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Om zoiets te bereiken heb je goed per-
soneel nodig en dat heb ik gelukkig.
Wij zijn nu tien jaar in Vorden bezig
en ik prijs mij gelukkig dat Mandy, Jo-
anne en Vera al jaren mijn vaste mede-
werkers zijn. Ook een aantal partti-
mers werken hier al lange tijd. Het is
een hecht team, een vriendenclub die
voor elkaar door het vuur gaat. Sinds
vorig jaar heb ik ook een zaak in de
wijk Leesten in Zutphen geopend. Dat
deze locatie al direct op de 22e plek is
geëindigd is voor een belangrijk deel
toe te schrijven aan de medewerkers
die in de beginperiode vanuit Vorden
daar hebben geholpen. Ook hebben zij
de parttimers in Leesten op een zoda-
nige positieve wijze gesteund dat wij
inmiddels ook daar over een hecht
team beschikken. En daar ben ik zeer
trots op’, zo zegt Arjan Menzing.

De verkiezing ‘Cafetaria Top 100’,
wordt georganiseerd door de Konink-
lijke Horeca Nederland in samenwer-
king met het vakblad ‘De Snackkoe-
rier’. Arjan Menzing: ‘Wil men aan
een dergelijke verkiezing meedoen,
dan moet men zich in april aanmel-
den. Daarbij moet eigenlijk het gehele
bedrijf worden ‘bloot gegeven’. Bij-
voorbeeld de sterke en zwakke punten
aangeven, de investeringen, kansen en
bedreigingen, kortom het gehele

‘doopceel’ wordt gelicht. Vervolgens
worden de cafetaria’s onaangekon-
digd een paar maal door een ‘mystery
guest’ bezocht. Deze man of vrouw
kijkt dan naar de snelheid van bedie-
ning, interieur, klantvriendelijkheid,
kwaliteit van de producten e.d. Wij
weten hier in de zaak dat er zo’n ‘mys-
tery guest’ komt, echter we hebben
hem of haar nog nooit kunnen trace-
ren’, zo zegt hij.

Toen de eindscore bij hem in de bus
viel was Arjan en personeel met name
zeer gelukkig over de hoge score. Een
acht voor interieur/exterieur, een acht
voor klantvriendelijkheid, een acht
voor het uitserveren, een negen voor
de snelheid van bediening en een ne-
gen voor de kwaliteit van de produc-
ten. 

Arjan: ‘Het enige minpuntje in het
rapport was het onderdeel ‘meer ver-
koop’, met andere woorden we zou-
den nog meer omzet in de zaak zelf
kunnen draaien. De jury tekende daar-
bij wel aan dat de omzet die we op de
huidige locatie behalen, bijzonder
knap is. Toen wij pas met de verkie-
zing meededen vond de ‘mystery gu-
est’ de locatie in Vorden niet gunstig
(35 meter van de hoofdstraat in een
nis van drie meter breed). Daar heb ik

tegen geprotesteerd. Ik kan toch moei-
lijk het pand ‘oppakken’ en het ergens
anders neerzetten? Daarin gaf de orga-
nisatie ons gelijk.

Arjan en Coby Menzing waren een
aantal jaren geleden in het oosten van
het land op zoek naar een eigen hore-
ca pand en kregen min of meer bij toe-
val de mogelijkheid om het huidige
pand aan het Kerkepad te huren. Ar-
jan: ‘Dat was in de beginjaren best een
harde leerschool en was het voor Coby
en mij erg zwaar. De kentering kwam
rond 2003. We konden het pand ko-
pen en kort daarna hebben we ons
ook aangesloten bij Plaza Nederland.
Dat bleek een goede beslissing. Ik heb
het daarnet al gezegd, geluk gehad
met onze medewerkers. Daardoor kan
ik momenteel ook de meeste tijd aan
de locatie in Leesten besteden, in de
wetenschap dat Vorden gewoon door
draait. Ook de inbreng van mijn echt-
genote Coby is erg belangrijk. Zij
neemt de administratieve bezigheden
voor haar rekening. Richting toekomst
zit ik nog vol met plannen. Ik ben net
veertig, een leeftijd om nog volop am-
bities te hebben’, zo zegt een optimis-
tische Arjan Menzing.

Eigenaar Arjan Mensing: 'Met dank aan het personeel'

Plaza Vorden & Plaza Leesten bij de
25 beste cafetaria's van Nederland!

Arjan Menzing, eigenaar van Plaza Vorden en Plaza Leesten kon vorige
week zijn geluk niet op toen hij bericht kreeg dat zijn beide cafetaria’s wat
het jaar 2008 betreft, tot de beste 25 in Nederland behoren. In de verkie-
zing ‘Cafetaria Top 100’, eindigde zijn bedrijf in Vorden op de 23e plaats en
Leesten op de 22e, of anders gezegd respectievelijk nummer drie en twee
van de provincie Gelderland. Het Lochemse ‘Daily-in’ eindigde landelijk
op de 7e plaats en werd daarbij tevens tot de beste van Gelderland uitge-
roepen. Arjan Menzing over deze verkiezing: ‘Wij doen al vier jaar mee, vo-
rig jaar stond Vorden op de 82e plaats, ook niet gek wanneer je bedenkt
dat er in Nederland ongeveer 5000 cafetaria’s zijn (het is mij overigens niet
bekend hoeveel er aan de verkiezingen hebben meegedaan). In één jaar
een sprong van 60 plaatsen maken is toch fantastisch!

V.l.n.r.: Coby, Arjan, Vera, Jo-anne. Op de voorgrond dochter Joelle menzing (6).
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Algemene beschouwingen
Begroting 2009

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Amarylissen
verschillende kleuren
drie stelen

€ 5.00

VOV leden let op!
WWoensdag 29 oktoensdag 29 okt ..
ledenvergadering

19.30 uur
Hotel Bakker

Spaar voor extra zegels v.h. 
Gratis boodschappenpakket

Kilo Schouderkarbonade +5 gratis Spaarzegels € 3.99
Kilo Kipdrumsticks, gekr. +5 gratis Spaarzegels € 3.99
Wint u deze week bij ons een afwasmachine,

kom en koop 2 Calgonit producten en win.
Gratis Roomboter bij aankoop van 

2 pakjes krentenwegge van bakkerij Scholten
Bent u een wijnliefhebber, meld u dan aan voor de wijnproefavond op 12 november!

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Dagmenu’s
29 okt. t/m 4 nov. 2008 

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

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

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

Woensdag 29 oktober 
Champignonsoep/Huisgemaakte Hutspot met ribbetjes,
jus en zuurgarnituur.

Donderdag 30 oktober
Rollade gebraden in jus, kookaardappel en groente/
chocolademousse met slagroom.

Vrijdag 31 oktober
Bruine bonen soep/Victoriabaars met dille saus, aard-
appelen en rauwkostsalade.

Zaterdag 1 november
Italiaanse cordonbleu, aardappelen en rauwkost-
salade/ijs met slagroom (alleen ophalen).

Maandag 3 november 
Gesloten.

Dinsdag 4 november
Wiener schnitzel met aardappelen en groente/ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 nov. 10.00 uur ds. J. Kool, gezamenlijke dienst in
de Dorpskerk, ondertekening federatie-overeenkomst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 nov. 10.00 uur ds. J. Kool, gezamenlijke dienst in
de Dorpskerk, ondertekening federatie-overeekomst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 november 10.00 uur Marianne Benard.
Woensdag 5 november Dankdag 19.30 uur dhr. R. Baauw.

R.K. kerk Vorden
Zondag 2 november Eucharistieviering, Allerzielen.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 1 november geen viering.
Zondag 2 november 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
1 en 2 nov. B.W.A.M. Polman, Lochem, tel. (0573) 25 14 83.
Spreekuur van 11.30 tot 12.00 uur, alleen voor spoedgevallen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

�Heerlijke oliebollen uit
Wichmond; ze zijn er weer
zaterdag 1 november. Ver-
koop ten bate van het onder-
houdsfonds van de Ned.
Herv. Kerk.

�Voor Nordic Walking:
www.vitalnowa.nl 0575 - 46
36 03.

�Lekker in uw vel? Herbalife
uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32
66 69.

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

�Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt
en Boekenbeurs. U kunt de-
ze doorgeven op de volgen-
de telnrs. 551486 en 06-
51380097

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

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

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

Tel. 0314-621285

�Grolsch Verzamelaars Gil-
de Brouwerij-Artikelen Beurs
op zondag 2 november van
10.30 - 16.00 uur. Lokatie:
Koninklijke Grolsch N.V.,
Brouwers-laan 1 te Ensche-
de. Entree € 2,00.

Gieser Wildeman stoofperen
maat XXL 2 kg voor       3,49
Frieslander aardappelen

10 kg voor       3,99
Wegens succes herhaald:

Spaanse mandarijnen
vol van smaak, zonder pit 20 stuks       2,99

Gemakkelijk en gezond dagvers uit eigen snijkeuken:

Alle gesneden groentes
2e zak       halve prijs

Boer’nland kriel
voorgegaard 500 gram       1,99

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 1 november. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

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

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

�Afslanken, fitter leven, een
nieuw balansprogramma!
Mw. Bruggink 0575 - 46 32
05.

�Speel mee met VV Vorden!
Koop een lot!

�Speel mee met VV Vorden!
Koop een lot!

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

Het is herfst

Vlaai v/d week

Hazelnootvlaai  
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 bruin vloer € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Speculaasstaaf
met heerlijke amandelspijs vulling € 2,75
Slagroomschnitt € 5,95

�Te huur: Kamers met volle-
dig pension. Tel. 0573-
453760.



Contactjes
vervolg

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

Wij willen u allemaal hartelijk bedanken voor uw
warme belangstelling en uw medeleven na het
overlijden van onze lieve en zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

Anneke Lenselink

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Vorden, oktober 2008

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Alleen op afspraak.

Praktijk voor de 
Chinese Geneeskunde

NIEUW IN PRAKTIJK: TUINAMASSAGE      

PREVENTIEVE MASSAGE: BLIJF VITAAL EN 
WORD GEZOND OUD

Naarmate de jaren verstrijken, krijgt een ieder te maken
met vermindering van desbetreffende orgaan functies.
Vooral degene die nogal weinig bewegen geldt dat de
bloedsomloop traag is.
Juist voor dit soort mensen, die eigenlijk te weinig bewe-
gen is deze vorm van Tuinamassage uitermate geschikt
om bloedsomloop door het hele lichaam te bevorderen en
veroudering tegen te gaan. Losmaken van spieren geeft
ontspanning en heeft een heilzame werking. Ook bij
mensen bij wie de klachten samenhangen met chronische
stress waaronder spijsverteringsklachten en ademhalings-
problemen.

Tevens in de Praktijk: Shiatsu-Therapie/Ooracupunctuur. 

Behandeling word vergoed door verschillende Zorgverzekeraars. 

Voor informatie of behandeling op afspraak:

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

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

�Goed tehuis gezocht voor
onze Appenzeller hond. Het
is een reu van 7 jaar. Kan niet
met kleine kinderen maar is
erg lief. Hij is waaks, gericht
op zijn baasje en graag bui-
ten. Marko Taken tel 06
22417083

KEURSLAGERKOOPJE

Magere Runderlappen
4 stuks € 5.50

SPECIAL

Bietel 100 gram € 1.75

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden Runderrollade 100 gr.

Grillworst 100 gr.                  samen € 2.89

KOOKIDEE

Italiaanse gehakt 
cordonbleu 4 stuks € 5.95
GRATIS FLES RODE WIJN

MAALTIJDIDEE

Nasi of Bami 500 gram € 2.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Bietel, dat is uw titel”

Onze special van deze week is een gemarineerd filetlapje met ontbijtspek,
gevuld met ui en bietjes. Dat verklaart gelijk de naam, Bietel. Naast de

verrassende combinatie van ingrediënten en verrukkelijke smaak, maakt
de korte bereidingstijd de Bietel een Special om u tegen te zeggen.

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

�Speel mee met VV Vorden!
Koop een lot!

Op 14 oktober 2008 is onze zoon, broertje

Gijs
geboren.

Tonnie, Sanne & Teun Klein Selle

Pasmanshaard 19
7261 VL  Ruurlo

TANKEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN

�Bronckhorsterkleindieren-
show georganiseerd door
PKV Vorden in Kapel De Wil-
denborch, Kapelweg 1 Vor-
den Te bezichtigen zijn ruim
250 dieren waaronder Hoen-
ders, Watervogels, Konijnen,
Cavia's en Sierduiven. Zater-
dag 1 nov. 14.00 uur eindju-
rering Kin en dier. Zondag is
er een verkoopklasse van
Hoenders, Konijnen, Water-
vogels en Cavia's Vrijdag 31
oktober 20.00 uur tot 22.00
uur Zaterdag 1 november
10.00 uur tot 20.00 uur Zon-
dag 2 november  10.30 uur
tot 16.30 uur Toegang gratis.

DANKBETUIGING

Hartelijk dank voor al uw kaarten, brieven, bezoekjes,
telefoongesprekken of zomaar een praatje tijdens de
ziekte en na het overlijden van onze lieve

TOON VENDERBOSCH

Fien Venderbosch-Wiegerinck
en kinderen

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

Kostuumweek 
bij Teunissen Mode in Ruurlo



DE STELLING TOEKOMST GELDERSE BOER LIGT IN GELDERLAND! [IN 49 WOORDEN]

Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

De Week van de jeugdzorg is van 1 tot 9 november. Wie wint 
de Gelderse Jeugdzorg Award 2008?

Gld.nieuws
Provinciale Staten in debat 
over toekomst Gelderse boer
Woensdag 12 november gaan Provinciale 

Staten in debat met inwoners en verte-

genwoordigers van organisaties over de 

toekomst van de Gelderse boer. 

De discussie gaat over de gevolgen van de 

marktwerking voor startende agrariërs, 

of schaalvergroting meer zekerheid biedt 

in de toekomst en welke rol de provincie 

daarbij kan spelen. 

Het debat is in café-restaurant Den 

Bremer in Toldijk (gemeente Bronck-

horst) en begint om 20.00 uur. De dis-

cussie wordt gevoerd aan de hand van 

stellingen. Iedereen kan alvast mee dis-

cussiëren via: www.vertelhetps.nl 

Meer informatie

www.gelderland.nl/geldersdebat

Franske van Hooijdonk, T (026) 359 85 57 

geldersdebat@prv.gelderland.nl

Prijsvraag
De vraag van deze maand: Wat is een 

neveneffect van het gebruik van beweeg-

tuinen? Stuur je antwoord voor 22 novem-

ber naar de provincie Gelderland, t.a.v. 

Marjan Luyten, Antwoordnummer 411, 

6800 WC  Arnhem. Een postzegel is niet 

nodig. Eén inzending per naam en adres. 

Uit de inzenders van het goede antwoord 

trekken we de naam van de winnaar die 

twee toegangskaartjes krijgt voor Bur-

gers’ Zoo. 

Het antwoord op de vraag van oktober 

luidt: 3 oktober. Het merendeel van de 

vele inzendingen was goed. Als winnaar 

kwam uit de bus A. Holkamp uit Arnhem. 

Hartelijk gefeliciteerd namens de 

redactie!

Heuptwisters en evenwichtsbalken

Ouderen houden zich fit en soepel
Het zijn vooral vrouwen die gebruik 

maken van de heuptwisters, loopbrug-

gen en zitfietsen in de beweegtuin voor 

senioren bij zorgcentrum Beringhem in 

Bennekom. Terwijl ze hun heupen wat 

soepeler maken, wisselen ze nieuwtjes 

uit. 

Het initiatief voor de ontwikkeling van 

fitness in de open lucht voor ouderen, 

komt van de provincie. Ze nodigde par-

tijen uit om met ideeën te komen. De 

zorginstellingen in Bennekom, Malden, 

Wijchen en Culemborg reageerden en 

ook de gemeente Westervoort kreeg op 

verzoek subsidie voor een beweegtuin. 

Beweegtuin voor oud naast skatebaan en klimrek voor jong

Natuurlijk ligt de toekomst van de Gelderse boer 

hier, in Gelderland. De SP houdt de productie van 

ons voedsel graag dichtbij huis. Dat is beter voor 

het milieu, het gewas en de dieren. Bovendien, 

wie zou de mooie agrarische landschappen, 

zoals het Binnenveld of de Achterhoek, nou willen 

missen? 

Marieke Veltman, fractie SP

Inderdaad, want Gelderland kan niet zonder boe-

ren! Zij zijn niet alleen belangrijk voor de 

economie en de voedselvoorziening, maar ook 

voor het landschap. In sommige gebieden past 

grootschaligheid, in andere niet. De Gelderse boer 

is gelukkig inventief. De provincie moet facilite-

ren, bijvoorbeeld door meer flexibele regelgeving 

en goede beheervergoedingen.

Peter van Boheemen, fractie CDA

door Christien Visser

De spieren soepel houden en elkaar ontmoeten   



Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt 

Voor alle vragen en informatie

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00, Markt 11, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 

www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

ACTUEELJEUGDZORG

POLITIEKE AGENDA 

CONTACT GEDEPUTEERDEN

Tijdens de Week van de Jeugdzorg zijn er in Gelderland activiteiten voor jongeren, hun ouders, hulpverleners en politici. Bij-

voorbeeld de Gelderse Jeugdzorg Award 2008 voor een bijzondere hulpverlener. Cabaretière Sarah Kroos treedt op voor leer-

lingen van Arnhemse basisscholen. De Jeugdzorgbus gaat langs middelbare scholen in Gelderland. Jongeren uit de jeugdzorg 

vertellen daar over hun ervaringen aan leeftijdgenoten. Gelderse wethouders en statenleden kunnen in deze week een dag 

meelopen in de praktijk van de jeugdzorg. Meer informatie over het programma op www.weekvandejeugdzorggelderland.nl

door Christien Visser

Acht molens kunnen Aalten van groene stroom voorzien
Wie denkt dat windmolens alleen aan de 

kust voldoende groene energie opleve-

ren om rendabel te zijn, moet een kijkje 

nemen in het windmolenpark Hagen-

wind bij Aalten. Dit door tien boeren en 

één techneut opgezette project draait 

vanaf mei dit jaar boven verwachting. 

Het is een van de door de provincie Gel-

derland ondersteunde initiatieven in de 

strijd tegen de klimaatverandering. 

Meer informatie 

Voor het hele programma: www.kcg.nl

Onder het motto ‘Aanpakken en Aan-

passen’ heeft de provincie Gelderland 

voor de komende vier jaar 26 miljoen 

euro uitgetrokken voor regionale pro-

jecten die iets doen aan de klimaatver-

andering. Naast geld worden kennis en 

coördinatie ingezet.

Zo ondersteunt de provincie de aanleg van 

een windmolenpark bij Aalten en het met 

biogas verwarmen van een subtropisch 

zwemparadijs in Putten. Ook een proef in 

honderd Apeldoornse huishoudens met 

ultramoderne verwarmingsketels die zelf 

elektriciteit opwekken. 

Het aanpakken van CO2 –uitstoot is van 

belang en ook de aanpassing aan de 

klimaatverandering. Projecten als Waal-

weelde in Rivierenland en Hitte-eiland in 

de Stadsregio Arnhem-Nijmegen zoeken 

mooie oplossingen voor toekomstige 

hogere waterstanden en hogere tempera-

turen in de binnensteden. 

Meer informatie

www.gelderland.nl onder: beleid/klimaat 

en milieu

Provincie stimuleert regionale klimaatprojecten

Lunchprogramma in het Huis 

der Provincie

Op woensdag 29 oktober 2008 organiseert de 

provincie Gelderland in samenwerking met 

het ArtEZ conservatorium het tweede van een 

serie gratis lunchconcerten. Muziektheater-

studenten van Artez jaar 1, 2 en 3 verzorgen in 

de pauze van de Statenvergadering van 12.30 

– 13.30 uur een openbaar concert met een mix 

van solo’s, duo’s, kleine en grote ensembles. 

Uitgevoerd worden gospels van Randy New-

man, a capella barbershopliederen, 

muziektheatersongs van Stephen Sondheim, 

Nederlandse luisterliedjes en het Dies Irae 

van Mozart. Het concert is op de Zuidgalerij 

van het Huis der Provincie, Markt 11 in Arn-

hem. De provincie zorgt alleen voor de thee 

en de koffie. 

Aansluitend aan het concert is er voor de 

bezoeker een rondleiding door het monumen-

tale Huis der Provincie, dat sinds 2007 op de 

rijksmonumentenlijst staat. Geinteresseer-

den kunnen in de hal de tentoonstelling 

‘100 x 100, een reis langs gezichten van 

100-jarigen’ bekijken. 

Meer informatie

www.gelderland.nl/concerten of Alco Adema, 

T (026) 359 9004

Gratis museumdag

Op de derde Gratis Museumdag in Gelderland 

was het een drukte van belang in veel musea. 

Meer dan 20.000 kinderen en hun ouders 

waren op stap.

Commissievergaderingen

Woensdag 19 november 

Landelijk Gebied en Water (LGW)

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 9.30 uur

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu (RWM)

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 9.30 uur

Mobiliteit en Economische Zaken (MEZ)

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 14.00 uur

Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur (JZC)

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 14.00 uur

Algemeen Bestuur en Financiën (ABF)

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 17.30 uur

Vergadering Provinciale Staten

Woensdag 29 oktober

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 10.00 uur

Gemeentebezoeken

Commissaris van de Koningin

19 november Rheden 

27  november Ubbergen 

11 december Apeldoorn

Hans Esmeijer, T (026) 359 94 22 

j.esmeijer@gs.gelderland.nl   

Marijke van Haaren, T (026) 359 90 96 

m.van.haaren@gs.gelderland.nl 

Harry Keereweer, T (026) 359 94 26

h.keereweer@gs.gelderland.nl 

Annelies van der Kolk, T (026) 359 94 23

a.vander.kolk@gs.gelderland.nl 

Theo Peters, T (026) 359 90 98

t.peters@gs.gelderland.nl 

Co Verdaas, T (026) 359 94 21

j.verdaas@gs.gelderland.nl   

Het kan niet hard genoeg waaien in de Achterhoek   foto Marco Vellinga



De Vordenaar heeft richting toekomst
een duidelijke planning voor zich zelf
gemaakt. Momenteel krijgt hij één
dag per week les van Cas Spijkers, één
van Nederland’ s bekendste koks. Wan-
neer Roy in 2010 slaagt mag hij op zijn
visitekaartje ‘ondernemer- manager’
zetten. Roy: ‘Ik zit momenteel volop in
mijn ontwikkeling, ik was dan ook
zeer verheugd dat onze nationale
jeugdploeg het ‘grote’ Nederlandse
team mocht helpen tijdens de voorbe-
reiding op het wereldkampioenschap
voor landenteams dat vorige week in
Erfurt werd gehouden. Een prachtige
ervaring dit te mogen meemaken’, zo
zegt hij. Overigens was dit een zeer bij-
zonder kampioenschap dat door de
Duitsers werd omschreven als ‘Ika
Olympiade der Köche’. 

Roy: ‘Een gigantische happening, stel
je voor zo’n 5000 koks in een grote
beurshal in Erfurt bijeen, een geweldi-
ge ambiance. Zo ook de presentatie
van de landen (52 nationaliteiten) bij
binnenkomst. Ik was zeer vereerd dat
ik het bord ‘Nederland’ mocht dragen.
De voorbereidingen op een dergelijk
WK beginnen al enkele dagen voor het
kampioenschap. Wij kwamen als
jeugdploeg in Zeist bij elkaar om mee

te helpen. Bij mij lag het accent o.m.
op de voorbereiding van de koude
voorgerechten. Vervolgens gingen we
met zijn allen met de bus naar Erfurt,
waar elke ploeg een eigen keuken
kreeg toegewezen om daar de gerech-
ten ‘ wedstrijd- gereed’ te maken. Op
de wedstrijddag zelf worden de ge-
rechten op een grote showtafel neer-
gezet. Daarmee zaten de werkzaamhe-
den er voor onze jeugdploeg op. 

Terwijl de jury ‘proefde’ en alle tafels
ter beoordeling langs ging, kregen wij
de gelegenheid om foto’s en notities te
maken. Allemaal zeer leerzaam. Met
name op het gebied van de koude ge-
rechten viel er voor mij veel te leren,
zoals bijvoorbeeld de verschillende
technieken die bij de bereiding wor-
den toegepast. Momenteel ben ik hier
thuis alles aan het uitwerken want wij
moeten allemaal over onze ervaringen
van het WK aan de coach rapporte-
ren’, zo zegt Roy Eijkelkamp, die ver-
telde zeer onder de indruk te zijn van
het Noorse team. Roy: ‘Bij Noorwegen
is het allemaal zeer professioneel. Ook
zij kwamen in Erfurt met een grote
bus aan, met daarop de afbeeldingen
van de koks. Die zijn daar ware hel-
den. In Noorwegen werken de koks in

de restaurants allemaal op basis van
een 4-jarig contract. Daarna worden
ze veelal door concurrerende restau-
rants ‘weggekocht’, net topsport’, zo
zegt Roy.

Overigens was Nederland tijdens de
WK in Erfurt zeer succesvol. De pun-
ten van de individuele koks (dus de
ploeg) worden bij elkaar opgeteld. Be-
haalt een ploeg tussen de 90 en 100

punten dan ontvangt men de gouden
Olympische (WK) plak. Het Neder-
lands team behaalde in Erfurt een
gouden medaille in de categorie ‘kou-
de schotels’, een gouden plak in de ca-
tegorie ‘hoofdschotels’ en een zilveren
medaille in de categorie ‘desserts’.
Voor Roy Eijkelkamp smaken deze da-
gen van ‘glitter en glamour’ naar
meer, zo vertelde hij. In januari 2009
doet hij wederom mee aan het Neder-

lands jeugdkampioenschap. Dat
wordt tijdens de Horecafa-beurs in
Amsterdam gehouden. Dan wordt ook
het boek ‘Koksgilde Nederland’ gepre-
senteerd met daarin opgenomen twee
recepten van Roy Eijkelkamp (voorge-
recht met rivierkreeften en een recept
van een vegetarisch hoofdgerecht.
‘Daar ben ik best wel trots op’, zo zegt
Roy.

Wereldkampioenschap koken leerzame ervaring voor
Roy Eijkelkamp
In 2007 werd hij in de categorie tot 24 jaar uitgeroepen tot de beste jeugd-
kok van Nederland. In datzelfde jaar werd hij bij de strijd om de ‘Benelux-
titel’ eervol tweede. Intussen is de thans 21-jarige Roy Eijkelkamp opgeno-
men in de Nederlandse jeugdploeg en hoopt hij met dit team in 2009 ho-
ge ogen te gooien tijdens het wereldkampioenschap voor landenteams.
Het is nog niet bekend of deze WK in Schotland of Cyprus zal worden ge-
houden. Roy: ‘ Het nationale jeugdteam bestaat sinds kort. De ploeg be-
staat uit zeven jongelui in de leeftijd 19 tot 24 jaar. Onno Kokmeijer is on-
ze coach. Volgende maand gaan we voor het eerst samen trainen. Dat ge-
beurt bewust op een zondag. De restaurants waar deze koks werken zijn
namelijk allemaal op zondag gesloten, zo ook restaurant ’t Diekhuus in
Terwolde waar ik zelf als aankomend sous-chef werk’, zo zegt Roy Eijkel-
kamp.

