, wordt het le-
dental nog verder ingekrompen dan
weten Truus, Mini en Nel één ding ze-
ker, dan is ‘de pot’ binnen twee jaar
leeg en zal de stekker er noodgedwon-
gen uitgetrokken moeten worden. Dus
einde oefening (lees volksdansgroep)
Toch blijft het optimisme bij het drie-
tal dames vooralsnog overheersen en
hopen zij bij het 30-jarig jubileum van-
uit de gemeenschap, een mooi aan-
trekkelijk cadeau te ontvangen, name-
lijk aanwas van nieuwe leden’!!

Ledentekort bedreigt voortbestaan
volksdansgroep Vierakker-Wichmond

Bij de volksdansgroep Vierakker-Wichmond staat vrolijkheid en gezellig-
heid hoog in het vaandel. Onder het motto ‘bewegen is goed voor de mens’
wordt er elke dinsdagavond met enorm veel plezier gedanst. Deze week
bestaat de groep 30 jaar, men wil daar nog graag een flink aantal jaren
aan toevoegen. Echter de ‘haalbaarheidsfactor’ lijkt met de jaren minder
te worden. De situatie is thans zo, dat mocht het ledental niet opgekrikt
worden, men over twee jaren de pijp aan Maarten moet geven. Het is dan
financieel niet meer op te brengen.De kosten van zaalhuur, het betalen
van de leidster e.d.zijn dan te hoog. Alleen een forse contributieverhoging
zou dan nog soulaas kunnen bieden. En dat laatste vindt het bestuur, be-
staande uit Truus Dimmendaal (voorzitter), Nel Meijer (secretaris) en Mini
Bosman (penningmeester) een te zware wissel op het ledental. Momenteel
bestaat de groep uit tien dames en twee heren in de leeftijd van 60 jaar en
ouder. Hentje Bargeman (85) en Johanna Heuvelink (83) spannen wat dat
betreft de kroon.

Van links naar rechts: Mini Bosman, Nel Meijer en Truus Dimmendaal.

Voorzitter William van der Veen laat
weten het besluit van Wolvetang jam-
mer te vinden maar tevens te respecte-
ren. Bestuur en trainer hebben uitge-
sproken om er  dit seizoen alles aan te
zullen doen om op passende wijze af-
scheid van elkaar te kunnen nemen;
helaas is er al een afstandje tussen de
koplopers en Vorden in 4C maar zijn
natuurlijk ook nog periodes te verde-
len! Wolvetang heeft in zijn trainers-
carrière de selectie van Vorden twee-
maal onder zijn hoede gehad; de eer-
ste keer was in de periode van 1999
t/m 2001 waarin hij in zijn laatste sei-
zoen promotie naar de derde klas af-

dwong. Afgelopen seizoen is hij na 4
verloren wedstrijden opnieuw inge-
stapt nadat trainer te Winkel per di-
rect zijn functies had neergelegd. He-
laas is het de trainer en zijn spelers
niet gelukt om zich te handhaven in
de derde klasse.Voor het bestuur en
technische commissie van Vorden nu
de schone taak om zich nu te richten
op een trainer die past binnen het pro-
fiel van de ambitieuze Achterhoeks
club. Wij willen graag minimaal een
vaste "derdeklasser in de derde klasse"
worden en zijn op dit moment zowel
technisch als organisatorisch bezig
om flinke stappen te maken; hierbij
past een trainer die hierin mee kan
gaan. 
De lat ligt hoog aldus de voorzitter. Bo-
vendien staan wij voor grote uitbrei-
dingen van club- en kleedgebouw om
mee te kunnen gaan in onze toe-
komstvisie. 
Kortom; we zijn zeer ambitieus en er
is daardoor dus een "hoop werk aan
de winkel"

Maarten Wolvetang stopt
aan eind seizoen als trainer
Trainer Maarten Wolvetang van de
vv Vorden heeft het bestuur van
Vorden te kennen gegeven om aan
het eind van het seizoen te stoppen
als trainer. Privéomstandigheden
en drukke werkzaamheden maken
het Maarten steeds lastiger zijn
functie/hobby als trainer te combi-
neren met zijn dagelijkse agenda.

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

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag
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wij verzorgen het graag

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

info@weevers.nl
www.weevers.nl

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 29
7201 NK Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85
info@weeverswalburg.nl
www.weeverswalburg.nl

Weevers Walburg
C OMMUN I CA T I E

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN
RAAMBILJETTEN
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het drukwerk 

verzorgen wij graag

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

Een dag 
niet gedoucht, 

is een dag 
niet geleefd.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Verkoop bij inschrijving

Perceel landbouwgrond 2.93.90 ha

Gelegen aan de Lankhorsterstraat
te Hengelo (Gld.), nabij huisnr. 18.

Biedingen uiterlijk 10 november 2008

Nadere informatie te verkrijgen bij:
Loman Vastgoed

Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG Vierakker
tel.: 0575-441331      www.lomanvastgoed.nl

BINNENDIENST-MEDEWERK(ST)ER
FUNCTIE-OMSCHRIJVING

Voor onze binnendienst zoeken wij een 

enthousiaste collega voor 24 tot 40 uur per 

week. Je weet van aanpakken en bent bereid 

je verder te verdiepen en te ontwikkelen in de 

verzekeringsbranche.

FUNCTIE-EISEN

- afgeronde MBO-opleiding Bank- en

Verzekeringswezen;

- je hebt affiniteit met de verzekerings-

branche;

- goede contactuele eigenschappen, zowel 

mondeling als schriftelijk;

- dienstverlenende- en servicegerichte

instelling;

- collegialiteit, accuratesse, eigen initiatief en 

zelfstandigheid zijn je op het lijf geschreven.

WAT WIJ BIEDEN

- een prettige werksfeer en afwisselende 

werkzaamheden in een klein teamverband;

- scholingsmogelijkheden om je verder te 

ontwikkelen;

- een bij de functie passend salaris en dito 

voorwaarden.

SOLLICITATIES

Voldoe je aan de functie-eisen en ben je

geïnteresseerd in bovenstaande vacature?

Stuur dan jouw sollicitatie met CV naar :

Memelink & Bergervoet B.V.
t.a.v.  dhr.A.B. Bergervoet,

Spalstraat 11,

7255 AA Hengelo Gld.

Memelink & Bergervoet is een regionaal full-service assurantiekantoor met een 

onafhankelijke en kwaliteitgerichte instelling voor het MKB en voor particulieren.

Met meer dan 50 jaar ervaring in de verzekeringsbranche, zowel schade- als

levensverzekeringen, pensioenen en hypotheken.

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 15 21

www.memelink-bergervoet.nl

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend 

dat zij de beschikking hebben vastgesteld met betrekking

tot de wijziging van de vergunningen ingevolge de Wet

milieubeheer. Het betreft de revisievergunning d.d. 

21 december 1999, nr. MW99.2403 en de

veranderingsvergunning en wijzigingsvergunning die 

op 10 maart 2006, nr. MPM5466 door Gedeputeerde

Staten van Gelderland zijn verleend aan Nannoka

Vulcanus Industries B.V. voor een inrichting, gelegen 

aan de Keppelseweg 347-353 te Doetinchem.

De wijziging betreft een aanscherping van de

voorschriften met betrekking tot de diffuse stof-

emissies door activiteiten of handelingen op het

buitenterrein van de inrichting.

De beschikking houdt in dat de destijds verleende

vergunningen worden aangepast door middel van het

laten vervallen van een aantal voorschriften dan wel

het aanvullen met nieuwe voorschriften.

De definitieve beschikking is ten opzichte van de

ontwerpbeschikking gewijzigd vastgesteld.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen, 

liggen ter inzage van 23 oktober 2008 tot en met

3 december 2008.

Bij de gemeente Doetinchem:

Bezoekadres: Raadhuisstraat 2 te Doetinchem;

Tijden: maandag tot en met donderdag van 9.00 uur

tot 15.00 en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur en na

kantooruren op dinsdag van 17.30 uur tot 19.00 uur

na telefonische afspraak, tel. (0314) 377 377.

Bij de provincie Gelderland:

Bezoekadres: Informatiecentrum in het Huis der

Provincie, Markt 11 te Arnhem;

Tijden: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 

16.30 uur, vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de

beschikking ingevolge de Wet milieubeheer of 

voor het maken van een afspraak voor inzage buiten

kantooruren kunt u contact opnemen met mevrouw

G. Caerteling, tel. (026) 359 85 65 van de dienst

Milieu en Water van de provincie Gelderland.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 

dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze

bekend is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State(Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

Degene die beroep instelt kan aan de voorzitter 

van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een

voorlopige voorziening te treffen, indien - gelet op de

betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist.

Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige

voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van

kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten

minste te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het

bezwaar is gericht en het registratienummer van 

het besluit;

d. de gronden van het beroep.

Voor het behandelen van het beroepschrift en 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, 2 oktober 2008

nr. MPM13836

Wijziging Wet milieubeheer/Algemene wet

bestuursrecht Nannoka Vulcanus Industries B.V.

Doetinchem

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



De heer Rob Bruintjes de voorzitter
van de Europese federatie van lange
mensen maakte  bekend dat camping
de Linde uit Meerselo provincie Lim-
burg de beste VeKaBo camping van
2008 is. Mini Camping Warnstee uit
Wichmond is wel de beste camping

van Gelderland geworden. De heer
E. Rozendaal, van Camping Warnstee,
"Wel vonden we het een bekroning op
ons werk en leuk om dit allemaal mee
te mogen maken en hebben ook ge-
noten van de leuke tijd".

Beste VeKaBo camping

Donderdag 16 oktober is op de Kampeer en Caravan jaarbeurs bekend
gemaakt wie de beste VeKaBo camping 2008 is.

Op de Paradox is er ruimte voor de na-
tuurlijke leergierigheid en onder-
zoeksdrang van kinderen. Spelen is le-

ren! U kunt kennismaken met begelei-
ders en leerlingen; er zijn boeken om
in te bladeren, dvd's om te bekijken en
de koffie en thee staan natuurlijk
klaar. De school is gevestigd aan de
Nijverheidsweg 2. 
Meer informatie vindt u op
www.schooldeparadox.nl

Open dag streekschool de Paradox
Kom op zaterdag 25 oktober kijken
op de Paradox in Vorden, een
streekschool voor leerlingen van 4
tot 18 jaar.

GHOSTBUSTERS
De teams van de Rabobank starten de
dag in Vorden, waar vanaf 9.00 uur ge-
start wordt met afval ophalen. Een
aantal medewerkers zal als echte
Ghostbuster gewapend met ministof-
zuigers mensen letterlijk de broekzak-
ken schoonzuigen. Daarna gaat men
naar Lochem waar vanaf ongeveer
11.00 tot 12.30 uur wordt opgeruimd. 

Om 13.30 uur gaan de teams aan de
slag in Zutphen. De race eindigt om
15.00 uur bij het Rabobankkantoor
aan het Hagepoortplein in Zutphen.
Hier wordt bepaald welk team het
meeste afval heeft verzameld.

GOED DOEL
De Grote Afvalrace is georganiseerd
door een projectgroep van bankmede-
werkers die hiervoor een budget kre-
gen toegekend. De opdracht luidde
echter om met zo weinig mogelijk
middelen de Afvalrace de organiseren.
Het geld dat overblijft mag worden be-
steed aan een goed doel op het gebied
van Planet. Het winnende team zal
om 15.00 uur in Zutphen het goede
doel bekend maken en vertegen-
woordigers hiervan symbolische een
cheque overhandigen.

NOG MEER MADD PROJECTEN
MADD is een landelijke dag waarop
particulieren en bedrijven gevraagd
wordt om een dag vrijwilligerswerk te
doen. De projecten zijn gekoppeld aan
de drie peilers People, Planet & Profit.
Met de Grote Afvalrace heeft de bank
gekozen voor de peiler Planet. 
In maart/april 2009 zal de Rabobank
echter nog twee projecten organise-
ren. Dit keer op het terrein van People
en Profit. Ook hieraan zullen de mede-
werkers van de bank hun bijdrage
leveren.

Grote Afvalrace in Vorden, Lochem en Zutphen

Rabobank goes MADD
In het kader van Make A Difference
Day organiseert Rabobank Graaf-
schap-Noord op 31 oktober aan-
staande de Grote Afvalrace. Mede-
werkers van de bank zullen deze
dag door de straten van Vorden, Lo-
chem en Zutphen trekken en men-
sen op een ludieke manier bewust
maken van het afval dat zij produ-
ceren. Daarnaast wordt er zoveel
mogelijk zwerfafval opgehaald.

In samenwerking met de St. Vrienden
van de Bibliotheek Vorden wordt van
oktober tot en met maart iedere derde
donderdag van de maand een film ver-
toond. De filmavonden zijn openbaar;
u hoeft dus geen lid te zijn van de Bi-
bliotheek West Achterhoek. Dona-
teurs van de Vrienden van de biblio-
theek krijgen automatisch het film-
overzicht thuisgestuurd. Een over-
zicht kan ook opgehaald worden in de
bibliotheek. Verder krijgen donateurs
korting bij de filmavonden en daar-
naast ook korting bij andere lezingen.
Een donateurschap kan al vanaf 10,-
per jaar. Komende periode heeft de St.
Vrienden verschillende activiteiten op
het programma staan. Donderdag 6
november. Een lezing over Charley

Toorop door Renate Pleumeekers
(kunsthistorica). Charley Toorop (1891-
1955) geldt als een van de krachtigste
vrouwen in de Nederlandse schilder-
kunst. Momenteel is er een speciale
overzichtstentoonstelling in Museum
Boymans Van Beuningen in Rotter-
dam. Donderdag 20 november. Twee-
de filmavond van het seizoen in de bi-
bliotheek. Zondag 23 november. Een
lezing van Jolande Withuis over Pim
Boellaard (1903-2001). Zij schreef een
boek over zijn leven als verzetsheld.
Hij ontkwam aan een terdoodveroor-
deling in het eerste OD-proces en werd
een belangrijke factor voor organisa-
ties van oud kampgevangenen. Het
boek komt deze maand uit. Deze le-
zing wordt gehouden op Kasteel Hack-
fort en is zeer de moeite waard!
Vrijdag 12 december. Opening van de
tentoonstelling 'De illusie van bewe-
ging' in de Galerie Bibliotheek Vorden.
Dit is een expositie van het werk van
Astrid Emsrbroek (Vorden).
Donderdag 18 december. Derde film-
avond van dit seizoen in de biblio-
theek. Motto van St. Vrienden Biblio-
theek Vorden is dan ook: Meer moge-
lijk met vrienden om je heen!

Filmseizoen van start
binnenkort nog meer activiteiten in de bibliotheek
Afgelopen donderdag is het film-
seizoen in de bibliotheek Vorden
weer begonnen. De eerste film was
Atonement naar een boek van Ian
Mc Ewan geregisseerd door Joe
Wright. Een mooie film waaruit
blijkt dat wat je ziet soms niet is
wat het lijkt en dat sommige ver-
klaringen daardoor verstrekkende
gevolgen kunnen hebben.

DASH
Zaterdag 18 oktober
Uitslagen
Smash '68-SCM D1 - Dash D4 4-0
Pajodos MB1 - Dash MB2 1-3
Longa '59 MC4 - Dash MC2 1-3
Avanti D4 - Dash D6 4-0

Zaterdag 25 oktober    
09.45 Eefde Side-Out MC1 - Dash MC2
de Stuw
13.30 Eefde Vios Eefde MC1 - Dash
MC1 de Stuw
14.00 Eibergen Boemerang MB1 - Dash
MB1 de pickerhal
15.30 Hengelo D.V.O. MB1 - Dash MB2
de Kamp
16.15 Lichtenvoorde Longa '59 H4 -
Dash H2 Hamalandhal
17.00 Sint Anthonis TSL Activia D1 -
Dash D1 Activiahal
18.00 Westervoort Wevoc D1 - Dash D2
de Pals
11.30  Dash D4 - KSV D1 
11.30  Dash circ. 1 - Dynamo 1 
13.00  Dash circ. 2 - Gorssel 2 
13.00  Dash circ. 3 - Avanti 1 
15.00  Dash D6 - D.V.O. D8 
17.00  Dash H1 - Doc.Stap Orion H3 
17.00  Dash D5 - D.V.O. D4 
17.00  Dash H3 - Reflex H3

Vo l l e y b a l

Ook dit jaar zullen ruim 130 (!) vrijwil-
ligers vanaf vrijdagochtend tot zater-
dagavond actief zijn om deze salades
aan de man of vrouw te brengen, met
inbegrip van de 24 vrijwilligers die in
de nacht van vrijdag op zaterdag ruim
3000 salades gaan fabriceren in een
menselijke lopende band opstelling!
Op een 9 tal  "werkstations" worden
door steeds 2 personen 2 rijen salades
opgemaakt, waarna de salades in een
koelwagen worden bewaart tot het
distributietijdstip.

