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Bronckhors t  Noord

Dinsdag 27 oktober 2009
71e jaargang no. 34

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENPOST ZUTPHEN (0900) 200 9000

HUISARTSENPOST DOETINCHEM (0314) 32 98 88

HUISARTSENPOST WINTERSWIJK (0900) 500 9000

Eens in de drie jaar organiseert de
Stichting Pinetum "de Belten" een
concert in de Nederlands Hervormde
kerk in Vorden. Dit jaar is dat op zon-
dag 1 november a.s. om 15.00 uur in
de Nederlands Hervormde kerk in
Vorden. Evenals bij vorige gelegenhe-
den verleent de sopraan Henriette
Feith haar medewerking, dit keer ter-
zijde gestaan door David van Ooyen
die haar begeleidt op een theorbe:
een oud snaarinstrument, dat veel
langer en groter is dan de bekendere
traditionele luit. Werken van onder
andere Monteverdi, Caccini, Fresco-
baldi en Huygens staan op het pro-
gramma van dit concert van ongeveer
een uur. De opbrengst komt ten goe-
de aan het pinetum "de Belten", de
grote coniferenverzameling in het ge-
lijknamige park aan de Wildenborch-
seweg. Zoals bekend staat het park al-
tijd voor het publiek open en is gratis
toegankelijk. Het bevat ongeveer 1000
verschillende coniferen en is door de
jaren heen uitgegroeid tot een plek
waar men in een prachtige omgeving
even de rust kan vinden.

Coniferenconcert

De huurovereenkomst is tot stand ge-
komen na negen maanden construc-
tief overleg tussen de verhuurder Sy-
brandy, ZoZijn en andere huurders
van het pand en de Rabobank. Zij zijn
tevreden met de complexe puzzel die
zij gezamenlijk en met bevredigend
resultaat hebben opgelost.

VERHUIZEN IS BESPAREN
In het huidige economische klimaat
lijkt het misschien vreemd dat de bank
juist nu kiest voor zo'n grootschalige
verhuizing. Toch maakt datzelfde eco-
nomische klimaat deze verhuizing ex-
tra noodzakelijk vertelt Wouter van
Onna, directeur Bedrijfsmanagement:
"Met deze verhuizing brengen we het
grootste deel van ons personeel op een
centrale plek bij elkaar, in een nieuw
Financieel Adviescentrum. Dit heeft
grote voordelen, kostentechnisch en
op het gebied van samenwerking. Het
spreekt voor zich dat overleggen met
collega's gemakkelijker wordt en min-
der reistijd en -kosten met zich mee-
brengt. Daarnaast biedt het ons de
kans om belangrijke verbeteringen
door te voeren op gebied van duurza-
me inrichting en energiebesparingen.
En om deze investering financieel te
kunnen verantwoorden, hebben we
heel bewust gekozen voor het huren
van een bestaand gebouw, in plaats
van nieuwbouw."

BANK BLIJFT DICHTBIJ
De verhuizing, die halverwege vol-
gend jaar zal plaatsvinden past daar-
mee uitstekend binnen de lange ter-
mijnplannen en kostenreductiestrate-
gie van Rabobank Graafschap-Noord.
Dit soort structurele kostenbesparin-

gen maken het voor de bank mede
mogelijk om in de kleinere kernen in
de regio aanwezig te blijven. 
Dat laatste kan niet duidelijk genoeg
benadrukt worden geeft Wouter van
Onna aan: "In de kleinere plaatsen is
de Rabobank vaak nog de enige bank
met een fysiek kantoor. Dat willen we
ook zo houden. We zoeken permanent
naar ideeën om onze dienstverlening
daar zo goed, maar óók zo efficiënt
mogelijk in te richten. Dit kan beteke-
nen dat we verhuizen naar kleinere
kantoren in de zelfde plaats, of dat we
openingstijden aanpassen zoals eer-
der dit jaar. Dat is voor onze klanten
vaak even wennen. Van de verhuizing
naar Walburgstaete zullen zij echter
niet veel merken, dat vindt voorname-
lijk plaats aan de 'achterkant' van de
organisatie. Het uiteindelijke resul-
taat van deze ontwikkelingen is echter
wel belangrijk: de Rabobank blijft
dichtbij, ook in de kleinere kernen."

Financieel adviescentrum
Rabobank verhuist
Rabobank Graafschap-Noord heeft
onlangs definitief akkoord gekre-
gen op de huur van het pand 'Wal-
burgstaete' op handelspark De
Mars in Zutphen. In de tweede
helft van 2010 zullen directie, on-
dersteunende diensten, back-office
én het Virtueel Kantoor van de Ra-
bobank hun nieuwe onderkomen
in gebruik nemen. Hiermee gaat
een wens in vervulling die leeft
sinds het samengaan van de twee
Rabobanken uit de regio in 2008.

Bakkerij Besselink heeft namelijk een
aantal entreekaarten weten te be-
machtigen voor de Sinterklaas musi-
cal: 'De Geheime Chocoladeletters Van
De Sint' van Ron Boszhard. 
Deze voorstellingen worden gehouden
op dinsdag 24 november a.s. in het
Rabotheater in Hengelo (Ov.). Klanten
van bakkerij Besselink maken kans op
drie entreekaarten voor deze musical
ter waarde van € 45,-.

Sinterklaasactie
Van donderdag 29 oktober tot en met
zaterdag 14 november wordt er in de
winkels een Sinterklaasactie gehouden.
Bij besteding vanaf € 8,00 ontvangen

klanten een kanskaart. Tevens zijn er ie-
dere week speciale actieproducten
waarbij u een kanskaart ontvangt. Deze
ingevulde kanskaarten kunnen worden
ingeleverd bij bakkerij Besselink. Uit de
ingeleverde kanskaarten worden op za-
terdag 14 november de winnaars ge-
trokken. Zij winnen gratis entreekaar-
ten voor drie personen en gaan op dins-
dag 24 november a.s. naar het Rabo-
theater in Hengelo (Ov.) voor de Sinter-
klaasmusical: 'De Geheime Chocolade-
letters Van De Sint' van Ron Boszhard.

Meedoen aan deze speciale Sinter-
klaasactie?
Vraag er naar bij bakkerij Besselink!

Met uw Bakker naar de Sinterklaasmusical:

'De Geheime Chocoladeletters
Van De Sint' van Ron Boszhard

Bakkerij Besselink heeft al jaren een warm gevoel bij Sinterklaas. Daar-
naast is iedere bakker Hofleverancier van Sinterklaas met zijn gevulde
speculaas, roomboter amandelstaven en marsepein. Dat de bakker een
warm gevoel heeft bij Sinterklaas is duidelijk en blijkt wel uit alle Sinter-
klaaslekkernijen die juist in deze periode te koop zijn in de winkels van
de ambachtelijke bakkers. Speciaal in deze tijd haakt bakkerij Besselink
daar enthousiast op in.

Algemene beschouwingen

Begroting 2010

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Amaryllissen

bos €3.99

Hij komt, hij komt ...

De Sint Nicolaaskrant 2009

Op 10 november a.s. verschijnt de
Sint Nicolaaskrant 2009.

De krant wordt huis aan huis verspreid als
bijlage bij Contact Bronckhorst Noord,
Midden en Zuid, Contact Ruurlo en Con-
tact Warnsveld. Advertenties en berichten
gaarne voor of op 30 oktober aanleveren.

De redactie

Plus wij zijn er voor u! Er is een 
Wijn proefavond op woensdag 4 nov.,

u kunt zich nu opgeven!
Hele Makreel € 1.99

Heerlijk Beenhammetje, 750 gram € 5.99

Hutspot, 500 gram € 0.99

Net Clementina’s € 0.99

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

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhavepersoneelsdiensten.nl

0575-54 69 86



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

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

�

Hervormde kerk Vorden
Zondag 1 november 10.00 uur ds. J. Kool Avondmaal.

Kapel de Wildenborch
Zondag 1 november 10.00 uur ds. H. Westerink.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 1 november 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 1 nov. 10.00 uur ds. M. Schaap van Beusichem.
Woensdag 4 november 19.30 uur dankdag dhr. R. Baauw.

R.K. kerk Vorden
Zondag 1 november 10.00 uur Viering Allerheiligen.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 31 okt. 17.00 uur Eucharistieviering, herenkoor.
Zondag 1 november 10.00 uur Woord- en communieviering
Allerheilgen, herenkoor. Maandag 2 november 19.00 uur
woord- en communieviering Allerzielen.

Tandarts
31 oktober - 1 november G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem,
tel. (0573) 25 18 70.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

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

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

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

Dagmenu’s
28 oktober t/m 3 november 2009 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,25
Vanaf 16.00 uur, behalve maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 9,50
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 28 oktober 
Champignonsoep / Zuricher geschnetzeltes met rösti en rauw-
kostsalade.

Donderdag 29 oktober 
Hachee met hutspot en appeltjes, jus, mosterd en zuurgarnituur /
apfelstrudel met vanillesaus en slagroom.

Vrijdag 30 oktober 
Tomatensoep / Urkervispot met witte wijnsaus, aardappelpuree
en groente.

Zaterdag 31 oktober (alleen ophalen/bezorgen)
Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade / ijs met
slagroom.   

Maandag 2 november 
Bospaddenstoelen crème soep / Zigeunerspies met zigeunersaus,
aardappelen en groente.

Dinsdag 3 november
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

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

Vlaai v/d week

Appelkruimelvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Kanskaart-aanbiedingen

Speculaas
250 gram € 3,95

Gratis 1 kanskaart voor de Sinterklaasmusical

Roomboteramandelstaaf
€ 3,50

Gratis 1 kanskaart voor de Sinterklaasmusical

Aanbiedingen geldig van do. 29 okt. t/m za. 7 nov.

Tijdelijk te huur: 4 kamer-
woning in het buitengebied
Vorden, alles begane grond.
Tel. 0575 - 55 66 80

�

Ouderwets lachen met:
Leo Lont de neef van James
Bond, DVD-première in zaal 
Langeler, Hengelo op maandag 
2 november, 20.00 uur, 
zaal open half 8.
Voorverkoop cafetaria Langeler
info: r.kreunen@hccnet.nl

TE HUUR: voor 1 of 2
personen APPARTEMENT
in het buitengebied van Keij-
enborg; 2 kamers, keuken
met inbouwapparatuur, bad-
kamer met bad en douche en
apart toilet. Gestoffeerd. Met
schuur en tuin. Reacties tus-
sen 19.00u en 20.00u. Tel.
06 - 26244180.

�

Start per 1-11-2009 

Praktijk voor Logopedie Huiskamp 
en Waanders

Philippine Huiskamp en Paul Waanders, 
logopedisten

Raadhuisstraat 20 (boven de Bruna)
7251 AB Vorden

06-18222312 of 0314-621758

Te huur gevraagd:
schuur omgeving Wich-
mond/Vierakker v.a. 75m2
voor opslag c.q. werkplaats.
06-29198713 of 06-
30629587

�

14, 20 en 21 november
presenteert Jong Gelre Vor-
den-Warnsveld haar revue in
Het Dorpscentrum te Vorden.
Zaal open 19.30 aanvang
20.00.

�

Grote Herfstmarkt zater-
dag 31 oktober 10.00-16.00u
Remonstrantse kerk Emma-
straat 10, Lochem. Iedereen
is welkom! Verkoop van
jams, chutneys, allerlei kado-
artikelen, 2e handsboeken.
Ter ondersteuning van het
onderhoudsfonds van het
100 jaar oude kerkgebouw.
Kom langs voor koffie of thee
met gebak, wafels of warme
soep. Vanaf 14.00u: kinder-
activiteiten, o.m. het maken
van een halloweenlantaarn.

�

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

Alleen op afspraak.

Happy Halloween
voor alle leeftijden.
Zat. 31 okt. 15.00 - 21.00 uur,
zon. 1 nov. 11.00 - 17.00 uur. 
www.aaldering-destek.nl. 

0314-324356.
Altijd een vrijblijvend advies.

Herbalife Nieske Pohlmann
Tel. 06-54326669

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

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

�



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28
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Lieve André, lieve papa

Eén jaar voorbij zonder jou
Elke dag denken we aan jou
Als we bij jou zijn
voelt het dat we eventjes
een compleet gezin zijn.
Maar als we gaan doet dat ons pijn,
want we willen altijd bij jou zijn.
Je blijft mijn grootste liefde
en onze liefste papa van de wereld!

Erna, Ruben en Nienke Zweverink

Keuken - Badkamer - Praktijkinrichting - 
Kantoorruimte - Kasten

T  06 55916250
voor meer info zie : 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

R.K. Begraafplaats te Kranenburg  – 18.00 uur

Algemene Begraafplaats te Vorden – 20.30 uur

2 november  “een gedenk-moment”

Vrij onverwacht is van ons heengegaan onze lieve
zwager en oom

Ab Derksen
Echtgenoot van Annie Derksen-Wolsheimer

Fam. Hulshof
Fam. Klein Lenderink
Fam. Arends

Hengelo, 21 oktober 2009

Verdrietig om zijn plotselinge overlijden maar ge-
sterkt door de herinnering aan zijn sportieve en
energieke leven nemen wij afscheid van onze broer,
schoonzoon, zwager en oom

Henk Eggink
Echtgenoot van Ina Winkel 

Op de leeftijd van 60 jaar

Vorden: Harry en Annie Eggink
Vorden: W.L. Winkel en A.D. Winkel-Pardijs
Vorden: Wim en Erna Norde-Winkel

Diepenveen: Hermien Winkel
Vorden: Hans Houwen en Ans Winkel

en kinderen

23 oktober 2009

Vol Smaak
Boerenkool gesneden (zonder stronk) 250 gram 0,69
Nieuwe oogst Kaki-Pesimon fruit

500 gram 0,99
BILDSTAR van vaste teler, per zak van 10 kilo 2,99

Weekaanbiedingen
Nieuwe oogst Hollandse Elstar1,5 kg 1,49
Bami-, Roerbak-, Spaghetti- of
Macaronigroenten pakket 2,99

Uit eigen keuken
Zuurkool Hawaï schotel
+ bakje rauwkost per persoon 6,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 2 november.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

we hebben je niet verloren
daarvoor gaf je ons teveel
wat je zei dat blijven we horen
wat je deed dat blijven we zien
slechts je lichaam is er niet
een leven dat zo goed beleefd is 
eindigt niet op aarde
het heeft onsterfelijke waarde.....

Intens verdrietig moeten wij u meedelen, dat mijn
onvergetelijke man, onze sportieve vader en lieve
opa, overleden is.

Henk Eggink

* 2 juni 1949 † 23 oktober 2009

Hellendoorn: Ina Eggink-Winkel

Warnsveld: Mattijs en Helga
Gunnar

Rijssen: Jasper en Marieke

Van Corbachstraat 2b
7447 GL Hellendoorn

U heeft gelegenheid tot condoleren en afscheid ne-
men op woensdag 28 oktober van 19.00 uur tot
19.45 uur in het Uitvaartcentrum, Duivecatelaan 1 te
Nijverdal.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op don-
derdag 29 oktober om 14.00 uur in de dorpskerk
„‘n Oalen Griezen” aan de Dorpsstraat 39, te Hel-
lendoorn, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Hellendoorn.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst heeft u gele-
genheid tot condoleren en afscheid nemen van
13.15 uur tot 13.45 uur in voornoemde kerk.

Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, kunnen
deze advertentie als zodanig beschouwen.

Een wonder is het telkens weer,
’t nieuwe leven, zo gaaf en teer

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Lieke
Edith Rieky

Lieke is geboren op 23 oktober 2009,
weegt 3640 gram en is 53 cm lang.

Dubaern Besseling en Francis Reijmer

Vordenseweg 6
7223 LM  Baak

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

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

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

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

 

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
www.weevers.nlWeeversdrukkerij

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden Het keurmerk voor 

producten afkomstig uit 
goed beheerde bossen

©1996
Forest Stewardship Council A.C.

CU-COC-804814
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Blijf niet afwachten of er toevallig een
partner op uw weg komt, maar ga er
samen met mijn bureau actief naar op
zoek. Door middel van persoonlijke
bemiddeling wordt u in contact ge-
bracht met mensen van eenzelfde ont-
wikkelingsniveau, achtergrond en in-
teresses, waaronder mogelijk uw toe-
komstige levenspartner. Persoonlijke
begeleiding, discretie en integriteit
kenmerken RB- Achterhoek.

Veel mensen vinden het een grote stap
om contact op te nemen met een rela-
tiebureau.

Maar u kunt gerust een vrijblijvend
kennismakingsgesprek aanvragen.
Hebt u een goed gevoel na dit gesprek
dan kunt u besluiten u in te schrijven
voor relatiebemiddeling.

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

WAAROM SPECIAAL EEN RELATIE-
BUREAU VOOR DE ACHTERHOEK?
Onder de regio Achterhoek vallen de
volgende gemeenten: Aalten, Berkel-
land, Bronckhorst, Doesburg, Doetin-
chem, Lochem, Oost-Gelre, Oude IJs-
selstreek, Winterswijk en Zutphen.

Waarom nu speciaal een relatiebu-
reau in deze regio. De Achterhoek
heeft zijn eigen specifieke cultuur. De
mensen die in de Achterhoek wonen
zijn gemoedelijke, nuchtere mensen,
kat- uit- de- boom kijkers, die het Nao-
berschap hoog in het vaandel hebben
staan. Vaak zijn zij verknocht aan hun
omgeving. De mensen zijn hier gebo-
ren en getogen of hebben er voor geko-
zen om in deze regio te gaan wonen.
De bereidheid om te verhuizen naar
een andere regio is niet groot en men
wil het liefst een partner vinden, die
in deze regio woont. Daarnaast heb-
ben mensen hier een eigen netwerk,
werk, familie, vrienden of de school
voor de kinderen. Kortom een relatie
in de eigen vertrouwde omgeving vin-
den biedt een hoop voordelen.

WIE BEN IK?
Mijn naam is Anita van Heel. Inmid-
dels ben ik ruim 10 jaar met man en 2
kinderen woonachtig in de Achter-
hoek en ik ben deze omgeving enorm
gaan waarderen. Ik heb 15 jaar werker-
varing in de werving en selectie van
personeel. Daarnaast ik heb een ruime
ervaring in het coördineren van maat-
jesprojecten. Dit zijn projecten waar-
bij mensen die leuke activiteiten met
elkaar willen doen gekoppeld worden.
Tevens heb ik een aantal jaren als dok-
tersassistente gewerkt. 

Het coachen, begeleiden en koppelen
van mensen geeft mij veel voldoening
en is dankbaar werk. Mijn visie is dat
alleenstaanden er niet voor kiezen om
alleen te staan, maar dat het ze over-
komt. Eenzaamheid kan op den duur
een rol gaan spelen. Ik ben er van over-
tuigd dat het leven leuker is als je de
alledaagse dingen in het leven kan de-
len met een partner. Graag wil ik de

drempel weghalen, die mensen heb-
ben om zich bij een relatiebureau in te
schrijven. Ik vind het een uitdaging
om alleenstaanden aan elkaar te kop-
pelen met als doel het hebben van een
gezelliger en leuker leven.
In eerste instantie komt er een kennis-
makingsgesprek dat kosteloos is.
In dit gesprek leg ik u uit wat het bu-
reau voor u kunt betekenen en u kunt
uw verwachtingen ten aanzien van
mijn bureau neerleggen. Komen deze
zaken overeen, dan kan er vervolgens
een afspraak gemaakt worden voor
een uitgebreid intakegesprek. Het kan
dus ook zo zijn dat u er in het kennis-
makingsgesprek achterkomt, dat u
nog niet toe bent aan een nieuwe rela-
tie, toch liever (nog) niet bemiddeld
wilt worden of dat uw verwachtingen
niet realistisch zijn. In dat geval kunt
u of ik afzien van de persoonlijke rela-
tiebemiddeling.

INTAKE
Het intakegesprek vindt bij thuis
plaats en duurt gemiddeld 11/2 tot 2
uur. Tijdens dit gesprek wordt er zo
veel mogelijk informatie verzameld
over wie u bent, hoe u in het leven
staat, woon- en werkomstandigheden,
burgerlijke staat en belangstelling en
interesses. U kunt in dit gesprek u
wensen en voorkeuren ten aanzien
van de partner die u zoekt neerleggen.
Naast deze wensen en voorkeuren
wordt er ook gekeken naar karakterei-
genschappen. Het karakter speelt een
grote rol of iemand goed bij u past. 

Daarnaast worden er bemiddelingsaf-
spraken gemaakt. U dient zich als
cliënt te legitimeren in het intakege-
sprek. 

BEMIDDELING
Voor de bemiddeling van partners put
ik uit het eigen bestand en plaats ik
eventueel advertenties in de regionale
kranten. U wordt altijd anoniem ge-
presenteerd. Dus zonder foto en
naam, adres en telefoonnummer.
Mijn bureau fungeert altijd als inter-
mediair. Dus u wordt nooit recht-
streeks benaderd door potentiële part-
ners, zonder dat u hiervan op de hoog-
te bent.

Zodra ik een match voor u heb, neem
ik contact met u op. Ik neem de kandi-
daat met u door en u krijgt het tele-
foonnummer van de kandidaat. Ver-
volgens kunt u een afspraak met el-
kaar maken voor een ontmoeting. Als
u dat prettig vindt, kan ik bij deze eer-
ste ontmoeting aanwezig zijn. 

Mocht een bemiddeling niet succesvol
zijn, kan ik - indien gewenst - met u be-
kijken wat er mis ging en kan de zoe-
kopdracht eventueel verfijnd worden.
Zijn er belemmeringen die een bemid-
deling in de weg staan, dan kunt u van
mij advies krijgen.

In samenwerking met andere organi-
saties organiseert RB-Achterhoek inci-
denteel activiteiten voor alleenstaan-
den. Met het doel alleenstaanden met
elkaar in contact te brengen. Voor de-
ze activiteiten kunt u zich inschrijven.
De prijzen zullen per activiteit ver-
schillen.

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

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

Voor wie denkt dat het schutterswe-
reldje anno 2009 nog steeds een man-
nenbolwerk is, heeft het mis. Sinds
een tiental jaren is binnen de Gelder-
se Schuttersfederatie ook de marke-
tentster zeer betrokken. Misschien
heeft u ze wel eens zien lopen: de da-
mes met de mandjes in het schutters-
korps. Van vroeger uit waren de mar-
ketentsters, zij worden ook wel soete-
laarster genoemd, vrouwen die de
schutters in het veld voorzagen van
eten en drinken. Binnen het Neder-
landse leger had bijvoorbeeld het on-
derdeel Genietroepen nog heel lang
haar eigen marketentster. 
Zoals veel binnen de huidige schut-
terswereld, staat en valt alles met tra-
ditie en ceremonie. Alle gebruiken ver-
wijzen terug naar het verleden. De
huidige marketentster is gekleed in
een uniform behorend bij haar schut-
tersgilde of schutterij. Om de traditie
en ceremonie vorm te geven, draagt
de marketentster een mandje, met
daarin kaas, worst en stokbrood. De
marketentster zorgt ervoor dat na de
optredens de leden van het schutters-
gilde deze versnaperingen krijgen.

Naast dit mandje draagt de marke-
tentster ook een vaatje met daarin een
kruidenbitter, meestal een plaatselijk
drankje. Zo geldt voor de dames van
St. Jan dat zij het Keijenburgs kruiden-
bitter, Sint Janskruut meedragen. 

In dorpshuis De Horst werd iedereen
welkom geheten door voorzitter John
Rondeel van Schuttersgilde St. Jan.
Rondeel bedankte alvast de marke-
tentsters van St. Jan, Willy Ankersmit,
Carina te Stroet en Thea Rondeel voor
de organisatie. Het drietal heeft veel
ondersteuning gehad van Ilse Vial, die
ook het aanspreekpunt was voor de
dag. Ook werd de drumfanfare van
het Schuttersgilde St. Jan, onder bege-
leiding van tambour-maître Arthur
Rondeel, door de voorzitter bedankt
voor de medewerking. De marketent-
sters van St. Jan hebben als sponsor
Ton Sloot, de enige echte warme bak-
ker in het dorp Keijenborg. “Bij elk
concours is er dus vers stokbrood en
ook de aangeboden krentewegge bij
de koffie is van hem”, ging Rondeel
verder in zijn openingswoord. Verder
is deze ontmoetingsdag mede moge-

lijk gemaakt door Bloemsierkunst Jo-
landa, Keijgoed Creatief Culinair en
het bestuur en medewerkers van
dorpshuis De Horst. 
Verder werd het woord gevoerd door
Wim Sanders van de Gelderse Schut-
tersfederatie, Ben Jansen van kring De
Achterhoek en wethouder André
Baars van de gemeente Bronckhorst.
Baars gaf aan dat de gemeente cul-
tuurhistorie hoog in het vaandel heeft
staan. “Een schuttersgilde zoals St. Jan
is daar een goed voorbeeld van. Het is
mooi dat het niet alleen voor mannen
is. Ook de dames, de marketentsters,
zijn volop bij het Gilde betrokken en
hebben een verzorgende functie. Ik
wens jullie een leuke dag en dat jullie
er van mogen genieten”. 

Na de officiële opening ging het onder
begeleiding van de drumfanfare St.
Jan naar de parochiekerk voor de eu-
charistieviering. Aansluitend werd er
een rondgang gemaakt door het dorp
Keijenborg onder muzikale begelei-
ding van het Schuttersgilde St. Jan.
Het officiële gedeelte werd afgesloten
met een gezamenlijke lunch. De mid-
dag had een muzikaal en ontspan-
nend karakter met het optreden van
een cabaretier en een organist. Als af-
sluiting van de Marketentsterdag kre-
gen de dames op het eind van de ge-
slaagde dag een roos.

Gezellige dag marketentsters

In Keijenborg werd afgelopen zondag door de marketentsters van Schut-
tersgilde St. Jan, de Gelderse Marketentsterdag georganiseerd. Ongeveer
negentig marketentsters waren aanwezig op deze geslaagde en gezellige
dag, die voor de tweede keer werd gehouden.

De marketentsters van Schuttersgilde St. Jan uit Keijenborg hebben er zin in.

Met ingang van het daarop volgende
schooljaar verlaat ze de school in

Hummelo en gaat ze werken als on-
derwijzeres aan de o.l.s. Laag-Keppel

waar ze in 1939 eervol ontslag
kreeg. Aansluitend werd ze on-
derwijzeres in Drempt, waar ze
in 1961 haar 40 jarig jubileum
vierde en op 27 oktober 1967 af-
scheid nam van het onderwijs
in de gemeente Hummelo en
Keppel. Er is een fotoboek en
geluidsopnamen van dit af-
scheid bewaard in het Achter-
hoeks Archief. Tijdens deze af-
scheidsreceptie werd haar de
eremedaille verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau uitge-
reikt. Heeft u aanvullende in-
formatie of herkent u andere
personen op deze foto? Stuur of
mail uw reactie dan naar Fred
Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH
te Zelhem. 
E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (111)

Op de foto van deze week staan de leerkrachten met hun leerlingen van
de openbare lagere school in Hummelo op 22 april 1921. Waarschijnlijk
staat hierop ook de in dat jaar door burgemeester en wethouders van
Hummelo en Keppel tot tijdelijk onderwijzeres aan deze school benoem-
de mejufrouw G.H. Geerlings. De aanvang van de dienst is om 10.30

uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Ds. Ivo de Jong is zondag 8 novem-
ber voorganger in de kerkdienst
van de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap Hengelo Gld.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
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HET GRIEPVIRUS-VIRUS
Nederland is vooral bezig met ziek zijn.
Het ziek zijn wordt uitvergroot. Ge-
zond zijn, en op fundamentele wijze
werken aan gezondheid lijkt niet inte-
ressant. Wij hebben "zieken"huizen en
"ziektekosten"verzekeringen. In veel
landen healthcenters en healthinsu-
rance genoemd. Vertaling van deze ter-
men toont culturele verschillen die
vanuit mijn visie op gezondheid veel
verder reiken dan de taalkundige nu-
ance. In de trein vond ik een Engelse va-
riant van onze Metro (dagelijks gratis
verstrekte krant op alle stations). Zij be-
richt in haar gezondheidskatern over
wat je zelf kunt doen om grieploos de
winter door te komen. De Engelse tips
gaan veel verder dan de Hollandse 2
ons groente, twee ons fruit en multivi-
tamine-pil. Een paar voorbeelden: De
nadelen van vaccinatie prevaleerden
boven de voordelen ervan en de invloed
van stress, angst en paniek op de alge-
hele weerstand werden duidelijk be-
noemd. Toptip in mijn ogen was, dat
als je dan toch ziek werd, je maar beter
goed uit kon zieken: de koorts vooral de
koorts te laten en niet te dempen met
Paracetamol, Tamiflu en andere grie-
premmers. Dit resulteert alleen maar
in een kwakkelend langdradig herstel
en vergroot de kans op nare complica-
ties als ontstekingen aan luchtwegen,
longen, oren of chronische vermoeid-
heid.. Aldus deze briljante Engelse jour-
nalist. Gezond verstand dus. 

PANDEMIE OF STORM IN EEN
GLAS WATER?
Wetenschappers in de epidemiologie
zijn ervan overtuigd dat de mens een
kwaadaardige pandemie boven het
hoofd hangt die miljoenen mensenle-
vens zal eisen, net als bij de uitbraak
van de Spaanse griep in 1918, de Azia-
tische griep in 1957 en de Hong Kong
griep in 1968. Miljoenen klinkt inder-
daad als een enorme ramp. Maar laten
we niet vergeten dat de jaarlijkse ge-
wone seizoensgriep ieder jaar al we-
reldwijd 500.000 doden eist. Een uit-
braak wordt pas 'pandemie' genoemd
als mensen in meerdere landen en re-
gio's door dezelfde virusstam worden
besmet. 

Andere wetenschappers (die werken
met onderzoeksvragen van echt onaf-
hankelijke onderzoeksinstituten, en
dus niet indirect gefinancierd door de
farmaceutische industrie) constateren
dat er geen harde bewijzen zijn voor
terugkerende uitbraken van grieppan-
demieën. Een virusuitbraak verloopt
niet ongebreideld en ongecontroleerd.
Integendeel: wijzelf, de algemene be-
volking, hebben een grote invloed op
het al dan niet optreden van een vol-
gende pandemie. Jammer dat onze ge-
zondheidsbewakers en geneesmiddel-
makers ons maar heel minimaal infor-
meren over hoe we dat dan kunnen
voorkomen. Door betere hygiëne en
voeding bijvoorbeeld. Klink lijkt voor-

al geen gezichtsverlies te willen leiden
tegenover ons, de belastingbetaler.
Zijn buitensporige aanschaf van 34
miljoen Mexicaanse griepvaccins ter
waarde van 700 miljoen euro moet
immers wel een verantwoorde uitgave
blijven.