In Vorden werden de verwachtingen
(qua belangstelling) zaterdagavond
verre overtroffen. Honderden peuters,
kleuters, ‘grotere jeugd’, ouders-

grootouders waren op en rond het
grasveld bij de hervormde kerk bijeen-
gekomen. VOV voorzitter Marcel Lefe-
rink heette alleen welkom. Kinderboe-

kenschrijfster Martine Letterie vertel-
de, gezeten in een grote stoel en zij wel
volop in de ‘spotlights’, over ‘Het ge-
vaarlijke venster van Tonke Dracht’.
Een spannend (ridder) verhaal. De
jeugd vond het prachtig en luisterde
ademloos toe.

Daarna vertrok de grote stoet jongens
en meisjes onder begeleiding met
lampions over het Kerkepad, brugge-

tje over, langs de Vordensebeek, stukje
Nieuwstad naar de Wehme. De bewo-
ners genoten volop toen ze al die licht-
jes in de duisternis voorbij zagen trek-
ken. (De lampions waren aangeboden
door Drukkerij Weevers). Bij terug-
komst op het grasveld kon de jeugd
kennis maken met een Sterrenwacht
en kon zij onder meer Jupiter zien.
Jaap Kaemingk en Hans Heuvelink
van ‘Sterrenwacht Phoenix’ gaven

daarbij tekst en uitleg. Met de door de
scoutinggroep rondom het grasveld
aangelegde houtvuren, konden de
kinderen ook broodjes bakken. Stef
Woestenenk begeleidde zich zelf op gi-
taar bij het zingen van een potpourri
kinderliedjes. De jeugd zong met volle
borst mee, vooral toen Stef het lied
‘Mijn moeder is een stress-kip’ zong.
De moeders hoorden het allemaal met
een glimlach aan.

'Nacht van de Nacht' in Vorden leuk en spannend!
In samenwerking met de gemeente Bronckhorst, de Vordense Onderne-
mers Vereniging (VOV), Natuurmonumenten en de Stichting Berend van
Hackfort werd ook in Vorden ‘De Nacht van de Nacht’ georganiseerd. De-
ze ‘Nacht’ is een jaarlijks initiatief van de provinciale Milieuorganisaties
en Stichting Natuur en Milieu om daar mee te bereiken dat gemeenten en
bedrijven meer rekening houden met het belang van de duisternis.

Martine Letterie vertelt. De jeugd vindt het spannend.



Ook dit jaar was er veel belangstelling
van verenigingen en stichtingen voor
het Coöperatiefonds. Tot en met 7 juli
2008 konden projecten worden voor-
gedragen. Maar liefst 170 aanvragen
zijn ingediend voor een bijdrage uit
dit fonds. Alle aanvragen zijn in sep-
tember zorgvuldig door een jury be-
oordeeld en getoetst aan de vooraf
vastgestelde criteria. Elk kantoor van
de bank had hiervoor een eigen jury,
bestaande uit vertegenwoordigers van
het lokale ledenpanel, de desbetref-
fende kantoordirecteur, een medewer-
ker van de afdeling Marketing & Com-
municatie en een adviseur Coöperatie-
zaken. 

Woensdag 15 oktober zijn de cheques
door de bank uitgereikt aan alle 'win-
naars' van het Coöperatiefonds 2008
tijdens drie feestelijke bijeenkomsten
op de Rabobankkantoren in Zutphen,
Vorden en Lochem.

WINNENDE PROJECTEN
RABOBANK COÖPERATIEFONDS
2008 

PROJECTEN ZUTPHEN EN OMGE-
VING
Stichting Kom Op Zutphen € 1.000,00
begeleidingskosten van uitstapjes in
2009  
Commissie Kultureel Broek Broek €
500,00 realisatie project Met de Mu-
ziek Mee
Stichting Beheer Dierenweide Zwa-
nenvlot Zutphen € 750,00 nieuw die-
renverblijf
Stichting Hartreanimatie Zutphen
Zutphen € 1.000,00 aanschaf van ba-
by/kinderoefenpop
Stichting Zorg-Wooncentrum Den
Bouw Warnsveld Warnsveld €

5.000,00 aanschaf en installatie appa-
ratuur voor domotica
Stichting Warkense Molen Zutphen €
5.000,00 restauratie en herstel van een
stoltenberg met historische bakoven
Stichting Ouderenwerk Lochem Gors-
sel € 14.500,00 aanschaf van een nieu-
we bus
Stichting Gorsselse Zwembaden Gors-
sel € 5.500,00 aanschaf van één luie
zwembadtrap

SCW Gorssel Gorssel € 750,00 aan-
schaf stalen doel
Soroptimist International, club Zut-
phen Laren Gld. € 8.000,00 realisatie
berging en overdekte fietsenstalling
bij het Hospice in Zutphen
Stichting Vrijwilligers Terminale
Thuiszorg Noaberhulp Zutphen €

1.000,00 ontspanningdag voor de vrij-
willigers van de stichting
Videogroep Het Accent-Gorssel Lo-
chem € 500,00 leveren kwaliteitsdvd's
aan zorgcentrum de Borkel in Gorssel
en haar steunpunten in Almen, Epse,
Eefde en Harfsen
Stichting Interact Zutphen € 1.000,00
aanschaf van laptops
Stichting Welzijnswerk Zutphen Zut-
phen € 1.000,00 aanschaf van fietsen
voor het fietsproject voor allochtone
vrouwen in Zutphen
Omnivereniging Sportclub Gorssel
Gorssel € 375,00 aanschaf veiligheids-
vesten voor vrijwilligers van VV Gors-
sel, Omnivereniging Sportclub Gorssel
en de Vullerschool
Oudheidkundige vereniging de Elf
Marken Almen € 5.000,00 aanschaf
rails/bielzen smalspoor t.b.v. de inrich-
ting van het pleintje voor het tram-
huisje in Gorssel
Speeltuinvereniging Hassinkweide Ep-
se € 600,00 viering van het 50-jarig be-
staan van de vereniging samen met de
bevolking van Epse

Alzheimer Nederland afdeling Zut-
phen en omgeving Zutphen €

1.200,00 dagje uit voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers
Kans Plus afdeling Zutphen Brummen
€ 1.000,00 boottocht voor met men-
sen met verstandelijke beperking en
hun familie
R.K. Parochie St. Jan Emmanuel
Warnsveld € 5.000,00 aanschaf ban-
ken voor de R.K. begraafplaats aan de
Warnsveldseweg in Zutphen die open-
gesteld wordt als stilte-wandelgebied
Stichting Hanzehof Zutphen €

1.250,00 marketingkosten voor één
speeldag van de Hofmakerij 

PROJECTEN VORDEN EN OMGE-
VING
Stichting Beheer Katholiek Erfgoed
Vierakker € 2.000,00  bijdrage inrich-
ting tuin
Culturele commissie voormalige ge-
meente Steenderen Steenderen €

900,00  kinderen in aanraking bren-
gen met discipline 'beeldend'
Vereniging Oud Vorden Vorden €

2.500,00  bijdrage opzetten
cultureel/historisch archief
HLTC 'Het Elderink' Hengelo €

1.900,00  AED t.b.v. tennisbanen 
Gezamenlijke basisscholen voormali-
ge gemeente Steenderen Steenderen €
750,00  Project sportieve ontmoeting
aan de basis
E.H.B.O. Steenderen Steenderen €

225,00  vervanging en uitbreiding kof-
fers
WBE Steenderen Steenderen € 900,00
aanschaf materiaal zwerfvuildag
Steunstichting CBS Bekveld Hengelo €
4.000,00  herinrichting schoolplein 
Passage Toldijk Toldijk € 257,00  aan-
schaf kopieerapparaat/printer
OBS Dorpsschool Vorden Vorden €

700,00  vergroten/verbeteren contact
tussen kinderen en bewoners Beekdel-
le 
Historische Vereniging Steenderen
Vorden € 2.500,00  bijdrage inrichting
werk- archiefruimte 
Voetbalvereniging Steenderen Steen-
deren € 1.900,00  aanschaf AED
Stichting Molen De Hoop Rha Rha €
1.000,00  promotie molen De Hoop
Stichting Hulpdienst Hengelo-Keijen-
borg Hengelo € 175,00  aanschaf DVD
speler
Stichting scouting Vorden-Hengelo
Vorden € 1.000,00  aanschaf werkban-
ken/veiligheidsbrillen/gehoorbescher-
mers/kledingkast
Stichting Berend van Hackfort Vorden
€ 500,00  aanschaf poort en tent
Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst  Vorden € 750,00  bijdra-
ge informatievoorzieningen 
Bibliotheek West-Achterhoek Vorden
€ 6.000,00  opzetten/inzetten 'makke-

lijk lezen plein"
Kapel Wildenborch Barchem €

2.380,00  bijdrage aan lichtinstallatie
Oranjestichting Olburgen/Rha Olbur-
gen € 760,00  aanschaf 1 tent en in-
richting
U.V.V. afdeling Hengelo Keijenburg €
800,00  aanschaf vitrinekast
Voetbalvereniging Socii Vorden €

900,00  aanschaf oefenmuur
Vereniging Belangengroep Stad
Bronkhorst Bronkhorst € 1.250,00  res-
tauratie stadspomp 
E.H.B.O. Hengelo Hengelo € 850,00
aanschaf jassen en tent

PROJECTEN LOCHEM EN OMGE-
VING
Stichting de Berkelzomp Borculo €

3.500,00  bedrag te besteden aan aan-
schaf 3 AED's
Behoud Zwieps Lokaal Lochem €

1.000,00  bijdrage uurwerk toren
Toneelvereniging Tot nut en genoegen
Borculo € 300,00  aanschaf nieuwe
coulissen
Peuterspeelzaal de Harlekijn Ruurlo €
600,00  aanschaf muziekinstallatie
met boxen
Speel-o-theek De Dobbelsteen  Ruurlo
€ 750,00  aanschaf speelmateriaal
Chr. Muz. Ver. Soli Deo Gloria Harfsen
€ 2.000,00  bedrag te besteden aan
aanschaf bugel
Stichting De Garve Lochem € 4.315,00
aanschaf zandbak/speelhuis
Vogelvereniging De Gekleurde Zanger
CLW Noordwijn Lochem Laren €

5.000,00  plaatsen nieuwe volière. 
Gymnastiekvereniging Haarlo Haarlo
€ 500,00  aanschaf 2 mini-goaltjes
met bal
Stichting Ons Huis (Dorpscentrum Al-
men) Almen € 7.500,00  vervanging
meubilair Dorpshuis
Stichting Sport en Spel voor verstande-
lijk gehandicapten Neede € 1.000,00
aanschaf sportkleding
Sterrenwacht Phoenix Lochem €

2.000,00  bijdrage inrichting sterren-
wacht
Stichting Vrienden Woonzorgcomplex
Ruempol Laren € 6.800,00  aanschaf
duofiets
O.B.S. De Barchschole Barchem €

3.750,00  helft aanschaf nieuw speel-
toestel
Stichting Peuterspeelzaal Geesteren 't
Krielennest Geesteren € 6.746,00  aan-
schaf Mike + fundatie + montage 
Betula Borculo € 1.557,00  aanschaf
muziekinstallatie
Stichting Openluchttheater Lochem
Lochem € 7.500,00  aanpassing blok-
hut en theehuis

Rabobank keert € 150.000,-- uit

Feestelijke prijsuitreiking Coöperatiefonds 2008

Om de betrokkenheid te tonen met het gebied waarin Rabobank Graaf-
schap-Noord haar kantoren heeft, heeft zij het Coöperatiefonds ingesteld.
In dit fonds wordt jaarlijks een deel van de winst gestort. Eens per jaar
doet de bank een oproep om projecten in te dienen voor een financiële
bijdrage, waarvan een zo groot mogelijk deel van de plaatselijke bevol-
king voordeel kan hebben.

In Baak zijn de schoonmakers al klaar
voor zijn beginnen: er is namelijk
geen zwerfvuil in Baak. Een proper
volkje dat er niet van houdt dat er vuil
in het dorp slingert. Bij gebrek aan
vuil togen twee schoonmakers naar de
Dolfingweg van Baak naar Steende-
ren. Ondanks dat de WBE deze weg
nog afgelopen maart schoon maakte,
was het nu weer hard nodig. Op de
paar kilometer weg waren de bermen
bezaaid met limonade- en bierflesjes,
snoeppapiertjes, pakjes shag enz. In
totaal zijn 7 volle vuilniszakken opge-
haald. Voor de komende maand is de
weg in ieder geval weer schoon. Vol-
gen jaar de volgende schoonmaak-
beurt. Jammer dat het niet anders
kan, ja toch?

Baak is brandschoon!
De gemeente organiseerde op za-
terdag 25 oktober de schoonmaak-
dag voor dorpen. Daarnaast be-
staat er voor het buitengebied in
het voorjaar de dag die de Wild Be-
heer Eenheid voor haar rekening
neemt. Dit keer voor het eerst een
opruimdag voor de bebouwde
kom.

Elkaar opzoeken is in deze tijd niet zo van-
zelfsprekend. Soms wachten mensen op
bezoek, maar er komt niemand. De kinde-
ren werken en wonen niet meer in dezelf-
de woonplaats en het aantal contacten
met de buitenwereld neemt af. Ouderdom
en eenzaamheid spelen een rol in het da-
gelijkse leven. Wie ziet er naar hen om?
Zien we als kerk naar hen om? En is om-
zien naar elkaar niet één van de funda-
mentele zaken van de kerk? Moet je als
kerk in een samenleving, waarin mensen
steeds meer op zichzelf zijn niet juist zeg-
gen: wij zien naar elkaar om, wij zorgen er-
voor dat iedereen er bij hoort, jong en oud.
Maar kunnen we dit wel waar maken? We
zullen dit waar moeten maken. Het is het

hart van ons geloof. Daarin klopt Gods
hart. Het is het cement van de kerk, het ce-
ment van de parochie.
De bezoekersgroep van de Hengelose paro-
chie Willibrord doet haar best om haar
taak zo goed mogelijk te verrichten. Maar
eigenlijk zou ze haar werk nog beter wil-
len doen, meer mensen bezoeken, meer
mensen aandacht geven. Het ontbreekt
hiervoor echter aan meer mannen en
vrouwen die met hen op stap willen gaan
op huisbezoek, bezoek in verpleeghuis en
ziekenhuis. Als u zich geroepen voelt aan-
dacht te hebben voor medemensen in de
parochie en graag meer informatie wilt,
dan kan contact worden opgenomen met
Jan Claver, tel.0575-462763.
Van de kant van de bezoekersgroep komt
de vraag om te worden gelnformeerd over
personen die zijn opgenomen in een zie-
kenhuis of verpleeghuis. Ook zouden zij
graag op de hoogte worden gebracht van
mensen, die bezoek vanuit de parochie op
prijs stellen. In geval van ziekte zijn ook de
pastores graag bereid tot bezoek. Geeft u
gewenst bezoek a.u.b. door aan de paro-
chie door een briefje in de brievenbus, een
telefoontje (461275) of per e-mail.willi-
brord@rkkhengelo.nl. 
Maken we aandacht voor elkaar? vanzelf-
sprekend!

Bezoekersgroep parochie Willibrord Hengelo zoekt vrijwilligers

Bezoekwerk: Het cement van de parochie

Hoe gaat het met je?’ Het is heerlijk
als iemand je die vraag met oprech-
te aandacht en zonder bijbedoelin-
gen stelt. Als je je verhaal kwijt
kunt… Elkaar die vraag stellen be-
tekent betrokken zijn op elkaar.
Laten blijken dat ieders verhaal er
toe doet, dat een ieder belangrijk
is. Zeker bij momenten in het leven
die belangrijk zijn, die onvergete-
lijke indrukken achterlaten. Dat
kan zijn bij vreugde, maar zeker
ook bij pijn, bij verdriet.



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

Op donderdag voorafgaande aan de
show worden de kooien opgebouwd
en 's avonds worden de dieren in de
kooien geplaatst. Vrijdag vindt de keu-
ring plaats door de keurmeesters die
de dieren kritisch beoordelen op
bouw, raseigenschappen, tekening,
kleur en conditie. In elke diersoort
wordt een kampioen aangewezen. De
keuring is alleen toegankelijk voor
helpers en keurmeesters. 's Avonds om
20.00 uur vindt de officiële opening
plaats en worden de hoofdereprijzen
uitgereikt. Tevens zal die avond een lid
worden gehuldigd wegens 25 jaar lid
PKV en tevens 25 jaar lid van de Neder-
landse Konijnen, Cavia en Kleine Kna-
gers fokkersbond (NKB) Daarna is de
tentoonstelling geopend voor het pu-
bliek. 

Evenals andere jaren vindt op zater-
dagmiddag 1 november om 14.00 uur
de eindkeuring plaats van de wed-
strijd Kind en Dier door twee leden
van PKV. De belangstelling is dit jaar
groot. Liefst 15 lievelingsdieren zoals
een kip, konijn, cavia en hamster ko-
men naar de Kapel. Enkele weken voor
de tentoonstelling vindt er een bezoek
aan huis plaats ook door twee leden
van onze vereniging. Er wordt vooral

gelet op huisvesting, omgang en ver-
zorging. De dieren hoeven dus niet
aan tentoonstellingseisen te voldoen.
Het gaat om dieren die ook bij onze
vereniging voor komen.

Op zondag 2 november is er evenals
vorig jaar een verkoopklasse aanwe-
zig.Voor een liefhebber die graag een
huisdier zoals een kip, konijn of cavia
aan wil schaffen een uitstekende gele-
genheid om een goed en gezond dier
te kopen van een erkende fokker. Er
zullen door de leden ruim 250 dieren
worden ingezonden, bestaande uit
hoenders, dwerghoenders, watervo-
gels, konijnen, cavia's en sierduiven.

NIEUWE (JEUGD)LEDEN EN
INZENDERS:
Er zijn dit jaar zelfs 8 nieuwe inzen-
ders, waarvan 5 jeugdleden. De mees-
te van deze jeugdleden hebben de af-
gelopen jaren mee gedaan aan Kind
en Dier. Wij zijn als P.K.V. dan ook bij-
zonder trots op zoveel nieuwe leden
en inzenders die nu voor het eerst
mee doen aan een echte tentoonstel-
ling. Er zal weer een grote verschei-
denheid aanwezig zijn in grootte en
kleuren. Menig bezoeker die niet zo
bekend is met deze sportfokkerij staat

versteld van de vele kleuren, soorten
en rassen die er zijn. Er zal dan ook
weer veel moois te zien zijn. Ook kan
men tijdens de show informatie in
winnen over het houden en verzorgen
van dieren.

De vereniging bestaat uit ruim 80 le-
den, waarvan 12 jeugdleden uit o.a.
Vorden, Hengelo (Gld.), Warnsveld,
Steenderen, Lochem en Laren. In de
gemeente Bronckhorst is PKV de enige
vereniging op dit gebied vandaar ook
de naam "Bronckhorsterkleindieren-
show". Het tentoonstellingsseizoen
loopt van oktober tot en met januari.
Enkele leden zijn de afgelopen maand
op regionale tentoonstellingen al in
de prijzen gevallen met hun dieren.
Veel van onze leden gaan dan ook
naast de eigen clubshow met hun die-
ren naar regionale en landelijke
shows in o.a. Zuid Laren en Utrecht.
Menig ereprijs en zelfs kampioensprij-
zen zijn de afgelopen jaren door leden
van PKV gewonnen.

DE TOEGANG IS GRATIS.
De opening is vrijdag 31 oktober 's
avonds, zaterdag 1 november en zon-
dag 2 november overdag.      
Voor nadere informatie kunt u con-
tact op nemen met: G. Lenselink, voor-
zitter PKV,  tel. 0575-552670 of 06-
53542688.
Adres tentoonstellingsgebouw: Kapel
De Wildenborch, Kapelweg 1, 7251 KM
Vorden.
Zie de advertentie elders voor de ope-
ningstijden.

Bronckhorsterkleindierenshow P.K.V.

Op 31 oktober, 1 en 2 november 2008 houdt PKV wederom haar clubten-
toonstelling onder de naam Bronckhorsterkleindierenshow in de Kapel
in de Wildenborch. De Kapel De Wildenborch is dit jaar bijna volledig
nieuw opgebouwd. Het ziet er fantastisch uit. Ook zal dit de show ten goe-
de komen door de kleuren en een zeer goede verlichting. De voorbereidin-
gen zijn in volle gang. De keurmeesters in totaal 7, zijn gecontracteerd en
ook de nodige vergunningen zijn binnen.

Keurdag 2007

Zaterdag 14 juni 2003: vier muzikan-
ten, die een slordige drie weken daar-
voor voor het eerst samen speelden,
betreden een klein podiumpje op een
klein feestje om een set van wel vijf
nummers te spelen. Het publiek be-
staat uit de leden van de twee andere
bands, een handjevol trotse familiele-
den en drie kleine meisjes op een
bankje. Na afloop zou 'gelegenheids-
zangeres' Renske Zenhorst haar eigen
weg weer volgen, maar het liep an-
ders; The Avalanche was geboren.
Aanvankelijk bestond de band uit vier
man, met naast Renske achter het
drumstel Wouter Gudde, op gitaar
Martijn Emsbroek en op de bas Eelke
van Ark. Hoofdkwartier: oude, gelso-
leerde kippenschuur bij de familie

Emsbroek. Leuke en stevige rockcovers
werden ingestudeerd, onder het mot-
to: "Dit zouden wij leuk vinden om op
een podium te zien". Lol hebben was
prioriteit, een doel dat volop gehaald
werd. 

In oktober 2005 werd The Avalanche
uitgebreid met Miranda Jansen (ex-Va-
cuumcleaners). Zij is sindsdien de mu-
zikale duizendpoot van de band. Zin-
gen, gitaarspelen en natuurlijk de
toetsen bedienen; er is eigenlijk wei-
nig dat ze niét kan. Na bijna vijf jaar
samen muziek maken verliet Martijn
Emsbroek begin 2008 de band om zijn
eigen weg te zoeken. Hij werd opge-
volgd door gitarist Frank de Haan, een
ervaren muzikant die buiten The Ava-
lanche om ook regelmatig zijn gitaar-
kunsten laat zien.

The Avalanche staat nog steeds met
heel veel enthousiasme op het podi-
um; plezier in het spelen en het pu-
bliek laten genieten van muziek staat
centraal.

"Live On Stage in Cafe de Zwaan"
The Avalanche is een coverband die
stevige, lekkere en leuke rockco-
vers speelt. Drie meiden en twee
mannen die graag op het podium
staan en geen zaal ontevreden ach-
terlaten. Repertoire: van Skunk
Anansie tot Metallica van Within
Temptation tot The Killers.

Op woensdag 5 november zal er in
Ons Huis een forum- ontmoeting zijn
met een ex- verslaafde jongere en en-
kele deskundigen onder andere van
Iris- zorg Oost Gelderland. Voor deze

thema- avond onder het motto ‘Nog
eentje!’ zijn jong en ouder van harte
uitgenodigd. De aanvang is om 20.30
uur. 

Op zondagmorgen 9 november begint
om 10.00 uur een ‘Anders Dan’- kerk-
dienst onder het motto ‘Blij! Vrij?’. We
horen over wijn die rijkelijk vloeit, vie-
ren de blijdschap van het leven in ge-
loof en de vrijheid die wij als mensen
van God krijgen om te kiezen. Een ge-
legenheidskoortje o.l.v. Sandra Anker-
smit verleent muzikale medewerking
met bijzondere liederen. 

Alle belangstellenden zijn van harte
welkom! Contactpersoon: Monique
Wiggers, tel. 0575- 463994 . Zie
ook:www. protestantsegemeentehen-
gelogld.nl

Forumavond en kerkdienst
in Week van de Verslaving
De Jeugdraad van de Protestantse
Gemeente Hengelo wil graag met
jongeren en belangstellenden uit
Hengelo en omgeving stil staan bij
vragen rond drankgebruik, drugs-
gebruik, verslavingsrisico’s en het
voorkomen van problemen. Niet
vanuit een eigen deskundigheid,
wel vanuit betrokkenheid op en
liefde voor jongeren. Samen met
jongeren zijn we in gesprek tijdens
bijvoorbeeld de Soos en de Catechi-
satie. De Week van de Verslaving is
een landelijk initiatief van christe-
lijke hulpverleningsorganisaties  (
www.weekvanverslaving.nl)

Op woensdag 12 november kunt u
bij Partycentrum Langeler in Henge-
lo, vanaf 20.00 uur, terecht om bij di-
verse wijnimporteurs te genieten

van de mooiste wijnen die er bij Plus
Hans Eland te koop zijn. In de win-
kel liggen speciale aanmeldingsfor-
mulieren voor uw klaar. Op de
avond zelf kunt u ook wijn bestellen,
met natuurlijk eenmalig een extra
kortingsbon zodat u voor de feestda-
gen al verzekerd bent van wijn uit de
beste wijnsupermarkt van Neder-
land. Kom en proef, uw aanmel-
dingsformulier ligt voor u klaar!

Wijn proeven met Plus
Hans Eland
Weer is Plus uitgeroepen tot beste
wijn supermarkt van Nederland.
Nu is het natuurlijk het leukst
om dit ook zelf te ervaren. Daar-
om is er voor u als klant speciaal
een wijnproefavond georgani-
seerd.

De zwemster van AZ&PC, die onder Fe-
deor Hes traint, zwom in totaal 7 af-
standen en verbeterde ook zeven keer
flink haar persoonlijke records. Op de

400 meter vrije slag verbeterde zij te-
vens het wedstrijdrecord dat sinds
1995 op naam stond van Dagmar Ha-
se, de zilveren medaillewinnares op de
Olympische Spelen in Atlanta. Riene-
kes tijd van 4.09.45 betekende een 6e
tijd ooit gezwommen in Nederland. 

Op de 200 meter vrije slag zwom Rie-
neke een persoonlijk record van
1.58.74, hetgeen anderhalve seconde
sneller was dan haar eerdere persoon-
lijk record.

Snelle tijden voor zwemster
Rieneke Terink
Bij een internationale zwemwed-
strijd in Aken op 17, 18 en 19 okto-
ber, waarbij internationale toppers
uit Duitsland, Luxemburg, Belgie
en Nederland meededen behaalde
Rieneke drie keer de eerste plaats
en wel op de 200, 400 en 800 meter
vrije slag.

In de maand oktober staan de Natio-
nale Brandpreventieweken in het te-
ken van rookmelders. Het brandweer-
korps van de gemeente Bronckhorst
neemt hier ook aan deel. De ‘Rookmel-
derdagen’ in Bronckhorst werd gehou-
den op 6 en 20 oktober. In de brand-
weerkazernes van de brandweerpos-
ten Steenderen, Vorden, Hengelo en
Zelhem konden inwoners terecht voor
informatie over rookmelders. 