Wat gebruiken we allemaal aan ingre-
diënten? Dat is nogal wat! Wat dacht u
van: Méér dan 1 ton (1000 kg dus !) sa-
ladepasta, 10 groentebakken vol met
gesneden sla, 300 eieren, 40 liter zil-
veruitjes, 40 liter doperwten, 40 L
saus, 6 serveerplaten met gesneden
druiven en 6 serveerplaten met gesne-
den tomaten, 6 potten peterselie, etc,
etc. Geen wonder dus dat de salades zo
goed smaken! Er wordt niet beknib-
beld op de toebehoren! De kwaliteits-
controle op de salades is streng! De sa-

lades worden regelmatig gecontro-
leerd op gewicht, samenstelling v d in-
grediënten, hoe ziet het geheel eruit
én natuurlijk de temperatuur.  De per-
sonen aan de lopende band dragen al-
lemaal haarbescherming en het was-
sen v d handen is een vast ritueel wan-
neer de "lopende band" wordt verlaten
of betreden! Andere vrijwilligers en
vrijwilligsters, hebben op vrijdagoch-
tend al de tomaten, druiven en sla ge-
sneden. Immers alles moet zo vers mo-
gelijk zijn, want daar halen we elk jaar
weer de beroemde " lekkerste " smaak
vandaan! Het predicaat : " Herberg /
Sursum Corda salade " staat dus echt
borg voor een optimale kwaliteit! 
Op zaterdag 25 oktober worden door
een grote groep vrijwilligers, per wijk,
de salades verkocht. Ze worden dus bij
u aan de deur gebracht! Wilt u specia-
le slaatjes laten maken, bv een opge-
maakte salade voor 4, of voor 8 perso-
nen bel dan naar het telefoonnum-
mer: 0575 55 10 98 (Mw. Annemiek
van Savoyen)  Met haar kunt u ook af-
stemmen hoe deze speciale salades bij
u worden gebracht. Bent u niet de he-
le dag thuis, of heeft u onze bezorgau-
to's gemist, dan hoeft u onze super sa-
lades nog niet te missen! Kom dan
naar onze speciale salade markt-
kraam in het steegje naast cafe restau-
rant "de Herberg". Tot 14.00 uur garan-
deren wij daar de levering van salades!
U ziet het, ook dit jaar weer is de gehe-
le vereniging met man/vrouw en
macht in de weer om u van heerlijke
salades te voorzien. Steun Sursum Cor-
da door deze overheerlijke salades op
uw weekendmenu te zetten. Verwen
uzelf gewoon even met deze  "Herberg
/ Sursum Corda" salades!   
Zie ook de advertentie elders in dit
blad.

Slaatjes actie Sursum Corda
Ook dit jaar weer de lekkerste!

Op zaterdag 25 oktober wordt de alom bekende slaatjesactie van de Chris-
telijke Muziekvereniging Sursum Corda georganiseerd. Zoals elk jaar
wordt deze actie ondersteund door restaurant "de Herberg", door o.a. de
faciliteiten aan te bieden om deze salades te maken, maar ook door zorg
te dragen voor de eindcontrole.  Bij iedereen in Vorden is deze jaarlijkse
actie wel bekend en menig gezin kijkt er naar uit om hiervan weer heer-
lijk te genieten! De opzet is natuurlijk om door deze - smakelijke actie - de
kas van de vereniging te spekken en mede daardoor kan de muziekvereni-
ging zorgen voor de muzikale omlijsting op tal van evenementen.

Het concert wordt geopend met een
optreden van Jong Jubal. 

Voor ouders en grootouders een
mooie graadmeter om te horen hoe-
veel vorderingen respectievelijk kind
en kleinkind inmiddels op muzikaal
terrein hebben gemaakt. 

Na Jong Jubal is het de beurt aan het
koor Reborn, waarvan de leden afkom-
stig zijn uit Hengelo, Wichmond en
omgeving. Het repertoire bestaat uit
gospel en pop. 

Na de pauze is het de beurt aan het
harmonieorkest van Jubal. Als afslui-
ting van het koffieconcert is er een ge-
zamenlijke uitvoering van de ballade ‘
Anthem’. Aanvang 11.30 uur.

Om de kosten van het gratis concert te
dekken wordt er in de pauze een verlo-
ting gehouden.

Koffieconcert
Vierakkerse en Wichmondse
verenigingen!
Zondag 26 oktober geven twee Vie-
rakkerse en Wichmondse vereni-
gingen, te weten de muziekvereni-
ging Jubal en het koor Reborn sa-
men in het Ludgerusgebouw een
gratis koffieconcert.

Tijdens deze wedstrijd mocht de visser
zijn eigen hengelkeuze maken. Jan
Besselink ving deze morgen een bra-
sem van 3000 gram. 

DE UITSLAG VAN DE WEDSTRIJD
WAS ALS VOLGT: 
1 Jan Groot Jebbink 11.500 gram, 
2 Ab Vruggink 5060, 
3 Wim Bulten 4060. 

Na afloop was er nog een gezellig
samenzijn in De Herberg en blikte
voorzitter Jan Groot Jebbink nog even
terug op het voorbije seizoen.

De Snoekbaars
De hengelaarsvereniging De
Snoekbaars heeft het seizoen met
een onderlinge wedstrijd in een
grindgat van de Yssel afgesloten.
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Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

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

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

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

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

Het beste advies met de laagste rente

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend

dat zij de ontwerpbeschikking hebben opgesteld met

betrekking tot de wijziging van de vergunning ingevolge

de Wet milieubeheer die op 2 december 1994, 

nr MW93.53415-6093085, gewijzigd bij vergunning d.d.

16 juni 2004 met nummer MPM890/MW04.2742 door

Gedeputeerde Staten van Gelderland is verleend aan

Motorsportvereniging Tour- en Crossclub Doetinchem

(TCD) voor het motorcrossterrein “De Heksenplas”

aan de Rijksweg 111 te Hummelo, gelegen.

De wijziging heeft betrekking op intrekking van 

de voorschriften voor de wasplaats, gasflessen 

en huisbrandolietank.

De ontwerpbeschikking houdt in dat de geldende

vergunning wordt aangepast.

Inzage
De ontwerpbeschikking en de stukken die daarbij

horen, liggen ter inzage van 23 oktober 2008 tot 

en met 3 december 2008.

Bij de gemeente Bronckhorst:

Bezoekadres: Gemeentekantoor, afdeling Veiligheid

Vergunningen en Handhaving, Banninckstraat 24a 

te Hengelo;

Tijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot

15.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur alsmede na

telefonische afspraak (tel. (0575) 750 287).

Bij de provincie Gelderland:

Bezoekadres: Informatiecentrum in het Huis der

Provincie, Markt 11 te Arnhem;

Tijden: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 

16.30 uur, vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Zienswijzen
Gedurende zes weken met ingang van de dag van

terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk

of mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerp-

beschikking naar voren brengen. Ingediende zienswijzen

worden met de stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 

9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van het

registratienummer dat onderaan deze kennisgeving staat.  

De zienswijzen kunnen ook gefaxt worden naar

nummer (026) 359 83 50.

Voor een mondelinge zienswijze, voor een mondelinge

toelichting of voor het maken van een afspraak voor

inzage buiten kantooruren kunt u contact opnemen

met mevrouw R. Rikmanspoel, tel. (026) 359 91 04 

of met het Bureau Procedure Ondersteuning,

tel. (026) 359 83 48 van de dienst Milieu en Water.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of 

mondeling zienswijzen naar voren brengen tegen de

ontwerpbeschikking, kunnen tegen de later vast te

stellen definitieve beschikking beroep instellen, mits

wordt aangetoond dat men belanghebbende is.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht is een

belanghebbende diegene wiens belang rechtstreeks 

bij een besluit is betrokken.

Verder kunnen belanghebbenden die nu geen

zienswijzen inbrengen, te zijner tijd tegen die

onderdelen van de definitieve beschikking beroep

instellen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking

gewijzigd worden vastgesteld.

Arnhem, 29 september 2008

zaaknr. MPM6451/2006-024431

Wijziging Wet milieubeheer/Algemene wet

bestuursrecht Motorsportvereniging Tour- en

Crossclub Doetinchem (TCD) Hummelo

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

KOOPZONDAG 26 OKTOBER

11.00 - 17.00 uur

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

ZUINIG LPG RIJDEN 
BIJ RUESINK!
Op diverse C4- en 
C4 Picassomodellen 
een LPG-installatie 
voor € 695! 
Totaalvoordeel:

€ 1.700!
* Prijzen zijn incl. korting, btw en bpm, excl. verwijderingsbijdrage. Elke nieuwe Citroën heeft 2 jaar fabrieksgarantie, 3 jaar Citroën 
Assistance en 12 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit. Financieringen worden verstrekt door Citroën Financiering, toetsing en 
registratie bij het BKR in Tiel. De acties zijn geldig tot en met 31 oktober 2008. Uiterste registratiedatum is 31 januari 2009. Alle 
aanbiedingen en prijzen zijn geldig bij de aan de actie deelnemende Citroën-verkooppunten. Fleetklanten zijn uitgesloten van 
deze aanbiedingen. Vraag uw dealer naar de actievoorwaarden. Zolang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden. Citroën 
Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutief vermelde bedragen of productomschrijvingen.

LPG-
voord

eel!
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Aan het begin van de avond was de be-
volking van Hengelo uitgenodigd. Veel
mensen waren aanwezig om afscheid

te nemen van Ted Willems en haar het
beste toe te wensen.
Later op de avond was er een gezellig

samenzijn met collega’s en genodig-
den. De gemeente Bronckhorst was
vertegenwoordigd door wethouder
Glasbergen. Namens de gemeente
werd haar een zeefdruk overhandigd.
Ook van de collega’s kreeg Willems di-
verse cadeaus.

Ted Willems met pensioen

Met een receptie heeft Ted Willems afscheid genomen van de bibliotheek
Hengelo. Zij heeft veertig jaar leiding gegeven aan deze bibliotheek en
gaat nu met pensioen.

Na veertig jaar is Ted Willems (rechts) gestopt bij bibliotheek Hengelo.

Op zondagavond 26 oktober om
19.00 uur is er in de Dorpskerk van
Vorden weer een zangdienst. De lie-
deren die gezongen worden zijn de
afgelopen tijd op verzoek aange-
vraagd. De muzikale begeleiding is
in handen van Kees van Dusseldorp.

Verder is er medewerking van gos-
pelgroep "Get Real" uit Hengelo (Ov.)
en is er een korte overdenking door
dhr. J. Simmering uit de Heelweg.

Na afloop is er koffie en thee en er is
een boekentafel met gratis uitleen.

Zangdienst 'Vorden zingt'

Een overzichtstentoonstelling van de
deelnemende kunstenaars vindt u in
het winkelpand Steenstraat 8, Borcu-
lo. Dit is tevens het startpunt.
De opening van de route wordt ver-
richt door de voorzitter Klaus Isinho-
fer op vrijdagmiddag 24 oktober in de
Rabobank te Borculo. 
De data van de locaties zijn zaterdag
en zondag 25 en 26 oktober en 1 en 2
november en zijn 's middags geopend.

De brochures liggen voor u klaar bij bi-
bliotheken en VVV's en vanaf 25 okto-
ber ook bij de deelnemende kunste-

naars en bij het startpunt aan de
Steenstraat 18 te Borculo.

De deelnemende kunstenaars zijn:
Jaap Bakker - keramagiek, Gerrit van
Dijk - acrylschilderijen, Rob Figee -
schilderijen en werken op papier, Job
Heykamp - keramiek, Elly Overberg -
schilderijen, Marijke van Epen - gewe-
ven en gevlochten objecten, Rita Velt-
maat-Waanders - aquarel en schilderij-
en in acryl, Truus te Grotenhuis -
acrylschilderijen op linnen, Jenny
Geukes - schilderijen in acryl, Wille-
mien Derksen - acrylschilderijen, Hil-
de Pakker - olieverfschilderijen, Hugo
Pos - acrylschilderijen, gemengde tech-
niek, Ton Reukers - acrylschilderijen,
olieverfschilderijen, Ida Roekevisch -
olieverfschilderijen, Peter van de Waal
- houten objecten, Laurens Westhoff -
meubelen, Geja Wissink - acryl, struk-
tuurschilderijen, gemengde techniek.

Kom kunst kijken bij
Kijk op Kunst
Ook dit jaar biedt de stichting Kijk
op Kunst Borculo u weer de gele-
genheid te kijken naar KUNST van
de deelnemers. Op verschillende
locaties stellen zij hun meest re-
cente werk ten toon en nodigen u
van harte uit voor een bezoek.

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel.: 0575-451231 • fax: 0575-452566

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

3 GANGEN WILDMENU

€ 36,50
Ook uw adres voor feesten en partijen.

Doetinchem

Varsseveld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
oesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holter

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Empe

Oeken

euvenheim

Voorstonden

Doelgericht adverteren?
Informeer naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing

van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

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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Oost

Asbestsanering

Voor veilige 
asbestsanering

Voor meer 
informatie of 
een 
vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

• Persoonlijke bediening, indien gewenst.
• Wij denken nog met u mee en geven graag advies.

Zutphen Emmerikseweg 17
7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarkttolbrug.com

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN

We gaan
verhuizen

I N S T A L L A T I E T E C H N I E K
Nijverheidsweg 2 Hengelo Gld. Tel. (0575) 462511

www.arendsen-hengelo.nl

Vanaf maandag 27 oktober vindt u Arendsen Installatie-

techniek aan de Nijverheidsweg 2 op het industrieterrein 

van Hengelo Gld. Onze nieuwe locatie biedt volop nieuwe 

mogelijkheden en we zijn voorbereid op de toekomst. 

Wat veranderd is ons adres, wat blijft is ons telefoonnummer en onze betrouwbare kwaliteit en service. 

En als we binnenkort alle verhuisdozen hebben uitgepakt, nodigen wij u graag uit om een kijkje te komen nemen.

Arendsen Installatietechniek, uw professionele partner voor alle techniek. Voor particulieren en bedrijven.

Henriëtte Venema

Particuliere Verpleging
en Begeleiding

Mobiel: (06) 55 30 32 01

Fax: (0575) 55 39 49

E-mail hv@hackfort.nl

Raadhuisstraat 38
te Hengelo 

In het centrum van dorp,
HALFVRIJSTAAND

WOONHUIS
met garage en tuin,
nabij voorzieningen.

Huurprijs: € 675,-- p.m.
Aanvaarding op korte

termijn.
Info. via www.tenhag.nl

of tel.: 0314-332491

Genieten van herfstkleuren? 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

WILD ETEN IN DE TUINKAMER

Zoals voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar
weer een uitgebreid gastronomisch

WILDBUFFET
en wel op zondag 9 november,

zondag 23 november en zondag 7 december
(aanvang 16.00 uur)  
Prijs p.p.: € 38,00

Voor informatie of reserveringen: 
Restaurant-Hotel De Tuinkamer 

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

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FACTUREN

HHHHaaannndddeee lll sss---
dddrrruuukkkwwweeerrrkkk

wij verzorgen het graag

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

info@weevers.nl
www.weevers.nl

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 29
7201 NK Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85
info@weeverswalburg.nl
www.weeverswalburg.nl

Weevers Walburg
C OMMUN I CA T I E



Begroting 2009

Gemeenteraad vergadert op 30 oktober
en 6 november over de begroting 2009
Het jaar nadert z'n einde. Het is dus weer tijd voor 
de gemeentelijke begroting. In de begroting zijn de
plannen van de gemeente voor 2009 opgenomen, in-
clusief hun kostenplaatje. Wat doet de gemeente op
het gebied van sport en wat kost dat, hoeveel steken
we in onderwijs, welk bedrag is gereserveerd voor
onderhoud aan wegen en openbaar groen, wat zijn
de behoeften van de brandweer en hoeveel geld heb-
ben we daarvoor beschikbaar etc. De begroting is
opgesteld door het college van b en w. Daarmee is
deze nog niet definitief. De gemeenteraad moet de
begroting vaststellen en kan nog wijzigingen op de
huidige plannen aanbrengen. 
Op donderdag 6 november a.s. behandelt de ge-
meenteraad de begroting 2009 en de meerjaren-
begroting die een doorkijk geeft naar 2012. De open-
bare vergadering begint om 17.00 uur en is in de
raadzaal van het gemeentehuis. Zoals voor iedere
raadsvergadering geldt, bent u ook bij de vergade-
ring van 6 november van harte welkom. Het college van b en w van Bronckhorst

De begroting van de gemeente bedraagt in 2009 circa 60 mil-
joen euro. Na het optellen en aftrekken van alle cijfers komt
de begroting 2009 uit op een batig saldo van € 479.709. Ook
de meerjarenbegroting 2009-2012 is positief. Door het posi-
tieve eindresultaat stijgen de gemeentelijke belastingen in
2009 nauwelijks. 
In de begroting is voor het komende jaar voor nieuw beleid
een bedrag gereserveerd van € 279.000. Daarnaast willen
b en w een bestemmingsreserve van 2,4 miljoen euro inzet-
ten voor eenmalige activiteiten. 

Huishoudboekje
De begroting van de gemeente is te vergelijken met ieder
huishoudboekje: er zijn inkomsten en uitgaven. De inkom-
sten van een gezin kunnen bijvoorbeeld bestaan uit salaris,
kinderbijslag en teruggaaf van de belasting. Daar tegenover
staan uitgaven als wonen, gas, water, licht, eten en kleding.
De gemeente kent ook een aantal inkomstengroepen en
daarnaast heel veel zaken waar zij geld aan uitgeeft.
Ook het huishoudboekje van de gemeente moet kloppen: de
inkomsten en uitgaven moeten in balans zijn. De algemene
uitkering van het rijk is de grootste inkomstenbron van de
gemeente, verder zijn er inkomsten uit gemeentelijke belas-
tingen, grondexploitaties en winstuitkeringen van nutsbedrij-
ven.