GEZOND VERSTAND
In mijn praktijk kom ik in de donkere
winters vaak griepklachten tegen. Zelf
word ik ook wel eens geveld door de
griep, helemaal compleet met hoge
koorts en algehele malaise. Het komt
altijd ongelegen en in net die wel erg
drukke week. Ik krijg weleens de vraag
wat ik dan zelf inneem. De verbazing
is groot bij het horen van mijn ant-
woord: In principe niets.  Een home-
opaat kijkt altijd naar het totaalbeeld
van de individuele mens die ziek is.
Heb je de griep te pakken dan is om
heel diverse redenen je afweersysteem
tijdelijk te laag geweest. 

Het is de kunst om niet homeopa-
thisch de symptomen te bestrijden
van de griepverschijnselen maar om
te analyseren waardoor je afweersys-
teem zo laag was. Meestal zijn dat re-
denen als slechte nachtrust, te weinig
verantwoorde maaltijden, teveel
stress, emotionele onrust, etc. Dit zijn
oorzaken waarbij het gezonde ver-
stand de oplossingen zelf aan kan die-
nen. In het geval van griep speelt je le-
ven zich even voornamelijk in de
slaapkamer af, klein en overzichtelijk,
veel slapen en veel rusten. Houden de
griepverschijnselen aan of er is sprake
van complicaties dan is het niet onver-
standig om langs te komen voor een
homeopathisch consult. Te ziek en
nog niet op de been? Ik kom ook op
huisbezoek! 

FRANS QUIRIJNEN
Klassiek Homeopaat
Gezondheidscentrum "de Gaikhorst"
De Gaikhorst 2
7231 NB Warnsveld
0575-526476
info@deklassiekhomeopaat.nl
www.deklassiekhomeopaat.nl

(Advertorial)

Beter met Homeopathie
door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld
MET GEZOND VERSTAND GRIEP-ANGST DE BAAS!
De eerste paniekgolf van mondkapjes en miljoenen dodentallen wereld-
wijd is inmiddels enigszins op de achtergrond geraakt, maar ondertussen
wordt gewaarschuwd dat de echte piek nog moet komen. Op de grote NS-
stations worden zakdoeken uitgedeeld en je kunt geen openbaar toilet
bezoeken waar de waarschuwingsposters en ontsmettingsmiddelen de
hoofdrol hebben. Bedrijfsleven en industrie anticiperen op de door over-
heid en farmaceuten geschetste rampscenario's: in menig bedrijfskantine
hangen al grieproosters voor de voorspelde minimale bezettingen. Het
lijkt wel of de media Nederland en de rest van de wereld voorprogram-
meert voor het krijgen van de Mexicaanse griep. Het waarschuwt ons voor
een wereldwijde pandemie met desastreuze gevolgen… en is de griepvac-
cinatie nog wel op tijd? Zo ja, dan zijn we gered: allemaal met de mouw
omhoog en prikken maar. Ons kan niets meer gebeuren. Met deze co-
lumn wil ik uw gezond verstand prikkelen om eens nuchter naar deze op-
geklopte griepangst te kijken.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Wiesheid.

B. Be'dach.

C. Ver'nemsteg.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Het parcours voor de verschillende af-
standen loopt over de terreinen van
Natuurmonumenten en wordt met
vlaggen van deze organisatie gemar-
keerd. Verder is Natuurmonumenten
aanwezig met een informatiestand en
kunnen producten van deze organisa-
tie worden aangeschaft. De deelne-
mers krijgen na afloop een herinne-

ring uit de winkel van Natuurmonu-
menten. Voor de kinderen ligt bij de fi-
nish een stickervel klaar, waarvan een
natuurpanorama kan worden ge-
maakt. De overige deelnemers krijgen
als beloning voor hun zwoegen een
fraai boekwerk met 22 wandelingen.
Naast hardlopers kunnen ook nordic
walkers zich sportief uitleven op de
onverharde wegen en paden van Het
Grote Veld. 

Start en finish zijn aan de rand van
het natuurgebied, bij Free Wheel, Net-
werk 7 in Vorden, op loopafstand van
het NS-station. Bij de accommodatie
zijn kleedkamers en douches beschik-
baar. Nadere informatie op 
www.hanzesport.nl

Grote Veldloop met een
groen tintje
Op zondag 1 november organiseert
atletiekvereniging Hanzesport, in
samenwerking met Free Wheel
Sport en Recreatie weer de traditio-
nele Grote Veldloop in Vorden.
Nieuw is dit jaar de unieke samen-
werking tussen het organiserende
Hanzesport en Natuurmonumen-
ten.

Op vrijdagochtend 30 oktober organi-
seert de BVN Zutphen onder leiding
van Petra Sloot een Nordic Walking
ochtend. Het verzamel- en vertrek-
punt is Taveerne "Wildenborcherhof",

Wildenborchseweg 19, 7251 KB Vorden.
Wilt u ook genieten van het bos in
herfsttooi, geeft u zich dan op bij:
Martje Bont (0575) 52 40 84 óf Els
Bottema (0575) 51 14 59.

Nordic Walkingochtend 
met de BVN

Het koor viert dit jaar haar 20 jarig ju-
bileum. Daarom organiseren wij een
jubileumconcert op 22 november a.s.
in de Remigiuskerk te Steenderen. 

Naast het vieren van het jubileum stel-
len wij ons ten doel om een eigen mu-
ziekinstallatie aan te schaffen om ons
daardoor nog meer te profileren. En-
joy is een groeiend koor en telt op dit

moment ruim 30 koorleden. Op dit
moment wordt er door alle koorleden
hard gewerkt. Niet alleen om het re-
pertoire er goed in te krijgen maar ook
om allerlei elementen uit te werken
die het concert kracht bij zetten. Het
concert komt dus niet alleen het ge-
hoor binnen maar wordt ook visueel
ondersteund door prachtige foto's uit
de omgeving. De koorleden hebben al

hun kunsten uit de kast gehaald om
het thema uit te werken in 4 grote col-
lages waarin de elementen naar voren
komen. Ook een wereldbol op flink
formaat is op dit moment in de maak.

De boodschap is wel duidelijk: Enjoy is
in haar element. En wilt u dit zelf er-
varen mis dan ons concert niet. Op 22
november vanaf 19.30 uur staan de
deuren van de Remigiuskerk in Steen-
deren wijd open om u allen te ontvan-
gen en wij hopen ook u te mogen be-
groeten!

Concertnieuws Enjoy

"ENJOY" uit Steenderen. De naam zegt het al "genieten"! Genieten van het
zingen, van de klankkleur, het elkaar ontmoeten. Daar zijn wij als koor el-
ke dinsdag avond mee bezig tijdens onze repetities.

ROMA opereert landelijk en onder-
steunt het midden- en kleinbedrijf,
het openbaar vervoer en (semi)overhe-
den door middel van het opzetten en
uitvoeren van verschillende typen on-
derzoeken. Opdrachtgevers krijgen op
basis daarvan advies en kunnen daar-
mee gefundeerde (strategische) beslis-
singen nemen. Medeoprichter Maar-

ten van Setten: "We zijn een praktijk-
en klantgericht onderzoeksbureau
dat organisaties beter wil laten functi-
oneren. Dat doen we door hen te voor-
zien van volledige, betrouwbare en ob-
jectieve informatie en adviezen. We
zijn een onafhankelijk bureau en kun-
nen voor ieder vraagstuk objectief de
beste kwalitatieve en/ of kwantitatieve
onderzoeksmethodiek vaststellen".
Volgens verschillende MKB bedrijven,
provincies en gemeenten, maar ook
opdrachtgevers als TNO, Syntens en
Veolia Transport, onderscheidt ROMA
zich door inhoudelijke kwaliteit, snel-
heid en een hoge mate van inlevings-
vermogen. De 'Achterhoekse nuchter-
heid en betrokkenheid' kenmerkt de
organisatie. Voor meer informatie
kunt u telefonisch contact opnemen
via tel.nr. 0575-843738, of surfen naar
www.roma-marktonderzoek.nl

Onderzoek vanuit het centrum
Marktonderzoeksbureau ROMA vestigt zich in centrum Hengelo (Gld.)

ROMA marktonderzoek gaat ver-
huizen. Vanwege snelle groei barst
ROMA uit haar voegen. Daarom
heeft het onderzoeksbureau zich
per 1 oktober 2009 in een modern
kantoorpand gevestigd aan de
Ruurloseweg 17b in het centrum
van Hengelo. Medeoprichter Robin
Koster: "De faciliteiten van het
nieuwe pand maken het mogelijk
om onze dienstverlening nog beter
uit te voeren".

We gaan terug in de tijd, naar 1985,
toen vonden de opnames plaats van
"Leo Lont de neef van James Bond", geen
Engelse, maar een Hengelse spion. In
1986 kwam de film uit en was een
groot succes. Leo lont kwam zelfs twee
keer op TV bij Veronica in het program-
ma "Tineke". Het was een spannende
bezigheid, samen met een grote club
mensen een eigen speelfilm maken.
Veel medewerking van mensen die wil-
den acteren en mensen uit het dorp die
allerlei zaken voor de film, o.a.auto's,
juwelen en locatie's, ter beschikking
stelden. Figuranten zoals "de Lontgirls"
bij het zwembad, muzikanten van
"Concordia" enz. Er werd zelfs in Lon-
den en op Ibiza gefilmd. De laatste tijd

kwamen er veel verzoeken of Leo Lont
op DVD uit zou komen en na een suc-
cesvolle proefprojectie waar nog steeds
uitbundig om de humor in de film
werd gelachen, is de film op DVD gezet.
Na een weken durende hermontage,
met honderden te verwijderen filmlas-
sen, een snellere montage, kleurcorrec-
ties en een intensieve geluidsnabewer-
king is er weer tijd voor een ouderwet-
se filmavond vol met humor! Na 23 jaar
beleeft "Leo Lont de neef van James
Bond" dan eindelijk de DVD première.
Samen met alle oud "acteurs en actri-
ces". Te zien op maandagavond 2 no-
vember in Partycentrum Langeler, Spal-
straat 5, 7255AA Hengelo (GLD) Kaarten
in voorverkoop bij cafetaria Langeler.

Ouderwets gezellige filmavond



De gouden medaille wordt namelijk
uitgereikt wanneer je aan het eind
van de enduro zesdaagse binnen tien
procent van de eindtijd van de win-
naar finisht’, zo zegt hij. Overigens be-
haalden de teamgenoten van Erwin
t.w. Amel Advocaat, Ralf Hubers en
Mark Wassink eveneens goud, terwijl
Jirry v.d. Veen en Dave Elzinga een zil-
veren medaille behaalden. Erwin:
‘Toch was het bijna elke dag flink ba-
len. Het ene mankement na het ander,
behalve de vele uren op de motor, heb
ik ook veel uren aan de motor moeten
sleutelen’. De tegenslagen begonnen
al op de eerste dag, toen de motor in
het rulle zand over te weinig vermo-
gen bleek te beschikken. Erwin: ‘De
Italiaanse monteurs hadden de motor
namelijk niet goed afgesteld. Wij rij-
den de meeste enduro’s op een harde
ondergrond en in Portugal op een
zandbodem, vandaar. 

De tweede dag opnieuw pech, dit keer
door een valpartij. Op gegeven mo-
ment reed een jonge coureur voor mij
die bij een afdaling ten val kwam. Eén
grote stofwolk, ik kon niets meer zien
en pats daar lag ik ook. Over de kop ge-
slagen. Gelukkig geen letsel, alleen
een beetje last van de schouder. Wel
de uitlaat verbogen en desondanks de-
ze dag toch de snelste Nederlander’,
zo zegt Erwin. Op de derde dag, op-
nieuw tegenslagen, de uitlaatdemper
brak af. Erwin: ‘De motor was bijna
niet meer vooruit te branden en dat
breekt je bij de crossproeven op’. Het
pechduiveltje bleef Erwin ook op de
vijfde en zesde dag vergezellen. ‘Tij-

dens de slotcross (6e dag) sloeg de mo-
tor af. Wel kon ik daarna voorzichtig
doorrijden. Al die ellende kost natuur-
lijk heel veel tijd. Daar moet je natuur-
lijk niet al te lang bij stil blijven staan
en ook vooral niet bij de pakken gaan
neerzitten. Gewoon tijdens de Oost
Gelderland Rit in Vorden revanche ne-
men’, aldus een optimistische Erwin
Plekkenpol aan de vooravond van deze
door de VAMC De Graafschaprijders
georganiseerde Enduro rit.

En Erwin nam revanche en hoe! Hij
slaagde er afgelopen zaterdag in de E
2 klasse te winnen, echter gemakke-
lijk ging het niet. Erwin daarover: ‘Het
begon 's morgens niet zoals gewenst.
Tijdens de proef op de Schuttestraat
viel ik gelijk op het natte gras, terwijl
ik op het maisland ook een fout maak-
te waardoor ik al direct 20 seconden
tijdverlies leed. Ook de proef op het
Delden circuit verliep niet naar wens.
Nog meer pech, op de mooie route
door de Vordense bossen reed ik met
mijn voetsteun tegen een afgezaagde
boomstronk, waardoor de voetsteun
omboog. De tweede proef in Linde
ging een stuk beter, echter in een snel-
le bocht viel ik van de motor. Ik dacht
bij mijzelf, het zal toch niet weer zo
gaan als tijdens de Zesdaagse dat pech
en valpartijen zich blijven opstapelen?
Gelukkig niet, het ging daarna alle-
maal een stuk beter en wist ik per
proef steeds 5 tot 10 seconden op de
concurrentie goed te maken en kon ik
toch nog de winst in Vorden pakken.
En daar ben ik zeer blij mee’, aldus
Erwin Plekkenpol.

Internationale Motorzesdaagse in Portugal

Ondanks veel pech toch
goud voor Erwin Plekkenpol
en ook goud in Vorden

Hoeveel pech en teleurstellingen kan een motorsportman verdragen?
Antwoord: Heel veel! Erwin Plekkenpol, die vorige week in Portugal voor
Nederland uitkwam tijdens de internationale motorzesdaagse kan er
over meepraten. Een uitermate zware race die zich wat de proeven betreft
voor een groot deel op het mulle strandzand, bij temperaturen rond de
dertig graden, afspeelde. Erwin: ‘Ik heb inmiddels al diverse ‘Zesdaagsen ‘
achter de rug, maar zoveel ellende als in Portugal heb ik nog niet eerder
meegemaakt. Gelukkig heb ik de Zesdaagse toch uit kunnen rijden. Wel-
iswaar ben ik op een teleurstellende 28e plaats in het eindklassement geë-
indigd, maar toch nog een gouden plak.

Tijdens de ‘Oost Gelderland Rit’ die de
VAMC De Graafschaprijders zaterdag
in Vorden en omgeving organiseerde
gingen 287 rijders van start. Het werd
een prachtig evenement met voor de
coureurs een pittige route over akkers,
bos- en zandpaden. Er waren 40 uitval-
lers.De route had een lengte van 65 ki-
lometer, welke door de klasse Inters
vier keer moest worden gereden, ter-
wijl de ‘nationalen’ en de rijders met
daglicentie de route drie keer reden.
KNMV en rijders waren vol lof over het
circuit en de proeven die ‘onderweg’
moesten worden genomen. Dat wil
zeggen drie klassementsproeven aan
de Kostedeweg/ Bekmansdijk, het Del-
den- circuit en een proef aan de Mos-
selseweg. 

De wedstrijdarts en de EHBO hoefden
tijdens deze enduro gelukkig niet in
actie te komen. Voor de organiserende
vereniging vielen er een paar leuke

successen te noteren. Zo werd het
clubteam van De Graafschaprijders
onder leiding van Joke Bulten win-
naar, terwijl ook Erwin Plekkenpol in
de E2 klasse als winnaar te voorschijn
kwam. De ‘ Gerrit Arfman Trophee’
werd gewonnen door Amel Advocaat. (
De naamgever Gerrit Arfman was in
het verleden intensief bij de enduro-
sport betrokken ). Gerrit overleed in
2006, precies op de dag dat er ook in
Vorden de Oost Gelderland Rit’ werd
gehouden ! Vorige week woensdag be-
gonnen circa 30 vrijwilligers van de
Vordense motorclub met het uitzetten
van de routes. Dezelfde ploeg was zon-
dagmorgen al weer vroeg paraat om
alle wegen e.d. weer in de oude staat
terug te brengen. 

De uitslagen in de verschillende klas-
sen waren als volgt:
Klasse E 1: 1 Amel Advocaat, 2 Barend
Haaijer, 3 Ralph Hubers.

E2: 1 Erwin Plekkenpol, 2 Erik Davids,
3 Marco Teunissen.
E3: 1 Mark Wassink, 2 Gert Jan Boek-
horst, 3 Erik van Klinken.
EV 40: 1 Toine van Dijk, 2 Peter Berg-
sma, 3 Gert Berghorst.
N 1: 1 Jan Olthof, 2 Robert Botjes, 3
Niek Dijkman.
N2: 1 Robin Nijkamp, 2 Ismo ten Velde,
3 Rein van Asselt.
N3: 1 Nick Scholten, 2 Eddy Heersink,
3 Anne Pennings.
NV 40: 1 Roberto Currie, 2 John Louris-
sen, 3 Henk Lenferink.
NV 50: 1 Jos Bourgondien, 2 Jan Lem-
mens, 3 Henk Lankhof.
Klasse Daglicenties: 1 Marcel Roeter-
dink, 2 Jeroen Papen, 3 Stefan Har-
kink.
Clubteams : 1 VAMC De Graafschaprij-
ders, 2 TCD Hummelo, 3 MC Toeren-
teller
Merkteams: 1 KTM WPM 1, 2 Yamaha
MX Torenstad, 3 KTM WPM 2.

Prachtige endurosport 
tijdens Oost gelderland Rit



Altijd leuk om met een verjaardag, Sint of
Kersmis iemand blij te maken met een
Unicefartikel. En u weet dat met het geld
weer veel kinderen geholpen kunnen
worden. Denk aan onderwijs, gezond-

heidszorg, schoon water en niet te verge-
ten de kinderen, die hun ouders aan aids
hebben verloren.
Men kan bestellingen bij Anne van Burk
in de bus gooien, opbellen (551732) of
eerst de artikelen komen bekijken.

Sinds 2008 kan men bij Foto Willemien,
Dorpsstraat 20, Vorden, ook Unicefartike-
len kopen.

Start
Unicefkaartenverkoop
Vanaf heden zijn er weer kaarten,
agenda's, kaarsen, kalenders, enz. te
koop bij Anne van Burk, Beatrixlaan
14, Vorden, tel. 551732.

Praktijk voor de 
Chinese Geneeskunde

Shiatsu is de Japanse vorm van Acupunctuur zonder naalden.
Tijdens deze massage kan zowel nadruk gelegd worden op
ontspanning of als geneesmiddel voor allerlei klachten.

Shiatsu werkt bij:

• Vermoeidheid
• Menstruatie problemen
• Koude handen / voeten
• Ademhalingsstoornissen o.a. hyperventilatie
• Migraine
• Rug Nek Schouderklachten enz.

Tevens in praktijk Ooracupunctuur

Aangesloten Beroepsvereniging de Zhong. 
Behandeling wordt vergoed door verschillende Zorgverzekeraars.

Voor info of behandeling op afspraak:

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden
Tel. 0575-556500

ZONNEPITTEN-
BROOD (BUS)

NU VOOR1.95

ROOMBOTER
AMANDELSTAAF

VOOR3.95

ZONNEPIT-
BROODJES

NU PER STUK  € 0.39

PER 6NU   € 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 27 t/m zaterdag 31 oktober.

APPEL-
BAVAROISE-

VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

SCHOUDER-
KARBONADE

500 gram  2,45

DE TURBOROL
Panklare lekkernij

± 250 gram  2,25

GOUDEN 
BALKENBRIJ
Kom proeven!

500 gram  2,25

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN
Geldig van dinsdag 27 oktober t/m maandag 2 november

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

Individuele Therapie
en

Relatietherapie

De ware basis voor persoonlijk geluk en welzijn

Voor meer informatie, 
www.frieda-counseling.nl

Frieda van Haaster (counselor/coach)
06-20291333 of 

f.vanhaaster@kpnplanet.nl

EXTRA AANBIEDING:
CORTINA TOUR

VAN € 349.00 VOOR € 249.00!!

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

OPGERICHT 11 NOVEMBER 1930

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Bedankt de inwoners van Vorden voor het welslagen van
onze slaatjesactie!
Ook hartelijk dank aan onze leveranciers en sponsoren: 
Groenteleverancier fam. Snellink, Bakkerij Joop Bruggink,
café-restaurant ‘De Herberg’, Koeltransport van Donkelaar
en Aviko Steenderen!
Mede door hun inzet en het met ons meedenken, is alles
weer geweldig verlopen!

Bestuur en leden Sursum Corda

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37



Zondagochtend 8.00 uur. Het zon-
netje schijnt en de voltallige orga-
nisatie te weten Arjan Mombarg,
Liesbeth Bakker, Marcel Bourgon-
dien, Ilona Lenselink en Cindy Zwe-
verink van de Blubberrun komt bij
de Lindese Molen samen om de
Blubberrun goed te laten starten.
Ook de vele vrijwilligers zijn al
vroeg aanwezig om de deelnemers
te ontvangen en de juiste weg te
wijzen. Evenals vorig jaar werd het
startschot gelost door Riet Lense-
link en Otze Hoogeveen (KWF kan-
kerbestrijding). Vervolgens werd de
carbidbus gevuld. Een doffe knal
en de lopers van de 4 km. konden
van start gaan. Toen de deelnemers
van deze afstand de finish hadden
gepasseerd werd vervolgens het
startschot gegeven voor de 6 en 12
km. Ook de wandelaars konden
vanaf dat tijdstip van de route door
weilanden, maisvelden, zandpaden
e.d. genieten. 

Ilona Lenselink toonde zich namens
de organisatie na afloop van deze
hardloopwedstrijd zeer enthousiast
en zegt : “ Deze tweede Blubberrun
was voor mij net zo genieten als de
eerste in 2008. Ik zag veel dezelfde ge-
zichten weer en dat gaf een goed ge-
voel. Dan weet je zeker dat de deelne-
mers het de vorige keer ook bijzonder
leuk hebben gevonden. 

Ik heb zelf helaas niet mee gelopen
maar mijn zus en zwagers wel. Zij von-
den het parcours zwaarder dan vorig
jaar ondanks de lege sloten en mooie
weersomstandigheden. Maar de vol-
doening was er niet minder om. Ik
vond dat wij de zaken goed voor el-
kaar hadden. Dit keer hadden we een
grote tent met van daaruit uitstekend
zicht op start en finish. De omkleed-
tent vlakbij de toiletten en douches
maakte alles compleet. 
Wij hoorden van de deelnemers , met
name van de wandelaars dat ze onder-
weg genoten hebben van de prachtige
herfstkleuren’, aldus Ilona Lenselink.
Aan de Blubber Run deden zondag
ruim 250 personen mee. Daar zijn de
tientallen wandelaars niet bij gere-
kend. 

Het bedrag dat ten bate van de Kanker-
bestrijding gestort is, is nog niet be-
kend. Er zijn namelijk ook nog toezeg-
gingen ‘ onderweg ‘. Zodra die bekend
zijn wordt aan Otze Hoogeveen de
cheque overhandigd. 

DE UITSLAGEN WAREN ALS
VOLGT: 
Heren (4 km):
1 Rick Moezelaar 19 minuten en 31 se-
conden, 2 Jelger Zielhorst 19.38, 3 Bas
Bouwmeester 19.42

Heren (6 km): 
1 Koen de Wit 22 minuten en 23 se-
conden, 2 Gerben Huurneman 24.55,
3 Jan Willem Nieboer 26.06

Heren (12 km): 
1 Leo van der Hoeven 46 minuten en
20 seconden, 2 Michel Brussee 50.53 ,
3 Werner Weustenenk 51.39.

Vrouwen (4 km): 
1 Monique Hester 24 minuten en 23
seconden, 2 Ingrid Hanou 25.26, 3 Ge-
rarda Barendsen 26.09

Vrouwen (6 km): 
1 Liesbeth Bootsma 30 minuten en 31
seconden, 2 Mijnie de Boer 33.08, 3
Hillegonda Haak 34.10

Vrouwen (12 km): 
1 Siebke van der Meer 1 uur 4 minu-
ten en 19 seconden, 2 Angelique Spoel-
stra 1.10.19, 3 Nanda Mombarg 1.17.27.

Jongens (4 km): 
1 Emiel Veltink 18 minuten en 50 se-

conden, 2 Robin Veltink 20.45, 3 Da-
wid Zents 21.32

Meisjes (4 km): 
1 Eva Tolkamp 28 minuten en 12 se-
conden, 2 Roosmarijn Kuijt 28.51, 3
Meta Kamphuis 30.38.

Het team ‘Kraanvogel 4‘ won de 4 km.
De ‘Vordense Roos’ won de 6 km en
het team ‘Blub’n Run‘ won de 12 kilo-
meter.

Fraaie weersomstandigheden
Blubber Run

IN NOVEMBER KUNT U IN
VORDEN DEELNEMEN AAN:
CursusInternet: skype, blog, hyves, etc.
Dinsdag 3 november 20.00-21.30 uur.
‘Zit jij al op skype?’’ Heb je mijn blog
gelezen?’’ Let’s hyves!’ Zomaar wat ge-
spreksonderwerpen op een verjaardag
of borrel. Wil jij ook kunnen meepra-
ten, volg dan de cursus internet, waar
de belangrijkste hedendaagse inter-
netbegrippen op eenvoudige wijze
worden uitgelegd. 

Inschrijven voor deze cursus is ver-
plicht. Maximaal aantal deelnemers is
25. Minimum aantal deelnemers is 16.
U kunt zich aan de balie van biblio-
theek Zelhem aanmelden of via de
website. Kijk bij activiteitenoverzicht
Leden met een basisabonnement of
hoger betalen € 5,00. Niet-leden en le-
den met een mini- of klein-abonne-
ment betalen € 7,00.

Workshop Reis door de kunst I; de
oude Grieken tot nu. Woensdagda-
tum:04-11-2009. In deze cursus staan
kijken, luisteren, herkennen en praten
over de hoogtepunten van de westerse
kunst centraal. Het is een ‘high speed’
cursus, waarin toch voldoende tijd is
voor allerlei verrassende extra’s, zoals
grafische en toegepaste kunst. We ge-
bruiken de 12 lessen om de grote lijn
in de bouw-, beeld- en schilderkunst te
behandelen, waarna in de vervolgcur-
sus de mogelijkheid bestaat de kennis
te verbreden en te verdiepen. 
Na een kort bezoek aan Egypte reizen
we voor de klassieke periode in de
Griekse kunst naar Athene, vervolgens
naar Rome voor de keizertijd van de

Romeinse kunst. De Middeleeuwen,
romaanse en gotische periode, bele-
ven we in Frankrijk en de top van de
Renaissance in Florence. Dan is de ba-
rok in het rijke Amsterdam aan de
beurt, waarna we de 19e eeuw weer in
Frankrijk doorbrengen, in Parijs. In de
20e eeuw, voor de modernste kunst,
doen we verschillende landen en ste-
den aan, waaronder New York. 

Aanmelden is alleen mogelijk via de
Volksuniversiteit www.vudoetin-
chem.nl. 
Kosten: ¤ 185,- / Vrienden van de VU:
€ 166,50
Gezondheidscheckdag: Dinsdag 10 no-
vember: 14:00 – 15.30:30 Bent u net zo
gezond als u denkt?
Een gezonde leefstijl bevordert een
goede gezondheid.
We weten allemaal dat roken onge-
zond is en dat we voldoende moeten
bewegen.
Maar er zijn veel meer aspecten die
van invloed zijn op een (on)gezonde
leefstijl.
Gelukkig kun je veel doen om gezond
te blijven, als je maar weet waar je op
moet letten. Het gezondheidsconsult
is dé manier om tijdig problemen te
signaleren.

In de oktober en november zijn er in
de regio voorlichtingsbijeenkomsten
tijdens de openingstijden van de bibli-
otheek in samenwerking met Sensire.
Er is mogelijkheid om kosteloos een
verpleegkundige uw bloeddruk en
bloedsuiker te laten meten.
U kunt laten vaststellen of uw leefstijl
reden is om u zorgen te maken over
uw gezondheid. Kortom: leven we wel
zo gezond als we zouden willen ?
Film:Engelse komedie drama. Donder-
dag 19-11-2009, 20:00-22:00 Prijs: € 5,-
Voor Vrienden van de bibliotheek 4,- 

Kijk voor het complete aanbod en voor
meer informatie op onze website
www.bibliotheekwestachterhoek.nl.
Er is altijd wel een activiteit die u inte-
ressant vindt!

Beleef het in de 
bibliotheek
Beleef het in de bibliotheek! De bi-
bliotheek Vorden organiseert veel
activiteiten! Daarvoor zoekt zij
partners uit waarmee diverse on-
derwerpen op een vernieuwde ma-
nier worden gepresenteerd. Een
aantal activiteiten zijn gratis toe-
gankelijk. U kunt zo binnen lopen,
ook als u geen lid bent van de bibli-
otheek.

COLOMBIA: 
MOVICE-ORGANISATIE BEDREIGD
De Columbiaanse organisatie MOVICE
is een coalitie van ruim tweehonderd
mensenrechtenorganisaties en sociale
instellingen, die zich inzet voor slacht-
offers van mensenrechtenschendin-
gen Op 7 mei 2009 ging een pamflet
rond, gesigneerd door een paramilitai-
re groepering, waarop de namen van
mensen en organisaties stonden die
werden verzocht het gebied te verla-
ten. Als zij dat niet deden, zouden ze
worden vermoord. Op de lijst stonden
ook namen van medewerkers van MO-
VICE. 

Vier dagen later werd ook de dochter
van Aida Quilcué, leider van een MO-
VICE-organisatie voor haar eigen huis
bedreigd met een pistool.