Bij de brandweerpost Hengelo, aan
Het Iekink, kwamen weinig mensen
voor informatie. Postcommandant
brandweer Hengelo, Herman Dijk: “De
mensen die er wél zijn geweest komen
met één vraag en gaan dan met veel
informatie naar huis. Wij geven voor-
lichting en advies. Sommige mensen
dachten ook dat we rookmelders ver-
kochten, maar dat doen we niet”. Op
tafels lagen folders en rookmelders en

met een beamer werd een filmpje ver-
toont van een brandende kerstboom.
Na enkele seconden ging door de hit-
te, de staande schemerlamp ook in de
fik zonder dat er vuur bij was. “Men-
sen zien dit en worden daarmee ge-
confronteerd”, zegt Dijk. “Ze zijn ver-
baasd wat de gevolgen zijn”. Door mid-
del van publicaties in onder meer het
weekblad Contact, wordt regelmatig
tips gegeven over brandpreventie.
“Daar blijven we mee doorgaan”. 
Rookmelders kunnen uw leven red-
den bij een brand. Zorg dat u ze ook in
huis heeft! 

Voor meer informatie: bel de brand-
weer Bronckhorst, tel. 0575-750222 of
kijk op www.rookmelders.nu

'Rookmeldersdagen' in Bronckhorst

Rookmelders kunnen uw leven redden bij
een brand
Als er brand uitbreekt, telt iedere seconde. Veel mensen denken dat hen
het niet zal overkomen. In Nederland breekt er in gemiddeld twintig wo-
ningen per dag brand uit. Dat zijn zo’n 8.000 woningbranden per jaar.
Hierbij zijn vijftig dodelijke slachtoffers en 800 zwaargewonden te betreu-
ren. Het nemen van enkele simpele voorzorgsmaatregelen, zoals het
plaatsen van rookmelders, kan het leven redden van uzelf én dat van uw
huisgenoten.

Voor het allerlaatste plaatselijke nieuws:
www.contact.nl



Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Hyundai bewijst kwaliteit:
3 jaar garantie

zonder kilometerbeperking

WEKEN

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

www.bouwmarkt-heijink.nl

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

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

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE

Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555* 

Kijk voor 100 occasions op: www.autoarink.nl

Rio 1.4 
vanaf 
11.495,-

KIA
Picanto 1.0 Light, nu 8750,- nieuw
Picanto 1.0 LXE, 2004
Picanto 1.1 X-ecutive, LM velgen 2007
Rio 1.3 Visto Navi Airco 5-drs 2004
Rio 1.5 LS AUTOMAAT 5-drs 2003
Rio 1.5 LS Navi Airco 5-drs 2004
Rio 1.4 Festival Airco, LM velgen 2008
Carens 2.0 VGT diesel EX, roetfilter 2006
Carens 2.0 CVVTi X-ecutive 7-zits 2006
Carnival 2.5 EX, 7pers, airco, 57000 km 2002
Sportage 2.0 CVVTi X-ception, Leer 2007
Sorento 2.4i Adventure, RVS sidebars 2003
Sorento 2.5 CRDi VGT diesel Adventure 2006

DIVERSEN
Subaru Impreza 1.6 Plus GL AWD 1999
Subaru Impreza 2.0 Plus GL AWD 2001 
Subaru Forester 2.0 S-Turbo AWD 170 pk 2001
Toyota Yaris 1.0 VVTi Sport 3-drs 2001
Toyota Yaris 1.3 VVTi Sol 3-drs 2001
Toyota Corolla 1.3i 16v SW Terra 2000
Toyota Corolla 1.3 Liftback 5-drs, LM velgen 2001
Daewoo Matiz 0.8 SE 5-drs, 44.000 km 2000
Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs, 25.000 km 2003
Daihatsu Gran Move 1.6 CX Airco 2000
Renault Scenic 1.6 Aida 1999
Renault Clio 1.2 Authentique 5-drs 2002
Opel Astra 1.6 Pearl airco 5-drs. 2000

GRATIS LPG-G3 INSTALLATIE
op deze voorraadauto’s

Carens 2.0 CVVT Executive, zilver m., clima, LM velgen, roofrails nieuw
Sportage 2.0 CVVT Executive, blauw m., clima, LM velgen, cruise nieuw
Sorento 3.3 V6 comfort automaat zwart LM velgen, airco etc. nieuw
Magentis 2.0 CVVTi X-ecutive, blauw m., clima, cruise, groot scherm Navi 2006
Magentis 2.7 V6 X-clusive Automaat, grijs m., clima, LM velgen, cruise, vol leer 2007

Kerstpakketten bestellen bij de wereldwinkel

Kom op onze avondopenstellingen om uw eigen
pakketten samen te stellen of een keuze te maken uit
de voorbeeldpakketten, de deur staat voor u open op

31 oktober en 5 november  
van 17.00 u – 20.00 u

Particulieren en bedrijven zijn van harte welkom
De koffie staat voor u klaar.
Voor informatie, tel. 0575-441744 of 0575-551380

Kerkstraat 1a

7251 BC Vorden

tel. 0575 55 41 55



Het was zondagmorgen in het Ludge-
rusgebouw in Vierakker ‘passen en
meten’ om iedereen een plekje te ge-

ven. Een koffieconcert van het jeugd-
orkest en harmonieorkest van Jubal
en het zangkoor Reborn, betekent op

zich al een half vol gebouw. Tel daar
het publiek bij op en het mag duide-
lijk zijn dat alle hoeken en gaten wa-

ren gevuld. Dat alles in een gemoede-
lijke en bijzonder gezellige sfeer. Het
eerste gedeelte van het concert werd
verzorgd door het jeugdorkest van Ju-
bal. Dirigent Henk Vruggink: ‘ Het is
beter om over een leerlingenorkest te
spreken, want het wordt speciaal voor
deze uitvoering ondersteund door en-
kele leden van het harmonieorkest.
Bovendien zijn we vandaag niet hele-
maal compleet want Gijs ligt met her-
senschudding in bed’, zo sprak Henk
Vruggink. Overigens musiceerden de
jongens en meisjes op een dusdanige
manier, dat ze over enkele jaren zeer
zeker een aanvulling voor het ‘grote
harmonieorkest’ zullen zijn.

Als beginnummer werd gespeeld The
Spacious Firmament. Vervolgens on-
der meer het rustige muziekstuk Lo-
nely Stranger en tot besluit het pittige
March to the Planets. Musiceren en
zingen in kleine ruimtes vergt veel im-
provisatie, dus in sneltreinvaart ‘Büh-
ne Frei’ voor het zangkoor Reborn. De
dames en heren van het koor betitelen
zich zelf gekscherend als ‘oudere jon-
gerenkoor’. Een koor dat onder leiding
van dirigent Arnold Cazemier een ne-
gental Engelse nummers zong in het
genre pop en gospel. Het koor werd
beurtelings op de piano ondersteund
door Sandra Ankersmit en Rob Wis-
sink. Na een kleine hapering tijdens
het openingsnummer Venus ( met ver-
baasde gezichten van koor en dirigent
richting de begeleiding) werden er be-
kende en minder bekende liedjes ge-
zongen. 

Zo onder meer het gevoelige lied Tears
in Heaven, het prachtige Stay with me
e.d. Bij Love will find a way konden de
dames van Reborn een lach nauwe-
lijks onderdrukken. Vanuit de zaal
kwamen een paar kleuters naar voren
‘gestoven’ om voor de groep een en-
thousiast dansje uit te voeren. Een al-
leraardigst tafereeltje en het moet ge-
zegd, het koor bleef geconcentreerd
zingen ! Reborn besloot haar optreden
met het welbekende Blueberry Hill.
Na de pauze opende het harmonieor-
kest van Jubal, eveneens onder leiding
van Henk Vruggink, met het spette-
rende Hobbits and Hymn. Tijdens het
nummer Ballad solo optredens van
klarinet en altsax.

Het charmante van een koffieconcert
op het platteland werd deze zondag-
morgen nog eens door dirigent Henk
Vruggink onderstreept toen hij tussen
de nummers door plotseling opmerk-
te ‘dames en heren alle loten zijn ver-
kocht maar we hebben nog wel prij-
zen over’. Hilariteit alom ! Tot slot van
haar optreden ging Jubal met Rock
Classics of the Seventies, dertig jaar in
de tijd terug. Na het musicalnummer
Anthem, een samenwerking van Jubal
en Reborn, zorgde Margreet Gründe-
mann ( voorzitter Reborn ) ervoor dat
de dirigenten Henk Vruggink en Ar-
nold Cazemier en de pianisten Sandra
Ankersmit en Rob Hissink met een
groot boeket bloemen huiswaarts kon-
den keren. En het publiek ging ook
voldaan naar huis, vrijwel allemaal
met onder de arm een prijs uit de ver-
loting !

Koffieconcert Jubal en Reborn in tjokvol Ludgerusgebouw

Jeugdorkest Jubal.

Zangkoor Reborn. Harmonieorkest Jubal.

Ratti
RATTI 1 - NVC NETTERDEN 1
Zondagmiddag 26 oktober stond het
duel tussen Ratti en NVC uit Netter-
den op het programma. Inzet van deze
wedstrijd was de 4e plaats, waar NVC
stond, twee punten voor op nummer
vijf Ratti. Voor de wedstrijd ging Ratti
1 eerst op de foto omdat het elftal een
nieuwe tenue van hoofdsponsor An-
toon Peters aan mocht trekken. An-
toon werd door het elftal en het be-
stuur als dank in de bloemetjes gezet.
In het prachtige nieuwe tenue, kon
om 14.00 uur afgetrapt worden.
Ratti begon fel en speelde verzorgd.
Door de bal in hoog tempo rond te spe-
len, werd NVC direct vast gezet. Ratti
liet er geen gras over groeien en zocht
vanaf het begin de aanval. Vooral het
eerste half uur was Ratti heer en mees-
ter. Na een afgeslagen hoekschop
schoot Guido Mullink van ruim twin-
tig meter met buitenkant voet de eer-
ste bal in de touwen. Een knappe goal
en een dikverdiende voorsprong. NVC
kwam er totaal niet aan te pas. Na
ruim een half uur werd de voorsprong
verdubbeld toen Koen Klein Heeren-
brink van elf meter aan mocht leggen,
nadat Michiel Gudde binnen de '16'
neergelegd was.

Vo e t b a l Ondanks enkele goede kansen, bleef
de 2-0 voorsprong staan tot de rust.
Ratti verwachtte een fel NVC na rust
en was op haar hoede. Echter, door
zelf het initiatief te nemen, bleef Ratti
de bovenliggende partij. Een minuut
of tien na rust zette Niek Nijenhuis
van rechts strak voor. Ruud Mullink
en de keeper van NVC kwamen er net
niet aan waarna een verdediger van
NVC de bal hard in eigen doel schoot.
NVC zette alles op alles en ging één op
één spelen achterin. Een diepe bal
werd volgens de onzekere scheidsrech-
ter met de hand geraakt door Fabian
Dijkman. Niets was echter minder
waar. De vrije trap op randje '16' werd
in de verre hoek naast keeper Wouter
Gudde geschoten. NVC dacht de aan-
sluiting gevonden te hebben. Michiel
Gudde kwam na een mooie steekpass
van Robert Ruiterkamp vrij voor de
keeper, maar schoot de bal tegen de
doelman aan. Aan de andere kant
kreeg NVC uit een hoekschop nog een
goede kans, maar de bal werd voor-
langs geschoten. Uit de volgende kans
redde Koen Klein Heerenbrink op de
lijn. Een duel in het strafschopgebied
bracht aan de andere kant de defini-
tieve beslissing. Ruud Mullink werd
ondersteboven geduwd waarna de
scheidsrechter niets anders kon doen
dan opnieuw naar de stip wijzen. Uit-
blinker Koen Klein Heerenbrink legde

voor de tweede keer aan en schoot de
bal feilloos langs de NVC keeper.
Ratti klom door dik verdiende 4-1 over-
winning naar de 4e plaats. Volgende
week Etten uit (of was het 'uut Etten'?).
Ratti zal met vertrouwen bij de koplo-
per op bezoek gaan!

RATTI DAMES
Ratti 1 - HC'03 1
Als hekkensluiter van de competitie
had HC'03 afgelopen zondag niets te
verliezen. Met de domper van twee we-
ken geleden nog vers in het geheugen
begonnen de dames van Ratti aan de
wedstrijd. Op het middenveld in com-
binatie met de voorhoede liet Ratti
zien leuke een-tweetjes op te kunnen
zetten. De laatste vrouw van HC'03
wist echter veel aanvallen vervolgens
om zeep te helpen door resoluut in te
grijpen. Tot twee keer toe belandde
een afstandsschot van Ratti zijde op
de lat. HC'03 leek naarmate de wed-
strijdklok doortikte en Ratti nog niet
op voorsprong stond meer te willen.
Hier viel iets te halen en de druk van
HC'03 nam toe. Ratti hield zich goed
staande en met genoeg inspanning
werd de rust bereikt met een 0-0
stand. De illusie bij HC'03 op de voor-
sprong verdween direct na de rust.
Een klutsbal werd in de zestien niet
goed weggewerkt en de keepster mist-
te de bal. Rianne Meijerink schoot Rat-

ti naar de 1-0 voorsprong. Hierna ging
Ratti rustiger spelen en dit resulteerde
in betere aanvallen. HC'03 vocht voor
de gelijkmaker, en hierdoor kreeg Rat-
ti meer ruimte op het middenveld. Na
ongeveer een half uur spelen gaf Kim
Heuvelink een prima bal op maat.
Spits Rianne Meijerink rondde su-
bliem af en vergrootte de voorsprong.
2-0. De wedstrijd zat op slot en de drie
punten bleven in huis. Aanstaande
zondag uit tegen Eibergen 1. 

UITSLAGEN 
Zaterdag 
Ratti D1C - Zelhem D1 1-3
Ratti E1C - SBC '05 E2 10-0 
Ratti F1C - Pax F5  9-1
Zondag 
Ratti 1 (zon) - NVC 1 (zon) 4-1
Ratti 2 (zon) - Dinxperlo 4 (zon)  1-6
Ratti 4 (zon) - Oeken 4 (zon)  3-2
Ratti DA1 (zon) - HC '03 DA1 (zon)  2-0

Zaterdag 
Grol 13 (zat) - Ratti 5 (zat)  6-3
DVOV C1 - Ratti C1  5-2
Zondag 
VIOS B. 7 (zon) - Ratti 3 (zon) 5-2

PROGRAMMA
THUIS 
Zaterdag 
Ratti 5 (zat) - Grol 12 (zat) 
Ratti B1D - Witkampers B2  

Ratti C1 - Brummen C3M  
Zondag 
Ratti 3 (zon) - BSC Unisson 5 (zon) 

UIT 
Zaterdag 
Pax E4 - Ratti E1C  
HC '03 F5 - Ratti F1C  
Zondag 
Etten 1 (zon) - Ratti 1 (zon) Lubberdink,
T.J. 
MvR 4 (zon) - Ratti 2 (zon) 
Lochem SP 7 (zon) - Ratti 4 (zon) 
FC Eibergen DA1 (zon) - Ratti DA1 (zon)

Rijver. 
De Graafschap
In Lochem werd de 2e wedstrijd in de
dressuur competitie op zondag 26 ok-
tober verreden. Hierin reden zich twee
amazones van Rijver De Graafschap
zich in de prijzen. Dit zijn: Anita Be-
renpas met Walencia in de L1 dres-
suur met 193 punten , goed voor een
1e prijs. Elodie Stokman met Ulika in
de Z1 dressuur met 216 punten, goed
voor een 3e prijs.

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



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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Gewijzigde openingstijden
voor 31 oktober
Alle vestigingen van ProWonen zijn op
vrijdag 31 oktober gesloten.
Maandag 3 november zijn we weer op de vertrouwde 
tijden aanwezig.

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

20

Troelstralaan 39-43, Zutphen Tel: 0575 526 080 www.murraymode.nl

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

NOG BELASTINGGELD TEGOED?

Als u over 2007 geen aangifte hebt ingediend is het heel goed moge-
lijk dat u nog recht hebt op een belastingteruggave. Bijvoorbeeld als
u ziektekosten hebt gehad, zoals een bijdrage voor een bril, reiskos-
ten, regelmatig bezoek aan artsen, etc.
Bij een gering inkomen komt u al snel voor teruggave in aanmerking
(AOW of WAO-uitkering). Ook als u niet het gehele jaar hebt
gewerkt (studenten) komt u vaak voor teruggave in aanmerking.

Wij maken graag geheel vrijblijvend een berekening.
Bij geen teruggave berekenen wij geen kosten.

Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 22 16

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend
dat zij de ontwerpbeschikking hebben opgesteld op de
aanvraag om vergunning van gemeente Bronckhorst.

Het gaat hier om een aanvraag om vergunning 
ingevolge de Grondwaterwet voor het onttrekken aan
en retourneren in de bodem van maximaal 120.000 m3

grondwater per jaar waarbij in enig kwartaal niet 
meer onttrokken mag worden dan 60.000 m3. 
Het grondwater wordt onttrokken ten behoeve van 
een koude/warmteopslagsysteem voor de beheersing
van het binnenklimaat van het gemeentehuis
Bronckhorst aan de Elderinkweg in Hengelo.

De ontwerpbeschikking houdt in dat de gevraagde
vergunning wordt verleend onder voorschriften 
en beperkingen. 

Inzage
De vergunningaanvraag, de ontwerpbeschikking en 
de stukken die daarbij horen, liggen ter inzage van 
30 oktober 2008 tot en met 10 december 2008 bij 
de gemeente Bronckhorst. De stukken kunnen worden
ingezien gedurende de voor deze gemeente
gebruikelijke tijden.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de ontwerp-
beschikking ingevolge de Grondwaterwet kunt u contact
opnemen met mw. A. Hager tel. (026) 359 8819 van de
dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland. 

De stukken zijn tevens in te zien via internet:
www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Zienswijzen
Gedurende de periode van tervisielegging van zes weken
kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of
haar zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren
brengen. Ingediende zienswijzen worden met de stukken
ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 
9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van het
registratienummer dat onderaan deze kennisgeving
staat. De zienswijzen kunnen ook gefaxt worden naar
nummer (026) 359 83 80.
Voor een mondelinge zienswijze of voor een
mondelinge toelichting kunt u contact opnemen 
met mw. A. Hager, tel. (026) 359 8819 van de dienst
Milieu en Water.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of 
mondeling zienswijzen naar voren brengen tegen de
ontwerpbeschikking, kunnen tegen de later vast te
stellen definitieve beschikking beroep instellen, tenzij
kan worden aangetoond dat men redelijkerwijs niet in
staat is geweest tot het inbrengen van zienswijzen
tegen de ontwerpbeschikking.
Verder kunnen belanghebbenden die nu geen
zienswijzen inbrengen, te zijner tijd tegen die
onderdelen van de definitieve beschikking beroep
instellen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking
gewijzigd worden vastgesteld.

Arnhem, 28 oktober 2008
nr. 2008-010343

Grondwaterwet/Algemene wet bestuursrecht
gemeentehuis Bronckhorst aan de Elderinkweg te
Hengelo (Gld.)

p r o v i n c i e
GELDERLAND

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

KENNISGEVING

Appels en
Peren

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Appels & Peren
uit eigen boomgaard o.a.

GOUDREINET
5 kg voor €4,95

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel,
groente, fruit & streekproducten. 

Vers & lekker! 

Maandag en woensdag gesloten.

(06) 23 67 69 13 

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 1 november

in het café

Avalanche

In de discotheek

D.J. Martijn



De vierde Unicefsponsorloop op vrij-
dagmiddag 26 september bij Fort
Bronsbergen was opnieuw een groot
succes. Niet alleen door de op-
brengst, maar ook door het enthou-
siasme waarmee de kinderen  mee-
deden. 
Het merendeel van de kinderen
heeft 6 rondjes van elk 1,5 kilometer
gelopen en er waren zelfs een groot
aantal kinderen die 8 rondjes gelo-
pen hebben. Met sponsorenvelop-
pen vol met gulle bijdragen van ou-
ders, opa's en oma's, buren en vrien-
den hebben de kinderen dit mooie
resultaat bereikt voor hun lotge-
nootjes in Colombia. Het was een ge-
zellige drukte die vrijdagmiddag

met al die kinderen rondom het
Bronsbergenmeer en hun ouders die
een kopje koffie dronken bij de blau-
we Unicef-kramen. Voor de aller-
kleinsten was er het levensgrote
springkussen, geregeld en betaald
door beheerder Janssen van Fort
Bronsbergen. Wethouder Willem
Geerken moedigde de kinderen bij
de start aan om goed hun best te
doen. Hij heeft beloofd volgend jaar
zelf mee te lopen tijdens het eerste
lustrum van de Zutphense Unicef-
loop.

Ryokan heeft net als vorig jaar elke
deelnemer aan de loop met 1 euro
gesponsord en dat leverde dus 270
euro op. Unicef dankt alle kinderen
en hun begeleiders, de scholen,
Henk Janssen van Fort Bronsbergen,
wethouder Willem Geerken van de
gemeente Zutphen, Marcel de
Groenteman uit Warnsveld, groente-
boer Bas Janssen uit Brummen en
Freshweb uit Apeldoorn, Albert Hein
en Bakker van Asselt uit Warnsveld
en de heer Kuipers uit Warnsveld
voor hun deelname en hun enthou-
siaste bijdrage aan het succes van de
loop.

Voor Unicef

Kinderen lopen € 8.000 bij elkaar
Zo'n 270 kinderen uit Zutphen,
Warnsveld, Vorden, Lochem en
Brummen hebben eind septem-
ber tijdens de sponsorloop bij
Fort Bronsbergen 8.000 euro bij
elkaar gerend voor kinderen in
conflictgebieden. Met dit geld
kan Unicef heel wat kinderen in
Colombia helpen die lijden on-
der de gevolgen van de vele land-
mijnen waar delen van het land
vol mee liggen.

Het repertoire bestond uit nummers
van de Stones, Bruce Springsteen, Her-
man Brood, en meer van dat werk. Na
een aantal repetities en succesvolle op-
tredens onder de naam Down Under,
verlieten in 1999 Erwin en Edwin de
band. De lege plek werd ingenomen
door Thijs Eckhardt.

In deze periode werd ook de band-
naam Down Under gewijzigd in Fuel,
en later in Fuell. In 2001 verliet Thijs
de band en werd opgevolgd door gita-
rist Maarten Strijker. Maarten maakte
z'n debuut op de laatste Beach Party in
Vorden, een geweldig festival met gro-

te namen. Hierop volgde een succes-
volle periode met soms 3 optredens
per week.

In 2004 kwam het bericht dat zan-
ger/gitarist Arjan een tijd door Austra-
lië ging trekken. Na een geweldig af-
scheidsconcert in 't Wapen van 't Med-
ler te Vorden kon Fuell weer op zoek.
William's broer Bas had een behoor-
lijk rock & roll verleden, en hij kwam
de gelederen versterken. Maarten nam
de vocalen voor z'n rekening, en al
snel stond Fuell weer op de planken.

Maar het is niet alles goud wat er

blinkt. Na 10 jaar heeft Ivo besloten
om eens een deurtje verder te kijken,
het schijnt dat hij ook al nieuwe
slachtoffers heeft gevonden. 

Aldus zal 1 november, aanvang 21.00
uur, een bijzonder optreden worden
in 't Proathuus in Linde. Het 10-jarig
jubileum, en het afscheid van Ivo. De
avond zal worden opgesierd met oud
bandleden Edwin, Thijs en Arjan. Toet-
senist Erwin zal er door zwanger-
schapsperikelen helaas niet bij kun-
nen zijn.

En Fuell?? Ze gaan door als driemans-
formatie, waarbij Bas en Maarten
beurtelings de dikke snaren zullen
gaan beroeren. De heren van Fuell
kennende zal dit geen problemen op-
leveren, en zullen we zeker nog van ze
horen. Op naar de volgende 10 jaar.

In 't Proathuus te Linde op 1 november

Rockband Fuell viert 10-jarig jubileum

Het is nu 10 jaar geleden, dat Vierakker werd opgeschrikt door luide rock
& roll. Drummer William Besseling en zanger/gitarist Arjan Klein Geltink
waren al een tijdje aan het muziek maken, toen ze werden aangevuld met
toetsenist Erwin Arends, gitarist Edwin Besselink en bassist Ivo Eijkel-
kamp.

Altijd leuk om met de verjaardag, Sin-
terklaas of Kerstmis iemand blij te ma-
ken met een Unicef artikel.
Met het geld kunnen weer veel kinde-

ren geholpen worden. Denk aan on-
derwijs, gezondheidszorg, schoonwa-
ter en niet te vergeten de kinderen die
hun ouders aan aids verloren hebben.
Men kan de artikelen eerst komen be-
kijken, de bestelling in de brievenbus
doen of telefonisch bestellen bij: Anne
van Burk, Beatrixlaan 14, Vorden, tel.
551732.

Start Unicef kaartenverkoop
Vanaf maandag 3 november zijn er
weer kaarten, agenda's, kaarsen,
kalenders, enz. van Unicef te koop
in Vorden.

Tegenwoordig hebben al veel scholen
de stap gezet richting digitaal onder-
wijs, daarin wil de Vordering niet ach-
terblijven. Zoals het motto van de
school 'zelf en samen vorderen' al aan-
geeft, is het gebruik van een digitaal
schoolbord een logisch vervolg. Het
belangrijkste voordeel daarvan is dat
de communicatie tussen leerkracht
en leerling minder vaak onderbroken
wordt. Naast het coöperatieve leren
krijgt het interactieve leren een be-
langrijke rol in de school. 
Het digitale schoolbord combineert

het traditionele schoolbord, de televi-
sie met video/dvd recorder en de com-
puter. Met dat in gedachte kan iedere
leerkracht snel een aantal fraaie toe-
passingen bedenken. Van te voren ge-
maakte schoolbordschema's tonen,
een filmpje laten zien, een PowerPoint
presentatie gebruiken, de werking van
een computerprogramma 'live' de-
monstreren, kleur, geluid, en bewe-
ging gebruiken om de informatie
meer te laten leven. Omdat vrij intul-
tief met het schoolbord gewerkt kan
worden, bevorderd het spelende wijs

de ict-vaardigheden van zowel de leer-
ling als de leerkracht. 

De keuze is gevallen op het activboard.
Het activboard heeft als groot voor-
deel dat er gewerkt wordt met een spe-
ciale pen of met toetsenbord en muis,
waardoor de leerkracht altijd controle
heeft over het bord. Ook de leerling
kan met deze speciale pen makkelijk
overweg. Aan weerszijden van het bor-
den hangen 2 whiteboards waardoor
de dag- en weektaken altijd te zien
zijn.

