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Bram Rouwen 
richt zich al weer 
op seizoen 2011

Cheque-uitreiking 
aan Villa Pardoes
Plaza Food for all
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St. Antoniusschool
Kranenburg 1971

Plekkenpol en 
Kuit winnaars
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Barendsen Vorden 
ook sterk in 
jeugdvoetbal

Voedselactie
Dorcas 
geslaagd

Dinsdag 9 november 2010
72e jaargang no. 36

‘Tien jaar geleden werd ik overge-
haald om te gaan schilderen. Bij mij 
in de familie vonden ze dat ik zo mooi 
kon tekenen. 

Nu ga ik elke woensdagmorgen naar 
Doetinchem om te schilderen. Ik 
schilder veelal ansichtkaarten na, 
maar bijvoorbeeld ook mooie foto’ s 
die in de krant staan’, zo zegt hij. 

Bruid Gerda (83) is geboren en geto-
gen in Vorden. Haar vader had aan 
de Zutphenseweg een schoenmake-
rij. Gerda: ‘Na de lagere school heb ik 
in Zutphen de meisjesvakschool be-

zocht. Ik wilde eigenlijk verpleegster 
worden, dat vond mijn moeder maar 
niks. Toen na de schoolperiode aan 
de slag bij de Bijenkorf in Zutphen, 
daarna heb ik tot 1950 bij de Amro-
bank, eveneens in Zutphen, gewerkt. 

Toen ik daar vertelde dat ik ging 
trouwen moest ik weg, wat ik he-
lemaal niet wilde, maar het moest. 
‘Getrouwde vrouwen behoren niet 
op een bank te werken’, zo werd mij 
te verstaan gegeven. Alvorens Gerrit 
en ik op Het Kerspel gingen wonen, 
woonden wij thuis bij mijn ouders en 
heb ik in de winkel geholpen’, zo zegt 
de nog steeds krasse bruid. 

Gerrit Eenink werd in 1929 in Vars-
seveld geboren, waar hij na de lagere 
school in Halle-Heide, ook de Ulo 
bezocht. Gerrit: ‘Mijn vader was au-
tomonteur en dat leek mij ook wel. 
Het kwam er niet van, op 16 jarige 
leeftijd ging ik als kantoorbediende 
bij de Doetinchemse Yzergieterij aan 
de slag (thans Vulcaansoord) Ik heb 
daar 25 jaar gewerkt. Daarna nog vijf 
jaar in Arnhem, waar mijn toenma-
lige werkgever failliet ging.

En zo stond ik op 49 jarige leeftijd op 
straat. Gelukkig niet lang, want ik 
kreeg een contract bij de gemeente 
Zutphen. 

Vervolgens heb ik vanaf mijn 51e tot 
aan mijn pensioen (dus tien jaar) bij 
de gemeente Brummen op de afde-
ling personeelszaken gewerkt. Een 
zeer prettige periode’, zo zegt Gerrit 
die al op vrij jonge leeftijd zijn hui-
dige vrouw Gerda leerde kennen. 

Gerda begint te stralen, wanneer zij 
zich de eerste kennismaking met 
Gerrit voor de geest haalt. Zegt ze: ‘Ik 

was op een zondag bij een vriendin 
in de Keyenborg. Vandaar uit maak-
ten we een fietstocht naar Zelhem. Ik 
weet niet meer hoe het kwam, maar 
plotseling reed er iemand pardoes te-
gen mij aan en viel ik op straat. Een 
eind verderop zagen een aantal jon-
gens de valpartij gebeuren. 

Eén daarvan was Gerrit, hij hielp mij 
overeind, maakte de fiets weer in 
orde en bracht mij vervolgens op de 
fiets terug naar Vorden. En daarna 
heb ik de ‘helpende hand’ altijd vast-
gehouden’, zo zegt ze lachend. Het 
diamanten echtpaar heeft drie kinde-
ren en vijf kleinkinderen. 

Ze hebben zich op sportief/cultureel 
gebied hun hele leven lang prima 
vermaakt. Gerda was mede- oprichter 
van het Vordens Huisvrouwenorkest, 
waar ze tien jaar actief heeft mee-
gespeeld en gezongen. Ook heeft ze 
jarenlang in het Vordens Dameskoor 
gezongen. Gerrit zong ook en hoe ! 
Tot voor drie jaar terug, toen de stem 
wat minder werd, ruim 47 jaar bij het 
Vordens Mannenkoor.

Gerrit en Gerda zijn verder jarenlang 
als begeleiders/verzorgers, nauw be-
trokken geweest bij cross- en enduro 
wedstrijden van de broers van Gerrit. 
Ook heeft de bruidegom hij nog een 
aantal jaren in het tweede elftal van de 
voetbalclub Vorden gespeeld en zowel 
in Vorden als Doetinc hem in competi-
tieverband tafeltennis gespeeld. 

Vakantievieren doen beiden nog 
graag, soms wel vier keer per jaar, 
de caravan achter de auto en erop 
uit. Vroeger met de kinderen in een 
tent, waarbij ze o.a. 25 jaar lang in 
Ommen op een camping stonden. 
Thans met zijn tweeën dicht bij huis 
in o.m.Winterswijk, Voorst en Hel-
lendoorn. Samen wandelen, fietsen, 
puzzelen (Gerda) op TV voetbal naar 
het liefst Ajax kijken (Gerrit), kortom 
Gerrit en Gerda vervelen zich geen 
moment. Eigenlijk komen ze nog tijd 
te kort!

Valpartij aanleiding tot gelukkig huwelijksleven

Gerrit en Gerda Eenink 
zestig jaar getrouwd

Vorden - Het is deze week feest aan de Laegte 34 in Vorden. Dinsdag 
9 november vieren Gerrit en Gerda Eenink namelijk in intieme fami-
liekring hun 60 jarig huwelijksfeest. Het echtpaar woont vanaf hun 
huwelijk in 1950 in Vorden, het geboortedorp van Gerda. Na de Zut-
phenseweg en Het Kerspel, hebben ze vijftien jaar geleden de huidige 
woning betrokken. Een gezellig ‘ ingekleed ‘ huis met op de diverse 
plekken aan de wand schilderijen met afbeeldingen van landschappen 
en torens e.d. (o.a. De Droge Nap uit Zutphen), allemaal geschilderd 
door de heer des huizes, de 81 jarige Gerrit Eenink.

wonen en slapen
Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

Twenteroute 8  •  7055 BE Heelweg

Varsseveld

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

LOCATIE:

BruidsshowBruidsshowBruidsshow
Maandag 15 november 2010

Beijer Besselink Bruidsmode • Heezen Mannenmode • Jurgen Pillen Fotografi e • De Radstake • Albert Bakker Video • van Eerden Juwelier
Five Star Limo • Bloemen en  cadeaus ‘t Keyzertje • B.VIP.M Entertaiment • Orifl ame • Stalhouderij Debbinkhof • Grafi sch Bedrijf Weevers Elna

Entree € 7,50 p.p.aanvang 19:30 uur

Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)

Album
Vo etbal plaat jes

Hans Eland

Deze week in Contact:

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotels
Varkenshaas met champignonroomsaus

***
Pangasiusfilet in witte wijnsaus

***
Beide gerechten worden geserveerd
met gebakken aardappelen, frietjes,

rauwkost en groente

 14,50

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Gaultheria 
(vossebes) 

1.99 per stuk

3 voor  5.00



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

• Gevraagd: oud ijzer/
m e t a l e n / e l e k t r i s c h e 
apparaten, stroomkabels. 
Bel of mail: 0650917007 
/ r.Seubring2@kpnplanet.
Nl na 18.00 Uur.

• 2 Kamer appartement te 
huur in hengelo gld. Per 
december a.S. Prijs all-
inn € 550,-- per maand. 
Tel. (06) 22 29 69 77

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? 
Bel gewoon frits pep-
pelinkhausen, tel (0575) 
55 29 16, (06) 51 60 15 
16.

• Aangeboden; hulp bij 
onderhoud, tuin-/erf- en 
bouwwerkzaamheden. 
0575-461733

• Nog geen kaarten voor 
de revue van jong gelre 
vorden-warnsveld op 
13, 19 en 20 november? 
Koop ze dan in de voor-
verkoop bij het dorpscen-
trum te vorden.

• Nette, sociale, werkende 
jongeman van 27 uit hum-
melo zoekt woonruimte in 
gemeente bronckhorst. 
Tel: 0640885323

• Gezocht; oude vlees-
snijmachine met hand-
wiel. Geef u een goede 
prijs. Tel 0544 352476

• Gezocht: zelfstandige 
huishoudelijke hulp in 
vorden. Uren: 1x per 2 
weken 4 uur, op dins- 
donder- of vrijdag. Tel.: 
0575-530834

• Ik ben nog in de ge-
legenheid om uw land 
om te ploegen voor de 
winter. Bel voor info: 
0651946908. J. Gosse-
link, toldijk.

Hervormde kerk Vorden 
Zondag 14 november 10.00 uur ds. J. Kool.

Kapel de Wildenborch
Zondag 14 november 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 november 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 november 10.00 uur dhr. H. Dijkman, Vorden. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 nov. 10.00 uur Woord- en communieviering 
m.m.v. Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 nov. 17.00 uur Eucharistieviering, dameskoor.
Zondag 14 nov. 10.00 uur Woord- en communieviering, 
herenkoor.

Tandarts
13/14 nov. G.M. Wolsink, Lochem, tel. (0573) 40 21 24. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32 - 
dr. Radstake / 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 huis artsen  post komt. De huis artsenpost is gevestigd in het 
Entreegebouw van zieken huis 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
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal 
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek  komen 
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). 
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr.  dieren mishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

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

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.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

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op 
het gebied van  wonen, welzijn en zorg. 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: w.berns@sswb.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 Vor-
den, tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT,        
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door verwijzing 
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

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Vol smaak
Nieuwe oogst mandarijnen 15 voor  2,99
Bildtstar aardappelen 10 kg + 
GRATIS 2 kg uien samen  6,95
Turbana bananen vaste lage prijs 1 kg 0,99
Ze zijn er weer!!! Goudreinetten 2 kg 1,99

Uit eigen keuken
2 liter ambachtelijke erwtensoep +
GRATIS slagers rookworst   samen  9,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen 

naar onze winkel.
Aanbiedingen geldig t/m maandag 1 november. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 
Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Vlaai v/d week

Stoofperenvlaai 
6-8 personen 6,75
Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

6,70
Week-aanbiedingen

Hamburgerbroodje
in bladerdeeg 1,00

Herfstbroodje
Fris zoet broodje met stoofpeer 2,25

Aanbiedingen geldig van 
di 9 nov. t/m za 20 nov.   Week 45-46

Dagmenu’s
10 t/m 16 november

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur. 
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen  8,50. 

Veranderingen in het menu 1,25 per verandering. Dagmenu  
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 10 november
Champignonsoep / Duitse biefstuk met gebakken uien, 
aardappelen en groente.

Donderdag 11 november
Spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen en 
rauwkostsalade / tiramisu met slagroom.

Vrijdag 12 november
Mosterdsoep / Vispot, verschillende vissoorten in witte 
wijnsaus, groente en aardappelen.

Zaterdag 13 november (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaanse cordon bleu met ham en kaas gegratineerd, 
aardappelen en groente / ijs met slagroom.

Maandag 15 november
Erwtensoep / Kipfilet met stroganoffsaus, aardappel-
kroketten en groente.

Dinsdag 16 november
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met 
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-

kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u 
komt even  binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,

Wendie en Thomas

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.



Uw 
handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!

Uw handelsdrukwerk moet van 

hoge kwaliteit zijn. Alleen dan 

bereikt u het beoogde effect.  

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Ook uw foto’s op onze  website 

plaatsen? Neem voor meer 

 informatie contact op met onze 

redactie.  

drukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Evenement

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt 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

Opheffings-
verkoop:
Wand- en

Vloertegels
vrijdag 12 en zaterdag 

13 november van 
9.00 t/m 15.00 uur bij

Tegelhandel
Muller-Vorden b.v.

Kerkhoflaan 11
7251 JW  Vorden

Spaar alle Vordense helden
Spaar nu bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys 
alle helden van de Voetbalvereniging Vorden.

Hoe werkt de aktie: Bij iedere € 10,– krijgt de consument 1 zak voetbalplaatjes gratis. Alle 
spelers, leiders, trainers, scheidsrechters en  bestuur van de Voetbalvereniging Vorden zijn 
afgelopen maanden  gefotografeerd en hiervoor is een prachtig album gemaakt.  Ook krijgt de 
consument wekelijks extra zakjes plaatjes bij 2 verschillende artikelen. 

DEZE WEEK: Cool Best
alle soorten verse sappen. Vanaf € 0,99
nu bij 2 pakken naar keuze 2 zakjes voetbalplaatjes gratis

Maggi Opkikker soep
diverse smaken. Vanaf € 0,84
nu bij 2 pakjes naar keuze 2 zakjes voetbalplaatjes gratis

Tussen de plaatjes zitten ook GOUDEN en ZILVEREN plaatjes.
Een Gouden kaartje betekent: 1 MINUUT GRATIS WINKELEN
Een Zilveren kaartje betekent: GRATIS EEN TAS MET BOODSCHAPPEN

De eerste 10 mensen die hun map vol hebben 
en dit laten zien krijgen een LEREN VOETBAL, 
GESIGNEERD DOOR HET EERSTE ELFTAL VAN 
DE GRAAFSCHAP!

NOG NIEMAND HEEFT ZIJN OF HAAR BOEK VOL.

Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Deze aktie loopt van maandag 8 t/m zaterdag 13 november 2010.

Hartverwarmend was de aanwezigheid van zove-
len bij het afscheid van mijn lieve man, onze vader 
en Opie

Frans Lichtenberg

Ook bedanken wij een ieder die op welke wijze dan 
ook medeleven heeft getoond.

 Ineke
 Fred en Judith
  Anne en Tom
 Anita en Freek
  Esmee

November 2010

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
dochter en zusje

Floor
Floor is geboren op 4 november 2010.
Zij weegt 2785 gram en is 50 cm lang.

Bart, Bianca, Niels en Marion Masselink

Het Heijink 3
7251 VC Vorden
0575 - 55 42 89

A.s. zondag 14 november 2010 zijn onze lieve

Dirk en Joke Pasman-Rossel
121/2 jaar getrouwd.

Wij feliciteren jullie en Manon, Amke en Jochem, 
hiermee van harte!

André Til, Ria Rossel
Remko, Frank en Jasper Til

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen  
van het bericht dat op vrijdag 29 oktober 2010 is 
overleden onze voormalige herenkapper
 

Gerrit Schumaker
 
Gerrit heeft vanaf 1957 tot 1988 bij ons gewerkt 
als onze collega herenkapper. In al die jaren was 
Gerrit een prettige en betrouwbare medewerker die 
heel veel mannen in Vorden en omgeving van een 
perfecte coupe voorzien heeft.
 
Wij wensen zijn vrouw Mientje, dochter Wilma, 
zoon Gerrit en alle verdere familie veel sterkte toe 
in deze moeilijke tijd.
 

Familie Heersink – Da Vinci for Hair / 
Kapsalon Heersink

 
Vorden, november 2010
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KEURSLAGERKOOPJE

Houthakkersteaks

4 stuks550

SPECIAL

Caprese al Forno

100 gram225

VLEESWARENKOOPJE

Grillworst en leverworst

2x 250 gram395

MAALTIJDIDEE

Babi
pangang

500 gram498

TIP VAN UW KEURSLAGER

Prik
lappen

4 stuks550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Inkoop oud goud
Beelden in brons

Occasions - Reparaties

Van uw
oude trouwring
maken wij een

modern sieraad!
Atelier

Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8, Vorden

Woensdag t/m zaterdag
10.00 tot 17.00 uur

0575-550725



Hans
HOVEN I ERSBEDR I J F

Tuinontwerp

Vraag vrijblijvend bij ons een offerte aan: 

Tel: 06-53423197

L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT  Vorden
TEL 0575-553163 - www.lmbvorden.nl

Het adres voor traktoren- 
landbouw/tuin- en parkmachines
Ook zaterdags geopend

jb
TIMMERFABRIEK

BESSELING BV

kozijnen ramen

deuren trappen

interieurbouw winkelbetimmeringen

draaivalramen schuifpuien

alle voorkomende 

timmerwerkzaamheden

Koekoekstraat 5
7233 PB  Vierakker
Telefoon 0575-520881
Telefax 0575-526662
www.timmerfabriekbesseling.nl

Wij wensen u een 
plezierige avond uit

milieubewust  timmer-  en  onderhoudsbedrijf

Laurens Venderbosch

Heerlerweg 13
7233 SG  Vierakker
Tel: (0575) - 54 41 05
Fax: (0575) - 44 27 22

vakkundig
 veelzijdig
  kleinschalig

Kwaliteit door
jarenlange ervaring 
en vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG  Vierakker
Telefoon 0575-441361

In onze winkel verkopen wij
Histor-verfprodukten

en we beschikken over een
uitgebreide behangcollectie

 

*  Taxi 
*  Groepsvervoer 8, 16 en 36 persoonsbus 
*  Rolstoelvervoer  
*  Doelgroepenvervoer 
*  Ziekenfonds vervoer 
 
Lochemseweg   32, 7231 PH Warnsveld 

Als het goed is komt het uit 
Keppel en Omstreken.