Gezond 
Het was de nadrukkelijke opdracht van de raad dat b en w
een sluitende begroting zouden presenteren met ruimte voor
nieuw beleid. Daarnaast vroegen zij het college een begro-
ting op te stellen met zes programma's, waaronder Wonen
en werken, Ontspannen, Leren en Zorgen. Hierdoor is het
voor de raad duidelijker waaraan de gelden worden besteed.
Wethouder Ab Boers van financiën: “En dat is gelukt. De be-
groting van de gemeente Bronckhorst laat zien dat we in een
gezonde en solide financiële positie verkeren en veel kunnen
oppakken en uitvoeren. Zo starten we in 2009 met de bouw
van het nieuwe gemeentehuis. Leveren we een school in
Hummelo op en beginnen we met het bouwen van de nieuw-

bouw van school Het Hoge in Vorden. Allemaal binnen deze
begroting. Het positieve eindresultaat is vooral ontstaan door
een hogere algemene uitkering van het rijk, dan we vooraf
verwachtten.”

Zorgen

Toch zijn er zorgen, ondanks dat de begroting 2009 sluitend
is en de doorkijk naar 2012 positief uitvalt. De wethouder:
“Deze verliezen we niet uit het oog en verklaren waarom we
het overschot van 2009 over willen houden en niet inzetten
om nog meer plannen te realiseren, dan we nu van plan zijn.
We hebben zorgen over de kosten die de thuiszorg, één van
de onderdelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), voor onze gemeente met zich meebrengt.” Gemeen-
ten zijn nu voor het tweede jaar verantwoordelijk voor de
huishoudelijke hulp aan inwoners die deze zorg nodig heb-
ben en b en w betwijfelen ernstig of de vergoeding van het
rijk toereikend blijft voor de hulpvraag die er is. “Bronckhorst
kent in verhouding tot andere gemeenten veel chronisch zie-
ken en heeft een relatief sterk vergrijzende bevolking. De
verdeelwijze waar het rijk vanuit gaat, is voor ons erg ongun-
stig, terwijl de vraag naar Wmo-zorg de laatste tijd erg groeit
en wij verwachten dat dit doorzet.” De gemeente is, samen
met andere gemeenten die met dezelfde problematiek kam-
pen, daarom in overleg met het rijk over hoe en of dit op te
lossen is. “Een probleem hierbij is ook dat we in 2009 op-
nieuw een aanbesteding voor de huishoudelijke zorg moeten
doen en de verwachting is dat de nieuwe kosten die de aan-
bieders van deze hulp rekenen duurder uit komen dan nu het
geval is”, zegt Ab Boers. Verder blijven het onderhoud van
bijvoorbeeld wegen, riool, begraafplaatsen, accommodaties
en het openbare groen de gemeente veel geld kosten. “Dit
zijn allemaal zaken waar we rekening mee moeten houden.
We proberen in de begroting zo realistisch mogelijk te reke-
nen met als uitgangspunt onnodige risico's te vermijden en
ons huishoudboekje met gemeenschapsgeld goed op orde te
hebben.” 

B en w presenteren sluitende begroting,

belastingen blijven nagenoeg op zelfde niveau

Geef uw mening over de begroting op 30 oktober!

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 6 november is
er op donderdag 30 oktober a.s. om 20.00 uur een spe-
ciale, openbare vergadering van de raadscommissie
Beleidsontwikkeling over de begroting 2009. Als inwoner
kunt u dan zelf inspreken over de begroting en daarmee
raadsleden laten weten hoe u over de plannen van b en w
denkt! Heeft u vragen of opmerkingen? Maak ze! De
maximale spreektijd is vijf minuten. U kunt zich hiervoor
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmel-
den bij de Griffie onder opgave van het onderwerp waar-
over u wilt spreken, tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

De begroting 2009 is in te zien tijdens de openingstijden
van de gemeente bij de recepties van het gemeentehuis
en -kantoor. Ook kunt u deze raadplegen op
www.bronckhorst.nl/Gemeente/Begroting.
Verder ligt de begroting ter inzage in de bibliotheken in
Vorden, Hengelo (Gld) en Zelhem.

Op deze pagina's vindt u informatie over de begrotings-
plannen van b en w. In het Contact van 28 oktober komen
de algemene beschouwingen van de politieke partijen op
de plannen van het college. Op 6 november is de besluit-
vormende raadsvergadering over de begroting en in het
Contact van 11 november staat een verslag van de verga-
dering. Zo krijgt u een compleet overzicht van de begro-
tingsbehandeling van de gemeente.

Speciale commissie-

vergadering voor inwoners

Kredietcrisis en Bronckhorst
De laatste tijd is er in de media
veel aandacht voor gemeenten 
en provincies die geld weggezet
hebben bij buitenlandse banken,
onder meer in IJsland dat zwaar
getroffen is door de kredietcrisis.
Wethouder Boers: “Gelukkig
heeft de gemeente Bronckhorst
dit niet gedaan. Ons geld staat bij
de Bank Nederlandse Gemeen-
ten en een andere grote Neder-
landse bank. Wij hebben er vertrouwen in dat het hier
veilig is.”

Wethouder Boers: “Voor de meeste mensen verandert er, als
hun woonsituatie niet gewijzigd is, wat de kosten van de OZB
betreft, komend jaar niet veel. Het OZB-tarief voor woningen
gaat gemiddeld met 2% omhoog. Dit is de landelijke algeme-
ne loon/prijsindexatie. Hoeveel de OZB-kosten voor eigen
woningen uiteindelijk voor een huishouden zijn, is afhankelijk
van de (her)waardering van hun onroerende zaak. In decem-
ber krijgt u via deze gemeentepagina's meer informatie over
de belastingtarieven voor volgend jaar. Zoals we vorig jaar al
aankondigden gaat de OZB voor niet-woningen dit jaar net
zoals in 2008 met 10% omhoog. Hiermee is dit tarief meer
gelijk getrokken met het tarief dat omliggende gemeenten
hanteren. Maar nog steeds blijft ons OZB-tarief voor onder-
nemers landelijk gezien aantrekkelijk. We vinden het belang-
rijk ons bedrijfsleven een goed economisch klimaat te blijven
bieden.”

Wat gaat u betalen in 2009?

Wonen in Wichmond



Nieuwe website 
In december lanceert de gemeente een nieuwe website met
meer digitale mogelijkheden. Het is dan mogelijk vanuit huis
enkele producten elektronisch aan te vragen en te betalen.
Deze krijgt u vervolgens thuis gestuurd zonder dat u hiervoor
naar het gemeentehuis hoeft. De komende jaren wordt de
site uitgebreid met nog meer mogelijkheden en producten
om zaken via de website met de gemeente te regelen.
Voor deze ontwikkelingen willen b en w jaarlijks nog eens
€ 34.000 extra inzetten. 

Openbaar groen
In het groenstructuurplan staat hoe de gemeente haar open-
baar groen inricht en onderhoudt. Om de gewenste kwaliteit
te realiseren, is € 80.000 extra in de begroting opgenomen.
In 2009 staat de uitvoering van onder meer drie projecten in
Drempt, Hengelo en Zelhem gepland. Het is de bedoeling een
deel van het openbaar groen in Drempt te vervangen, het
plantsoen langs de Westerstraat in Hengelo her in te richten
en het openbaar groen van de Bloemenbuurt in Zelhem te
reconstrueren. 

Gemeentelijke plantsoenen

Onderhoud sportvelden
Voor extra onderhoud aan de sportvelden in Bronckhorst is
de komende jaren € 25.000 geraamd. In 2007 is onderzoek
gedaan naar de onderhoudssituatie van de Bronckhorster
sportvelden en een plan opgesteld waarin is opgenomen
welk niveau de gemeentelijke sportvelden moeten hebben
(de gemeente wil aan de NOC/NSF eisen voldoen). Een aantal
sportvelden voldoet nog niet aan deze normen en heeft extra
onderhoud nodig. Met dit extra bedrag willen b en w ervoor
zorgen dat alle velden zo spoedig mogelijk aan de gestelde
eisen voldoen en het gewenste kwaliteitsniveau ook in de
toekomst gewaarborgd blijft.  

Realistisch oefenen brandweer
Ongevallen met brandweerpersoneel worden veelal veroor-
zaakt door te weinig inzicht in het verloop van een brand en
de risico's die dit met zich meebrengt. Realistisch oefenen
(dit is oefenen in brandende objecten met hitte en vuur) is
belangrijk om dit te verbeteren. Door brandweermensen op
deze wijze te laten oefenen in specialistische oefencentra
kunnen zij zichzelf en hun collega's beter beschermen.
B en w willen hiervoor € 25.000 per jaar inzetten.

Scholingskosten personeel
Ook willen b en w bovenop de al beschikbare scholingsgel-
den nog eens € 90.000 extra beschikbaar stellen voor het
(bij)scholen van medewerkers van de gemeente. Dit is nodig
omdat verschillende wetten en de gemeentelijke ambities
veranderen (de nieuwe Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht komt eraan en in de organisatie digitaliseren
we steeds meer werkprocessen om u via de elektronische
snelweg straks beter van dienst te kunnen zijn. Voor veel
medewerkers betekent dit dat een nieuwe manier van
werken nodig is). 

Verkiezingen
In 2009 zijn de verkiezingen voor het Europees parlement.
Gemeenten moeten deze verkiezingen organiseren. De kos-
ten hiervoor bedragen voor Bronckhorst € 40.000. 

Nieuw materieel  
Verder is er nog een behoorlijk bedrag gereserveerd voor
vervangingsinvesteringen (circa € 55.000 aan afschrijvingen
en rente per jaar). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om materieel

voor de brandweer en stemhokjes en stemmentellers voor
de verkiezingen (het is nodig deze aan te schaffen, omdat niet
meer met stemcomputers gestemd mag worden). 

Bestemmingsreserve

Naast het inzetten van € 279.000 voor nieuw beleid willen
b en w in de begroting 2009 ook een zogenaamde bestem-
mingsreserve van 2,4 miljoen euro opnemen voor het
uitvoeren van eenmalige activiteiten. Dit geld komt uit
incidentele inkomsten zoals extra dividenden van de NUON.
Plannen die b en w hieruit willen financieren zijn:

Verkeer
Het college wil € 664.000 beschikbaar stellen om onveilige
verkeerssituaties te verbeteren. Het is onder andere de be-

doeling hiervoor de parkeerproblemen in de Bloemenbuurt
in Zelhem aan te pakken, snelheidsbeperkende maatregelen
te nemen op de Ruurloseweg in Hengelo en de Wildenborch-
seweg in Vorden en een plateau aan te leggen op de Enze-
rinckweg bij camping De Reehorst in Vorden. 

Buurtbemiddeling
Voor buurtbemiddelingsprojecten is € 10.000 geraamd.
Hierbij bemiddelen getrainde vrijwilligers in huis-, tuin- en
keukenconflicten tussen buren en wijkbewoners. De bemid-
delaars spelen niet voor rechter en vellen ook geen oordeel.
Zij proberen de ruziënde partijen weer aan de praat te krijgen
en zelf een oplossing te laten bedenken. De bemiddeling is
gratis. Het voordeel van buurtbemiddeling is dat bewoners
hun probleem niet bij de politie of justitie neerleggen. Het
doel is tot een oplossing te komen die voor beide partijen
aanvaardbaar is. Buurtbemiddeling kan zo een belangrijke
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in een wijk.

Voorlichtingscampagne rookmelders 
Verder willen b en w € 50.000 inzetten voor een uitgebreide
voorlichtingscampagne om het gebruik van rookmelders bij

met name bewoners van het buitengebied te promoten. Door
de uitgestrektheid van onze gemeente duurt het voor de
brandweer langer voor zij ter plaatse kunnen zijn in een groot
deel van het buitengebied. Een rookmelder kan veel per-
soonlijke en materiële schade voorkomen. Op het belang van
het hebben van rookmelders willen we inwoners van het bui-
tengebied met de voorlichtingscampagne speciaal wijzen. 

Projecten stadje Bronkhorst
Voor het uitvoeren van projecten uit de ontwikkelingsvisie
voor het stadje Bronkhorst is € 92.500 geraamd. Onder meer
de uitbreiding van de parkeerplaats en de ontwikkeling van
een VVV-punt/winkel staan op het programma. 

Antidiscriminatiebeleid 
De gemeente moet in 2009 ook een antidiscriminatiebeleid
opstellen. De kosten hiervoor bedragen circa € 15.000. In dit
beleid komt te staan hoe de gemeente discriminatie wil voor-
komen en aanpakken.  

Automatisering
Om van Bronckhorst een zogenaamde elektronische ge-
meente te maken, waarbij we onder meer een groot deel van
onze dienstverlening via de website met u kunnen regelen,
alsmede voor de aanschaf van een compleet nieuwe auto-
matiseringsinfrastructuur voor het nieuwe gemeentehuis is
in totaal 1 miljoen euro geraamd. 

Landschapsontwikkelingsprojecten
Tot slot stellen b en w de gemeenteraad voor geld beschik-
baar te stellen voor de uitvoering van projecten uit het nieuwe
Landschapsontwikkelingsplan (dat begin 2009 definitief vast-
gesteld wordt). Hiervoor is over een periode van vijf jaar
€ 200.000 per jaar geraamd. Daarnaast probeert de gemeente
voor veel projecten nog subsidie te krijgen, zodat uiteindelijk
een veelvoud van dat bedrag in ons landschap geïnvesteerd
kan worden. Een voorbeeld van een landschapsontwikke-
lingsproject is het Bronckhorst-breed oppakken van de acti-
viteit 'Onderhoud kleine bospercelen', waarbij de gemeente
in samenwerking met onder andere agrarische natuurver-
enigingen en Delta/Wedeo zorgt voor het wegwerken van

achterstallig onderhoud van kleine bosgebieden, zodat deze
er weer mooi bijliggen. Verder willen b en w het ontbrekende
gedeelte van het fietspad Olburgen-Bronkhorst aanleggen
en het project 'Kroel'n in het zand' voortzetten. Hierbij zetten
de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Zutphen zich in voor
het behoud en passende gebruik van de zandwegen op hun
grondgebied.

Wat zijn de plannen van b en w voor de komende periode?
De wereld staat niet stil. Ook de gemeente moet rekening houden met ontwikkelingen die geld kosten. De uitvoering van
landelijke wetten kost geld en de gemeente heeft eigen ambities. Bronckhorst moet en wil bepaalde zaken verbeteren en
stimuleren. B en w stellen de raad daarom voor in de begroting 2009 € 279.000 op te nemen voor nieuw beleid, zoals
bijvoorbeeld de volgende activiteiten:

Cijferoverzicht
Hieronder ziet u het cijferoverzicht van de gemeentelijke begroting voor 2009:

Programma's Lasten Baten Saldo
• Besturen 6.106.048 447.410 5.658.638

• Wonen en werken 4.413.229 2.585.760 1.827.469

• Ontspannen 6.818.750 765.025 6.053.725

• Leren 3.865.026 73.473 3.791.553

• Zorgen 19.902.894 9.576.801 10.326.093

• Beheren 16.151.862 8.196.055 7.955.807

• Algemene dekkingsmiddelen 2.803.171 38.896.165 - 36.092.993

Totaal 60.060.979 60.540.668 - 479.709

(kolom saldo: - = hogere baten dan lasten)

Kerngegevens gemeente Bronckhorst 2008
Sociale structuur Fysieke structuur

• Aantal inwoners 37.831 • Oppervlakte gemeente 28.647 ha. (waarvan 289 ha. binnenwater)

waarvan: • Lengte wegen 862,66 km.

0 - 19 jaar 8.753 • Aantal m2 openbaar groen 820.000 m2

20 - 64 jaar 21.655 • Aantal woonruimten 15.696

65 jaar en ouder 7.423 waarvan woningen 14.777

Bronkhorst



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.
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Het Boelekeerlspad in Halle en 
De Vreekolk in Steenderen zijn op 
1 november één van de ruim 300
locaties in Nederland waar gewerkt
wordt op de Landelijke Natuurwerk-
dag. Duizenden deelnemers gaan
op deze dag in heel Nederland actief
aan de slag in bos, heide, vennen,
trilveen of duingebied. Samen werken
zij aan onderhoud van natuur en
landschap. In korte tijd krijg je als
vrijwilliger een goed beeld van de
gevarieerde werkzaamheden die
natuur- en landschaporganisaties
verrichten. De werkzaamheden op
de twee Bronckhorster locaties
bestaan hoofdzakelijk uit snoeien,
zagen en afvoeren.

De organisatoren, de gemeente
Bronckhorst, het bestuur van het
'Boelekeerlspad' en natuur- en
landschapsvereniging 'Het Steen-
ders Landschap', doen een oproep
aan iedereen die op 1 november
mee wil werken. De werkdag begint
om 09.00 uur en eindigt om 15.00 uur.
U bent ook welkom als u maar een
halve dag wilt of kunt meewerken.

In de pauzes staan koffie/thee, soep
en/of broodjes voor u klaar. Neemt
u stevige schoenen/laarzen, werk-
kleding en werkhandschoenen mee?