In de brief worden de autoriteiten van
Columbia opgeroepen om effectieve
maatregelen te nemen om de leden
van MOVICE te beschermen

BOSNIË- HERZEGOVINA:
EXECUTIE VAN MATANOVIC
FAMILIE
Op 24 augustus 1995 werd Tomislav
Matanovic, een Kroatische priester uit
Prijedor in Bosnië-Herzegovina, gear-
resteerd door de lokale politie. De vol-
gende dag werd hij naar het huis van
zijn ouders gebracht en samen met
hen onder huisarrest geplaatst.
De familie bleef onder toezicht van de
politie tot ze op 19 september naar het
politiebureau in Urije werden ge-
bracht 

In september 2001 werden hun licha-
men in een put teruggevonden. Uit
onderzoek bleek dat de drie waren ge-
dood door politiekogels. Het is zeer
waarschijnlijk dat de politie verant-
woordelijk is voor de executie van de
familie. Een onderzoek naar elf ver-
dachte politieagenten is nog steeds
gaande.

In de brief naar de hoofdaanklager
wordt opgeroepen om het onderzoek
naar de moord op Tomaslav Mata-
novic onmiddellijk af te ronden en de
daders te berechten.

Wilt u de brieven per email ontvan-
gen, dan kunt u zich aanmelden via
een mailtje naar a.velhorst@chello.nl
Ook voor aan- afmelding en informa-
tie: Annie Velhorst, secr. Werkgroep
Amnesty Vorden Mispelkampdijk 1,
7251 DA Vorden, tel. (0575) 55 19 16.

Schrijfactie Amnesty
Ethiopie: Levenslang voor mensen-
rechtenactiviste
Birtukan Mideksa, moeder van een
dochter van vier, werd in 2005 op-
gepakt op verdenking van het me-
de-organiseren van protesten te-
gen de verkiezingsuitslag van 2005.
Ze werd tot levenslang veroor-
deeld. In 2007 kwam Mideksa vrij
nadat zij een brief had onderte-
kend waarin ze haar excuses aan-
bood. In 2008 sprak Mideksa in
Zweden over de brief en de onder-
handelingen voor haar vrijlating.
Bij terugkeer in Ethiopië gaf de
overheid haar drie dagen om deze
uitspraken in te trekken. Dit deed
ze niet en op 28 december werd ze
gearresteerd en opnieuw tot le-
venslang veroordeeld. Ze zou nu in
een ondraaglijke hete cel van twee
vierkante meter zitten. Amnesty
beschouwt haar als gewetensge-
vangene en maakt zich zorgen om
haar eenzame opsluiting en moge-
lijke mishandeling.
In de brief naar de Europese Com-
missie wordt opgeroepen druk uit
te oefenen op de Ethiopische rege-
ring om Mideksa onmiddellijk en
onvoorwaardelijk vrij te laten.



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

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

Meer informatie? 
www.ribe-reintegratie.nl

Nu ook 
voor alle 

Spuitwerkzaamheden

Vraag vrijblijvend een offerte

voor uw pand aan, wij hanteren

aantrekkelijke prijzen!
      Gratis Horren bij alle  
 draai/kiep kozijnen 
 

 

                                                                                                                      
 
 
 
 

   0575-542983     0575-549935         
   06-42812803     06-52312655         

  

  
          

 

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

TTee   HH uu uu rr
aan de Gildenweg 16 7021 BR Zelhem
per 01/01/2010 op zichtlocatie aan de

rotonde Stikkenweg.
Kantoor onder/bovenverdieping 110m2

Kleine opslag/bedrijfsruimte 50 m2

Diverse mogelijkheden.
0314-622046.

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 31 oktober

in het café
het orkest

Killer
and the
Coolcats

TEKENBURO
BOUWKUNDIG CAD TEKENBURO

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

Iedere laatste woensdag van de maand

live muziek

Woensdag 28 oktober 

Groundhog

Aanvang: 21.00 uur. Toegang gratis

Zaterdag 28 november
1e lustrum Kolde Karmis Vorden

hou de 
datum

 vrij!!

www.kleinhesselinkmakelaars.nl
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3. Sursum Corda, 
allemaal op de foto.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 19 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Parel van Vorden 1989 Prins Bernhardweg,
v.l.n.r.: Hr. en Mevr. Wiersma, Hr. en Mevr. Esselink,
Mevr. Eijkelkamp, Hr. en Mevr. Onkers, Mevr. ??,
Mevr. Plijter, Mevr. Schipper, Mevr. R. Lenselink.

1. Jong Gelre uitwisseling 
in juni 1988.

2



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

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

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

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

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

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

OKTOBER
28 Klootschieten bij Olde Lettink
28 Busreisje Vrouwen van Nu Vorden
28 Bazar handwerken Welfare Rode

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

info 55 20 03

NOVEMBER
3 Koffiemiddag Vrouwen van Nu
4 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink

4 Lindese Vrouwengroep, apotheker
mevr. Kroonen

5 Bejaardenkring
5 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 Prov. handwerkmiddag Vrouwen

van Nu in Vorden
11 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
11 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme
12 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 Afdelingsbijeenkomst Vrouwen van

Nu Vorden
18 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Bejaardenkring
25 Handwerkmiddag en kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

25 ANBO klootschieten bij t. Olde Let-
tink

26 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 PCOB Vorden 't Stampertje dhr.

Luijendijk met Natuuropnamen

KUNST AGENDA VORDEN 
2/11 TOT EN MET 10/1 GALERIE
AGNES RABEN EXPOSITIE HUGO
PASMAN

De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Ds. Ivo de Jong is zondag 8 novem-
ber voorganger in de kerkdienst
van de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap Hengelo Gld.

Mede daardoor is besloten om samen
met de besturen van de kerken in
Baak en Vierakker een gezamenlijk ar-
rangement samen te stellen. Dat
houdt in: ontvangst met koffie in de

Antoniuskerk (Kranenburg) met te-
vens de vertoning van een klankbeeld
over de kerk e.d. Vervolgens bezichti-
ging van de kerken in Baak en Vierak-
ker, waarna in het Ludgerusgebouw
naast de kerk in Vierakker een (Gelder-
se) koffietafel wordt verzorgd. Bart
Hartelman: ‘ Wij hebben inmiddels al-
le parochies in het Aartsbisdom
Utrecht benaderd. Wij denken dat de
parochies jaarlijks toch wel iets voor
hun vrijwilligers willen organiseren.
Een bezoek aan een heiligenbeelden-
museum plus drie mooie kerken moet
dan toch zeer zeker in hun interesse-
gebied liggen’, zo zegt hij.

Kerken stellen arrangement
samen
Het groepsbezoek aan de kerk op
de Kranenburg (Heiligenbeelden-
museum) is de laatste jaren ge-
daald. ‘Dat heeft duidelijk te ma-
ken met de afwezigheid van een
horecagelegenheid in de directe
omgeving van de kerk’, zo stelt
Bart Hartelman, voorzitter van de
Stichting Vrienden van de kerk op
de Kranenburg’.

DE TIEN ADRESSEN ZIJN 
(IN ALFABETISCHE VOLGORDE): 
• Albers&Tanis / Jansen van den Berg,

Pastorieweg 3/5
• Ami, Zutphenseweg 1B 
• De Wehme, Nieuwstad 32
• Etos Barendsen, Zutphenseweg 3
• Fan Sheng, Dorpsstraat 28
• Foto Willemien, Dorpsstraat 20
• Jansen van den Berg, Christinalaan

16 
• Plaza Vorden, Dorpsstraat 8
• Urtica De Vijfsprong, Reeoordweg 2
• Videotheek Vorden, Dorpsstraat 8 
Sommigen hebben op deze adressen
lege handtekeningenformulieren op-
gehaald om daarmee hun buurt langs
te gaan! Hulde! Om de actie zuiver te
houden graag maar één steunbetui-
ging per inwoner! 

WAAR GAAT HET EIGENLIJK OM? 
- Renoveer het voormalige Nutsge-

bouw (nu nog de ‘bieb’) in haar ou-
de luister. 

- Zorg voor een culturele dynamiek
in de dorpskern door het creëren
van extra galerie- en tentoonstel-
lingsruimte in het Nutsgebouw.

- Los parkeerproblemen op met een
goede toegang vanuit de Dorps-
straat tot de geplande parkeerterrei-
nen aan de Bleek. 

Bent u het hiermee eens, laat het ons
weten op één van de hierboven ge-
schetste manieren. Bij voorbaat dank,
vereniging ‘Oud Vorden’, commissie
‘Behoud Nutsgebouw Vorden’. 
Nutsgebouw in 1880 Nutsgebouw nu 

UW REACTIES 
De commissie ontving tot het mo-
ment van schrijven zeventien schrifte-
lijke reacties van u. Wij zijn blij met al
uw meningen en ideeën en willen de-
ze graag met u delen. Daarom hebben
we uit deze eerste oogst een bloemle-
zing samengesteld, in een enkel geval
voor de duidelijkheid iets herschre-
ven. Wij hopen dat u na lezing ervan
met nog veel meer reacties en ideeën
komt. 

BLOEMLEZING 
Lijkt het me een prima idee om in het
voormalig Nutsgebouw iets in te rich-
ten voor de jeugd uit Vorden. Toen ik
zelf jonger was hadden we de jeugd-
soos het Stampertje. De jeugd in Vor-
den heeft op dit moment niets en
daarom is er veel overlast op de “hang-
plek” bij de ABN Amro bank. Als er nu
voor deze doelgroep een plek komt en

iets aangeboden zou worden is er een
win-win situatie, … 
Bestaat ook nog de mogelijkheid om
een Noordelijke rondweg aan te leg-
gen. Wat betreft het parkeren betreft:
Waarom geen parkeerautomaten op
het plein rond de dorpskerk? Of an-
ders een "zone blue". Ook het per rij-
wiel bezoeken van het dorpscentrum
kan gestimuleerd worden door het
plaatsen van rijwiel parkeerplaatsen;
zie hiervoor de mogelijkheden die de
ENFB uitgedacht heeft. …
Ik wil ook graag mijn steentje bijdra-
gen om het Nutsgebouw te behouden.
Met een jeugd- of jongerensoos/club
kan ik goed leven, er is niets in het bij-
zonder voor jongeren. Dus ????? Ik
hoop van harte dat dit plan realiseer-
baar is. De tekening ziet er erg mooi
uit en met recht weg met de auto's uit
de Dorpsstraat, er is genoeg plek, doe
die maar ergens anders heen. …
Het Masterplan ziet er goed en vooral
veel belovend uit, maar ik plaats ook
vraagtekens rondom de situatie van
het voormalige Nutsgebouw. De sloop
ten koste van een aantal parkeerplaat-
sen moet zeker niet plaats gaan vin-
den en ik ondersteun de voorgestelde
functie (Grand Cafe) van harte. De re-
actie om te komen tot een jeugdsoos
heeft ook mijn instemming. …
Zelf heb ik altijd gedroomd van het op-
zetten van een artistiek centrum in
het midden van het dorp: een gebouw
waarin kleine (niet meer dan een paar
vierkante meters) ateliers gevestigd
zijn en waarin kunstenaars (schilders,
pottenbakkers, beeldhouwers etc.) re-
gelmatig actief bezig zijn en waar-
naast een ruimte is opgezet om aan
kinderen en volwassenen les te geven.
…Ik ben het met jullie eens: de bieb
moet blijven, maar geen jeugdsoos
daar in. Die hadden we al in de jaren
’80 in het Dorpscentrum (linker ge-
deelte) met dubbele ruiten, maar die
was niet levensvatbaar. Kan zo weer
daarvoor gebruikt worden, zo nodig.
… De meeste mensen beseffen niet dat
hun voorouders het dorp zo hebben
gemaakt zoals het is geworden. Na-
tuurlijk veranderen de eisen, maar dat
betekent niet dat je maar door een stel
projectontwikkelaars de zaak maar
even flink op de schop moet laten ne-
men. Als ik nu door het dorp fiets dan
schreeuwen me nu al een aantal ge-
bouwen tegemoet die er nooit hadden
moeten komen, …
… Er is al een hoop in het dorp ge-
sloopt en niet alles wat er voor terug is

gekomen past in het dorp. De voor-
kant van het Nutsgebouw weer in ou-
de staat terugbrengen lijkt mij een uit-
stekend plan. Parkeerruimte is er over
het algemeen genoeg in het dorp.
Denk ook dat het mooier is, vraag me
af of anders het Schoolmeestershuis
niet wat verloren op een groot plein
zou komen te staan. …
… Goed idee om het oude Nutsgebouw
te laten herleven! Hopelijk lukt het de
gemeente te overtuigen. De combina-
tie van Galerie en het voor de exploita-
tie noodzakelijke Grand Café met een
jeugdsoos lijkt mij niet mogelijk, je
kunt een Grand Café nooit voldoende
friekvrij maken. Ik denk dat je het her-
bouwende Nutsgebouw ook echt qua
uitstraling bij het Schoolmeestershuis
moet laten passen. … 
… Graag doe ik mee aan deze actie,
hierbij mijn signatuur. Naar mijn me-
ning moet onze dorpskern niet nog
meer verwoestingen ondergaan! … 
… VINDT DAT HET NUTSGEBOUW IN
OUDE GLORIE HERSTELD MOET WOR-
DEN, PARKEERPLAATSEN S.V.P. EL-
DERS! … 
… Inventiviteit van de bovenste plank:
een win-win situatie. Beide gebouwen
in samenhang met elkaar met diverse
en slimme mogelijkheden, zoals gete-
kend in CONTACT. … 
… Ik ondersteun Uw idee zoals ver-
meld in Contact 6 oktober 2009. … 
… Ambtenaren willen af en toe laten
merken dat ze er nog zijn en kiezen
daartoe veelal karakteristieke bouw-
werken die het dorp nog iets aantrek-
kelijks geven uit om aan de vernieti-
gingprijs te geven. Steeds wanneer ik
in mijn vorige woonplaats terug ben
en de gebouwen zie die ter vervanging
gebouwd zijn, ervaar ik de sfeerverar-
ming … 
… Er zijn hier in Vorden al genoeg ou-
de gebouwen afgebroken, het wordt er
niet mooier op. Zie in het buurtdorp
Hengelo:.het is er niet mooi meer. …
... Een Grand café lijkt me een goed
idee. Misschien dat de inwoners dan
niet alleen boodschappen doen of
naar de markt gaan, maar ook gezellig
koffie drinken in het Grand café en
daar de krant lezen. Wat cultuur op de
verdieping lijkt me aantrekkelijk. Een
jeugdsoos op die plek zou ik niet on-
dersteunen. Overdag is de jeugd er
niet en juist overdag moet het Nutsge-
bouw een functie hebben. ... 
… Waarom niet de bibliotheek hand-
haven? Daar is het gebouw uitermate
geschikt voor en zo nodig kan de on-
derwijzerswoning erbij getrokken
worden. Wel met betere toegankelijk-
heid voor invaliden. De huidige voor-
gevel is een sieraad voor Vorden. Die
staat er al ongeveer 40 jaar en is fraai-
er dan de vroegere gevel, die toch wel
saai was. Ik pleit dus voor handhaving
van het nu aanwezige front. …

Actie behoud nutsgebouw
De actie tot behoud van het voormalige Nutsgebouw in Vorden gaat goed.
In de eerste actieweek zijn er al omstreeks vierhonderd steunbetuigingen
binnengekomen. Steun betuigen is mogelijk op een van de tien adressen
waar handtekeningenlijsten zijn neergelegd (zie hieronder), door over-
making van € 1,00 op bankrekeningnummer 366406523 van vereniging
‘Oud Vorden’ of door een e-mail te sturen naar ons: jwdrijver@hetnet.nl.
Komende vrijdag staan wij ook weer op de markt!

VC VELDEN - DASH D1: 4-0
Setst.: 29-27, 25-22, 26-24 en 25-23
Afgelopen zaterdag 24 oktober zijn de
dames van VV Dash afgereisd naar Vel-
den. De dames van VC Velden waren
bekend bij DASH (Visser mode). Vorig
jaar werd zowel uit als thuis van VC
Velden gewonnen. Ondanks deze fei-
ten was het niet direct bekend hoe de
huidige selectie eruit zag. Het team
bleek aangevuld met een linkshandi-
ge, zeer jonge, diagonaal maar verder
geen nieuwe speelsters. De wedstrijd
begon gelijkwaardig. Van beide kanten
waren er mooie aanvallen, goede pas-
ses maar ook domme foutjes. De links-
handige diagonaal bleek slim gebruik
te kunnen maken van het blok van
Dash. De spanning steeg naar het ein-
de van de set. DASH stond voor met 23-
24. De dames uit de Achterhoek dach-
ten te scoren met een zeer strakke aan-
val kort voor de achterlijn. Deze werd
helaas uitgegeven. Dit kostte de dames
veel moeite en uiteindelijk werd de
eerste set verloren met 29-27.
Teleurgesteld maar wetend dat winst
haalbaar zou zijn startte DASH aan de
tweede set. In de tweede set liepen de
dames dan ook iets voor uit en bij een
18-20 voorsprong werd het toch span-
nend. De tot dan toe slimme en scoren-
de tikballen van Marije Heijink kon-
den ineens door de meiden uit het zui-

den worden verdedigd en er werden in-
dividuele fouten gemaakt. DASH speel-
de net niet scherp genoeg en er werd
slim gespeeld door VC Velden. De twee-
de set werd wederom verloren en wel
met 25-22. De derde set begon weer
strijdvaardig en DASH was zeer ge-
brand op de setwinst. Zeker na de
winst van vorige week op Boemerang
in Eibergen. Er kon ook in uitwedstrij-
den gewonnen worden! Dus werd er
weer fanatiek begonnen aan de derde
set. Er werd wat geschoven in de opstel-
ling en Carlo Schutte maakte gebruik
van alle wissels. Toch bleef DASH moei-
te houden met de midaanval van VC
Velden en ook de buitenaanvalsters
van VC Velden scoorden veel slim net
via de blokkering. DASH bracht de bal
daarentegen goed naar de spelverdeler
maar werd de aanval net te weinig ge-
scoord om bij de 20 punten de macht
te pakken en de setwinst naar hun
hand te zetten. De derde set werd we-
derom nipt verloren met 26-24. De vier-
de set begon wat bleu. De dames van
DASH ondervonden een flinke domper
van de 3-0 achterstand en hadden
moeite zich weer op te laden om met
een setwinst terug te reizen naar Vor-
den. Zo tegen de 10 punten aan kwam
DASH toch weer in de volledige vecht-
houding en accepteerde geen slappe
ballen van elkaar en bleven fanatiek.
Het mocht niet baten, ondanks mooie
services op z'n tijd werden er op een

ander moment foutjes gemaakt op de
verkeerde momenten. Met een laatste
setverlies van 25-23 keerde DASH zuur
terug naar Vorden. Gezien de setstan-
den is het vervelend uit Velden geen
enkel punt te hebben meegenomen,
dit was zeker verdiend geweest. Zater-
dag aanstaande mogen de dames uit
het mooie Achtkastelen dorp hun kun-
sten weer vertonen in Vorden. Het
fluitsignaal voor de start van de wed-
strijd is om 17.30 uur en dit keer is VC
Polaris uit Helmond de tegenstander.
(DASH uit Vorden wordt naast shirt-
sponsor Visser Mode tevens gespon-
sord door Bistro 'de Rotonde' en sport-
school STRADA).
UITSLAGEN WEEK 43
VC Velden DS 1 - Dash DS 1 4-0
Avanti MC 3 - Dash MC 2 1-3
Avanti DS 5 - Dash DS 5 1-3
D.V.O. DS 4 - Dash DS 4 1-3
Avanti MB 1 - Dash MB 2 3-1
Kerk. Gemini DS 1 - Dash DS 2 3-0
Programma aterdag 31 oktober 
11:30 Dash MB 2 - Tornado Laren MB 1
11:30 Dash MC 2 - Tornado Laren MC 1
12:30 Longa'59 MB 3 - Dash MB 1
13:00 Dash DS 4 - Kerk. Gemini DS 2
13:30 MEVO MB 1 - Dash MB 3
13:45 D.V.O. DS 8 - Dash DS 6
14:15 Longa'59 HS 5 - Dash HS 3
15:00 Dash DS 5 - Langh. Orion DS 9
15:00 Dash DS 3 - Labyellov DS 2
15:00 Favorita HS 2 - Dash HS 1
17:30 Dash DS 1 - VC Polaris DS 1

D a s h

Mash, bestaande uit Sacha Reulink (gi-
taar en zang), Jos Teunis (gitaar en
zang), Jeroen Baars (basgitaar) en Ro-
bin Brinkman (drum en zang) vindt
zijn oorsprong in november 2004 als
Jeroen en Sacha samen wat besluiten
te oefenen op respectievelijk bas en gi-
taar. Na wat bezettingswisselingen,
een hoop optredens en een gigantisch
leerproces staan ze als viertal op het
podium. Met plezier, humor en enter-
tainment hoog in hun vaandel zijn ze

hard op weg om zich te profileren als
een prettige allround band geschikt
voor ieder feest. In Heezen wil de band
met deze avond iedereen bedanken
die ook maar iets voor de band bete-
kend heeft. Daarnaast wordt het lus-
trum uitgebreid gevierd met de Vor-
dense band Woodstar in het voorpro-
gramma. Na de tijd en in de pauzes zal
DJ W2 het publiek gaan vermaken
met de hits van nu en de klassiekers
van vroeger. Mash zal deze avond ver-
der invullen met een hoop nieuw
werk en een spetterende show. Het
feest is vrij toegankelijk en vanaf 20:00
is iedereen welkom in de zaal van Hee-
zen. Kijk voor meer informatie op
www.mash-band.nl

Vijfjarig bestaan MASH
Zaterdag 7 november viert de all-
round coverband Mash hun vijfja-
rig bestaan. Het jubileum van deze
band vindt plaats in café Heezen te
Steenderen.

De meeste aandacht zal men besteden
aan de optocht,vooral voor de deelne-
mers die zelf meedoen in de optocht is

dit een mooie gelegenheid om toch
een groot gedeelte van de optocht te
zien. Verder zal er nog een film te zien
zijn van een optocht 15 jaar
geleden,het jaar dat Wichmond 1200
jaar bestond.   Ook zullen er weer een
aantal juryleden aanwezig zijn waar
men eventueel vragen aan kan stellen.
Het comité hoopt op een goede op-
komst, en wenst U al vast een prettige
avond in het ludgerusgebouw en veel
kijkplezier toe.

Filmavond
Stichting Oranje comité Vierakker-
Wichmond laat U op vrijdagavond
6 november a.s. aanvang 20.00 uur
een videofilm zien van de feest-
week 2009.



PRISMA Arbozorg is een onderzoek-,
training- en adviesbureau op het ter-
rein van arbeidsomstandigheden: vei-
ligheid en gezondheid op de werk-
plek. Het bedrijf bestaat sinds 2005 en
wordt gevormd door twee arbeidshy-
giënisten/arbo-adviseurs, Ronald Hoe-
vers uit Vorden en Ronald Kuijn uit
Brummen, die tevens trainer zijn.

Daarnaast werkt PRISMA Arbozorg sa-
men met andere arbo-, verzuim en re-
integratiedienstverleners, zelfstandi-
ge (arbo)professionals en trainers.
PRISMA Arbozorg is gevestigd aan de
Waterstraat 5 in de binnenstad van
Zutphen. Persoonlijke benadering, be-
trokkenheid en deskundigheid zijn de
kernkwaliteiten. Zij streven naar hel-

dere en concrete advisering en vinden
dat trainingen leerzaam maar vooral
ook leuk moeten zijn. Het uiteindelij-
ke doel is kostenbesparing door een
veilige en gezonde werkplek met risi-
cobewuste en gemotiveerde werkne-
mers. 
PRISMA Arbozorg mag inmiddels
diverse gemeenten, zorginstellingen,
supermarkt(en) (ketens), recreatie on-
dernemingen, ministeries, bouw- en
industriële bedrijven tot haar klanten
rekenen.

A1 ontvangt nieuwe trainingspakken

Het A1 team van de voetbalvereniging Vorden ontving nieuwe trainings-
pakken van Prisma Arbozorg. Het bedrijf waarvan oud Vordenkeeper
Ronald Hoevers mede eigenaar is bood de pakken afgelopen zaterdag aan.

Ze behaalden daar diverse prijzen. T.
Bielderman behaalde met een stam

Rheinlander gladkop 360 punten de
1e prijs en een tweede prijs met een
stel Raza Espagnola Schimmel 183
punten.
E. Korenblijk heeft een 3e prijs be-
haald met een Duitsekuif lipochraam
wit met 90 punten.

W. Peters is kampioen geworden met
een stel Pyrrhura molinea hypoxantha
(geelflankparkieten) met 183 punten.

De Vogelvriend scoort in Almen
Afgelopen weekeinde is er een in-
ternationale vogelshow in Almen
gehouden. Leden van vogelvereni-
ging De Vogelvriend uit Vorden
draaiden daar alvast warm voor de
gezamenlijke onderlinge wedstrijd
in het eerste weekend van novem-
ber.

Al vele malen worden de inwoners van
Vorden verrast met grootse plannen
zoals: een ondergrondse parkeergara-
ge, een hotel accommodatie met golf-
baan met overdekt zwembad, een mu-
seum voor de regen op een net inge-
richt plantsoen en  ook al jaren met
een Noordelijke Rondweg. En dan nu
moeten we een Kulturhus of iets wat
daar op lijkt krijgen.
De bieb moet gebouwd worden op het
parkeerplaatsje naast het Dorpscen-
trum en het Nutsgebouw moet tegen
de vlakte voor iets heel groots. Nee,
zeggen anderen:"Dat laatste doen we
niet, daar maken we een soort gezellig
en bijzonder restaurant van". Reuze
leuk allemaal, maar wat snel geop-
perd, want de bieb zou op een plek ko-
men tamelijk veel kleiner dan nodig
is. Gevolg een drastische verminde-
ring van aanbod boeken, tijdschriften,

cd's en wat de bieb zoal in huis heeft.
Het aantal horecagelegenheden in
Vorden is nu al 12, waarvan 8 in de na-
bijheid van het Nutsgebouw, wie den-
ken de initiatiefnemers te plezieren
met nog meer aanbod?
Bovendien is niet bekend wat het alle-
maal moet kosten.
Het Dorpscentrum had een multi-
functionele zaal, die zo weer "multi" te
maken is.
Als er dan toch zoveel geld beschik-
baar is voor het afbreken en op andere
plaatsen weer opbouwen, weet ik nog
wel een nuttiger oplossing.  Denk
eens aan het milieu en plaats bijvoor-
beeld zonnepanelen op of bij de
zwembaden. Die zorgen voor warm
water in het zwemseizoen en de overi-
ge 8 maanden leveren ze, tegen beta-
ling, stroom aan het net, een zoge-
naamde win-win oplossing. 

Hoogachtend A.R. Sikkens, 
Mispelkampdijk 48, Vorden

e-mail: a.sikkens2@kpnplanet.nl

Zij is werkzaam geweest in de hulp-
verlening en het onderwijs (hbo/post-
hbo) en volgde daarnaast de oplei-
ding textiele werkvormen (akte U).
Na haar pensionering is zij weer

schilderles gaan nemen, momenteel
aan de Vrije Academie in Voorst.

Zij schildert voornamelijk met olie-
verf, de onderwerpen zijn zeer divers.

Incidenteel verkoopt zij haar werk,
de opbrengst daarvan komt geheel
ten goede aan een medisch-hulppro-
ject in Haïti, voor meer info zie:
www.passe-catabois.org

Schilderen voor Haïti
Van 17 oktober tot 2 november
zijn er in landhotel De Hoofdige
Boer te Almen, schilderijen te
zien van Mieke van Ingen uit
Warnsveld.

De speurtocht leidde de deelnemende
kinderen door de winkel waar ze leu-
ke vragen aantroffen die vervolgens

moesten worden beantwoord. Voor al-
le deelnemers aan de Dolle Dieren Da-
gen speurtocht lagen diverse verras-
singen bij de kassa klaar. Bovendien
gaf elke Welkoopwinkel drie waarde-
cheques weg aan de winnaars. De ge-
lukkigen bij Welkoop Vorden waren
Michael Berentsen (€ 50,-), Sieb Weeke
(€ 25,-) en Celine Blankhorst (€ 10,-).
Gerard ter Maat van de Welkoopwin-
kel in Vorden reikte op zaterdag 17ok-
tober de cheques uit. De winnaars
kunnen hun waardecheque in de
winkel besteden aan artikelen voor
hun eigen huisdier.

Winnaars Dolle Dieren Dagen
Speurtocht
Welkoop Vorden vierde Werelddie-
rendag niet alleen op zondag 4 ok-
tober, maar twee weken lang tij-
dens de Dolle Dieren Dagen. Van
maandag 28 september t/m zater-
dag 10 oktober konden baasjes
hun huisdieren extra voordelig ver-
wennen, werd er voedingsadvies
gegeven en was er voor de kinderen
een Dolle Dieren Dagen Speur-
tocht georganiseerd.

De wielrenners Robert Geesink en
Tristan Hofman verbinden wat de
Achterhoek betreft, hun naam aan
dit goede doel. 

Bezoekers kunnen deze zaterdag tus-
sen 9.00 en 15.00 uur doorlopend les-
sen volgen (spinning, aerobic, squash

e.d). Men kan de gehele dag door aan
zes verschillende lessen meedoen.
Hiervoor betaalt men tien euro (in-
clusief koffie en een frisdrank). Het
totale bedrag wordt door Strada
Sports aan ‘Kanjers voor kanjers’
overgemaakt. 

Voor de deelnemers zijn er deze dag
ook nog prijzen te winnen, waaron-
der één jaar gratis bezoek aan de
sportschool. Tegelijkertijd vindt er
op deze zaterdag de opening plaats
van de in het gebouw gevestigde
podo therapie praktijk van Melanie
Oonk. Ook kapster Catrien is hier
gevestigd en heeft zaterdag eveneens
aanbiedingen in petto.

Open dag Strada Sports
Tijdens opening ook aandacht voor actie 'Kanjers voor kanjers'

Zaterdag 31 oktober is er in de
vernieuwde sportschool ‘Strada
Sports‘ aan de Overweg, open
dag‘. Een dag die tevens in het te-
ken staat van de actie ‘Kanjers
voor kanjers’ , een stichting die
probeert geld in te zamelen om
daarmee gehandicapte kinderen
aan het sporten te krijgen.