VEEHANDEL
André Hissink



Uw pand van buiten en binnen 
STRAK IN DE LAK!

sinds
1919

Bedrijvenweg 10   7251 KX  Vorden   (0575) 55 15 67   www.boerstoel.nl

Uitnodiging voor onze

KERSTSHOW
Vrijdag  19  november

van 10.00 uur tot 21.00 uur

Zaterdag  20  november
van 10.00 uur tot 16.00 uur

Zondag  21  november
van 10.00 uur tot 16.00 uur

Bij deze nodigen we u uit om bij ons langs te komen op onze 
gezellige Kerstshow. Om ideeën op te doen voor de komende 

feestdagen. En dit onder het genot van een kopje koffie.

VOLOP KERSTBOMEN, VERS VAN EIGEN LAND

Met vriendelijke groet,

Fam. Groot Roessink en Medewerkers

Vordenseweg 84, Hengelo, 0575-461622

Ron Reugebrink 
de Voornekamp 26, 7251 VL Vorden 
Telelefoon 0575-561144, Mobiel 06-51153756

Arian Reugebrink 
Narcisstraat 35, 6971 AW Brummen 

Telelefoon 0575-561120, Mobiel 06-12314959

info@autorijschoolreugebrink.nl

De juiste weg naar je rijbewijs!

Toldijk
Z-Emmerikseweg 35

(0575) 45 14 41

Vorden
Stationsweg 16

(0575) 55 15 83

Rietdekkersbedrijf J.M.F. Fransen

Nieuwbouw 

Reparatie

Onderhoud 

Renovatie

Beeklaan 22

7234 SL Wichmond

Tel. 06-18 63 78 43

of  0575 - 44 19 00

U kunt bij ons terecht voor:
   - Aardappelen, groente en fruit
   - Boerenzuivel
   - Diverse soorten vlees, o.a. kip lam en rund
   - Vele soorten bakprodukten

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 13.00-19.00
Zaterdag van 10.00-17.00 
Zondag gesloten

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 
7234 ST  Wichmond                  (0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl

Lankhorsterstraat 25, 72 34 ST Wichmond (Gem. Bronckhorst)
Telefoon: (0575) 46 35 07 / 06 55 860 430 / (0313) 63 16 18

Fax: (0575) 46 55 13
info@gebr-arends.nl www.gebr-arends.nl

Verkoop van nieuwe 
en gebruikte auto’s 
onderhoud en 
reparatie van 
alle merken

vereniging 
van hoveniers en 
groenvoorzieners

vhg

Wij adviseren/verzorgen:



Hulp van Unie Van Vrijwilligers (UVV)
Stel dat u naar het Gelreziekenhuis in Zutphen moet. U 
hebt wel vervoer (eigen auto, bus of taxi) om het ziekenhuis 
te bereiken. Maar u bent beperkt in het lopen van afstan-
den. Of u kunt de weg in het ziekenhuis niet goed vinden. 
Als u het prettig vindt dat iemand u begeleidt naar de afde-
ling, dan kunt u een beroep doen op een gastvrouw/-heer 
van de UVV. Zij kunnen u begeleiden naar polikliniek, 
functieafdeling of verpleegafdeling.
Hoe gaat dit? U belt een dag van te voren of vroeg in de 
ochtend naar het rechtstreekse telefoonnummer van de 
UVV in het ziekenhuis: 0575-592500. U geeft dan door hoe 
laat u arriveert bij het ziekenhuis. De gastvrouw/heer zal u 
dan ophalen in de hal beneden en u naar de plek brengen 
waar u een afspraak heeft. Zodra u klaar bent wordt de gast-
vrouw/heer gebeld door de afdeling waar u bent, en komt 
hij/zij u weer ophalen. Zo nodig bellen zij voor u de taxi.
De UVV heeft een balie in de centrale hal van het zieken-
huis en men is van maandag tot en met donderdag aanwe-
zig van 9.00-12.00 uur en van 13.00-15.30 uur. Om u ook 
weer op te kunnen halen moet uw afspraak dus niet vlak 
voor ‘sluitingstijd’ (12 uur en 15.30 uur) zijn.

Burengerucht, overlast
Als u regelmatig ‘last’ hebt van de activiteiten van de 
buren door harde muziek, luide televisie, hondengeblaf, 
schreeuwen of gooien met de deuren, dan is het een goede 
gewoonte om op de buren af te stappen. U vertelt op een 
vriendelijke manier waar u last van hebt en vraagt hen 
rekening met u te houden. Vaak hebben mensen helemaal 
niet door dat andere mensen last hebben van hun activi-
teiten en zijn ze blij dat u hen er op attendeert. Over het 
algemeen is men best genegen rekening met u te houden 
en zal de overlast verminderen.
Soms echter houdt het na enkele keren vragen niet op 
en spreken we niet meer over burengerucht, maar over 
overlast. U bent dan waarschijnlijk ook niet de enige die 
er last van heeft en gebeurt het vaker. In het geval van een 
huurwoning kunt u contact opnemen met de verhuurder 
om met hen te overleggen hoe dit is aan te pakken. In het 
geval van een particuliere woning kunt u contact opnemen 
met de politie. Is er sprake van hele erge overlast en/of van 
criminele activiteiten dan kunt u ook contact opnemen 
met de politie. U moet dan niet wachten tot de dag na de 
gebeurtenis, maar meteen bellen op het moment dat dit 
gebeurt.

U gebruikt hiervoor het algemene nummer van de politie: 
0900-8844. Hebben meer mensen er last van dan kunt u 
samen overleggen wat er aan te doen is. Ook hierbij kunt 
u hulp vragen aan uw woningverhuurder en/of de politie. 
Eventueel kunt u een beroep doe op de ouderenadviseur. 
Hij of zij kan eventueel als tussenpersoon optreden, maar 
in principe geldt: wat u zelf ziet en hoort, meldt u zelf 
bij genoemde instanties. Schroom niet om hun hulp in te 
roepen!

Fancy-Fair
Woensdag 24 november organiseert de UVV een  fancy-fair. 
U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur in Ons Huis in 
Hengelo. Ook niet-leden zijn welkom.

Erfrecht
De KBO Keijenborg heeft notaris Jos Niesink uitgenodigd 
om op donderdag 18 november te komen praten over erf-
recht. Deze lezing vindt plaats om 18.30 uur in dorpshuis 
De Horst in Keijenborg. Deze avond is voor iedereen toe-
gankelijk.

Zaterdagmiddag activiteiten in de Bleijke
Za. 20 nov. The Little Big Horn Dancers, country en western 
14.30 uur
Do. 25 nov. De Möllespöllers, harmonica’s 19.30 uur
Za. 27 nov. Moonshine Trio, accordeon en drum 14.30 uur
Di. 14 dec. Kerstconcert Looft den Heer en Crescendo 19.30 uur
Voor de zaterdagmiddag betaalt u € 2,00, dit is inclusief  
een kopje thee/koffie.

U bent welkom in de Bleijke
Inloopactiviteiten, waarbij de koffie wel betaald moet worden.
Handwerken van maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 
tot 11.30 uur met medewerking van de Welfare
Handwerken woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur met 
medewerking van de UVV
Rummicub woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
Dammen woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
Koetouw draaien donderdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
Boeren in de omgeving van de Bleijke kopen bij de Bleijke 
koetouwen voor hun vee.

Activiteiten waarvoor een bijdrage betaald moet worden
Meer Bewegen voor Ouderen. Onder begeleiding van MBVO-
docente Marian Eijmers. Elke maandagochtend van 10.30 
tot 11.15 uur. Kosten € 2,- per keer, exclusief koffie.

Bingo. Elke dinsdagmiddag in de even weken van 14.00 tot 
16.00 uur. Kosten € 2,- per keer inclusief kop koffie

Biljarten. De mogelijkheid is er om het biljart te gebruiken, 
met uitzondering van woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 
tot 11.30 uur. Huur biljartballen per dagdeel € 1,50, excl. koffie.

Computerles. Elke donderdagochtend, tussen 10.00 en 12.00 
uur is er de mogelijkheid om computerles te krijgen op 
één van de computers in het Grandcafé door een ervaren 
begeleid(s)ter. Heeft u interesse? U kunt zich aanmelden bij 
de receptie. Kosten € 3,- per les, inclusief kop koffie 

Restaurant de Bleijke. Elke dag kunt u weer uit verschillende 
menu’s kiezen in het restaurant van de Bleijke (Grandcafé). 
Vanaf 12.00 uur is het buffet geopend. De maaltijdprijs 
voor externe bezoekers is: € 7.45 per maaltijd, 3-gangen 
inclusief een kop koffie.

Voordelige rijbewijskeuring in De Bongerd 
Wanneer de geldigheid van het rijbewijs verloopt van een
bestuurder van 70 jaar of ouder, is een medische keuring
door een arts verplicht. In Steenderen organiseert Regelzorg
maandelijks speciale dagen voor voordelige rijbewijskeuringen
in samenwerking met een geregistreerde keuringsarts. De
keuringen worden gehouden in woon- en dienstencentrum
De Bongerd, De Bongerd 1. De kosten bedragen: € 35,-. Data
dit jaar: 24 november en 22 december. Ook in 2011 worden
deze keuringen maandelijks aangeboden.
Ook automobilisten jonger dan 70 jaar die gekeurd moeten
worden voor zgn. groot rijbewijs (C/D/E) kunnen van deze
keuring gebruik maken. Deze keuring kost € 50,-. Sinds een
paar jaar is een medische keuring voor deze categorie ver-
plicht en veel automobilisten zijn hiervan niet op de hoog-
te. Voor meer informatie en het maken van een afspraak
kunnen geïnteresseerden tijdens kantooruren bellen naar
het afsprakenbureau van Regelzorg: telefoon 088-2323300.
Het is eveneens mogelijk online een afspraak te maken via
de website: www.regelzorg.nl. De keuring kan al een jaar
voor het aflopen van de geldigheid van het rijbewijs worden
gedaan. 

Leren omgaan met een mobiele telefoon  
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken in deze tijd
en lijkt een onmisbaar communicatiemiddel. Nu ouderen
steeds langer zelfstandig blijven wonen is de mobiele tele-
foon een belangrijk hulpmiddel geworden.
In het voorjaar van 2010 hebben leerlingen van het Ulen-
hofcollege in Vorden een grote groep ouderen geholpen
met het uitleggen van een mobiele telefoon, nl. hoe ze kun-
nen bellen, voice-mail beluisteren, sms-en en vele andere
mogelijkheden die een mobiele telefoon biedt. Andere leer-
lingen zorgden voor een kop koffie met iets lekkers erbij.
Gezelligheid daarbij was ook erg belangrijk.
Eind van dit jaar wil stichting Welzijn Vorden voor alle ou-
deren uit de hele gemeente Bronckhorst weer een ochtend
plannen met het Ulenhofcollege. Maar wij willen graag
weten wie hiervoor belangstelling heeft. Er zijn geen kos-
ten aanverbonden. U kunt zich ook opgeven bij Stichting
Welzijn Steenderen.

Cursussen
Het is nog wel een beetje vroeg, maar we willen u nu al-
vast laten weten dat we rond februari weer gaan beginnen
nieuwe computercursussen. U kunt zich alvast opgeven
als u geïnteresseerd bent. Bij voldoende belangstelling bie-
den we de volgende cursussen aan: Basiscursus voor echte
 beginners, Windows XP en onderhoud aan de computer,
 Fotobewerking met Picasa, Exel beginnerscursus, creatief
met Word, E-mail en internet. De cursussen worden gege-
ven op maandagavond en donderdagavond in basisschool
De Steenuil. Ook starten we in januari weer een nieuwe
serie yogalessen. Ook hiervoor kunt u zich al opgeven.

Informatie
Voor meer informatie over en opgave voor de hierboven
genoemde activiteiten (geldt niet voor de rijbewijskeuringen)
kunt u bellen met Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 10 68 73 20,
een briefje in de bus of aankomen op het kantoor in De
Bongerd. Gegevens zie bovenaan de pagina.

Eenzaamheid is van ons allemaal
Eenzaamheid is een groot en onzichtbaar probleem. 
Voor velen is het een taboe om erover te praten.
Dat moeten we doorbreken! Kent u iemand van 55+ 
die eenzaam is? Bent u zelf eenzaam?
Bel of mail ouderenadviseur Wilma Berns van 
Stichting Welzijn Vorden voor informatie en/of advies. 
Telefoon 0575-553159 of e-mailadres w.berns@sswb.nl

Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Zelhem
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
Ouderenadviseur: Paul Tiggeloven.
Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag t/m 
donderdag van 8.30-9.00 uur.
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat 
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket: 
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen  van 
9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl 

Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zel-
hem: elke 2e maandag van de maand van 11.00-
11.45 uur.

Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00 
uur.

Vorden
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251 
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl

WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel-
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket, 
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en te-
lefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek 
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Hengelo
Stichting Welzijn Hengelo, Sporthal De Kamp, 
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,

Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 06-
10727474.

Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördina-
tor. Inloop en telefonisch spreekuur maandag 
woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail 
a.vermeulen@sswb.nl 

Steenderen
Stichting Welzijn Steenderen, postadres  De 
Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres 
De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.

Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator. Inloop en telefonisch spreekuur maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur en 
donderdag van 13.30-14.00 uur.

Tel. 06-10687320
E-mail i.bijsterbsoch@sswb.nl

Drempt, Hummelo & Keppel
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, 
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-
Keppel.
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dins-
dag en donderdag van 9.30-16.30 uur. Tel. 
0314-380232
E-mail info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator. Inloop en telefonisch spreekuur dinsdag 
van 13.30-14.00 uur en donderdag van 9.00-9.30 
uur. Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbsoch@sswb.nl

DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten. 
Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 10 68 73 20.

Datum Activiteit Plaats Tijd
10 november Kaartavond De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
12 november Middag over Nieuw Zeeland Stampertje, Vorden 14.00 uur
13 november Sjoelmiddag De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
13 november Carnavalsmiddag Dorpshuis, Voor-Drempt 14.00 uur
16 november Sjoelmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
17 november Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
17 november Kaarten en rummycub Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
18 november Bejaardenkring Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
19 november Boerenkoolmaaltijd Stichting Welzijn, Hoog-Keppel avond
24 november Rijbewijskeuring door regelzorg De Bongerd, Steenderen op afspraak
24 november Welfare, handwerken en verkoop De Wehme, Vorden 14.00 uur
25 november Bowlen met Jan Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
25 november Viering 50 jaar PCOB Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
27 november Welfare,Sint- en Kerstverkoop Kerkhuis, Hoog-Keppel 

Vervolg zie volgende pagina.



Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl 
of bel 070-3649500

Eindelijk echt   balans   
      gevonden         

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

De Dag van de Mantelzorg
Woensdag 10 november, van 11.00 tot 13.30 uur, worden 
mantelzorgers uit de gemeente Bronckhorst uitgenodigd 
deel te nemen aan een feestelijke lunch in zalencentrum 
het Witte Paard, Ruurloseweg 1 in Zelhem. Aanmelden 
bij de VIT Oost Gelderland, tel. 0573-438400. Hieraan 
zijn geen kosten verbonden. Heeft u problemen met het 
vervoer dan kan Stichting Welzijn Vorden  proberen een 
vrijwilliger hiervoor te vragen. Buiten de bebouwde kom 
van Vorden betaalt u € 0,30 per km aan de vrijwilliger. Tel. 
0575-553405.

Eénmalig geheugenspreekuur
Dinsdag 23 november wordt van 10.00 tot 11.00 uur een 
éénmalig geheugenspreekuur gehouden in het woon- en 
zorgcentrum de Wheme, Nieuwstad 32 in Vorden. 
Dit geheugenspreekuur is bedoeld voor mensen van 55 
jaar en ouder in Vorden en omstreken die vragen hebben 
over hun geheugen of over andere klachten zoals piekeren, 
concentratieproblemen of somberheid. Het bezoek aan het 
geheugenspreekuur is gratis. Iedere bezoeker krijgt een per-
soonlijk gesprek. Om teleurstelling te voorkomen geldt dat 
aanmelding gewenst is bij ouderenadviseur Wilma Berns, 
tel. 553159 (maandag, woensdag, vrijdag van 8.30 tot 10.30 
uur). Ook kunt u bij haar terecht voor meer informatie of 
een folder.
Op het geheugenspreekuur kan men zonder verwijzing van de 
huisarts terecht. In een persoonlijk gesprek beantwoordt een 
deskundige uw vragen. De vragen kunnen gaan over uzelf 
maar ook bij voorbeeld over uw partner of één van uw ouders. 
Indien van toepassing kan een korte geheugentest afgenomen 
worden. Het gesprek wordt afgerond met een vrijblijvend 
 advies. Elke bezoeker krijgt een boekje met geheugentips.