Verzamelen
Voor het Boelekeerlspad zien wij u
graag om 09.00 uur op de parkeer-
plaats bij het Besseldersbos aan de
Stadsedijk in Halle/Zelhem (voor de
route kijk op www.boelekeerlspad.nl).
Voor werkzaamheden aan De Vreekolk
verzamelen we om 09.00 uur op de
parkeerplaats aan de J.F.Oltmans-
straat in Steenderen (voor de route kijk
op www.hetsteenderslandschap.nl).

Aanmelden
U kunt zich voor beide locaties
aanmelden via internet: 
www.natuurwerkdag.nl of de
gemeente Bronckhorst, via onze
medewerker natuur- en landschap,
mevr. W. Kempers, tel. (0575) 
75 03 77 of e-mail: 
w.kempers@bronckhorst.nl. 
Voor locatie De Vreekolk kan dit
ook via tel. (0575) 45 18 34. 
Er kunnen maximaal 40 personen
per locatie deelnemen!

De Natuurwerkdag wordt mede
mogelijk gemaakt door VSBfonds
en de Nationale Postcode Loterij.

Helpt u ook mee tijdens de Landelijke Natuurwerkdag

op 1 november a.s.?

Landschappelijk onderhoud aan het Boelekeerlspad in Halle/Zelhem 

en De Vreekolk in Steenderen

De actualisatie van het bestem-
mingsplan voor het buitengebied
rondom Zelhem en Halle krijgt
concretere vormen. Na de druk
bezochte inloopdagen in mei van dit
jaar heeft het stedenbouwkundig
bureau hard gewerkt om het voor-
ontwerpbestemmingsplan op te
stellen. De laatste puntjes worden
nu op de i gezet, zodat het plan van 6
november t/m 17 december 2008 ter
inzage komt te liggen. Dan kunt u
het plan komen inkijken of op inter-
net inzien. In die periode kunt u

eventueel een inspraakreactie instu-
ren. Tijdens een informatiebijeen-
komst willen wij u graag uitleggen
welke mogelijkheden dit bestem-
mingsplan voor u biedt. Deze bijeen-
komst vindt plaats op 3 november
2008 in zalencentrum Het Witte
Paard in Zelhem. 

Volgende week volgt op deze ge-
meentepagina's meer informatie
over de actualisatie van het bestem-
mingsplan voor het buitengebied van
de voormalige gemeente Zelhem.

Informatieavond voorontwerp 

bestemmingsplan Zelhem Buitengebied

op 3 november a.s.

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

Website

Heeft u al eens een kijkje genomen
op www.bronckhorst.nl? 

Bijvoorbeeld om meer te weten 
te komen over het aanvragen van
een bouwvergunning, de Wet maat-
schappelijke ondersteuning of de 
gehandicaptenparkeerkaart? 



De bewoners van het zuidoostelijk
deel van Hengelo ervaren overlast
van het verkeer dat door de wijk
rijdt. Het gaat vooral om de Lelie-
straat, Tramstraat en Berkenlaan.
Bewoners ervaren overlast van
de hoeveelheid (vracht)verkeer en
door de hoge snelheid van het
gemotoriseerd verkeer. Door het
nemen van snelheidsremmende
maatregelen denkt de gemeente
de verkeersveiligheid te kunnen
verbeteren en het doorgaande
verkeer enigszins te weren.

Sluipverkeer
In de wijk is een kentekenonderzoek
gehouden. Uit dit onderzoek kwam
naar voren dat sprake is van sluip-
verkeer. Bovendien begeeft het

doorgaande verkeer zich nagenoeg
allemaal in zuidelijke richting. 
Er is vooral doorgaand verkeer van
de Leliestraat naar de Spalstraat.
Dit komt omdat op verschillende
parallelle routes éénrichtingsver-
keer geldt. De Leliestraat vormt de
'tegenroute' voor deze éénrichtings-
wegen. Daarnaast zijn de Leliestraat
en de Berkenlaan een toegangsroute
voor de wijk erachter, waardoor het
vanzelfsprekend is dat door deze
straten meer verkeer gaat. 

Snelheid en verkeersdrukte
Uit snelheidsmetingen blijkt dat de
gereden snelheden op de Leliestraat,
Tramstraat, Berkenlaan en Bleek-
straat aanzienlijk hoger liggen dan
de maximumsnelheid van 30 km/uur.

Uit de metingen blijkt ook dat de
verkeersdrukte in de Leliestraat
wel aan de hoge kant is, maar geen
knelpunt is volgens het Gemeentelijk
Verkeer en Vervoer Plan. 

Maatregelen
B en w zijn van plan om met snel-
heidsremmende maatregelen de
overlast te verminderen. Het voorstel
is om twee plateaus aan te leggen.
Op de kruising Leliestraat/Iekink
en op de kruising Leliestraat/
Tramstraat. 

Inspraak
Binnenkort leggen we deze verkeers-
maatregelen ter inzage en kunnen
inwoners inspreken op de plannen.

Aanpak sluipverkeer Hengelo (Gld)

De winter is in aantocht. De kans op
sneeuw, nachtvorst, ijzel en daar-
mee gladheid neemt de komende
maanden weer toe. De gemeente
stelt alles in het werk om gevaarlijke
situaties die hierdoor op de weg
kunnen ontstaan, te voorkomen of
te bestrijden door te strooien. Daar-
naast is het natuurlijk belangrijk dat
u zelf bij deze weersomstandigheden
ook extra alert bent als u in uw auto
of op de fiets stapt. Net als voor-
gaande jaren bestrijdt de gemeente
gladheid preventief. Dit houdt in dat
wordt gestrooid wanneer gladheid
wordt voorspeld en niet wanneer het
al glad is. Ook de provincie strooit
preventief. De routes van de strooi-
auto’s zijn anders dan tot nu toe
gebruikelijk was. Ook worden som-
mige wegen, in tegenstelling tot
voorgaande jaren, niet meer ge-
strooid.

Gemeentelijke wegen
De gemeente strooit gemeentelijke
wegen vanuit de gemeentewerf in
Hengelo. Er zijn vier strooiroutes,
die te zien zijn op de kaart.

De binnen deze routes vallende wegen
strooien we wanneer gladheid wordt
voorspeld. Als basis voor de gladheid-
bestrijding is het Gemeentelijke
Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)
genomen. De volgende wegen maken
deel uit van de strooiroute:
1 alle doorgaande wegen
2 de belangrijkste ontsluitingsweg

naar een woonwijk, dorpscentrum,
centrale parkeerplaats of bedrijven-
terrein

3 busroutes, indien deze nog niet
onder 1 of 2 vallen

4 de belangrijkste toegangswegen
naar de volgende gebouwen:
• hulpdiensten (politie, brandweer,

ambulance)
• scholen (basisscholen en scholen

voor voortgezet onderwijs)
• huisartsen
• zorgcentra (geen appartementen-

complexen voor ouderen)
• station
• gemeentehuis

De overige (verharde) wegen in de
gemeente Bronckhorst strooien we
alleen bij aanhoudende gladheid.

De gemeentelijke wegen die we pre-
ventief strooien, staan dus op bij-
gaande kaart, maar zijn ook in te
zien bij het loket van de afdeling
Openbare werken in het gemeente-
kantoor.

Provinciale wegen
De provincie bestrijdt gladheid op
provinciale wegen. Een overzicht van
de provinciale wegen kunt u inzien
bij het loket van de afdeling Openbare
werken in het gemeentekantoor.

Wanneer wordt gestrooid?
De gemeente strooit wanneer
gladheid wordt voorspeld. Vooraf
is er altijd overleg met de provincie.
In principe kan 24 uur per dag wor-
den gestrooid. In de regel strooit de
gemeente in de loop van de avond of
nacht de eerdergenoemde routes.
Wanneer sprake is van sneeuwval of
ijzel kan hiervan worden afgeweken.
In gevallen van blijvende gladheid
gebeurt het strooien continu.

Eigen verantwoordelijkheid
Ondanks de gladheidbestrijding

blijft het natuurlijk altijd oppassen
geblazen. Wij doen daarom een
dringend beroep op inwoners en
bezoekers om goed op de weers-
omstandigheden en de verkeers-
informatie te letten en daar de
rijstijl en snelheid op aan te passen.
Wij vragen ook rekening te houden
met het feit dat het een paar uur
duurt voordat alle doorgaande wegen
zijn gestrooid. Voor het bestrijden
van gladheid binnen de kom is het
van belang de auto's zoveel mogelijk
aan één kant van de weg te parkeren.
De strooiauto heeft dan een onbelem-
merde doorgang.

Trottoirs
Van algemeen belang is ook dat de
trottoirs goed begaanbaar zijn. Vooral
voor mensen die slecht ter been zijn.
Wij vragen dan ook dringend om
trottoirs nabij woning of bedrijf
begaanbaar te houden. Met elkaar
kunnen we ervoor zorgen dat gladheid
zo snel mogelijk bestreden wordt.

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

Meer informatie?
Op de website van de gemeente
(www.bronckhorst.nl) of bij het loket
van de afdeling Openbare werken in
het gemeentekantoor. 

Gladheidbestrijding winter 2008/2009
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Bronkhorst

De komende tijd plaatst de gemeente
nieuwe plattegronden bij de kernen.
Het doel is een eenduidige en her-
kenbare presentatie door een goede
kaart met een uitstraling die past
bij de gemeente. Omdat recreatie
en toerisme speerpunt van beleid
van de gemeente is, worden de
toeristische locaties duidelijk
aangegeven.

De informatiekasten
Iedere kern krijgt een informatiekast
(de vier grote kernen meerdere).
De plattegronden worden door de
gemeente gemaakt en bijgehouden;
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 plattegrond
laten plaatsen. De kaarten worden
één keer per twee jaar vervangen.
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@bronckhorst.nl, 
tel. (0575) 75 03 79.

Toeristische ondernemers: uw pictogram

op nieuwe plattegrondkaarten?

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, straatverlichting
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 noodzakelijk 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
leefgebied 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)
vertelt 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 zoge-
naamd 'zwart' licht. Wij adviseren
u om een (tuin)stoel mee te nemen
en als u dit heeft een vergrootglas
of een loepje.

• IVN-natuurgidsen houden een
nachtwandeling in het Besselder-
bos aan de Stadsedijk in Halle.
Zij helpen ons met behulp van een
'bat'detector om vleermuizen op
te sporen en te herkennen en
wisselen allerlei wetenswaardig-
heden met u uit. Start: Stadsedijk
nabij nummer 4.

Deze vier activiteiten starten om
21.00 uur en de eindtijd is ongeveer
22.30 uur. Wij verzoeken u zich
uiterlijk 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 deelname zijn geen kosten
verbonden. 

In Vorden vindt in samenwerking
met de Vordense Ondernemers
Vereniging, Natuurmonumenten
en Stichting Berend van Hackfort
een lampionnentocht plaats. 

Het programma is als volgt:
• schrijfster Martine Leterie ver-

telt een verhaal over de duistenis
• lampionnentocht
• zelf broodjes bakken
• sterrenwacht
• muziek en wat lekkers

Verzamelen bij het grasveld voor de
ingang van de NH-kerk in Vorden.
Aanvang: 19.00 uur. Eindtijd: 21.00 uur.
Gratis lampionnen zijn af te halen bij
Bruna, Raadhuisstraat 20 in Vorden.

Doe uw buitenlicht 's nachts uit!
Als u niet mee kunt doen aan de
activiteiten, 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



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. 

Met het project 'Klimaatbosjes voor
de toekomst' wil Landschapsbeheer
Nederland door het planten van
notenbomen iedereen oproepen
om een bijdrage te leveren aan het
klimaatprobleem. Bronckhorst is
door Landschapsbeheer Nederland
uitgeroepen 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, Boomfeest-
dag. Een geweldig idee waaraan
wij graag meewerken en ook de
hulp van inwoners/dorpsbelangen-
organisaties voor nodig hebben!

Klimaatbosjes
Klimaatbosjes bestaan uit minimaal
drie walnotenbomen in een driehoeks-
vorm en zijn bedoeld als een symbool
voor de grote compensatiebossen.
Ze moeten prikkelen en nieuwsgierig
maken, maar vooral tot nadenken
stemmen en tot actie aanzetten. Het
zijn opvallende nieuwe landschaps-
elementen die iedereen oproepen
om een bijdrage te leveren aan de
oplossing van het klimaatprobleem.

Het is de bedoeling schoolkinderen
de bosjes te laten planten, zodat zij
weten wat de achterliggende ge-
dachte 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 op
Boomplantdag planten. Weet u een
geschikte locatie of heeft u op uw
perceel nog wel plek voor drie wal-
nootbomen, neem dan contact met
de dorpsbelangenvereniging van
uw dorp of kern. U kunt de contact-
adressen vinden via onze website
www.bronckhorst.nl.

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

Klimaatbosjes en Boomplantdag
Doe ook mee op 18 maart 2009!

Uit de raad
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 ver-
gadering bij te wonen. Het agenda-
punt over onteigening van gronden
voor het bestemmingsplan 'De
Kwekerij Hengelo (Gld)' is aan de
agenda toegevoegd. Hierdoor treft
u onderstaand nogmaals de agenda
van deze raadsvergadering aan.

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

• Onteigening plan 'De Kwekerij
Hengelo (Gld)'
Op 8 november 2007 heeft de
raad het bestemmingsplan
'De Kwekerij Hengelo (Gld)'
vastgesteld. Om hier woningen
te kunnen bouwen moet de ge-
meente nog gronden verwerven.
Een deel daarvan is in handen van
derden. Omdat met de eigenaar
nog niet tot overeensteming
gekomen kan worden over de
aankoop van deze gronden,
neemt de raad een besluit of tot
onteigening overgegaan wordt. 

Spreekrecht tijdens raadsvergade-
ringen
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. projectbesluiten op grond van de

Wet ruimtelijke ordening die niet
in een vergadering van een
raadscommissie zijn behandeld. 

b. onderwerpen die niet behoren
tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

c. 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

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

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

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur
voor aanvang van de vergadering,
aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl. 

Ook voor meer informatie over de
gemeenteraad en een uitgebreide
folder over spreekrecht en burger-
initiatief kunt u terecht bij de Griffie.
U kunt deze ook downloaden via
www.bronckhorst.nl.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen plattegrondborden op diverse locaties in de dorpskernen, gemeente

Bronckhorst
• Halle, dorpsplein, 14 december 2008, kerstmarkt van 14.00 tot 18.00 uur, afsluiten Kerkstraat,

tussen de Dorpsstraat en de Roggestraat, van 09.00 tot 19.00 uur, ontheffing Winkeltijdenwet,
kerstmarkt Halle

• Hengelo (Gld), Sinterklaasintocht, 16 november 2008 van 13.30 tot 15.30 uur, Hengelose
Ondernemers Vereniging

• Vorden, 8 maart 2009, achtkastelentocht met start en finish bij sporthal 't Jebbink van 10.00 tot
16.00 uur, afsluiten Het Jebbink, tussen De Boonk en De Steege, van 10.00 tot 16.30 uur, 
AV Hanzesport

• Vorden, Dorpsstraat 22, aanvraag drank- en horecavergunning voor slijtersbedrijf, S. Pardijs
• Vorden, werkzaamheden spoorlijn Zutphen-Winterswijk, 21 november 22.00 uur tot 24 novem-

ber 2008 06.00 uur, VolkerRail Contracting
• Zelhem, winterwandeltochten met diverse afstanden en medewerking van midwinterhoornblazers,

start en finish bij sportcomplex De Veldhoek, 14 december 2008 vanaf 10.00 uur, wandelsport-
vereniging De Ploeg

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, Hulsevoortseweg 4, bouwen berging/hobbyruimte
• Halle, locatie Kattendijk nabij Nijmansedijk 30, bouwen woonhuis en berging
• Hengelo (Gld), Akkerwinde 26, gedeeltelijk vergroten woning
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 6, bouwen schuur
• Steenderen, Molenkolkweg 39, verbouwen woning
• Vierakker, Koekoekstraat 7B, bouwen woning
• Vorden, Julianalaan 5, geheel vernieuwen aanbouw woning
• Zelhem, Berkendijk 2A, gedeeltelijk veranderen berging/kantoor

Rectificatie aanvraag bouwvergunning Contact 15 oktober 2008
Zelhem, Ruurloseweg 39, gedeeltelijk plaatsen dakkapel recreatiebungalow moet zijn:
• Zelhem, Ruurloseweg 39, woning T14 en woning W37, plaatsen dakkapel recreatiebungalow

Aanvragen

Ontwerpbesluit (art. 11 Mon. verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf  
22 oktober t/m 3 december 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Het Hoge 24, aanvraag monumentenvergunning voor het plaatsen van een dakraam

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 4 december 2008. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heren W. Hagens 
of C. Hofs tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumentenverordening Bronckhorst 2006

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 15 oktober 2008:
• Hengelo (Gld), Stellingweg 2, 8 november 2008 van 11.00 tot 01.00 uur, motorkennismakingsdag

met live-muziek, tijdelijke gebruiksvergunning tent, side-car-party, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, D.J. Janssen

• Rha, Rhabergseweg 9, 16 november 2008 van 10.00 tot 18.00 uur, streekproductenmarkt,
ontheffing Winkeltijdenwet, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, vereniging Streek-
produkten Achterhoek

• Zelhem, sporthal De Pol, 15 november 2008, gymnastiekuitvoering, tijdelijke gebruiksvergunning
gebouw, verloting, gymnastiekvereniging S.S.S. Zelhem