Door deelname aan deze door de Pro-
vincie Gelderland gelnitieerde gratis
museumdag, tracht het heiligenbeel-
denmuseum meer bekendheid voor
het museum te krijgen. Namens de
Provincie bezocht statenlid Mw Yase-
min Cegerek het museum (zie bijgaan-
de foto) waar zij tijdens een rondlei-
ding uitleg kreeg van Ton Rutting, be-
stuurslid van de Stichting Vrienden
van de Kerk op de Kranenburg. (VKK).
Vanwege de speciale Museumdag was
er dit jaar ook een “heiligen speur-
tocht” uitgezet, die vooral door de
deelnemende kinderen bijzonder op
prijs gesteld werd. Mevr.Yasemin Cege-
rek was zeer onder de indruk over wat

hier door de vrijwilligers tot stand is
gebracht: n.l. een professioneel opge-
zet heiligenbeeldenmuseum met als
doel om de prachtige monumentale
Cuyperskerk voor het nageslacht te be-
houden. De publieke belangstelling
overtrof de verwachtingen, en was ho-
ger dan een jaar geleden. Uit de inge-
vulde enquete- formulieren bleek dat
de waardering schommelde tussen
een acht en een negen. Al met al een
geslaagde “gratis Museumdag”, die ze-
ker voor herhaling vatbaar is. Het mu-
seum is in de maand november geslo-
ten om deze klaar te maken voor de
kerstshow. Volgens Ton Rutting wordt
deze dit jaar mooier dan ooit te voren.

Gratis toegang
Heiligenbeeldenmuseum

De gratis museum dag afgelopen zaterdag 24 oktober was een initiatief
van de Provincie Gelderland. De Provincie stimuleert deze activiteit niet
alleen geldelijk met een stimuleringsbijdrage, maar dit jaar hebben ook
de Statenleden zelf een actieve bijdrage geleverd door de deelnemende
musea met een bezoek te vereren.

Hiermee opende St.Vrienden Biblio-
theek Vorden haar culturele seizoen.
Will(emijn) Colenbrander heette ie-
dereen namens het bestuur hartelijk
welkom en was blij verrast met de gro-
te opkomst. Op zondagmiddag 25 ok-
tober jl. was de sfeer in bibliotheek
Vorden "huiskamerknus". Zeer korte
verhalen schrijver A.L. Snijders uit
Klein Dochteren las voor uit eigen
werk. En zoals de schrijver na afloop
zelf schreef: "het was een mooie, rusti-
ge herfstmiddag in de bibliotheek".

Na afloop bedankte Piet de Vries de
schrijver en schonk hem Bronckhor-
ster bier. Medio november verschijnt
Snijders' nieuwste zkv-boek Vijf bijlen.
Op donderdag 19 november a.s. bent u
weer van harte welkom bij de film
Slumdog Millionaire van regisseur
Danny Boyle en Loveleen Tandan.

Film en lezingen
Culturele seizoen St.Vrienden 
Bibliotheek Vorden positief gestart.

Donderdagavond 22 oktober jl.
klonk van tijd tot tijd een enthousi-
aste lach door bibliotheek Vorden.
De film Bienvenue chez les Ch`tis
van regisseur Dany Boon was hier-
voor de aanleiding. Een kleine veer-
tig bezoekers genoten hoorbaar
van deze humorvolle film.
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Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 44 van
26 oktober t/m

31 oktober 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Spa & Fruit
koolzuurvrij
Diverse varianten

Bijv.: bosvruchten
2 pakken a 1.5 liter

WEEKAANBIEDINGEN

www.gall.nl



Begroting 2010

Vorige week berichtten wij u op de gemeentepagina's uitge-
breid over de begrotingsplannen van b en w. De in de gemeen-
teraad vertegenwoordigde politieke partijen geven deze
week in een notendop hun mening over deze plannen voor
2010. Met deze publicaties geven wij u een beknopt inzicht
in de begroting van uw gemeente. De begroting 2010 is in te
zien tijdens de openingstijden van de gemeente bij de re-
cepties van het gemeentehuis en -kantoor. Ook kunt u deze
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Bestuur en organisa-
tie � Beleid en rapporten � Programmabegroting. Verder
ligt de begroting ter inzage in de bibliotheken in Vorden,
Hengelo (Gld) en Zelhem.

Begrotingsvergaderingen 
De gemeenteraad behandelt de begroting 2010 tijdens twee
openbare vergaderingen, waarbij u van harte welkom bent.
Op 29 oktober a.s. gebeurt dat tijdens een vergadering van de
commissie Beleidsontwikkeling. Bij deze bijeenkomst, die om

20.00 uur begint, kunt u als inwoner uw mening geven over de
begroting. Heeft u vragen of opmerkingen? Maak ze! De maxi-
male spreektijd is vijf minuten. U kunt zich hiervoor bij voorkeur
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden
bij de Griffie onder opgave van het onderwerp waarover u wilt
spreken, tel. (0575) 75 05 43 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Op 12 november a.s. is de raadsvergadering, waarbij de raad
definitief besluit over de begrotingsplannen van b en w. 
Deze vergadering begint om 17.00 uur (let op afwijkende tijd)!

Spreekrecht tijdens raadsvergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het mogelijk het woord te
voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande projectbesluiten op grond van

de Wet ruimtelijke ordening, die niet in een raadscommissie
zijn behandeld.  

U kunt de raad tijdens een raadsvergadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken
b. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 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 bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van
personen

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

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

Als u tijdens de raadsvergadering het woord wilt voeren,
verzoeken wij u dit, bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor aanvang
van de vergadering, te melden aan de Griffie. 

Hieronder vindt u de reacties van de raadsfracties 
op de begroting 2010, op alfabetische volgorde:

Algemene beschouwingen
Raad geeft mening over begrotingsplannen b en w

“Gezonde financiële toekomst
De gemeente Bronckhorst heeft de afgelopen jaren een
degelijk financieel beleid gevoerd, gericht op een gezonde
financiële toekomst. De gevolgen van de recessie zijn nog
allerminst duidelijk, zeker nog niet op de langere termijn.
Door het gevoerde beleid hebben we een goede reserve-
positie en door de verkoop van de NUON aandelen ontstaat
er een stevige financiële buffer. De cijfers laten voor 2010
een sluitende programmabegroting zien. Voor het meerjaren-
perspectief daarentegen voorziet de begroting een tekort.
Op het moment dat de gevolgen van het rijksbeleid voor het
gemeentefonds bekend zijn, kan en wil het CDA in het voor-
jaar een integrale afweging maken. 

Actieve houding gemeente
Voor de begroting, die nu voorligt, vindt het CDA dat naast
bezuinigingen, de rente van genoemde buffer (deels) ingezet
moet en kan worden om de begrotingstekorten, ontstaan
door de huidige crisis, voor de komende jaren op te vangen. 
De tarieven voor OZB hoeven hierdoor niet meer dan trend-
matig te worden verhoogd (1%). 
De lasten blijven voor de bedrijven relatief laag. Het CDA
wil dit zo houden om ook de ondernemers in de recessie
enige ruimte te geven. Daarnaast is het CDA voorstander
van een actieve rol van de gemeente bij het aanjagen van
de economie.

Wat betreft de verschillende programma's in de begroting
kunnen wij het volgende vermelden:
• Wonen en werken
Bronckhorst wil een prettig woon- en werkklimaat behouden
met oog voor sociale cohesie, het naoberschap, het vereni-
gingsleven, de werkgelegenheid, rust en ruimte. 
De masterplannen Hengelo en Vorden zijn nagenoeg uitvoe-
ringsgereed. Deze dragen bij aan de genoemde doelstelling
en helpen door uitvoering de recessie te bestrijden.
Het Landschapsontwikkelingsplan is samen met inwoners
opgesteld. Dat plan moet worden uitgevoerd. Daarom gaat
het CDA akkoord met een jaarlijks uitvoeringsbudget.

Algemene beschouwingen van de CDA-fractie
Bronckhorst op de begroting 2010

De CDA-fractie

Ten behoeve van de leefbaarheidprojecten heeft de provincie
gelden (50%) beschikbaar. Ze stelt daarbij als voorwaarde
dat de gemeente ook een bijdrage (25%) doet. Het CDA wil
hiervoor op korte termijn beleid om initiatiefnemers in de
gemeente de mogelijkheid te geven om tot uitvoering te
komen en zoveel mogelijk provinciaal geld naar Bronckhorst
te laten komen.

•  Ontspannen
Bronckhorst creëert en onderhoudt voorzieningen, die het
mogelijk maken voor zowel eigen inwoners als toeristen,
om zich te ontspannen. Het instandhouden van voorzieningen
en accommodaties vindt het CDA belangrijk. Indien nodig
moet de rente van de NUON gelden hiervoor worden aan-
gewend. 

• Zorgen
Bronckhorst stimuleert een culturele en sociale samenleving
met onderlinge betrokkenheid voor alle burgers, waarbij
vooral de aandacht uitgaat naar de kwetsbare inwoners.
Met de Wet maatschappelijke ondersteuning gaat Bronckhorst
ruimhartig om. Het CDA is hier voorstander van. Omdat in
de toekomst te kunnen blijven doen moet het WMO budget
blijvend geoormerkt worden tot de evaluatie van dit beleid.

Terugblik
Terugblikkend op de afgelopen jaren, is er veel bereikt: 
• de woonvisie is vastgesteld in de raad. Op initiatief van het

CDA is een motie raadsbreed aangenomen waardoor ook
in de kleine kernen, bij gebleken behoefte, gebouwd kan
worden voor met name starters. De vele dorpsbelangen-
organisaties hebben hierin een belangrijke rol 

• in de nieuw vastgestelde bestemmingsplannen is ruimte
voor landbouwkundige ontwikkelingen, ook zijn er moge-
lijkheden voor functieveranderingen 

• de gemeentelijke lasten voor de inwoners zijn alleszins
aanvaardbaar en het financiële weerstandsvermogen van
de gemeente is sterk 

• de voorzieningen en accommodaties zijn gehandhaafd on-
danks de vrees bij veel mensen, dat door de samenvoeging
van de vijf gemeenten, dat niet haalbaar zou zijn

• het afvalbeleid is uitgevoerd en de mensen zijn daarover
tevreden

• het ouderen-, jongeren- en gezinsbeleid is vastgesteld 
• Bronckhorst telt in de regio op één na de meeste werknemers

in recreatie en toerisme 
• volgend jaar wordt het nieuwe energiezuinige gemeente-

huis in gebruik genomen”                                      
De CDA-fractie

Bronckhorst

“Kanttekeningen van D66
bij de begroting 2010
Voor 2010 is de begroting
van Bronckhorst sluitend,
maar er is geen overschot.
In 2010 moet de gemeente
dus goed op de uitgaven let-
ten. De meerjarenbegroting
tot 2013 laat grote tekorten
zien. Bronckhorst moet
daarom de komende jaren
flink bezuinigen.

Interactie tussen inwoners en gemeente
De gemeentelijke dienstverlening moet voor alle burgers
goed toegankelijk zijn. Eén loket op het nieuwe gemeente-
huis voor alle vragen draagt daar ongetwijfeld aan bij.
Voor veel inwoners neemt de bereikbaarheid van de gemeente
toe bij een optimaal gebruik van digitale mogelijkheden.
Degenen die daar geen gebruik van maken of moeilijk op het
gemeentehuis kunnen komen, moeten kunnen rekenen op
volledige ondersteuning.

Wonen en werken
De sterk toenemende vergrijzing van de bevolking van
Bronckhorst maakt de ontwikkeling van woon-zorg zones
interessant. De industrie en het midden- en kleinbedrijf zijn
belangrijke economische pijlers die de gemeente zo goed
mogelijk dient te faciliteren. De aanleg van een glasvezelnet
zou het buitengebied van Bronckhorst tot een interessante
vestigingsplaats maken voor innovatieve en kennisintensieve
ondernemingen. Aantrekkelijke werkgelegenheid gaat hand
in hand met passende huisvesting voor werknemers.

Soberheid bij de overheid
Eén ding is duidelijk: de rijksoverheid gaat in 2011 en daarna
flink bezuinigen. De gemeenten krijgen dan minder geld uit
het gemeentefonds, hun belangrijkste bron van inkomsten.
Minder geld betekent minder armslag. Het is dan niet mogelijk
om alle wensen te realiseren. 
Een aanzienlijke vermindering van inkomsten in nabij gelegen
jaren is niet op te vangen met een beetje hier en daar bezui-
nigen. De gemeente moet nú keuzes maken en daarbij goed
letten op de financiële haalbaarheid van plannen en projecten
voor de komende jaren. Dat kan betekenen dat de gemeente
moet besluiten om nu niet te beginnen met of mee te doen
aan interessante projecten waar veel geld voor nodig is.
Of dat het de uitvoering van plannen vereenvoudigt of deze
over een langere periode uitsmeert. Die keuze kan moeilijk
en zelfs pijnlijk zijn. Het gaat in tegen ambities en wensen
van de gemeente om zoveel mogelijk uitdagingen en kansen

Algemene beschouwingen van de D66-fractie
Bronckhorst op de begroting 2010

De D66-fractie
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voor ontwikkeling te benutten. Toch moet de gemeente de
realiteit onder ogen zien en nu beginnen met het voorkomen
van langlopende en risicovolle verplichtingen. We kunnen de
volgende raad vanaf maart 2010 niet opzadelen met verplich-
tingen die niet verantwoord zijn. Hoewel de geraamde inzet
van personeel stabiel is, houdt D66 voor de toekomst reke-
ning met de noodzaak van vermindering van de personeels-
omvang. Prioriteiten voor nu en voor de toekomst zijn voor
D66 maatschappelijke ondersteuning, zorg en onderwijs.
Andere prioriteiten zijn veiligheid, verkeer en woningbouw
voor de juiste doelgroepen, werkgelegenheid en integratie.

Onderwijs
Het afgelopen half jaar bleek dat er bezwaren kleven aan het
op afstand zetten van het basisonderwijs. In die opzet mist de
gemeente directe zeggenschap over inhoud en kwaliteit van
het onderwijs. D66 wil dat er in 2010 een onderzoek komt
naar de haalbaarheid en financiële consequenties van een
andere bestuursstructuur.

Verkeer en vervoer
D66 hoopt dat het project 'Buurtbus' levensvatbaar blijkt te
zijn. De verkeersveiligheid, in het bijzonder op doorgaande
routes, blijft de aandacht vragen.

Bestuur en samenwerken
Om voorzieningen op voldoende niveau te realiseren, is samen-
werking met andere gemeenten nodig. Gemeenten kunnen
zich inzetten voor samenwerking onderling, met andere
overheden, in de regio of in de P10, en goed letten op ont-
wikkelingen in Europa. Op die manier maakt de gemeente
zo goed mogelijk gebruik van geboden faciliteiten en laat goed
horen waar ze staat en wat ze wil.
D66 wil in het komende begrotingsjaar 2010 en de jaren erna
de beschikbare middelen zo goed mogelijk aanwenden en
te grote risico's tijdig onderkennen.”

De D66-fractie

“De Fractie Blaauw consta-
teert dat de begroting 2010
sluitend is. Bovendien is
de omslag naar een pro-
grammabegroting ingezet.
Dit heeft de leesbaarheid
vergroot. 
Nu moeten er aan de pro-
gramma's goede weegfacto-
ren worden gekoppeld, wat
voor het bestuur de richting
aangeeft en voor de raad als
een controlemiddel moet
dienen. Hierbij zal van een
ieder nog een flinke inzet
gevraagd worden.

Keuzes maken
Wij constateren tevens dat de meerjarenbegroting niet
sluitend is. Dat is verontrustend. Het mag niet zo zijn dat de
problemen naar de toekomst toe worden doorgeschoven. 
Het lijkt alsof de belangrijke keuzes om de meerjaren-
begroting ook sluitend te krijgen daarmee worden verlegd.
Dit verontrust onze fractie.

Aanpassen van capaciteit
Er is al vaak tegen het college gezegd eerst de lopende zaken
goed af te handelen alvorens nieuw beleid op te pakken. Of oud
beleid in te ruilen voor nieuw beleid. Tot op heden neemt het
college deze aanbevelingen niet of nauwelijks over. Dat vinden
wij zeer spijtig. Want als we na het einde van het jaar de jaar-
rekening beoordelen moeten we constateren, dat sprake is
van een overschot. Daarmee wordt weer aangetoond dat het
college te veel hooi op zijn vork neemt en de voorgenomen
werkzaamheden niet af krijgt. Dus pas de voornemens aan
de capaciteit aan. Dat vinden wij reëler begroten”.

De fractie Blaauw

Algemene beschouwingen van de Fractie Blaauw
op de begroting 2010

De fractie Blaauw

“Nieuwe politiek 
Het gemeentebestuur moet
vooruit kijken. Welke ontwik-
kelingen zijn er, wat bete-
kent dit voor de toekomst,
wat moet er gebeuren en
hoeveel geld hebben we
hiervoor? Met deze vragen
in het hoofd kijken we naar
de begroting voor 2010.   
GroenLinks ziet drie
belangrijke ontwikkelingen: 

Algemene beschouwingen van de GroenLinks-
fractie Bronckhorst op de begroting 2010

De GroenLinks-fractie

BRONCKHORST

Klimaatverandering 
Het klimaat verandert waardoor de aarde opwarmt. Dit
komt vooral doordat we met z'n allen teveel kolen, gas en
olie verstoken. Dit is een probleem dat in alle geïndustria-
liseerde landen speelt. Er zijn daarom wereldwijde af-
spraken nodig (Kopenhagen). We zullen er echter alle-
maal wat aan moeten doen: burgers, maar ook overheden.
Het energiegebruik moet omlaag en in plaats van gas, olie
en kolen moeten we wind- en zonne-energie gaan gebrui-
ken. GroenLinks vindt dat onze gemeente aan deze over-
gang een flinke bijdrage moet leveren.

Bezuinigen
De overheid moet de komende jaren bezuinigen. De banken-
crisis heeft veel geld gekost en dit moet terugverdiend wor-
den. Onze gemeente zal vanaf 2012 minder geld van de rijks-
overheid krijgen. Tegelijkertijd zien we de uitgaven voor
werkloosheid, minima en zorg (WMO) stijgen. De eerste op-
gave van de gemeente is ervoor te zorgen dat inwoners met
een laag inkomen niet de dupe worden. Hiervoor zal extra
geld moeten worden gereserveerd. 

Krimp
Het aantal inwoners van onze gemeente neemt af. Dit bete-
kent minder behoefte aan nieuwe woningen en aan nieuwe
bedrijventerreinen. Het betekent ook minder klandizie voor
de middenstand en een lager gebruik van voorzieningen. In
andere delen van ons land heeft men met deze ontwikkeling
al veel ervaring. Eén van de dingen die niet werkt is te denken
dat je gemeente zo aantrekkelijk is dat het bij jou wel los-
loopt. De verstandige keus is om op tijd realistische plannen
te maken en er rekening mee te houden dat je gemeente
minder inkomsten krijgt en meer uitgaven zal hebben. 

Zien we iets van deze ontwikkelingen in de begroting
terug?
Weinig. Voor klimaatverbetering worden nauwelijks eigen
middelen ingezet. Toename van de uitgaven voor minima en
zorg is niet gedekt. Er worden grote bedragen geïnvesteerd
in centrumplannen voor Hengelo en Vorden. Plannen die de
afnemende bedrijvigheid door de bevolkingskrimp niet zullen
stoppen.   

Het kan veel beter  

NUON gelden 
Bronckhorst heeft al 17 miljoen euro gekregen door verkoop
van NUON aandelen en krijgt de komende jaren nog eens
zo'n bedrag. Verspreid over het land zijn er gemeenten en
provincies die dit geld inzetten voor groene energieprojecten.
Wanneer we in de Achterhoek ons geld en onze energie
inzetten voor het bijeen brengen van initiatieven gericht op
groene energie, dan kunnen we binnen afzienbare tijd hier-
mee in het huishoudelijk gebruik voorzien. Dat zou pas een
investering in ons aller toekomst zijn! 

Zorg voor elkaar
Het goede minimabeleid dat onze gemeente, dankzij Groen-
Links en de PvdA, heeft dreigt af te brokkelen. De uitgaven
nemen door de economische crisis toe en de inkomsten van
de gemeente zullen afnemen. GroenLinks wil wel bezuinigen
maar niet op de uitgaven voor degenenen die toch al van een
minimaal inkomen moeten rondkomen. Ook voor de nood-
zakelijke kosten voor hulp en zorg (WMO) dient voldoende
geld beschikbaar te blijven. Nog steeds houdt het beleid
onvoldoende rekening met de bevolkingskrimp. Krimp en
een goed voorzieningenniveau kunnen goed samen gaan.
Hiervoor zijn wel nieuwe, creatieve ideeën nodig.  

Nieuwe politiek 
Bronckhorst heeft een nieuwe politiek nodig. Een politiek
die bijdraagt aan het oplossen van het klimaatprobleem. 
Een politiek die juist in financieel mindere tijden de minima
ontziet en helpt. Een politiek die naar creatieve oplossingen
zoekt  om ondanks krimp het welzijn van onze inwoners te
bevorderen.  

Met deze begroting zal dat niet lukken. Het wachten is op een
nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. GroenLinks zet
zich nu en straks in voor deze 'nieuwe politiek'.”

De GroenLinks-fractie

“De begroting is altijd weer een moment om nadrukkelijk stil
te staan bij de 'Staat van de gemeente', niet alleen op financieel
gebied maar in de volle omvang. 

Werkgelegenheid
De wereldwijde crisis gaat ook aan Bronckhorst niet voorbij.
Wij hebben zorgen over  mensen die hun baan verliezen.
Als gemeente moeten we prioriteit geven aan het helpen
van al deze mensen. 
Tijdelijk zullen we te maken krijgen met een groter aantal
uitkeringsgerechtigden, daarvoor een beroep doen op de
algemene reserve vinden we een terechte keus. Juist nu
mag het minimabeleid dan ook niet versoberd worden. 

Gemeentehuis
In 2010 wordt het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen.
De hele organisatie in één huis. Een nieuw dienstverlenings-
concept waarin de burger centraal staat als 'klant van de
gemeente'. Het gemeenthuis is geen overdreven luxe gebouw
maar wel een gebouw waar je als gemeente trots op mag
zijn. Een voorbeeld van duurzaamheid want dat is wel een
item voor de toekomst en hierbij heb je als gemeente een
voorbeeldfunctie.

Komplannnen
Er staan grote plannen op stapel voor o.a. de centra van
Hengelo en Vorden, dit is nodig om deze centra aantrekkelijk
te maken voor ondernemers, inwoners en toeristen. Er zijn
in de gemeente ook nog wel andere wensen. In Zelhem moet
de herstructurering van de 'kop van de Doetinchemseweg',
wat ons betreft ook aan de lijst van toekomstplannen worden
toegevoegd. Voldoende geld moet ook worden gereserveerd
voor Laag-Keppel om daar, na de komst van de rondweg in
Hummelo, voldoende verkeersmaatregelen te kunnen ne-
men. Actualisatie van de komplannen Zelhem en Steenderen
in 2010 vinden we dus een prima zaak.

Verenigingen en vrijwilligers
In Bronckhorst zijn gelukkig veel vrijwilligers actief op diverse
terreinen. Wij kunnen ons voorstellen dat in deze tijden ook
verenigingen en instellingen het moeilijker krijgen door
terugloop van inkomsten, ledenaantal en vrijwilligers. 
Als PvdA vinden wij verenigingen en vrijwilligers erg belang-
rijk. Wij hopen dat verenigingen en instellingen die in nood
komen tijdig aan de bel trekken bij het college en de raad.

Sociale voorzieningen
Over de uitvoering van de WMO blijven we ons zorgen maken.
De effecten van de veranderingen in de AWBZ worden nu ook
steeds pijnlijker duidelijk. Marktwerking in de zorgsector is
een ramp. 
De gemeente zal er alles aan moeten doen om ervoor te zor-
gen dat onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben,
en  dat mag wat ons betreft extra geld kosten. Wij vinden dat
voor ouderen die al jarenlang naar de dagopvang gingen en
nu niet meer mogen op korte termijn een overgangsregeling
moet komen.

Verkeer
Voor de kernen Vorden en Hengelo wordt de parkeerproble-
matiek gelijk met het centrumplan meegenomen. Ook voor
Zelhem moet er op korte termijn een onderzoek plaatsvinden

Algemene beschouwingen van de PvdA-fractie
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Op het dak van het nieuwe gemeentehuis komen zonnecollectoren 
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om de parkeerproblematiek, met name rond het weekend,
op te lossen. Invoering van een 'blauwe zone' is wat ons
betreft een oplossing, maar andere ideeën zijn ook bespreek-
baar. Er zijn in onze gemeente nog diverse 'onvriendelijke'
verkeersdrempels (te steil), deze moeten geïnventariseerd
worden en tegelijk met onderhoud worden omgebouwd tot
drempels waar je met passende snelheid overheen kunt. 

Financiën
De bijdrage van het rijk zal afnemen vanaf 2011, er moet nu
een plan worden gemaakt om deze mindere inkomsten op te
vangen. Het zal niet makkelijk worden, het gaat om enorme
bedragen. De lijn van het college om daar 2010 voor te ge-
bruiken, vinden wij een  acceptabele.

De lasten voor onze inwoners mogen komend jaar wat ons
betreft niet, cq minimaal stijgen. Voor dit jaar is de afval-
stoffenheffing verlaagd en voor 2010 wordt voorgesteld de
rioolrechten te verlagen. Met deze twee opeenvolgende
lastenverlagingen zijn wij dan ook erg ingenomen.”

De PvdA-fractie

Algemene beschouwingen 
van de VVD-fractie Bronckhorst 
op de begroting 2010

De VVD-fractie

“Een gemeentelijke herindeling levert voordelen op

Dat was vijf jaar geleden de stelling.
Waar of niet waar?

De samenvoeging van de vijf gemeenten tot de gemeente
Bronckhorst zou voordelen opleveren. Bijvoorbeeld een
aanmerkelijke kostenbesparing door schaalvoordelen en
efficiëntie. Samen sterk dus. Ook zou de eigen identiteit
behouden blijven en een open, groene en gemoedelijke
gemeente ontstaan. Echter, de realiteit is dat de openheid is
afgenomen, de afstand is vergroot en de betrokkenheid van
de burger is verminderd. Daar bovenop zijn de lasten alleen
maar toegenomen.

Tering naar de nering
Bij de presentatie van de begroting 2010 en het meerjaren-
perspectief werd kenbaar gemaakt dat er nog heel veel onze-
ker is als gevolg van de economische crisis. Somberheid over
de hoogte van de algemene uitkering van de regering vanaf
het jaar 2011. Daarom krijgen we nu alleen een sluitende
begroting voor 2010 gepresenteerd en heeft de meerjaren-
begroting een open einde. Toch presenteert het college voor
die meerjarenbegroting voorstellen met tientallen miljoenen
euro's aan nieuw beleid. 

De inkomsten voor de toekomst zijn onzeker, maar dit college
wil de gemeente al wel vast opzadelen met grote investeringen
voor de lange termijn. Voor de inwoners zal dit onvermijdelijk
tot lastenverhoging leiden. Voor de VVD is dit gedwongen
uitgavenpatroon onbespreekbaar. Nu zal alles in het werk
moeten worden gesteld om te kijken waar we uitgaven kunnen
schrappen. De tering naar de nering zetten.

NUON gelden
De gemeente heeft een gezonde reservepositie. Dat daar
nu aanspraak op gemaakt wordt is heel begrijpelijk. Maar
nu het 'lot uit de loterij', de NUON gelden, te gebruiken
voor het financieren van nieuw beleid vindt de VVD een
verkeerde keuze. De VVD vind dat de NUON gelden, opge-
bracht door alle burgers van Bronckhorst, ook ten gunste

moeten komen van allen. De VVD stelt daarom voor om
deze gelden te gebruiken ter voorkoming van toekomstige
lastenverhogingen voor de burgers. Daarnaast vindt de
VVD dat de gemeente Bronckhorst een gedeelte van de
NUON gelden zou moeten investeren in duurzame energie.
Een milieuwinst waar alle burgers van profiteren.

Toekomst 
De vooruitzichten voor de toekomst van de gemeente Bronck-
horst zijn: minder inwoners en een toenemende vergrijzing.
De VVD wil hieraan tegenwicht bieden door keuzes te maken
waardoor de gemeente aantrekkelijk blijft voor jongeren en
gezinnen. Dat wil de VVD bereiken door economische ont-
wikkelingen binnen de gemeentegrenzen te ondersteunen,
te blijven investeren in onderwijs, voorzieningen en een
gevarieerd woningaanbod.

Veiligheid
Ook veiligheid is voor de VVD één van de kerntaken van de
gemeente. Het college is te passief bij het probleem van
de overschrijding van de opkomsttijden van de brandweer. 
Je alleen zorgen maken en je vervolgens richten op preventie
is niet genoeg. Alle inwoners binnen de gemeentegrenzen
moeten erop kunnen rekenen dat politie, ambulance en
brandweer op tijd ter plekke zijn in geval van nood. Dat bete-
kent o.a. dat er een einde moet komen aan het steeds maar
meer opwerpen van verkeersdrempels. Veel van de maatre-
gelen zijn erg kostbaar, hinderen het beroepsvervoer en hulp-
diensten en leveren per saldo weinig extra verkeersveiligheid.
In dat kader vinden wij het onbegrijpelijk dat we lezen dat er
bijvoorbeeld op de Ruurloseweg in Hengelo weer vijf plateaus
worden aangelegd.
Wanneer het probleem ligt bij de alarmcentrale of de com-
municatie-apparatuur zoals C 2000, dan moet hierop direct
verantwoordelijkheid worden genomen en ingegrepen worden. 

De vraag die nu rijst is: 
wie heeft voordeel bij de herindeling ondervonden?
het bestuur of de burger?”

De VVD-fractie



De gemeente zet vrijwilligers die
zich onderscheiden door hun acti-
viteiten in Bronckhorst in het zon-
netje met de verkiezing van 'Vrij-
williger van het jaar'. Kent u een
persoon of een groep waarvan u
vindt dat zij de titel 'Vrijwilliger van
het jaar' verdienen? Stuur dan
vandaag nog het aanmeldformu-
lier in! Het formulier is ook ver-
krijgbaar bij de receptie van het
gemeentehuis en gemeentekan-
toor, of u kunt het op de website
www.bronckhorst.nl vinden, uit-
printen en opsturen. Aanmelden
kan tot 15 december a.s.

Drie genomineerden
De bekendmaking van de vrijwilliger
van het jaar gebeurt tijdens de
nieuwjaarsreceptie die 11 januari in
het nieuwe gemeentehuis plaats-
vindt. Een commissie bestaande uit:
voormalig burgemeester H. van der
Wende, wethouder P. Glasbergen en
de heer J. Glandrup van de afdeling
Maatschappij en organisatie selec-
teert op basis van uw inzendingen
drie genomineerden. De commissie
let daarbij op onder meer de speci-
fieke werkzaamheden die zijn ver-
richt, het belang van de activiteiten

en het aantal keren dat iemand is
aangemeld. 