Waarom het geheugenspreekuur?
Iedereen vergeet wel eens een naam of waar de sleutels zijn 
gebleven. Jongeren maken zich daarover geen zorgen, maar 
ouderen denken bij zo’n gebeurtenis al snel aan dementie. 
De vraag of er sprake is van gewone vergeetachtigheid,   
 ouderdomsvergeetachtigheid of dementie komt om de hoek 
kijken. Dit kan veel onzekerheid met zich meebrengen en 
mogelijk zelfs leiden tot het ontstaan of een toename van 
de (lichamelijke) klachten. Veel ouderen met zorgen over 
hun geheugen stappen niet of te laat naar de huisarts of 
een andere hulpverlener. Men vindt het moeilijk om het 
onderwerp aan te snijden of meent dat er aan geheugen-
klachten weinig te doen is. Dat laatste is echter vaak on-
juist. Vergeetachtigheid kan veel verschillende oorzaken 
hebben zoals somberheid, een lichamelijk probleem of 
overbelasting doordat men zorgt voor een ander. Door niet 
over geheugenklachten te praten kan men zich onnodig 
ongerust maken of te lang rondlopen met een probleem 
dat mogelijk verholpen zou kunnen worden. Op het ge-
heugenspreekuur heeft men de tijd en de deskundigheid 
om een eerste inschatting te maken wat de oorzaak van 
de geheugenklachten zou kunnen zijn en of verdere hulp 
nodig is. Heeft u dus geheugenklachten (of aanverwante 
problemen zoals angst, gepieker, concentratieproblemen of 
somberheid) óf heeft u in de naaste omgeving iemand met 
dergelijke problemen én wilt u er meer over weten: bezoek 
het geheugenspreekuur! 

Biljarten voor dames
Er is een mogelijkheid om in het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6, te biljarten met een vrouwenteam. Voor begelei-
ding kan gezorgd worden. Zijn er vrouwen die willen leren 
biljarten of misschien kunt u dit al maar wilt u dit met 
een groep vrouwen, dan kunt u zich melden bij Stichting 
Welzijn Vorden, tel. 553405. De tijd, een morgen of een 
middag, of voor meer informatie kan men terecht bij de 
heer L. Bos, tel. 552722.

Leren omgaan met een mobiele telefoon
U kunt zich hiervoor nog opgeven.
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken in deze tijd 
en lijkt een onmisbaar communicatiemiddel. Nu ouderen 
steeds langer zelfstandig blijven wonen is de mobiele tele-
foon een belangrijk hulpmiddel geworden. Het gebruik van 
een mobiel telefoon is niet zo eenvoudig voor ouderen. In 
het voorjaar hebben leerlingen van het Ulenhofcollege in 
Vorden een grote groep ouderen geholpen met het uitleg-
gen van een mobiele telefoon, nl. hoe ze kunnen bellen, 
voice-maile beluisteren, sms-en en vele andere mogelijkhe-
den die een mobiele telefoon biedt. Andere leerlingen zorg-
den voor een kop koffie met iets lekkers erbij. Gezelligheid 
daarbij was ook erg belangrijk.
Eind van dit jaar wil Stichting Welzijn Vorden weer een 
ochtend plannen met het Ulenhofcollege in Vorden, maar 
wil eerst graag weten wie hier belangstelling voor heeft. Er 
zijn geen kosten aan verbonden. Wilt u hieraan deelnemen 
dan kunt u zich aanmelden bij de coördinator van Stichting 
Welzijn in uw plaats.

Oproep
Ouderen die elkaar willen ontmoeten om met elkaar een 
spelletje te doen, zoals scrabbelen, rummicuppen of kaarten 
of gezellig een kopje koffie drinken kunnen zich melden bij 
de Stichting Welzijn Vorden, tel. 553405, of bij de ouderen-
adviseur, tel. 553159.

Wandelclub 
U kunt zich nog steeds opgeven voor een wandelgroep die 
met elkaar een keer per week een flinke wandeling willen 
maken. Als groep stimuleer je elkaar en het is gezelliger 
dan alleen te gaan wandelen. Afstand wordt met elkaar 
overlegd en het startpunt is vanaf het Dorpscentrum, ie-
dere donderdagmorgen om 9.30 uur. U kunt zich opgeven 
bij Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, Vorden, tel. 
553405.

Andere activiteiten
In de brochure Welzijn Activiteiten Seizoen 2010-2011 
kunt u lezen welke activiteiten waar worden gehouden. De-
ze brochures liggen bij Stichting Welzijn Vorden, maar ook 
bij verschillende andere locaties, zoals het Dorpscentrum
Vanaf eind februari wordt er weer gestart met de compu-
tercursussen: Kennis maken met computer, Word/Windows 
en Internet en e-mail. Meer informatie hierover in decem-
ber en januari.

Maaltijden
De feestelijke kerstgerechten via Apetito zijn van 15 novem-
ber t/m 31 december  te bestellen, zolang de voorraad strekt 

en tegen de reguliere maaltijdprijs. De maaltijdgebruikers 
ontvangen van Apetito tegen de Kerst een decoratieve kerst-
boormversiering. Wilt u de maaltijden ook proberen dan 
kunt u terecht bij Stichting Welzijn Vorden, tel. 553405. 
Hier kunt u ook terecht voor alle informatie over de Apeti-
to-maaltijden.

Klussendienst
Stichting Welzijn Vorden heeft vrijwilligers in de Centrale 
Vrijwillige Hulpverlening die allerlei diensten verrichten 
voor zelfstandig wonende ouderen  zoals vervoer, bood-
schappen doen, begeleiding bij het bezoek aan een specia-
list of een keer op ziekenbezoek, helpen met het invullen 
van formulieren, etc. Daarnaast wordt er bemiddeld in het 
onderhouden van kleine tuintjes. Op deze manier wil de 
Stichting een bijdrage leveren aan het zelfstandig wonen 
van ouderen.

De Centrale Vrijwillige Hulpverlening is uitgebreid met een 
klussendienst. Deze klussendienst verricht kleine, kortdu-
rende werkzaamheden welke de oudere bewoner zelf niet 
(meer) kan of aandurft. Als tijdslimiet voor een klus wordt 
ongeveer 2 uur gehanteerd. De klussendienst verricht geen 
werkzaamheden waarvoor de verhuurder verantwoordelijk 
is, of die concurrerend zijn voor het bedrijfsleven. Materi-
aalkosten zijn voor rekening van de aanvrager.

Klussenvoorbeelden in huis zijn: het ophangen en bevesti-
ging van lampen, schilderijen enz., reparaties aan lampen, 
kasten, stopcontacten en stekkers, kleine klussen aan af-
voer en kranen, verwarming ontluchten en bijvullen, be-
vestiging van steunen in toilet en badkamer, verplaatsen of 
instellen van televisie- en geluidsapparatuur. Aanbrengen 
van energiebesparende zaken als tochtstrips of isolatiefolie.
De klussen kunnen aangemeld worden op werkdagen van 
9.00 tot 11.00 uur bij Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 
32, tel. 0575 553405. Voor andere vragen op gebied van wo-
nen,  welzijn en zorg kunt u terecht bij de ouderenadviseur, 
Wilma Berns, tel. 553159.
  
Alzheimer Café Zutphen
Onderwerp: Opname in zicht; Wat nu? Wat betekent een 
opname voor de patiënt en zijn omgeving?
Datum: 17 november van 19.00 tot 21.00 uur in het Alzhei-
mer Café de Born, Oude Bornhof 55-57 te Zutphen. U hoeft 
zich niet aan te melden en de toegang is gratis. 
Voor meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, 
Lochem en Bronckhorst. Voor vragen met betrekking tot 
dementie kunt u 06 46540141 bellen.

Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden in Vorden
Datum: 27 november om 9.00 uur. 
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een nieuw rijbewijs 
zich eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor 
de keuring kunnen, voor de aanmelding en/of informatie, 
dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 552003. De 
prijs voor deze medische keuring bedraagt € 25,- Locatie: 
in het woon- en zorgcentrum De Wehme, Nieuwstad 32 in 
Vorden.
Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor de verlengings-
datum van het rijbewijs te laten keuren.

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 

andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 

vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 

een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 

met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 

beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 



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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 56 - 2010

drukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2 Links Het bestuur van Kranenburgs Belang, 
dat de felicitaties en cadeau’s in ontvangst neemt 

van de Duitse deputatie.

1. Bazar volleybalvereniging Dash.

3. “Allemachtig 83”,v.l.n.r: Liesbeth Berenpas, 
Antje Bloemendaal- Besselink, Dinie Fokkink, 
Gerrie Hendriksen, Irna Hissink, ?.
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Wat is: A. Windbuul.

 B. Tuntelderi’je.

 C. Ongemak.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

‘De Kerst is echt mijn ding, van kinds- 
af aan altijd al geweest’, zo zegt de 
Amsterdamse die een paar maanden 
geleden vanuit het westen van het 
land in de Achterhoek is neergestre-
ken. Bewust in de Achterhoek, maar 
toevallig in Vorden. Na een zeer werk-
zaam leven, een scheiding en daarop 
volgend een moeilijke periode in haar 
leven, heeft ze bewust gekozen voor 
de rust van de Achterhoek. Monique: 
‘Ik zag op internet dat deze woning 
te huur stond, een telefoontje naar 
makelaar van Zeeburg en gelijk gaan 
kijken. Nadien nog een paar keer te-
rug geweest en het feit dar in de nabij 
gelegen molen een theater is onder-
gebracht (‘ik hou namelijk erg van 
theater’) besloot ik om naar Linde te 
verhuizen. Het is een prachtig huis in 
een streek met fraaie kastelen en na-
tuur. Ik heb inmiddels hier thuis al 
met de buren kennis gemaakt en ik 
moet zeggen, het bevalt mij op deze 
plek uitstekend’, zo zegt ze.
‘Rustig aan doen ‘, is er overigens niet 
bij, want Monique van Zuylen begint 
deze week met een webwinkel waar-
bij consumenten kleding, tassen, 
schoenen, accessoires e.d. bij haar 
kunnen bestellen. En wat zo bijzon-
der is, het assortiment bestaat uit o.a. 
Vintage kleding van grote merken als 
Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci 
en Versace. Monique: ‘Deze ‘collect 
items’ zijn echt heel bijzonder. Kle-
ding zoals die 30 jaar geleden bij bij-
zondere gebeurtenissen werden ge-
dragen. Kleding die ik vanwege mijn 
vele zakenrelaties in consignatie op 
de kop heb kunnen tikken. Kleding 
die toen bijvoorbeeld 20.000 gulden 
kosten, thans voor 180 euro. Kleding 

van tien duizend gulden thans voor 
honderd euro en ga zo maar door, zo 
zegt ze.
Vervolgens neemt ze ons mee naar 
de rekken met kleding en haalt er de 
fraaiste combinaties uit, jurken e.d. 
om van te watertanden! Monique: 
‘Wanneer ik deze kleding inneem 
dat gaat het eerst naar de stomerij 
en wordt het indien noodzakelijk 
hersteld. Alvorens het in de verkoop 
gaat, moet het er allemaal pico bello 
uitzien’. De consument kan via www.
CaneDonna.nl de bestelling doen. Een 
bewust gekozen naam, ‘Cane ‘ is het 
Italiaanse woord voor hond (denk aan 
mijn hond Bella) en ‘Donna’ betekent 
‘vrouw’. Vandaar deze naam’, zo zegt 
de goedlachse Monique van Zuylen. 
Behalve in – en verkopen beschikt 
ze nog over een ‘tweede natuur’, het 
maken van eigen collecties.
Monique noemt zich zelf een pur sang 
‘confectie- kind ’en vertelt: ‘ Mijn va-
der had vroeger in Amsterdam een 
groothandel in sokken, kousen en 
panties en mijn moeder had een eigen 
kledingzaak. Ik ben als het ware in de 
winkel geboren. Mijn ouders kregen 
mij alleen rustig wanneer ik onder 
de toonbank mocht slapen, ha, ha. Pa 
drong er al vroeg bij mij op aan dat ik 
het middenstandsdiploma moest ha-
len. Ik had het ‘papiertje’ nauwelijks 
op zak of ik begon in een leeg staand 
winkeltje op 19 jarige leeftijd voor 

mij zelf. Het pand kreeg de naam ‘La 
Pomme’, vrij vertaald ‘de appel valt 
niet ver van de boom’. Ik verkocht 
daar in het winkeltje van slechts 43 
m2 topmerken zoals het Duitse merk 
Escada. De zaak liep als een trein.
Intussen had ik mijn toenmalige man 
(inmiddels ex) leren kennen en zijn 
we in 1992 samen in het vak verder 
gegaan. Op gegeven moment hadden 
we zelfs drie winkels. Dat betekende 
keihard werken, zeven dagen in de 
week. Nauwelijks vakanties, daar 
hadden we geen tijd voor. Na mijn 
scheiding, vier jaar geleden, ben ik 
gestopt en ben ik vanuit Amsterdam 
naar Laren (N.H.) vertrokken. Ik zat 
er even helemaal doorheen, maar die 
periode ligt gelukkig achter mij en 
sta ik thans te popelen om met mijn 
webwinkel te starten. Zaterdag 13 
en zondag 14 november hou ik hier 
aan de Lindeseweg 29a, van 11.00 tot 
16.00 uur open huis. Dan kunnen de 
mensen kennis maken met de ‘dame 
achter de website’. Oh ja, ze kunnen 
bij mij via de website ook allerlei 
kerstattributen bestellen’, zo zegt 
de inmiddels Achterhoekse, maar in 
haar hart nog altijd de ‘Amsterdamse 
zakenvrouw’. Tot slot: ‘ Als ik straks 
lekker verkoop en de klanten zijn te-
vreden, dan ben ook ik een gelukkige 
en tevreden vrouw’, zo zegt Monique 
van Zuylen.

Nieuw nabij de molen in Linde

Monique van Zuylen start webwinkel 
‘CaneDonna’
Linde - Terwijl Sinterklaas staat 
te trappelen (in ieder geval zijn 
paard) om naar Nederland af te 
reizen om al die lieve zoete kin-
dertjes te bezoeken, is de Kerst-
man hem al voor geweest! Althans 
in het buurtschap Linde. Daar 
bij die molen, waar in de woon-
kamer van Monique van Zuylen 
een reusachtige kerstboom is 
geplaatst die met allerlei fraaie 
‘toeters en bellen ‘ is opgetuigd, 
één en al pracht en praal. Moni-
que staat er stralend bij met op 
haar arm Bella, de Amerikaanse 
cocker spaniel, zonder wie zij 
zich haar leven nauwelijks kan 
voorstellen.

Eén keer per jaar vindt de opknap-
beurt van het landschap plaats. Bijna 
alle organisaties die met natuur en 
landschap te maken hebben organi-

seren samen de landelijke Natuur-
werkdag. Jong en oud waren zaterdag 
welkom om in de eigen omgeving een 
handje te helpen. Zorgden vroeger 
vooral de boeren voor het onderhoud 
aan (knot)bomen, hagen, boomgaar-
den en houtwallen, tegenwoordig is 
dit vooral het werk van vrijwilligers. 
Dankzij hen geniet menig fietser en 
wandelaar van het ‘typische’ Neder-
landse landschap met bosjes, sloten, 
hagen en bloeiende fruitbomen. 
Naast de ‘vaste’ vrijwilligers komen 
er ieder jaar ook ‘nieuwe’ gezichten 
op de Natuurwerkdag af. Zij kunnen 
ervaren hoe het is om een dagje bui-
ten bezig te zijn. Wanneer het bevalt 

is de stap om aan te sluiten bij de 
plaatselijke vrijwilligersgroep snel ge-
maakt. En dat is ook juist wat de or-
ganisatoren van Natuurwerkdag voor 
ogen hebben.
De Natuurwerkdag wordt georgani-
seerd door Landschapsbeheer Neder-
land in samenwerking met Natuur-
monumenten, Staatsbosbeheer en 
Scouting Nederland en wordt onder-
steund door IVN vereniging voor na-
tuur- en milieueducatie, Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), 
ANWB en KNNV vereniging voor 
veldbiologie. De Natuurwerkdag 
wordt mede gefinancierd door de Na-
tionale Postcode Loterij.

Record aantal deelnemers bij 10-jarig jubileum

Natuurwerkdag in Gelderland
Bronckhorst - Afgelopen zater-
dag was de Natuurwerkdag. Op 
ongeveer veertig plaatsen in Gel-
derland kon men zich uitleven in 
het landschap; wilgen knotten, 
heggen aanplanten of snoeien, 
poelen opschonen of boompjes 
trekken; voor ieder wat wils.
Dit jaar voor de tiende keer en 
met een record aantal deelne-
mers; in Nederland ruim 12.000 
en in Gelderland bijna 1800!

Inzameling goederen
Inzameling kleding, textiel en schoenen door de COEH blijft, maar wij-
zigt vanaf jan 2011 !!

Inzameling van goederen door de Roemeniëgroep blijft ook in 2011 
actueel.
Voor december (de 1e maandag / 6 dec. 2010 dus) zal voor de laatste keer 
de inzameling nog bij Dinkelman plaatsvinden. 

Vanaf januari 2011 wordt er ingezameld op het adres Kerkstraat 15, 
afgifte bij de smederij v/h Horsting aan de zijde van de Regelinkstraat. 
Ook dan steeds weer de eerste maandagavond van de maand, uitslui-
tend tussen 18.30 en 20.00 uur.

Voor de eigen COEH-projecten wordt de kleding niet meer gesorteerd en 
ingepakt. De kleding wordt vanaf januari 2011 verkocht aan “Reshare” 
en deze organisatie sorteert voor hergebruik als noodhulp in ontwik-
kelingslanden.
De opbrengst van de verkoop aan Reshare wordt gebruikt voor financi-
ele ondersteuning van o.a. de gaarkeuken in Toplita en het thuiszorg-
project in Ocna Mures in Roemenië.
Het blijft dus zeker de moeite waard om Uw kleding en schoenen te 
brengen voor hergebruik daar waar nodig. De kleding en schoenen al-
leen in plastic zakken aan te leveren.