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 13 oktober 2008:
• Bronkhorst, bij het veer, innemen standplaats voor de verkoop van friet, snacks en frisdranken,

1 juli t/m 31 december 2008, Nova Catering & Evenementenservice

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 13 oktober 2008:
• Hengelo (Gld), Middenweg 7, bouwen overkapping
• Hengelo (Gld), Sarinkkamp 85, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Bergstraat 31, bouwen voordeurluifel

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 13 oktober 2008: 
• Vorden, Baakseweg 12, vergroten rundveestal
• Vorden, Nieuwenhuisweg 1, bouwen agrarisch bedrijfsgebouw
• Zelhem, Banninkstraat 11, gedeeltelijk vernieuwen berging
Verzonden op 14 oktober 2008: 
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 27, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met ontheffing van

de volgende artikelen van het Bouwbesluit:
- artikel 4.11 lid 1 wegens een kleinere vrije doorgang van de nieuwe binnendeurkozijnen dan

85 x 230 cm.
- artikel 4.24 lid 3 en artikel 4.28 lid 3 wegens een kleinere vrije hoogte van de nieuwe verblijfs-

ruimten dan 260 cm.
- artikel 4.38 lid 4 wegens een kleinere vrije hoogte van de toilet- en badruimte op de verdieping

dan 230 cm.
• Hummelo, Zelhemseweg 19, verbouwen woning, verleend met ontheffing van artikel 4.11 van

het Bouwbesluit; vrije doorgang binnendeuren 2100 i.p.v. 2300 mm
• Steenderen, Toldijkseweg 39, vergroten kinderdagverblijf, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met ontheffing van artikel 4.11
van het Bouwbesluit; vrije doorgang binnendeuren 2100 i.p.v. 2300 mm, e.e.a. conform de in
het pand aanwezige bestaande deuren 

• Vorden, Wildenborchseweg 19, bouwen serre, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,
lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met ontheffing van artikel 4.11 van het Bouwbesluit;
vrije doorgang entreedeuren 2100 i.p.v. 2300 mm, overeenkomstig bestaande toestand

• Zelhem, Korenweg 7, bouwen vrijstaande woning i.p.v. de bestaande woning, verleend met 
vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Verzonden op 17 oktober 2008: 
• Vorden, Hoetinkhof 62, veranderen en vergroten woning, verleend met ontheffing van de 

volgende artikelen van het Bouwbesluit: 
- artikel 4.11 lid 1 wegens een kleinere vrije doorgang van de nieuwe deurkozijnen dan 85 x 230 cm.
- artikel 4.24 lid 3 en artikel 4.28 lid 3 wegens een kleinere vrije hoogte van de nieuwe verblijfs-

ruimte dan 260 cm.
• Vorden, Onsteinseweg 15, bouwen brug met toegangspoort
• Zelhem, Ericaweg 11, bouwen kantoorgebouw met bijgebouw, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunning 2e fase 
Verzonden op 14 oktober 2008: 
• Baak, Vrendenbargsedijk 4, gedeeltelijk vergroten ligboxenstal en werktuigenberging

Gewijzigde bouwvergunning
Verzonden op 17 oktober 2008:
• Zelhem, Bergstraat 20-22, geheel vernieuwen woonboerderij

Kapvergunningen
Verzonden op 16 oktober 2008:
• Laag-Keppel, Van der Hardt Abersonlaan 18, vellen van één inlandse eik, geen herplantplicht
• Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 22, vellen van één zilverspar, herplant verplicht:

één fruitboom
• Zelhem, achter Papaverstraat 21 t/m 29, vellen van vijf eiken, geen herplantplicht

Kap drie monumentale zomereiken, Groeneweg 2 in Hummelo 
De gemeente Bronckhorst verleent ook vergunning voor het vellen van drie monumentale zomer-
eiken aan de Groeneweg 2 in Hummelo. De bomen zijn opgenomen in het 'Landelijk Register
voor Monumentale Bomen'. Dit betekent dat de bomen monumentaal zijn. De aanvraag en de
conceptbeschikking hebben gedurende vier weken ter inzage gelegen. Er is geen inspraakreactie
door derdebelanghebbenden ingediend. De eigenaar van het perceel heeft wel een zienswijze
ingediend. Hij geeft de voorkeur aan een herplantplicht van vier amberbomen in plaats van vier
eiken. De gemeente gaat hiermee akkoord. 

De kapvergunning ligt van 21 oktober t/m 2 december 2008 ter inzage bij de afdeling Openbare
werken in het gemeentekantoor. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen. 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 17 oktober 2008:
• Hengelo (Gld), Reerinkweg 3, geheel slopen van drie schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 34, het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit het

souterrain, namenlijk isolatiemateriaal, plaatwerk en een oude CV-ketel, van rijksmonument
Huize Suideras 

• Vorden, Veldslagweg 4, geheel slopen van een bijgebouw bij een vakantiewoning

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving en bouw- en
sloopvergunningen) 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.

Ontwerpbestemmingsplan 'Beekstraat 1 Toldijk'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Beekstraat 1 Toldijk' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 23 oktober t/m 3 december 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het

Bestemmingsplannen

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 vestigen van een bedrijf dat handelt in tweedehands tractoren
en landbouwwerktuigen, alsmede in onderdelen voor auto's, tractoren en landbouwwerktuigen.

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.

Voorgenomen vrijstelling 
Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oude wet)
• Halle, Aaltenseweg 19/19A, voor het splitsen van een boerderij tot twee burgerwoningen,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 23 oktober t/m 
3 december 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 ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de voorgenomen vrij-
stelling naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Verleende vrijstelling
Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oude wet)
Verzonden op 9 oktober 2008:
• Drempt, Zomerweg 61, voor het uitbreiden van een melkveestal, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 1998'

De vrijstelling en de daarop betrekking hebbende stukken ligt van 23 oktober t/m 3 december 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 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

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

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

Voorgenomen ontheffing
Artikel 3.6 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (nieuwe wet)
• Halle, Heidevloed 1, 3 en 5, realiseren/bouwen landgoed Heidevloed, ontheffing wegens over-

schrijden van de volgens het geldende bestemmingsplan maximaal toegestane inhoud van het
hoofdgebouw en de oppervlakte van de bijgebouwen. Ontheffing is mogelijk door toepassing
van artikel 8.1.a  van het geldende bestemmingsplan 'Zelhem, Landgoed Heidevloed'  

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 oktober t/m 3 december 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?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de te
verlenen ontheffing naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij b en w.

Ontwerpbesluit ontheffing
Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (nieuwe wet)
• Toldijk, Schiphorsterstraat 12, voor het tijdelijk bewonen van een bijgebouw, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied Steenderen 2005 Schiphorsterstraat 12/12A'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 23 oktober t/m 
3 december 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 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Steenderen, renovatie plantsoen Kastanjelaan
Vanaf 27 oktober t/m 7 november renoveert de gemeente het plantsoen Kastanjelaan in Steenderen.
Op 27 en 28 oktober sluiten wij een gedeelte van de Kastanjelaan, vanaf de Bronkhorsterweg 41
t/m Kastanjelaan 10, af voor al het verkeer. Wij adviseren u uw auto vanaf 26 oktober 18.00 uur
t/m 28 oktober 16.00 uur buiten dit gedeelte te parkeren. Vanaf 29 oktober 2008 zijn de woningen
aan de Kastanjelaan voor de bewoners en bestemmingsverkeer bereikbaar. Helaas kunnen wij

Verkeer en vervoer



Openbare bekendmakingen - vervolg

niet exact de periode van de werkzaamheden aangeven, omdat er omstandigheden zijn die de
uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld
aan de weersomstandigheden.

Hengelo (Gld), Varsselseweg op 28 oktober 2008 afgesloten
In verband met televisieopnamen is de Varsselseweg in Hengelo, vanaf de Veldermansweg tot
Hazenhutweg, op 28 oktober 2008 afgesloten. Wij kunnen niet exact de periode van afsluiting
aangeven, omdat bijvoorbeeld door de weersomstandigheden de opnametijd kan vertragen.

Halle-Varsseveld, werkzaamheden Varsseveldseweg-Zelhemseweg (N330)
De provincie Gelderland start op 29 oktober 2008 met werkzaamheden op de Varsseveldseweg -
Zelhemseweg (N330), tussen Halle en Varsseveld. De hoofdrijbaan wordt verbreed met stroken
van beton en voorzien van dubbele onderbroken asstrepen. De hoofdrijbaan en het fietspad
worden geasfalteerd en de brug in de hoofdrijbaan ter hoogte van de Slinge opgeknapt. Door de
wegwerkzaamheden is de Varsseveldseweg - Zelhemseweg, tussen de komgrens van Halle tot
aan de N18 bij Varsseveld, afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Omleiding
Het doorgaande verkeer komende vanaf Zelhem richting Varsseveld wordt op de Halseweg
omgeleid via de Halle-Nijmanweg, de kern van Halle blijft bereikbaar. Voor het doorgaande verkeer
komende vanaf Varsseveld is op de N18 een omleidingsroute aangegeven. De gemeente Bronckhorst
herinnert het verkeer op een aantal buitenwegen (zie hieronder) aan de afsluiting door het plaatsen
van borden 'Afgesloten voor doorgaand verkeer'. 
• Aaltenseweg - vanaf de Halle-Heideweg 
• Lankerseweg - vanaf de Halle-Nijmanweg
• Nijmansedijk - vanaf de Halle-Nijmanweg
• Bruggenweg - vanaf de Slangeburgweg
De provinciale werkzaamheden duren tot 15 november 2008.

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
23 oktober t/m 4 december 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Wichmond, Okhorstweg 7, voor het oprichten van een melkrundveehouderij waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is
• Drempt, Roomstraat 4, voor het veranderen van een melkrundveehouderij waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is

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

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
23 oktober t/m 3 december 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Halle, Halseweg 39, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

autobedrijf met tankstation (incl. LPG)

Wet milieubeheer

Meldingen en verwijderingen Register Kinderopvang 
De gemeente heeft de volgende melding, wijziging en verwijdering opgenomen in het 'Register
kinderopvang gemeente Bronckhorst':
• Gewijzigde locatie:
Naam kinderopvang: Yunio Kinderopvang Hengelo, registernummer: 200402, adres: Sarinkkamp 1,
7255 CX Hengelo (Gld), tel. (0575) 46 18 76, maximale exploitatie: 31 kindplaatsen dagopvang
(was 21 kindplaatsen), opgenomen in register: 13 december 2004
• Opgenomen locatie:
Naam BSO: BSO Pierson, registernummer 200809, adres: Schoolstraat 13, 7255 CD Hengelo (Gld),
maximale exploitatie: 20 kindplaatsen buitenschoolse opvang, opgenomen in register: 
14 oktober 2008, aanvangstijdstip exploitatie: 1 september 2008, bijzonderheden: 11 september 2008
(voorinspectie)
• Verwijderde locatie:
Naam BSO: BSO De Grote Beer, registernummer 200406, adres: Sarinkkamp 1, 7255 CX Hengelo (Gld),
tel. (0575) 46 18 76, maximale exploitatie: 10 kindplaatsen buitenschoolse opvang, opgenomen
in register: 13 december 2004

Het complete register is te downloaden via www.bronckhorst.nl en ligt ter inzage op de afdeling
Maatschappij en organisatie van de gemeente. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr.
R. Lenselink, tel. (0575) 75 04 83.

Volkshuisvesting
Verordening VROM Starterslening gemeente Bronckhorst
B en w maken bekend dat de raad op 25 september 2008 de Verordening VROM Starterslening
gemeente Bronckhorst heeft vastgesteld. Deze verordening treedt op 1 november 2008 in werking.
VROM startersleningen worden enkel toegekend voor zover het budget hiervoor toereikend is. 

De verordening ligt vanaf heden ter inzage in het gemeentekantoor, bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Een afschrift van de verordening is tegen betaling van kosten
verkrijgbaar.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 4 december 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

KEUKENS TEGELS DEUREN

Creëer 
uw eigen sfeer

 HENGELO GLD: Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo Gld. Tel. 0575 46 81 81
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
Showroom geopend: ma t/m vrij 8.30 - 17.30 uur. Za 10.00 - 16.00 uur. Geen keukens

binnenhuiscenterhci.nl

BinnenHuisCenter HCI is een onderdeel van BouwCenter HCI BV
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ERVAAR HET DONKER IN HET
DORP
Om 19 uur start er een bijzondere ac-
tiviteit op het grasveld voor de Neder-
lands Hervormde kerk. Martine Lette-
rie zal een mooi verhaal over het don-
ker vertellen. Vervolgens ga je zelf ge-
nieten van het donker tijdens een
sfeervolle lampionoptocht. Na afloop
van de tocht is er gezellige muziek en
kan je broodjes bakken boven een
kampvuur. Ook kan je turen naar de
sterren, die op deze donkere avond ex-
tra goed te zien zijn, door een heuse
sterrenkijker. Kom je ook? Aanmelden
is niet nodig. Vanaf 20 oktober kan je

een gratis lampion
afhalen bij de Bruna.
Deze activiteit is me-
de mogelijk gemaakt
door: Weevers Con-
tact - Bruna - Bistro De
Rotonde - Sterrenwacht
uit Lochem - Super de
Boer - Scouting - Helmink
BV - de ondernemers en om-
wonenden van het grasveld bij de
NH-kerk

GA MEE MET DE
NACHTWACHTER IN DE BOSSEN
VAN HACKFORT

Heb jij zin in een mystieke tocht door
de bossen? Ga dan mee met de Nacht-
wachter en geniet van de nacht. Stuk-
je bij beetje worden de dagmensen in-
gewijd in de geheimen van de nacht.
Daarbij hoort ook enige kennis van
het nachtjargon dat de Nachtwachter
gebruikt, zoals het begrip 'Sluier van
stilte' en de woorden 'Krekelstem' en
'Nachtconcert'. Na de tocht draagt  de

Nachtwachter de deelnemers weer
over aan de boswachter. De

Nachtwachter zelf gaat
verder terug naar het

westen, de nacht in.
De dagmensen die
iets minder dag-
mens zijn gewor-
den kijken hem
na. Als stille getui-
ge van deze bijzon-
dere natuurerva-
ring bungelt om
hun nek een unie-

ke medaillon… Aan-
melden voor deze

tocht is ivm het be-
perkte aantal plaatsen

wél noodzakelijk en kan via
www.natuurmonumenten.nl of

bij de ledenservice van Natuurmonu-
menten T 035-6559955. Ook deze acti-
viteit start om 19 uur. Meer activitei-
ten? Kijk op www.natuurmonumen-
ten.nl

Op zaterdagavond 25 oktober bruist Vorden
van de nachtelijk activiteiten. Het is name-

lijk 'De Nacht van de Nacht' waarbij de
Gelderse Milieufederatie aandacht

vraagt voor het donker. De Milieufede-
ratie wil ervoor zorgen dat de nacht
ook werkelijk donker is, zonder sto-
rende lichtvervuiling. Ook de Ge-
meente Bronckhorst, de Vordense
Ondernemersvereniging, Stichting
Berend van Hackfort en Natuurmo-
numenten vinden dit belang-

rijk en organiseren daarom
in deze bijzondere nacht

twee activiteiten. Beiden ac-
tiviteiten beginnen om 19

uur en duren ongeveer twee
uur.

Doe mee aan de Nacht van de
Nacht in Vorden!

De wedstrijden in Hengelo zijn geliefd
in Nederland, zo blijkt maar weer,
meer dan 100 inschrijvingen waarvan
er 85 aan de start verschenen, twintig
leden van de organiserende vereni-
ging deden ook aan dit landelijk eve-
nement mee.
Na de eerste dag, de dag van dressuur
en vaardigheid,hadden zelfs vijf leden
van "In Stap en Draf" een eerste plaats
veroverd na twee onderdelen. De overi-
ge leden van "In Stap en Draf" zouden
op de tweede dag met het derde on-
derdeel, de marathon, hard moeten
vechten om van de tweede of derde
plaats omhoog te klimmen naar de
hoogste eer. Na een, tot op het laatst,
spannende strijd konden toch enkele

eerste plaatsen worden bereikt.

André Ebbers won overtuigend in de
klasse 1 span pony klasse III, doordat
hij een prima marathon reed en was
tevens de beste van de vereniging "In
Stap en Draf" in de totale uitslag na
drie onderdelen totaal, hij won de Ses-
sink wisselbeker. Hans Boerboom, uit-
komend in de klasse III tweespan po-
ny, had pech in de vaardigheid door
een bal te laten vallen, maar uiteinde-
lijk was hij na drie onderdelen toch
nummer één. Wim Steenblik, reed
een prima wedstrijd en kon als win-
naar in de rubriek de eerste prijs mee
naar huis nemen.

De prijs voor de beste dressuur eigen
leden  (64,6%) ging naar Harry Niesink
hij kreeg hiervoor de beker uitgereikt
en een zweep, beschikbaar gesteld
door tuigmakerij Martin Elders.De be-
ste combinatie van de eigen vereni-
ging in de vaardigheid was Patrick
Wormgoor, het lukte hem met veel
stuurmanskunst hier foutloos met
een heel scherpe tijd doorheen te ko-
men en Bert Hobelman maar enkele
seconden achter zich te laten. De deel-
nemers hadden veel lof voor de par-
coursbouwers van de vaardigheid als-
mede de marathon, er was een prach-
tig parcours uitgezet, alle lof.