Prijs van € 250,-
De 'Vrijwilliger van het jaar 2009'
ontvangt natuurlijk de eretitel, maar
daarnaast ook een geldbedrag van
€ 250,-. Als de eretitel naar een vrij-
willigersgroep gaat dan ontvangt de-
ze een geldbedrag van € 500,-. De
andere twee genomineerden krijgen
een oorkonde en € 50,-. 

Groot belang vrijwilligerswerk
Met deze verkiezing van 'Vrijwilliger
van het jaar' willen b en w hun enor-
me waardering laten blijken voor het

vrijwilligerswerk. Het vrijwilligers-
werk is namelijk van groot belang
voor grote groepen in onze gemeente
of voor de hele gemeenschap. De be-
noeming is een symbolische prijs en
de verkozen vrijwilliger vertegen-
woordigt alle vrijwilligers. 

Voorwaarden voor nominatie
Er zijn enkele voorwaarden verbon-
den aan de nominatie van vrijwilligers
voor de titel:
• vrijwilligers moeten actief zijn in ge-

organiseerd verband, bijvoorbeeld
bij stichtingen of verenigingen, of bij

professionele organisaties 
• individueel vrijwilligerswerk (zoals

mantelzorg) komt niet in aanmer-
king, maar de overkoepelende or-
ganisaties (die zich bijvoorbeeld in-
zetten voor mantelzorgers) wel 

• vrijwilligerswerk op het gebied van
politiek en religie komt niet in aan-
merking 

• ook personen die in het verleden
een Koninklijke onderscheiding of
het ereburgerschap hebben ont-
vangen, kunnen niet meedingen
naar de titel

• ook kunnen inwoners van andere
gemeenten die in Bronckhorst vrij-
willigerswerk doen, aangemeld
worden

Vrijwilliger van vorig jaar
De vrijwilliger van het jaar 2008 is me-
vrouw Trees Harmsen-Lebbink uit
Bronkhorst. Zij is gekozen vanwege
haar vrijwilligerswerk voor vele ver-
schillende verenigingen en stichtin-
gen. De twee andere genomineerden
van 2008 waren de heer Warringa uit
Vorden en de commissie vormgeving
van het Heiligenbeeldmuseum uit
Kranenburg.

B en w kunnen per kalenderjaar
maximaal 12 dagen aanwijzen waar-
op de winkels op zon- en/of feestda-
gen geopend mogen zijn. Dit geldt
voor de voormalige gemeente Hen-
gelo, Hummelo en Keppel, Steende-
ren, Vorden en Zelhem afzonderlijk.
Onder feestdagen worden verstaan:
nieuwjaarsdag, tweede paasdag, he-
melvaartsdag, tweede pinksterdag,
eerste en tweede kerstdag.

Aanvraag voor openstelling 
Ondernemersverenigingen kunnen
aangeven op welke zon- en/of feest-
dagen in 2010 zij de winkels geopend
willen hebben. Individuele winke-
liers die geen lid zijn van een onder-
nemersvereniging moeten voor ver-
zoeken voor openstelling overleggen

met de ondernemersverenigingen
en er samen uitkomen, zodat het
maximum aantal aanvragen niet
wordt overschreden. Na dit overleg
kunnen zij vóór 9 november a.s. een
verzoek bij b en w indienen. Bij het
nemen van de beslissing wordt, ge-
let op het beperkte aantal te verde-
len dagen, aan collectieve aanvragen
een hogere prioriteit toegekend dan
aan individuele aanvragen.

Wanneer u op een andere manier
goederen te koop wilt aanbieden op
een zon- en/of feestdag, bijvoor-
beeld door het houden van een bra-
derie of vlooienmarkt, moet u hier-
voor een ontheffing aanvragen bij de
afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving van de gemeente.

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikkeling,

Belastingen en organisatieondersteuning,

Maatschappij en organisatie en

Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 44, 27 oktober 2009 Oproep voor 'Vrijwilliger van het jaar'

Meld uw vrijwilliger aan voor de eretitel!

Mijn 'Vrijwilliger van het jaar' is:
Naam (persoon of groep): .............................................................................................................

Adresgegevens bovengenoemde vrijwilliger(s): 
Straat: .......................................................................................................................................................

Postcode en plaats: ...........................................................................................................................

Telefoonnummer:...............................................................................................................................

Is/zijn vrijwillig(st)er(s) bij:............................................................................................................

Doet (n) dit sinds (s.v.p. aanvangsjaar vermelden):.........................................................

Gemiddeld aantal uren per week/maand: ............................................................................

Eerder als vrijwilliger actief geweest bij: ..............................................................................

Gedurende de periode van........................................tot en met ..............................................

Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor): 
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Afzender:................................................................................................................................................

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

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

Telefoonnummer:...............................................................................................................................

Indien van toepassing
Naam organisatie: .............................................................................................................................

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

Telefoonnummer: ..............................................................................................................................

Dit aanmeldingsformulier vóór 15 december a.s.
• inleveren bij de receptie van het gemeentehuis of gemeentekantoor
• opsturen (postzegel niet nodig) naar de gemeente Bronckhorst,

t.a.v. Jeroen Glandrup, Maatschappij en organisatie,
Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo (Gld) 

• of gegevens mailen naar j.glandrup@bronckhorst.nl

Aanmelding verkiezing

'Vrijwilliger van het jaar 2009'

Winkelopenstelling op zon- en/of
feestdagen in 2010



Openbare bekendmakingen

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

Op 2 november a.s. organiseert de
gemeente een speciale informatie-
avond voor nieuwe inwoners. De
avond begint om 20.00 uur en vindt
plaats in het gemeentekantoor.
Nieuwe inwoners vanaf 18 jaar die
tussen 1 november 2008 en 1 okto-
ber 2009 in de gemeente zijn komen
wonen ontvangen hiervoor een per-
soonlijke uitnodiging. Inwoners die
vanaf 1 oktober in Bronckhorst zijn
komen wonen, zijn natuurlijk ook van
harte welkom.

Tijdens deze avond stellen burge-
meester en wethouders zich nader
aan de nieuwe inwoners voor en ver-
tellen hoe de gemeentelijke organi-
satie werkt. Ook komt aan de orde
waar de gemeente haar inwoners
mee van dienst kan zijn. Dit laatste
wordt nog duidelijker als de bezoe-
kers daarna langs één van de
kraampjes lopen waar medewerkers
van de verschillende afdelingen aan-
wezig zijn. Zij vertellen de nieuwe in-
woners bijvoorbeeld graag  waar aan
gedacht moet worden als ze gaan

(ver)bouwen, hoe de gemeente om-
gaat met jongeren, ouderen, het ver-
enigingsleven in de gemeente en het
openbaar groen. Maar ook hoe een
inwoner bijvoorbeeld in aanmerking
kan komen voor voorzieningen als hij
of zij minder mobiel is. Een speciale
stand is ingericht met informatie
over het nieuwe gemeentehuis en de
nieuwe organisatiestructuur, die
(nog) klantvriendelijker is. 
Naast de gemeentelijke organisatie

zijn er informatiestands van de ge-
meenteraad met informatie over de
komende gemeenteraadsverkiezin-
gen, de politie en de VVV. 

De avond wordt omlijst met een hap-
je en drankje en duurt tot ongeveer
22.00 uur.

Bent u één van onze nieuwe inwo-
ners? We begroeten u graag op 2
november in het gemeentekantoor!

Informatieavond voor nieuwe inwoners
Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus ook
in de gemeente Bronckhorst. De si-
renes geven dan één luid alarm dat
1 minuut en 26 seconden te horen
is. Omdat het om een test gaat,
hoeft u geen actie te ondernemen. 
Het maandelijkse alarm heeft tot
doel het landelijke waarschuwings-
en alarmeringsstelsel te testen. 
Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirenegeluid

en weet wat u
moet doen als de
sirene gaat in
geval van een
ramp: 'Ga direct naar binnen, sluit
ramen en deuren en zet de radio of
TV op omroep Gelderland'. Via deze
omroep wordt u op de hoogte ge-
houden van de ramp en ontvangt u
zonodig instructies.

Op maandag 2 november a.s. is de
eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

Op 22 oktober jl. vergaderde de ge-
meenteraad in de raadszaal van het
gemeentehuis. De vergadering
werd bijgewoond door veel publiek,
waaronder een aantal speciale gas-
ten van de raad. Deze inwoners kre-
gen voor aanvang van de vergade-
ring van enkele raadsleden een
uitgebreide uitleg over de raad,
het raadswerk en de komende
vergadering. 

Tijdens de raadsvergadering is on-
der andere gesproken over de vol-
gende onderwerpen:
• Bestemmingsplan 'Buitengebied

2009; Uilenesterstraat 14,
Keijenborg'
De raad stelde dit plan ongewij-
zigd vast. Het gaat om een tweede
bedrijfswoning bij het boerenbe-
drijf 

• Bestemmingsplan
'Buitengebied 2008; Plan
Mennink Hengelo'
De raad stelde ook dit plan, dat
drie percelen omvat waar o.a.
sloop bedrijfsbebouwing, bouwen
nieuwe boerderij, extensieve
landbouw, natuurontwikkeling en
legalisering bestaande caravan-
stalling gaat plaatsvinden, onge-
wijzigd vast 

• Evaluatie minimabeleid 2007 en
2008
De raad heeft kennis genomen
van deze evaluatie. Onderzoek
laat zien dat de gemeente goede
regelingen heeft voor mensen
met een minimuminkomen, maar
dat deze bij de doelgroep nog wel
bekender gemaakt kunnen wor-
den. Dit wordt opgepakt

• Masterplan Hengelo centrum
Om het centrum van Hengelo
compacter en levendiger te ma-
ken, hebben b en w in samenwer-
king met verschillende partijen
dit masterplan opgesteld. Het
geeft kaders en richtlijnen aan
voor de ontwikkeling van het cen-
trum van het dorp in de komende
jaren. De raad stelde een krediet
van 4,5 miljoen euro beschikbaar,
zodat de gemeente kan zorgdra-
gen voor een kwaliteitsimpuls van
en aanpassingen in de openbare
ruimte. Dit is nodig door de ge-
wenste veranderingen

• Uitvoering millenniumdoelen
Op initiatief van de raad is Bronck-
horst eind vorig jaar millennium-
gemeente geworden. De raad ging
akkoord met het plan van b en w
om vier Bronckhorster organisa-
ties (STEP, Amnesty, Diakonie
Hengelo en de wereldwinkels in
Hengelo/Vorden/Zelhem) te on-
dersteunen die een bijdrage leve-
ren aan het behalen van de mil-
lenniumdoelen. Onder andere
door financiële middelen beschik-
baar te stellen voor beter promo-
tiemateriaal, een paneel op alle 20
evenementenportalen in de ge-
meente om een evenement te pro-
moten in 2009 aan te bieden etc.

• Verzoek bijdrage dorpshuis De
Horst in Keijenborg
De raad stelde een subsidie van
4.000 euro beschikbaar voor
dorpshuis De Horst, die een cen-
trale ontmoetingsplaats is voor de
inwoners van Keijenborg. De bij-
drage is voor het aanleggen van
een grotere koelcel. 

• Beleidsnota informele zorg
Om als gemeente mantelzorgers
zo goed mogelijk bij te staan in
hun belangrijke taak in de zorg
voor een naaste is dit beleid opge-
steld. De raad stelde het vast. Het
is nu de bedoeling binnenkort
verschillende acties op te zetten.
Deze moeten ons inzicht geven in
het aantal mantelzorgers in
Bronckhorst en wie ze zijn, ook
willen we mantelzorgers via een
bijzondere actie in het zonnetje
zetten met enkele speciale aan-
biedingen

Ouders die voor een kind met een beper-

king zorgen zijn mantelzorgers 

• Provinciaal kwalitatief woon-
programma KWP3
De raad stemde in met dit beleid
van de provincie, dat voor de regio
Achterhoek het 'ideale' woning-
bouwprogramma aangeeft, zodat

aan de woonbehoefte tot 2019 vol-
daan kan worden. De regio heeft
een aantal aanmerkingen/verbe-
terpunten op het overzicht die
met de provincie worden bespro-
ken

• Milieubeleidsplan 2009-2012
De raad heeft het milieubeleids-
plan vastgesteld. Met de maatre-
gelen in het plan wil de gemeente
een bijdrage leveren aan het re-
aliseren van een gezonde, pretti-
ge en duurzame leefomgeving
voor inwoners, nu en straks. Er
staat in wat de gemeente doet en
wil doen op het gebied van afval,
klimaat, bodem, geluid, openbaar
groen etc. Voorbeelden van plan-
nen zijn: samen met Berkel Milieu
werken aan een afvalloze maat-
schappij (het streven is dat in
2030 een Bronckhorster huishou-
den nog maar 10 kilo afval aan-
biedt) en het bieden van subsidie-
mogelijkheden voor energiebe-
sparende maatregelen aan
woningen  

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

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar

de website van de gemeente (onder
Bestuur en organisatie � Bestuur
� Gemeenteraad). De eerstvolgen-
de gemeenteraadsvergadering is
de begrotingsvergadering op 12 no-
vember a.s. Verder is er op 26 no-
vember een reguliere raadsverga-
dering.

Commissievergadering
Landbouwontwikkelingsgebied
Halle-Heide op 29 oktober a.s.
voortgezet
Op 21 oktober jl. was een commis-
sievergadering over de 'Visie Land-
bouwontwikkelingsgebied Halle-
Heide'. Hier kwamen veel inspre-
kers aan het woord die de raadsle-
den over hun mening over dit on-
derwerp informeerden. Op 29 okto-
ber na de commissievergadering
over de begroting, aanvang rond
21.00 uur, zet de gemeenteraad de
commissievergadering over het
LOG Halle-Heide voort. De vergade-
ring is in de raadszaal van het ge-
meentehuis. U bent van harte wel-
kom om deze vergadering bij te
wonen.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, collecteren, 21 t/m 27 februari 2010, stichting Help Call
• Hengelo (Gld), Kerkstraat 6, aanbrengen van permanente reclameaanduiding, BMS rc Tuning
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 55, aanwezigheidsvergunning voor twee speelautomaten, 1 janu-

ari t/m 31 december 2010, sportherberg De Veldhoek BV
• Hummelo en omgeving, slipjacht, 9 januari 2010 van 11.00 tot 16.30 uur, Soestdijkse Jachtver-

eniging
• Hummelo, wekelijks op vrijdagen innemen van een standplaats voor de verkoop van vis, 1 janu-

ari t/m 31 december 2010, F.J. Ruizendaal
• Steenderen, wekelijks op vrijdagen innemen van een standplaats voor de verkoop van vis,

Aanvragen

1 januari t/m 31 december 2010, F. Ruizendaal
• Toldijk, Flophouse, ontheffing sluitingsuur, 1 januari 2010 van 02.00 tot 06.00 uur, stichting

Ontmoetingscentrum Toldijk
• voormalige gemeente Steenderen, verkoop krentenbollen, 21 november 2009, World Servants-

groep Steenderen
• Vorden, Kerkstraat, innemen van standplaats met een rijdend informatiekantoor, dinsdagen in

2010 van 14.30 tot 16.00 uur, Menzis
• Vorden, wekelijks op zaterdagen innemen van een standplaats voor de verkoop van vis, 1 janu-

ari t/m 31 december 2010, F. Ruizendaal

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.  

Drank- en horecawet (art. 3)
B en w zijn van plan vergunning te verlenen voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan:
• Zelhem, korfbalvereniging Sport en Vriendschap (S.E.V.), in de inrichting Halseweg 31A 
• Hengelo (Gld), Hengelose Lawn Tennis Club Het Elderink, in de inrichting Elderinkweg 7 

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tegen deze voornemens kunnen belanghebbenden binnen vier weken na de dag van deze be-
kendmaking schriftelijk een zienswijze indienen bij b en w van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). 

Bouwvergunningen 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 85, bouwen schuur
• Hengelo (Gld), Kruisbergseweg 8, aanbrengen lichtreclame
• Hengelo (Gld), Loakendiek 7, verbouwen woning
• Hengelo (Gld), Loakendiek nabij nr. 7, bouwen dubbele woning
• Keijenborg, Remmelinkdijk 9A, vergroten woning
• Toldijk, Muizengatweg 4, bouwen woning met bijgebouw
• Vorden, Het Hoge 52, veranderen twee kozijnen
• Vorden, Schuttestraat 20, verbouwen woning
• Zelhem, Boomgaard 21, bouwen twee dakkapellen
• Zelhem, Kruisbergseweg 52A, bouwen werktuigenloods
• Zelhem, Schovenweg 4, vergroten berging met carport

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 19 oktober 2009:
• Halle, Klaverdijk 9, bouwen carport
• Zelhem, Schooltinkweg 13, vervangend bouwen schuur

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 15 oktober 2009:
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen filterkolommen voor de bedrijfswatervoorziening
• Vorden, Reeoordweg 2, verbouwen werkplaats tot woon-/zorgeenheden
• Zelhem, Wassenaarweg 18, bouwen bedrijfsgebouw
Verzonden op 19 oktober 2009: 
• Vorden, Schuttestraat 26, aanbrengen draaimelkstal in een ligboxenstal
• Zelhem, Terborgseweg 10A, verbouwen varkensstal tot jongveestal
Verzonden op 21 oktober 2009: 
• Hummelo, Broekstraat 1, bouwen bedrijfswoning met garage
Verzonden op 22 oktober 2009:
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 32, bouwen garage annex bergruimte

Kapvergunningen
Verzonden op 23 oktober 2009:
• Drempt, Biermanshof 12, vellen van een plataan, noodkap, herplant verplicht: tulpenboom
• Halle, Meuhoek 1, vellen van een eik, herplant verplicht: twee elzen

Sloopvergunningen 
Verzonden op 21 oktober 2009:
• Keijenborg, Pastoor Thuisstraat 15, slopen garage/opslagruimte, komt asbesthoudend afval

vrij
• Zelhem, Wisselt 2, gedeeltelijk slopen woning (dakbeschot), komst asbesthoudend afval vrij

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 (bouw- en sloopvergunningen) en
Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 19 oktober 2009:
• Laag-Keppel, Rijksweg 68A, verbouwen en vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 15 oktober 2009:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 51A, vernieuwen en vergroten garage

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

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

Verleende vergunningen

Ontwerpbesluit (art. 11 Erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt van 29 ok-
tober t/m 9 december 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Steenderen, Kerkhofweg (ong.), ontwerpmonumentenvergunning voor het verharden van het

middenpad van de begraafplaats

Monumenten

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
belanghebbenden worden ingediend, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 10 december 2009. 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 monde-
ling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de
heer W. Hagens of de heer 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 (ontvanke-
lijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Voornemen tot het plaatsen van panden op de gemeentelijke monumen-
tenlijst
B en w zijn van plan om de volgende panden te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst:
• Steenderen, Toldijkseweg 6
• Toldijk, Hoogstraat ong. (radarinstallatie)
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 37

Wijziging beschrijving van panden op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w zijn voornemens de beschrijving van de volgende panden te wijzigen:
• Drempt, Kerkstraat bij 1 en 3
• Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 11
• Hoog-Keppel, Rijksweg 48
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 9
• Laag-Keppel, Rijksweg 67
• Laag-Keppel, IJsselweg 5
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 10
• Hummelo, Zelhemseweg 37

De besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 23 oktober 2009 en liggen van 
29 oktober t/m 9 december 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeen-
tekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met de heren C. Hofs
of W. Hagens van de afdeling, tel. (0575) 75 03 52 of 75 03 53.

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

Inspraak bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Boshuisweg 8/
Koekoekstraat 10/Stellingweg 2, Vierakker/Hengelo'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Boshuisweg 8/Koekoekstraat 10/
Stellingweg 2, Vierakker/Hengelo' en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 29 ok-
tober t/m 9 december 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekan-
toor 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 mede-
werkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronck-
horst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de wijziging van het agrarisch bedrijf aan de Koekoekstraat 10 in
Vierakker in een woonbestemming, de wijziging van het agrarisch bedrijf aan de Boshuisweg 8 in
Vierakker in een recreatiebedrijf en de legalisering van de niet-agrarische bedrijfsfunctie van het
voormalige agrarisch bedrijf aan de Stellingweg 2 in Hengelo.

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

Ontwerpwijzigingsplannen
• 'Buitengebied 2009; Natuurontwikkeling Riethuisweg, Vorden'. Dit plan heeft betrekking op de

realisatie van natuurontwikkeling op een perceel nabij de Riethuisweg 3 ten zuidwesten van
Vorden. De bestemming wordt gewijzigd van agrarisch naar natuurterrein

• 'Buitengebied 2009; De Leuke 6, Vorden'. Dit plan heeft betrekking op een functiewijziging voor
het verbouwen van een bestaande schuur tot woning met expositieruimte op het perceel De
Leuke 6 in Vorden.

De ontwerpwijzigingsplannen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 29 oktober
t/m 9 december 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Zutphenseweg 90,
Vorden'  
Het wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Zutphenseweg 90, Vorden' is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op een functiewijziging, waarbij het gebruik van de voormalige agrari-
sche schuur wordt omgezet in een woonfunctie op het perceel Zutphenseweg 90 in Vorden.

Het onherroepelijke wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het ge-
meentekantoor 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.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
• Keijenborg, Olde Kaste 4, voor het tijdelijk bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Drempt, Zomerweg 19A, voor het plaatsen van acht lichtmasten, ontheffing voor het overschrij-

den van de maximale toegestane hoogte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo
en Keppel 1998'

• Zelhem, Papaverstraat 56, voor het vergroten van een woning, ontheffing voor het overschrij-
den van drie meter, voor aangebouwde bijgebouwen achter de achtergevel,  geldend bestem-
mingsplan 'Zelhem Dorp 2002, herz. 2004-1'

De ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 29 oktober t/m 9 decem-
ber 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdelin-
gen Ruimtelijke en economische ontwikkeling (art. 3.22) en Veiligheid, vergunningen en handha-
ving (art. 3.23). 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 afdelingen, tel. (0575) 75 02
50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Molenweg, voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel tussen de huidige

woningen 14 en 16, kadastraal bekend als Steenderen, sectie W, nummer 157; geldend be-
stemmingsplan 'Baak-Toldijk 1992'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 29 oktober t/m 9 de-
cember 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afde-
ling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegen-
heid 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.

Wegwerkzaamheden 
Zelhem, in verband met asfaltonderhoudswerkzaamheden is de Keijenborgseweg, vanaf de
Hummeloseweg N330 tot aan de Kruisbergseweg N316 in Keijenborg, van 2 t/m 20 november
2009 afgesloten. Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven omdat er om-

Verkeer en vervoer

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
29 oktober t/m 10 december 2009 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Lindeseweg 17, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning

voor het inwerking hebben van een rundveebedrijf met kalveren en vleesstieren

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-
Gravenhage en wel vóór 11 december 2009.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Wet milieubeheer

Melding Register kinderopvang gemeente Bronckhorst
B en w maken bekend dat zij op basis van artikel 90 en 46 van de Wet kinderopvang hebben opge-
nomen in het 'Register kinderopvang gemeente Bronckhorst':

Naam BSO BSO De Bongerd
Registernummer 200910
Adres Schoolstraat 1
Postcode en plaats 6997AK Hoog-Keppel
Maximale capaciteit 10 kindplaatsen buitenschoolse opvang
Opgenomen in register 15 oktober 2009

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

Gemeentelijke regelgeving algemeen

standigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnel-
len. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

� �
Groepshotel De Tienhoeve is een *****groepsaccommodatie

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

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

www.detienhoeve.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Tip van de week: Happy Halloweendagen bij Bio-Zorgkwekerij „de Stek”,

Wittebrinkweg 8, Zelhem

Twee vrolijke dagen met o.a. workshops
pompoen snijden, een spokentochtje
door de tuin en vogelverschrikkers.
Zaterdag 31 oktober: 15.00-21.00 uur
Zondag 1 november: 11.00-17.00 uur.

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl



LOCHUIZEN 1 - RATTI 1
Vanmiddag stond de uitwedstrijd te-
gen Lochuizen op het programma.
Voor Lochuizen, dat in 6 wedstrijden
11 punten bij elkaar haalde, was de
wedstrijd belangrijk om mee te blijven
doen om de bovenste plaatsen in de
competitie. Ook voor Ratti was een
overwinning van belang om zich stevi-
ger te nestelen in de middenmoot. 
De verdediging van Ratti werd meteen
onder druk gezet wat resulteerde in
een aantal goede kansen voor de thuis-
ploeg. De eerste aanvallen konden nog
worden afgeslagen maar na een kwar-
tier spelen was het dan toch raak. De
toegekende penalty voor Lochuizen
werd in eerste instantie nog gepareerd
door Ratti doelman Bram Klein Hane-
veld, maar in de rebound kon de thuis-
ploeg toch nog de 1-0 aantekenen. Niet
veel later zette de spits van Lochuizen
na slecht uitverdedigen ook de 2-0 op
het scorebord. Een flinke domper voor
de mannen van trainer Eric Gijsberts.
Ratti probeerde de wedstrijd wat meer
te controleren maar toen door op-
nieuw geklungel in de verdediging er
weer een treffer werd weggegeven leek
de wedstrijd al voor rust gespeeld. Na
de 3-0 kreeg Ratti eindelijk iets meer
grip op de wedstrijd. De Kranenbur-
gers kregen een aantal kleine moge-
lijkheden en kort voor rust ook een pe-
nalty. Deze werd feilloos binnenge-
schoten door Guido Mullink. Er kwam
weer hoop bij de spelers van ratti,
maar deze was ook snel weer verdwe-
nen. Vlak voor rust scoorde lochuizen
uit een vrije trap de 4-1. 
Ratti ging in de tweede helft meteen
opzoek naar de 4-2. Deze viel dan ook
na ongeveer 10 minuten spelen. De
doelman van de gasten kon de eerste
inzet van Ruud Mullink nog tegenhou-
den, maar op het tweede schot had hij
geen antwoord meer. Opnieuw kregen
de spelers van Ratti hoop op een goede
afloop. De jacht naar de aansluitings-
treffer werd ingezet. Een aantal kleine
mogelijkheden konden helaas niet
worden gepromoveerd tot doelpunt.
Het was dan ook Lochuizen die een
kwartier voor tijd de wedstrijd op slot
gooide en twee keer genadeloos toe-
sloeg. Door twee geplaatste schoten
stond Ratti ineens tegen een 6-2 achter-
stand aan te kijken. Dit was ook tevens
de einduitslag ondanks schoten van
Guido Mullink en Matthijs Nijhof die
maar net het doel misten. 

Een terechte nederlaag voor de Rattia-
nen al had de uitslag niet zo hoog mo-
gen uitvallen. Aanstaande dinsdag
komt SHE op bezoek voor een oefen-
pot. Over 2 weken gaat de competitie
verder met een thuiswedstrijd tegen
Rietmolen. Er zal dan uit een ander
vaatje getapt moeten worden om de 3
punten in Kranenburg te houden.

ERIX 1 - RATTI 1 (DAMES)
In Lievelde werd afgelopen zondag af-
getrapt tegen Erix. Ratti overdonderde
Erix met hoog tempo. Steeds werd de
opkomende man gevonden en Erix
was zoekende naar de juiste posities.
De druk bleef naar voren, waardoor
Erix geen kans kreeg om in de wed-
strijd te komen. In de 25e minuut
werd de daadkrachtigheid van Ratti
beloond. Kim Heuvelink verraste ie-
dereen in het veld met een sublieme
boogbal over de keepster. 0-1. Net voor
rust werd wederom de achterhoede
van Erix te kijk gezet. Een bal op snel-
heid werd meegegeven aan Marieke
Tuinman. Ze kwam alleen op de keep-
ster af en plaatste de bal netjes in de
hoek. De rust werd bereikt met een 0-
2 voorsprong. Na de rust was het Erix
dat het betere spel liet zien. Ze pro-
beerde wat te forceren en zette druk
op de achterhoede van Ratti. Laatste
vrouw Carlien Nijenhuis speelde een
dijk van een wedstrijd en wist op snel-
heid veel kansen om zeep te helpen.
Erix had geen geluk met de afronding
dus hield Ratti vooralsnog de nul. 
Tien minuten voor tijd werd een voor-
zet van Kim Heuvelink prachtig bin-
nengekopt door Marieke Tuinman. 0-
3. De genade klap voor Erix en de eind-
stand bleef 0-3. Aanstaande zondag
thuis tegen AD.

UITSLAGEN
Zaterdag 17 oktober
Ratti D1G - Steenderen D2GD 5-0
Ratti E2G - Keijenburg. Boys E3 4-5

R a t t i Ratti F1G - Dierense Boys F1 1-2
Haarlo SP 3 (zat) - Ratti 5 (zat) 1-2
Brummen C4M - Ratti C1GD 0-1
DZC'68 E7G - Ratti E1G 1-2

Zondag 18 oktober
Ratti 4 (zon) - Markelo 8 (zon) 2-1
Lochuizen 1 (zon) - Ratti 1 (zon) 6-2
Zelhem 4 (zon) - Ratti 2 (zon) 4-5
Brummen 8 (zon) - Ratti 3 (zon) 3-4
Erix/KSV DA1 - Ratti DA1 (zon) 0-3

DASH D1 WINT 'DERBY' TEGEN
BOEMERANG MET 3-2
In het informatieblaadje van Boeme-
rang uit Eibergen werd de wedstrijd te-
gen Dash aangekondigd als een derby.
Niet geheel onterecht gezien de grote
afstanden die de dames uit Vorden
soms moeten afleggen voor de compe-
titie (tot aan de Belgische grens aan
toe!). De gasten in het zwart-rood be-
gonnen goed aan de wedstrijd, en met
veel vechtlust en teamspirit. Overdui-
delijk werd het eerste bedrijf gewon-
nen met 17-25. Ook de tweede set liep
op rolletjes, al werd het wel spannen-
der, maar met 24-26 won Dash. Toen
was de maat vol voor de Eibergsen en
deden ze de naam van hun club eer
aan door terug te komen in de wed-
strijd, het werd 2-2- in sets. In deze toch
wat bijzondere wedstrijd, met name
voor Dash-coach Carlo Schutten hij is
geboren en getogen in Eibergen, was
de laatste set het beest bizar. Met de cij-
fers 3-15 haalden de dames uit Vorden
de winst naar zich toe. Malou Harm-
sen, dit jaar voor het eerst in de gelede-
ren van Dash Dames 1 serveerde van 2-
3 naar 2-14 in één servicebeurt. Een
prestatie van formaat. Hiermee behaal-
den de dames uit Vorden drie belang-
rijke punten. In tegenstelling tot de
meeste andere temas heeft Dash D1 za-
terdag a.s. wel een wedstrijd en wel in
Velden. Dit team heeft twee punten
minder en een wedstrijd minder ge-
speeld, dat belooft een leuke en span-
nende pot volleybal te worden. Setstan-
den: 17-25, 24-26, 25-20, 25-21 en 3-15
Speelsters DASH D1: Lian Leunk, Deb-
bie v.d. Vlekkert, Marije Heijink, Domi-
nique van Aken, Diewertje Pelgrum,
Mara Franken (afwezig), Anouk Nij-
broek, Malou Harmsen, Lise Hissink,
Janneke v. Heuven en Maaike Draaijer. 