Voorzitter: Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo Gld., tel. 
46 0404
Secretaris: Bart-Jaap ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, te Zelhem, tel. 
(0314) - 64 1896
Penningmeester: Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo 
Gld., tel. 46 2766
Lid: Roald Harmsen, Schoenmakersplein 18, 7255 GA Hengelo Gld., tel. 
46 0286
Lid: Anneke Cornelissen, Hulshofweg 8, 7261 SL Ruurlo, tel. 0573 - 46 
1664 
Administrateur: Jaap van Mourik, Raadhuisstraat 4d, 7255 BM Hengelo 
Gld., te. 46 3241. 

Voor nadere informatie tav andere speciale en bruikbare goederen zoals 
bijv. van medische aard, continentiemateriaal, verbandmiddelen e.d. 
dan vooraf even contact opnemen met Geert Hiddink / tel. 0575 - 46 
2238.

Heeft men nog vragen of ideeën, neem gerust contact op met het bestu

Voorzitter: Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo, tel. 46 04 04

Secretaris: Bart-Jaap ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, Zelhem, tel. (0314) 64 18 

Penningmeester: Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo, tel. 46 27

Lid: Ronald Harmsen, Schoenmakersplein 18, 7255 GA Hengelo, tel. 46 02 86 

Lid: Anneke Cornelissen, Hulshofweg 8, 7261 SL Ruurlo, tel. (0573) 46 16 64

Administrateur: Jaap van Mourik, Raadhuisstraat 4d, 7255 BM Hengelo, tel. 46 32

Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.
Info: (06) 27 43 53 95
Banknummer: Rabo 3274.52.714

Deze finale vindt plaats op het Fire-
zonestation aan de Rondweg-oost in 
Veenendaal. Het NK Autotrek is een 
initiatief van Firezone, een landelijke 
keten van onbemande tankstations. 
‘We staan bekend om onze lage prij-
zen,’ vertelt Peter Groen, directeur van 
Firezone. ‘Maar naast onze kortingen 
houden we ook regelmatig ludieke ac-
ties. Het NK Autotrek is daar een goed 
voorbeeld van.’

AUTOTREKKEN OP TELEVISIE
Vanaf 15.30 uur kunnen de deelne-
mers een tijd neerzetten. Tijdens de 

wedstrijd wordt ook Piets Weerbericht 
van SBS6 opgenomen. De deelnemers 
én alle toeschouwers komen dus ‘s 
avonds op televisie!

PIET PAULUSMA
De bekende weerman Piet Paulusma 
presenteert zijn weerbericht tijdens de 
finale. Hij reikt de prijzen uit en zal 
verschillende deelnemers en toeschou-
wers interviewen. Kom dus zaterdag 
13 november naar Firezone Veenen-
daal aan de Rondweg-oost. Kom kij-
ken, kom aanmoedigen en kom op tv! 
Meer informatie: www.nkautotrek.nl

Piet Paulusma presenteert de finale NK Autotrek
Vorden - Wie trekt het snelst een 
Citroën C1 over een afstand van 
25 meter en wordt kampioen van 
Nederland? Op zaterdag 13 no-
vember wordt in Veenendaal de 
finale gehouden van het NK Auto-
trek. Er wordt gestreden in twee 
klassen: mannen en vrouwen. Het 
afgelopen jaar zijn in alle provin-
cies voorrondes gehouden. De 
aller-sterkste autotrekkers én au-
totreksters hebben zich geplaatst 
voor de finale om dit prestigieuze 
kampioenschap.

De avonden staan in het teken van de 
Zuid-Europese Romantiek. Het Oost-
Gelders Symfonie Orkest bestaat in-
middels meer dan 100 jaar en heeft 
een goede reputatie opgebouwd in 
Oost-Gelderland. Het is een enthou-
siast ensemble waar een goede sfeer 
en streven naar een zo mooi moge-

lijke prestatie voorop staan. Sinds
1998 staat het orkest onder de bezie-
lende leiding van dirigent Alexander
Geluk. Het orkest is onderdeel van
de Muziekschool Oost-Gelderland
(MOG) en de leden komen uit de
Achterhoek en Liemers. De concer-
ten vinden plaats op 20 november in
de nieuwe Schouwburg Amphion in
Doetinchem en op 25 november in
de Hanzehof te Zutphen. Voor meer
informatie Allette Schellevis Tel:06-
26806913 E-mail:pr@ogso.nl

Romantische avonden 
Oost- Gelders Symfonieorkest
Het Oost-Gelders Symfonie Or-
kest onder leiding van Alexander 
Geluk geeft in november twee 
concerten met de Roemeense vi-
oolvirtuoos Razvan Stoica.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL



Op woensdag 17 november organi-
seert Sander Pardijs van de Mitra 
Slijterij een whiskyproeverij in café 
de Slof aan de Dorpsstraat in Vorden. 
De avond wordt gepresenteerd door 
Dhr. Wouter Wapenaar, mede op-
richter van Het International Whisky 
Festival, dat in 2009 haar 10 jarig 

bestaan vierde in Leiden. Hij startte
het whiskymagazine Whiskyetc, een
toonaangevend whiskymagazine in
Nederland en is schrijver van het
boek: Whiskyproeverij. 

De volgende whisky’s worden deze
avond geproefd: Glen Morangie,
Auchentoshan,The Balvenie, The
Glenlivet, Highland Park, Bowmore
en Ardbeg. Een selectie uit de mooi-
ste distilleerderijen van Schotland. 

Voor meer informatie en/of beschik-
baarheid kunt u contact op nemen
met de Mitra Slijterij onder telefoon-
nummer (0575) 55 42 64.

Whisky proeven met de 
Mitra Slijterij
Vorden - Malt Whisky’s genieten 
een nog steeds groeiende belang-
stelling in Nederland, dit zie je 
ook direct terug in de Mitra Slijte-
rij, het whisky assortiment bevat 
op dit moment ruim 200 soorten 
waarvan het grootste deel Schot-
se Malt Whisky’s betreft.

In september volgend jaar bestaat het 
Lindes- feest namelijk 145 jaar. Ter 
gelegenheid van dit heugelijke feit, 
wat niet ongemerkt aan Linde voor-
bij mag gaan, is een groepje mensen 
bezig om een revue op poten te zet-
ten. En...... is het niet leuk om mee 
te werken aan zo’n spektakel? De 
revuecommissie zoekt derhalve meis-

jes/ jongens van 6 t/m 12 jaar voor een
kinderkoor, meisjes/ jongens vanaf 13
jaar voor een dansgroep en zangers/
zangeressen vanaf 16 jaar voor een
zanggroep. 

Heeft men passie voor zang of dans,
of men wil meewerken aan de Revue
voor Linde, dan kan men zich aan-
melden bij Bert Tuinman, mailadres
fambtuinman@hetnet.nl of telefo-
nisch op nummer 0575-556433 s.v.p.
vermelden: naam, adres, telefoonnr.,
leeftijd- en wat men graag wil doen.

Zang- en dansmedewerkers gevraagd!

Revue voor Linde
Linde - In het buurtschap Linde 
is men momenteel al volop bezig 
met de voorbereidingen voor de 
jubileumviering in 2011.

Na haar opleidingen HBO Mode, tex-
tiele werkvormen en Edelsmeden 
werkt zij inmiddels bijna 25 jaar zelf-
standig als ontwerpster van sieraden. 
Te zien is een prachtige collectie hals 
- hoofd - armsieraden met een feeste-
lijke uitstraling, vervaardigd uit het 
fijnste zilver -, goud - of gecoat koper-

draad, soms gecombineerd met glas 
of met andere materialen. 

Bij de opening van de tentoonstelling 
op zaterdagmiddag 20 november a.s 
zal Marly Kruytzer haar ontwerpen 
zelf toelichten. Galerie Agnes Raben 
is gevestigd op Nieuwstad 20 in Vor-
den (gemeente Bronckhorst) en ge-
opend van donderdag t/m maandag 
van 11.00 -17.00 uur. Gesloten op Eer-
ste Kerstdag. Voor informatie: www.
galeries.nl/agnesraben of T 0575 
551647 *Op KunstZondagVorden, 12 
december a.s. is de ontwerpster ook 
de gehele dag in de galerie aanwezig.

Op de rand van edel 
en alledaags
Vorden - Sieraden van Marly 
Kruytzer van 20-11 t/m 16-1-2011 
te zien in Galerie Agnes Raben 
.Marly Kruytzer ziet het mense-
lijk lichaam als een prachtige 
sculptuur waarop zij haar ver-
sierdrang kan uitleven.

De eerste rijbewijskeuring in 2011 
vindt plaats op zaterdag 29 januari. 
Voor de afspraak moet u meenemen: 
Eigen verklaring, die verkrijgbaar 
is bij de gemeente, ochtend urine 
en eventueel lijstje van gebruikte 
medicijnen. Het CBR raadt aan, om 
tenminste drie maanden vóór de ver-

valdatum van het huidige rijbewijs, 
actie te ondernemen voor de verkrij-
ging van een nieuw exemplaar.

Voor nadere informatie en aanmel-
den kunnen leden van de senioren-
organisaties ANBO, Unie KBO, PCOB 
en andere geïnteresseerden in de re-
gio Lochem, Ruurlo, Vorden, Warns-
veld, Zutphen en wijde omgeving, 
dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur 
terecht bij het secretariaat van de 
ANBO-afdeling Vorden, telefoon: 
552003. Het medisch onderzoek is 
in het Woon- en Zorgcentrum “De 
Wehme” Nieuwstad 32.

Rijbewijskeuring voor 
70-plussers
Vorden - De eerstvolgende keu-
ring, ten behoeve van de ver-
nieuwing van het rijbewijs, vindt 
plaats op zaterdag 27 november. 
In verband met de feestdagen 
zal er in december geen keuring 
plaatsvinden.

“Dat was een wel hele andere tijd” zo 
vertellen de drie enthousiaste orga-
nisatoren Carla Hartelman, Brigitta 
Teerink en Wilma Wissink. Wat was 
er dan zo bijzonder? Bijvoorbeeld 
jongens en meisjes speelden toen nog 
gescheiden. En als het regende, dan 
mochten de meisjes binnen spelen 
en moesten de jongens buiten onder 
een afdak schuilen. Hoe zo, discrimi-
natie? Ook op opvoedkundig gebied 
waren het hele andere tijden. De 

meesters en juffen mochten de hele 
dag snoepen en eten, de kinderen 
moesten dat lijdzaam toezien. Toen 
één van de leerlingen, de bekende 
Hans Krabbenborg, daar iets over op-
merkte moest hij voor straf een heel 
pak spritsen in zijn eentje opeten. 
Orde en netheid speelden toen een 
grote rol. 

De schoolkinderen mochten pas 
naar binnen als ze zich eerst op het 

schoolplein netjes in een rij hadden 
opgesteld en de meester daartoe een 
fluitsignaal had gegeven. Vergelijk 
dat maar eens met de ongeorgani-
seerde stormloop naar de voordeur 
die zich anno 2010 iedere dag op een 
schoolplein voordoet. Omdat deze 
leerlingen van toen in 2010 allen 50 
jaar worden, wordt er op 13 novem-
ber aanstaande in hotel Bakker een 
reünie gehouden. “Dan zullen er vast 
nog veel meer verhalen en grappen 
van toen over de tafel rollen” aldus 
het organisatiecomité. Ze zijn dan 
misschien wat ouder geworden, maar 
de jeugdige humor hebben deze Abra-
hams en Sarah’s vast niet verloren!

Alle Abrahams en Sarah ‘ s verzamelen
Reünie klas 5 St. Antoniusschool Kranenburg 1971

Vorden - Zaterdag 13 november vindt er een reünie plaats van leerlin-
gen van de school op de Kranenburg. Dit jaar worden al die leerlingen 
uit het jaar 1971 maar liefst 50 jaar en zien zij dus allemaal Abraham 
of Sarah. Alle reden voor een feestje.

Bij de prijsuitreiking bleek dat de 
turnsters van Sparta het goed gedaan 
hadden. Voor alle deelneemsters was 
er een vaantje. Maar een aantal turn-

sters mochten een medaille ophalen:
Goud was er voor: Lisa Rinders (pre-
instap R3), Femke Lammers (instap
R2), Renske Tragter (jeugd 11), Britt
Radema (junior 12).
Zilver voor: Coco Hoenink (pupil1
11), Aster Taken (junior 12), Esmée
Berendsen (pupil2 12), Fien Smit (pu-
pil2 10).
En brons voor: Bente Wilgenhof (in-
stap 12)

Een uitgebreider verslag van alle
Sparta turnsters en hun punten, kunt
u lezen op spartavorden.nl

Sparta opent seizoen
Vorden - Afgelopen zaterdag werd 
er in Lochem het rayonkampioen-
schap van de Hanzestreek gehou-
den. Er deden 335 turnsters mee 
in diverse categorieën. Sparta 
deed met 30 turnsters mee. Voor 
een aantal was dit hun eerste 
wedstrijd. Het is erg spannend 
om met zoveel kinderen in een 
grote zaal te gaan turnen.

De slaatjes-nachtploeg werd op za-
terdagmorgen al om 7.30 door een 
groot deel van het korps verrast met 
een “slaatjes serenade” ter ere van 
het jubileum! Het repertoire was 
aangepast aan de normale muziek-
wens van de slaatjesmakers, name-
lijk “arbeidsvitaminen” kwaliteit! Zo 
kon het gebeuren dat de complete 
ploeg al meedeinend en meeklap-
pend even de slaatjes lieten voor wat 
ze waren en gezellig meezongen! De 
muzikanten konden zich met verse 
koffie weer fit drinken en de energie 
gebruiken om vele feestballonnen 
op te blazen en daarmee de salade 
ingang van de Herberg en de salade-
kraam te versieren, zodat iedereen 
zou moeten kunnen zien dat het een 
speciale slaatjesdag was! Het weer 
was de mannen en vrouwen die de 
routes reden aanvankelijke goed ge-
zind en de vraag naar de overheer-
lijke slaatjes was dan ook zeer groot 
en zijn er meer dan 3500 salades aan 
de man/vrouw gebracht! 

Omdat het een speciale salade actie 
was, was elke salade voorzien van 
een lotnummer. Van 3 van de 6 lo-
ten zijn de prijswinnaars inmiddels 
bekend, dit zijn: 
Mw. Veenedaal-Kuperij : lot wit 202 
> een waardebon van Bakker Joop
Mw. Elsbeth Stokkink : lot wit 933 
> ook een waardebon van Bakker 
Joop
Mw. A. Schouten: lot roze 004 > een 
waardebon van Slagerij Vlogman

Nog niet gemeld hebben zich de be-
zitters van de loten:
lot rose 088 > een waardebon van 
Bakker van Hasselt
lot geel 395 > een waardebon van de 
Herberg 
lot groen 531 > een waardebon van 
uw Groentespecialist Reinier en Le-
onie

Tot donderdagavond kunnen de 
prijswinnaars die deze loten heb-
ben zich nog melden op het tele-
foonnummer: 0575 551098 (Anne-
mieke van Savoyen) Sursum Corda 
wil graag iedereen bedanken die de 
vereniging op deze wijze heeft ge-
steund! Tot volgend jaar!

30 jaar slaatjes Sursum 
Corda groot succes!
Vorden - Het laatste weekend 
van oktober stond in het teken 
van de 30e keer dat Sursum Cor-
da de slaatjesactie hield.

Mevr. Tatjana Aleksejevna , zal vertel-
len over de geschiedenis van St. Pe-
tersburg en Peter de Grote. Aanvang 
13.30 uur. Woensdag 17 november 
is de Provinciale Handwerkdag in 
het Dorpcentrum. Het onderwerp is 

quilten. Meer informatie en opgave: 
bellen met 0575-561418.
De maandelijkse bijeenkomst is op 
woensdag 17 november. De heer 
Jansen uit Brummen is brandweerin-
structeur en geeft diverse trainingen. 
Hij zal vertellen over brandveiligheid 
in huis en laat daarbij. Een filmpje 
zien. Na de pauze laat hij ons een test 
doen. De avond begint om 19.45 uur.

Vrouwen van Nu
Vorden - Dinsdag 9 november is 
er een koffie/thee middag in het 
Dorpcentrum.

SENIORENTEAM 1
Vorden - Flash1 doet het goed in 
de derde klasse. Afgelopen zondag 
kwam het team uit tegen Steenderen 
1. Een tegenstander die nog weinig 
partijen verloren had. Gespeeld werd 
door de vaste spelers Chjehrando 
Gasper, Niels Lijftogt en de invalsters 
Anne van Eeuwijk en Vera Velhorst. 
De Vordense heren wisten hun en-
kelpartij goed te winnen. Anne be-
gon goed met winst in de eerste set. 
Daarna gingen zowel de tweede als 
de derde set net naar de dame van 
Steenderen. En ook Vera winst met 
knap spel de eerste set te winnen. 
Haar tegenstandster had de tweede 
en derde set echter meer oog in de 
kort geplaatste shuttles van Vera en 
won die sets. In het herendubbel trof-
fen Chjehrando en Niels een gerouti-
neerd duo van Steenderen. De eerste 
set werd goed gewonnen en in de 
tweede moest er hard voor gewerkt 
worden maar die set ging met 21-18 
ook naar Flash. Het damesdubbel gaf 
aan dat enkelspel en dubbelspel niet 
hetzelfde is. Verloren Anne en Vera 
hun enkelspel allebei in drie sets, zij 
wonnen het dubbelspel in twee sets. 
Met een 4-2 voorsprong van Flash een 
goede uitgangspositie voor de beide 
mixedspelen. Niels en Anne wisten 
hun spel goed in twee sets te winnen. 
Daarna was het aan Chjehrando en 
Vera om ook in de totaalstand van de 
competitie wat afstand van Steende-
ren te nemen. Jammer genoeg verlo-
ren zij in twee sets, maar al met al 
toch een goede wedstrijd voor Flash.
Steenderen 1 - Flash 1: 3-5

Uitslagen van de overige teams:
Phido 9 - Flash 3: 6-2
Flash Recr. 1 - Varsseveld Recr. 1: 7-1
Flash Jeugd 1-Varsseveld Jeugd 1: 8-0 
LBC Jeugd 4 - Flash Jeugd 3: 6-2
Flash Jeugd 4 - Seepaerd Jeugd 2: 2-6

Badminton 
Flash
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Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op

onze site.