De vereniging "In Stap en Draf" kan te-
rugkijken op een geweldige wedstrijd.
Bij de prijsuitreiking werd door de ju-
ry veel lof toegezwaaid aan de vereni-
ging "In Stap en Draf" voor de voortref-
felijke organisatie.

Succesvol mennen in Hengelo

Na maanden van voorbereiding werden de Samengestelde Menwedstrij-
den op 11 en 12 oktober 2008 verreden. De weergoden waren ons gunstig
gezind, droog en een heerlijk  zonnetje, al met al uitstekende temperatu-
ren voor de aanspanningen.

Het thema van deze manifestatie is:
"Blijf in beweging, geef borstkanker
minder kans". 

Uitgenodigd zijn diverse sprekers die
u onder andere informeren over lym-
feoedeem, de cursus Herstel en Ba-
lans, plastische herstelchirurgie, maar
ook over bewegen tijdens en na de be-
handeling van borstkanker. Daarnaast

geven diverse informatiestands advies
over verzorging, styling, enz.

Ook de Borstkankervereniging Zut-
phen e.o. is aanwezig met een infor-
matiestand en een lotgenotentafel,
waar ervaringen gedeeld kunnen wor-
den. 

Deze manifestatie vindt plaats in het
ziekenhuis het Spittaal, eerste etage
Noordvleugel, Ooyerhoekseweg 8 in
Zutphen. De manifestatie begint om
15.30 uur en duurt tot 19.30 uur. Ieder-
een is van harte welkom en de entree
is gratis.

Oktober - Borstkankermaand
De Gelre Ziekenhuizen organiseren
samen met de Borstkankervereni-
ging Nederland op 23 oktober a.s
een manifestatie in het kader van
"Oktober - borstkankermaand".

WAT KUN JE AAN WILDGE-
RECHTEN VERWACHTEN?
Bij de restaurants staat culinair ge-
nieten voorop. Wat denk je van huis-
gemaakte wildpaté met haasfilet en
rode uien compote. Maar een gekon-
fijt drumstickje van fazant met een
mousse van fazant met amandelge-
lei en een rouleau van fazantenbout
is ook niet versmaden. Of heb je
meer zin in een tournedos van wilde
hazenrug met gratin van wilde pad-
destoelen? Uiteraard wordt ook de
'ouderwetse' hazenpeper en een fa-
zant met zuurkool geserveerd. Ieder
restaurant heeft zijn eigen speciali-
teiten; slechts één punt is uniform:
de door alle restaurants gezamenlijk
gekozen wildwijn. 

WILDWIJN 2008: LAUS TINTO
ROBLE 2005 UIT SOMONTANO,
SPANJE
Bodegas Laus is in 2002 opgericht.
De eerste oogsten van deze hypermo-
derne bodega zijn sinds voorjaar
2005 op de markt. Het bedrijf bezit
300 ha wijngaard, waarvan 80 ha
van 35 jaar oud, iets ten noorden
van de stad Zaragoza. De Laus tinto
roble wordt gemaakt door de ver-
schillende druivenrassen apart te la-
ten vergisten en vijf maanden op
Amerikaans en Frans eiken vaten op
te voeden. Daarna wordt de wijn ge-
blend en na stabilisatie gebotteld.
Karakteristiek voor de wijnen uit So-
montano zijn de frisse zuren, die in
veel gebieden in Spanje juist ontbre-
ken. De hoogte van de wijngaarden,
het bergachtige gebied en het tem-
peratuurverloop gedurende het jaar
spelen hierbij een cruciale rol.

ARRANGEMENTEN
Er zijn veel interessante arrange-
menten. Ze variëren van een tien-
gangen wilddiner met bijpassend ze-
ven-glazen wijnarrangement tot bij-
voorbeeld driedaagse wildarrange-
menten met op een van de avonden
diner dansant. Of arrangementen
waarbij je in twee verschillende wil-
drestaurants (ook met Michelin-
ster!) dineert en op één locatie over-
nacht. Maar er is ook het Woolds
WildPad-arrangement, dat bestaat
uit diner met daarna een stief kwar-
tier wandelen over het wildpad incl.
paraplu en zaklantaarn om voor je
overnachting uit te komen bij een
prachtig landgoed. Gratis overnach-
ten na je diner kan overigens ook!
Kijk op www.wildetenindeachter-
hoek.nl voor alle bijzondere arrange-
menten.

GRATIS BROCHURE
Alle informatie over Wild eten in de
Achterhoek is vermeld in de gratis
wildbrochure. Deze is verkrijgbaar
bij de grotere VVV's in ons land en bij
het Achterhoeks Bureau voor Toeris-
me, Postbus 4106, 7200 BC ZUT-
PHEN, www.vvvachterhoek.nl en
www.wildetenindeachterhoek.nl

Wild eten in de Achterhoek
weer van start
Culinaire verwennerij in herfst en winter

Elk najaar reizen vele duizenden
landgenoten en Belgen naar onze
streek af. Want dan staan de wild-
gerechten namelijk centraal en
zijn er bijzondere arrangemen-
ten, geknipt voor een meerdaags
bezoek. Dat seizoen loopt ieder
jaar van half oktober tot en met
eind december en een 28
(hotel)restaurants serveren dan
die heerlijke wildgerechten. Bege-
leid door een uniform aanbevo-
len wildwijn: de Laus Tinto Roble
2005 uit Somontano, Spanje. Het
is nu al voor het achtentwintig-
ste(!) jaar, dat de restaurants en
het Achterhoeks Bureau voor Toe-
risme gezamenlijk publiciteit
zoeken voor de promotie van de-
ze seizoensspecialiteit. 'Wild eten
in de Achterhoek' is dan ook bij
menig culinair liefhebber een be-
grip geworden. Er is een dikke
brochure met alle informatie
over de restaurants die de wildge-
rechten serveren. Ook bevat de
website www.wildetenindeachter-
hoek.nl alle actuele informatie,
zowel in het Nederlands als in het
Duits. Op 13 oktober ging de actie
van start met een presentatie bij
Restaurant Wolfersveen in Zel-
hem.

We zijn nieuwsgierig wat er van te-
recht is gekomen.

Op Kalimantan geven de Wilde Gan-
zen financiële steun aan weeskinde-

ren die een opleiding volgen voor
agrarisch beroepsonderwijs. Er gaat
geld naar een centrum voor revalida-
tie van gehandicapte kinderen in Pon-
tianak. En naar een internaat voor 160
kinderen, van wie de ouders extreem
arm zijn, in Pahauman. 

Ellen de Paauw van de Wilde Ganzen
gaat op reis naar Kalimantan en ziet
dat kleinschalige hulp echt helpt. De-
ze kinderen zijn het waard. Gekwetst,
maar wel weerbaar. Ook dit Kind een
Toekomst, met een steuntje in de rug
dankzij giro 40.000. 

Televisie-uitzending op zondag 9 no-
vember 19.45 uur, Nederland 2 (ZvK),
herhaling op vrijdag 14 november
2008 15.00 uur, Nederland 2 (ZvK).
Websites: www.zvk.nl en www.wilde-
ganzen.nl

Omdat jij het waard bent
Elk jaar geven de Wilde Ganzen
steun aan tienduizenden kinderen
die extra hulp nodig hebben, kin-
deren die beide ouders verloren,
kinderen met een handicap, kinde-
ren in extreme armoede. Klein-
schalig en inspelend op hun eigen
bijzondere omstandigheden. Heel
concreet en stapsgewijs. Al ruim 50
jaar vliegen de Wilde Ganzen met
giro nummer 40.000 om iets te
doen aan die nood. Omdat die kin-
deren anders weinig tot geen toe-
komst hebben. De Wilde Ganzen
vlogen onder andere naar het Indo-
nesische eiland Kalimantan



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

Deelnemers:

• Beijer Besselink Bruidsmode

• Heezen Mannenmode

• Jurgen Pillen Fotografie

• Albert Bakker Video

• Edelsmederij van Eerden

• New Entertainment

• Bloemen en cadeaus ’t Keyzertje

• Oriflame

• New Image

• De Radstake

• Stalhouderij Debbinkhof

• Grafisch Bedrijf Weevers Elna

Twenteroute 8  •  7055 BE Heelweg

Varsseveld

LO C AT I E

Voor informatie, reserveringen of een 

afspraak kunt u bellen naar: 

0544 - 48 12 22 of 0315 - 24 13 07

Entree 

€ 7,50 p.p.

De Peugeot 207 Sublime vanaf € 16.450,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van het energielabel verwerkt. Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 4,8-7,0; km/l: 20,8-14,3; CO
2
:126-167 gr/km. Wijzigingen voorbehouden. 

Voor meer informatie kijk op www.peugeot.nl.

In één woord: Sublime.
De Peugeot 207 Sublime: stap in en geniet.

DE PEUGEOT 207 SUBLIME.

Op basis van de 207 X-line met 

o.a. airconditioning, cruise control 

en mistlampen voor.

 UW VOORDEEL € 1.300,-

ACTIE!

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen
Bussen tot 85 personen, 

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Bij Helmink Meubelen kunt u nog
tot 30 november a.s. profi teren van
een spetterende kraslotenactie met 
volop kortingskans. Want Helmink
doet niet kinderachtig. Bij beste-
ding van elke €100,- ontvangt u tij-
dens ons jubileumfeest een kraslot.
Elk lot is prijs, met een bedrag van
€5,- tot €100,-! Bij een aankoop in
2009 wordt het totale bedrag in
mindering gebracht.* Dus hoe meer
loten, hoe lager uw aankoopbedrag
in 2009 uitvalt. Zo wordt kopen bij
Helmink Meubelen extra feest!

TOT 30 NOVEMBER A.S.
 BIJ ELKE 100 EUR0 100% 
KANS OP KRASKORTING!

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

Helmink Meubelen kunt u n

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

unt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.
K  M A A K T  H E T  M O O I E R  B I J  U  T H U I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

ubileumKraslotubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

www.helminkmeubelen.nl

26 oktober koopzondag van 12 - 17 uur
Zondag sfeervol Open Huis bij Helmink!

teden bij uw aankopen in 2009.
H E T  M O O I E R  B I J  U T H U I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

,

mKraslotumKrasuuuumumuuumumuu Krasl tKraslotKraslotKraslKrasl

UW KORTING��       50 jaar
Helmink 
    Meubelen!

eweg 24 Tel 0575 551514

* Vraag naar de voorwaarden

HOBBYBEURS
RUURLO

Zondag 26 oktober a.s.
van 10.00 tot 17.00 uur

bij Café-Restaurant
„De Luifel”,

Dorpsstraat 11.
Info: 0573-491261
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Mevo Precision Technology is een be-
drijf gericht op verspaning van meta-
len en kunststoffen. In de loop der ja-
ren zijn daar veel bewerkingen aan
toegevoegd en is de organisatie uitge-
groeid naar 110 man, waarvan 60 in
Nederland en 50 in Slowakije. Door de
recente groei is een nieuw elan ont-
staan in het bedrijf en is er behoefte
om dit te delen met onze omgeving.

Naast goed geschoolde technici zijn
wij ook sterk gericht zijn op de jonge-
ren in onze maatschappij. De dag is
dermate opgezet, dat naast de activi-

teiten van MEVO ook veel andere vak-
gebiedgerichte onderwerpen aan de
orde komen. Hierdoor heeft u de gele-
genheid om uw toekomstige werkveld
in de breedte te overzien.
Op deze dag zal Mevo alles laten zien
omtrent haar productiemogelijkhe-
den. Hiertoe horen bewerkingen zoals
draaien, frezen van metaalsoorten en
kunststoffen, maar ook honen, lep-
pen, zinkvonken en elektrochemisch
polijsten / ontbramen. Tenslotte zul-
len ook de assemblage activiteiten, die
in de Slowaakse vestiging plaats vin-
den worden getoond. 

Doordat leveranciers en klanten heb-
ben toegezegd mee te willen doen met
het tonen van hun producten ontstaat
deze dag een breed beeld van onze
branche. In feite kunnen we spreken
van een kleine beurs.

Een ieder is welkom, voor de kinderen
is er een springkussen geregeld en zal
er een clown aanwezig zijn om hun te
entertainen zodat u alle tijd heeft om
rustig rond te kijken. 

Voor vragen kunt u terecht bij Antoi-
net Tiggeloven of Minie Verheij tel.
0573-451945. 
Voor de tijd van de open dag zie de ad-
vertentie elders.

Open dag bij Mevo Precision
Technology

Zaterdag 1 november wordt bij Mevo Precision Technology een open dag
gehouden aan de spoorstraat 9 te Ruurlo.

Vrijdag 31 oktober wordt de Marken-
heem koersbalwedstrijd gehouden in
zorgcentrum De Zonnekamp in Zel-
hem. Koersbalteams van elke locatie
van Markenheem gaan onderling de

strijd aan. De aanvang is om 14.00 uur
en het einde is om 17.30 uur. Suppor-
ters en andere belangstellenden zijn
van harte welkom.

Bewoners Markenheem gaan
koersballen

Deze rasartiesten maakten met het
publiek in de zaal een muzikaal uit-
stapje naar de jaren zestig van de vori-
ge eeuw. Onder meer Franse chan-
sons, Elisa Doolittle, professor Higgins
uit My Fair Lady, de Carpenters, Toon
Hermans, noem maar op, ze wissel-

den elkaar in een wervelende show af.
De voortreffelijke vertolking van deze
bekende artiesten kreeg nog meer
glans door de oogstrelende japonnen
van Joke Smith, de vrouwelijke helft
van het duo. Zoals de naam al doet ver-
moeden kon een act met de diabolo
niet uitblijven. Jongleren met diabolo’
s, een vak apart, waaraan ook het pu-
bliek mocht meedoen. Een applaus en
eeuwige roem was hun deel ! Aan het
slot mochten de artiesten een ‘zonne-
bloemboeket’, een fles wijn, en een
gul applaus van het publiek in ont-
vangst nemen.

Geslaagde
Zonnebloemmiddag
Ruim 240 gasten en vrijwilligers
van de Zonnebloem regio Yssel-
streek hebben vorige week zater-
dag in het dorpscentrum te Vorden
genoten van het dynamische optre-
den van het show- en amusements-
duo Diaboliques met het program-
ma ‘ Frappant ‘.

De pianist Eric van den Hoogenband
opende de avond met rustige jazzstan-
dards. De Vordense zangeres Josee van
der Staak zong met haar prachtige
stem diverse nummers uit haar veel-
zijdige repertoire samen met
pianist/gitarist Menno Kalman. Ook
zong zij samen mat Rita Boshart twee
duetten, o.a. 'I know him so well', uit
de musical Chess. Maar dat was niet
het enige. Door de intieme sfeer en de
opzet van de avond werd het ook mo-
gelijk voor een aantal mensen uit het
publiek, om in te haken. Zo kwam het
dat een 85 jarige violist meespeelde
met een nummer van Zarah Leander,
gezongen door Rita Boshart. De Vor-
dense jazz zangeres Nathaly Mascle
zong spontaan mee met jazzpianist

Eric, en Menno Kalman begeleidde de
violist ad hoc met het nummer Les
Feuilles Mortes. "Dit was ook de bedoe-
ling van de avond," aldus een verheug-
de Rita en Jack,de organisators van de-
ze muzikale happening."Dat we een
soort aftrap geven en dat andere musi-
ci gelnspireerd raken. Dat hieruit van-
avond een soort jamsession is ont-
staan maar dan met heel divers reper-
toire, is heel verrassend!" De foto expo-
sitie is nog te zien t/m 24 oktober da-
gelijks van 16.00 tot 21.30 uur. 

Vrijdag 24 oktober is er weer een
avond met muziek. Pianist Eric van
den Hoogenband zal dan samen met
zijn vrouw Frederiek van den Ham
jazzstandards vertolken, en ook Josee
van der Staak zal weer gaan zingen.
Jack van Dodewaard gaat improvise-
ren achter de vleugel en Rita Boshart
zingt Nederlandtalige chansons. 
De avond begint om 20.00 en duurt tot
21.30. De toegang is vrij, wel staat er
een hoge hoed voor een vrijwillige bij-
drage aan de musici. Het Klavier be-
vindt zich aan de Ambachtsweg 2b te
Vorden. (industrieterrein Het Werk-
veld) Meer info op www.het-klavier.nl

Intieme muziekavond bij
het Klavier
"Wat ontzettend jammer dat niet
meer mensen hiervan meegenie-
ten", aldus Nelleke. Zij was één van
de bezoekers van het Klavier die za-
terdagavond hebben geluisterd
naar de muzikale opening van de
foto expositie Kijken & Kaderen.
De sfeervol uitgelichte expositie
vormde het decor voor een aantal
musici uit Vorden en omstreken.

Het bos bij de Vreekolk is aangelegd in
de zeventiger jaren in verband met de
ruilverkaveling. Veel armdikke bomen
zijn dicht op elkaar geplant. In het ge-
bied zijn nog oude armen van de Gro-
te Beek aanwezig en langs de beek zijn
schrale graslanden te zien. Het bos is
eigendom van Staatsbosbeheer, die
een beroep doet op de vrijwilligers om
deze locatie op te knappen.