Omdat de borden in hoogte verstel-
baar zijn, is er voor zowel groot als
klein, op goede hoogte mee te werken.
Zo zijn de borden ook uitstekend
bruikbaar in de kleuterklassen. Een
prentenboek dat wordt voorgelezen
door de leerkracht, volgen de kinde-
ren op het digitale bord! Voor oefenin-
gen zoals het op volgorde zetten van
groot naar klein, dik en dun, kan de
leerling gemakkelijk met de speciale
pen interactief bezig gaan.
Zo wordt er ook interactief in de ande-
re groepen gewerkt. Te denken valt
aan de methode 'Veilig Leren Lezen'
die digitaal wordt aangeboden in
groep 3 en het werken met keer-som-
men in groep 4. Groep 5 zal bijvoor-
beeld met tijd-sommen bezig gaan,
terwijl groep 6,7,8 wordt ondersteund
met topografische kaarten. Daarnaast
zullen de spreekbeurten digitaal wor-
den voorbereid, bijvoorbeeld middels
PowerPoint, en aan elkaar worden ge-
presenteerd. 

Naast het feit dat de borden geplaatst
zijn en iedereen ermee aan de slag
kan, volgen alle leerkracht een cursus
om het maximale gebruik uit het bord
te halen.

De Vordering zit in de herfstvakantie niet stil

Digitale schoolborden in alle klassen

In de herfstvakantie was er veel bedrijvigheid in basisschool de Vorde-
ring. Op dinsdagmorgen rond 7 uur werd er gestart met het plaatsen van
de Activboarden. De hele week is er druk gewerkt om in alle klassen een
nieuw bord te plaatsen. Na de vakantie was het dan zover, in alle klassen
kan gewerkt worden met het nieuwe digitale schoolbord!

Groep 2 aan het werk met: "Bas in de natuur".

OKTOBER
29 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
29 Bazar Welfare Rode Kruis in de

Wehme
30 Klootschietgroep de Vordense Pan
31 PKV kleindierenshow kapel de Wil-

denborch
November

1 en 2 PKV kleindierenshow Kapel de
Wildenborch

5 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

6 Klootschietgroep de Vordense Pan
6 Bejaardenkring Vorden

12 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

12 Handwerkmiddag Welfare Rode
kruis in de Wehme

12 L.V.G.Linde Lezing over Oeganda
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
20 Bejaardenkring Vorden
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
26 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

27 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 Lezing Noorwegen in het Stamper-

tje PCOB 

KUNST AGENDA VORDEN
• Modevormgeving en beeldende

kunst GalerieBibliotheekVorden
t/m 16 nov.

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

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

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

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

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

Vordense Bridgeclub
De Vordense Bridgeclub speelt elke
week op maandagavond en woensdag-
middag in het Dorpscentrum te Vor-
den. Heeft u ook interesse voor het
bridgen en overweegt u lid te worden
van een club? Neem contact op met
Herman Kip, tel. 552997 of Jan Koek-
koek, tel. 441970. Heb je geen partner?
Wellicht kunnen wij daar voor zorgen
of iets regelen. Er wordt gebridged in
competitieverband maar ook de gezel-
ligheid is bij ons belangrijk. 

DE UITSLAGEN VAN MAANDAG
20 OKTOBER:
A-lijn: 1. Mevr. Vruggink / Dhr. Vrug-
gink 64,17%, 2. Dhr. den Elzen / Dhr.

B r i d g e Hissink 58,33%, 3. Mevr. Rossel / Mevr.
Warringa 57,50%
B-lijn: 1. Dhr. Schipper / Dhr. Veenhuis
69,92%, 2. Mevr. v.d. Staak / Dhr. Drij-
ver 62,61%, 3. Mevr. Meijerink / Dhr.
Meijerink 54,92%

DE UITSLAGEN VAN WOENSDAG
22 OKTOBER:
A-lijn: 1. Dhr. den Elzen / Dhr. Hissink
58,33%, 2. Dhr. Holtslag / Dhr. Wagen-
voorde 56,88, 3. Mevr. v. Gastel / Mevr.
Hendriks 55,30%
B-lijn: 1. Mevr. Vreeman / Dhr. Vreem-
an 61,41%, 2. Dhr. Kip / Dhr. Oldenhave
56,71%. 3. Mevr. Besseling / Dhr. Besse-
ling 56,25%. 3. Mevr. Rikxoort / Dhr.
Rikxoort 56,25%



Als eerste band stond op de bühne de
band Kiekdoares. Deze band met haar
roots in Harfsen stond met maar liefst
9 man op het podium, compleet met
een blazerssectie van 4 man. Met ge-
zellige covers, van dialect, Nederlands
tot Engelstalig. De stemming bij het
publiek en de band zat er goed in.

Het was de taak van de tweede band,
Super Sleazy, om die stemming te ver-
hogen. Voor Wouter Mullink als cha-
rismatische frontman, was dat een
koud kunstje. De band speelde ener-

giek en strak. Een cover van de band
Queens of the Stone Age viel zeer goed
in de smaak bij het publiek. Ook het
door Miranda Jansen gezongen num-
mer LA Song van Beth Hart zorgde
voor een kippenvel moment.

Als laatste was het de beurt aan de
nieuwe vordense band Batty minX om
de avond af te sluiten. Zangeres Judith
Brink bleek over een geweldige stem
en performance te beschikken en ze
zette het publiek meteen naar haar
hand. Met covers van o.a Anouk,Ellen

ten Damme, Krezip en Gavin Degraw .
Hoogtepunten waren ook de covers
die vol overtuiging werden gespeeld
van Amy Winehouse. Naast een zange-
res bestaat de band uit een bassist, gi-
tarist en een drummer. Met als laatste
nummer een cover van Duffy, welke
Batty minX had voorzien van een pit-
tig dansbaar punkyjasje, ging het pu-
bliek helemaal los. 

Een mooie afsluiter van een leuke ge-
zellige muziekavond met drie bands
die we zeker nog vaak zullen gaan
zien hier in de regio. Volgend jaar zal
er uiteraard weer op de laatste zater-
dag van oktober een pop/rock avond
zijn in De Herberg te Vorden.

3e pop / rockavond De Herberg
groot succes

Afgelopen zaterdag (de laatste zaterdag van oktober) werd er voor de der-
de maal een pop/rock avond gehouden in de grote zaal van de Herberg te
Vorden. Voor een goed gevulde zaal traden er drie bands op, die allemaal
gemeen hadden dat er minimaal één bandlid uit Vorden kwam. Overi-
gens de meeste bands overtroffen dat aantal ruimschoots.

De bijbelschrijvers spreken over deze
Werkelijkheid onbekommerd in beel-
den, ontleend aan onze eigen, ver-
trouwde wereld. Zij spreken als over
een 'koning' met hemelse boodschap-
pers; als over een 'vader' die zijn kinde-
ren 'ziet' en 'hoort'. Over Jezus van Na-
zareth, die in de ogen van zijn volge-
lingen deze God op een unieke wijze
heeft belichaamd, vertellen zij dat hij
door deze God zelf verwekt was, dat

hij over het water liep en, omgebracht
vanwege zijn getuigenis, uit de dood
opstond. Zijn ook dit beelden? Maar
waar staan deze verhalen dan voor?
Hoe 'ziet' en 'hoort' deze God ons? En
wat betekenen de verhalen over Jezus'
opstanding? Wat houden we, als wij
deze getuigenissen als bééld moeten
verstaan, tenslotte als geloofswerke-
lijkheid in hánden? En welk appèl
doen ze vandaag op ons, mensen van
een andere cultuur en een andere
tijd?

Over dit onderwerp schreef ds Carel
ter Linden een boekje 'Wandelen over
het water, over bijbelse beelden en
hun geheim', dat in maart 2004 bij
Meinema uitkwam. Ds Carel ter Lin-
den was, na een aantal jaren legerpre-
dikantschap, verbonden aan de ge-
meenten Hoogvliet, Oegstgeest en
Den Haag (Kloosterkerk). Op deze
avond zal er gelegenheid zijn het boek
aan te schaffen. 

De commissie Vorming en Toerusting
nodigt iedereen van harte uit.

Wandelen over het water

Lezing door Ds. Carel ter
Linden
Maandagavond 10 november in
zaal Withmundi achter de Her-
vormde Kerk te Wichmond Wie de
bijbel openslaat, betreedt een
vreemd land. De mensen leven
daar nog in een voorbij wereld-
beeld, met een onbewegelijke, plat-
te aarde, met daarboven de hemel
als een onwrikbaar koepeldak,
draagvlak voor enorme watermas-
sa's die daar liggen opgeslagen, be-
doeld om van tijd tot tijd de aarde
te bevruchten. Daarboven woont
God: een personificatie van de
hoogste, aan ons bestaan ten
grondslag liggende Werkelijkheid.

Dit overleg heeft er toe geleid dat de

federatieovereenkomst zondag 2 no-
vember tijdens een feestelijke dienst
ondertekend zal worden. Vanaf 1 ja-
nuari 2009 wordt dan gesproken over
de ‘Protestantse Gemeente in wording
te Vorden’. De dienst die zondag in de
Hervormde kerk zal worden gehou-
den begint om 10.00 uur.

Federatieovereenkomst
kerken
De afgelopen periode hebben de
kerkenraden van de Gereformeer-
de kerk en de Hervormde Gemeen-
te in Vorden eraan gewerkt om tot
een federatie tussen beide gemeen-
ten te komen.

Wij nodigen u uit zelf uw pakket te ko-
men samenstellen in onze winkel of

een keuze te maken uit voorbeeld pak-
ketten.Onze deur staat voor u open op
31 oktober en 5 november van 17.00 u
tot 20.00 u .Particulieren en bedrijven
zijn van harte welkom, mocht u op de-
ze dagen verhinderd zijn en toch
graag kerstpakketten willen bestellen
neem dan even contact met ons op via
tel 0575- 441744 of 0575 -551380 om
een andere afspraak te maken.
Wij hopen u te mogen begroeten op
31 oktober of 5 november, de koffie of
thee staat voor u klaar.

Wereldwinkel kerstpakketten
voor een betere wereld

Bent u nog op zoek naar een kerst-
pakket dan biedt de Wereldwinkel
Vorden u de mogelijkheid uw ei-
gen pakket samen te stellen .Met
het bestellen van een kerstpakket
bij de wereldwinkel schenkt u dub-
bele vreugde namelijk aan de ont-
vanger van het pakket, maar ook
aan degenen die de producten heb-
ben gemaakt .

Leden van de voetbalvereniging ‘Vor-
den’ hebben zaterdagmorgen nabij su-
permarkt ALDI een bordbuster ge-

plaatst. Op dit bord aandacht voor de
verlotingactie t.b.v. de renovatie van
de accommodatie aan de Oude Zut-

phenseweg met daarbij dank aan de
sponsoren.

Bordbuster voetbalclub Vorden
geplaatst

UITSLAGEN
Zaterdag 25 oktober: Side-Out MC1 -
Dash MC2 1-3, Vios Eefde MC1 - Dash
MC1 4-0, Boemerang MB1 - Dash MB1
0-4, D.V.O. MB1 - Dash MB2 4-0, Longa
'59 H4 - Dash H2 2-3, TSL Activia D1 -
Dash D1 1-3, Wevoc D1 - Dash D2 3-1,
Dash D4 - KSV D1 3-1, Dash 1 - Dynamo
1 4-0, Dash 2 - Gorssel 2 4-0, Dash 3 -
Avanti 1 3-1, Dash D6 - D.V.O. D8 1-3,
Dash H1 - Doc.Stap Orion H3 1-3, Dash
D5 - D.V.O. D4 0-4, Dash H3 - Reflex H3
0-4.

PROGRAMMA
Zaterdag 1 november: Pannerden Pa-
jodos H1 - Dash H1 Pauwengaard, Pan-
nerden Pajodos H2 - Dash H3 Pauwen-
gaard, Dash MB2 - Halley MB4, Dash
MC2 - Vios Eefde MC2, Dash D4 - Guv
Greven Bovo D2, Dash MC1 - Guv Gre-
ven Bovo MC1, Dash D2 - Halley D2,
Dash D3 - Vios Eefde D1, Dash MB1 -
Longa '59 MB2, Dash D1 - Revoc/VCB
D1.

Vo l l e y b a l

LOCHEM - VORDEN 4-1

Vorden heeft zondag een oorwassing
gehad in Lochem. Nadat Lochem een
strafschop kreeg toebedeeld van de
warrig fluitende leidsman Eenink uit
Doetinchem was het helemaal ge-
beurd met Vorden. De tweede helft
was het een foutenfestival aan Vorden
zijde.

Vorden begon sterk aan de wedstrijd
en het had direct via Mike van Lingen
al een aantal kansen. De 0-1 viel al in
de vijfde minuut. Een voorzet van Ste-
fan Eggink verdween via een tegen-
stander in het doel. Direct daarna
kreeg Tim van de Berg een uitstekende
kans om de 0-2 aan te tekenen, maar
zijn inzet was te onbesuisd. In de 22e
minuut kreeg Lochem een strafschop
toebedeeld van scheidsrechter Eenink
uit Doetinchem. Hij vergiste zich in
degene die de overtreding maakte en
legde de bal tot ieders verrassing op de
stip. De strafschop werd overigens feil-
loos binnengeschoten. 1-1 In dezelfde
minuut was het opnieuw raak, maar
nu via een uitstekende aanval en een
fraaie afronding. 2-1

In de tweede helft was Vorden de kluts
volledig kwijt. Er werd veel knullig bal-
verlies geleden en Lochem maakte
daar dankbaar gebruik van. De eind-

Vo e t b a l stand werd bepaald op 4-1 en daarmee
mocht Vorden nog heel tevreden zijn.
Op een aantal posities wordt de laatste
weken slecht gepresteerd en het is aan
trainer Maarten Wolvetang om de
ploeg weer scherp te krijgen en om
het vertrouwen in eigen kunnen weer
op te vijzelen.



Begroting 2009

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

Begrotingsvergaderingen 
De gemeenteraad behandelt de begroting 2009 tijdens twee
openbare vergaderingen, waarbij u van harte welkom bent. 
Op 30 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 maximale 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 6 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 bij 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 vergadering het woord wilt voeren, kunt u zich
hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
vergadering, aanmelden bij de Griffie, tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

De commissie- en raadsvergadering vinden allebei plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis.  

Hieronder vindt u de reacties van de raadsfracties op de
begroting 2009, op alfabetische volgorde: 

Algemene beschouwingen
Raad geeft mening over begrotingsplannen b en w

“De begroting 2009 die we nu behandelen is een programma-
begroting. Een begrotingssystematiek die ons de mogelijkheid
biedt op hoofdlijnen te besturen. Het omschakelen naar een
programmabegroting is een gigantische klus. Wij hebben
veel waardering voor de wethouder en zijn ambtenaren dat
het op deze manier gelukt is. Er is in korte tijd veel en goed
werk verricht!

Sluitend
De cijfers laten, ook in het meerjarenperspectief, een slui-
tende programmabegroting zien. Daarbij is ook al rekening
gehouden met grote uitgaven, zoals het nieuwe gemeente-
huis. De OZB-tarieven voor woningen hoeven niet meer dan
trendmatig te worden verhoogd (2%). Zoals afgesproken bij
de behandeling van de begroting 2008 is een verhoging van
de OZB voor niet-woningen in 2008 en in 2009 van 10% bo-
venop de index opgenomen om een meer rechtvaardige ver-
deling van de lasten te bewerkstelligen. Daarmee is aan een
belangrijke opgave van het CDA verkiezingsprogramma, een
financieel gezonde gemeente ook op meerjarenperspectief, vol-
daan.

Onzekerheden 
Natuurlijk zijn er onzekere, niet voorzienbare ontwikkelingen
mogelijk, waardoor het perspectief er anders uit kan zien.
De huidige kredietcrisis is hier een voorbeeld van. De gemeen-
te Bronckhorst heeft geen risico's genomen met betrekking
tot de keuze van geld beleggen bij vreemde banken. Maar er
spelen ook andere zaken mee. Zo wordt uitgegaan van een
inflatie van 2%. Een hogere inflatie heeft directe gevolgen
voor de begroting. Daar staan andere voorzichtige uitgangs-
punten tegenover. De winsten van de energiebedrijven zijn
voor de komende jaren fors lager ingeboekt waardoor de
inkomsten voor de gemeente daaruit op langere termijn sterk
afnemen. De ontwikkeling kan ook anders gaan.

Wat betreft de verschillende programma's kunnen wij het
volgende melden:

Algemene beschouwingen van de CDA-fractie
Bronckhorst op de begroting 2009

De CDA-fractie

Besturen 
Bronckhorst wil besturen op een integere wijze en handelt
ten dienste van de samenleving en vanuit betrokkenheid bij
de burgers. Het CDA vindt het belangrijk om de inwoners bij
het bestuur te (blijven) betrekken. 
Voor 2009 is als nieuw beleid onder andere buurtbemiddeling
opgenomen, wat de leefbaarheid  in buurten kan verbeteren.

Wonen en werken 
Bronckhorst wil een prettig woon- en werkklimaat behouden
met oog voor sociale cohesie, het naoberschap, het verenigings-
leven, de werkgelegenheid, rust en ruimte. 
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 wordt voor
met name starters. De dorpsbelangenorganisaties hebben
hierin een belangrijke rol. Verdere zaken die van belang zijn
voor de leefbaarheid zijn de voorzieningen en de accom-
modaties. Voorbeelden van die voorzieningen, waarbij de
gemeente geholpen heeft, zijn de Wildenborchse kapel
(dorpshuis) en de buurtsuper in Keijenborg. In de begroting
staat dat de voorzieningen in ieder geval tot 2010 behouden
blijven. Het CDA wil nu al praten over het instant houden van
die voorzieningen ook in de periode daarna. In december
wordt het accommodatiebeleid behandeld in de raad. 
Daarom organiseert het CDA een openbare bijeenkomst op
25 november a.s. in zaal Langeler in Hengelo om met u te
praten over de invulling van dit beleid.
Behoud van werkgelegenheid is een belangrijk speerpunt
voor het CDA. Daarvoor moeten de bedrijven voldoende
gefaciliteerd worden. Ook de bereikbaarheid is belangrijk.

Leren 
Het jeugd- en jongerenbeleid, het integraal huisvestingsplan
onderwijs, het peuterspeelzaalbeleid, het jeugd- en onderwijs-
beleid en het subsidiebeleid zijn op de rails gezet. Het CDA
vindt in dit kader de maatschappelijke stage een belangrijke
bijdrage voor de jongeren om te leren omgaan met en het
deelnemen aan de verschillende aspecten van de samenleving. 
Het CDA roept de gemeente op aan de slag te gaan met de
makelaarsfunctie om de zaken tijdig geregeld te hebben.

Beheren  
Dit programma betreft het beheren van de openbare ruimten
en voorzieningen. In dit programma is als nieuw beleid voor

Bronckhorst

“Kanttekeningen

Bronckhorst is één geheel geworden en druk bezig met
het uitvoeren van plannen. Woningbouw, wegen, scholen,
leefbaarheid, het zijn voorbeelden van onderwerpen waar
de gemeente aan werkt. Voor 2009 laat de begroting van
Bronckhorst een batig saldo zien. Dat betekent dat de ge-
meente in 2009 haar plannen kan uitvoeren. De meerjaren-
begroting laat echter zien dat Bronckhorst voor de drie jaren
die daarna komen de ambitie misschien moet bijstellen.

Interactie tussen inwoners en gemeente
Het contact tussen de dorpsbelangenorganisaties (DBO's)
en de gemeente krijgt steeds meer vorm. Verschillende DBO's
zijn plannen aan het maken voor hun kern of dorp. In een
gemeente met zoveel verschillende kernen en dorpen is het
van belang dat inwoners hun wensen en opvattingen over
bijvoorbeeld leefbaarheid bij de gemeente kenbaar kunnen
maken. 
D66 vindt dat iedereen in de gemeente moet kunnen wonen
zonder daarbij hinder te ondervinden van het gedrag van
anderen.

Ruimte om te leven
Veranderingen in bedrijfsvoering en bedrijfsomvang van
agrarische bedrijven verdienen waar mogelijk aandacht
van de gemeente. De gemeente moet uitvoering geven aan
de Reconstructiewet. D66 wil de eisen waar vestigingen in
landbouwontwikkelingsgebieden aan moeten voldoen,
nauwkeurig volgen.

Wegen en verkeer
De aansluitingen van Bronckhorst met de snelwegen raken
verstopt. In het patroon van verkeersstromen staat Bronck-
horst niet op zichzelf. D66 vindt overleg met omliggende

Algemene beschouwingen van de D66-fractie
Bronckhorst op de begroting 2009

De D66-fractie

2009 meegenomen de rondweg Hummelo en de herinrichting
Dorpsstraat en Keppelseweg in Hummelo.

Al met al is het CDA tevreden over deze begroting, ze biedt
ook op langere termijn een goed financieel perspectief met
mogelijkheden voor nieuw beleid.”



Algemene beschouwingen - vervolg

“GroenLinks: 
zin in de toekomst! 

De gemeente Bronckhorst
is door de kredietcrisis geen
geld kwijtgeraakt en is finan-
cieel gezond. De komende
jaren wil de gemeente veel
investeren: in het centrum
van Vorden en Hengelo, in
het landschap, in vervanging
van brandweermaterieel, in
wegenaanleg en onderhoud.
In deze raadsperiode kunnen

we dit nog betalen, maar in de volgende raadsperiode
misschien niet meer. Het is verstandig om hier nu al naar 
te kijken. 

Over veel zaken zijn de diverse partijen in de gemeenteraad
het wel eens. Er zijn echter ook onderwerpen waarvoor
dat niet geldt. GroenLinks denkt bijvoorbeeld anders over

Algemene beschouwingen van de GroenLinks-
fractie Bronckhorst op de begroting 2009

De GroenLinks-fractie

windmolens, megastal-
len en de toekomstvisie.
We zullen u uitleggen
waarom.

Windmolens 
De meeste mensen vin-
den windmolens niet
mooi. Is dit echter een
reden om ze niet te wil-
len? GroenLinks vindt
van niet. Windmolens
leveren schone energie
en zijn snel te plaatsen:
een prima oplossing
voor de komende 30-40
jaar. Daarna zijn er mis-
schien andere oplossin-
gen en kunnen de wind-
molens zonder veel
schade weer verwijderd

worden. Het klimaatprobleem vraagt om snelle maatregelen
die helpen. 'Niet mooi' is dan geen argument.  Biogasinstal-
laties die gestookt worden met mest, groenafval en andere
afvalproducten zijn ook een mogelijkheid, maar minder
schoon. GroenLinks is er uitdrukkelijk tegen dat speciaal
voor deze installaties gewassen worden verbouwd.  

Landbouwontwikkelingsgebied Halle-Heide
Een gebied van 300 ha bij Halle-Heide is aangewezen als
landbouwontwikkelingsgebied. De bedoeling is dat zich hier
varkens- en kippenhouderijen kunnen vestigen die op andere
plaatsen, bijvoorbeeld aan de rand van een natuurgebied,
niet langer gewenst zijn. GroenLinks staat achter deze opzet.
Voor dit doel is echter de bouw van megastallen niet nodig. 
We hebben in de gemeenteraad geprobeerd de komst van
dit soort stallen bij voorbaat uit te sluiten. Wij waren echter
de enige fractie die dit wilde. Wij zullen ons kritisch-positief
blijven opstellen: kritisch t.a.v. de megastallen, positief t.o.v.
gezinsbedrijven die elders in de knel zitten.

BRONCKHORST

“De bouw van een nieuw gemeentehuis is een belangrijke
stap in Bronckhorst. De dienstverlening voor de burgers
wordt daardoor nog meer gecentraliseerd, een goede zaak. 
Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de gemeente Bronck-
horst het goed doet op het gebied van dienstverlening aan
haar burgers. Toch krijgen we ook signalen dat het beter kan,
er wordt nog te weinig meegedacht met onze burgers.
Ook de afhandeling van de post kan en moet beter. Het zoek
raken en niet beantwoorden van brieven mag uiteraard niet
meer voor komen.

Er zijn de afgelopen jaren de nodige middelen voor handhaving
uitgetrokken. We gaan ervan uit dat deze mensen niet alleen
letten op de naleving van bouwvoorschriften, milieuwetgeving
en dergelijke, maar er ook voor zorgen dat mensen die wat
minder mobiel zijn op een normale manier door de centra
kunnen bewegen. Dus bijvoorbeeld geen obstakels op de
trottoirs.

Woonvisie
De woonvisie is recent door de raad vastgesteld. Veel aandacht
voor het bouwen voor senioren en starters is ook onze priori-
teit. Ook in de kleine kernen is beperkte bouw mogelijk als er
concrete behoefte is. Dat in de grote kernen meer gebouwd
wordt, is noodzakelijk om voorzieningen in stand te kunnen
houden. Deze zijn ook weer van belang voor de omliggende
kleine kernen.

Recreatie en toerisme is erg belangrijk voor Bronckhorst,
maar ook het bestaande bedrijfsleven verdient aandacht.
Opknappen van de oude bedrijventerreinen heeft voor ons
prioriteit nummer één. 

Bedrijventerrein Baak

Algemene beschouwingen van de PvdA-fractie Bronckhorst op de begroting 2009

De PvdA-fractie

Jeugd
Een deel van de jeugd geeft aan dat er voor hen te weinig
voorzieningen zijn. Gelukkig zijn er veel verenigingen, maar we
gaan ervan uit dat jongeren met hulp van de jongerenwerker
ook zelf activiteiten gaan opzetten en verwachten dat het
college dit initieert.

Zorg
Er komt extra aandacht voor mantelzorgers. Op ons initiatief
zijn hiervoor extra middelen beschikbaar. Ouderen verdienen
een volwaardige plaats in Bronckhorst en moeten zoveel
mogelijk gewoon mee kunnen doen.
Over de thuiszorg en de verlening hiervan aan onze inwoners
maken we ons veel zorgen. In onze gemeente accepteren we
niet dat mensen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.
Geld mag hierbij nimmer een belemmering zijn.

Hondenpoep en zwerfvuil staan met stip op 1 in de ergernissen-
lijst van onze burgers. Het college ondersteunt de jaarlijkse
opruimdagen en zet een bijzonder opsporingsambtenaar in
uit preventie oogpunt, lik op stuk beleid past hier volgens ons
goed bij.

In een onderzoek geven burgers aan dat het openbaar vervoer
niet best is. In onze gemeente met haar grote buitengebied is
dat ook moeilijk te realiseren. Het college is van plan een
buurtbuslijn op te zetten van oost naar west in de gemeente.
Als er aantoonbare behoefte aan is, stemmen we daar van
harte mee in. 

Ons milieu moet de aandacht hebben van ons allemaal,
als gemeente kun en moet je het goede voorbeeld geven,
maar ook aan de bewustwording van en deelname door burgers
moet hard worden gewerkt. Samen moeten we werken aan
duurzaamheid. Dit alles begint bij goed scheiden van afval
aan de bron en controle hierop. Wij denken dat de gemeente
hier nog wel een tandje kan bijzetten.

Bronckhorst

gemeenten en de provincie over verkeersafwikkeling en
aanleg van wegen van groot belang.