Nu extra lage nieuwbouwrente!

Informeer ernaar.

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

ACHTERHOEKSE
SIDECAR PARTY
ZATERDAG 13 NOV. 2010
Aanvang: 11.00 uur Zijspan opstapdag
  Minimotors
  Springkussen

 20.00 uur LIVE muziek

 7 OP DE SCHAAL 
  7 VAN RICHTER
 Hoofdact: OERGEZELLIG

CAMPING AANWEZIG
Locatie: De Veldhoek

Stellingweg 2
tussen Ruurlo & Zelhem

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Feestje
organiseren? 
Verhuur van Party /  

feesttenten,  
tentinrichting, DJ,  

Karaoke en  
geluidsapparatuur

0575 - 559223
www.party-service-achterhoek.nl

Zaterdag 13 november

Prinsenbal
van CV de 

Paerdeknuppels

Uitnodiging 
voor de Algemene Ledenraadvergadering 

van Afdeling Bronckhorst
van het Nederlandse Rode Kruis 

Hierbij nodigen wij de leden uit tot het bijwonen van 
de algemene ledenraadvergadering van de vereniging 
Afdeling Bronckhorst van het Nederlandse Rode Kruis 
die zal worden gehouden op 17 november 2010 om 
19.30 uur in de Brink, te Zelhem.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de notulen van de algemene   
 ledenraadvergadering van 17 maart 2010
3. Aftreden en benoeming bestuursleden 
4. Goedkeuren jaarplan 2011 (meerjarenplan + begroting)
5. Rondvraag en sluiting

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

Hessenweg 19, 6999 DV Hummelo.

Het bestuur
Mevr. M.J.A. Dohmen-van Haeren, voorzitter
Mevr. B.Y.J. Plant-Lindemans, secretaris. 
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Te huur: Bedrijfspand 
met kantoorruimte. 

Vanaf 160 m2 tot 890 m2, 6 mtr 
hoog met overheaddeuren in 
Zelhem. Verwarming, luchtinst 
en krachtstroom aanw. 40 Euro 
per m2 p.jr. Info: 0314-621056.

Erv. Allround 
KLUSSENMAN 

heeft tijd, 22,50 p.u. 
tel.: 0651980809     ook: http:// 
link.marktplaats.nl/220694968



De rijvaardigheidsritten werden we-
derom vanuit Den Bremer in Toldijk 
gereden. Zutphen en Doetinchem 
zijn daarvandaan goed bereikbaar 
en de faciliteiten zoals parkeren en 
de zaal zijn goed. De koffie stond bij 
aanvang van de ochtend, al om 8.00 
uur, klaar. Na het half uur rijden, 
bespraken de rijinstructeurs de rij-
stijl van de deelnemers en schreven 
zij adviezen over de rijvaardigheid 
op het formulier. Gekeken werd bij-
voorbeeld naar het rijden op rechte 
weggedeelten, het volgen van boch-
ten, gedrag op en nabij kruispunten, 
rotonden en het 30 km gebied. “Ik 
dacht, ik doe maar een keer mee,” 

lacht een van de kandidaten na het 
lezen van zijn beoordelingsformulier. 
“Het is best interessant en ik ben een 
ervaring rijker.” 
In de hal en de grote zaal werden ver-
schillende testen gedaan, zoals de ge-
hoortest door Beter Horen, een ogen-
test en een reactietest. Dit laatste is 
vooral belangrijk in verband met het 
remmen tijdens een noodstop. De the-
orie werd in de kleine zaal gegeven 
door rijinstructeur Frank Massop 
Van Veilig Verkeer Nederland afde-
ling Bronckhorst waren voorzitter 
Henk Cleijpool en penningmeester 
Evert Steentjes aanwezig. Zij organi-
seren jaarlijks deze rijvaardigheids-

ritten. “Het is een hele organisatie, 
maar het is wel belangrijk,” vertelt 
de voorzitter, die verheugd was weer 
zoveel belangstellenden te mogen be-
groeten. “Wat veel mensen niet we-
ten is dat we nog meer ‘op de plank’ 
hebben liggen. Verkeerslessen voor 
kinderen bijvoorbeeld. Niet op elke 
school is een methode voor verkeer 
aanwezig. We houden eveneens elk 
jaar verkeersexamens en fietskeurin-
gen.” 

“Mag ik nog een oproepje doen? 
Want wat we óók willen, is wat ver-
jonging in het bestuur,” lacht Henk 
Cleijpool. “We organiseren alles nog 
altijd met veel plezier, maar we zijn 
maar met z’n tweeën en kunnen dit 
niet altijd blijven doen. Belangstellen-
den kunnen zich bij mij aanmelden. 
Het adres is Beatrixlaan 9, 7251 AM 
Vorden, telefoon (0575) 842761 of 
(06) 51537631.”

Rijvaardigheidsritten

Toldijk - Dinsdagochtend 26 oktober namen 21 Bronckhorstenaren 
deel aan de jaarlijks gehouden rijvaardigheidsritten, georganiseerd 
door de Stichting Welzijn Ouderen en Veilig Verkeer Nederland, de 
afdelingen Bronckhorst. Vanuit de hele gemeente kwamen de deel-
nemers naar Zaal Den Bremer voor een vrijblijvend advies over hun 
rijprestaties.

Na het rijden geven de rijinstructeurs rijadviezen aan de kandidaten.

Na een wat aftastend begin creëerde 
Sociï zich wat overwicht, veel kansen 
leverde dit vooralsnog echter niet op. 
Wel hing het gevaar in de lucht met 
de snelle spitsen van Sociï. Zo rond de 
twintigste minuut kwam Sociï steeds 
dichter bij de 1-0. Deze viel dan ein-
delijk in de 24e minuut. Een goed 
balletje van Stefan Roording over de 
verdediging van Den Dam kwam op 
melkbussenhoogte voor de voeten 
van Gert-Jan Loman terecht. Deze 
nam goed de tijd voor een keiharde 
trap met buitenkant rechts en liet de 
keeper kansloos. Even later was het 
dezelfde Loman die Joel Besseling 
diep stuurde. Aanvankelijk leek Bes-
seling de bal te ver voor zich uit te 
spelen, maar puur op techniek wist 
hij de keeper toch nog te omspelen. 
Hierop kon hij de bal simpel binnen-
tikken; 2-0. Hierna moest Sociï door-
drukken, maar echte kansen leverde 
dit niet op. Aan de andere kant hield 

Rogier ter Bogt de goal goed schoon,
hij viel in voor Henry Vreeman die
verhinderd was. In de rust werd bena-
drukt dat het spel nog wel wat precie-
zer mocht en meer met de gedachten
naar voren. Die gedachte had men
bij Den Dam kennelijk ook want zij
begonnen zeer scherp aan de tweede
helft. In de 50e minuut leidde dit dan
ook tot de 2-1. Een vrije trap werd
door het midden weggekopt waarop
een speler van Den Dam zich niet be-
dacht en de bal vlak langs de paal in
het doel schoot. Den Dam rook zijn
kansen, maar echt gevaarlijk werden
zij niet. Zelfs pogingen met afstands-
schoten bleven uit. Aan de andere
kant kon Sociï nog een aantal malen
gevaarlijk worden, maar onzorgvul-
digheid in de afwerking zorgde er-
voor dat het bij 2-1 bleef.
Vandaag was het de laatste wedstrijd
in de periode. Sociï stond in punten
gelijk met Carvium, maar dat won
ook en pakte de periode op doelsaldo.
Volgende week beginnen we weer
scherp aan de tweede periode met
een thuiswedstrijd tegen Zeddam.

UITSLAGEN 31 oktober
Sociï 1 - Den Dam 1. 2-1
Sociï 2 - Deventer 4. 3-0
FC Zutphen 3 - Sociï 4. 5-1
Sociï 5 - Be Quick Z. 1-

Sociï
Wichmond/Vierakker - Sociï 
speelde op de laatste dag van 
oktober tegen het laag geklas-
seerde Den Dam. Op papier een 
makkelijke tegenstander, maar 
van onderschatting mag natuur-
lijk nooit sprake zijn. Met deze 
gedachte ging Sociï de wedstrijd 
dan ook in.

Bij ‘ouderen’ roept de naam KGB al 
snel het beeld van de oude Sovjet in-
lichtingendienst op, maar deze KGB 
Band heeft daar niets mee. De band 
bestaat al vele jaren en is ooit ont-
staan als huisband van het jaarlijks 
terugkerende Nieuwjaarsgala in Lich-
tenvoorde. Door de jaren heen waren 
er vele wisselingen, maar sinds 1,5 
jaar bestaat de band uit een vaste 
club die er vol voor wil gaan. Het jaar-
lijkse optreden op het Nieuwjaarsgala 
gaf de band zoveel energie en plezier 
dat besloten werd om vaker te willen 
gaan optreden.
De 12-koppige band trekt de wijde 
Rock & Roll wereld in om haar kun-
nen te tonen. Met maar liefst 4 zan-
geressen, een blazerssectie en swin-
gende begeleiding van gitaar, toet-

sen, bas en drums heeft de KGB de 
onbetwiste dansfactor in huis. Iets 
minder voor de hand liggende num-
mers worden door de KGB opgepakt 
en voorzien van een eigen sound. Een 
repertoire met het beste uit de jaren 
70, 80 en 90, aangevuld met actueel 
hitwerk zorgt voor een swingende en 
spetterende avond.
Momenteel doet de band mee met de 
landelijke wedstrijd The Clash of The 
Coverbands. Een strijd om de beste 
coverband van Nederland te worden 
en inmiddels zijn de eerste twee ron-
des overleefd. Vrijdag 17 december 
staat de KGB Band met zes andere 
bands in de finale van Gelderland om 
uiteindelijk ook daar te winnen en 
in de landelijke finale in Paradiso te 
staan.

In de huidige bezetting spelen Ma-
rieke Jansen (zang), Maartje Epema 
(zang), Kim Visser (zang), Michelle 
Menting (zang), Bram te Kamp (gi-
taar), Jopie Taihuttu (basgitaar), Sven 
Westervoorde (toetsen), Tom Kamper-
man (drums), Fred te Kamp (trompet 
en zang), Vincent Bergervoet (saxo-
foon en gitaar), Sander Waamelink 
(trompet & partijen), Chiel Lankveld 
(trombone).
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

KGB Band bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdag 10 november speelt de ‘KGBBand’ tussen 20.00 en 
22.00 uur een aantal nummers live in het programmalive@ideaal.org, 
dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Talrijke organisaties, commissies 
en actieve netwerken in het gebied 
Baakse Beek-Veengoot werkten hard 
aan het verzamelen van informatie 
voor de uitvoeringsagenda. Bestaand 
beleid is een gegeven en samen met 
het gebied wordt uitgewerkt: wie, 
wat, waar en wanneer precies als het 
gaat om een duurzame, integrale in-
richting van het stroomgebied. Alle 
informatie is te vinden op de site die 
vanaf nu een nieuwe mogelijkheid 
van dialoog biedt. Input van bewo-
ners is van harte welkom.
Belanghebbenden zijn al in een vroeg 
stadium betrokken bij dit project met 
de vraag hoe zij de toekomst van het 
gebied zien en hoe de maatregelen 
voor elk thema vorm kunnen krijgen. 
Daarbij gaat het om bij voorbeeld het 
aanpakken van verdroging, aanleg 
van nieuwe natuur, versterken van de 

landbouwstructuur, verbeteren van
de waterkwaliteit, versterken van het
landschap en de cultuurhistorie, ver-
beteren van recreatief gebruik en het
stimuleren van leefbaarheids projec-
ten. De informatie uit de bouwstenen
wordt op een vergelijkbare manier
naast elkaar gelegd. Hieruit komen
eind van dit jaar twee toekomstbeel-
den of denkrichtingen. Alle bewoners
kunnen dan ook weer hun mening of
aanvulling geven. Uiteindelijk buigt
de regiegroep zich over de toekomst-
beelden. Dit moet leiden tot een zo-
geheten integrale uitvoeringsagenda
waarvan het gebied zegt: daar zetten
we de schouders onder. Het uiteinde-
lijk doel is ‘een stroomgebied op or-
de’. Op de website www.baaksebeek.
nl is alle informatie over het proces
in het algemeen en de bouwstenen in
het bijzonder te vinden.

Meedenken over BaakseBeek 
via interactieve website

Bronckhorst - Via een interactieve website kan voortaan iedereen mee-
denken over de toekomst van het stroomgebied van de Baakse Beek-
Veengoot, tussen Lichtenvoorde en de IJssel. Op de site www.baakse-
beek.nl staat al heel veel informatie over de zogenaamde bouwstenen
water, landbouw, natuur, cultuurhistorie, recreatie en leefbaarheid.
Nu is het mogelijk om op een eenvoudige manier bij elk van die bouw-
stenen eigen ideeën toe te voegen.

De goedheiligman is ondanks zijn 
leeftijd een sportief type en wil veel 
kinderen, die bij Dash spelen bezoe-
ken. Aangezien hij het acht-kastelen-

dorp Vorden erg mooi vindt, wil hij
hier graag langer vertoeven en meer
kinderen in Vorden thuis bezoeken.
Dit gebeurt op 3, 4 en 5 december.
Om hiervoor een afspraak te maken
kan men het onderstaande bellen.
Voor een kleine onkostenvergoeding
zal de Sint, met twee van zijn beste
Pieten, bij jullie thuis een onvergete-
lijk moment verzorgen 06-21216299.

Gezellig avondje thuis met Sinterklaas
Vorden -Sinterklaas is weer in 
Vorden. Dus dat wordt gevierd. 
Nu is het zo, dat hij dit jaar nauw 
samenwerkt met Volleybalvereni-
ging Dash.



“Het geeft veel voldoening om als 
organisatie iets te kunnen beteke-
nen voor deze gezinnen en te helpen 
om even de zorgen van de dagelijkse 
praktijk te vergeten in Villa Pardoes”, 
aldus Plaza food for all formulema-
nager, Arthur Huijbregts. Elk jaar 
wordt een cheque overhandigd door 
Plaza food for all. Ook dit jaar is er 
een deel van de aankoopprijs van 
de Plaza Kinderbox geschonken aan 
Villa Pardoes. In totaal zijn er in 2009 
164.400 Kinderboxen verkocht.
De cheque-uitreiking heeft plaats ge-
vonden in Villa Pardoes op maandag 

1 november door Arthur Huijbregts
en vijf leden van de formuleraad van
Plaza food for all.

Na een rondleiding onder leiding van
Peter Persoon, algemeen directeur
van Villa Pardoes, werd de cheque
van maar liefst € 8.220,- overhandigd
aan Nicolette van den Berg die ver-
antwoordelijk is voor de fondswer-
ving. Nicolette van den Berg heeft
de cheque dankbaar in ontvangst
genomen en zal het goed kunnen
 gebruiken bij het verwelkomen van
nog meer gezinnen.

Cheque-uitreiking aan Villa Pardoes 
door Plaza food for all

Leesten - Villa Pardoes is een vakantieverblijf speciaal voor kinderen
met een levensbedreigende ziekte. Samen met hun familie kunnen
ze genieten van een gratis vakantie waarbij alles is aangepast aan de
beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Plaza food for all is al
jaren een trouwe sponsor en partner van Villa Pardoes.

V.l.n.r.: Arjan Menzing, Joost Hopmans, Rob Polman, Otto Lindeman, Ad Rienties, Arthur
Huijbregts en Nicolette van den Berg.

Bram Rouwen had zich voor aanvang 
van het afgelopen seizoen één belang-
rijk doel gesteld: het startbewijs halen 
voor de Europese kampioenschappen 
in Barcelona. De bond had voor zijn 
favoriete afstand de 1500, een tijds-
limiet gesteld van 3 minuten en 39 
seconden. De trainingsopbouw en de 
wedstrijdplanning werd hierop afge-
stemd. Helaas, kleine lichamelijke 
ongemakken verstoorden de gehele 
opbouw. De eerste serieuze poging, 
de 1500 meter in Hoorn, werd een de-
ceptie. Bram finishte in 4.05. Tijdens 
de Global Athletics in Nijmegen liep 
hij de afstand in 3.52. Toch progres-
sie, maar Bram trok toen al de con-
clusie dat hij de EK in Barcelona wel 
kon vergeten. 

Bram (thans): ‘Natuurlijk was ik wel 
wat teleurgesteld, maar het was niet 
anders. De oorzaak was gewoon dat 
ik op dat moment problemen had 
met mijn onderrug en de heup en 
dan kun je natuurlijk niet optimaal 
presteren. 