Het Steenders Landschap gaat op 1 no-
vember met haar vrijwilligers op-
nieuw aan het werk in het bos bij de
Vreekolk in Steenderen. Met behulp
van handzagen zullen diverse armdik-
ke bomen gerooid worden. Afhanke-
lijk van de situatie blijven de gerooide
bomen op bepaalde plaatsen liggen,
op andere plaatsen zal er voor geko-
zen worden ze op te hopen in of bui-
ten het bos. In de komende jaren zal
dan getracht worden om de variatie in
het gebied verder te vergroten door

het realiseren van geleidelijke over-
gangen, warme inhammen, zoomve-
getatie en andere mogelijkheden tot
verbetering van de natuur- en bele-
vingswaarde.
Aangeraden wordt stevige schoenen
en werkkleding mee te nemen. Afhan-
kelijk van het weer ook laarzen en re-
genkleding. Opgave voor deelname
aan deze werkdag kan op www.na-
tuurwerkdag.nl. Meer informatie is te
bevragen bij de locatieleider Laurens
Eykelkamp, telefoon (0575) 451834, in-
fo@hetsteenderslandschap.nl of de
provinciale coördinator Charlotte
Krabben, gelderland@natuurwerk-
dag.nl.

Het bos bij de Vreekolk is gelegen aan
de J.F. Oltmansstraat in Steenderen.
Daar wordt op de parkeerplaats verza-
meld om 9.00 uur. Het Steenders Land-
schap zorgt voor koffie en soep. De
werkdag duurt tot ongeveer 13.00 uur.

Natuurwerkdag, zaterdag 1 november 2008 Het Steenders Landschap doet weer mee
Het bos bij de Vreekolk in Steenderen is op zaterdag 1 november één van
de ruim 300 locaties waar de Landelijke Natuurwerkdag 2008 plaatsvindt.
Vorig jaar deed een record aantal van 11.000 Nederlanders mee met deze
grote opknapbeurt van het Nederlandse landschap. In zeven jaar tijd is de
Natuurwerkdag uitgegroeid tot een grote nationale werkdag in de na-
tuur. Onder professionele begeleiding helpen jong en oud mee met diver-
se onderhoudswerkzaamheden.

Tijdens de Natuurwerkdag 2008 wordt opnieuw gewerkt in het bos bij de Vreekolk.
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Erwin Plekkenpol uit Vorden behaalde
op vrijdag ondanks wat schoonheids-
foutjes de eerste plaats in de E3 klas-
se.Tweede werd de uit Slowakije af-
komstige Stefan Svitko en derde de
grote concurrent van Plekkenpol
Mark Wassink.Zowel Plekkenpol als
Wassink lieten weten dat het parcours
zeer zwaar was maar toch vooral erg
uitdagend en mooi.Ook de buiten-
landse deelnemers vonden het een
prachtige rit.Een enkeling vroeg zich
af waar de bergen dan wel waren die
ze in het buitenland gewend zijn.Plek-
kenpol liet ook zaterdag iedereen in
zijn klasse achter zich en was erg ge-
lukkig met de behaalde resultaten.
Tweede werd dit maal de Italiaan Ales-
sandro Zanni die daarmee ook Euro-
pees kampioen werd in de E3 catego-
rie.Wassink reed zich ook ditmaal
naar de derde plaats in het eind klas-

sement.De snelste man over alle klas-
sen was Hans Vogels met daarachter
de Tsjech David Cadek.Hierin deed
Plekkenpol het ook uitstekend want
hij werd derde overall.De vijfde plaats
in het totaal klassement was wegge-
legd voor Mark Wassink.

Tijdens de EK wedstrijd werden ook
punten verdeeld voor het ONK en daar
deed Plekkenpol goede zaken met zijn
twee overwinningen.Mark Wassink
werd twee keer tweede voor de uit Bel-
gie afkomstige Johan Boonen.Niels
Beck uit Vorden pakte een 16e en 20e
plaats in deze klasse en kwam moe
maar voldaan aan de finish.William
Veldhorst uit Zelhem pakte twee keer
een 19e plaats.Peter Bergsma uit Hum-
melo reed zich op vrijdag naar een 22e
plaats en moest op zaterdag de strijd
staken.Stefan Braakhekke uit Ruurlo

reed zich op vrijdag en zaterdag naar
een 4e en 3e positie in de E1
klasse.Marnix Merk werd prima zesde
op vrijdag en kwam op zaterdag niet
in de uitslag voor.Marcel Bulten be-
haalde een 11e en 15e plek in de N2
nationaal en er was twee keer een elf-
de plaats weggelegd voor Bart Notten
in de categorie N3 nationaal.Een 10e
plaats op vrijdag was er voor Kees Koo-
len,een dag later wist hij zich goed te
verbeteren door een vijfde plaats te
scoren.

Hans Vogels de snelste man over twee
dagen won de "Jan van Beek" wisseltro-
fee. Deze beker mag hij ditmaal hou-
den omdat Vogels drie jaar achtereen
de allersnelste rijder is van de ONK En-
duro.Hij mag zich daarmee in het rij-
tje plaatsen van grote mannen uit de
enduro sport zoals:Henk Poorte en Ge-
rard Jimmink.De "Gerrit Arfman Tro-
fee" voor de snelste man van De Graaf-
schaprijders was voor Erwin Plekken-
pol die deze beker overhandigd kreeg
van de kinderen van Gerrit Arfman,
Henk en Bea.De "Gerrit Arfman Tro-
fee" is in het leven geroepen na zijn
overlijden(op de dag van de Vordense
enduro) in oktober 2006.Omdat Gerrit
veel heeft betekent voor de VAMC is
deze trofee in het leven geroepen.Plek-
kenpol was er erg blij mee en vond dit
misschien nog wel belangrijker dan
de overwinning die hij behaalde.

Erwin Plekkenpol winnaar EK
Enduro

Afgelopen vrijdag en zaterdag werd er door de drie motor verenigingen
VAMC,HAMOVE en ZAMC uit respectievelijk Vorden,Hengelo en Zelhem de
EK en ONK Enduro gehouden.Op donderdag was de technische keuring
voor alle motoren en was het al een drukte van jewelste rondom de Vars-
selse molen.Na de technische controle moest de machine in het parc fer-
me gezet worden.De route ging over ca. 90 kilometer en was onder ver-
deeld in 3 tijdcontroles en 4 crossproeven.De eerste twee crossproeven
werden gehouden in Delden en Linde.Op het Grand Prix circuit "De Kap-
penbulten" in Halle was crossproef nummer drie.De laatste proef was op
het landgoed "t Zand en Vossenbos.Burgermeeste Aalderink verrichte vrij-
dagmorgen om acht uur de opening van deze tweedaagse enduro.Hij ge-
noot hier zichtbaar van en liet zich dan ook regelmatig zien in deze twee
dagen.

Burgermeester Aalderink met de opening van de EK Enduro, foto Henk Teerink

De GOW competitie is van start ge-
gaan in Hardenberg. Hier stonden al
verschillende RTV ers aan het vetrek.
Bij de amateurs behaalde Jeroen
Brummelman een 12e plek, Jeroen
Borgonjen een 19e en Simon Barge-

man een 20e plek. Rens te Stroet werd
bij de Elite zeer verdienstelijk tweede.
Bij de masters was het Peter Makkink
die naar een 7e plek reed, Garjo Kamp-
huis werd 18e, Frans de Wit 29e en
Bert Kromkamp 32e. Felix Wolbert
werd bij de junioren 11e.

Thijs van Amerongen, tegenwoordig
beroepsrenner bij de nieuwe Vacanso-
leil ploeg, maakte vorige week zijn de-
buut bij de Elite. Hier werd hij 27e. Op
zondag 19 oktober behaalde hij in de
Wereldbekerwedstrijd in Kalmthout
(Belgie) een 40e plek.

Cyclocross seizoen is begonnen
Diverse renners van RTV Vierakker
Wichmond zijn begonnen aan een
nieuw cyclocross seizoen. De rode
draad hierin zal voor veel renners
de GOW competitie zijn. Verder zal
de nationale cross rond het kasteel
in Vorden op 28 december een
hoogtepunt worden.

Mariëtte ten Bokkel-Ammerlaan uit
Hengelo Gld. werd opnieuw eervol
derde in de klasse Masters 45. 

De loopster van AV Argo scherpte haar
persoonlijk record op de ruim 42 kilo-
meter aan tot een tijd van 3 uur 14 mi-
nuten en 39 seconden. 
Onder een welverdiend applaus wer-
den eremetaal en bloemen door de
KNAU uitgereikt.

Hengelose atlete succesvol
op NK marathon
Op 12 oktober werd in Eindhoven
om het Nederlands Kampioen-
schap op de marathon gelopen.

Concert op 26 oktober t.b.v. Roemenië
In de Willibrorduskerk in Hengelo Gld zal op zondagmiddag 26 oktober
om 14.30 uur een gevarieerd programma worden geboden met zang, mu-
ziek, gedichten, een diapresentatie en een verloting.De JWR heeft plan-
nen om van 15 tot en met 28 augustus 2009 met zo'n 20 jongeren en 8 be-
geleiders weer samen aan een project te werken samen met Roemeense
jongeren. Daarvoor is veel geld nodig. Door het geven van een concert,
denkt de JWR ook aan de gulle gever: ze krijgen er iets moois voor terug.
Dat het mooi gaat worden, moet een ieder zelf gaan ervaren; er is veel te
zien en te horen. Zo zingt onder andere Vocal Group EigenWijs de sterren
van de hemel en doet Good Luck een ieder weer versteld staan van hun
muzikale kwaliteiten. Geert Holterveld leest voor uit eigen werk, in het
Nederlands, in het dialect, kort, wat langer, van limerick tot … en er ko-
men nog meer Hengeloërs voorbij. Het non-stopprogramma duurt onge-
veer een uur, waarna onder het genot van een kop koffie en thee nog na-
gepraat kan worden met de uitvoerende artiesten en JWR leden. Kinde-
ren tot en met 10 jaar hebben gratis toegang. Een mooie kans om het
werk van de JWR te steunen en een plezierige middag te beleven. Komt al-
len.Een voorproefje kan al vast worden genomen door op 23 oktober naar
de avond te gaan waarop dominee Ferrari en enkele jongeren zullen ver-
tellen over de reis die afgelopen jaar in mei is gemaakt. Ook zullen dan
foto's worden getoond.

 

 

Op speelse wijze en onderbouwd met
foto’s werd door Ds. Ivo de Jong een
goed beeld neergezet van de bescha-
ving in de 9e en de 10e eeuw in Anda-
lusië. Cordoba was het middelpunt
van deze beschaving waar Joden,
Christenen en Moslims hun inbreng

hadden en veel van elkaar leerden. 
De grondhouding was, er mogen
meerdere waarheden naast elkaar be-
staan. Daarom kunnen we ook nu nog
van deze geschiedenis van Cordoba le-
ren. Hoe het toen is gegaan zou toch
ook in de wereld van nu moeten en
kunnen? Met deze wijze lessen werd
op een hele boeiende wijze de spiegel
voorgehouden. Het was een zeer ge-
slaagde avond.
Op zondag 26 oktober 2008 wordt
weer een reguliere dienst gehouden in
de Vrijzinnige kerk, aanvang 10.30
uur. Voorganger is mevrouw Netty
Hengeveld uit Eibergen.

Wijze lessen van Ds. Ivo de Jong
Maandag 13 oktober werd door Ds.
Ivo de Jong een lezing gehouden in
de Vrijzinnig Hervormde Kerk aan
de Banninkstraat in Hengelo Gld.
met als titel ‘de Kunst van Cordoba’
en met als ondertitel een vroeg
voorbeeld van tolerantie en vrijzin-
nigheid.

De fractie van het CDA nodigt de inwo-
ners van Bronckhorst opnieuw uit
voor een spreekuur op woensdag 29
oktober a.s. van 19:00 tot 20:00 uur. U
kunt dan uw mening geven over za-
ken, die de gemeente betreffen. Hier-
bij kan het gaan om onderwerpen die

al op de agenda voor de raadsvergade-
ring staan, maar u kunt ook nieuwe
onderwerpen aansnijden. 
Om te voorkomen dat u moet wachten
én om ervoor te zorgen dat de fractie-
leden met de juiste specialisme aan-
wezig zijn, wordt u vriendelijk ver-

zocht om u vooraf aan te melden bij
de fractiesecretaris, Jannie Rexwinkel.
Telefoon 0575-463476 of e-mail: j.rex-
winkel@cdabronckhorst.nl 

U bent van harte welkom.

Spreekuur fractie CDA Bronckhorst

Maar wat betekent dat voor je dage-
lijks leven ? Het is een mooi boek,
maar ook een lastig boek. Het geeft
een totaal andere benadering van de
werkelijkheid dan we gewend zijn. Dit
boek lezen is oefenen in leven. Je op-
vattingen bijstellen, de wereld zien in

een ander licht. Eenmaal in de maand
is er een leesavond in Steenderen. We
zijn met z'n zessen nu. Enige uitbrei-
ding is mogelijk en welkom. Belang-
stelling? 
Meer weten? Bel Pieter Vegter, 06-
18698087 of 451799.

Lezen in 'Een Cursus in Wonderen'
Een geïnspireerd boek, niet altijd
even gemakkelijk om te lezen. Het
vertelt ons wie we zijn: een schep-
ping van God, naar Zijn beeld ge-
schapen.

Sociï nieuws
UITSLAGEN Baakse Boys 4 - Sociï 5
2-1
PROGRAMMA 26 OKTOBER SVGG
1 - Sociï 1, Sociï 2 - VRIJ, Sociï 3 - Brum-
men 7, Sociï 4 - Dierense Boys 5, Steen-
deren 4 - Sociï 5

Vo e t b a l

We praten over ons zelf, over onze
verlangens, onze kijk op het leven,
relaties. Over wat ons dwars zit, wat
ons verhindert in vrede te zijn, blij te

zijn met wie je bent. Kunnen we on-
ze instelling veranderen ? Kunnen
we oude wonden helen? We leren
van elkaar, zijn zowel leerling als le-

raar. Donderdagmorgen van 10.00
tot 12.00 uur, eenmaal per veertien
dagen, in Hengelo. 

Interesse, meer informatie ? 
Bel Pieter Vegter 06-18698087 of
451799.

Gespreksgroep Hengelo Delen in vertrouwelijkheid
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Afkleppen: 
1. Rondgaan in de omgeving om iets te lenen of mede te delen.

"Hee hef den helen naoberschop af'eklept um ne biele." 
2. "Alle katten-karmissen afkleppen." 

Naar alle feesten (kermissen) gaan (in de buurt).

B. Jenzen: 
Hard rijden. "Zee 'm 's aover de iesbane jenzen." 
Onze Beernd is boeten an 't jenzen op moder aer olde rabat." 

C. Ra'bat: 
'n Old Rabat, een oude fiets. 
"Met dat olde rabat kö'j neet nao de vezieten."

Deze manifestatie vindt plaats in het
ziekenhuis het Spittaal, eerste etage
Noordvleugel, Ooyerhoekseweg 8, Zut-
phen. Het thema van deze manifesta-
tie is: " Blijf in beweging, geef borst-
kanker minder kans"

Uitgenodigd zijn diverse sprekers die
u o.a. informeren over lymfeoedeem,
de cursus Herstel en Balans, plastische

herstelchirurgie, maar ook over bewe-
gen tijdens en na de behandeling van
borstkanker. Daarnaast geven diverse
informatiestands advies over verzor-
ging, styling, enz.

Ook de Borstkankervereniging Zut-
phen e.o. is aanwezig met een infor-
matiestand en een lotgenotentafel,
waar ervaringen gedeeld kunnen wor-
den. 

De manifestatie begint om 15.30 uur
en duurt tot 19.30 uur. Iedereen is van
harte welkom en de entree is gratis.

Oktober - Borstkankermaand
De Gelre Ziekenhuizen organise-
ren samen met de Borstkankerver-
eniging Nederland een manifesta-
tie in het kader van "Oktober -
borstkankermaand".

Derick vertelt. -- Luister, jongeheren. Zolang ik me kan

heugen is die Kattenbelt een mysterieuze plek. Het lijkt 

zo'n schattig heuveltje, maar pas op: het spookt er ver-

schrikkelijk. Hebben uw ouders daar nooit iets over verteld?

Joost en Willem kijken zó verbaasd, dat smid Derick 

zijn hoofd schudt. Zoveel jeugdige onschuld. 

Willem protesteert. - Maar mijn vader heeft mij nooit wat

verteld over spoken daar. Wel dat je er gewoon lekker op

konijnen en reeën kunt jagen. De smid knikt. -- Zolang je

de bodem maar met rust laat. Maar de grond is verstoord! 

--Wat bedoelt U? Nu kijken Joost en Willem eerst elkaar, 

en dan de smid met open mond aan. 

-- De bodem is heilig, mannen. En wie woelt in heilige

aarde, wekt de toorn van voorvaderlijke geesten. 

Ik heb het gehoord! 

Willem schampert: -- Wie heeft wát verstoord? 

U spreekt in raadsels. 

Maar de smid pakt snel het wapen en geeft het Willem.

- Hier, uw wapen jongeheer Willem. 

Ik zet het wel op de kerfstok van Ten Elschate. Ik zwijg. 

Als U meer wilt weten, moet U maar eens buurten bij

brouwer Hermannus ter Haer. Ik hoop dat hij inmiddels

weer kan praten over wat hij heeft meegemaakt.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt

7

Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman

Deze belangrijke envelop ligt binnenkort bij u 

in de brievenbus. Post van de minister van 

Volksgezondheid! Daarin vindt u een brief en 

een folder met alle informatie over het EPD: 

het elektronisch patiëntendossier. Met het EPD 

kan bijvoorbeeld uw huisarts of apotheek snel 

uw actuele medische gegevens opvragen en 

inzien. Maar daar moet u het wel mee eens zijn. 