Milieu
Voor alternatieve vormen van energiewinning staat D66
open, zij het dat de vorm moet passen bij het landschap en
karakter van de gemeente. In Bronckhorst passen kleine
parken voor windmolens niet in het landschap en zijn storend
voor de ecologie. Ook staat de inspanning die nodig is voor het
winnen van windenergie niet in verhouding tot de opbrengsten.
Gemeentelijk milieubeleid gaat onder andere over afval
scheiden en inzamelen, zuinig zijn met energie en beperken
van de CO2 uitstoot. D66 verwacht veel van het milieu-
beleidsplan van Bronckhorst dat in 2009 gaat aangeven hoe
de gemeente daaraan vorm geeft.

Welzijn, werk en zorg
D66 vindt dat de gemeente voor alle inwoners en ondernemers
een goed woon-, leef- en werkklimaat dient te realiseren.
Met het ontwikkelen van een toekomstvisie bereikt de
gemeente dat er voor een langere periode een heldere lijn
in dit beleid komt. Jongeren die in Bronckhorst willen wonen,
behoren passende en betaalbare huisvesting te kunnen vin-
den. Voor ouderen is zorg op maat een manier om zolang
mogelijk in de eigen omgeving te blijven wonen.

Seniorenwoningen in Steenderen

Bestuur
Bronckhorst is een deel van de regio Achterhoek, van de
provincie Gelderland, van Nederland en van Europa. Deze
bestuurslagen spelen een rol bij regelgeving, financiën,
verkeer, werkgelegenheid, onderwijs en cultuur. Vaak hou-
den belangen en vraagstukken niet op bij de gemeentegrens.
D66 vindt samenwerken met partners met een gelijk doel van
groot belang. D66 verwacht veel van de P10, het samenwer-
kingsverband van tien grote Nederlandse plattelandsge-
meenten, dat op initiatief van Bronckhorst tot stand is
gekomen.

Soberheid bij de overheid
Uit de begroting blijkt dat een inflatiecorrectie van 2% het
uitgangspunt is bij het vaststellen van de tarieven voor de
onroerendezaakbelasting. Wat D66 betreft blijft het daarbij.
Uit de meerjarenbegroting blijkt dat Bronckhorst vanaf 2010
goed op de financiën moet letten om te voorkomen dat de
gemeente over twee jaar in de rode cijfers komt. De interna-
tionale financiële ontwikkelingen maken het extra moeilijk
om vooruit te kijken en financiële voorspellingen te onder-
bouwen.
D66 vindt dat investeringen voor de huisvesting van scholen
een hoge prioriteit verdienen. De plannen voor het nieuwe
gemeentehuis zijn financieel goed doordacht. Het gaat om
een grote investering met een strak budget. 
Nog meer dan voorheen is soberheid bij de overheid nood-
zakelijk om de voorzieningen in de gemeente op peil te
houden.”

Toekomst
We hebben in Contact al eerder geschreven over de toekomst-
visie 2030. Het nu al beslissen over de richting tot aan 2030
is niet mogelijk en ongewenst. Natuurlijk moeten we kijken
naar wat er op ons afkomt. Een voorbeeld is de voorspelling
dat Bronckhorst minder inwoners krijgt. Dit zegt nog niets
over wat de gemeente moet doen. Wat de gemeente doet,
is een politieke keuze die afhangt van de meerderheid in de
gemeenteraad. GroenLinks bijvoorbeeld is niet voor het werven
van meer inwoners. Wij kiezen liever voor een ontspannen
samenleving in een mooi landschap.    

GroenLinks vindt dat in de sociale dienstverlening de volgende
vraag centraal moet staan: 'Wat hebben mensen nodig om te
worden wat ze willen zijn?' Helpende oplossingen gaan voor
regels. In beleidstaal: doelmatigheid gaat voor rechtmatigheid.
Uiteindelijk kost deze aanpak de gemeenschap ook minder
geld. 

Een heel ander onderwerp waarover GroenLinks anders
denkt dan andere fracties is het in de gemeenteraad leveren
van kritiek op het college. Vaak wordt kritiek uitgelegd als
gebrek aan vertrouwen. GroenLinks heeft vertrouwen in het
college, maar ook het college doet wel eens iets wat anders
of beter zou kunnen. Dit moeten raadsleden aan de orde
durven stellen zonder bang te zijn dat dit tot een vertrouwens-
crisis leidt. 

Europa 
Begin oktober zijn twee tot drie leden per fractie naar Brussel
geweest voor een bezoek aan de Europese Gemeenschap.
We hebben vooral aandacht besteed aan de regionale
ontwikkeling binnen Europa. We waren onder de indruk van
de inzet van onze parlementariërs in Brussel. Niet alleen
inzet voor de belangen van ons land, maar ook voor het
belang van Europa als geheel. 
Op 4 juni 2009 zijn de volgende Europese verkiezingen:
noteer deze datum vast. Europa is uw stem meer dan
waard!”



Algemene beschouwingen - vervolg

“Geen 10% verhoging OZB

De begroting heeft, mede op verzoek van de raad, een hele
nieuwe opzet gekregen: de programmabegroting met zes
beleidsprogramma's. De raad moet zich nu uitspreken over

Algemene beschouwingen van de VVD-fractie
Bronckhorst op de begroting 2009

De VVD-fractie

De oostelijke randweg om Doetinchem zou voor Halle een
belangrijke ontlasting van verkeer betekenen. We vragen
b en w zich daar sterk voor te maken in het regio overleg. 

Lasten 
Een lastenverzwaring voor onze burgers blijft, naast de inflatie-
correctie bijna geheel achterwege. Ook dit geeft aan dat we
de zaken in Bronckhorst goed op de rails hebben.

Voor de kerst krijgen alle mensen met een minimuminkomen
50 euro, op initiatief van de landelijke PvdA. Het college moet
ervoor zorgen dat dit in Bronckhorst ook tijdig gebeurt.”

het programma. De VVD-fractie heeft speerpunten
geformuleerd:

Besturen
Vanzelfsprekend wil de VVD een betrouwbaar, betrokken
en slagvaardig bestuur. Een belangrijk aandachtspunt is
communicatie. De fractie zet in dat kader vraagtekens bij de
zogenaamde zomertoer, die afgelopen zomer plaatsgevond.
De VVD ziet liever dat b en w tijd vrij maken voor een wekelijks
spreekuur. Hoge prioriteit heeft de correcte en tijdige afhan-
deling van vragen en verzoeken van burgers. De VVD is van
mening dat daarmee veel juridische procedures voorkomen
kunnen worden.

Wonen en werken
De VVD-fractie is zeer tevreden met de recentelijk vaststelling
van de woonvisie, waardoor naast in de hoofdkernen, ook in de
kleine kernen nieuwbouw mogelijk is. Dit komt de leefbaarheid
en het behoud van voorzieningen in die kernen ten goede. 
In het kader van de werkgelegenheid zet de VVD-fractie
vraagtekens bij de zinsnede 'randvoorwaarden creëren voor
huidige bedrijven die nodig zijn om te blijven'. In de ogen van
de VVD zijn alle bedrijven noodzakelijk en moeten deze de
mogelijkheid krijgen zich uit te breiden. Het blijft voor de
VVD-fractie in dat kader onbegrijpelijk dat nog geen start is
gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw industrieterrein
binnen de eigen gemeentegrens. Waarom uitwijken naar
Doetinchem?

Zorgen en ontspannen
De media melden met regelmaat ontwikkelingen binnen de
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en met name
over de professionele inzet en de continuïteit bij de thuiszorg.
De VVD-fractie volgt dit nauwgezet en met grote zorg.
De fractie is van mening dat de thuiszorg binnen de Wmo
de grootste aandacht verdient.
De VVD heeft diverse keren aandacht gevraagd voor een
collectieve verzekering voor alle vrijwilligers in Bronckhorst.
In de rijksbegroting is nu geld vrijgemaakt, waardoor alle
gemeenten voor hun vrijwilligers een verzekering kunnen
afsluiten. De VVD wil dit opnieuw op de agenda geplaatst zien. 

Hulp bij het huishouden is voor veel mensen in hun dagelijks leven van

groot belang 

Verkeer en vervoer
De kwaliteit van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeers-
veiligheid verbeteren is een prima uitgangspunt. Om dat te
bereiken, dient bij de uitvoering van het GVVP (Gemeentelijk
Verkeer en Vervoer Plan) rekening te worden gehouden met
de voetgangers. Zij moeten veilig over kunnen oversteken
en niet dagelijks geconfronteerd worden met buitengebruik
gestelde verkeersregelaars bij oversteekplaatsen. Daarnaast
is goede ontsluiting van essentieel belang, bijvoorbeeld bij
de inrichting van de wegen. Voor de VVD betekent dit zomin
mogelijk 'obstakels'. 

Financiën
De VVD-fractie vindt dat de hoogte van de leges maximaal
kostendekkend mogen zijn. Of dat binnen de gemeente
Bronckhorst het geval is… daar zet de fractie vraagtekens bij.
Op dit punt eist de VVD-fractie opheldering.

Het college presenteert tot slot een begroting met een
overschot. Dit is in belangrijke mate tot stand gekomen door
de OZB-verhoging van 40% voor huiseigenaren de afgelopen
jaren. Ook dit jaar is weer een OZB-verhoging van 10% voor
niet-woningen gepland. De VVD-fractie vindt dat, ook al
vanwege de huidige economische ontwikkelingen, absoluut
niet toelaatbaar.”

Doelgericht adverteren?
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Zoals wij u vorige week berichtten,
presenteren b en w aan de gemeen-
teraad tijdens de begrotings-
vergaderingen van 30 oktober en 
6 november a.s. een sluitende
begroting, waarin de bouw van het
nieuwe gemeentehuis (kosten circa
20 miljoen euro) al is meegenomen.
In hun begrotingsplannen gaven 
b en w aan dat zij de OZB-tarieven
voor woningen slechts met 
2% verhogen, wat overeenkomt 
met de landelijke algemene
loon/prijsindexatie. Deze week werd
bekend dat b en w deze trendmatige
verhoging voor het rioolrecht en de
afvalstoffenheffing niet door willen
voeren en daarbovenop voor u als
inwoner zelfs een verlaging van het
rioolrecht en de afvalstoffenheffing
in petto hebben van circa 15 euro per
huishouden in totaal. 

Rioolrecht
B en w stelden deze week een nieuw
rioleringsplan voor de komende
jaren vast (zie ook elders op de

gemeentepagina's), waaruit blijkt
dat onderzoeken aantonen dat we
overal voldoen aan de wettelijk
gestelde eisen voor beheer en
onderhoud van ons rioolstelsel. De
gemeente doet de komende tijd de
normale reguliere vervangingen,
reiniging en inspectie van het riool
en koppelt bij reconstructiewerk-

zaamheden zoveel mogelijk direct
het schoon hemelwater af. Het
bedrag dat de gemeente rekent voor
rioolrechten moet kostendekkend
zijn voor de werkzaamheden die zij
aan het riool verricht. Na berekenin-
gen te hebben gedaan, concluderen
b en w dat de rioolrechten voor 2009
omlaag kunnen van circa 250 naar

240 euro per huishouden.   

Afvalstoffenheffing
Daarnaast gaan de kosten voor het
ophalen en verwerken van de
afvalstoffen omlaag. Door de
invoering van het volumesysteem
zijn Bronckhorsters hun afval beter
gaan scheiden. Het restafval (grijze
container), dat de duurste verwer-
kingskosten van alle afvalsoorten
heeft, is daardoor minder geworden.
Voor de afvalstoffenheffing mogen
we ook alleen een kostendekkend
tarief aan inwoners berekenen.
Doordat u beter bent gaan scheiden
en dus minder restafval aanbiedt,
kan het basistarief dat ieder
huishouden, ongeacht de grootte
van de gekozen containers betaalt,
voor 2009 met bijna 5 euro per
huishouden omlaag. 

De gemeenteraad beslist eind 
dit jaar over de voorgestelde
belastingsverlagingen.

B en w willen rioolrecht en afvalstoffenheffing verlagen

Onder meer dankzij de milieuparkjes in een groot aantal kernen bent u meer afval geschei-

den gaan aanbieden

De gemeente is bezig met het
opstellen van een bestemmingsplan
'Zelhem Buitengebied'. 
Een bestemmingsplan voor het
buitengebied van Zelhem is een
belangrijk plan en bovendien zeer
omvangrijk. De procedure is dankzij
de nieuwe Wet ruimtelijke ordening
(Wro) iets minder tijdrovend
geworden, maar neemt nog steeds
veel tijd in beslag. Met andere
woorden: het plan komt 'stapje voor
stapje' tot stand. Gemeenten moeten
aanvragen voor een bouwvergunning
toetsen aan een bestemmingsplan.
Daarom is het van belang dat u bij
het tot stand komen van het
bestemmingsplan gebruik maakt
van uw recht op inspraak. 

Informatieavond
Voorafgaand aan de ter inzage
legging houden wij op maandag 
3 november 2008 in Het Witte Paard,
Ruurloseweg 1 in Zelhem een
informatieavond over het nieuwe
plan. U bent van harte welkom vanaf
19.30 uur. U kunt de kaarten alvast
bekijken en we ontvangen u met
koffie/thee. Om 20.00 uur opent
wethouder Baars de bijeenkomst,
waarna medewerkers van

Pouderoyen Compagnons het
bestemmingsplan presenteren.
Uiteraard is er gelegenheid tot het
stellen van vragen over het
bestemmingsplan. 

Tijdens de informatieavond gaan we
op de hoofdlijnen van het bestem-
mingsplan in. Voor individuele
zaken, als nadere informatie over de
bestemming van uw perceel, kunt u
terecht bij de balie van de afdeling
Ruimtelijke en economische
ontwikkeling in het gemeente-
kantoor. Ook is het voorontwerp-
bestemmingsplan vanaf 3 november
2008 op onze website 
www.bronckhorst.nl in te zien.  

Plan ter inzage van 6 november tot
en met 17 december
Het voorontwerpbestemmingsplan
ligt van 6 november tot en met 
17 december 2008 ter inzage. U
heeft in die periode de gelegenheid
het voorontwerpbestemmingsplan
in te zien en daarop te reageren. Dit
doet u bij voorkeur schriftelijk, maar
u kunt uiteraard uw mening over de
plannen (zowel positieve opmerkin-
gen als eventuele bezwaren) ook
mondeling kenbaar maken bij de

afdeling Ruimtelijke economische
ontwikkeling. Naast inspraak vindt
er ook (verplicht voorgeschreven)
overleg plaats met belangrijke
instanties, zoals provincie, Rijk,
waterschap, nutsbedrijven
enzovoorts. Dit gebeurt gelijktijdig
met de inspraakprocedure. Na
behandeling van zowel de overleg-
reacties als de inspraakreacties,
wordt het plan aangepast tot
ontwerpbestemmingsplan. 

Vervolg van de procedure
De volgende stap is de officiële ter
inzage legging van het ontwerp-
bestemmingsplan, naar verwachting
in het voorjaar van 2009. Opnieuw
bestaat dan voor u de mogelijkheid
om uw zienswijze (in dit geval aan de
gemeenteraad) kenbaar te maken.
Daarna stelt de gemeenteraad (zo
mogelijk nog voor de zomervakantie
2009) het bestemmingsplan vast. De
hoeveelheid (en de inhoud van de)
reacties speelt hierbij natuurlijk een
belangrijke rol. Zo ook de resultaten
van het overleg met de diverse
instanties. Als u het niet eens bent
met de beslissing van de gemeente-
raad op uw zienswijze, of als de
gemeenteraad het plan gewijzigd
vaststelt en u het met die wijziging
niet eens bent, kunt u beroep
instellen bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.
Om te voorkomen dat het bestem-
mingsplan dan al in werking treedt,
kunt u (voor het door u bestreden
deel) dan gelijktijdig schorsing
vragen bij de voorzitter van die afde-
ling.

Als u in het gebied woont of daar
belangen heeft, adviseren wij u
het bestemmingsplan in te
komen kijken!

Voorontwerp bestemmingsplan 'Zelhem buitengebied'
Informatieavond 3 november om 19.30 uur in Het Witte Paard
in Zelhem Na bijna vier jaar

als griffier bij
onze gemeente
actief te zijn
geweest, neemt
mevrouw 
K.E. (Karen) Pijnenburg op 
11 november 2008 tijdens een
receptie afscheid.

Bent u inwoner van onze gemeente
en wilt u persoonlijk afscheid nemen
van mevrouw Pijnenburg? U bent
van harte uitgenodigd voor de
receptie op 11 november a.s. van
17.15 tot 18.45 uur in de hal van het
gemeentehuis.

Afscheid
griffier

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de
sirenes te horen in heel Neder-
land. Dus ook in de gemeente
Bronckhorst. De sirenes 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 maan-
delijkse 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 3 november a.s. is de
eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest



Vorig jaar stelde de gemeente een
Uitvoeringsprogramma tijdelijke
reclame-uitingen en Evenementen-
en festiviteitenbeleid vast. Zoals
afgesproken met de organisatoren
van evenementen evalueerde de
gemeente deze stukken van de
zomer samen met hen. Het
Uitvoeringsprogramma tijdelijke
reclame-uitingen en Evenementen-
en festiviteitenbeleid zijn daarop op
enkele punten gewijzigd. B en w
stelden dit aangepaste beleid vorige
week voorlopig vast. 

In het Evenementen- en festivitei-
tenbeleid is nu opgenomen dat we
een meerjarenvergunning (voor drie
jaar) invoeren. Hiermee komen we
tegemoet aan het verminderen van
de regelgeving. Veel evenementen
vinden jaarlijks in eenzelfde opzet
plaats. Tot nu toe moesten organisa-
toren ieder jaar weer een vergun-
ning aanvragen, terwijl de activiteit
vergeleken met het voorgaande jaar
niet veranderd was. Nieuw is ook dat
we organisatoren de mogelijkheid
bieden om gebruik te maken van
geleidelijke sluitingstijden, dit
bevordert een rustiger en geleide-

lijker afloop van het evenement en
heeft als voordeel dat het publiek
geleidelijk en rustig het terrein
verlaat. De sluitingstijden die de
gemeente daarbij hanteert zijn (zie
kader hieronder):

In het Uitvoeringsprogramma
tijdelijke reclame-uitingen zijn de
belangrijkste wijzigingen:       
• verkorten van de plaatsings-

periode van de reclame-uitingen
van vier naar twee weken, zodat

meer organisatoren reclame kun-
nen maken

• verruimen van het aantal te
benutten lichtmasten, zodat
meerdere evenementen tegelij-
kertijd gepromoot kunnen worden

• aanvragen voor het plaatsen van
een reclame-uiting moeten
maximaal een half jaar voor dat
reclame gemaakt gaat worden

aangevraagd zijn  

De gemeente legt de aangepaste
beleidsstukken vier weken ter
inzage zodat u uw reactie kunt
geven. Meer informatie hierover
vindt u onder Openbare bekend-
makingen op deze gemeente-
pagina's.

Beleid voor evenementen en tijdelijke reclame-uitingen aangepast
In nauw overleg met organisatoren van evenementen

zondag t/m donderdag vrijdag en zaterdag en algemeen 
erkende feestdagen                        

• 24.00 uur einde muziek • 01.00 uur einde muziek
• 00.30 uur einde drankverstrek- • 01.30 uur einde drankverstrek-

king/evenement king/evenement
• 01.00 uur sluiting eetgelegen • 02.00 uur sluiting eetgelegenheden

heden

B en w stemden vorige week in
met het Gemeentelijk Riolerings
Plan (GRP) voor de periode 2009-
2013. Belangrijk punt uit het GRP
is dat de gemeente steeds meer
hemelwater af wil koppelen van
het riool en het tarief voor riool-
rechten omlaag gaat (zie voor
meer hierover ook elders op deze
gemeentepagina's). De gemeente-
raad bespreekt het plan later dit
jaar. 

Voorzieningen
Voor het verwijderen van afval-,
hemel- en grondwater uit de woon-
omgeving zijn voorzieningen nodig.
Aanleg en beheer van deze voorzie-
ningen zijn een gemeentelijke taak.
In een GRP legt de gemeente vast
waaraan het riool moet voldoen, hoe
het beheer en onderhoud is
geregeld en hoe de kosten daarvan
zijn gedekt. De totale kosten vormen
de basis van het rioolrecht dat ge-
bruikers moeten betalen. In het GRP
ligt het tarief voor de komende vijf
jaar vast. Met ingang van 2010 zijn
wij verplicht het rioolrecht om te
zetten in een rioolheffing. De vijf
oorspronkelijke gemeenten hadden
ieder een GRP. Het resultaat
daarvan is dat nagenoeg alle
percelen een aansluiting op de
gemeentelijke rioleringsvoorziening
of ontheffing daarvan hebben
(bijvoorbeeld een eigen voorziening). 
Van 40 percelen is niet bekend of ze
aangesloten zijn. Dat onderzoeken
wij 2009. De gemeente reinigt en
inspecteert de riolering regelmatig.
Overal voldoen we aan de wettelijk
gestelde eisen, wel blijft op
sommige plaatsen na hevige
regenval water op straat staan. 
De komende twee jaar onderzoeken
we aan de hand van metingen en
herberekeningen van de rioolstel-
sels wat hiervan de oorzaak is en of
het mogelijk is dat te voorkomen. 

Nieuwe wet
Sinds 1 januari 2008 is de Wet
gemeentelijke watertaken van
kracht. Het takenpakket van de
gemeente op het gebied van water is
verbreed. Voorheen had de gemeen-
te de zorgplicht om al het afvalwater
in te zamelen en te transporteren
naar de zuivering. Nu is deze
zorgplicht opgesplitst in een
zorgplicht voor het afvloeien van
hemelwater en een zorgplicht voor

stedelijk afvalwater. Met stedelijk
afvalwater wordt bedoeld huishou-
delijk afvalwater of een mengsel
daarvan met: bedrijfsafvalwater,
afvloeiend hemelwater, grondwater
of ander afvalwater. 

De zorgplicht voor afvloeiend
hemelwater betekent niet een
inzamelingsplicht voor al het hemel-
water. De wet hanteert hier de term
'doelmatig' vanuit de gedachte dat
een particulier in eerste instantie
zèlf verantwoordelijk is voor het
hemelwater dat op zijn perceel valt.
Als de particulier het regenwater
goed in de bodem of het oppervlak-
tewater kwijt kan, hoeft de
gemeente dit niet in te zamelen.
Mocht een particulier het niet kwijt
kunnen, dan moet de gemeente
bekijken of zij het doelmatig kan
verwerken. 

De zorgplicht afvalwater is in de
kern niet gewijzigd.

De zorgplicht voor het grondwater 
is er bij gekomen. Net als bij het
hemelwater heeft een particulier
een eigen verantwoordelijkheid. De
wetgeving geeft aan dat de gemeen-
te aanspreekbaar moet zijn voor een
burger met grondwateroverlast. Dit
betekent niet dat gemeenten ook
aansprakelijk zijn. Perceeleigenaren
zijn verantwoordelijk voor de goede
staat van hun eigendom. Dat de
kelder waterdicht is bijvoorbeeld.

Daarnaast is geen enkele overheids-
instantie verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de natuurlijke
grondwaterstand.

Komende periode
Om aan deze zorgplichten te
voldoen, wil de gemeente in de
periode 2009-2013 onder meer het
volgende doen:
• bij reconstructiewerkzaamheden

daar waar mogelijk 'schoon
hemelwater' afkoppelen. Bij
nieuwbouwplannen is dat het
uitgangspunt

• doorgaan met het reinigen en
inspecteren van de riolering

• reguliere vervangingen van
rioleringsvoorzieningen (rioolbui-
zen, gemalen etc).

Rioolheffing
Per 2010 zijn gemeenten verplicht
het rioolrecht om te zetten in een
rioolheffing (ofwel een bestem-
mingsbelasting). Omdat het een
belasting is, hoeft er geen individu-
eel profijtbeginsel aanwezig te zijn.
Dit betekent bijvoorbeeld dat
gemeenten eigenaren en/of
gebruikers van percelen zonder
rioolaansluiting mogen betrekken 
in de heffing. De gemeenten hebben
de vrijheid om een heffingsmaatstaf
te kiezen. In 2009 willen wij de
noodzaak, wenselijkheid en
haalbaarheid van meerdere
heffingen onderzoeken.

Nieuw gemeentelijk rioleringsplan

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

De organisatoren, de gemeente
Bronckhorst, het bestuur van het
'Boelekeerlspad' en natuur- en
landschapsvereniging 'Het Steen-
ders Landschap' doen een oproep
aan iedereen die op 1 november mee
wil werken. De werkdag begint om
09.00 uur en eindigt om 15.00 uur. U
bent ook welkom als u maar een
halve dag wilt of kunt meewerken. 
In de pauzes staan koffie/thee, soep
en/of broodjes voor u klaar. Neemt u
stevige schoenen/laarzen, werkkle-
ding en werkhandschoenen mee?

Verzamelen
Voor het
Boelekeerls-
pad zien wij u
graag om
09.00 uur op
de parkeerplaats bij het Besselders-
bos aan de Stadsedijk in Halle/
Zelhem (voor de route kijk op
www.boelekeerlspad.nl).
Voor werkzaamheden aan De
Vreekolk verzamelen we om 09.00
uur op de parkeerplaats aan de 
J.F. Oltmansstraat in Steenderen
(voor de route kijk op 
www.hetsteenderslandschap.nl.

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

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

Helpt u ook mee tijdens de Landelijke
Natuurwerkdag op 1 november a.s.?
Landschappelijk onderhoud aan het
Boelekeerlspad in Halle/Zelhem en
De Vreekolk in Steenderen

Op 12 november gaan Provinciale
Staten in debat met betrokken
inwoners en vertegenwoordigers
van organisaties over de toekomst
van de Gelderse boer. De discussie
gaat onder meer over de gevolgen
van de marktwerking voor startende
agrariërs, of schaalvergroting meer
zekerheid biedt in de toekomst en
welke rol de provincie daarbij kan
spelen. Het debat vindt plaats in
café-restaurant Den Bremer in
Toldijk en begint om 20.00 uur.

Toekomst
Marktwerking, schaalvergroting en
multifunctionaliteit veranderen de
agrarische sector. Grotere bedrijven
vertegenwoordigen een groter
vermogen en zijn een zwaardere last

om over te nemen. Bedrijven zullen
verdwijnen of juist verder uitbreiden.
Wat zijn de gevolgen van de
veranderingen in deze sector? Heeft
de boer nog een toekomst?

Mening
De discussie wordt gevoerd aan de
hand van stellingen. U kunt vanaf 
15 oktober alvast meediscussiëren
via: www.vertelhetps.nl 

Meer informatie?
Hiervoor kunt u terecht op 
www.gelderland.nl/geldersdebat, bij
Franske van Hooijdonk, griffiemede-
werker via tel. (026) 359 85 57 of
stuur een e-mail naar:
geldersdebat@prv.gelderland.nl

Provinciale Staten in debat over
toekomst Gelderse boer
Praat u ook mee?