Dash heren 1 incasseert 'verlies'
Afgelopen week had heren 1 van Dash
een zwaar programma te doorstaan.
Op dinsdag een bekerwedstrijd tegen
Volga uit Gaanderen en op zaterdag in
de reguliere competitie thuis tegen
KSH. Dinsdagavond was Dash heren 1
in Vorden met een volle bezetting aan-
wezig. Doel was om deze ronde in de
beker te overleven door winst te boe-
ken op Volga, dat in de competitie een
klasse hoger speelt. Vanaf het eerste
moment was het een spannende wed-
strijd. Het spel was gevarieerd en van
behoorlijk niveau. De eerste set eindig-
de met een setstand van 18 - 25 en de
tweede kwam op naam van Dash met
25 - 18. De krachten waren gelijkelijk
verdeeld. Beide ploegen kozen veelvul-
dig voor de buitenaanval en bleken
hierin allebei even succesvol. De man-
nen uit Vorden konden in de derde set
onvoldoende aansluiten bij de concen-
tratie van Volga. Met enkele onnauw-
keurige passes op rij werd een achter-
stand opgelopen, dat later niet meer
ingehaald kon worden. De set ging ver-
loren met 19 - 25. Het wisselen van
spelverdeler mocht in de vierde set
niet baten. Ook deze ging verloren
met nagenoeg eenzelfde cijfer 20 - 25.
Dash is door dit verlies uitgeschakeld
in de beker, maar bleek wel in staat
om behoorlijk tegenstand te bieden
aan een team uit een hogere klasse.

Zaterdag stond Dash heren 1 voor de
uitdaging van, zo bleek later, geheel
andere orde. Op vol vermogen startte
Dash de thuiswedstrijd tegen de 6 aan-
wezige mannen van KSH. De eerste set
bleek geen volledige rotatie nodig om
de winst te bemachtigen. Met een sets-
tand van 25 - 9 was het verschil in kwa-
liteit duidelijk gemaakt. Ondanks het
regelmatig nalaten van nauwkeurig-
heid werd de tweede set eveneens op
naam van de Vordenaren geschreven.
Het spel verslechterde in deze set,
maar leverde uiteindelijk toch nog set-
winst op van 25 - 17. De echte tegen-
stander van de heren van Dash speel-

D a s h

de in de derde set een belangrijke rol.
Dash bracht zichzelf regelmatig in de
problemen. Stops werden niet meer af-
geleverd en aan het net werden de bal-
len niet afgemaakt. Ook de wissels
brachten geen oplossing en gezamen-
lijk ging het team ten onder door ei-
gen onkunde. Met 17 - 25 ging deze set
verloren. Het team bleek hierdoor wel
wakker geschud en leefde op in de
laatste set. Eenvoudig werd de set ge-
wonnen door Dash met 25 - 12. De
eindstand 3 -1 werd door de heren van
Dash terecht als verlies ervaren.
De eerstvolgende thuiswedstrijd van
Dash is zaterdag 7 november op 17.00
uur in sporthal 't Jebbink.

Uitslagen Dash week 42
Boemerang DS 1 - Dash DS 1 2-3
Dash HS 1 - KSH HS 1 3-1
Boemerang DS 2 - Dash DS 3 4-0
Dash HS 2 - Tornado La... HS 2 4-0
Halley DS 5 - Dash DS 5 0-4
Dash HS 3 - Dijkman/WS... HS 4 4-0
Dash MB 3 - Victoria MB 1 3-2
Boemerang MB 2 - Dash MB 2 4-0
S.C. GORSS... MC 1 - Dash MC 1 3-1
Dash MB 1 - Dijkman/WS... MB 1 0-4
KSV MC 1 - Dash MC 2 4-0
Dash DS 2 - Dynamo-Nee... DS 2 4-0
Dash MB 1 - D.V.O. MA 1 3-0 Beker
Dash HS 1 - Volga HS 1 1-3 Beker

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
Recreantenteam
Frans van Gils, Fred de Haas, Annie Eg-
gink, Beppie Menkveld en Apsie van
Dijk kwamen uit tegen de buren uit
Ruurlo. Frans had het moeilijk in zijn
enkelspel en verloor met 21-13 en 21-
10. Fred maakte een waar spektakel-
stuk van zijn enkelspel: 16-21, 21-13 en
21-12. Ook Beppie speelde een drieset-
ter en trok de partij met 14-21, 21-14 en
21-9 naar zich toe. Annie won afgete-
kend met 21-1 en 21-5. Het herendub-
bel ging daarna ook over drie sets. Na
duidelijk verlies met 21-9 in de eerste
set kwamen Frans en Fred goed terug.
Met 21-15 en een zeer spannende 26-
24 wonnen zij. Beppie en Apsie won-
nen het damesdubbel met 21-10 en 21-
5. Annie en Frans wonnen hun mixed-
spel met 21-15, 18-21 en 21-15. Apsie en
Fred verloren met 21-16 en 21-17. Met
de nodige driesetters toch een duide-
lijke overwinning voor Flash.
Flash R1 - Ruurlo R1: 6-2

Jeugdteam 1
J 1 moest uit naar Dinxperlo en trof bij
Euro een compleet herenteam aan.
Dat Okko Hinterding bij J1 inviel was
dus geen probleem. Flash begon met
Erik van Hoffen goed. De eerste set le-
verde in het begin nog wat weerstand,
maar in de tweede set was het al niet
meer echt een wedstrijd: 21-13 en 21-5
voor Erik. Jelle van Rossum had ook
even moeite in het begin, maar halver-
wege de set maakte hij het verschil en
won met 21-11. De tweede verliep re-
gelmatiger en de winst ging duidelijk
naar Jelle: 21-9. Femke Nab speelde
haar tegenstander geheel van het veld
in de eerste set en won met 21-8, maar
liet in de tweede set de tegenstander
nog even wat dichterbij komen 21-15.
Okko Hinterding won makkelijk met
21-8 en 21-6. Bij de dubbel van Jelle en
Erik was Flash duidelijk de sterkste:
21-12 en 21-10. Femke en Okko won-
nen de eerste set ook makkelijk, in de
tweede set was de concentratie een
beetje weg, maar ging toch de winst
naar Flash: 21-6 en 21-18. Erik en Fem-
ke wonnen vervolgens afgetekend met
twee keer 21-6. Okko en Jelle deden
daar nauwelijks voor onder en won-
nen met 21-8 en 21-6. Een duidelijke
overwinning voor J1. 
BC Euro J1 - Flash Vorden J1: 0-8

F l a s h

JAN GROOT JEBBINK 
KAMPIOEN BIJ DE SENIOREN
Op zaterdag 17 oktober werd het sei-
zoen afgesloten met een vrije hengel
wedstrijd. 

Er werd gevist in het gat van  Leuven-
heim. In totaal is er 21 kilo en 320
gram vis gevangen. 
Voor iedere deelnemer was er een
mooie vleesschotel van Vlogman.

H s v  d e  s n o e k b a a r s Uitslag 
1. Henk Golstein 7330gr
2. Ab Vruggink 4760gr
3. Jan Besselink 3800gr

Van de 6 beste onderlinge wedstrijden
werden de punten opgeteld. De eind-
uitslag is als volgt:
1. Jan Groot Jebbink
2. Rob Golstein
3. Edwin Bartels
4. Jan Eggink
5. Rik Velhorst

Jorn Kuitert rijdt naar een persoonlijk
record van 44.41 sec op de 500m.
Op zaterdag 17 oktober reed Thijs Go-
vers eerst een marathon voor pupillen
in Enschede. Hij eindigde hier als der-
de. Toen direct door met vader Jeroen
naar Deventer voor een 500m, die
hem een nieuw pr opleverde. Een dag
later deed hij het nog even dunnetjes
over met een personal best op de
700m. Tom Olthof reed zijn eerste

wedstrijd zondag. Tom liet een pr no-
teren op de 500m. Jorn en Bart Kuitert
reden op beide dagen in Deventer .
Jorn Kuitert had vorige week ook al ge-
reden in Enschede. Hij startte tot nu
toe, 3 keer op de 500m en drie maal op
de 1000m. Elke keer was dit goed voor
een persoonlijk record. Zijn jongere
broer Bart benaderde zijn eigen top-
tijd gereden in Thialf, van vorig sei-
zoen,tot op een fractie van een secon-
de. Op zondag dook hij ruim onder
zijn persoonlijke toptijd op de 700m. 

UITSLAGEN ZATERDAG:
Thijs Govers: 50.27 op de 500 m. Jorn
Kuitert: 45.13 op de 500 m en op de
1000m 1.29.80. Bart Kuitert: 47.59 op
de 500 m.

UITSLAGEN ZONDAG:
Thijs Govers: 1.11.13 op de 700 m. Bart
Kuitert: 1.07.07 op de 700 m. Tom Olt-
hof: 47.31 op de 500 m en op de 1000
m 1.38.21.Jorn Kuitert: 44.41 op de 500
m en op de 1000 m 1.28.8.

Dat smaakt naar meer....ijs!
Vier Vordense schaatsers van STG
Lochem stonden dit weekend bij de
eerste schaatswedstrijd van het sei-
zoen in Deventer op het ijs van De
Scheg. In navolging van Sander
Meijerink lieten de jongeren zater-
dag en zondag zien, dat ze ook
goed voorbereid op het ijs kwa-
men. De zomertrainingen op de
fiets, op de skeelers en de droog-
trainingen in Barchem lijken nu al
succesvol te zijn, getuige de per-
soonlijke records die werden gere-
den.

Een doorn in het oog, dat is het vrese-
lijke, lelijke gebouw aan de Burg. Gal-
leestraat, vervallen, kapotte ramen,
vies, rotzooi er om heen, een aanflui-
ting voor ons dorp Vorden, de Parel
van Gelderland, het acht (of negen)
Kastelen dorp. Kom je met de trein
Vorden binnen, dan is het vol in beeld.
Veel fietsers, Pieterpad wandelaars, va-
kantiegangers, bezoekers: zwembad,
sportvelden, tennisbanen en Strada
Sport passeren elke keer dit pronkstuk
in onze gemeente.

We worden regelmatig aangesproken,
wat een prachtige boerderij, mooie
tuin, onbegrijpelijk dat het hiernaast
zo een zooitje is. De plannen lager er
al lang en als de gemeente een beetje
doortastend was geweest dan hadden
de eerste bewoners de gordijnen al
hangen. Nu hebben wij kennis geno-
men dat deze plannen verwezenlijkt
zullen worden op de Enkweg. Henk
van Empo de oorspronkelijke eigenaar
zal zich omdraaien in zijn graf. Te gek
voor woorden, een van de weinige
groene stukjes binnen de bebouwde
kom, terwijl er ruimte aan de Burg.
Galleestraat is.

De gemeente heeft een 'Masterplan'
voor verfraaiing van de kern van
Vorden ontwikkeld die ter inzage is

geweest. De aangegeven veranderingen
liggen in alle sectoren van de kom,
met uitzondering van het Havo ter-
rein. Ondanks dat dit terrein samen
met het station toch tot de kern be-
hoort. Als u kiest voor de Enkweg, zijn
wij waarschijnlijk nog heel veel jaren
genoodzaakt naar deze trieste beton-
bak te kijken. 

Uw plan zal ongetwijfeld mooi zijn,
dat blijkt uit de voorbeelden, plan Zut-
phenseweg, voormalig postkantoor en
ook plan Albershof voor alle twee een
pluim.

Maar............................. beste bestuurders,
als u nu het ontbrekende pand naast
het Havo pand erbij koopt, voor de
grond gooit, weg met die rommel en
de rotte appel is uit ons dorp. Maak er
een prachtig parkje van, het verloren
groen is weer terug, alle mensen tevre-
den en Vorden komt in aanmerking
voor de groenste gemeente van Neder-
land. Alweer een prijs, naast de ener-
gie zuinigste prijs voor het nieuwe ge-
meentehuis. U bent heel goed bezig.

Bewoners omgeving Havo terrein
B en W

Buunk en Wullink
p/a Almenseweg 2

7251 HR Vorden

Reactie op het stuk 
'Gaat Vorden in de fout'

De vereniging met ongeveer 450 leden haalt op zaterdag 31
oktober alles uit de kast om het weer tot een geweldig spek-
takel te maken waar nog lang over zal worden gepraat. Elk
onderdeel heeft een film uitgezocht en moet in die stijl
zich uitleven. Dit gebeurt door jong en oud van recreatie
tot selectie. Daar er in 2 wervelende, ontroerende en soms
spectaculaire shows zeker 1000 tot 1500 mensen komen kij-
ken zijn er 2 verlotingen gepland. Net zoals het huldigen
van alle kampioenen waarvan Gelderse, Rayon en Regio

Turnkampioenen en niet te vergeten de Nederlandse kam-
pioen meerkamp bij de heren. Ook de bokspringploeg die
het zo voortreffelijk heeft gedaan door een nationaal re-
cord neer te zetten onder extreme omstandigheden is van
de partij. De kleintjes worden ook niet vergeten die hebben
hun eigen tekenwedstrijd en worden speciaal in het zonne-
tje gezet. Tevens zal het jeugdbestuur extra aandacht krij-
gen voor hun speciale inzet. Kom dus in de Hanzehal kijken
naar de Blues Brothers, Zoop in India, Pippi, Thriller, James
Bond, Rocky en de Pirates of the Caribbean, ect, ect.

Voor meer info zie www.szg-zutphen.nl

SZG-Zutphen in de ban van de film
Dit is het thema dat de Zutphense Gymnastiekvereni-
ging aan hun 2 jaarlijkse uitvoering hebben gegeven.



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

Dit is een grootschalige musical met
ruim dertig Nederlandse en Zuid-Afri-
kaanse muzikanten en dansers, die
laat zien met hoeveel passie en kracht
Nelson Mandela zijn missie volbracht.
De musical toont hoe Mandela ge-
schiedenis heeft gemaakt en wat hem
heeft gelnspireerd. Het verhaal volgt
Mandela, van negenjarig jongetje tot
aan zijn vrijlating na 27 jaar gevan-
genschap op Robbeneiland, gevolgd
door de afschaffing van de apartheid
en zijn regeerperiode als eerste zwarte

president van Zuid-Afrika. Tegenover
haat en vijandschap stelt hij verge-
vingsgezindheid en begrip, zelfs voor
diegene die hem zijn vrijheid hebben
ontnomen. Zo zorgt Mandela voor een
beslissende omwenteling in zijn land
en in de rest van de wereld. Maar het
gaat ook over zijn gedachtegoed: dat
ieder individu het vermogen heeft de
wereld te veranderen. Zo gezegd: 'De
goedheid van de mens is een vlam die
niet gedoofd kan worden!'

Het was prachtig, hoe dit gezelschap
deze geschiedenis op de planken zette.
Geweldig knap! De volgende avond is
op woensdag 16 december naar Thea-
ter Hanzehof in Zutphen voor 'Purper
in concert'. Dit wordt een avond, vol
muzikale hoogstandjes, betoverende
klanken, medleys en prachtige liedjes.

Kunstbus
Hengelo/Steenderen
Vrijdagavond 16 oktober ging men
voor het eerste theaterbezoek van
dit seizoen naar Theater Hanzehof
in Zutphen. Met een volle bus ver-
trok men goedgeluimd en met ho-
ge verwachtingen naar de Musical
Amandla Mandela.

Op maandag 2 november zal mevr.
Marga Peters uit Baak aan het pro-
gramma meewerken d.m.v. een over-
denking. Marga Peters is pastoraal
werker in het parochieverband ' No-
ach' ( Noord-Oost Achterhoek). De heer
Rien Baauw uit Wichmond is uitgeno-
digd om mee te werken aan het pro-
gramma van maandag 09 november.
Drs. H.J. Boon uit Zelhem zal op maan-
dag 16 november een overdenking ver-
zorgen.

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Na de uitzending
kunnen er van 20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop volgen-
de week, via het tel. nummer van de
studio: 0314-624002.
Ook zal Radio Ideaal op zondag 8 no-
vember vanaf 11.30 uur een kerk-
dienst rechtstreeks uitzenden van de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hen-
gelo. Ds. Y. de Jong zal hierin voor-
gaan. De kabelfrequenties van Radio
Ideaal zijn voor heel Oost-Gelderland:
FM 91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7

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

Voor de projecten worden er diverse ac-
ties en inzamelingen gehouden. De
reis en het zakgeld moeten de jonge-
ren echter zelf financieren. Om deze
kosten te drukken bedenken de jonge-
ren acties waarvan u vast al wel eens
wat gemerkt heeft. Onder andere de
flessenactie, zwarte pietenactie, het or-
ganiseren van concerten en het zich in-

zetten bij allerlei voorkomende werk-
zaamheden zijn manieren geweest om
opbrengsten te verkrijgen.
Zaterdag 31 oktober wordt er een auto-
wasdag georganiseerd. Naast de NH
kerk in Hengelo wordt er een "was-
straat" ingericht. U kunt hier zonder af-
spraak tussen 9.00 uur en 16.00 uur in
rijden om er blinkend weer uit te rij-
den. Voor slechts € 7,50 wordt uw auto
van buiten gewassen en voor € 2,50 ex-
tra kunt u uw auto laten stofzuigen.
Voor aanvullende informatie over deze
actie kan men contact opnemen met
M. Wiggers tel. (0575) 46 39 94.

31 oktober tussen 9.00 uur
en 16.00 uur autowasdag
Volgend jaar zomer gaat er weer
een groep Hengelose jongeren
naar Roemenië om tijdens een
werkvakantie mee te helpen aan
enkele locale projecten.

Het blijkt dat veel St.-Gerarduskalen-
ders nog niet zijn opgehaald. Deze
kalenders kunnen alsnog afgehaald
worden op vrijdag 6 november a.s. van
8.30 - 19.00 uur en op zaterdag 7 no-

vember a.s. van 8.30 - 17.00 uur bij:
Maria Wanders-Eijkelkamp, Koldewei-
weg 9-a, 7256 AV Keijenborg. Tel.: 0575-
463274. Noteert U a.u.b. de data!! 
De kalenders kunnen niet allemaal
bezorgd worden! 
Bij brengen zal extra bezorgkosten be-
rekend moeten worden !! Ook kunnen
nog nieuwe bestellingen geplaatst
worden.

St. Gerarduskalenders 2010
De St.Gerarduskalenders voor het
jaar 2010 zijn er weer!! Deze kalen-
ders staan weer vol met spreuken,
tips, informatie e.d.

Rick: ‘Onlangs heb ik in Twente gezien
hoe daar ‘boerderij-lodges’ worden ge-
rund. In samenwerking met een plaat-
selijk restauranthouder heeft een boer
daar op het platteland zijn varkens-
schuur omgebouwd en daar luxe ap-
partementen van gemaakt met daar-
bij de boer en zijn vrouw in de rol van
gastheer en gastvrouw. Je merkt aan
alles dat bij de toerist die de Achter-
hoek en Twente bezoekt toch wel dui-
delijk een behoefte en hang naar nos-
talgie bestaat, maar dan wel in een
moderne setting. De toerist zoekt op
het platteland naar gastvrijheid, wil
zich ontspannen en herstellen van de
alledaagse stress. En daar moeten wij
op inspelen’, zo vindt de VVV direc-
teur.

Rick Hulshof: ‘Een ander voorbeeld
van wat ik in Zuid-Limburg heb gecon-
stateerd en wat ook hier moet kun-
nen. Daar laten ze de toerist proeven
wat er zoal op consumptiegebied uit
Limburg zelf komt met daarbij heel
veel informatie over de gehele streek.
De toerist wil kijken, vergelijken en
dan boeken. Op de Limburgse websites
staan prachtige wandelroutes (met fo-
to‘s) tot in detail beschreven. Routes

die men kan downloaden. Wij hebben
inmiddels als VVV Bronckhorst ook
deze weg ingeslagen, maar het kan al-
lemaal nog veel beter. Let wel, de gast
komt voor het totaalpakket. (bereik-
baarheid, infrastructuur, informatie,
omgeving). Wij willen als VVV Bronck-
horst nog pro-actiever worden. Een
nog professioneler distributienetwerk
opzetten.

Investeren in relatie met onze leden
moeten we ons blijvend inzetten op
promotie. Ons voortdurend bezig hou-
den met het samenstellen van ver-
nieuwde arrangementen. Het zelf piz-
za bakken in een houtoven is bijvoor-
beeld al een onderdeel van zo’n arran-
gement‘, zo zegt Rick Hulshof. Voor de
‘wandelende en fietsende toerist’ is er
sinds deze zomer in Bronckhorst een
noviteit bij. Middels de digitale reis-
gids Abel wordt men onderweg over
van alles wat men weten wil, op de
hoogte gebracht. Ook ‘kunst en cul-
tuur’ bleek afgelopen zomer weer een
belangrijk affiche om de toerist naar
hier te lokken. Bij alle VVV kantoren
en winkels in Bronckhorst is een
prachtig boekwerkje verkrijgbaar met
alle informatie over kunst en cultuur.

Voor 2010 staat er ook weer een Kunst-
tiendaagse op het programma.

Volgens Rick Hulshof is het van groot
belang dat recreatief Bronckhorst ook
de gezinnen met kinderen wat te bie-
den heeft. Wat dat betreft kan men in
deze gemeente met zijn zwembaden
perfect terecht. Rick: ‘Daarnaast heb-
ben we voor de jeugd ook tal van be-
zigheden. Zo zullen de succesvolle for-
mules die dit jaar plaats vonden, ook
volgend jaar weer op de agenda prij-
ken: de Berenddag, Indianendag en de
Expeditie In de Dennen in Vorden,
Smoks Hannedag en de Ot en Siendag
in Zelhem en de Koen Kampioendag
in Hengelo. We hebben veel te bieden,
maar moeten als toeristisch Bronck-
horst terdege alert blijven bij alle
trends en ontwikkelingen op het ge-
bied van recreatie en toerisme’, aldus
de VVV directeur. 

Wat hij trouwens wel een prachtige
ontwikkeling vindt is dat het toerisme
in de Achterhoek groeit. Uit onder-
zoek is namelijk gebleken dat in de pe-
riode 2005-2008 het aantal vakanties
in de Achterhoek steeg van 619.000
naar 659.000 (5,8 procent) en het aan-
tal overnachtingen van bijna 3,3 mil-
joen naar een kleine 3,6 miljoen (3
procent). In heel Nederland namen de-
ze aantallen juist af. Het aantal ar-
beidsplaatsen ging in de Achterhoekse
toeristische sector omhoog van 9360
naar 9870. Die stijging is vooral te zien
in de gemeenten Bronckhorst en Doe-
tinchem. ‘En dat voelt goed’, zo zegt
Rick Hulshof.

Rick Hulshof directeur VVV Bronckhorst

'Toerist is gruwelijk veeleisend'!

Rick Hulshof, directeur van de VVV Bronckhorst stelt dat men er terdege
rekening mee moet houden dat de toerist anno 2009 veel kritischer is ge-
worden. ’De toerist is gruwelijk veeleisend. Dat heb ik onlangs nog mee-
gemaakt. Ergens op een folder stond ‘logies met een echt Achterhoeks
ontbijt’. Een toerist vertelde mij dat het ontbijt hem was tegengevallen.
Hij had er een ander idee over. Wat houdt zo’n ontbijt in? Vermeldt in de
folder waaruit het ontbijt bestaat, vermeldt de ‘grote plakken boeren-
kaas’ e.d’, zo adviseert Rick Hulshof ondernemers die in de toeristische
sector hun boterham willen verdienen.

Bronckhorst is 'rijk' aan zwembaden.

Gezien het grote succes van zijn vorige
optreden in 2008 heeft de Actie Ker-
krestauratie besloten hem opnieuw
uit te nodigen. Deze keer vertelt Gery
het Ierse volksverhaal Chuchulain.
Een bijzonder spectaculair verhaal
met rondvliegende hoofden en andere
lichaamsdelen. Voor iedereen die een
stevig verhaal kan waarderen. Daarna
vertelt hij een Armeens sprookje: de
Wondernachtegaal. Deze nachtegaal

kan zo mooi zingen dat het hart van
een reus breekt, een hele tuin tot le-
ven komt en nog veel meer….. Een
prachtig verhaal. Voor, tijdens en na
de voorstelling is er vrolijke muziek. 
Het is een voorstelling van ongeveer 5
kwartier, bestemd voor iedereen van 9
tot 90 jaar. In de voorverkoop kosten
de kaarten 5 en 3 euro (t/m 16 jaar); op
6 november vanaf 19.00 uur in de kerk
6 en 4 euro. Toegangskaarten zijn
vanaf vrijdag 23 oktober verkrijgbaar
bij de Spar in Hummelo. De Actie
Kerkrestauratie verwacht een mooie
opbrengst en hoopt velen te mogen
begroeten op vrijdag 6 november in
de dorpskerk te Hummelo.

Familievoorstelling

Gery Groot Zwaaftink
Op vrijdagavond 6 november komt
Gery Groot Zwaaftink, de trouba-
dour en verhalenverteller uit Vor-
den, weer met een familievoorstel-
ling naar de Dorpskerk, Hummelo.

Maandag 2 november is er in de bibli-
otheek van Doetinchem een dialezing
met de titel ‘De vier jaargetijden in de
kunst’. Eeuwenlang werd het hande-
len van de mens bepaald door de wis-
selingen van de seizoenen en het rit-
me van de natuur. Al in de kunst van
de oudheid en middeleeuwen vormen
de jaargetijden een inspiratiebron,
maar vooral na 1500 wordt het thema
populair in de Nederlanden. In de dia-
lezing zal deze ontwikkeling met vele
voorbeelden gelllustreerd worden.
Aanmelden is alleen mogelijk via de
website van de Volksuniversiteit
www.volksuniversiteit.nl. Bij inschrij-
ving vóór 29 oktober betaalt u € 8,50.
Aan de zaal betaalt u € 10,--. 
Dinsdag 3 november is er in de biblio-
theek van Vorden en donderdag 5 no-
vember in de bibliotheek van Zelhem
wordt er een cursus Internet gegeven.
Skype, blog, hyves, etc.. ‘Zit jij al op

skype?’’ Heb je mijn blog gelezen?’’
Let’s hyves!’ Zomaar wat gesprekson-
derwerpen op een verjaardag of bor-
rel. Wil jij ook kunnen meepraten,
volg dan de cursus internet, waar de
belangrijkste hedendaagse internetbe-
grippen op eenvoudige wijze worden
uitgelegd. Leden met een basisabon-
nement of hoger betalen € 5,--. Niet-le-
den en leden met een mini- of klein-
abonnement betalen € 7,--.
Vrijdag 6 november is er een taxatie-
middag in de bibliotheek van Does-
burg. U kunt met uw ‘grootmoeders
spulletjes’ terecht bij Fred Wiersema,
antiquair uit Lochem. Heeft u kunst of
kitsch in huis? Wiersema is onder
meer bekend van het programma
‘Schatgraven’ van Omroep Gelder-
land.
Zaterdag 7 november verzorgt de bibli-
otheek in Doetinchem, samen met Sa-
ri Wereldmode, een modeshow. 

Sari Wereldmodewinkels zijn ont-
staan vanuit de Fair Trade gedachte.
Dat betekent dat ze streven naar meer-
waarde voor de producenten in ont-
wikkelingslanden. De producten wor-
den direct betrokken van coöperaties
of via ’eerlijke’ importeurs. Dit garan-
deert een rechtvaardige prijs en betere
arbeidsomstandigheden voor de arbei-
ders.
Maandag 16 november wordt in de bi-
bliotheek van Doetinchem een work-
shop ‘Internetbankieren voor senio-
ren’ gehouden. Leden met een basis-
abonnement of hoger betalen € 5,--.
Niet-leden en leden met een mini- of
klein-abonnement betalen € 7,--.
Dinsdag 17 november is er een work-
shop ‘sieraden maken’ in de biblio-
theek van Hengelo (G).
Donderdag 19 november is er een
workshop ‘Djembé spelen’ in de bibli-
otheek van Doetinchem.
Voor het complete aanbod en voor na-
dere informatie kunt u op de website
www.bibliotheekwestachterhoek.nl
terecht.

Beleef het in de bibliotheek
De bibliotheek organiseert in al haar vestigingen veel activiteiten. Ook in no-
vember is er weer een uitgebreid aanbod. Een aantal daarvan is gratis toegan-
kelijk. U kunt zo binnen lopen, ook als u geen lid bent van de bibliotheek.
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KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

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

Dé spec ialist in 
    relaxfauteuils

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

D
orden Zutphenseweg 24 Tel 0

RELAXFAUTEUIL in leer 

Elektrisch, met
opstahulp 999.- nialllllist in

ls

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

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

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

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

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat

uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht 

volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt 

Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen

u al het werk uit handen, van eerste schets

tot oplevering. Meer informatie vindt u op

onze site: www.bruggink-bv.nl.

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

Ook voor stoffeer- en reparatiewerk van uw meubelen
kunt U bij ons terecht.

Openingstijden: vrijdag 13.30-21.00  •  zaterdag 9.30-17.00

Molenenk 20, Hengelo Gld. Tel. 06-54317355 of 0575-463504

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

de Smidse

www.ruitersportdesmidse.nl

Anky
Ariat
BR
Carr & Day & Martin
Casco
Cavalor
Cavallo
Derby
Dobert
Eskadron
Esperado
Euro Star
Equest
Harry's horse
Herm. Sprenger
Hofman Lieves
Horsewear
Imperial Riding
Joules
Kavalkade
Kentucky
Kingsland
Lammert Haanstra
Loevet
Mattes
Mayler Bits
NedHorse
Oster
Pavo
Petrie
Piet Raymakers
Primeval
Rapide
Roeckl
Scapa Sports
Schockemohle Sports
Sectolin
Stubben
Thorowgood

Openingstijden:

dinsdag t/m donderdag

vrijdag

zaterdag

10:00 - 18:00 uur

10:00 - 20:00 uur

10:00 - 16:00 uur

Dorpsstraat 33, 7025 AB Halle (Gld.)