Lees die brief en die folder dus goed.

Het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD is een 

initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

Nictiz en CIBG

Belangrijk nieuws 
voor u

Let op uw brievenbus! 

Het elektronisch patiëntendossier 

gaat ons allemaal aan.

Zo zullen een vijftal vragen de leidraad
van deze bijeenkomst zijn. Zo onder

meer de vraag ‘ supermarkten mogen
niet stunten met melk, maar wel met
bier ? Er is jarenlang met iedereen over
de reconstructie gepraat, gaan we dit nu
ook doen met betrekking tot de beheer-
plannen van Natura 2000 en moeten wij
bij de uitvoeringen nog steeds opnieuw
voor onze rechten strijden ? Wat betreft
de positie van de Nederlandse landbouw
tegenover de Europese luidt de vraag ‘is
de investeringsdrang van de Nederland-
se landbouw momenteel buitensporig
hoog? Hoe is de stand van zaken m.b.t.

tot het lobbyen in Den Haag en vooral in
Brussel vanuit de Nederlandse land-
bouw ? In 2013 vervalt het melkquotum,
mestproductierechten voor de intensie-
ve veehouders blijven. Hoe gaat LTO
voorkomen dat de strijd op de mest-
markt tussen melkveehouders en inten-
sieve veehouder hoog opgevoerd wordt? 

Volgens het bestuur van LTO afdeling
Bronckhorst punten genoeg om er dins-
dag 29 oktober een levendige discussie
van te maken. Aanvang 20.00 uur.

LTO Noord afd. Bronckhorst organiseert discussieavond
De afdeling Bronckhorst van LTO
Noord organiseert dinsdag 28 ok-
tober een discussieavond in zaal
Den Bremer in de Toldijk. De afde-
ling heeft Albert Jan Maat bereid
gevonden om samen met hem van
gedachten te wisselen over de rol
van LTO en de toekomst van de Ne-
derlandse landbouw in het alge-
meen.



Terwijl het draaiorgel voor bakkerij
Joop vrolijke deuntjes speelde, ver-
kocht Henny Sueters op deze brocan-
temarkt alles voor de ‘halve prijs’ en
‘matte’ Gosse Terpstra stoelen. Trou-

wens er was voor de liefhebbers van
brocant keuze genoeg, schaaltjes met
de tekst ‘soap and salt’, gehaakte sprei-
en uit grootmoeder’ s tijd, etc., etc. De
‘stokoude;’ dokterstas in één van de

kramen, deed denken aan de tijd dat
wijlen dokter Wim Lulofs senior op de
motor door Vordens dreven reed om
patiënten te bezoeken! Ellen Houwe-
ling runt een brocantezaak in Rheden
en was voor de eerste keer in Vorden
present. ‘Het is hier erg gemoedelijk
en over de verkoop mag ik ook niet
klagen’, zo sprak zij. 

Hanneke en Jan Cohen uit Warnsveld
stonden met een stand boeken op de-
ze mini-markt. ‘Neuzen in boeken is
een hobby van mij. Hoe het vanmid-
dag met de verkoop gaat? Laat ik het
zo zeggen, het is hier erg gezellig’, zo
sprak Hanneke!

Brocantemarkt vooral
gezellig en gemoedelijk!

De standhouders op de Brocantemarkt te Vorden waren met name in het
eerste gedeelte van de vrijdagmiddag tevreden. Goede belangstelling, ter-
wijl ook de verkoop niet tegenviel. Itha Tjebbes uit Hilversum was onder
meer met een assortiment curiosa en sieraden present. ‘Alvorens ik be-
sloot om naar Vorden af te reizen, heb ik thuis eerst de omzet van twee
jaar geleden nagekeken. Toen stond ik hier ook en heb ik goed verkocht,
vandaar dat ik er weer ben. Ook vandaag tevreden over de omzet’, zo zegt
ze lachend. Haar vriend Frits Stins maakte een nog langere reis, hij kwam
uit Schoorl. Hij was met een voorraad tafelmessen en eettafelsieraden,
voor het eerst in Vorden en ook Frits deze dag een tevreden mens, zo
bleek.

Vordenaren Stef Woestenenk en Jan
Denekamp zijn al jaren (muziek)vrien-
den en wat betreft de liefde voor mu-
ziek heeft het tweetal een groot hart.
Tijdens een ochtend na een optreden
in 2002, ontstond aan een ontbijttafel
in Schotland het idee om samen met
twee gitaren, twee stemmen, een
mondharmonica op pad te gaan. Op
de terugreis naar Nederland werd het
repertoire vastgesteld: vooral liedjes
uit de blues, de jaren '60 en '70. Dat
was het ontstaan van het duo Ham &
Eggs. In elkaars platenkast werden ver-
der nog nummers gevonden van ar-
tiesten als Neil Young, Rolling Stones,
Bob Dylan, Beatles, Crosby, Stills &
Nash, David Bowie, Al Stewart, Eric
Clapton en Steve Harley. Het reper-
toire bestaat dus volledig uit meer dan

100 nummers die de heren zelf graag
draaien en dat is te zien aan het speel-
plezier dat Ham & Eggs uitstraalt!
Geen commercieel water bij de wijn,
alleen puur smaak en doen waar je
zin in hebt! 

Deze formule werkte succesvol voor de
Vordenaren.  De stemmen van het
tweetal vullen elkaar naadloos aan en
doordat het duo juist niet kiest voor de
uitgekauwde tophits, maar wel voor
een hoog 'ohja-gehalte', zal iedere lief-
hebber van de top2000 en Arrow Clas-
sic Rock positief worden verrast tijdens
het optreden Ham & Eggs. De twee mu-
ziekvrienden zijn inmiddels bekend
bij muziekliefhebbers in de regio en
ver daarbuiten. De afgelopen 6 jaar be-
leefde het tweetal vele hoogtepunten
op verscheidene podia in het land. 

Na optredens in kroegen, zalen, ten-
ten, tuinen en huiskamers is er op
zondag 26 oktober voor iedere mu-
ziekliefhebber de kans om een optre-
den bij te wonen van Ham & Eggs in
De Slof. Gewoon toegankelijk voor ie-
dereen! Het optreden van Ham & Eggs
is in ieder geval de ideale manier om
een herfstachtige zondag nóg sfeervol-
ler te maken!

Genieten van Ham & Eggs in
De Slof
Iedere laatste zondag van de
maand is café De Slof in Vorden dé
plek waar bands met kwaliteit zich
live presenteren.  Het podium van
De Slof wordt altijd gevuld met be-
vlogen artiesten.  Aanstaande zon-
dagmiddag 26 oktober staat het
plaatselijke duo Ham & Eggs  ga-
rant voor een sfeervol optreden
met muziek uit de blues en de ja-
ren '60 en '70.

De Vordense veilingcommissie was de
gehele vrijdag al in touw om de kerk-
banken te veranderen in verkoopplaat-
sen voor boeken. Scholengemeen-
schap ’t Beeckland verleende eveneens
enthousiaste medewerking en stelde
tafels beschikbaar. De honderden do-
zen, met vele duizenden boeken wer-
den zodanig uitgestald dat ze gemak-
kelijk te bekijken en te verkopen wa-
ren! Direct na klokslag 9.00 uur vulde
de kerk zich al direct met een enthou-
siaste groep liefhebbers van boeken.
Tussen hen ‘handelaren’ die met ken-
nersblik al heel snel de meeste gewil-
de titels vonden. In totaal waren circa
35 vrijwilligers in de weer om de ver-
koop in goede banen te leiden.

Romans, geschiedenisboeken, gods-
dienstboeken e.d. leverden het meeste

geld op. De organisatie gaf de verkoop
in de loop van de middag nog een ex-
tra ‘opruiming-impuls’ door lege do-
zen voor 10 euro in de aanbieding te
doen. De dozen mochten dan wel gra-
tis gevuld worden met boeken die op
dat moment nog in de schappen la-
gen! De boekenbeurs was de laatste
grote activiteit in dit jaar.

De meubelverkoop die de veilingcom-
missie op de zaterdagmorgen van 9.00
tot 12.00 uur in het HAVO gebouw aan
de Burgemeester Galleestraat organi-
seert, blijven gewoon door gaan. 

Voor 2009 zijn inmiddels al weer een
aantal activiteiten gepland. De com-
missie houdt zich aanbevolen voor
goed verkoopbare goederen. Aanmel-
den kan via 551486 of 551787.

Opbrengst boekenbeurs
in dorpskerk bijna 2000 euro!

Wie zaterdagmorgen de Vordense dorpskerk binnen kwam keek zich de
ogen uit: boeken en nog eens boeken. In de ‘Achterhoek’, op de kerken-
raadbanken, rond de preekstoel in het ‘Lindese End’ voor de Hackfort-
banken overal stapels boeken. Er heerste een prettige sfeer die tot veel
aankopen leidde.

Voorafgaande aan dit feest werd er
door een groep vrijwilligers een tent
opgezet die vervolgens feestelijk werd
aangekleed. De dagen daarna is ook
het terrein verder opgebouwd. Werk-

zaamheden die , zo bleek op de avond
zelf, de moeite meer dan waard wa-
ren, want het publiek beleefde een
‘toffe’ avond. De gezelligheid werd
muzikaal ondersteund door de band
Säus, dj Big Boss en dj Tjarter. Op de si-
te van Jong Gelre zijn diverse leuke fo-
to’s te vinden.

Het was voor de organisatie bijzonder
sneu, toen zondagmorgen bij het op-

ruimen bleek, dat er tal van vernielin-
gen waren aangericht aan brievenbus-
sen, reclameborden, straatmeubilair
en een schafkeet. De organisatie is
zeer onthutst en verbolgen en doet bij
deze een oproep aan hen die iets ge-
zien hebben of er bij betrokken waren,
zich te melden. Een gezellig feest en
dan na afloop vernielingen aan rich-
ten’, het bestuur van Jong Gelre kan er
met de pet niet bij!!!

Jong Gelre Vorden/Warnsveld verbolgen
over vernielingen
De afdeling Vorden/Warnsveld van
Jong Gelre organiseerde vorige
week zaterdag een gezellige feest-
avond dat werd aangeduid als de
‘Laatste Snee’.
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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
          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

-       

Veilig en comfortabel. 

Snoeit tot +/- 5m hoogte. 

Stille werking

HT 131
hoogsnoeier

Vermogen ... 1,4 kW/1,9 pk

Cilinderinhoud ..36,3 cm3

Gewicht ................. 7,8 kg

Totale lengte 270-390 cm

4-MIX-technologie 

en uitrusting

€ 829,00

MSE 180 C-BQ 
elektrische motorzaag

Voor de iets zwaardere klussen in en rond het huis. 

Veilig en comfortabel.  

Vermogen ............................................................ 1,8 kW

Gewicht ...........................................................  4,2 kg

Lengte zaagblad..............................................30 cm

QuickStop Super..................................................... √

Kettingsnelspanner ................................................ √

€ 289,00*  

ACTIE!
GRATIS STIHL 
handschoen & 

houtdrager
TWV € 15,00

Bij alle MSE 

excl. MSE 140CQ

* 
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BGE 71 elektrische bladblazer 

Extrastil en extravoordelig. Blaast paden, gazons, opritten, 

perken en terrassen moeiteloos schoon. 

Opgenomen vermogen .....................................................................1100 W

Gewicht ................................................................................................. 3,0 kg

Luchtdoorzet ...................................................................................510 m3/h

NU € 99,00*  
cat. € 109,00

NIEUW

Kom nu: nieuwe toestellen, SPECIALE PRIJZEN en ACTIES!

Alle acties en prijzen (incl. btw) zijn geldig tot 31 december 2008 of zolang de voorraad strekt.
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ACTIE!
GRATIS 
pocket
warmer

Bij de MS 170 

MS 170 
benzinemotorzaag

NU € 199,00  
cat. € 239,00 

Handzaam instapmodel met de beproefde 

basisuitrusting. Uitermate geschikt voor 

haardhout en voor houtconstructies.

Vermogen ................................1,3 kW/1,8 pk

Cilinderinhoud.................................30,1 cm3

Gewicht ................................................ 3,9 kg

Lengte zaagblad..................................30 cm

NIEUW

HSE 61 
elektrische heggenschaar

Met praktische draaihandgreep en 

een langer zaagblad.

Opgenomen vermogen..............500 W

Gewicht ........................................4,1 kg

Zwaardlengte ............................. 50 cm

€ 189,00* 

GRATIS 
harsoplos-

middel

TWV € 13,40

ACTIE!

HS 45 benzine heggenschaar

Optimale verhouding gewicht/prestaties. Zeer comfortabel dankzij 

elastostart en antivibratiesysteem.

Vermogen ............................................................................0,75 kW/1,0 pk

Cilinderinhoud ..............................................................................27,2 cm3

Zwaardlengte ....................................................................................45 cm

€ 399,00

SH 86-D 
benzine bladblazer

Geluidsarm, krachtig en milieuvriendelijk 

dankzij o.m. de katalysator.

Cilinderinhoud .............................. 27,2 cm3

Gewicht ............................................. 5,7 kg

Luchtdoorzet .................................770 m3/h

€ 369,00*
cat. € 389,00

MS 270 benzinemotorzaag

Potige allrouder met gunstig zwaartepunt,

perfect in evenwicht tussen vermogen en comfort.

Vermogen ....................2,6 kW/3,5 pk

Cilinderinhoud....................... 50 cm3

Gewicht ....................................5,3 kg

Lengte zaagblad......................40 cm

NU € 569,00  
cat. € 634,00

NIEUWNU € 369,00  
cat. € 440,00 

MS 192 CE 35 cm
benzinemotorzaag

Praktische alleskunner. Ideaal voor 

haardhout en houtconstructies. Velt 

kleine bomen moeiteloos.

Vermogen .............................1,5 kW/2,0 pk

Cilinderinhoud............................. 31,8 cm3

Gewicht .............................................3,9 kg

Lengte zaagblad...............................35 cm

Broekstraat 1 - 6999 DE Hummelo 
Tel. (0314) 381842 
Website: www.pelgrom.nl E-mail: info@pelgrom.nl  

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

HUIS
1 november 2008

Jouw toekomstige werkveld?

Techniek, Precisie, Modulebouw

Wil je een uitdagende baan met een goed salaris? Kom dan zaterdag 1 november naar 
het open huis van Mevo Precision Technology in Ruurlo. Wij laten je kennismaken met
ons bedrijf dat gericht is op het produceren en assembleren van metalen- en kunst-
stofonderdelen met een hoge nauwkeurigheid. Mevo Precision Technology bedient de 
markten automotive, meet- en regeltechniek, de medische sector en machinebouw.
Ons bedrijf heeft 120 vakmensen in dienst verdeeld over twee vestigingen in Ruurlo en 
Trenĉin, Slowakije. Goed geschoolde technici bieden we volop kansen en uitstekende 
arbeidsvoorwaarden. Speciaal voor jongeren hebben we interessante trajecten, die je 
naar de top op jouw vakgebied brengen.

Samen met klanten en leveranciers presenteren wij op zaterdag 1 november tussen 
10.00 en 16.00 uur ons bedrijf. Kom sfeer proeven en groei met ons mee.

Nieuwsgierig? Op www.mevo.nl vind je ons actuele aanbod vacatures. Spoorstraat 9 | 7261 AE Ruurlo | www.mevo.nl

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.hofvangelre.nl

Ontwerp en realisatie internetsites
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Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas (via schilder)
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren (metselwerk)
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

VOORRAAD

±40.000 M
2

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

OPEN:
ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur
vrij. 8.00 - 21.00 uur
zat. 9.00 - 16.00 uur

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

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

SPAREN VOOR GRATIS DOORNROOSJE POPPEN GEWOON BIJ AH

GLENN TALLOCH
Blended Scotch Whisky

1 liter        van 16.29
voor 13.49

AH GESNEDEN
BOERENKOOL
2 zakken à 300 gram

1+1 G1+1 G RRAATT IISS
van  2.38

voor    1.19

AH ELSTAR
gelegd per kilo 0.99

PAGE KEUKENPAPIER
pak 8 rollen

van  6.60
voor 3.99

ARIEL WASMIDDEL
div. varianten

van  11.99
nu7.95

DUBBELSNEL DISNEY
ROOSVICEE MULTIVIT 
alle varianten

2 pakken à 1,5 liter       nu1.99

NU MET EXTRA GRATIS SPROOKJESPUNT

AH GREENFIELDS
SUCADELAPPEN

per kilo     nu8.99

UNOX ROOKWORST
à 275 gram, 

div. varianten o.a. Gelderse

2+1 G2+1 G RRAATT IISS
3 zakken van  5.70

voor    3.79

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
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GEZAMENLIJK 15X EXTRA IN

Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

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

OP = O
P

€ 7
Nú uw discount 

voordeelprijs

Inleveren kop

In week 28 verschijnt de Z

verspreidings

Advertenties en

voor vrijdag 2

D
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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

Nieuws tot maandag 12

Advertenties tot maand

Overname van adverte

en berichten is niet to

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

HUISAR

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 va

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-

tsen 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

ter wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

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 
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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

Weeversdrukkerij

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl