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 23 oktober 2008 vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De vergadering
werd bijgewoond door redelijk veel
publiek. Tijdens de raadsvergade-
ring is onder andere gesproken
over de volgende onderwerpen:
• Nieuw besluit op bezwaar Wvg

Hummelo-West
Op een aantal percelen in het
gebied Hummelo-West legde de
gemeente de Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg) op. Hiertegen 
is bezwaar ingediend. Met het
voorstel van het college om het
ingediende bezwaar hiertegen
ontvankelijk en ongegrond te
verklaren stemden de VVD,
GroenLinks en D66 tegen,
waarmee het voorstel door de

raad werd aangenomen.
• Onteigening plan De Kwekerij,

Hengelo (Gld)
Op 8 november 2007 heeft de 
raad het bestemmingsplan 
'De Kwekerij Hengelo (Gld)'
vastgesteld. Om hier woningen 
te kunnen bouwen moet de ge-
meente nog gronden verwerven.
Een deel daarvan is in handen van
derden. Omdat met de eigenaar
geen overeensteming bereikt is
over de aankoop van deze
gronden, besloot de raad
unaniem om tot onteigening over
te gaan. Wel gingen er van alle
fracties stemmen op dat zij het
jammer vinden dit middel te
moeten gebruiken. Het zou beter
zijn om alsnog tot overeenstem-

ming te komen met de eigenaar
van de gronden. Nu er geen
vooruitgang in het proces van
aankoop zit, is het proces van
onteigening helaas onafwend-
baar. 

• Windmolenpark in de gemeente
Bronckhorst
Dit punt werd van de agenda
gehaald, omdat de raad van
mening is dat het besluit van de
raad van begin dit jaar voldoende
is en niet opnieuw besproken
hoeft te worden.

• Motie 'Treasury' van GroenLinks
GroenLinks wilde met deze motie
het college verzoeken om op
afzienbare termijn een voorstel
voor een treasurystatuut ter
goedkeuring aan de raad voor te

leggen, waarin de risico's voor de
gemeente tot een minimum zijn
beperkt. Het gaat hier over de
wijze van wegzetten van en
omgaan met gemeentelijke
financiële middelen. Hoewel
GroenLinks van mening is dat het
college tot op heden de treasury-
functie goed heeft uitgeoefend,
kwam zij toch met deze motie.
Alleen de VVD fractie was het met
GroenLinks eens. De fracties van
het CDA, PvdA en D66 stemden
tegen, waarmee deze motie werd
verworpen. 

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

gemeente/raad en commissies). 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is de speciale begro-
tingsvergadering op 6 november
a.s. waarbij de programmabegro-
ting 2009-2012 op de agenda staat.
Aanvang: 17.00 uur.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, veldtoertocht met diverse afstanden met start en finish vanaf evenemenenterrein

Hamove, 14 december 2008 van 09.00 tot 14.00 uur, toerclub Keiaosers
• Gebied Steenderen, huis aan huis verkoop van loten, 20 december 2008, De Iesselschotsers
• Hengelo (Gld), donderdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur; Baak, dinsdag  van 

09.00 tot 18.00 uur; Drempt, vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur; Toldijk, vrijdag van 09.00 tot 14.00
uur; Keijenborg, donderdag van 09.00 tot 18.00 uur; Halle, woensdag van 09.00 tot 12.00 uur;
Steenderen, dinsdag van 09.00 tot 18.00 uur; innemen van standplaatsen in 2009 voor verkoop
van vis en aanverwante artikelen, G.B. Gussinklo

• Hengelo (Gld), Remigiuskerk, 14 december 2008, kerstconcert van 19.30 tot 21.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning, christelijke muziekvereniging Crescendo

• Hengelo (Gld), Sportcomplex De Veldhoek B.V., Varsselseweg, aanwezigheidsvergunning voor
twee kansspelautomaten en één behendigheidsautomaat in 2009, J.H. Buchter

• Hummelo en omgeving, slipjacht, 3 januari 2009 van 11.30 tot 16.30 uur, Soestdijkse
jachtvereniging

• Hummelo, Broekstraat 12, 13 december 2008 van 20.00 tot 01.00 uur, bekendmaking
Prins/Prinses carnaval met live-muziek, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke
gebruiksvergunning gebouw, D.G.W.W. carnavalsvereniging

• Keijenborg, sinterklaasintocht met aansluitend bijeenkomst in De Horst, 22 november 2008
van 14.00 tot 17.00 uur, stichting Evenementen van het Schuttersgilde St. Jan

• Vorden, marktplein, 13 december 2008, kerstmarkt met live-muziek van 08.00 tot 20.30 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 14.00 tot 20.00 uur, afsluiten gedeelte
Kerkstraat, stichting Vrienden van Vorden

• Vorden, Lindese molen, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. blubberrun, 
30 november 2008 van 10.00 tot 18.00 uur, hotel restaurant Bakker

• Vorden, marktplein, innemen standplaats voor verkoop Italiaanse en Griekse delicatessen op
vrijdagmiddagen in 2009 van 16.00 tot 21.00 uur, R. Gabrelian

• Vorden, marktplein, 20 december 2008, muziekfestijn de Kolde karmis van 19.00 tot 01.30 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 19.00 tot 01.00 uur, restaurant 't Olde Lettink

• Zelhem, Ruurloseweg 1, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in 2009, 
C.R. van Baardwijk

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 103, plaatsen toegangsdeur
• Vorden, Enkweg 4, plaatsen carport
• Vorden, Hoge Slagdijk 2, bouwen kapschuur
• Vorden, Ruurloseweg 39, bouwen garage/berging
• Vorden, Ruurloseweg 42, plaatsen erker
• Zelhem, Meeneweg 16A, bouwen bergruimte

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 22 oktober 2008:
• Baak, parkeerterrein Herfkens, innemen standplaats voor verkoop vers vlees en vleeswaren,

dinsdagmiddagen in 2008 van 15.00 tot 17.00 uur, Country Slager
• Hengelo (Gld), Steenderen, Baak en Vorden, plaatsen driehoeksborden voor collecte

Alzheimer, 31 oktober t/m 11 november 2008, Bizon buitenreclame
• Vorden, marktplein, innemen standplaats voor verkoop Italiaanse en Griekse delicatessen,

vrijdagmiddagen in 2008 van 16.00 tot 21.00 uur, R. Gabrelian
• Zelhem, 't Brinkhuus, verloting tijdens toneeluitvoering, 7 en 8 november 2008, toneel-

vereniging 'Wees een Zegen'

Lichte bouwvergunning 
Verzonden op 20 oktober 2008:
• Drempt, Kerkstraat 52, veranderen kozijn

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 20 oktober 2008: 
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1, gedeeltelijk veranderen ligboxenstal
• Vorden, Ruurloseweg 24, vergroten en inpandig verbouwen woning, verleend met ontheffing

van de artikelen 2.28 (op- en aantrede trap), 4.11 (vrije doorgang binnendeuren), 4.24, lid 3
respectievelijk 4.28 lid 3 (plafondhoogte verblijfsruimten en -gebieden) van het Bouwbesluit

• Vorden, Wildenborchseweg 4, gedeeltelijk vernieuwen schuur
Verzonden op 23 oktober 2008:
• Drempt, Zomerweg 61, vergroten melkveestal, verleend met vrijstelling op grond van artikel

19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Beatrixlaan 14, gedeeltelijk vergroten woning
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg naast nr. 72, geheel vernieuwen en veranderen schuur met 

Hooiberg tot woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening

• Hummelo, Dorpsstraat 4-6, veranderen woning
• Vierakker, Koekoekstraat 13, plaatsen mestopslag
• Vorden, Almenseweg 20, bouwen garage/berging
• Vorden, Molenweg 13, vergroten woning, verleend met ontheffing op grond van artikel 3.6, lid 1

van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 24 oktober 2008:
• Laag-Keppel, Van der Hardt Abersonlaan 1, plaatsen veranda aan bestaande garage
• Vorden, Eikenlaan 23, verbouwen schuur tot woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Terborgseweg 13A, geheel plaatsen dakkapel
• Zelhem, Terborgseweg 13, geheel plaatsen van twee dakkapellen

Sloopvergunningen 
Verzonden op 21 oktober 2008:
• Drempt, Gildeweg tussen nr. 13 en 15, geheel slopen 16 garageboxen, komt asbesthoudend

afval vrij
• Zelhem, Wolfersveenweg 3, geheel slopen zijwangen dakkapel van schoolgebouw, komt

asbesthoudend afval vrij

Verleende vergunningen

Zwerfafval in de woonomgeving is voor velen een dagelijks terugkerende ergernis. Iedereen wil
in een plezierige omgeving wonen of recreëren. Zwerfafval hoort hier niet bij en bederft het
plezier. Onze slogan is dan ook: 'BRONCKHORST BUITENGEWOON SCHOON'

Op 25 oktober jl. was voor het eerst een zwerfvuilopruimdag in de bebouwde kommen. 
Vele vrijwilligers zorgden er samen voor dat zes kernen van onze gemeente er weer spic en
span bijliggen. Hartelijk dank daarvoor! En natuurlijk bedanken we ook de schoolkinderen die
afgelopen week op pad zijn geweest om zwerfvuil op te ruimen.

De organisatie van de zwerfvuildag ligt bij de dorpsbelangenorganisaties (DBO's). Dit jaar de-
den zes DBO's, Achter Drempt, Hengelo (Gld), Kranenburg, Toldijk, Wichmond/Vierakker en
Zelhem, aan deze actie mee. Het zou mooi zijn dat we er met z'n allen voor zorgen dat ons
mooie Bronckhorst na deze bijzonder goede inspanning van de vrijwilligers ook buitengewoon
schoon blijft!

Wellicht doet u volgend jaar ook mee?

Deelnemers en organisatoren zwerfvuilopruimdag bedankt!



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tijdelijke afsluiting wegen door asfaltwerkzaamheden
In verband met asfaltwerkzaamheden zijn onderstaande wegen van 3 t/m 14 november 2008
(week 45 en 46) afgesloten:
• Veldhoek

Kapelweg, van de Varsselseweg tot de Schapendijk (week 45)
Schapendijk, van de zandweg tot de Veldhoekseweg N315 (week 45)

• Hengelo (Gld)
Kruispunt Sarinkdijk/Zelledijk/Scharfdijk (week 45)
Rijnweg, van de Venneweg tot de 1e Berkendijk (week 45/46)

• Zelhem
Terborgseweg, van de Doetinchemseweg (N315) tot de gemeentegrens (week 45/46)
Hengeloseweg, van de Zelhemseweg tot de Rondweg (N315) (week 46)

• Vorden
Hoekendaalseweg, gedeeltes tussen Kruisdijk en gemeentegrens (week 45/46)

• Halle
Zieuwentweg, van de Varsselseweg tot de Zanddijk (week 45/46)
Kruising Jolinkdijk/Pluimersdijk (week 45/46)

• Kranenburg
Hamsveldseweg, van de Ruurloseweg (N319) tot de Kerkweide (week 45/46)

De periode van afsluiting is onder voorbehoud, omdat er omstandigheden zijn die de uitvoering
van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan
weersomstandigheden. 

Bestratingswerkzaamheden Korenschoof Zelhem
Vanwege bestratingswerkzaamheden is de Korenschoof in Zelhem, tussen de Schooltinkweg en
de Remmelinkdijk, van 29 oktober tot 14 november 2008 of zoveel langer of korter als wenselijk
is, afgesloten voor alle verkeer

Verkeer en vervoer

Voorbereiding bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008;
Schuttestraat 20 Vorden' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden 2005' voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op een functiewijziging van een
agrarisch bedrijf met een bestaande meubelmakerij in een aparte woonbestemming en bedrijfs-
bestemming voor de meubelmakerij.

Inmiddels is het ontwerpbestemmingsplan gereed en ligt ter inzage vanaf 30 oktober 2008.
Zie hiervoor de publicatie verderop in de gemeenterubriek.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008;
Schuttestraat 20 Vorden'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008; Schuttestraat 20 Vorden' en
de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 30 oktober t/m 10 december 2008 tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te
zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, 
tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen. 

Het plan heeft betrekking op een functiewijziging van een agrarisch bedrijf met een bestaande
meubelmakerij in een aparte woonbestemming met een bedrijfsbestemming voor de meubel-
makerij.

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

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Roomstraat 29 Drempt'
Het wijzigingsplan 'Roomstraat 29 Drempt' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrek-
king op het wijzigen van het bouwblok zoals op de bestemmings-plankaart staat aangegeven
voor de bestaande woning Roomstraat 29 (oud 27) in Drempt. Het is de bedoeling het bouwblok
zes meter in westelijke richting te verplaatsen om een uitbreiding/verandering van de woning
en/of bijgebouwen mogelijk te maken.

Het onherroepelijke wijzigingsplan ligt 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.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Bronksestraat 2 Drempt'  
Het bestemmingsplan 'Bronksestraat 2 Drempt' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft
betrekking op het uitbreiden en veranderen van een woning op het perceel Bronksestraat 2 in
Drempt, alsmede het realiseren van een minicamping met bijbehorende voorzieningen. 

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt 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.

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

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

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vierakker, Kapelweg 12, voor het realiseren van een aanbouw, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Magnoliaweg 1, voor het bouwen van een portaal voor het laden en lossen van

waardetransportvoertuigen, geldend bestemmingsplan 'Zelhem, komplan fase III, IV en V'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 30 oktober t/m 
10 december 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening 
• Keijenborg, Koldeweiweg 6, voor splitsing van huisartspraktijk en woonhuis, geldend

bestemmingsplan 'Keijenborg Noord 1997'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 30 oktober t/m 
10 december 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij 
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplannen
Verzonden op 22 oktober 2008: 
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 13, geheel slopen van een schuur en het gedeeltelijk slopen

van een woning (aangebouwde tuinkamer en enkele binnenmuren van het huis), komt
asbesthoudend afval vrij

• Vorden, Zutphenseweg 32, geheel slopen van het gezinsvervangend tehuis, 'De Zon'

Kapvergunningen
Verzonden op 16 oktober 2008:
• Laag-Keppel, van der Hardt Abersonlaan 18, vellen van één inlandse eik en twee berken, geen

herplantplicht
Verzonden op 23 oktober 2008:
• Bronkhorst, Bovenstraat en ter hoogte van de Veerweg, kappen van één knotwilg, drie essen,

20 eiken en 22 linden, herplant verplicht: 150 meidoornstruiken

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 27 oktober 2008:
• Baak, Veersweg ongenummerd, voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout

afkomstig van landschappelijk onderhoud, nabij eerder genoemd perceel
• Hengelo (Gld), Zelledijk 1, voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van

landschappelijk onderhoud, nabij eerder genoemd perceel
• Hummelo, Kampermanstraat 4, voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout

afkomstig van landschappelijk onderhoud, nabij eerder genoemd perceel
• Laag-Keppel, Rijksweg ongenummerd, voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout

afkomstig van landschappelijk onderhoud, nabij eerder genoemd perceel
• Steenderen, Schiphorsterstraat 12, voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout

afkomstig van landschappelijk onderhoud, nabij eerder genoemd perceel
• Toldijk, Hoogstraat 31, voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van

landschappelijk onderhoud, nabij eerder genoemd perceel

Aanlegvergunning
Verzonden op 22 oktober 2008:
• Vorden, landgoed Wientjesvoort, voor de aanleg/revitalisering van een watergang

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

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

Alleen voor de kapvergunning 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.

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Inspraak Evenementen- en festiviteitenbeleid en Uitvoeringsprogramma
tijdelijke reclame-uitingen
B en w stelden op 21 oktober 2008 het Evenementen- en festiviteitenbeleid en het
Uitvoeringsprogramma tijdelijke reclame-uitingen in concept vast. In de beleidsnota
Evenementen- en festiviteitenbeleid zijn onder meer de geleidelijke sluitingsuren en de
meerjarenvergunning gewijzigd/toegevoegd. In het Uitvoeringsprogramma tijdelijke reclame-
uitingen is onder andere de plaatsingsperiode verkort van vier naar twee weken weken om meer
organisatoren de mogelijkheid te geven om driehoeks-/ sandwichborden te plaatsen. Voor meer
informatie zie elders op deze gemeentepagina's. 

Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken tijdens 
de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor, vanaf 28 oktober t/m 25 november 2008.
Een ieder kan gedurende die periode zijn of haar mening over dit beleid geven. Dit kan zowel
mondeling als schriftelijk. Voor meer informatie kunt u bellen met de heer R. Visschers, afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 50.

Ondermandaatbesluit afdeling Werk, inkomen en zorg 
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat het afdelingshoofd van de
afdeling Werk, inkomen en zorg op 20 oktober 2008 het ondermandaatbesluit heeft vastgesteld
voor de afdeling Werk, inkomen en zorg onder intrekking van het ondermandaatbesluit van 
16 mei 2008.

Met dit besluit heeft het afdelingshoofd aan hem gemandateerde bevoegdheden ondergeman-
dateerd aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame functionarissen. Het ondermandaat-
besluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

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

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
30 oktober t/m 10 december 2008 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluit ter
inzage:

• Steenderen, Paardestraat 1/1A, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een akkerbouw-en bloembollenbedrijf en varkenshouderij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 11 december 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt
inbrengen tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Wet milieubeheer

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

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 21 oktober 2008:
• Vorden, De Bleek ongenummerd, voor het tijdelijk plaatsen van een een reclamebord tot 

1 april 2009, geldend bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 30 oktober t/m 10 december
2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
30 oktober t/m 10 december 2008 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:

• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 45A, een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een pluimveehouderij

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

zienswijzen 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 2008.

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.

Opleiding en training is erg belangrijk
binnen Martine Hair + Beautysalon.
Alle medewerksters volgen jaarlijks
vrijwillig trainingen en cursussen.
"Vaak komen de dames ook zelf met
ideeën en cursussen die ze graag zou-
den willen bijwonen" vertelt Martine,
zo ook de training die ik onlangs met
Anja heb gevolgd bij Leco van Zadel-
hoff. "Anja en ik hebben hetgeen dat
wij van Leco hebben geleerd weer op
onze collega's overgebracht, erg leuk
om te zien hoe dat is opgepikt en nu
weer bij de deelnemers van de works-
hop word toegepast". Daarnaast volg-
den Robin en Femke dit jaar een oplei-
ding, tot professioneel visagist, aan de

visagie academie van Micky Jooren in
Tilburg.

MADRID EN NEW YORK
In oktober en november staan er nog
een tweetal zeer bijzondere trainin-
gen op het programma, zo gaan Robin
en Martine 4 dagen naar Madrid waar
ze een knip training gaan volgen bij
H3, dit is een collectief van 6 interna-
tionale topkappers die gespecialiseerd
zijn in het creëren van complexe kap-
sels. H3 staat voor HART, voor de pas-
sie voor het vak die ze in hun Hart voe-
len, HANDEN, voor het werken met
hun Handen, HOOFD, de eindeloze
creativiteit in hun Hoofd.

Prijswinnaars Workshop Martine Hair + Beautysalon
Op zaterdag 18 oktober jl. werd bij Martine Hair + Beautysalon de works-
hop the fabulous life georganiseerd. Tijdens deze workshop konden de
deelnemers kennis maken met de make-up dat in de winter 2008-2009 het
beeld zal bepalen. De deelnemers ontvingen de laatste tips en trics van de
visagisten die bij Martine Hair + Beautysalon werkzaam zijn. "Erg leuk om
mensen advies en tips te geven over hoe ze zich zelf het beste op kunnen
maken, toegespitst op hun eigen huid en gezichtsvorm" vertelt Sharon
enthousiast.

Mw. Leisink, 2e van links, en Mw Winkel, uiterst rechts, ontvangen uit handen van schoon-
heidsspecialiste Sharon, links, en Topstyliste Femke hun prijs, respectievelijk een knip- en

kleurbehandeling en een [comfort zone] gezichtsbehandeling.



Allerlei tennisspelletjes en
ook echte tenniswedstrij-
den werden er gespeeld
onder leiding van de ten-

nisjuf Lisette Dijkman.
Ook waren er veel ouders
en andere supporters die
het herfstweer trotseer-

den en de kinderen kwa-
men aanmoedigen.
Aan het einde kregen alle
kinderen nog lekkere pof-
fertjes. Een succesvolle
middag voor onze vereni-
ging, want wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst!
Meer informatie op
www.hellewei.nl.

Van links naar rechts, bovenste rij: Willy
Bos (leider), Gerrit Berendsen (assistent
scheidsrechter), Sandor Verkijk, Wouter

Platteeu, Erwin Weenk, Koen Klein Heer-
enbrink, Gijs Klein Heerenbrink, Gerard
Waarle (leider), Antoon Peters (sponsor),

Eric Gijsberts (trainer), Bert Tuinman
(voorzitter SV Ratti).
Onderste rij: Jeroen Lubbers, Niek Nijen-
huis, Robert Ruiterkamp, Guido Mullink,
Fabian Dijkman, Michiel Gudde, Wouter
Gudde en Mathijs Nijhof.

Ratti 1 krijgt nieuwe tenues

Hoofdsponsor Antoon Peters heeft de heren van Ratti 1 voorzien van
een nieuw tenue. Op zondag 26 oktober werd het nieuwe tenue in
dank aanvaard.

OCCASIONS

Dorpsstraat 103, 7136 LJ Zieuwent
Tel. (0544) 351 319 - Fax (0544) 351 794 - www.auto-voorhuis.nl

Kijk ook op:  www.auto-voorhuis.nl

SPECIALE ACTIE:

Toyota Celica 1.8 VVTI-L T-Sport 2003 grijs met. 17.950,--

Daihatsu Materia 1.3 Rythm + airco 2008 zwart met. 16.500,--

Toyota Corolla Verso 1.8 Linea Sol 2003 champagne met. 15.450,--

Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Van 2008 zilver met. 14.700,-- excl. btw

Daihatsu Sirion2 1.0 Premium 2007 champagne met. 11.250,--

Daihatsu YRV 1.3 Turbo + nav. 2005 rood 10.950,--

Daihatsu Sirion2 1.3 Comfort 2005 zilver met. 9.950,--

Toyota Yaris Verso 1.5 Linea Sol 2003 groen met. 9.450,--

Daihatsu YRV 1.3 Turbo 2002 zilver met. 9.250,--

Daihatsu YRV 1.3 Turbo 002 zilver met. 8.250,--

Daihatsu Move 1.0 2003 zilver met. 7.450,--

Opel Agilla 1.2 + nav. 2003 zwart 7.250,--

Toyota Yaris Verso 1.3 Linea Luna 2001 rood 6.250,--

Daihatsu YRV 1.3 XTI 2001 rood 6.250,--

Ford Focus 1.4 Ambiente 5-drs 1999 zilver met. 5.250,--

Daihatsu Gran Move 1.6i CS 1999 groen met. 4.950,--

Daihatsu Cuore 1.0 XTI Aut. 2000 groen met. 4.950,--

Daihatsu Cuore 1.0 RTI + Airco 2000 rood 4.950,--

Daihatsu Cuore 1.0 STI 5-drs 2001 rood 4.450,--

Daihatsu Cuore 1.0 XTI 1999 rood 3.950,--

Daihatsu Applause Aut. 1998 groen met. 2.500,--

Renault Twingo 1.2 Easytronic 1995 rood met. 1.950,--

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 van Asselt, C.R. 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

Witvoet Schilderwerken
Maak nu gebruik van onze speciale winteractie:
10% KORTING op al uw binnenschilderwerk
gedurende de winterperiode.
Vraag vrijblijvend en geheel kosteloos een op
maat gemaakte offerte aan.

Gradie Witvoet, Engelbertsstraat 4
7207 JG Zutphen, Tel: 06-51810634 
www.witvoetschilderwerken.nl  
e-mail: info@witvoetschilderwerken.nl

Opgave voor de

IVN gidsencursus

kan nog net!!

Bel:

José Hartman: 0545-472104

Nel de Haas: 0545-472373

Lydia Pauw: 0545-840217

Johan Aalbers: 0545-271893

Informatie: www.ivn.nl/gen

Aanbiedingen 
geldig van 

donderdag 23 okt. 
t/m zaterdag 1 nov.

Basisschool De Kraanvogel
in Kranenburg (tel. 0575-556652)

zoekt zo spoedig mogelijk 

een conciërge
voor 20 uur per week. 

Sollicitaties voor 7 november
richten aan:   
basisschool ““De Kraanvogel”
Eikenlaan 22, 7251 LT Vorden
email school@dekraanvogel-vorden.nl

Tennisvereniging de Nieuwe Hellewei te Steenderen

Spetterende herfstinstuif

Tussen de regenbuien door werd op zondagmiddag
26 oktober jl. bij De Nieuwe Hellewei een tennis
herfstinstuif gehouden, waar 15 kinderen enthou-
siast aan mee hebben gedaan.

Enthousiaste kinderen tijdens de Herfstinstuif van De Nieuwe Hellewei.

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

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

E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Fosselwark.

B. Blommezeutee.

C. Donne.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

MENEER PAUW:
Meneer Pauw is ruim 2 meter muziek
op een krukje! In het verleden wereld-
beroemd in Nederland met Boom-
boom & the Babymakers en de Used 2
B's. Tegenwoordig solo op terras, in de
kroeg, receptie en besloten feestjes!
Meneer Pauw is muzikaliteit op de
vierkante meter, relaxt interactie met
zijn publiek. Zin in meezingen, be my
guest! Achtergrond? Ook goed! Met
meer dan 300 nummers in diverse
genres, meezingers, pop, rock, neder-
landstalig....roept u maar! Schrijf uw
verzoekje op de speciale Meneer Pauw
viltjes, en wie weet wordt uw aan-
vraag gehonoreerd!

BUDDY X:
Wat moet je zeggen over dit trio. Ei-
genlijk niets, je moet ze horen en zien,
of liever gezegd "voelen". Want wat
Buddy X neerzet is geen doorsnee
bluesrepertoire. Hoewel de basis blues
georiënteerd is, zorgt de muzikale feel
van de heren voor een totaal andere
benadering. 

"Blues met een funky inslag" komt
misschien het dichtste in de buurt,
maar ook een vleugje country/rock/
pop zijn waar te nemen. Het reper-
toire bevat naast diverse klassiekers
ook veel eigen werk! Buddy X bestaat
uit: Ruud Weber jr: bas en leadvocals;

Lars Müller: gitaar en vocals; Rob ter
Maat: drums. 

Zie ook de advertentie elders in deze
krant.

De Bierkaai opent live muziekseizoen

Het live muziek seizoen is weer geopend, de Bierkaai in Baak trapt af met
de Bluesnight op zaterdagavond 1 november  met als supertrio Buddy X.
Op 6 december The Retteketet Showband met ; the crazy kerstspektakel-
show...(advies; neem je muts mee!) en 26 december  Meneer Pauw.