Open zondag

1 november

11.00 - 17.00

RB-Achterhoek Samen meer dan 1
Relatiebemiddeling Achterhoek Leuker dan alleen
www.rb-achterhoek.nl

Bent U 35 jaar of ouder en alleenstaand?

Zoekt u een relatie in de regio Achterhoek?
Schrijf U dan in bij RB-Achterhoek.

Meldt u zich  aan voor 2010 dan betaalt U voor uw intake
slechts 50 Euro in plaats van 175 Euro. 
Bel Anita van Heel: 0654392207 of mail: rb-achterhoek@kpnmail.nl
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Dit jaar wordt het feest op een nieuwe
locatie gehouden met een wat nieuwe
opzet, of eigenlijk weer terug naar hoe
het begonnen is in 2002. Na drie jaar
het feest bij vleesboerderij Garitsen ge-
organiseerd te hebben, was het tijd
om de bakens weer te verzetten. Ook

hebben we dit jaar een hele nieuwe
commissie vanuit stichting Humstee
die het Humsteefeest organiseert.
Bij de familie Levers aan de Spalder-
kampseweg komt een verwarmde tent
te staan. Hier zullen twee spetterende
Live bands optreden. Boonekamp zal

het spits afbijten. Als de tent dan lek-
ker opgewarmd is, zal Black Out tot in
de late uurtjes doorgaan. Samen met
de vrijwilligers wordt er een grandioos
spektakel van gemaakt en dat voor
maar vijf euro entree. 
De tent is open van af 21.00 uur. Mis
het niet en kom op tijd naar de feest-
tent van Humstee aan de Spalder-
kampseweg! Zie voor de laatste nieuw-
tjes www.humstee.nl

Humsteefeest 31 oktober 2009

Spektakel aan de Spalderkampseweg

Zaterdag 31 oktober 2009 is het weer zover, dan organiseert de nieuwe
commissie van de Stichting Humstee voor de achtste keer het Humsteef-
eest! Op het podium in de tent aan de Spalderkampseweg staan Boon-
ekamp en Black Out. Aanvang 21.00 uur.

Jeugdbondscoach René van Hinthum
heeft vier jeugdspelers gekozen voor
het EK. Hengeloër Arends (16) is lid
van twee biljartverenigingen. Vanaf
zijn tiende jaar speelt hij bij De Vee-
markt in Doetinchem in het Jeugd
Topteam. Bij BV De Keu in zijn woon-

plaats speelt Luke in het team dat in
de competitie uitkomt in de Klasse C1. 

Voorzitter Henk van Dam van De Keu:
“Voor ons als vereniging is het ook
leuk dat Luke meedoet aan het EK.
Daar zijn we best trots op als vereni-

ging”. Het is niet de eerste keer dat de
talentvolle biljarter aan het Europees
toernooi mag meedoen. Al twee keer
eerder deed de Hengeloër mee aan het
EK voor jeugdteams. Luke weet niet
hoe hij zal presteren op het EK. 

“Ik weet niets van de deelnemers,
maar de vorm van de dag is belangrijk.
Er staat best veel spanning op. Ik hoop
er wel veel ervaring mee op te doen”,
kijkt hij vooruit.

Luke Arends naar EK biljarten jeugd

Biljarter Luke Arends is uitgenodigd voor het Europees kampioenschap
Jeugd libre 200 grote hoek. Het EK voor jeugd tot en met 17 jaar wordt ge-
houden van 6 tot en met 8 november in de Belgische plaats Ranst-Broe-
chem, dichtbij Antwerpen.

Hengeloër Luke Arends: "De vorm van de dag is belangrijk".

SheerBlue, een rock-popcoverband die
twee jaar bezig is, bestaat uit 5 en-
thousiaste muzikanten. De band ont-
stond tijdens een bedrijfsfeestje, waar-
op Kevin Peters en Tim Röttger beslo-
ten een band op te richten. Gitarist Ro-
bin Peters werd gevraagd en Miguel
Sanchez ging de baspartijen invullen.
Met Robin Buters als zangeres was de
band compleet. Helaas kwam door
tijdgebrek een einde aan de inzet van
Kevin Peters en moest SheerBlue op
zoek naar een nieuwe drummer. Uit-
eindelijk werd Mark Groot Obbink

daarvoor gevonden. Na enige tijd ver-
liet ook Robin Peters SheerBlue, van-
wege een reis naar Amerika. Hij werd
vervangen door leadgitarist Sidney te
Grotenhuis. Mede door de wisselingen
onderging de band een totale verande-
ring. Nu speelt SheerBlue een breed re-
pertoire met nummers van onder an-
dere Guns ‘n Roses, Toto, Pearl Jam,
Melissa Etheridge, Ilse de Lange,
Skunk Anansie en Anouk.

U kunt de uitzendingen van live@-
ideaal.org bijwonen of beluisteren via
Radio Ideaal en de livestream website
Radio Ideaal. Bands en artiesten die
ook in het programma live willen ko-
men spelen, kunnen mailen naar
live@ideaal.org of schrijven naar Ide-
aal Radio, Televisie & Internet, t.a.v.
live@ideaal.org Postbus 50, 7020 AB,
Zelhem.

SheerBlue op podium
bij LIVE@IDEAAL.ORG

Woensdagavond 28 oktober 2009
speelt de band ‘SheerBlue’ tussen
20.00 en 22.00 uur een aantal num-
mers live in het programma-
live@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de
Mallemolen‘ in Zelhem wordt uit-
gezonden.

Klezmer is van origine de instrumen-
tale muziek van Jiddisch sprekende Jo-
den uit voornamelijk Oost-Europa. De
groep MISJPOGE, ontstaan vanuit mu-
ziekschool Doetinchem, wordt ge-
vormd door professionele musici. Zij
spelen klezmer, maar maken ook uit-
stapjes naar andere stijlen. Het ARX
Theater, gelegen aan de Ruurloseweg
38a in Zelhem, direct achter Restau-

rant Wolfersveen, heeft een nauwe sa-
menwerking met Restaurant Wolfers-
veen. Alle catering voor het ARX Thea-
ter wordt door dit restaurant ver-
zorgd. Aansluitend aan het concert
heeft u de mogelijkheid om een heer-
lijke lunch te gebruiken in het restau-
rant voor slechts € 15,00 per persoon
extra. Hiervoor dient u echter wel
vooraf te reserveren op info@arxthea-
ter.nl of telefonisch op 06-42402559.
Kaartjes voor uitsluitend het concert
kosten € 7,50 per stuk, inclusief een
kopje koffie. Hiervoor is reservering
niet noodzakelijk.

Misjpoge bestaat uit: Annamaria
Krijgsman, zang, Ria Vredeveldt, viool,
Jos Peulers, klarinet, Raimond Sur-
quin, gitaar, Paul Schaake, gitaar en
Hans Westerveld, bas en trekzak.

Lunchconcert 8 november ARX Theater

Klezmer-formatie Misjpoge
Muziekliefhebbers kunnen op zon-
dag 8 november hun hart ophalen
in het ARX Theater in Wolfersveen.
Daar treedt dan namelijk de regio-
naal bekende en beminde klezmer-
groep Misjpoge uit Doetinchem
op. Zij verzorgen een concert van
11.30 tot 13.00 uur, zoals gebruike-
lijk bieden zij u een boeiend en ge-
varieerd programma aan.

Oude gebruiken herleven op deze
dag, waar worst gemaakt wordt op
de ouderwetse manier en van alles
geproefd en gekocht kan worden. 

Producten van varkens worden ter
plekke afgesneden door deskundige
slagers, die dit beroep jaren hebben
uitgeoefend. 

Er zijn optredens van het koor Hol-
lands Glorie uit Winterswijk en de
Isselschotsers uit Steenderen, terwijl
tussendoor muziek zal worden ver-
zorgd door de band van Jan Huuskes.
Standhouders zorgen ervoor dat er
van alles te zien en te koop is.

Voor het publiek is er uiteraard weer
een geslacht varken op de ladder, dat
op zijn gewicht kan worden geschat.
De prijswinnaars krijgen vleespak-
ketten in diverse prijsklassen.

Vleesboerderij Garritsen, Wolfstraat
5, 7227 DP TOLDIJK. Meer info bij
Gerrit Garritsen, tel. (0575) 44 13 83.
Aanvang 10.00 uur.

14 november 2009

Slachtvisite in Toldijk
Liefhebbers van oude gebruiken
en oude gerechten, zoals bloed-
worst, bakbloedworst en balken-
brij, hebben weer een mooie dag
in het vooruitzicht. Vleesboerde-
rij Garritsen in Toldijk organi-
seert op zaterdag 14 november
een slachtvisite.
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Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

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

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

KENNISGEVING

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

op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 

op 26 oktober 2009 vergunning hebben verleend aan de 

heer J.W. Huetink voor uitbreiding van het bestaande 

agrarisch bedrijf aan de Bakerwaardseweg 13A en 13B te 

Bronkhorst. In de nieuwe situatie wordt een nieuwe 

groenlabel stal in gebruik genomen en wordt meer 

jongvee en meer melkvee gehouden.

Inzage
De vergunning en bijbehorende stukken liggen t/m 

7 december 2009 ter inzage bij:

- de provincie Gelderland, in het informatiecentrum van 

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op

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

vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur;

- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar gebruikelijke 

openingsuren.

Bezwaar
Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden t/m 

7 december 2009 bezwaar maken bij Gedeputeerde

Staten van Gelderland, ter attentie van de griffier van de 

Commissie bezwaar- en beroepschriften, Postbus 9090,

6800 GX Arnhem.

Arnhem, 26 oktober 2009

zaaknr. 2009-013517

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

C.Volp - waarnemend secretaris

KENNISGEVING

Vergunning afsteken vuurwerk Dream Fireworks Halle
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend 
dat zij op 22 september 2009 een aanvraag om een 
ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3.3.2,
derde lid, van het Vuurwerkbesluit hebben ontvangen van
Dream Fireworks uit Enschede.

De aanvraag heeft betrekking op het tot ontbranding 
brengen van vuurwerk en het opbouwen, installeren, en 
verwijderen daarvan vanuit een weiland gelegen op de 
hoek van de Landweerweg met de Dorpsstraat te Halle 
op 18 december 2009 van 16.00 uur tot 23.00 uur.
Het betreft een buitenvuurwerk ten behoeve van een 
vuurwerkdemonstratie waarvan de afsteektijd is gepland 
tusen 19.30 uur en 22.00 uur.

Conform hetVuurwerkbesluit heeft de burgemeester 
van de gemeente Bronckhorst verklaard geen bezwaar 
te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het 
vuurwerk. Gedeputeerde Staten hebben besloten de 
gevraagde ontbrandingstoestemming onder het stellen 
van voorschriften te verlenen.

Voor meer informatie over de ontbrandingstoestemming 
kunt u contact opnemen met de heer J. van Hesteren,
tel. (026) 359 87 70, van het Projectteam Vuurwerk.
De ontbrandingstoestemming kan op verzoek worden 
ingezien.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 3 december 2009 
tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift 
dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten,
secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften,
t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk 
“bezwaarschrift” vermelden.

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

Arnhem, 16 oktober 2009
nr. 2009-017268/MPM18573

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

C.Volp - waarnemend secretaris

Bent u op zoek naar betrouwbare Kinderopvang? Informeert u dan eens naar onze mogelijkhe-
den of bezoek onze website:

www.markantkinderopvang.nl

Markant Kinderopvang biedt u naast vaste opvang ook de mogelijkheid om uw opvang flexibel
af te nemen. Bij voldoende belangstelling bestaat voor al onze locaties de mogelijkheid voor ver-
vroegde (vanaf 7.00 uur) of verlengde opvang (tot 18.30 uur).

Binnenkort openen wij de volgende locaties in de
gemeente Bronckhorst:

Zelhem
Per 1 november 2009 Kinderdagverblijf Madelief. Het kinderdagverblijf biedt plaats aan twee
groepen kinderopvang. De inschrijving is inmiddels geopend.

Per 21 september 2009 hebben wij onze eerste locatie voor Buitenschoolse Opvang geopend
bij  basisschool Jan Ligthart. Deze locatie is toegankelijk voor kinderen van basisschool Jan Lig-
thart en biedt ruimte aan 1 groep BSO met 20 plaatsen. Wij bieden opvang voor schooltijd, na
schooltijd, in schoolvakanties en tijdens studiedagen van het onderwijs.

Met ingang van 1 februari 2010 of eerder bieden wij BSO aan voor kinderen van basisschool de
Meene/ Looschool en basisschool Schildersoord. Deze BSO zal van start gaan wanneer wij vol-
doende inschrijvingen hebben.

Hengelo 
Per 1 november 2009 Kinderdagverblijf Rozemarijn. Deze vestiging biedt plaats aan 1 groep
kinderopvang. Wij hebben momenteel nog voldoende plaatsingsmogelijkheden.

Per 1 november 2009 bieden wij BSO aan in basisschool Rozengaardsweide in Hengelo. Deze
locatie is toegankelijk voor kinderen van alle basisscholen in Hengelo.

Hoog Keppel
Met ingang van 1 januari 2010 bieden wij bij voldoende belangstelling BSO aan in basisschool
de Bongerd. Wij zullen op deze locatie vooralsnog geopend zijn op maandag, dinsdag en don-
derdag met naschoolse opvang.

Wilt u meer informatie? Bel 0314-354183 of 06-53612606 of vraag een
informatiebrochure aan via info@markantkinderopvang.nl

Hissink v.o.f.
loonbedrijfhissink@gmail.com

Hengelo (Gld.)
(0575) 46 14 39

Verhuur van Kubota minikraan
met hydraulische sloophamer

en diverse bakken.
Machine past door een

normale deur.
Verhuur met of zonder

machinist.
Eventueel met laser.

www.kleinhesselinkmakelaars.nl

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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Na een aantal huishoudelijke medede-
lingen was het woord aan mevr.Linda
Vermaas, relatiebeheerder bij Monuta.
Zij werd terzijde gestaan door
mevr.Anneke Rigterink, plaatselijk be-
heerder van de Monuta-vestiging in
Vorden. Mevr. Vermaas begon met de
stelling "Elk einde is het begin van een
mooie herinnering". Monuta telt 135
uitvaartcentra en heeft een landelijk
netwerk. Zij beheren ook 7 begraaf-
plaatsen en crematoria. De kwaliteit
wordt gewaarborgd door een aantal
criteria, zoals Erecode, Keurmerk Uit-
vaartzorg en een klanttevredenheids-
onderzoek na elke begrafenis of cre-
matie. In Nederland overlijden ca.
133.000 mensen per jaar; dit is gemid-
deld 375 per dag. Jaarlijks bezoeken
2,5 miljoen personen een uitvaart.
Dus veel mensen, ook kinderen krij-
gen met uitvaart te maken. De meeste
personen wil dat de begrafenis wordt
omringd met persoonlijke zaken.Die
ruimte bestaat vandaag gelukkig.
Daarom is het nuttig persoonlijke

wensen van tevoren te bespreken en
kenbaar te maken. Dit kan bijv. door
een eigen formulier in te vullen of dit
via Monuta kenbaar te maken. Hierna
werden de verschillende mogelijkhe-
den aan de hand van sheets toegelicht.
De belangrijkste keuze is tussen begra-
ven of cremeren. Cremeren is nu goed-
koper dan begraven en er is later geen
zorg nodig voor het onderhoud van
het graf. Ook de kosten spelen een be-
langrijke rol; maar belangrijker is de
eigen wensen met betrekking tot be-
graven van tevoren kenbaar te maken.
Er zijn vele keuze mogelijkheden, be-
graven in een kist of van karton of in
een laken gewikkeld. Ook de vervoers-
mogelijkheden zijn divers, nl. per au-
to, wagen met tractor er voor of per
motor of per fiets (met aanhanger). 

De voorzitter bedankte beide dames
hartelijk voor het geven van een dui-
delijke toelichting. Tijdens de pauze
werden de aanwezigen door Monuta
getrakteerd op een Vordense traktatie,
namelijk een zwanenhals.

De voorzitter wees nog op de geza-
menlijke bijeenkomst met de ANBOI
op 3 november as. over verschillende
belastingzaken. Hiermee kwam een
einde aan een zinvolle en geslaagde
bijeenkomst.

Voorlichting over uitvaartwensen
De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmiddag in het Stamper-
tje haar maandelijkse middagbij-
eenkomst, die goed bezocht was.
Voorzitter Fred Midden opende
met een overdenking n.a.v. Marcus
8:12 en ging voor in gebed.

Jaarlijks wordt op 10 november de lan-
delijke 'Dag van de Mantelzorg' gehou-
den. Een dag waarop aandacht wordt
gevraagd voor de zorg die door man-
telzorgers gegeven wordt. Iedereen die
zorgt voor een zieke, dementerende of
gehandicapte in zijn omgeving is
mantelzorger. De zorg varieert van
éénmaal per week tot 24 uur per dag
en kan soms heel zwaar zijn. 

Daarom wordt op of rondom deze
'Dag van de Mantelzorg' aandacht ge-
vraagd voor deze zorg en worden lo-
kaal diverse activiteiten georganiseerd
voor mantelzorgers. Voor de mantel-
zorgers uit de gemeente Bronckhorst
wordt op dinsdag 10 november een ge-

zellige middag gehouden in de man-
telzorgsalon in Hengelo Gld. Mantel-
zorgers zijn welkom vanaf 13.30 uur.
Zij worden verwelkomd door mantel-
zorgconsulent Ekie Voorburg, waarna
de middag geopend wordt door wet-
houder Anne van Kuil. Daarna begint
het programma, waarin zanger, accor-
deonist en entertainer Zahi een grote
rol gaat spelen. Hij heeft zijn optreden
afgestemd op het thema van de Dag
van de Mantelzorg 'Mantelzorg, doe
het samen!'. Om 16.00 uur wordt de
middag afgesloten. 

Bent u mantelzorger dan wordt u van
harte uitgenodigd zich aan te melden
voor deze middag; er zijn geen kosten
aan verbonden. 
Aanmelden kan telefonisch bij de VIT
Oost-Gelderland tel. (0573) 43 84 00 of
via email 
secretariaat@vitoost-gelderland.nl,
graag vóór 3 november a.s. 

De Mantelzorgsalon Bronckhorst
vindt u in Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 in Hengelo Gld.

Dag van de Mantelzorg
gezellige middag voor mantelzorgers
Op dinsdag 10 november a.s. krij-
gen mantelzorgers uit de gemeen-
te Bronckhorst een ontspannings-
middag aangeboden door de Ge-
meente Bronckhorst en de VIT
Oost-Gelderland. Locatie is de Man-
telzorgsalon Bronckhorst, die is ge-
vestigd in Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 in Hengelo Gld.

De dag begon al heel vroeg. Vele vrij-
willigers zorgden ervoor dat de diver-
se parcours in orde waren voor de Tri-
palon. Maar liefst 120 deelnemers gin-
gen de wedstrijd in, waarbij ze hun
kunnen moesten tonen tijdens de
dressuurproef, gevolgd door de cross
en het springparcours.
Vooral de cross, met een lengte van
ruim 5,5 kilometer, had veel aandacht
vanwege de speciale hindernissen, 20
in totaal, die de ruiters moesten ne-
men. Er waren fraaie sprongen gecreë-
erd, zoals ‘Goed goan’, ‘de Mais in’, ‘De
Olde Boerderieje’, ‘Paddenstoelen’ en
als hoogtepunt de waterbak ‘Wea
kommen’.
De zon scheen deze dag volop en het
was goed toeven op het terras en bij de

kramen op het terrein. Er werden
sportieve wedstrijden gereden. De or-
ganisatie van de Tripalon bedankt de
vele vrijwilligers, de EBHO, familie en
natuurlijk de grondeigenaren en de
familie van de Kamp voor het welsla-
gen van deze wedstrijddag.

UITSLAGEN, MET HET TOTAAL
AANTAL BEHAALDE PUNTEN
VOOR DRESSUUR, CROSS EN
SPRINGEN.
PONY’S A/B: 
1. Anne May van Heemstra (37) op Bob-
by, totaal 494 punten; 2. Chantal van
Brenk (13) op Herbie, 375 (zonder
springen); 3. Amber Kreitz (1) op Ma-
scha, 450; 4. Mellany Schiphorst (38)
op Tessa, 242 (zonder dressuur).

PONY’S C/D/E: 
1. Romy van Zutphen (6) op Santos,
509; 2. Marijke Peters (10) op Lappalu-
di, 495; 3. Olga de Vries (5) op Rafalie-
na, 491.
PAARDEN 70 CM: 
1. Kim Kleine (54) op Olieta, 511; 2. Ma-
rijke de Groot (60) op Shirley, 494; 3.
Jet Luinstra (94) op Sascha, 493.
PONY’S 70 CM: 
1. Marleen van Kaam (69) op Pablo,
496; 2. Anne Jonker (79) op Rablon,
491; 3. Marieke Bruntink (46) op Laura
van de Zomerhof, 487.
PAARDEN 90 CM: 
1. Jeroen Peters (105) op Vasco, 476; 2.
Denise Mooij (113) op Vitano, 474; 3.
Jan Loskamp (116) op Mistery Girl, 461.
PONY’S 90 CM: 
1. Angela Kollee (108) op Gravenveld’s
Soraya, 481; 2. Amy Pennekamp (111)
op Lady, 475; 3. Saphira Gerritsen (112)
op Lucky Boy, totaal 469 punten.

PC en RV Bronckhorst

Zonnige Tripalon in Toldijk

De door de PC en RV Bronckhorst georganiseerde Tripalon trok veel deel-
nemers en bezoekers naar Toldijk. Op een zonnige 18de oktober werd
voor de derde keer deze wedstrijd verreden op de weilanden en landerij-
en rond de boerderij van de familie Van De Kamp aan de Wuusweg.

De waterbak is het laatste, maar zeker het spectaculairste onderdeel van de cross.

De volgende afstanden kunnen wor-
den gelopen: 1,25 km, start om 11.00
uur; 2,5 km, start om 11.03 uur; 5 km,
start om 11.10 uur en 10 km, start om

11.20 uur. De Start en Finish vinden
plaats bij zaal Concordia, Pastorie-
straat 5 te Baak, alwaar men zich van
10.00-10.50 uur op kan geven. Na 10.50

uur kan geen inschrijving meer plaats-
vinden, er wordt geadviseerd om op
tijd te komen! 
Het inschrijfgeld is laag en bovendien
krijgen deelnemers een herinnerings-
medaille. Meer informatie op de site
www.dogbaak.nl

8 november 2009   Trimloop Baak

Op zondag 8 november 2009 organiseert Gymnastiek Vereniging D.O.G.
Baak wederom haar jaarlijkse trimloop. Gestart wordt vanaf 11.00 uur, in-
schrijven kan tot uiterlijk 10.50 uur!

“Ik word soms zo moe van mezelf.”
“Ik zou willen dat ik in mijn hoofd
een knop kan omzetten waardoor ik
even stop met denken.”  Bent u ook
zo aan het malen? Ligt u wakker, om-
dat u zich zorgen maakt?  Nadenken
en zorgen maken doen we allemaal
wel eens. Dat is soms nodig om tot
een beslissing of oplossing te komen.
Piekeren daarentegen is niet effec-
tief. Je bent eindeloos aan het malen
zonder een stap verder te komen. Je
slaapt slecht, bent vaak moe, voelt je
gespannen, hebt nergens zin in en
kent weinig zelfvertrouwen. Kortom,
het belnvloedt uw dagelijks leven!
Hier kunt u iets aan doen. De trai-
ning ‘Stoppen met piekeren’ kan
hierbij helpen. 

HOE ZIET DE TRAINING ERUIT?
In de training ‘Stoppen met pieke-
ren’ leert u samen met andere deel-
nemers uw eigen denkpatronen en
denkfouten te herkennen en te door-
breken. Met heel praktische oplossin-
gen zoals een een piekerkwartier be-
perk je de tijd die je aan piekeren be-
steedt. Zo creëer je meer ruimte voor
positieve gedachten.

VOOR WIE?
De training is voor volwassenen van-
af 18 jaar die willen stoppen met pie-
keren.  De training bestaat uit vier
bijeenkomsten van twee uur en heeft
6-10 deelnemers. Na aanmelding
wordt u uitgenodigd voor een ken-
nismakingsgesprek met de trainers.
Informatie en aanmelding: GGNet
Preventie regio Oost-Gelderland &
De Liemers. Telefoon: 0575-58 24 50.
E-mail: preventie@ggnet.nl. 
Ook kunt u kijken op onze website:
www.ggnet.nl/preventie

Woensdag 4 november

Training 
'Stoppen met piekeren'
GGNet Preventie regio Oost-Gel-
derland & De Liemers start op 4
november voor het eerst een kor-
te training ‘Stoppen met pieke-
ren’ van vier bijeenkomsten.
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AEROFITT
Sportcentrum AeroFitt is 12 jaar gele-
den gestart in Hengelo (Gld.).  Onlangs
kregen zij de kans om het sportcen-
trum, gelegen op park Bronsbergen in
Wellness centrum Ryokan, over te ne-
men. Vanaf 1 januari 2010 zullen zij
dan ook de trotse eigenaars zijn van
dit sportcentrum. Op dit moment
wordt er al druk gewerkt aan de voor-
bereidingen voor de overname, zoals
een verbouwing voor het uitbreiden
van het fitness gedeelte incl. nieuwe
fitness toestellen, uitbreiding van het
lesrooster, aanpassingen van de
groepsles zalen etc. Dit betekent, nu

AeroFitt gaat uitbreiden, dat het be-
langrijk is dat ze een betrouwbare en
veilige auto hebben zodat ze veilig van
het ene naar het andere filiaal kun-
nen rijden.
Naast betrouwbaarheid en veiligheid
vindt AeroFitt het belangrijk dat de
auto zuinig rijdt. De Nissan Pixo is een
auto met A-label. 'De handgeschakelde
Nissan PIXO verbruikt gemiddeld 1 li-
ter benzine op 22,2 kilometer. Hij
stoot gemiddeld slechts 103 gram CO2
per km uit en dat betekent dat deze
uitvoering van de Nissan PIXO in de
categorie van zeer zuinige auto's valt,'
aldus Gerard Franken van Herwers

Nissan. 'Maatwerk is belangrijk voor
bedrijven. Een auto moet voldoen aan
de eisen van de klant, voor bedrijven
zijn dat vaak de praktische zaken.
Maar ook de uitstraling is belangrijk.'

NISSAN PIXO
De Nissan Pixo is er al voor 7.999 euro.
Dankzij de gunstigste sloopregeling
kan de klant al een nieuwe Pixo rijden
voor 6.999 euro. De 1,0-liter Nissan
Pixo heeft een energielabel A en valt
op door zijn rijke standaarduitrusting,
waaronder een in hoogte verstelbaar
stuur, stuurbekrachtiging, ABS, air-
bags voor de bestuurder en de voorste
passagier, ISOFIX-bevestigingspunten
voor kinderzitjes en een achterruit-
wisser.

AeroFitt kiest voor Nissan Pixo

AeroFitt rijdt sinds kort met Nissan Pixo's, voorzien van belettering in
huisstijl. De juiste keuze voor het jonge en dynamische bedrijf.

Wilma Jansen-Reugebrink van Sportcentrum Aerofitt neemt de sleutel van de Nissan Pixo in ontvangst.

De heer H.Kapper van de Belasting-
dienst Oost te Doetinchem zal dit on-

derwerp voor ons toelichten en vragen
beantwoorden. 

Vooral zal hij ingaan op de wijzigin-
gen in de aftrek Buitengewone Uitga-
ven ( ziektekosten) die ingrijpend zijn
gewijzigd en de andere wijzigingen
die voor ouderen van belang zijn.

Deze bijeenkomst zal worden gehou-
den om 14.00 uur in het Stampertje
(Dorpscentrum) te Vorden. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom!

Themamiddag over
belastingzaken en ouderen
Op dinsdag 3 november a.s. zullen
de gezamenlijke Ouderenbonden
in Vorden ( ANBO en PCOB ) samen
met de Stichting Welzijn Ouderen
een Themamiddag organiseren
over de ontwikkelingen en wijzi-
gingen in de Belastingwetgeving.
Het betreft vooral de aangiften
over 2009 die in voorjaar 2010 moe-
ten worden ingediend.

Zondag 18 oktober was het dan zover.
De prijswinnaars van de Rondvlucht
boven Hengelo mochten, na twee eer-

der afgelaste pogingen, eindelijk de
lucht in. Tijdens de braderie eind au-
gustus heeft handbalvereniging SV
Quintus deze prijs verloot. Freddie
Cuppers, Mariska Ruiterkamp en Jan
Wentink waren de gelukkigen. 
Vanuit het vliegveld nabij het Duitse
Vreden stegen ze op voor een reis bo-
ven het mooie Achterhoekse land. 
De gelukkige uitverkorenen hebben
zichtbaar genoten.

Rondvlucht boven Hengelo

Koen Hermans crosst nog steeds. Sa-
men met Roy Bijenhof (beiden 12 jaar),
vormen ze het jeugdzijspanteam dat
gesponsord wordt door het Hengelose
Tegelzetbedrijf Garritsen. Bart Notten
(63) heeft veel ervaring als bakkenist.
Met rijder Rikus Lubbers uit Lochem
werden ze in 1971 Europees kampioen
zijspancross. Door de jaren heen is het
werk van Bart als jeugdzijspanbegelei-
der niet voor niets geweest. De begelei-
ding heeft niet alleen landelijke be-
kendheid gekregen, maar ook interna-
tionaal. Sinds 1 april 2009 is alles, wat
met jeugdzijspancross te maken heeft,
ondergebracht in de Stichting Kid-
sandsidecars. “Het doel van de stich-
ting is ondersteuning en begeleiding
van jeugdzijspancrossers”, zegt Not-
ten die oprichter en voorzitter is van
de stichting. “Het werk van het bege-
leiden kost veel tijd. Maar het andere
werk er om heen moet ook gebeuren.
Ik zelf ben meer een praktijkman. Ge-
lukkig heb ik nu enkele mensen om
me heen die meehelpen”.
Inmiddels zijn er tien teams uit de
Achterhoek en de regio die worden be-
geleid. Een team bestaat uit een rijder
en bakkenist en de leeftijd is tussen de
zes en vijftien jaar. “Er is één team bij
dat komt uit Heerhugowaard. In die
omgeving wordt weinig aan motor-
sport gedaan. Misschien is dit een ge-
bied waar we extra aandacht aan moe-
ten geven en activiteiten op moeten
zetten”, denkt Notten al vooruit. De
jongens die worden begeleid hebben

een eigen zijspan vanaf 70cc tot 250cc
viertakt. De gezamenlijke training is
zaterdags. Vaak is dat op het circuit in
Heerde, maar ook op circuits in Halle
en Varsseveld wordt getraind. “Het is
de bedoeling dat Philip Magnin de
jeugdbegeleiding op zich gaat nemen.
Hij heeft een licentie en wordt dan
jeugdtrainer”. Veel geld is er niet en de
jeugdactiviteiten worden niet gesubsi-
dieerd. “Daarom zoeken we vooral (fi-
nanciële) steun bij het bedrijfsleven.
Wij zijn dan ook op zoek naar sponso-
ren die ons willen steunen. Donaties,
materialen, goederen alles is wel-
kom”, zegt Notten die hierbij een op-
roep doet. De jonge crossers laten zich-
zelf ook van de goede kant zien. Zater-
dag 17 oktober werden kinderen met
een verstandelijke beperking van de
Anne Flokstra Stichting uit Zutphen,
een dag vermaakt met motoren.

Volgens Notten is er bij de jeugd veel
belangstelling voor het zijspancros-
sen. “De jeugd moet je op jonge leef-
tijd en onder deskundige begeleiding
kennis laten maken met de zijspan-
cross. Een goed voorbeeld daarvan zijn
de Zijspan Opstapdagen die op ver-
schillende plaatsen in Nederland wor-
den gehouden”. Op zaterdag 14 no-
vember wordt in de Veldhoek aan de
Stellingweg 2 voor de achtste keer de
Achterhoekse Sidecar Party gehouden.
De hele dag zijn er diverse activiteiten.
Op het programma staat onder meer
de Zijspan Opstapdag, er is een motor-

markt en er zijn minimotoren te zien.
De aanvang is om 11.00 uur. Vanaf
20.00 uur is er live muziek met het
toporkest Alpha. De locatie Stelling-
weg in de Veldhoek ligt tussen Ruurlo
en Zelhem. 
Meer informatie over de jeugdzijspan-
cross is te vinden op de website:
www.kidsandsidecars.nl

Zijspanopstapdag trekt jeugd aan
Zo’n tien jaar geleden is Bart Notten begonnen met het begeleiden van
jeugdige zijspancrossers. Koen Hermans en Seye Elburg waren de eerste
twee die in de wei van De Hietmaat de fijne kneepjes werden bijgebracht.
Nu vele jaren later heeft Notten uit Hengelo tien teams onder zijn hoede
die hij begeleidt.

Jeugdzijspanbegeleider Bart Notten: "Er is
altijd veel animo voor de opstapdag".

Met de nieuwe aanwinst Hans Dries-
ten op gitaar! Hans WIE? Ja juist, de
virtuoos uit s' Lands meest bekende
bluesband FLAVIUM! ...en ut kost nix
want de crisis is nog net niet veurbie...
Dus kompt allen en wissel gedach-
ten/aandelen tijdens deze Crisis Night
Live! Sinds Juli 2009 bestaan de Blea-
ching Bones weer uit 4 bandleden.
Marcel luijken op gitaar, Alex Janssen
op drums, Hans Driesten op toetsen
en gitaar en Cees de Wit op basgitaar
en vocals. Na een goede try-out medio
Augustus, spelen we weer in diverse

Cafés en Zalen. Het is een muzikale
mengeling van toegankelijke Blues en
Rock, afwisselend met covers en eigen
werk. 

Cafe de Bierkaai Wichmondseweg 30,
7223 LH  BAAK.

De Bleaching Bones in de Bierkaai
De Boakse Bierkaai opent haar Mu-
zikale seizoen met de bluesforma-
tie Bleaching Bones op zaterdag-
avond 31 oktober.

DAMES HANDBAL 
Ook de dames van SV Quintus hebben
afgelopen zondag een knappe pot
handbal gespeeld. Tegenstander was
HCW uit Winterswijk. Vanwege perso-
nele problemen hadden de Hengelose
dames geen wissels tot hun beschik-
king, desondanks werd een knappe 14-
4 overwinning geboekt. "Dit terwijl er
ook nog eens zeven strafworpen wa-
ren gemist" aldus coach Bert Wesse-
link. Door deze overwinning hebben
ze de aansluiting gevonden met de
middenmoot in de 3e klasse C.
Vanwege de vele blessures zitten de da-
mes momenteel krap in de selectie.
Dus als jongedame in de omgeving
Hengelo, lijkt je handbal een mooie
sport, kom gerust een keer meetrai-
nen op donderdagavond vanaf kwart
voor negen in sporthal de Kamp. Op
onze website www.svquintus.nl kun je
algemene informatie vinden over on-
ze handbalvereniging.

DE VIJFDE ZEGEN VOOR HEREN
SV QUINTUS OP RIJ!
Afgelopen zondag stond ons Reehorst
uit Ede te wachten. Een ploeg met er-
varing en een goede techniek, maar
met minder snelheid dan ons. Op dat
punt moesten we ze dus gaan probe-
ren te pakken.  We starten goed uit de
startblokken en hadden binnen no-ti-
me een 0-3 voorsprong. Vervolgens
kwam bij ons de klad erin. We misten
legio opgelegde kansen waardoor
Reehorst langszij kon komen en ze tel-
kens met één doelpunt voorsprong in
de wedstrijd zaten. Onze break outs
werden onnauwkeurig uitgespeeld
waardoor we veel onnodig balverlies
hadden. Zonde, aangezien dit voor
ons een dodelijk wapen kan zijn. Toen
vervolgens de verdediging ook nog
wat gebreken liet zien kwam er onder-
ling wat gemopper. Gelukkig konden
we de rust halen zonder al teveel scha-

de waardoor er een tussenstand van 7-
6 op het scorebord stond, in het voor-
deel van Reehorst. De rust hebben we
goed gebruikt, door de koppen weer
dezelfde richting in te krijgen. Dit was
ons goed gelukt zodat er in de tweede
helft een andere Quintus in het veld
stond. Vanaf het begin van de tweede
helft stond er weer een hecht collec-
tief dat voor elkaar door het vuur
ging. De wil om te winnen was duide-
lijk aanwezig, waardoor we stapje voor
stapje uitliepen naar een voorsprong
van 4 á 5 doelpunten. Mede door goed
dekkingswerk van onze kant en een
paar belangrijke reddingen van kee-
per Tonnie Beeftink hielden we de
voorsprong van 4 á 5 doelpunten vast
tot de laatste 10 minuten. Vervolgens
hebben we de wedstrijd netjes uitge-
speeld, al hoewel we wel wat kansen
lieten liggen op het eind. Hierdoor
kwam Reehorst nog terug tot twee
doelpunten verschil, maar de wed-
strijd was eigenlijk al gespeeld. Bij het
laatste fluitsignaal kwam er een
vreugde explosie van onze kant. De
eindstand was 13-15m in ons voordeel.
Het was loon naar werken. We hebben
weer gestreden voor elke bal. Dat is
toch wel een positief kenmerk van
ons. Alles geven, met elkaar! We zijn
nog steeds ongeslagen waardoor we
gedeeld koploper zijn met Swift uit
Arnhem. Door deze resultaten zit de
sfeer er goed in. Binnen en buiten het
veld hebben we veel schik met elkaar,
waardoor het een topgroep is om bij te
horen. 

Volgende week zondag 1 november
wacht thuis onze medekoploper, Swift
uit Arnhem. Dit kan dus weer een
mooie beladen pot worden. We bekij-
ken wedstrijd voor wedstrijd hoe het
loopt, maar natuurlijk willen we deze
goede lijn volgende week een positief
vervolg geven. Om 13.00 uur klinkt
het beginsignaal in sporthal de Kamp
in Hengelo. Komt allen!

S V  Q u i n t u s
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Wiesheid:
Menens, ernst. "I'j könt an 'm zeen dat 't wiesheid is, dat 't 'm
bedach is."

B. Be'dach: 
Meen je het; ben je serieus? "Is 't ow bedach?"

C. Ver'nemsteg:
Bijdehand, pienter, intelligent. Öeze Jan is toch zo ver'nemsteg;
hee halen de bolderkore uut mekare en heel bi'j 't in mekare
zetten nog schroeven aover."

De wens van de cliënt staat centraal,
Gerrit Koopman van Metgezel: "Bij de
ene cliënt gaat het voornamelijk om
een luisterend oor of overleg bij be-
langrijke beslissingen, terwijl de ande-
re juist zit te wachten op praktische
oplossingen." Koopman, al meer dan
20 jaar werkzaam in de gehandicap-
tenzorg en de psychiatrie, werd enkele
jaren geleden gevraagd om iemand te
begeleiden op basis van een persoons-
gebonden budget (PGB). 

"Naast mijn baan bij een zorginstel-
ling was dit een leuke afwisseling. Ver-
volgens kwam er nog een cliënt bij in
mijn woonplaats Zutphen en zo groei-
de het. Ik kon met deze cliënten de
zorg realiseren zoals zij dat wensten.
Veel mensen weten heel goed hoe ze
hun leven willen leiden maar hebben
net dat beetje hulp nodig om te berei-
ken wat ze willen. Ik help hen daarbij.
Het belangrijkste uitgangspunt hier-
bij is het kijken naar ieders mogelijk-
heden. Want ieder mens heeft moge-
lijkheden.

ONAFHANKELIJKE BEGELEIDING
In september heeft Gerrit de stoute
schoenen aangetrokken en zijn baan
opgezegd om zich volledig te wijden
aan het free-lance begeleiden van men-
sen met een beperking. "Ik heb ge-
merkt dat er veel behoefte is aan des-
kundige en onafhankelijke begeleiding
voor mensen met een beperking. Nu ik
meer tijd heb voor dit werk kan ik een
veel groter werkgebied bestrijken. Van-
daar dat ik de Achterhoek in ga."

AFSPRAKEN WORDEN SAMEN
GEMAAKT 
Na aanmelding volgt een afspraak
voor een vrijblijvend oriëntatiege-
sprek. Hierin worden de hulpvragen
in kaart gebracht. Belangrijk is te voe-
len of er een klik is. Als duidelijk is wat
de cliënt verwacht en waar hij aan wil
werken, wordt een overeenkomst ge-
maakt. Hierin staan de afspraken dui-
delijk op een rij. Meer bureaucratie
komt er niet aan te pas.

PGB-AWBZ
Mensen kunnen deze begeleiding be-
talen uit een PGB-AWBZ. Misschien
hebben mensen een CIZ-indicatie voor
zorg-in natura en willen ze gebruik
maken van Metgezel. In veel gevallen
is het mogelijk om de financiering te
wijzigen in een PGB. Zo nodig kan Ger-
rit Koopman hierover adviseren. Wilt
u meer weten over de diensten en
werkwijze van Gerrit Koopman? Neem
dan contact met hem op (06-522 30
656) of kijk op www.metgezel.nu

Metgezel actief 
in de Achterhoek

Met ingang van dit najaar kunnen
mensen met een beperking die
woonachtig zijn in de Achterhoek,
voor ondersteuning ook terecht bij
bureau Metgezel. Mensen met een
beperking zijn vaak aangewezen
op begeleiding. Begeleiding, bij-
voorbeeld bij het indelen van de
dag, regelzaken en het uitbreiden
van sociale contacten. Luisterend
oor en praktische oplossingen.

Tijdens het gesprek aan de keukentafel
legt Antoon uit wat ‘ innerlijk welbe-
vinden’ inhoudt. In het kort komt het
er op neer dat hij middels coaching en
training probeert om de medemens
‘lekker in zijn of haar vel te laten zit-
ten’. De letters van de naam TULP heb-
ben betrekking op onder meer vertrou-
wen, liefde met elkaar delen e.d. An-
toon: ‘Eigenlijk ben ik tijdens mijn
werk als coach / trainer bezig met an-
dermans ontwikkeling. Hoe meer ver-
trouwen de mens heeft, hoe minder
angst. Ik hou mij bezig met het functi-
oneren van de cliënt met daarbij het
accent op ‘ gaat het met jou goed, dan
gaat het ook goed met alle andere din-
gen die je doet’. Wanneer je jezelf in-
nerlijk goed voelt, ga je beter functio-
neren en worden ook de prestaties be-
ter. Dan krijg men ook meer energie en
voelt met zich daardoor ook gezonder.

De methode die ik toepas is uiterst ge-
schikt en doeltreffend als steun in ie-
ders persoonlijk leven. Ik probeer de
cliënten persoonlijk te ondersteunen.
Dat kan bijvoorbeeld zijn bij mensen
die in een conflictsituatie zijn ge-
raakt, of bijvoorbeeld relatieproble-
men hebben. 

Ook begeef ik mij op het gebied van
het verlenen van nazorg, mensen die
bij heftige gebeurtenissen betrokken
zijn geraakt’. Antoon Wuestman kan
er boeiend over vertellen. Hij combi-
neert zijn werk ‘thuis’ met de baan die
hij sinds 2007 uitoefent bij de RIBW

(Regionale Instelling Beschermd Wo-
nen), waar mensen met een ‘psychi-
sche ballast’ worden begeleid. De func-
tie van Antoon is daarbij dat hij juist
deze begeleiders ondersteunt. Thuis in
Vierakker helpt hij niet alleen mensen
die individueel bij hem aankloppen
maar helpt hij tevens mensen die door
hun werkgever naar Antoon worden
doorverwezen en die bijvoorbeeld van-
wege hun werkzaamheden of thuissi-
tuaties juist niet lekker in hun vel zit-
ten !

Antoon is van huis- uit verpleegkundi-
ge. Zo heeft hij o.m. als teamleider in
een verpleeghuis in Zutphen gewerkt
en heeft hij ook geruime tijd de func-
tie van zorgmanager uitgeoefend.
Antoon: ‘Een aantal jaren geleden
vond er plotseling een ommekeer in
mijn leven plaats. Dat was tijdens een
vakantie met mijn gezin in Texel.
(Antoon en Ina hebben vijf kinderen
t.w. Dirk (15), Annerieke (13), Teunis
(9), Harm (7) en Guus  (5). Toen be-
kroop mij het gevoel ‘ik wil hier wel
blijven’. Ik kwam tot de conclusie dat
hetgeen ik tot dusver deed, niet meer
mijn ‘ding’ was. Wij zijn niet op het
eiland gebleven, maar wel ben ik bij te-
rugkomst in Vierakker de opleiding
coach/ trainer gaan volgen. Het was
een keerpunt in mijn leven’. Antoon,
geboren in Harfsen leerde zijn Ina
(geboren in Zutphen en opgegroeid in
Gietelo) in Arnhem kennen. Zij volg-
den daar toevallig beiden een ver-
pleegkundige opleiding.

Ina (lachend): ‘We spraken beiden het-
zelfde accent, dagelijks dezelfde route
naar huis en zo is onze liefde ont-
staan. Na de opleiding ben ik ook
daadwerkelijk de verpleging inge-
gaan. Wij wonen sinds 1989 aan de IJ-
selweg. Ik werkte toen op de kraamaf-
deling van het Spittaal in Zutphen.
Mede door de geboorte van mijn kin-
deren ben ik daar steeds minder gaan
werken. Inmiddels was ik in 1996
thuis een pedicure praktijk begon-
nen.. Vervolgens een ‘voetreflex-oplei-
ding (mensen middels massages van
blokkades afhelpen) gevolgd. In 2003
ben ik met pedicuren gestopt. Daarna
ben ik mij gaan toeleggen op ‘intultie-
ve ontwikkeling en energetisch werk’.
Energie kun je namelijk voelen. Welke
cliënten erbij mij komen?

Dat is veelomvattend. Een voorbeeld:
dat kunnen kinderen zijn die onop-
houdelijk krijsen, of bijvoorbeeld
vrouwen die zwanger zijn en klachten
hebben. Wat ik doe wordt ‘reflexzone
therapie’ genoemd. Dat is een behan-
delmethode die uitgaat van het princi-
pe dat o.a op de voeten en handen re-
flexzones liggen die corresponderen
met alle weefsels van het lichaam (or-
ganen, klieren, zenuwen, spieren, bot-
ten). Door deze reflexzones middels
een speciale techniek te masseren,
wordt de doorbloeding van het li-
chaam bevorderd, waardoor zuurstof
en voeding de weefsels beter bereiken
en de afvalstoffen beter via de uitschei-
dingsorganen worden afgevoerd’, zo
legt ze uit. 

In 2006 besloten Antoon en Ina om
achter hun woning de nieuwe bedrijfs-
ruimte te bouwen. Bestaande oude ge-
bouwen (o.a. duivenhokken) werden
afgebroken en op die plek verscheen
de ‘Tulp’. Antoon: ‘Wij hebben veel
sloopmateriaal van de hokken en de
schuren in het nieuwe pand herge-
bruikt. Ina en ik hebben hier elk een
eigen ruimte, geschikt voor zowel in-
dividuele begeleiding als groepsbege-
leiding. En dat alles in een duurzaam
en ‘natuurlijk‘ gebouw’, zo zegt hij.

Open huis 'De Tulp Centrum voor innerlijk welbevinden'

Antoon en Ina Wuestman: 
'Mensen moeten lekker in hun vel zitten'

Terwijl het gezin Wuestman voor de fotograaf poseert laat de ezel in de
wei duidelijk merken dat ook zij bij de familie behoort. Een weiland ver-
der op vermaken de paarden en de schapen zich ook prima zo te zien. Op
en rond het erf van Ina en Antoon Wuestman aan de IJselweg in Vierak-
ker heerst grote bedrijvigheid. Daar wordt de laatste hand gelegd aan de
nieuwe bedrijfsruimte van het echtpaar. Het gebouw gaat ‘De Tulp Cen-
trum voor innerlijk welbevinden’ heten. Donderdag 19 november wordt
het gebouw officieel geopend waarna er voor de bezoekers tot en met zon-
dag 22 november ‘open huis’ wordt gehouden. Niet alleen om het gebouw
te bekijken, maar bovenal zullen Antoon en Ina de bezoekers informeren
over hetgeen het echtpaar zich dagelijks mee bezig houdt. Antoon: ‘Met
de ingebruikneming van deze bedrijfsruimte wordt een droom ‘waar‘. Ina
en ik hebben altijd al vanuit zo’n (thuis) situatie willen werken’, zo klinkt
het enthousiast.

Het gezin Wuestman voor 'De Tulp'.

Zaterdag 31 oktober van 15.00 tot 21.00
uur en zondag 1 november van 11.00 tot
17.00 uur is er van alles te doen in een
sfeervolle tunnelkas. Deze tunnelkas is
aangekleed met pompoenen, heksen en

spookjes. Het Stekteam zal verkleed zijn
als heks of spook. Bezoekers kunnen
deelnemen aan workshops om te leren
een spook, een vogelverschrikker, een
heks, een sfeerpotje of een halloween-
vriendje te maken of het snijden van
een pompoen. Deze workshops zijn ge-
schikt voor zowel jong als oud. In de
tuin is een spokentochtje uitgezet. Na-
tuurlijk is er koffie, thee en limonade
en zijn er warme wafels verkrijgbaar.

Happy Halloween bij
Zorgkwekerij de Stek
Het komende weekeinde, zaterdag
31 oktober en zondag 1 november,
staat bij zorgkwekerij de Stek in
Zelhem (Wittebrinkweg 8 zijweg
N316) in het teken van Halloween.

In het kader van ‘Hou je van zin-
gen, zing dan mee’ verzorgt café ‘de
Tol’ zaterdag 31 oktober een mee-
zingavond voor Smartlappen. 

Specialist op dit gebied, diskjockey
Martijn Wolsink, brengt al zijn ‘mee-
zingers’ met en zonder tekst mee om
de liefhebbers een heerlijk avondje te

bezorgen. Meezingen kan solo, met
een groepje, maar ook met alle aanwe-
zigen tegelijk. Martijn begint om 21.00
uur. De toegang is gratis.

Gezellige meezingavond bij 'de Tol'
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(MSFC gediplomeerd en gecertifi ceerd)

Kijk op www.oldehietmoat.nl
voor meer informatie

 of bel: 06 1369 1852

7021 JA 5A Zelhem

Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:

www.honderswoondiensten.nl

www.weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

E-mail: info@weevers.net

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 31 oktober

in het café
het orkest

Killer
and the
Coolcats OPSLAGRUIMTE

TE HUUR

Buitengebied
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 46 48
06-46 376 955

SIERBESTRATING
BLOKHUTTEN

TUINHOUT
KIJK VOOR LEUKE AANBIEDINGEN OP

WWW.WEULENKRANENBARG.NL

Hét adres voor uw complete tuininrichting

Showtuin altijd geopend
Ruurloseweg 45a Vorden • Tel. 0575-551217

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Bananen kilo 0.99
Elstar appelen v.a. 3 kilo 1.00

Blanke Witlof v.a. 500 gram 0.39
Zoete Mandarijnen 15 voor 1.00

Zo van’t land Boerenkool stronk kilo 0.50
Kado tip?! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

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

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

Nergens zo vers als bij de
groenteboer!!

OA E R B I CS

NORDIC  WALKING
cursussen in Ruurlo

de 1e cursus start op
DONDERDAGMIDDAG 5 NOVEMBER

de 2e cursus start op
ZATERDAGOCHTEND 7 NOVEMBER

Inl. en aanmeldingen: tel. 0573-453354
Info: gerlandegude@hetnet.nl
Website: www.aerobicdancecentreruurlo.nl

Informeer naar de herhalingslessen nordic
walking en privelessen nordic walking.

zaterdag 31 oktober

Smartlappen

meezingavond

met diskjockey Martijn Wolsink

Aanvang: 21.00 uur. Toegang gratis

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

Ondernemersspreekuur
dinsdag 3 november 2009, 16:00 - 19:00 uur

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

Vragen over ondernemen in 2010?

Raadhuisstraat 21
Hengelo (Gld.)
0575 - 46 13 91
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profess ionele  voeding voor  d ieren

Konijn of cavia 
die zijn bakje niet leeg eet?

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

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

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

Geniet van uw nieuwe badkamer

I N S TA L L AT I E  -  B A D K A M E R S  -  T E G E L S  -  N AT U U R S T E E N  -  S A U N A’ S

Gotink beschikt over een prachtige showroom waar u zich uitstekend kunt laten
voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast helpen bij de complete
inrichting van uw badkamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot montage.

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   
T 0575 - 46 52 58    F 0575 - 46 01 81
E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

SPECIALE NAJAARSAANBIEDINGEN

Deze krachtige elektrische hakselaar staat altijd 

voor u klaar. En dankzij z’n gepatenteerde klaverblad-

vorm
ige opening vliegen de takken er letterlijk door. 

teerde M
ulti-Cut 250 snijsysteem

 voor

BGE 71
€ 99
€ 109

neredjiwrevtehroovtkihcsegsirezalbdalbezeD
van blad- of grasresten rondom het huis. 
Krachtig maar toch licht en stil. 

Deze motorzagen hebben een zeer gunstige 
verhouding vermogen/gewicht. Ze zijn licht en 
trillingsarm en dus comfortabel te bedienen. 
Lange levensduur en grote zaagprestaties.

ACTIEPRIJS:
MS 170 D
€ 199
€ 239 ACTIEPRIJS:

MS 171 
€ 219
€ 249

De MS 230 biedt het perfecte evenwicht tussen 
gewicht en vermogen. Geschikt voor het zagen van 
haardhout, voor boomverzorging en voor het vellen 
van bomen met een stamdiameter tot 30 cm. 

MS 230
€ 399
€ 439

NU MET GRATIS KETTING
 EN OPBERGDOOSJE

(ENKEL GELDIG OP DE MS 230)

MSE 180 C-BQ
€ 249
€ 299
Krachtige elektrische motorzaag met
QuickStop ketting rem systeem
en kettingsnelspanner. Voor
gelegenheidsgebruikers
die graag een stevige
zaag spannen.

RUIL UW OUDE
ELEKTRISCHE MOTOR -

ZAAG IN VOOR EEN
ELEKTRISCH MODEL VAN

STIHL* EN ONTVANG
EEN KORTING VAN

€ 50
*exclusief MSE 140 CQ

SH 86-D
€ 369
€ 394

BR 380
€ 499
€ 569

Zuighakselaar, zeer grote zuigcapaciteit. Standaard 
ook inzetbaar als bladblazer. Met katalysator en 
comfortabel anti-vibratiesysteem.

Krachtige bladblazer met 
beproefde techniek. Zuighakselaar, zeer grote zuigcapaciteit. Standaard 

ook inzetbaar als bladblazer. Met katalysator en 
comfortabel anti-vibratiesysteem.

GE 150 € 399
GE 250 € 499
GE 355 € 699
GE 375 € 719

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

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

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

MEGA TEGELVERKOOP
STUNTPRIJZEN VOOR VELE TOPMERKEN 

WAND- EN VLOERTEGELS

VOORR
AAD

±
50

.0
00

M
²

www.bettingressing.nl

Den Sliem 85  Groenlo
Tel. 0544 - 476170 
Fax 0544 - 476179
verkoop@bettingressing.nl

OPRUIMING: 
GROTE PARTIJEN TEGELS

TEGEN STUNTPRIJZEN!

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de opleiding MBO beveiliger 2 bij Bronckhorst

Opleidingscentrum. Mogelijkheid om wekelijks in
stromen, met diverse gegarandeerde stageplaatsen.

Open avond: donderdag 26 november. 
Inloop van 17.00–21.00 uur.

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

D E H O G E V O O R T
a u t o w a s c e n t r u m

De Hoge Voort zoekt 

oproepkrachten
vanaf 15 jaar die willen werken  in

de wasstraat en het  poetsbedrijf. 
Lijkt het je leuk om bij ons te werken bel dan met

Han Schut. 06-46056454

Gildenweg 11 in Zelhem 
Tel. (0314) 62 04 71

info@dehogevoort.nl
www.dehogevoort.nl

KWALITEIT, 

SERVICE EN 

SNELHEID

IS ONS 

MOTTO.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CNC KANTER/ ZETTER/ BUIGER M/V
Omgeving Lichtenvoorde – fulltime – vacaturenummer;
VJK00685

Werkzaamheden
Vanaf tekening kunnen werken en zelfstandig programmeren
van een LVD kantbank.

Functie eisen
- Ervaring door opleiding of ervaring met kanten/ zetten/ bui-

gen;
- heftruck certificaat pré;
- bereidheid om in 2 ploegen te werken.

MONTEUR/ VOORMAN M/V
Omgeving Vorden- Fulltime- vacaturenummer; VIW002

Werkzaamheden
Montagewerkzaamheden van stalinrichting.

Functie eisen
- MTS werk- en denkniveau;
- agrarische achtergrond is een pré;
- van tekening kunnen werken;
- bereidheid om af en toe te werken in het buitenland.

TEKENAAR M/V
Omgeving Vorden – Fulltime - vacaturenummer; VIW001

Werkzaamheden
Wij zijn op zoek naar een tekenaar met commerciële inslag. Je
gaat tekeningen maken met behulp van AutoCAD. Na een gede-
gen inwerkperiode klanten te woord staan en adviseren.

Functie eisen
- Kennis van AutoCAD;
- agrarische achtergrond;
- kennis van MS Office;
- uitstekende communicatieve vaardigheden;
- service gericht;
- commerciële houding.

MEDEWERKER ISOLATIE M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime – vacaturenummer; ZJK1067

Werkzaamheden
Na een uitgebreide inwerkperiode zult u in staat zijn om samen
met een collega, regionaal en landelijk woningen na te isoleren
met verschillende soorten isolatiemateriaal.

Functie eisen
- Geen last van hoogte- of engtevrees;
- werkervaring in de bouwsector is een pré;
- 2 rechterhanden;
- bereidheid om af en toe in de kost te gaan.

HULPMONTEUR M/V
Omgeving Vorden – Fulltime - vacaturenummer; VIW001

Werkzaamheden
Helpen bij het monteren van producten op locatie

Functie eisen
- Woonachtig in omgeving Groenlo;
- mechanische achtergrond;
- geen 9 tot 5 mentaliteit;
- montage ervaring;
- lassen is een pre.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

WERKVOORBEREIDER M/V
OMGEVING Doetinchem – Fulltime - 
vacaturenummer; VVN002

Onze opdrachtgever is een producent van industriële ma-
chines.

Werkzaamheden
Na een gedegen inwerkperiode zul je je bezig houden met
de ontwikkeling van nieuwe machines en het uitvoeren van
alle werkzaamheden t.b.v. het werkvoorbereidingtraject, het
verder uitbouwen en perfectioneren van onze artikeldataba-
se. Je hebt zelf een grote mate van invloed op de invulling
van deze variërende en zelfstandige functie. 

Functie eisen
- HTS-diploma Electro of WTB (evt. MTS met meerdere ja-

ren ervaring);
- kennis van koeltechnische installaties is een grote pré;
- beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in

woord en geschrift;
- gedegen kennis van MS-Office en AutoCad;
- goede communicatieve eigenschappen. 

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB) is een samenwerkingsverband van vijf
welzijnsstichtingen in de gemeente Bronckhorst.

Wegens het vertrek van een van onze medewerkers en een herverdeling van de taken zijn wij op
zoek naar kandidaten voor de volgende functies:

Ouderenadviseur,
standplaats Vorden (6 uur)

Ouderenadviseur/Coördinator Welzijn,
standplaats Zelhem (28 uur)

(Diverse mogelijkheden en combinatie van beide functies zijn bespreekbaar)

Globale omschrijving van beide functies:
U werkt aan het verbeteren van het maatschappelijk en sociaal functioneren van de doelgroep
(ouderen, chronisch zieken en gehandicapten) door het bieden van advies, ondersteuning, 
activiteiten en vorming ten einde de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de doelgroep te
vergroten en verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat te bewerkstelligen. Met als 
uitgangspunt dat de oudere zoveel mogelijk zelf de regie over zijn eigen leven houdt.

Het gaat hierbij om zelfstandige veelomvattende functies, waarbij flexibiliteit een voorwaarde is.

Een volledige functiebeschrijving is te lezen op: www.SSWB.nl Voor meer informatie kunt u van
maandag tot en met donderdag bellen met mevrouw Ineke Bijsterbosch, tel 06 106 87 320. 

Wij nodigen u uit om uiterlijk 8 november 2009 uw interesse per post of e-mail kenbaar te
maken:

Bestuur SSWB
Burgemeester van Panhuijsbrink 1E

6997 AA Hoog-Keppel

E-mail: i.bijsterbosch@planet.nl