Nadat ik in 2007 (1 juli) kampioen 
van Nederland was geworden, heb 
ik vrij kort daarna veel blessureleed 
gekend. Ook het gehele jaar 2008 en 
begin 2009 hetzelfde verhaal. Einde-
lijk ging het begin van dit jaar beter 
en had ik toch goede hoop de tijds-
limiet voor Barcelona te kunnen ha-
len. Achteraf zou je kunnen zeggen 
dat ik toen te optimistisch was’, zo 
relativeert Bram.

Terwijl dezer dagen de bladeren 
van de bomen vallen, de dagen kor-
ter worden en daardoor de donkere 
dagen in aantocht zijn, is de herfst 
voor Bram Rouwen juist een inspira-
tiebron voor het baanseizoen 2011. 
Bram daarover: ‘ Het gaat de laatste 
weken bijzonder goed. Ik ben rustig 
met de opbouw begonnen. De licha-
melijke klachten heb ik nu wat be-
ter onder controle. Door therapie en 
krachtoefeningen gaat het steeds be-
ter. Behalve de looptrainingen, pak ik 
ook een paar keer per week de fiets. 
In ieder geval zodanig trainen dat ik 
niets forceer’, zo zegt hij.

Hij heeft inmiddels wel besloten om 
voorlopig en geen indoor- wedstrij-
den en geen crosswedstrijden te doen. 
Bram: ‘Wel heb ik plannen om een 
paar wedstrijden op de weg te lopen. 
Daarbij richt ik mij op de 10 kilome-
ter, niet alleen een leuke afstand, maar 
het is tevens een goede training voor 
de 1500 meter. Na de wintermaanden, 
zo half maart, zoek ik de baan weer 
op. Eind april worden in Nijmegen de 
eerste regionale wedstrijden gehou-
den en daar wil ik graag van de partij 
zijn,’ zo zegt Bram. 

Hij hoeft zich volgend jaar niet op de 
EK te richten, want dat evenement 
vindt pas weer in 2012 plaats, in het-
zelfde jaar als de Olympische Spelen. 
Wel wordt volgend jaar (week 30) de 
NK gehouden en zou Bram dolgraag 
het huzarenstukje uit 2007 willen 
herhalen. Wanneer het atletieksei-
zoen in 2011 goed uitpakt, wil Bram 
Rouwen toch weer een poging doen 
om een jaar later de tijdslimiet voor 
de EK in Helsinki te realiseren.
 
Bram: ‘Of dat allemaal lukt weet ik 
niet. Wel weet ik dat de topjaren voor 
een atleet zo rond de 27/28 jarige 
leeftijd liggen en daar klamp ik mij 
maar aan vast’, zo merkt hij op. Hij 
acht het niet uitgesloten dat hij zich 
tegen die tijd op de langere afstanden 
gaat richten. Een paar jaar geleden 
liep Bram in Vierakker en omgeving 
nog wel eens een trainingsronde met 
zijn vader Hans. ‘ Dat gebeurt bijna 
nooit meer. Het heeft ook niet veel 
zin, dan moet ik tijdens het lopen 
telkens achterom kijken om te zien 
waar pa blijft’, zo zegt Bram Rouwen 
lachend! Eén ding staat wel als een 
paal boven later: ondanks het blessu-
releed in de afgelopen jaren, beleeft 
Bram nog steeds heel veel plezier aan 
zijn sport!

Bram Rouwen richt zich al weer 
op seizoen 2011

Vierakker - Het zomerseizoen is amper voorbij of Bram Rouwen richt 
zijn ( atletiek ) pijlen al weer voorzichtig op het baanseizoen 2011. De 
25 jarige in Vierakker geboren en getogen atleet heeft op het moment 
van ons gesprek juist een training van pakweg 15 kilometer achter de 
rug. ‘Dat doe ik zo’n 5 keer per week en daarnaast nog wat krachtoe-
feningen, heerlijk om te doen’, zo zegt hij.

Bram voor zijn ouderlijk huis in Vierakker
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KUNSTAGENDAVORDEN
t/m 12/12 
Galerie bibliotheek Vorden Schilde-
rijen en tekeningen Edith Meijering.

Op de Pasman manege te Eefde ko-
men wekelijks 120 ruiters en amazo-
nes met een lichamelijke of verstan-
delijk beperking uit de gemeentes De-
venter, Zutphen, Lochem en Bronck-
horst paardrijden. Voor deze speciale 
groep ruiters is het paardrijden een 
goede therapie: zowel lichamelijk als 
geestelijk werkt het inspannend én 
ontspannend. Daarnaast ervaren zij 
het omgaan met de paarden als zeer 
waardevol. Het verzorgen van de 11 
paarden en het onderhoud van de ge-
bouwen is echter een kostbare zaak. 
Om de kosten enigszins te drukken 
worden elk jaar nette tweedehands 
kleding en schoenen op diverse loca-

ties in de regio ingezameld. Met het
geld dat hiervoor wordt ontvangen
kunnen nieuwe materialen, zoals za-
dels en hoofdstellen, maar ook de da-
gelijkse plak hooi en schep brokken
worden betaald.
Op 18 of 19 november ontvangen in-
woners in de kern van de Gemeente
Vorden een kunststof zak met het
opschrift VPGO (Vereniging Paard-
rijden Gehandicapten Oost) in de
brievenbus. Hierin kunt u kleding/
schoenen verzamelen en op de ver-
melde datum, 23 of 24 november aan
de weg zetten. Mocht een kledingzak
niet meegenomen zijn kunt u bellen
met 0575-575464. 

Heeft u verderop in het jaar nog kle-
ding, dan kan u deze afgeven op de
Pasman manege, Mettrayweg 43A in
Eefde. Namens onze gehandicapte
ruiters hartelijk dank want “Uw ge-
bruikte kleding houdt onze gehandi-
capte ruiters in het zadel”

Kledinginzamelactie VGPO 
in kern Vorden
Vorden - De Vereniging Paardrij-
den Gehandicapten Oost organi-
seert op 23 en 24 november een 
kledinginzamelactie voor de ge-
handicapte ruiters. Uw gebruikte 
kleding houdt onze gehandicapte 
ruiters namelijk in het zadel!

REMINDER:

Een étalagewedstrijd 
met muzikaal tintje
(een samenwerking tussen leden van de VOV 

en Muziekvereniging Sursum Corda)

In de periode van 01 november t/m 11 november 2010, staan de 

étalages van 29 leden van de Vordense Ondernemers Vereniging 

in het teken van het 80-jarig jubileum van Sursum Corda. 

U als consument kunt u nog steeds meedoen en een prijs winnen!!!

Knip alsnog het deelnameformulier uit het Contact van 26 oktober jl., 

vul dit volledig in en lever dit uiterlijk 12 november a.s. vóór 12.00 uur 

aan bij Siemerink Opticien Juwelier aan de Zutphenseweg 7 

te Vorden.



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 45
van 8 t/m 13 

november 2010.

Openingstijden:

www.ah.nl
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De thuisploeg begon goed aan de 
wedstrijd. Dit resulteerde dan ook 
in een aantal uitstekende mogelijk-
heden voor de gastheren. Zo kwam 
Ruud Mullink twee maal oog in oog 
met de doelman van Halle. Beide po-
gingen werden echter vakkundig ge-
mist. Ook Niek Nijenhuis stond nog 
een keer alleen voor de keeper na een 
knappe solo vanaf het middenveld. 
De behendige linkspoot kon de score 
helaas ook niet openen. Halle kon 
hier tegenover een aantal gevaarlijke 
afstandschoten zetten waarbij Bram 
Klein Haneveld twee keer handelend 
moest optreden. Het slotakkoord was 
weer voor Ratti. Matthijs Nijhof miste 
de bal nadat deze verkeerd werd be-
oordeeld door de goalie van de gas-
ten. Zodoende werd er met een 0-0 
ruststand de kleedkamer opgezocht.
De tweede helft begon iets wat af-
wachtend van beide kanten maar na 
10 minuten spelen was het dan toch 
raak voor de Kranenburgers. Goed 
doorgaan van Niek Nijenhuis leide 
de 1-0 in. Met een afgemeten voor-
zet bereikte hij spits Ruud Mullink 
die met het hoofd het net vond. Lang 
kon Ratti niet van deze voorsprong 
genieten want binnen een paar minu-
ten werd een fout in de verdediging 
genadeloos afgestraft en bracht Halle 

de stand weer op 1-1. Halle kwam na 
dit doelpunt wat beter in de wedstrijd 
en kreeg het betere van het spel. De 
bezoekers roken dat er meer te ha-
len viel, zeker na het uitvallen van 
Ratti doelman Bram Klein Haneveld. 
Wouter Gudde verving hem echter 
uitstekend en haalde met een aantal 
uitstekende reddingen een punt voor 
de Kranenburgers uit het vuur. Ratti 
was nog een keer gevaarlijk via Mat-
thijs Nijhof. Na een uitstekende solo 
speelde hij zichzelf vrij voor de kee-
per maar zijn inzet werd echter knap 
gered.
Beiden ploegen moesten het daarom 
doen met de puntendeling en dat was 
een goede afspiegeling van de op het 
veld vertoonde kunsten. Na afloop 
melde trainer Eric Gijsberts de groep 
dat dit zijn laatste seizoen als hoofd-
trainer van Ratti is. Aan de selectie de 
taak om dat een mooi laatste seizoen 
te laten worden te beginnen volgende 
week uit tegen Rietmolen. Het wordt 
tijd voor de Rattianen om weer 3 pun-
ten mee te nemen naar Kranenburg.

UITSLAGEN
Ratti B1GD - Schalkhaar B7: AFGL.
Ratti C1G - Hoven De C2: AFGL.
Ratti E2 - Zelos E5 co 91343 AFGL.
Ratti 1 (zon) - Halle 1 (zon): 1-1

Ratti 4 (zon) - Loenermark 6 (zon): 
AFGL.
Ratti DA2 (zon) - Vosseveld DA1 (zon) 
co 45817 4-2

UIT
AZSV 11 (zat) - Ratti 2 (zat): AFGL.
HC ‘03 D3 - Ratti D1: 6-1
Gazelle Nieuwland E3 - Ratti E1: 2-11
Doesburg SC F1 - Ratti F1: 8-0
7 nov, 10:45 Zon Hector 4 (zon) - Ratti 
2 (zon) co 34129 AFGL.
Vorden 6 (zon) - Ratti 3 (zon): 3-5

PROGRAMMA
THUIS:
13 nov, 14:30 Ratti 2 (zat) - Zelos 5
13 nov, 09:30 Ratti D1 - Warnsveldse 
Boys D5
13 nov, 11:30 Ratti E1 - Oeken E2
13 nov, 09:30 Ratti F1 - Gorssel F2
14 nov, 10:00 Ratti 2 (zon)-Longa ‘30 9 
14 nov, 10:00 Ratti 3 (zon)-Lochem SP 7

UIT
13 nov, 12:45 Zat HC ‘03 B2 - Ratti 
B1GD
13 nov, 12:45 Zat DVV C7 - Ratti C1G
13 nov, 10:00 Zat Warnsveldse Boys 
E10G - Ratti E2
14 nov, 14:00 Zon Rietmolen 1 (zon) 
- Ratti 1 (zon)
14 nov, 10:00 Zon FC Zutphen 3 (zon) 
- Ratti 4 (zon)
14 nov, 11:30 Zon Meddo SC DA1 
(zon) - Ratti DA1 (zon)
14 nov, 13:00 Zon Bon Boys DA1 (zon) 
- Ratti DA2 (zon)

Ratti speelt gelijk tegen Halle
Kranenburg - Halle was afgelopen zondag te gast op sportpark ‘de 
Eik’. In een redelijk gelijk opgaande wedstrijd werden de punten net-
jes verdeeld over beide ploegen.

Zeven teams met elk vier zwemmers 
bewijzen hiermee hun prima capa-
citeiten. Met groot enthousiasme en 
veel werklust weet menig zwemmer 
boven zichzelf uit te stijgen om zo 
hun team aan een medaille te helpen. 
Door enthousiaste aanmoedigingen 
van medezwemmers en publiek zorgt 
de sfeer er op deze wedstrijd voor, dat 
veel zwemmers toch een beetje “vleu-
geltjes krijgen”. De bijzonderheid zit 
hem vooral in de vele overnames die 
natuurlijk goed moeten verlopen. 
Daar wordt dan tijdens de trainingen 
vooraf goed op geoefend waardoor 
iedereen aardig op elkaar ingespeeld 
raakt. Dat teamgevoel geeft een extra 
dimensie aan dit kampioenschap ten 

opzichte van de doorgaans wat meer
individueel ingestelde zwemwedstrij-
den. Behalve een klassering per team
is er ook een totaalklassement. Hoe-
wel de Berkelduikers eigenlijk een
team te weinig heeft voor een com-
plete inschrijving en daar een vervan-
gende tijd mee krijgt, levert de totaal-
telling toch een mooie vierde plaats
op. De medailles gingen naar: Torben
Lammerdink, Nick Bongers, Luuk
Nijland, Irjan Brummelman,Martijn
Cai , Thomas Luchies. Emiel Eising. (
12 en 13 jaar, twee keer goud en een
keer zilver) Kim Nijland, Jade Wens-
veen, Fleur Zomer, Jamie Stegeman,
Quincy Bobbink, ( 10 en 11 jaar, drie
keer zilver), Bas Wensink, Wout
Dijkstra, Jordy Wissink, Edwin Jager,
(10 en 11 jaar, drie keer zilver), Niels
Tjoonk, Daan Nijland, Sander Wis-
sink, Luuk Nijland, Niels Tjoonk ( 14
en 15 jaar, twee keer brons). 
Kijk voor meer informatie op 
www.berkelduikers.nl

Berkelduikers zwemmen prima
estafette kampioenschappen
Lochem - Twee keer goud, zes keer 
zilver en drie keer brons, daar-
mee belonen de Berkelduikers 
uit Lochem zichzelf op de Gelder-
se Estafette Kampioenschappen 
van afgelopen zaterdag.

Altijd leuk om met een verjaardag, 
Sint of Kerstmis iemand blij te ma-
ken met een Unicef artikel. En u weet 
dat met het geld weer veel kinderen 
geholpen kunnen worden. Denk aan 

onderwijs, gezondheidszorg, schoon
water en niet te vergeten de kinderen
die hun ouders aan aids hebben ver-
loren.
U kunt bestellingen bij Anne van Burk
in de bus gooien, opbellen (551732)
of eerst de artikelen komen bekijken.
U bent welkom.
P.S. Sinds 2008 kunt u bij Foto Wil-
lemien, Dorpsstraat 20, Vorden ook
Unicef artikelen kopen.

Start Unicef
kaartenverkoop
Vorden - Vanaf nu zijn er weer 
kaarten, agenda’s, kaarsen, ka-
lenders, etc. te koop bij Anne van 
Burk, Beatrixlaan 14, Vorden, tel. 
551732.

www.weevers.nl

Iets te organiseren?

Uitnodigingen, entreekaarten, programmaboekjes, fl yers, posters, u kunt het 

zo gek niet bedenken of wij kunnen u helpen! 

drukkerij

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Jubileumconcert
Chr. Muziekvereniging Sursum Corda Vorden

presenteert t.g.v. haar 80-jarig bestaan: 

Aanvang 20 00 uur - zaal open 19 15 uur  
Toegangsprijs  5,-

Voorverkoopadressen: 
AMI kappers Vorden
Foto Willemien Vorden
Schildersbedrijf Boerstoel Vorden

Ook te bestellen via mail of telefoon:
SursumCordaVorden@chello.nl
o575–55 3o 9o

Zaterdag 13 november 
Sporthal ‘t Jebbink, Vorden

m.m.v. de Band Woodstar
en zangeres Anja den Bakker

Het is weer tijd voor de

WINTERSCHILDER
Tevens slechts 6% b.t.w. voor woningen van 
2 jaar en ouder! Maak nu een afspraak voor 

een vrijblijvende offerte.

 Bedrijvenweg 10, Vorden. Tel. 0575 – 55 15 67
WWW.BOERSTOEL.NL

sinds
1919

MAISBROOD

EEN LEKKER LICHT 
MEERGRANEN 

BROOD

  NU VOOR 

                2.05

WITTE PUNTJES

DEZE WEEK 

6 HALEN

5 BETALEN

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 9 t/m zaterdag 13 november.

AMARETTO 
VLAAI

   

 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

         12.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept
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Zie BanenContact

TE KOOP/TE HUUR
Bedrijfspand met inpandige kantoorruimte.
Winkelskamp 2, 7255 PZ  Hengelo (Gld)

Magazijn ca. 1700 m2 / vrije hoogte ca. 6m 
voorzien van laadkuil en 2 dockshelters.

Deelverhuur bespreekbaar.

Kantoorruimte ca. 150 m2

Indeling:  Hal met garderobe en toiletten. 
Spreekkamer. 
2 Kantoorruimten.

Verdieping:  2 Kantoorruimten met mogelijkheid tot 3e. 
Kantine met keukenblok en toilet. 
Archiefruimte.

Aanvaarding in overleg.
Prijs op aanvraag.
 
Voor meer info: 06-22660400

De tijd dat kunststof kozijnen wit en kil 
waren ligt mijlenver achter ons. Door de 
enorme diversiteit in stijlen en kleuren 
passen ook bij uw woning kunststof kozij-
nen. Een groot voordeel ten opzichte van 
houten kozijnen is dat ze nauwelijks on-
derhoud behoeven, weers bestendig zijn 
en een optimale warmte- en geluidsisola-
tie hebben. Ze worden milieu vriendelijk 
geproduceerd, zijn 100% recyclebaar en 
voldoen aan de hoogste normen voor 
betrouwbaarheid, veiligheid en duur-
zaamheid. Kunststof kozijnen zijn een 
slimme investering. Neem contact met 
ons op voor het maken van een af-
spraak. Wij komen graag bij u langs om 
de situatie te bekijken en te bespreken.

Wij leveren kozijnen van het topmerk Alkuplus. Standaard 
beantwoorden onze kozijnen, deuren en hefschuifpuien aan 
de hoge normen van de SKG, het PKVW en KOMO.

MRB Lensink
Ruurloseweg 118 
7251 LZ Vorden
Tel 0575 - 559232
Fax 0575 - 559267
info@mrb-lensink.nl

Open dagen op 
12,13 en 14 nov. 2010
vrijdag 12-11-2010
van 10.00 tot 20.00u.
zaterdag 13-11-2010
van 10.00 tot 16.00u.
Zondag 14-11-2010
van 12.00 tot 16.00u.

Bij ieder mens past 
een kunststof kozijn.

… 
 

  
 

  Dorpsstraat 18B Vorden  

Raadhuisstraat 21B Hengelo gld  

 

Natuurlijk koopt Sint zijn verse amandelstaaf bij



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / 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

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen wij 

u direct helpen. Voor andere producten of 

diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toeris-

me, Voorlichting/communicatie en 

 promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en au-

tomatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), Wegen en 

groen, Verkeer en vervoer, Werk, 

 inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. ou-

derenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website 

vindt u de belangrijkste informatie over 

de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 45, 9 november 2010

Op 4 november jl. vergaderde de 
 gemeenteraad in de raadszaal van 
het gemeentehuis over o.a. de 
 begroting 2011-2014. Als eerste 
stond de tweede tussenrapportage 
2010 op de agenda. Hierin is de 
voortgang van het beleid weergege-
ven van april t/m augustus. De raad 
stemde met dit overzicht in. De 
 begrotingsbehandeling begon 
 vervolgens met een presentatie van 
de raadsfracties waarin zij hun 
 algemene beschouwingen (zoals 
 gepubliceerd in het Contact van 
26 oktober jl. en u ook kunt nalezen 
op www.bronckhorst.nl) en hun 
 prioriteiten voor de komende periode 
nog eens weergaven. 

Uitkomsten  
Daarna begon het debat over de 
 begrotingsplannen (hierover heeft u 
kunnen lezen in het Contact van 
12 oktober en ook op onze website) 
van b en w. B en w presenteerden 
voor voor volgend jaar een sluitende 
 begroting, terwijl de rijksuitkering 
voor gemeenten afneemt en veel 
 kosten stijgen. Dit laatste geldt onder 
meer voor de uitvoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning en 
de Wet Werk en bijstand. Op deze 
 terreinen stelden b en w daarom voor 
de flinke budgetoverschrijdingen die 
we zien nu aan te pakken. 

Toekomstbestendig Bronckhorst
Verder kwam tijdens de vergadering 
aan de orde dat b en w aan de slag 
zijn gegaan met een traject om 
Bronckhorst toekomstbestendig te 
maken, waarin alle taken en diensten 
waar de gemeente zich mee 
 bezighoudt onder de loep worden 
 genomen. Met alle betrokken partijen 
(inwoners, maatschappelijke organi-

saties, maar ook raadsfracties zijn 
uitgenodigd) wordt overlegd hoe we 
de dingen de komende jaren wel, niet 
of anders kunnen oppakken, met als 
doel dat het in onze dorpen voor de 
inwoners prettig wonen, werken en 
recreëren blijft. Ook al doen we 
 dingen anders en minder dan nu en 
kan dat per dorp verschillen. Hier-
over leest u volgende week meer op 
deze gemeentepagina’s.

Voor coalitiepartijen CDA en VVD 
 waren het al afgesproken tijdspad en 
de aanpak reden om met verschillen-
de amendementen en moties van de 
oppostitiepartijen niet in te stemmen, 
waardoor deze het niet haalden. Dit 
gold onder andere voor een motie van 

D66, GroenLinks en Gemeentebelan-
gen voor een bezuinigingsmatrix. 
B en w gaven aan dat aan een 
 toekomstbestendig Bronckhorst op 
een zelfde soort wijze wordt gewerkt 
als de matrix voorstaat. Ook met een 
amendement van PvdA, GroenLinks 
en Gemeentebelangen met alterna-
tieve bezuinigingsvoorstellen werd 
daarom niet ingestemd. Omdat in  de 
begroting 2011 door onze financiële 
situatie en het traject naar een 
 toekomstbestendig Bronckhorst geen 
nieuw beleid is opgenomen, vonden 
de oppositiepartijen deze geen visie 
hebben en vooral een boekhoudkun-
dige optelsom.  

De raadsfracties stemden in met 
twee moties richting b en w om een 
plan van aanpak op te stellen voor 
 resultaatindicatoren in de begroting, 
waarmee de maatschappelijke 
 effecten en gewenste prestaties van 
activiteiten verduidelijkt worden.    

Ook de motie van coalitiepartijen CDA 
en VVD met de opdracht aan b en w 
om voor juni 2011 met een structu-

reel bezuinigingsvoorstel van 2 mil-
joen euro te komen (dat dan direct 
 ingevoerd kan worden), waarin 
 zoveel mogelijk taken en diensten 
van de gemeente zijn  meegenomen, 
werd aangenomen. Dit komt voort uit 
de verwachting dat de geplande be-
sparingen op de WMO en WWB 
 volgend jaar nog niet geheel kunnen 
worden gehaald en  alternatieve 
 dekking nodig is.  

Met de motie van Gemeentebelangen 
om voetbalclub De Graafschap, 
 gezien onder andere de financiële 
 situatie van de gemeente, op geen 
 enkele wijze financieel te ondersteu-
nen, stemden naast deze partij ook de
fracties van de VVD, PvdA (gedeelte-
lijk) en GroenLinks in. De motie is 
daarmee aangenomen.    

Na het debat over de begroting stelde 
de raad de begroting 2011-2014 vast. 
Alle oppositiepartijen, PvdA, Groen-
Links, D66 en Gemeentebelangen, 
gaven met een stemverklaring aan 
tegen de begroting te stemmen, 
 hoewel ze er ook positieve onder-
delen in zagen. Hun belangrijkste 
 bezwaren waren de aangegeven 
plannen van b en w voor het terug-
dringen van de budgetoverschrijdin-
gen bij de Wet Maatschappelijke 
 Ondersteuning en Wet Werk en Bij-
stand.

Tot slot
Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar de 
website van de gemeente (onder 
 Bestuur en organisatie  Vergader-
stukken  Gemeenteraad). De eerst-
volgende gemeenteraadsvergadering 
is op 25 november 2010.

Raad stelt begroting 2011 vast

Sinds enige tijd is in onze gemeente 
een ‘virtueel’ Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) in de lucht: een website 
waar  (aanstaande) ouders terecht 
kunnen voor informatie en vragen 
over ouderschap,  opvoeding en de 
ontwikkeling van uw kind. Ook vindt u 
er informatie over lokale  activiteiten 
voor de jeugd.
Om de website van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin optimaal af te 
 stemmen op de wensen van ouders, 
laten we de waardering en tevreden-
heid van de website onderzoeken 
door onderzoeks bureau I&O 

 Research.  Alle ouders - ook degenen 
die nog niet bekend zijn met (de 
 website van) het CJG - nodigen wij uit 
deel te  nemen aan dit onderzoek. Dat 
kan vanaf uw computer en kost u 
slechts een  kwartiertje. 

Bent u ouder/opvoeder en wilt u ook 
meedoen? Ga dan naar www.cjg-
bronckhorst.nl en klik op de link naar 
de vragenlijst. Deze kunt u invullen 
van 10 november tot 6 december. 
 Onder de deelnemers  worden enkele 
Iris-cheques verloot. Doet u mee? Wij 
horen uw mening graag!

Komende weken wordt de Afval kalender 2011 bij alle Bronckhorster huishou-
dens bezorgd. 
De kalender is een uitgave van de  gemeente en Berkel Milieu. Op de  kalender 
vindt u de  inzameldata van GFT, restafval en oud papier die voor uw adres 
 gelden. De afvalkalender is gemaakt van gerecycled papier. Nieuw is dat de 
kalender per 1 december a.s. ingaat! 

In de kalender leest u alles 
over het scheiden van 
 afval, wat u aan huis kunt 
laten ophalen en waarvoor 
u bij de milieuparkjes en 
Afval Breng  Punten terecht 
kunt. Met de afval kalender 
heeft u alle informatie bij 
de hand. Dus lees en 
 bewaar! 
Heeft u op 24 november 
nog geen  kalender 
 ontvangen of heeft u 
 andere vragen over de 
 inzameling van uw huis-
houdelijk afval? Neem dan 
contact op met de Afval- 
Informatie-Lijn van 
Berkel Milieu via tel. (0575) 
54 56 46 bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-
12.30 en van 13.00-16.00 
uur. U kunt ook kijken op 
www.berkelmilieu.nl en 
www.afvalvrij.nl.

Ingangsdatum 1 december 
Nieuwe afvalkalender in de bus

Wat vindt ú van de CJG-website?



In september 2009 zijn we gestart 
met het opstellen van het nieuwe 
 bestemmingsplan Buitengebied 
Steenderen/Hummelo en Keppel, 
dat de bestemmingsplannen Buiten-
gebied van de voormalige gemeenten 
Steenderen en Hummelo en Keppel 
gaat vervangen. Voor het buiten-
gebied is het beleid, zoals vastgelegd 
in het bestemmingsplan Buiten-
gebied Hengelo/Vorden en het 
 landschapsontwikkelingsplan (LOP), 
leidend bij het maken van dit nieuwe 
bestemmingsplan. In het plan Henge-
lo/Vorden heeft al een vertaling 
plaatsgevonden van bijvoorbeeld de 
Structuurvisie Gelderland 2005, het 
Reconstructieplan Achterhoek en 
Liemers, de nota ‘Functies zoeken 
plaatsen zoeken functies’ en het 
ruimtelijk recreatiebeleid van de 
 gemeente. Op www.bronckhorst.nl 
onder Infobalie  Ruimtelijke 
 plannen  Steenderen  Actualisatie 
bestemmingsplan Steenderen, 
 Hummelo en Keppel vindt u informa-
tie over de uitgangspunten, gehouden 
inloopdagen en de inventarisatie-
kaarten. Nu, ruim een half jaar later, 
willen we u graag weer nader infor-
meren, waarbij met name de komen-
de inspraakperiode van belang is.

In principe geen nieuwe 
 ontwikkelingen
Voor een efficiënte en succesvolle 
 actualisatie van bestemmingsplan-
nen is het belangrijk om nadrukkelijk 
een onderscheid te maken tussen 
enerzijds beheer van de bestaande 
ruimtelijke situatie en anderzijds 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 
Onder nieuwe ruimtelijke ontwikke-
lingen verstaan we ontwikkelingen, 

die naar verwachting binnen de 
 planperiode van 10 jaar in een 
 bepaald gebied gaan plaatsvinden 
en waarvoor een wijziging van de 
 huidige bestemming noodzakelijk is. 
Uitgangspunt is om, na een goede 
 inventarisatie van de huidige situatie, 
beheergerichte bestemmingsplannen 
te maken. Nieuwe ontwikkelingen 
 nemen we in principe niet mee, tenzij 
het gaat om (kleinschalige) ontwikke-
lingen, waarover besluitvorming 
heeft plaatsgevonden en die in princi-
pe niet meer ter discussie staan.

Het voorontwerpbestemmingsplan 
en inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan is 
bijna klaar. In december leggen we 
dit zes weken voor inspraak ter 
 inzage. Niet alleen de manier waarop 
een bestemmingsplan tot stand komt 
is van belang, ook uw recht op 
 inspraak hierop. Iedereen krijgt in de 
inspraakperiode de gelegenheid het 
voorontwerpbestemmingsplan in te 
zien en daarop te reageren. Dit heet 
een inspraakreactie geven. Dit doet u 
bij voorkeur schriftelijk, maar u kunt 
uiteraard uw mening over de plannen 
ook mondeling kenbaar maken. Wilt u 

mondeling reageren dan kunt u 
 binnen de termijn een afspraak 
 maken met de gemeente. Over de 
 periode van inspraak volgt eind dit 
jaar meer informatie op deze 
 gemeentepagina’s. 

Informatieavond op 22 november
Voorafgaand aan de start van de 
inspraak organiseren we een 
 informatieavond over het nieuwe 
bestemmingsplan. Deze avond is 
op 22 november a.s. in zaal Den 
Bremer, Zutphen-Emmerikseweg 
37 in Toldijk. U bent van harte 
 welkom vanaf 19.30 uur. Dan kunt 
u de kaarten alvast bekijken en 
wordt u ontvangen met koffie/
thee. Om 20.00 uur opent wethou-
der Baars de bijeenkomst, waarna 
medewerkers van Amer Adviseurs 
BV het bestemmingsplan presen-
teren. Uiteraard is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen over het 
bestemmingsplan. 

Tijdens die avond gaan we in op de 
hoofdlijnen van het bestemmings-
plan. Voor individuele zaken, zoals 
nadere informatie over de bestem-
ming van uw perceel, kunt u gedu-
rende de inspraakperiode in het 
gemeentehuis terecht. Daar kan 
tijdens de informatie-avonden niet 
op worden ingegaan. Uiteraard 
kunt u de kaarten wel inzien.

Tenslotte
Woont u in het gebied of heeft u daar 
belangen, dan adviseren wij u het 
 bestemmingsplan binnen de 
 inspraakperiode zeker in te komen 
kijken! 

Nieuw bestemmingsplan Buitengebied 
Steenderen, Hummelo en Keppel komt er aanOp deze gemeentepagina’s vindt u 

dit najaar regelmatig een artikel 
over mantelzorg in Bronckhorst. 
Samen met verschillende organisa-
ties zet de gemeente zich in om 
mantelzorgers te ondersteunen bij 
de zorg die zij verlenen aan familie-
leden of vrienden. Zorg, die voor 
 deze mensen zo enorm belangrijk 
is. De organisaties laten u in de 
 artikelen graag zien met welke 
 activiteiten zij iets voor u als 
 mantelzorger kunnen betekenen. 

Verenigingsleven: 
Bied mantelzorgend 
 clublid helpende hand en 
verdien 250 euro! 

Mantelzorgers verdienen waarde-
ring: door de zorg die ze verlenen, 
komen ze zelf vaak op de ‘tweede 
plaats’ en geven ze hun eigen ple-
ziertjes als eerste op. Dan stoppen 
ze met de sportclub, de hobbyclub, 
met hun politieke of kerkelijke 
 activiteiten. 

Kunnen verenigingen er iets aan 
doen om mantelzorgers toch te 
 behouden? De kenniscentra voor de 
sociale sector in Overijssel (Arcon) 
en Gelderland (Spectrum) starten 
deze week een campagne om 
 verenigingen hiervan bewust te 
 maken en om verenigingen te 
 werven hier samen iets aan te doen. 

Soms kan het al met een kleine 
moeite door goed te luisteren, eens 
even doorvragen als een voorheen 
altijd enthousiaste vrijwilliger nu 
opeens drie keer achter elkaar 
 afzegt. Met elkaar bespreken hoe je 
deze vrijwilliger/mantelzorger als 
vereniging tegemoet kunt komen 
met flexibele vrijwilligersuren of 
door een helpende hand toe te 
 steken. Verenigingen die meedoen 
kunnen rekenen op een pluim van 
250 euro.

Wilt u meer weten? Neem dan voor 
1 december a.s. contact op met 
 mevrouw M. Klein Kranenberg van 
Spectrum, via tel. (026) 384 63 23 
of e-mail: m.klein.kranenberg
@spectrum-gelderland.nl

Mantelzorg in Bronckhorst

Onderwijshuisvesting in Bronckhorst

In Bronckhorst zijn op dit moment 
30 basisscholen en 1 school voor 
voortgezet onderwijs. De gemeente 
heeft de zorg voor een adequate 
 huisvesting van het onderwijs en is 
verantwoordelijk voor (vervangende) 
nieuwbouw, uitbreiding, aanpassin-
gen als gevolg van onderwijskundige 
ontwikkelingen en groot buitenonder-
houd. Hiervoor stellen we een huis-
vestingsplan voor meerdere jaren op. 
Het huidige plan dateert uit 2006 en 
moet geactualiseerd worden. In het 
plan komen onder andere zaken 
aan de orde als ruimtebehoefte, 
 technische staat, onderhoud en 
 onderwijskundige ontwikkelingen. 
Daarnaast zijn er enkele nieuwe 
 ontwikkelingen die van grote invloed 
zijn voor het opstellen van een nieuw 
huisvestingsplan. Dit zijn de ver-
wachte bevolkingskrimp in Bronck-
horst en de door de economische 

 crisis veranderde financiële situatie 
van onze gemeente. 