Na een week acclimatiseren in de
hoofdstad Bangkok waren Antoinette
en Leo klaar voor de strijd.
De loting was zwaar en vrijdagoch-
tend 5.00 uur Nederlandse tijd, begon-
nen de wedstrijden.
De eerste partij was tegen de Argen-
tijnse Brenda Rolon, hier won ze met
Ippon.
In de volgende partij kwam ze de Brit-
se Kate Walker tegen, ze kennen el-
kaar goed en Antoinette had nog niet
eerder van haar verloren; deze partij
werd dan ook gewonnen met een Ip-
pon.
Nu stond de Azerbedjaanse Kamala
Huysenzade klaar om tegen Antoinet-

te te strijden.
Eerst scoorde Antoinette een Yuko, la-
ter gevolgd door een Ippon.
De kwartfinale bereikte ze en hier
stond de Georgische Tinatin Kulu-
sashvili tegenover haar.
In deze partij wist ze een Wazari te
scoren en verder uit te spelen.
Antoinette was nu poulewinnaar en
ging naar de halve finale.
Daar kwam ze de Braziliaanse Camila
Minakawas tegen, met een Ippon werd
deze van de mat geveegd!

Antoinette moest in de finale tegen de
Japanse Yuki Kikuwa, deze bleek he-
laas een maatje te groot.
Met een Ippon tegen werd de finale
verloren maar, wel de zilveren plak
binnengehaald!
W.K.-zilver is de officiële afsluiting van
het junioren-traject van Antoinette, in
het komende seizoen start ze bij de se-
nioren.

Antoinette Hennink

pakt zilver bij WK Judo
Antoinette Hennink en centrale
coach Leo Buitink gingen voor
goud, "zilver is verliezen", zei de
Ruurlose coach. Maar een zilveren
medaille in de prijzenkast daar
mag je best heel erg trots op zijn!

De eigenaar van een horecagelegen-
heid in Ruurlo had zijn bedrijf 'De
Buurman' kunnen noemen, maar hij
koos voor 'De Naober'. Een bord bij een
bankje aan de weg tussen Ruurlo en
Barchem vermeldt 'Zet oew efkes'.
Daar had ook 'Gaat u  zitten' kunnen
staan.

Streektaaljagers hebben oog voor deze
dialectuitingen en leggen ze vast met
hun digitale camera. Niet alleen in
Achterhoek en Liemers, maar ook in

andere delen van het land. Een korte
vakantie in Drenthe of Limburg kan
wat dat betreft een rijke oogst opleve-
ren.  De streektaaljager stuurt zijn fo-
to's (niet groter dan 600 pixels!) naar
info@staringinstituut.nl

Dat kan gedurende de maanden no-
vember en december van dit jaar. Een
deskundige jury kijkt niet alleen naar
de kwaliteit van de foto's, maar ook
naar het aantal. Dat is immers een we-
zenlijk kenmerk van jagen. Voor één
fazant gaat de echte jager het veld niet
in!

Natuurlijk komen de ingestuurde fo-
to's op de website van het Staring Insti-
tuut (www.staringinstituut.nl) te
staan. In januari 2009 is de winnaar of
winnares bekend.

Staring Instituut zoekt
'streektaaljagers'
Het Staring Instituut is op zoek
naar 'streektaaljagers'. Streektaal-
jager is iedereen die in het bezit is
van een digitale camera en die - in
dit speciale geval -  oog heeft voor
de streektaal, zoals die gebruikt
wordt in de openbare ruimte.

In het kort gaat de toneeluitvoering
over een crisis in Huize Goedgeluk.
Het luxe leventje van Germaine,
vrouw des huizes, staat op zijn kop.
Haar zoon Joost en schoondochter Ly-
dia hebben huwelijksproblemen en
alsof dat nog niet genoeg is, blijkt dat
Joost zich op de herenliefde heeft ge-
stort en Lydia op vrouwen valt. Dit zal
het einde betekenen van een glansrij-
ke politieke carrière. Wanneer er ook

nog eens een zwangere dame ten tone-
le verschijnt, is het hek helemaal van
de dam. Gelukkig komt haar harts-
vriendin Colette langs bij wie zij hoopt
haar hart te kunnen luchten. Maar he-
laas brengt Colette haar eigen pro-
bleem met zich mee. Zij en Robert
Leeflang, Lydia’s vader, die een weekje
in Huize Goedgeluk logeert, kennen
elkaar van vroeger en dragen een
groot geheim met zich mee. 

Rots in de branding in dit geheel is
Zwaantje de huishoudelijke hulp. Zij
is slim en zit vol humor. Maar of zij
slim genoeg is om alles tot een goed
einde brengen moet nog blijken. Een
komisch, soms ontroerend spel, met
veel vaart en ontwikkelingen die ga-
rant staan voor een heerlijk toneel-
avondje waarbij heel wat te lachen
valt.

Toneeluitvoering 
Zanglust Drempt
Vrijdag 7 en zaterdag 8 november
geeft de eigen toneelgroep van
Zanglust Drempt haar uitvoering
in het Dorpshuis te Drempt. De
aanvang is om 20.00 uur. Onder lei-
ding van regisseuse Diny Stuart
wordt ‘Nieuwe Liefde en Oud Zeer’
op de planken gebracht. Het is een
vrolijk stuk in vier bedrijven ge-
schreven door Jo Snoeren.

Voor een ieder die interesse heeft
om de nieuwe zaag-kloofmachine
te komen bekijken. 

De zaag-kloofmachine verwerkt
boomstammen tot een diameter van

70 cm tot brandhout met lengtes van
20 tot 100 cm. De gezaagde plak hout
wordt geperst door een snijrooster va-
riërend in 8, 18 of 24 vakken. 
De demo dag zal worden gehouden op
woensdag 29 oktober. De zaag-kloof-

machine zal dan in werking te zien
zijn. De locatie van de demo dag is bij:
't Boshuis.
G.J. Rietman
Boshuisweg 8
7233 SE Vierakker

Agrarische Natuurvereniging 't Onderholt Organiseert

Demo dag zaag-kloof machine

Joost en Willem rennen direct van de smid naar brouwer

Hermannus ter Haer. Ze stormen de brouwerij en herberg

in. Vrouw Griete ter Haer is net bezig met het wassen van

de kruiken bier. 

-- Jonker Joost, bent U het? Griete is nogal slechtziend 

en doof. -- Uw vader, heer Evert is vertrokken? 

Ze klinkt verontrust. Joost zegt met luide stem: 

-- Ja, vanmorgen is hij met mijn broer afgereisd. 

Griete mompelt, terwijl ze de kruiken laat voor wat ze zijn. 

-- Mijn man heeft gisteren de schrik van zijn leven gehad,

jonker. Hij ligt met rillende koorts op bed. 

Hij zegt een gruwelijke geest op de Kattenbelt te hebben

gezien. Die heeft hem tot vlakbij het kasteel achterna gezeten.

U weet, Hermannus is een trouw katholiek, maar nu heeft

hij zichzelf verloren. Hij kan niets meer vertellen. 

Vrouw Ter Haer schudt bedroefd het hoofd. 

Ze tuurt naar onze vrienden. 

-- U gaat op pad? Wilt U wat bier voor onderweg? Joost en

Willem knikken en horen dan van achter het gordijn achterin

de zaak plotseling een bange, krakende stem. 

-- Roderlo zal verdoemd worden door de Geest op de

Kattenbelt! Joost en Willem kijken elkaar aan. 

Is dat brouwer Hermannus?!

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt

8

Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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Door de eeuwen heen zijn er veel
markten geweest waarbij honderden
paarden van eigenaar wisselden. De
eerste paardenmarkt was op 28 sep-
tember 1658. Nu, 350 jaar later, was de
aanvoer niet te vergelijken met toen,
maar de gezelligheid en het handje
klap is altijd gebleven. Al vroeg in de
morgen stonden veel paarden en po-
ny’s aan de touwen. De hele dag bleef
het publiek komen om te genieten

van een mooi stukje folklore. De han-
delaren hadden er ook zichtbaar ple-
zier in. Veel herinneringen werden op-
gehaald en iedereen kent elkaar. “Voor
de echte handel hoef je het niet te
doen”, zegt een handelaar die met
drie pony’s naar het paardendorp is
gekomen. “Maar het is dichtbij en ook
voor de Marktvereniging is het fijn dat
er aanvoer is. Op die manier kan de
paardenmarkt blijven doorgaan. Hen-

gelo is wat betreft paarden een begrip.
Het zou jammer zijn als dit verloren
gaat”. 

Er waren diverse activiteiten rondom
de paardenmarkt. Een paardentram
maakte diverse ritjes door het dorp en
kinderen hadden veel plezier bij het
pony rijden onder begeleiding van po-
nyclub Hengelo. Kinderen konden ook
een ritje maken op de ezels van zorg-
boerderij de Mettemaat. Ringsteken
met een dresseerkar is voor menigeen
een uitdaging. “Het is moeilijker dan
ik dacht”, zegt een vrouw die even la-
ter uitstapt. “Door het geschommel
van de kar kun je je hand moeilijk stil

houden”, legt ze uit aan haar kennis-
sen. Op de achtergrond zijn de muika-
le klanken te horen van het dweilor-
kest van Crescendo. De Bloaskoppe uit
Hengelo spelen gezellige deuntjes. 

Verschillende verenigingen en organi-
saties zorgden voor een gevarieerde
kramenmarkt. Biozorgkwekerij De
Stek uit Zelhem had een speciale Hal-
loween-stand ingericht waar kinderen
pompoenen konden snijden of spelle-
tjes konden doen. Bij De Stek van de fa-
milie Aalderink worden regelmatig
workshops gehouden (informatie: tel.
0314-324356). Brouwerij Rodenburg
uit Rha maakt diverse soorten Bronck-
horsterbieren met mooie namen zo-
als: Bronckhorster Blond, Angus tri-
pel, Scrooge, Eigenweiss, Bielemans
Dubbel en Hooge Heren. Bijenvereni-
ging De Vooruitgang verkoopt onder
meer potjes honing. In het voorjaar
start weer de nieuwe imkercursus. U
kunt zich hiervoor nog aanmelden.
De afdeling handwerkclub van de UVV

is creatief met zelfgemaakte kleden en
kaarten die te koop zijn. Marjo Frede-
riks uit Keijenborg laat zien hoe crea-
tief je kunt zijn om mooie huis- en
tuindecoraties kunt maken. Ook voor
workshops of een kinderfeestje kunt u
bij haar terecht. (informatie: 0575-
463442). Onbespoten appels en ander
fruit maar ook potjes jam, kastanjes,
noten en zelf gebakken nieuwjaarsrol-
letjes zijn te koop bij de stand waarvan
de opbrengst bestemd is voor de res-
tauratie van de Remigiuskerk.

In de zaal van Hotel Leemreis was veel
belangstelling voor een uitgebreide fo-
toverzameling die was ingericht door
Wim Luimes. In grote vitrines liggen
foto’s met bijgeschreven tekst uit het
verleden van de markten. Veel herin-
neringen werden opgehaald door de
bezoekers die voetje voor voetje langs
de vitrines liepen. Op panelen zijn
krantenknipsels aangebracht. Het ge-
heel laat oude tijden herleven en er
was doorlopend veel belangstelling.

Ook na 350 jaar leeft de paardenmarkt

Ouderwets gezellig in paardendorp Hengelo

Paardendorp Hengelo stond zaterdag 18 oktober weer geheel in het teken
van het paard. Het was ouderwets gezellig in de Spalstraat. De traditione-
le paardenmarkt bestaat 350 jaar. Door de organiserende Marktvereni-
ging was een feestelijk programma samengesteld en had een groot aan-
trekkingskracht op het publiek.

Hengelo weer ouderwets paardendorp.

Herinneringen worden opgehaald bij oude foto's.

Rond de twintig belangstellenden ge-
noten van een koude maar leerzame
tocht op een platte wagen. Als in een
trein zaten ze op de gelmproviseerde
banken en konden zo de door jachtop-
zichter Wim Huis in 't Veld verlichte
plekken zien, waar het wild zich ge-

bruikelijk ophoudt. Elke week gaat hij
samen met Gerrit Meutstege op pad.
Ze rijden een vaste route om te contro-
leren waar zich vossen en reeën op-
houden. Ze houden tellingen bij van
gespotte, maar ook geschoten en in
het verkeer omgekomen dieren.

Deze avond reden de heren Huis in ’t
Veld en Meutstege een deel van hun
controleroute: vanaf Baak via de Ba-
kerwaard en de uiterwaarden langs de
IJssel, door Bronkhorst, de Emmer,
Rha en de Luur, door Steenderen en
weer naar Baak. De reebruine ogen ke-
ken de groep mensen op de kar aan,
deze glinsterden in het schijnsel van
de lamp. Er zijn veel reeën in het
Steenderense gebied. Daarvoor is een
driejarenplan opgesteld voor het af-
schot, waarmee de wildstand op peil
wordt gehouden. Na meerdere tellin-

gen worden de vergunningen uitge-
reikt om reebokken en reegeiten af te
schieten. “De reeënstand wordt op
peil gehouden door afschot van de
zwakke en oudere dieren en het teveel
aan jonge dieren. De boer reguleert
ook in zijn stal. Wanneer hij teveel
koeien heeft, gaan oude koeien naar
het slachthuis. Zo houdt je een gezon-
de stand. De reebokjager is ervoor op-
geleid, die weet wat hij moet doen,”
vertelt Huis in ’t Veld. “Als je geen kal-
veren schiet, krijg je onrust onder de
reeën. En rust, dekking en voedsel is
belangrijk. Elk dier heeft wel 10 ha no-
dig om zich te verplaatsen, te rusten
en te eten.”

De vele hazen, die ’s nachts vooral
eten, lieten zich niet zo gauw verjagen
door de grote lamp. Er werd een vos
gezien, althans de glanzende ogen.
Door de stand van de ogen kunnen de
jachtopzieners zien welk dier zich
schuilhoud. Vossen komen in Steende-
ren veel voor, evenals dassen, steen-
marters en boommarters. 

Aan het verzoek om het buitenlicht 's
nachts uit te doen, hadden niet veel
mensen gehoor gegeven. Ook de kerk
werd volop verlicht. De tocht voerde
langs heel wat woningen met de gor-
dijnen nog open. Bij het eindpunt
schonk Gerrit Meutstege, om weer lek-
ker warm te worden, een borreltje in.
“Dat doen we altijd aan het einde van
de jacht,” aldus Huis in ’t Veld. De
deelnemers aan de excursie praatten
nog enthousiast na en namen graag
de informatie mee over de ree, het
melden na een aanrijding met wild en
de Nacht van de Nacht.

25 oktober 2008

De donkere nacht in tijdens de Nacht van de Nacht

In de gemeente Bronckhorst werden in het kader van de Nacht van de
Nacht een aantal activiteiten georganiseerd. Een daarvan was een excur-
sie met Jachtopziener Wim Huis in ’t Veld. Hij vertelde enthousiast over
dieren die ’s nachts leven en ook hoe de wildstand wordt onderhouden. Er
lieten zich een aantal reeën, een vos, wat weidevogels en heel veel hazen
zien.

Na afloop van de excursie door de Nacht van Steenderen, werd nagepraat met een borreltje erbij.

Sociï nieuws
Deze zondag stond de uitwedstrijd
tegen SVGG op het programma
een ploeg die nu nog onderin staat
maar wel als lastig beschouwd
moet worden. Na tien min had
Maarten Rensink de 0-1 voor het
inschieten maar de doelman stond
in de weg. Even later een beste pe-
gel bij Jan Garritsen op de paal en
vanaf die tijd vele kansen waarvan
Robert Kornegoor er een van wist
te benutten 0-1. 
Direct na rust tikte Arend Jan
Groot Jebbink de 0-2 erin en was
het kat in bakkie en werd het meer
een wedstrijd van de scheidsrech-
ter die maar liefst vijf gele prenten
aan de thuisclub toonde en voor
Sociï geen wat ook als een compli-
ment gezien mag worden. 
Op het einde werden Kevin Esse-
link gewisseld voor Roland Wol-
brink Hans Haverkamp werd inge-
bracht voor Maarten Rensink en
Martijn Peters nam de plaats in
voor Gert Jan Loman en kreeg nog
een geweldige op de 0-3 kans die
hij naast wist te schieten. 
Eindstand 0-2. 

Volgende week thuis tegen het
hoog geklasseerde GWVV.

Verdere uitslagen: 
Sociï 3 -Brummen 7 14 -0, Sociï 4 -
Dierense Boys 5 1-0, Steenderen 4 -
Sociï 5  2-0.

Programma 2 nov: 
Sociï 1-GWVV 1, Sociï 2-Concordia
W 4, AZC 5-Sociï 3, De Hoven 3-So-
ciï 4, Sociï 5 -Brummen 6.

Vo e t b a l
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BERENDSEN DREMPT

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

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

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

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
VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop
Hörmann garagedeuren
Zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding
Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

Ondernemersspreekuur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons ondernemersspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

ook met al uw andere vragen.

Geen zorgen over zaken

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

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

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

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

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

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

www.helminkmeubelen.nl

     De spec ialist in 
         relaxfauteuils!

 Ruime collectie relaxfauteuils om te proberen 
Verstelbare rug/zitting, zit- of fauteuillift of

    hoog/laag instelling of lendensteun
 In zowel in klassieke als moderne stijl
 Keuze uit diverse kleuren stof of leer 
 Diverse massageprogramma’s mogelijk
 Naar keuze elektrische of handbediening

nkmeubelen.nl       50 jaar       50 jaar
Helmink Helmink 
    Meubelen!    Meubelen!

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

Bij Helmink Meubelen kunt u tot
30 november a.s. nog profi teren 
van een spetterende krasloten-
actie met volop kortingskans.
Want bij besteding van elke 
€100,- ontvangt u tijdens ons ju-
bileumfeest een kraslot. Elk lot is 
prijs, met een bedrag van €5,- tot
€100,-! Bij een aankoop in 2009 
wordt het totale bedrag in min-
dering gebracht.* Dus hoe meer 
loten, hoe lager uw aankoop-
bedrag in 2009 uitvalt. Zo wordt
kopen bij Helmink een feest!

ANS OP KRASKOORTRTININGG

Helmink Meubelen kunt u to
U kunt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.

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
*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!

€100,-
korting

Jubi leumKraslotJubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

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

Elektrisch verstelbaar vanaf €999.-
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Tijdens de afgelopen kermisoptocht in
Hengelo, zondag 13 juli, liepen kinde-
ren mee om te collecteren voor de kan-
kerbestrijding voor SamenLoop voor

Hoop Bronckhorst. De opbrengst was
1.100 euro. 
Afgelopen week werd de cheque van
Schutterij EMM overhandigd aan Her-

man Luimes, voorzitter van Samen-
Loop voor Hoop Bronckhorst.

Opbrengst 1.100 euro

Collecte kermisoptocht EMM voor
SamenLoop voor Hoop Bronckhorst

Herman Luimes (midden) neemt de cheque in ontvangst. Links penningmeester Toon Stortelder en secretaris Richard Veerink van EMM.

Inleveren breiproducten
voor Roemenië
Het is alweer bijna november, de maand waarin de kerstgeschenken voor
Roemenië worden gemaakt. Dus ook tijd om weer alles in te leveren.
Dit kan op maandagavond 3 november tussen 19.00 en 20.00 uur bij de
familie Dinkelman aan de Beijerinkdijk 1, op woensdag 12 november tus-
sen 13.30 en 14.30 uur bij Ons Huis aan de Beukenlaan 30 of voor dinsdag
11 november bij Jo Lubbers, Zuivelweg 18, tel. 463150 en bij Hermien Hid-
dink, Vordenseweg 58, tel. 462238. Dit is allemaal in Hengelo Gld. 

Om leuke pakketjes te maken is ook zeep, shampoo, tandpasta, kaarsen,
badhanddoeken of klein speelgoed welkom. Alle gevers, namens de kin-
deren van Toplita in Roemenië, alvast hartelijk bedankt. Jo Dinkelman, Jo
Lubbers en Hermien Hiddink.

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

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

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

 

 

In het nieuwe pand worden ook de

twee hoogwerkers ondergebracht die
te huur zijn voor bedrijven en particu-
lieren. Bij Regelink Schildersbedrijf
werken acht mensen, inclusief de di-
rectie Bertus te Slaa, Herbert Regelink
en Wim Denkers. Het nieuwe adres is:
Nijverheidsweg 6, Hengelo Gld. Tele-
foon 0575-461655.

Regelink Schildersbedrijf
gaat verhuizen

Regelink Schildersbedrijf Vof ver-
huist eind oktober/begin novem-
ber van de Raadhuisstraat naar de
nieuwe bedrijfsverzamelhal aan de
Nijverheidsweg 6 op het industrie-
terrein van Hengelo Gld.

De nieuwe bedrijfsverzamelhal waar Regelink Schildersbedrijf wordt ondergebracht.

De expositie toont zo’n veertig eigen-
gemaakte grote en kleine schilderijen
en werkstukjes die uit verschillende
technieken vervaardigd zijn. Er is ge-
werkt met natuurlijke materialen zo-
als rolletjespapier, besjes, kransen,
houtschijfjes en vilt. Veel papier-ma-
ché en afvalmaterialen zijn gebruikt
in de prachtige kunststukjes. Alle
twaalf cliënten van Puur Natuur heb-
ben meegewerkt aan deze unieke ex-

positie. 

Kadoshop en atelier Puur Natuur is
een dagbesteding voor mensen met
een verstandelijke beperking. In het
atelier van Puur Natuur worden am-
bachtelijke producten gemaakt voor-
namelijk op basis van natuurlijke ma-
terialen. Deze producten worden ver-
kocht in de kadoshop. Naast de eigen
activiteiten voert Puur Natuur op-

drachten uit. Het atelier is ook actief
in ondersteuning van en uitwisseling
met andere organisaties in Hengelo
en omstreken. Samen worden maat-
schappelijk relevante activiteiten ge-
realiseerd, die bijdragen aan de eigen-
waarde van de deelnemers. De samen-
werking met zorgcentrum Maria Po-
stel is daar een mooi voorbeeld van. 
Voor meer informatie: Activiteitenbe-
geleiding Maria Postel, Marjon Lich-
tenberg, tel. 0575-461315. Activiteiten-
begeleiding Puur Natuur, Anja den
Bakker en Anja Weustenenk, tel. 0575-
460278.

Creatieve schilderijen van natuurlijke materialen

Unieke expositie cliënten Puur
Natuur in Maria Postel Keijenborg

In zorgcentrum Maria Postel in Keijenborg is vanaf 1 november tot en
met 31 december een bijzondere expositie te zien van cliënten van Kado-
shop en atelier Puur Natuur uit Hengelo. De expositie is dagelijks te zien.

Rianne (links), Jet (midden) en Gerrit zijn drie van de twaalf cliënten van Puur Natuur die hun creaties exposeren in Maria Postel.

WEEKBLADWEEKBLAD
CONTACTCONTACT

JE KUNT ER NIET OMHEENJE KUNT ER NIET OMHEEN
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Klanten die bij Cavaletti aan de Dorpsstraat
in Ruurlo binnenstappen voelen zich er ge-
lijk op hun gemak. 
Onder het genot van een kopje koffie kun je
er heerlijk rondsnuffelen, op de flatscreens
worden beelden van clinics getoond en aan
de leeftafel is het comfortabel bladeren in de
magazines en bladen. 

De fraaie, sfeervol ingerichte winkel is ruim
en heeft de uitstraling die past bij een
ruitersportspeciaalzaak. De jonge eigenares-
se Michelle Woudsma en medewerkster Joan-
ne Schepers weten waarover ze praten. Zij
zijn met paarden opgegroeid en al op jonge
leeftijd waren zij actief in de wedstrijdsport

en kunnen de klanten uitstekend van advies 
voorzien. Kortom: Cavaletti is de plek waar je
moet zijn. 'Alles voor ruiter en paard', zo
luidt de slogan. En dat is beslist niet overdre-
ven. Het assortiment voor zowel wedstrijd-
als recreatieve ruiters en amazones is zeer
uitgebreid te noemen. De collectie bestaat
uit kleding, lederwaren, verzorgingsproduc-
ten en borstels voor paarden, leuke 
accessoires, cadeauartikelen en zelfs speel-
goed gericht op de paardensport van het
Amerikaanse merk Breyer. Maar er zijn ook
tal van artikelen die bij een landelijk leven
passen zoals trendy vrijetijdskleding ge-
schikt voor outdoor. Cavaletti heeft een lage
drempel en richt zich op alle doelgroepen

van jong tot oud. Je kunt er terecht voor kwa-
liteitsproducten in alle prijsklassen. Je vindt
er de bekende merken waaronder Anky, Tog-
gi, Kyra K, Euro-Star, BR, Harry's Horse, Impe-
rial Riding, Petrie en Ariat. Van het topmerk
Anky is Cavaletti exclusief dealer voor de re-
gio. Bij lederwaren gaat het om bijvoorbeeld
hoofdstellen, halsters, beugelriemen, singels
en teugels. 

De openingstijden van Cavaletti zijn: maan-
dagmiddag, dinsdag tot en met donderdag
de hele dag, vrijdag koopavond en zaterdag
tot eind van de middag. Het is tevens moge-
lijk een afspraak te maken buiten de ope-
ningstijden. Cavaletti Ruitersportspeciaal-
zaak, Dorpsstraat 33 7261 AV Ruurlo. Voor
meer informatie zie de website: www.cavalet-
tiruitersport.nl. Zie ook de advertentie elders
in deze krant.

Cavaletti, dé ruitersportspeciaalzaak van de Achterhoek 

In volle galop naar de ruitershop in
Ruurlo
Paardensportliefhebbers en mensen die van het buitenleven houden, worden al ruim
een jaar door ruitersportspeciaal zaak Cavaletti uit Ruurlo op hun wenken bediend.
Cavaletti is inmiddels uitgegroeid tot dé ruitersportspeciaalzaak van de Achterhoek.

Peter Berenpas is al 39 jaar voorzitter van de
Bekveldse touwtrekvereniging. In zijn ope-
ningswoord blikte de preses uitvoerig terug
op het ontstaan van de vereniging, de spor-
tieve resultaten, de vele activiteiten, maar hij
keek ook naar de toekomst. Op een humoris-
tische wijze werd door de preses nostalgische
anekdotes aangehaald. 

TTV Bekveld werd 14 oktober 1968 opgericht.
Er werd gestart met 25 leden. Uitvoerig werd
ingegaan op de accommodatie, de trainin-
gen en het eerste clublokaal. “Dat waren
mooie tijden”, liet Berenpas weten. Diverse
namen van trainers (jeugd, dames en assis-
tenten) hebben zich ingezet voor de club. 

Dit seizoen heeft de vereniging een nieuwe
shirtsponsor. Bekveld organiseert veel activi-
teiten die losstaan van het touwtrekken. Zelf
doen ze ook mee aan allerlei activiteiten die
in Hengelo worden gehouden. De preses gaf

verder een opsomming van de sportieve re-
sultaten die vooral jaren geleden zijn be-
haald. In de jaren negentig ging het minder
goed met de vereniging door een terugloop
van leden, maar vanaf 2003 is er een stijgen-
de lijn van het aantal jeugdleden. Op dit mo-
ment heeft TTV Bekveld twintig leden. “Ge-
zelligheid en saamhorigheid staat bij ons
voorop. De sportieve prestaties komen dan
vanzelf”, aldus de voorzitter. 

Wethouder Peter Glasbergen bracht de felici-
taties over namens het gemeentebestuur van
Bronckhorst. Glasbergen ging in op de woor-
den van de voorzitter. “Als vereniging doen
jullie zelf heel veel. Alles komt uit de vereni-
ging zélf en de gemeente heb je daarvoor
nauwelijks nodig. Dat hoor je niet vaak. 

Jullie bedruipen jezelf”, gaf Glasbergen een
compliment aan de jubilerende vereniging.
De wethouder roemde de inzet van de vrij-

willigers, de leden en de grote saamhorig-
heid. Hij hoopte op een goede toekomst voor
de vereniging en dat de sportieve resultaten
niet achter zullen blijven. 

Glasbergen bekende dat hij niet zo bekend is
met het touwtrekken en wil graag eens ko-
men kijken bij een wedstrijd. Dat was aan
voorzitter Peter Berenpas niet tegen dove-
mansoren gezegd. 

Berenpas: “Jaarlijks hebben we een VVV-
touwtrektoernooi om het kampioensschap
van Bronckhorst. Ik nodig u graag uit om
met een of meerdere teams van de gemeente
mee te doen. U zult zien hoe leuk dit is”, zei
de preses lachend. 

Lovende woorden waren er ook van de pen-
ningmeester van Gewest Oost, Gert Jan Vliem.
Veel bewondering had de afgevaardigde voor
het bestuur en de leden voor hun inzet. “On-
danks een dip in de jaren negentig heeft de
vereniging zich goed terug geknokt”. 

Hij roemde verder de accommodatie van Bek-
veld die er goed uitziet. “Ik hoop dat dit de
basis is voor een goede toekomst”.

TTV Bekveld bestaat veertig jaar

Jubilarissen touwtrekvereniging Bekveld

Als afsluiting van het jubileumjaar hield touwtrekvereniging Bekveld een druk be-
zochte receptie. Veel zusterverenigingen en andere belangstellenden kwamen naar
zaal Wolbrink waar TTV Bekveld het 40-jarig jubileum vierde. Vier leden werden gehul-
digd. Gerrit te Slaa, Gerard Bretveld, Roelof Ruesink en Peter Berenpas waren vanaf de
oprichting, dus veertig jaar lid en werden in de bloemetjes gezet.

V.l.n.r. Roelof Ruesink, Gerrit te Slaa, Gerard Bretveld en Peter Berenpas.

Veevoederhandel

H. Vlogman

Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

uw sport- of

hobbykonijnen

kerngezond houden?

Voer uw konijnen ook het

geheim van vele topfokkers;

de smakelijke

konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn

tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.profess ionele  voeding voor  d ieren

Correct Monnereau is een taxicentrale die diverse
soorten vervoer coördineert en uitvoert. Zoals zittend
ziekenvervoer, leerlingenvervoer en regiotaxi. Gewerkt
wordt met moderne geavanceerde middelen op het
gebied van communicatie en planning. De klant staat
centraal en de onderlinge samenwerking hoog in het
vaandel.

Op korte termijn is behoefte aan personele uitbreiding
voor de functie van:  

TAXICHAUFFEUR m/v 

Deze vacature is voor 20 of 40 uur.

Belangstellenden voor deze functie dienen te
beschikken over:           

- Minimaal rijbewijs B.   
- Een chauffeurspas (pre).
- Klantvriendelijke, behulpzame en collegiale

houding. 
- Enig improvisatievermogen en met reële

werkdruk om kunnen  gaan.  
- Gebiedskennis  van met name de gemeenten

Doetinchem, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en
Montferland.

- Bereidheid om in wisselende diensten te werken. 

Van toepassing is de CAO voor de Taxibranche.
Indien u geïnteresseerd bent kunt u uitsluitend sollici-
teren door een brief met CV aan ons toe te zenden.
Dit kan via email: vacature@monnereau.nl of per post
naar het volgende adres: Correct Monnereau, 
t.a.v.: Personeelszaken, Wijnbergseweg 40a, 
7006 AJ  Doetinchem.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Fosselwark:
Klein karweitje, lichte bezigheid. 
"'t Is wal fosselwark, maor 't schöt niks op." 

B. Blommezeute:
1. Zekere soort geel-witte zoete appel. 

"Blommezeuten mo'j neet gebroeken veur de pannekoke." 
2. Saai, onnozel meisje, doetje, trut. 

"Da's mi'j ne blommezeute, danske i'j der moor met." 

C. Donne:
Dronken. "Nao één glaesken foezel is e al donne."

Deze prestatieloop wordt ook nu weer
door atletiekvereniging Hanzesport
uit Zutphen, in samenwerking met
Free Wheel Sport en Recreatie uit Vor-
den, georganiseerd. Hardlopers en
Nordic Walkers kunnen zich dan spor-
tief uitleven op de onverharde wegen
en paden van het Het Grote Veld.  

Start en finish zijn aan de rand van
het natuurgebied bij Free Wheel, Net-

werkweg 7, op loopafstand van het NS-
station Vorden. De accommodatie be-
schikt over kleedkamers, douches en
een kantine. Inschrijven is mogelijk
tot een half uur voor de start. Voor de
jeugd tot en met 13 jaar is er de Kids
Run (afstand 2,5 kilometer). Voor bei-
de afstanden wordt het startschot ge-
lost om11.00 uur. 

De Nordic Walkers hebben de keuze
uit 7,5 en 12,5 kilometer. Zij starten
om 10.00 uur. Voor alle deelnemers
ligt een leuke herinnering klaar. 
Nadere informatie is te vinden op
www.hanzesport.nl

Grote Veldloop Hanzesport
Op zondag 2 november wordt  tra-
ditiegetrouw weer de Grote Veld-
loop gehouden georganiseert door
Hanzesport

Marion Polman, die na een grondige
opleiding dit voorjaar als uitvaartbe-
geleidster een bedrijf is gestart, durfde
het aan en nodigde de inwoners van
Vorden en omstreken uit voor een
'open huis' in de grote zaal van 'De
Herberg'. Het resultaat: een stijlvolle
presentatie met een verrassend grote
opkomst.

Want wie had verwacht dat ruim 120
bezoekers de zaal zouden binnenstap-
pen om zich te oriënteren over dit
vaak toch wat beladen onderwerp?
Om zich al direct thuis te voelen in de
sfeervol aangeklede ruimte. Pratend
met zomaar een mevrouw die het dek-
sel van een kist beschilderde. Kennis-
makend met de schrijver van een boek
over alles wat te maken heeft met 'af-
scheid nemen van het leven'. Luiste-
rend naar de prachtige stemmen van
enkele zangkunstenaars die lieten ho-
ren hoe je een uitvaart door hun mu-
zikale bijdrage een bijzonder accent

kunt geven.
Er waren kinderen die onder leiding
van een op dit terrein ervaren lerares
op ontspannen wijze hun gevoelens
konden uiten als het ging om het ver-
lies van een familielid of klasgenoot.
Er was 'een rugzak voor verdriet' en
een grote collectie urnen en andere
kunstzinnige voorwerpen die helpen
om de herinnering aan een dierbare
een plek te geven. Mensen die liever
niet de voorkeur geven aan een kist als
laatste woning konden zien dat je bij-
voorbeeld ook voor een rouwkleed
kunt kiezen. Een specialiste in bloem-
werken gaf een demonstratie van haar
kunnen.

EEN HOOGTEPUNT
Maar voor velen was het hoogtepunt
van hun bezoek toch de presentatie
die door het creatieve echtpaar Irma
en Fons Rouwhorst werd verzorgd van
een tweetal 'In memoriams'. In een
dia-presentatie wordt met passende

muziek en prachtige beelden het le-
ven van een mens weergegeven. Velen
waren onder de indruk van deze boei-
ende voorbeelden. Na vertoning klonk
enkele keren zelfs een spontaan ap-
plaus. Opmerkelijk was de reactie van
drie bezoekers die al direct met het
echtpaar afspraken wanneer ze kon-
den komen praten over het maken van
zo'n persoonlijk aandenken.

GOEDE CONTACTEN
Het doel van dit evenement was na-
tuurlijk ook dat de bezoekers kennis
konden maken met Marion Polman
zèlf. In gesprekken met tientallen
mensen kon ze vertellen waarom ze,
na een zakelijke werkkring, heeft ge-
kozen voor dit beroep. Een beroep
waarin ze de nadruk legt op de per-
soonlijke begeleiding van mensen die
in vaak moeilijke omstandigheden be-
slissingen moeten nemen. En dan
prijs stellen op een deskundig contact
en goede voorstellen die een uitvaart
een extra dimensie geven. Ook in dit
opzicht was het voor veel bezoekers èn
voor de organisatrice dus een zeer ge-
slaagd 'open huis'.

Stijlvol 'open huis' rond 'afscheid
nemen'

Het is geen eenvoudige opgave om een 'open huis' te organiseren over de
manier waarop je als uitvaartbegeleider je werk doet. Hoe laat je mensen,
die vaak niet te veel willen nadenken over dit onderwerp, zien hoe het mo-
gelijk is ook in deze tijd op een persoonlijke en betrokken manier een uit-
vaart te verzorgen?

AIR LAUT
De zes man en vrouw tellende forma-
tie speelt sfeervolle jigs, reels, ballads
en opzwepende crossover folkmusic.
Naast Keltische muzikale bronnen
maakt de groep regelmatig een uit-
stapje naar Indonesië binnen hun
stukken. Een opmerkelijke combina-
tie die mede te danken is aan oprich-
ter en componist van Air Laut, Jack
van Asdonck. Deze Nederlands-Indi-
sche multi-instrumentalist is erin ge-
slaagd om verschillende muzikale tra-
dities op een smaakvolle wijze in el-
kaar over te laten vloeien.... Een unie-
ke folkcombinatie die verklankt wordt
op viool, gitaar, zang, percussie, flui-

ten en mandola. De groep treedt regel-
matig op, door heel Nederland. De
naam Air Laut is Indonesisch voor "wa-

ter van de zee"; de zee die in dit geval
alle muziekstijlen van de groep weet
te verbinden. 

Meer info op ww.airlaut.nl
Meer activiteiten? Kijk op 
www.natuurmonumenten.nl

Muziekliefhebbers kunnen op za-
terdag 22 november hun hart op-
halen in kasteel Hackfort te Vor-
den. Muziekgroep Air Laut ver-
zorgt van 20.00 - 23.00 uur een wer-
velende voorstelling, waarbij een
repertoire ten gehore wordt ge-
bracht van eigen composities, ge-
baseerd op Ierse muziek. Plaatsre-
servering is noodzakelijk en kan
bij de ledenservice van Natuurmo-
numenten, tel. 035 655 99 55 of via
www.natuurmonumenten.nl. Wees
er snel bij, want dit concert is altijd
erg gewild!

Het Toonkunstkoor Winterswijk en
Omstreken en Cappella Bronck-
horst zullen in dit concert samen
optreden (120 zangers). Topsolisten
zullen de solopartijen voor hun re-
kening nemen, terwijl het Ensem-
ble Conservatoire, bestaande uit 44
musici, de begeleiding zullen ver-
zorgen. Het geheel staat onder lei-
ding van Hans de Wilde.

Voor uitgebreide concertinforma-
tie: www.toonkunst.com

Het Requiem

van Verdi
een indrukwekkend

oratoriumconcert voor 

170 uitvoerenden
Op zaterdagavond 8 november
a.s.  zal in Groenlo een zeer bij-
zonder concert plaatsvinden.
Dan zal in de R.K. Calixtuskerk
aan de Nieuwstad het beroemde
Requiem van Giuseppe Verdi ten
gehore worden gebracht. Dit
unieke muziekstuk wordt zel-
den in Nederland uitgevoerd.

Air Laut in Kasteel Hackfort

De meeste renners van de RTV reden
in wedstrijden van de Amateurs en de
masters. Bij de amateurs ging de over-
winning naar Andre Schrader uit Doe-
tinchem. Tweede werd Jan Albert
Krans uit De Wilp (Gr) en derde werd
Patrik Somsen uit Aalten. Jeroen

Brummelman was de beste RTV-er
met een 20e plaats. Eddy Heuvelink
werd 33e. In dezelfde wedstrijd reden
ook de Masters. Hier was het Jannes
Weerman uit Nijeholtwolde die als
eerste over de streep kwam, voor Henk
Weerman uit Wolvega en Jan de Vries
uit Nijeholtpade. Martin Weijers werd
hier 8e, Peter Makkink 10e, Garjo
Kamphuis 17e en Frans de Wit 26e.

Bij de Junioren ging de overwinning
naar Gert Jan Bosman uit Emmen.
Tweede werd Elmar Reinders uit Em-
men en derde Joey van Rhee uit Nijver-
dal. Joost Berendsen werd hier 13e en
Felix Wolbert 15e.

RTV renners in 
middenmoot
Afgelopen zaterdag werd in Marke-
lo de Districtskampioenschappen
veldrijden voor de regio's Noord en
Oost verreden. Verschillende ren-
ners van RTV Vierakker Wichmond
streden mee om het kampioen-
schap. Het parcours was snel, met
enkele beklimmingen en zware
drassige passages.
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Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSEN

ZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

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

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

U kunt zich nog opgeven voor de 

BASISCURSUS MOTORKETTINGZAAG
Er is voor 1 november nog een plaats beschikbaar.

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

www.bulten-techniek.nl

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,

aircoservice en reparatie

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats

Audi A3 1.6 74KW Ambiente 08-2000 190.395 km € 8.950,-
Deawoo Nubira 1.6 16V wagon 04-1999 131.732 km € 2.250,-
Nissan Note 1.4 16v Acenta 04-2007 41.000 km € 16.750,-
Nissan Primera 08-1995 138.358 km € 1.850,-
Opel Meriva 01-2006 37.281 km € 15.500,-
Peugeot 206 SW 1.6-16V 03-2003 90.980 km € 11.250,-
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 pk Pack 11-2003 219.050 km € 6.750,-
Renault Scenic 1.6 16V 05-2002 137.183 km € 9.750,-
Renault Twingo 03-1998 100.370 km € 3.150,-
Toyota Prius 1.5 Hybrid Synergy business 07-2007 13.595 km € 26.750,-
Volvo S60 2.4 170PK AUTOMAAT 11-2000 145.000 km € 14.500,-

Peugeot 206
2/3 deurs, grijs metallic, 01-2005

55KW/75pk, 58.670 km € 8.950,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond

OLIE BESTELLEN?

BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
0575 551811

Wij gaan voor kwaliteit!!!
Witlof kilo 0.50

Goudreinette 2 kilo 1.00
Bloemkool nu 0.59

Uien 5 kilo 1.50
Perssinaasappels 10 stuks 1.25

Volop Boerenkool zo vers van ‘t land
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!

Streek producten markt 16 nov. in RHA
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.

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

Toyota Avensis 2.0 6-pers 2003 € 15.950

Citroen Picasso 1.8 exclusief 2004 € 13.950

Renault Scenic 2.0 RX4 2000 € 8.950

Renault Scenic 2.0 Automaat 2003 € 10.950

Renault Scenic 2.0 Bunn. Edition 2007 € 23.950

Opel Zafira 1.6 elegance 2001 € 9.950

Opel Zafira 2.2 elegance 2003 € 15.950

Opel Zafira 2.2 enjoy 2006 € 23.950

Mercedes ML 320 2000 € 14.950

Ford Galaxy
2.0 6-pers., 2004

€ 15.950,-

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

M
M

Volvo V70 2.0T 
Edition 1 sport, 02-2002,

195.000 km € 15.980,-
Chevrolet Kalos 1.4 style 3-drs. 03-2005 40.000 km € 9.250,-
Mazda Demio 1.5I Exclusive 01-2003 53.000 km € 8.750,-
Mazda MX5 1.6l Exclusive 06-1998 123.000 km € 10.750,-
Nissan Primera 2.0 5D GX 09-1998 148.000 km € 3.750,-
Opel Agila Z1.2XEP 16V MAXX 11-2004 37.000 km € 8.250,-
Opel Meriva Z1.6SE 8V ENJOY 06-2003 81.000 km € 10.750,-
Peugeot 107 XS 1.0-12V 3-drs 09-2008 67 km € 11.800,-
Peugeot 307 XS 1.6-16V 3-drs 04-2003 116.000 km € 10.250,-
Renault Clio 1.2 8V AUTHENT. COMF. 07-2001 55.000 km € 5.950,-
Renault Scenic RXT 1.8 16V 01-2001 97.000 km € 9.750,-
Seat Leon 1.8 20V 92 KW Sport 11-2000 154.000 km € 7.500,-
Toyota Avensis 1.8 16V Sedan S0L 04-2004 65.000 km € 17.750,-
Volksw. Golf 1.6 16V 77KW 3D Oxford 01-2003 90.000 km € 11.250,-
Volksw. Golf 1.9TDI 74KW Var. Ocean 09-2003 179.000 km € 9.750,-
Suzuki Ignis 1.5 GLX 5-drs 02-2004 86.000 km € 9.750,-

Autobedrijf
Melgers
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Jan Burgers, voorzitter van Toldieks
Belang, heette iedereen van harte wel-
kom. “Fijn dat jullie er zijn. Ik had mis-
schien wel op een paar mensen meer
gerekend. Maar hartstikke fijn dat er

kinderen bij zijn, dat jullie ook mee
komen helpen!” zei hij. “Ik denk dat
een hoop mensen er de noodzaak niet
van inzien. Die ervaren Toldijk niet als
zo erg smerig. 

Toch is het initiatief van de gemeente
om een keer per jaar aandacht te be-
steden aan het zwerfvuil in de dorpen
goed. Willen we de leefbaarheid in het
dorp goed houden, hoort daar ook een
schoon dorp bij. Ik ben ook benieuwd
wat we aantreffen.”

Op de Zutphen-Emmerikseweg en de
Kruisbrinkseweg werd meer zwerfvuil
verwacht dan in de kern. In de voorbe-
sprekingen met andere dorpsbelan-
genorganisaties bleek al, dat op de
schoolroutes voor de jeugd van het
voortgezet onderwijs meer zwerfvuil
ligt. Op verschillende plekken in de ge-
meente werden al zogenaamde ‘Blik-
vangers’ geplaatst. Afhankelijk van de
ervaring van deze ochtend, wordt
overwogen om deze voor Toldijk in te
zetten. 

Van de gemeente was de heer Jan Ot-
ten aanwezig, de contactfunctionaris
tussen de gemeente en de dorpsbelan-
genorganisaties. “Als wij als Toldieks
Belang iets willen weten, dan nemen
we contact op met Jan,” legt Jan Bur-
gers uit. De firma Dusseldorf verleen-
de eveneens zijn medewerking. Deze
reed na afloop langs de deelnemende
kernen om de afvalzakken op te halen.

“We hebben deze actie voorbereid met
de gemeente. Die heeft alle dorpsbe-
langenorganisaties opgeroepen en er

doen er zeven mee deze dag. Dat zijn
Achter-Drempt, Hengelo, Keijenborg,
Kranenburg, Toldijk, Wichmond-Vie-
rakker en Zelhem. 

We hebben het betrekkelijk makkelijk
vandaag,” vertelt Jan Burgers. Er zijn
deelnemende kernen die beduidend
groter zijn en dus veel meer werk heb-
ben. 

“Na afloop gaan we in Den Bremer iets
drinken. Dan kunnen we eens samen
kijken wat onze ervaringen zijn. Of we
dingen door moeten geven aan de ge-
meente.”

Er werd in kleine groepjes gewerkt,
met afvalknijpers, werkhandschoe-
nen, vuilniszakken en veiligheidshes-
jes, die de gemeente hiervoor beschik-
baar stelde, in de aanslag. “Goed dat u
dat doet!” roept een mevrouw enthou-
siast uit het geopende autoraam naar
een vrijwilliger.

In de kern ligt beduidend minder vuil
dan daarbuiten. “Daar wordt het stuk-
je gemeentegrond als ‘eigen’ schoon-
gehouden,” zegt Jan Otten hierover. In
de Hoogstraat was het goed opge-
ruimd. Ook bij Flophouse, maar daar
lagen veel peuken vlak voor de deur.
“Dat verplaatst zich naar buiten.”

Vooral allerlei plastic, zoals zakken en
blikjes werden gevonden. Maar ook
een wieldop en ijzer gaat in de vuilnis-
zakken. “Er is hard gewerkt,” zegt Jan
Burgers achteraf. “Bedankt allemaal,
ook namens de gemeente.”

Bronckhorst buitengewoon schoon

Zwerfvuilactie gehouden in Toldijk

Bij Basisschool De Rank in Toldijk verzamelde op zaterdagochtend 25 ok-
tober jl. een groepje vrijwilligers, volwassenen en kinderen, om deel te
nemen aan de zwerfvuilactie in hun dorp. De gemeente stimuleerde deze
actie ‘Bronckhorst buitengewoon schoon’, door dorpsbelangenorganisa-
ties op te roepen om de organisatie op zich te nemen.

De vrijwilligers van de zwerfvuilactie in Toldijk, georganiseerd door Toldieks Belang.

Deze belangrijke envelop ligt binnenkort bij u 

in de brievenbus. Post van de minister van 

Volksgezondheid! Daarin vindt u een brief en 

een folder met alle informatie over het EPD: 

het elektronisch patiëntendossier. Met het EPD 

kan bijvoorbeeld uw huisarts of apotheek snel 

uw actuele medische gegevens opvragen en 

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

Lees die brief en die folder dus goed.

Het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD is een 

initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

Nictiz en CIBG

Belangrijk nieuws 
voor u

Let op uw brievenbus! 

Het elektronisch patiëntendossier 

gaat ons allemaal aan.
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ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

SPAREN VOOR GRATIS DOORNROOSJE POPPEN GEWOON BIJ AH

BLUEBAND
SMEERBOTER
div. varianten
o.a. Goede Start

2 kuipen à 500 gram NU    2.10

+ Blue Band Goede St+ Blue Band Goede Start brood Gart brood G RRAATT IISS

DD RR OO GG IISSTTEE RR IJIJ
1+1 G1+1 G RRAATT IISS

O.A. FA BAD
2 flacons à 500 ml

van 6.26
voor3.13

Dr. Oetker 
BIG AMERICAN PIZZA
div. varianten. 3 dozen
naar keuze

van  8.97
nu5.00

GROENTEAFDELING:

BLOEMKOOL

PER STUK 0.49

AH 
MANDARIJNEN

NET KILO 1.49

AH 
RUNDERGEHAKT
voordeelverpakking

KILO NU   3.49

WWII LDLD E WE WIJIJ N DN DAAGG EE NN

ELKE 2E FLES WIJN OF PORT
HALVE PRIJS!

LELET OT O P: Elke dag een andere P: Elke dag een andere 
dag-aanbieding 2 Hdag-aanbieding 2 HAALELE N = 1 BN = 1 B EETTAALELE NN

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

www.arendsen-hengelo.nl

We zijn verhuisd

Sinds maandag 27 oktober vindt u Arendsen Installatie-

techniek aan de Nijverheidsweg 2 op het industrieterrein 

van Hengelo Gld. Onze nieuwe locatie biedt volop nieuwe 

mogelijkheden en we zijn voorbereid op de toekomst. 

Wat veranderd is ons adres, wat blijft is ons telefoon-

nummer en onze betrouwbare kwaliteit en service. 

En als we binnenkort alle verhuisdozen hebben uitgepakt, 

nodigen wij u graag uit om een kijkje te komen nemen.

Arendsen Installatietechniek, uw professionele partner 

voor alle techniek. Voor particulieren en bedrijven.

Koken en 
wonen

KEUKENS TEGELS DEUREN

 HENGELO GLD: Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo Gld. Tel. 0575 46 81 81
Showroom geopend: ma t/m do 8.30 - 17.30 uur, vrij 8.30 - 21.00 uur. Za 10.00 - 16.00 uur. 

ZEVENAAR: Industrieterrein Tatelaar, Ampérestraat 3, 6902 PG Zevenaar Tel. 0575 46 81 81
Showroom geopend: ma t/m vrij 8.30 - 17.30 uur. Za 10.00 - 16.00 uur. Geen keukens

binnenhuiscenterhci.nl

BinnenHuisCenter HCI is een onderdeel van BouwCenter HCI BV
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– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Klasse tegel, 
van goede huize, 
zoekt dito stel. 
Kinderen geen 

bezwaar.

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

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

Het beste advies met de laagste rente

HUIS
1 november 2008

Jouw toekomstige werkveld?

Techniek, Precisie, Modulebouw

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

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

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

LINDESELAAK 14
te Wichmond

Halfvrijstaande senioren woning met garage en slaap-
kamer + badkamer op de begane grond.
Het betreft hier een keurig verzorgde woning (cv-ketel
2006) met nette achtertuin en achterom. Geschikt voor
senioren die een tuin verkiezen boven een appartement
met balkon.
Aanvaarding in overleg

Vraagprijs: € 232.500,= k.k. 

Rijksstraatweg 130 • 7231 AK Warnsveld
Tel. (0575) 52 33 43 • zutphen@bieze-makelaars.nl

www.bieze-makelaars.nl

in concert
E bierkaai@hetnet.nl
I www.debierkaai.nl

LIVE MUSIC 2008

1 november

BLUESNIGHT
MET BUDDY X

6 december

RETTEKET SHOWBAND
MET DE CRAZY KERSTSPEKTAKELSHOW

26 december

MENEER PAUW
INKOM GRATIS

Aanvang 19.00 uur

info ofzo
0575 441315

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld

T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

* Actieperiode 31 oktober t/m 23 november 
Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden.

ELKE BEZOEKER

ONTVANGT EEN

leuke attentie+
VOOR ELK GEZIN 

gratis dessert-
receptenboek!

WIJ TONEN U: 

FRESCOLORI®

HET NIEUWE STUCWERK

DE NIEUWSTE
SIEMENS

APPARATUUR
MAAK KANS OP

EEN DVD RECORDER

OPEN HUIS BIJ BRUGGINK!
AANSTAANDE VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG 

Op 31 oktober, 1 en 2 november tijdens ons OPEN HUIS is er weer

genoeg te zien en te beleven op het gebied van keukens en sanitair.

Een kok demonstreert de nieuwste SIEMENS keukenapparatuur en

laat u genieten van zijn kookkunsten. Bekijk onder het genot van een

HAPJE EN DRANKJE de nieuwe sanitair- en keukenmodellen of laat u

vrijblijvend informeren. Voor kinderen is er voldoende speelgelegenheid.

Bovendien profiteert u tijdens de ACTIEWEKEN* van extra kortingen.

Kijk voor meer informatie op www.bruggink-bv.nl

OPENINGSTIJDEN TIJDENS OPEN HUIS: vrijdag 31 oktober 09.00 - 21.00 uur,
zaterdag 1 november 09.00 - 16.00 uur, zondag 2 november 11.00 - 16.00 uur.

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 1 november

in het café

Avalanche

In de discotheek

D.J. Martijn