Huisvestingsplannen voor de korte 
termijn
Zoals al eerder aangegeven is de 
 gemeente gestart met een traject om 
Bronckhorst toekomstbestendig te 
maken. Tijdens dit proces worden 
 alle investeringen, waaronder die 
voor onderwijshuisvesting, nauw 
 onder de loep genomen met alle 
 betrokkenen (o.a. ook de onderwijsin-
stellingen). We kunnen op dit moment 
dus geen huisvestingsplan voor de 
lange termijn opstellen. Voor de korte 
termijn is het voor de voorbereiding 
en uitvoering van geplande onder-
wijshuisvestingsprojecten in de 
 periode 2011-2014 echter noodzake-
lijk de benodigde budgetten in de 
 begroting voor die jaren op te nemen. 
Met een voorstel hiertoe stemden 
b en w vorige week in. Het gaat hierbij 
onder andere om de nieuwbouw van 
Het Hoge in Vorden, Piersonschool/
Rozengaardsweide in Hengelo, 
 Gildeschool/St. Willibrordus in 
Drempt, maar ook om renovatie-
werkzaamheden bij de Looschool in 
Zelhem en De Garve in Wichmond. De 
raad bespreekt het huisvestingsplan 
2011-2014 in december.

Eerder dit jaar werden de uitgangs-
punten voor een regionale Woonvisie 
voor de Achterhoek gepresenteerd. 
B en w stellen de gemeenteraad nu 
voor de regionale Woonvisie defini-
tief vast te stellen. Dit gebeurt ook in 
de zes andere, betrokken gemeen-
ten in de regio Achterhoek. In de 
 visie staat dat we minder en andere 
nieuwe  woningen moeten bouwen. 

Aantal woningen stijgt nog wel 
iets, maar minder snel
Wethouder André Baars van ruimte-
lijke ordening en volkshuisvesting in 
een korte toelichting: “We krijgen in 
de Achterhoek te maken met bevol-
kingskrimp. Dat hoeft geen pro-
bleem te zijn als we maar tijdig op 
de  ontwikkelingen inspelen. Anders 
krijg je te maken met leegstand, 
 onverkoopbaarheid van woningen, 
verlaging van woningprijzen, proble-
men met woningfinanciering etc. Het 

 aantal woningen in Bronckhorst 
stijgt volgens onze plannen 
 trouwens nog wel iets, alleen 
 minder snel.  Daarnaast is de vergrij-
zing (er  worden minder kinderen 
 geboren en mensen worden steeds 
ouder) nu al aan de orde. Daardoor 
moet je niet  alleen minder maar ook 
andere  woningen bouwen. En ook 
binnen de bestaande woningvoor-
raad moeten we bekijken of deze 
nog tegemoet komt aan de vraag. 

Ook daar speelt de regionale Woon-
visie op in.”

5.900 woningen
Sinds september vorig jaar loopt er 
een traject waarbij zeven Achter-
hoekse gemeenten samen met de 
provincie en de woningcorporaties 
werken aan een regionale Woonvi-
sie. De gemeenten Bronckhorst, 
Berkelland, Oost-Gelre, Oude IJssel-
streek, Aalten, Winterswijk en Doe-
tinchem willen met deze regionale 
Woonvisie de voorraad nieuwbouw-
plannen van ruim 14.000 woningen 
terugbrengen naar 5.900 woningen 
voor de periode 2010-2019. Voor 
Bronckhorst betekent dit dat nog 
385 nieuwe woningen gebouwd kun-
nen worden. De Regionale Woonvisie 
is ook te vinden op www.bronck-
horst.nl onder Infobalie  Wonen  
Beleid wonen  Woon visie gemeen-
te Bronckhorst.

B en w stellen gemeenteraad voor regionale Woonvisie vast 
te stellen

Op 2 november jl. besloten b en w de-
finitief een nieuwe parkeerverbods-
zone in te stellen in het centrum van 
Hengelo. De huidige parkeerregeling 
wordt hiermee opgeheven.

De situatie
Om de doorstroming en afwikkeling 
van het verkeer in Hengelo centrum 
te vergroten, passen we een nieuwe 
parkeerverbodszone toe. Binnen de-
ze zone mag u alleen nog parkeren in 
de daarvoor bestemde parkeervak-
ken. Door geparkeerde voertuigen op 
de rijbaan van de Raadhuisstraat ont-
staan nog regelmatig problemen in 
de doorstroming van het verkeer. Om 

deze reden breiden wij de parkeer-
verbodszone uit met de Raadhuis-
straat (wegvak tussen de Wichmond-
seweg en de Regelinkstraat). 

De overige grenzen van de nieuwe 
parkeerverbodszone zijn gelijk aan 
die van de huidige parkeerverbods-
zone. Naast de parkeervakken zijn in 
Hengelo centrum verder parkeer-
plaatsen bij de supermarkten en het 
voormalige gemeentehuis.  

Bezwaar
De maatregel ligt van 9 november tot 
21 december 2010 ter inzage. Binnen 
deze periode kunt u hiertegen schrif-
telijk bezwaar maken. We voeren de 
werkzaamheden gelijktijdig uit met 
de werkzaamheden voor het cen-
trumplan Hengelo.

Parkeerverbodszone Hengelo centrum

Op de parkeerplaats van het 
 Hessenbad in Hoog-Keppel staat 
sinds begin november een jongeren 
ontmoetingsplek (JOP). In nauw 
overleg met de jongeren zelf, het 
jongerenwerk en de politie hebben 

wij dit huisje gemaakt. Met de JOP 
bieden wij de jongeren van Hoog-
Keppel, Hummelo en omstreken een 
goed alternatief voor het afspreken 
op het Cruijffcourt in Hummelo, dat 
na 20.00 uur niet meer toegankelijk 
is. In het huisje kunnen ongeveer 
15 mensen droog en uit de wind 
 zitten. Tieners vanaf ongeveer 12 
jaar kunnen er gebruik van maken. 
De parkeerplaats is niet de defini-
tieve plaats voor de JOP. Zodra de 
aangrenzende skatebaan is 
 verwijderd, verplaatsen wij het 
huisje naar deze plek. Mochten de 
jongeren er geen of slecht gebruik 
van maken, dan wordt de JOP weer 
weggehaald.

Jongeren Ontmoetingsplek in Hoog-Keppel



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons cen-
trale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archiefgegevens 
nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later) hebben 
wij alle gegevens bij de hand.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, huis aan huis collecteren, 1 t/m 7 mei 2011, stichting Help Call
• Halle, perceel hoek Halseweg/Halle-Heideweg, feestmiddag op 19 december 2010 en carbid-

schieten met feest op 31 december, ontheffing verstrekken zwak-alcoholische drank, 19 en 31 
december, 2010, stichting Knalbal

• Hoog-Keppel, ontheffing artikel 6 verordening Winkeltijdenwet gemeente Bronckhorst  in  verband 
met kunst-, antiek- en rommelmarkt, 2 juni 2011, voetbalvereniging HC’03

• Hummelo, Van Heeckerenweg, standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante producten, 
wekelijks op vrijdagmiddagen van 1 januari t/m 31 december 2011, F. Ruizendaal

• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, standplaats voor de verkoop van Chinese maaltijden, wekelijks 
op vrijdagmiddagen van 1 januari t/m 31 december 2011, T.C. Chan

• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante produc-
ten, wekelijks op vrijdagmiddagen van 1 januari  t/m 31 december 2011, F. Ruizendaal

• Vorden, Dorpsstraat, standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen, wekelijks op 
zaterdagen van 1 januari t/m 31 december 2011, F. Ruizendaal

• Vorden, Dorpsstraat, standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante producten, wekelijk op 
dinsdagen van 09.30 tot 17.30 uur, M. van de Groep

• Zelhem, het Witte Paard, ontheffing sluitingsuur i.v.m. nieuwjaarsfeest, 1 januari 2011 van 02.00 
tot 06.00 uur, C.R. van Baardwijk

• Zelhem, Velswijkweg 4, levende kerststal met wandeling, 19 december 2010 van 14.00 t/m 19.00 
uur, stichting Ludgeruskerkje Zelhem

• Voormalige gemeente Hummelo en Keppel, op grond van artikel 5 van de verordening Winkel-
tijden gemeente Bronckhorst 22 mei 2011 aan te wijzen als koopzondag in verband met de kunst-
markt, stichting kunstenaarsnetwerk het Web

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 gemeente.  

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 29 oktober 2010:
• Bronkhorst, Bovenstraat 2, verbouw zolderruimte tot drie hotelkamers
• Drempt, Hoefkensestraat 20, vergroten kapschuur
• Hengelo (Gld), De Heurne 30, kappen 1 beuk en 1 berk 
• Toldijk, Voortseweg 2, bouwen hooiberg
Ontvangen op 31 oktober 2010:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 45, kappen 1 beuk, 3 eiken en 1 esdoorn
Ontvangen op 1 november 2010:
• Halle, Halle-Nijmanweg 38, dunning van erfbeplanting
• Hengelo (Gld), Kremersdijk 1, bouwen vleesvarkensschuur 
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 15A, aanleggen uitrit
• Vorden, De Decanije 6, kappen zomerlinde
• Zelhem, Huusakker 3, bouwen woning met bijgebouw
Ontvangen op 3 november 2010:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 27, tijdelijk plaatsen stacaravan
• Wichmond, Beeklaan 34, plaatsen dakopbouw
• Zelhem, Goeman Borgesiusstraat 3, plaatsen dakkapel

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 1 november 2010:
• Bronckhorst, off-road ontspanningsrit voor motoren over verharde en onverharde wegen met 

start en finish bij de Varsselse Molen in Hengelo (Gld), 28 november 2010 van 08.00 tot 20.00 uur, 
Hamove 

• Hengelo (Gld), afsluiten Veldermansweg, ontheffing inrijverbod voor motoren op diverse wegen in 
Bronckhorst, 07.00 tot 17.00 uur, stopverbod gedeelte Sarinkdijk, 07.00 tot 19.00 uur, tijdelijke 
gebruiksvergunning Varsselse Molen i.v.m. off-road ontspanningsrit, ontheffing art. 35 Drank- en 
Horecawet,  10.00 tot 22.00 uur, 28 november 2010, Hamove

• Laag-Keppel, Dorpsstraat, intocht Sinterklaas, 20 november 2010 van 14.30 tot 16.00 uur, 
 sinterklaascomité DDHK

• Vorden, Raadhuisstraat 6 (Dorpscentrum), hobbybeurs, 28 november 2010 van 10.30 tot 17.00 
uur, mw. Ooyman-Klein Tiessink

• Zelhem, ‘t Brinkhuus, verloting tijdens toneeluitvoering, 19 en 20 november 2010, toneelvereni-
ging Wees een Zegen

Afgegeven op 3 november 2010:
• Hengelo (Gld), hoek Raadhuisstraat-Schoolstraat (marktplein), plaatsen mobiele servicedesk 

t.b.v. UPC Nederland, 2 december 2010 van 10.00 tot 18.00 uur, Roscom promotie B.V.
• Vorden, parkeerplaats Dorpsstraat (marktplein), plaatsen mobiele servicedesk t.b.v. UPC 

 Nederland, 4 december 2010 van 10.00 tot 17.00 uur, Roscom promotie B.V.
• Zelhem, parkeerplaats Stationsplein, plaatsen mobiele servicedesk t.b.v. UPC Nederland, 
 3 december 2010 van 11.00 tot 21.00 uur, Roscom promotie B.V.
Afgegeven op 4 november 2010:
• Bronckhorst, nationale oogcollecte, 28 november t/m 3 december 2011, vereniging Bartimeus 

Sonneheerdt

Aanlegvergunningen
Verzonden op 9 november 2010:
• Vorden, Okhorstweg 1A, voor het aanleggen van een paardenbak ten noorden van de Okhorstweg 

1A

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 3 november 2010:
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 88, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 1 november 2010:
• Zelhem, Klaverdijk 1, vernieuwen woning
Verzonden op 3 november 2010:
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 18, vergroten bedrijfshal

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 
Wabo)
Verzonden op 3 november 2010:
• Halle, Pluimersdijk 14A, bouwen kapschuur 
Verzonden op 4 november 2010:
• Halle, Heurneweg 2, slopen van dakplaten van een schuur, komst asbesthouden afval vrij
• Vorden, Kerkstraat 3, gedeeltelijk slopen horecagelegenheid, komt asbesthoudend afval vrij   

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens de Off-road rit voor motoren op 28 november 2010 is de Veldermansweg 

van 07.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 
en geldt van 07.00 tot 19.00 uur een stopverbod op de Sarinkdijk, tussen de Hazenhutweg en de 
Varsselseweg 

• Vorden, tijdens een examenfeest op 12 mei 2011 is de Dorpsstraat van 19.00 tot 21.00 uur 
 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten 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). 
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. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouw-
plannen), bouw- en aanlegvergunningen geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de 
vergunning met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor 
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor een aanleg-
vergunning geldt dat deze eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt. Voor andere onder-
delen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het 
slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergun-
ning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen 
hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. 
Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan 
kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 3.6 
lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 3 november 2010:
• Vorden, Molenweg 10, plaatsen garagehek en tuinhek

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 3 november 2010:
• Steenderen, Meidoornstraat 37, vergroten woning
Verzonden op 4 november 2010:
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 30, plaatsen jongeren ontmoetingsplek
 

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

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

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Pluimersdijk 10 Halle’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Pluimersdijk 10 Halle’ en de daarop betrek-
king hebbende stukken liggen van 11 november t/m 22 december 2010 voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op een functieverandering van agrarisch naar wonen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00945-VO01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00945-/NL.IMRO.1876.BP00945-VO01

• via www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis

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

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008’
Door de uitspraak van de Raad van State d.d. 27 oktober 2010 is het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008’ onherroepelijk geworden. Het plan is een correctieve 
herziening op basis van artikel 30 WRO van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2005 Hengelo/
Vorden’ naar aanleiding van de onthouding van goedkeuring aan delen van dit plan. Het bestem-
mingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl  
Infobalie  Ruimtelijke plannen.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Halseweg 44/Scharfdijk 3’
Het bestemmingsplan ‘Halseweg 44/Scharfdijk 3’ is onherroepelijk geworden. Het bestemmings-
plan ligt voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op een functiewijziging van agrarisch naar wonen met de nieuwbouw van 

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

een woning op het perceel Halseweg 44 in Zelhem en een functiewijziging van agrarisch naar 
 terrein voor recreatie op het perceel Scharfdijk 3 in Hengelo.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00879-OH01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00879-/NL.IMRO.1876.BP00879-OH01

• via www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis

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

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Terborgseweg 5, bouwen vleesvarkensstal, ontheffing in verband met het overschrijden 

van de bebouwingsgrenzen van het bouwperceel, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied her-
ziening 2-1988 gemeente Zelhem’

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Baaksevoetpad 7, plaatsen twee luchtwassers, ontheffing omdat één luchtwasser 

voor een deel buiten het bouwblok is gesitueerd, geldend bestemmingsplan ‘Hengelo/Vorden 
2005/2008 (correctieve herziening)’

Deze bouwplannen liggen van 11 november t/m 22 december 2010 tijdens de openingstijden voor 
belanghebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak 
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op 
www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen.

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Zelhem, Klaverdijk 1, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestemmings-

plan ‘Buitengebied Zelhem herziening 2-1988’

Dit ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 11 november t/m 22 
 december 2010 voor een ieder ter inzage.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00049-ON01. 

Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelij-
keplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00049-/NL.IMRO.1876.OB00049-ON01

• via www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op de plannen 
naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. 
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikkingen. 

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
Verzonden op 25 oktober 2010: 
• Zelhem, Everhardinkweg 3-3A, voor het plaatsen en bewonen van een chalet, geldend bestem-

mingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 11 november t/m 22 december 
2010 voor een ieder ter inzage.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00037-VG01. 

Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelij-
keplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00037-/NL.IMRO.1876.OB00037-VG01

• via www.bronkchorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

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 in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. 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.

Voornemen tot plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om de volgende objecten te plaatsen op de gemeentelijke mo-
numentenlijst:
• Steenderen, Molenkolkweg 10
• Steenderen, Molenkolkweg 37

De voornemens zijn bekend gemaakt aan betrokkenen op 2 november jl. en liggen van 11 november 
t/m 22 december 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor 
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid 
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (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 plannen naar keuze, 
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Besluit tot plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten op de gemeentelijke monumenten-
lijst te plaatsen: 
• Steenderen, Molenkolkweg 12 - 34

Deze besluiten zijn bekend gemaakt aan betrokkenen op 19 oktober jl. en liggen van 11 november 
t/m 22 december 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor 
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid 
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 
50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten 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 
de besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank 
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschul-
digd.

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende 
 werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroep-
schrift ingediend, 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.

Monumenten

Afsluiting wegen i.v.m. werkzaamheden

• Hengelo (Gld), in verband met de herinrichting van het centrum sluiten wij de volgende wegen 
 gefaseerd af: 

 Ruurloseweg week 46 t/m 50
 Kervelseweg  week 47 t/m 8
 Synagogestraat week 48 t/m 4
 Bleekstraat  week 3 t/m 8
 Veemarkstraat week 6 t/m 11
 Raadhuisstraat week 8 t/m 17
 Kerkstraat week 18 t/m 26
 Spalstraat  week 25 t/m 30

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de grotere 
wegen. Verdere details over de afsluitingen en omlei-
dingen zijn te verkrijgen tijdens de inloopuren (iedere 
woensdag van 15.30 tot 16.30 uur in het voormalige 
gemeentehuis) en op www.bronckhorst.nl.

• Zelhem, in verband met asfaltwerkzaamheden en het aanpassen van de bermen sluiten wij de 
Varsselsestraat, tussen de Hengeloseweg en Aaltenseweg, en de Varsselsestraat, tussen de Aal-
tenseweg en de Rijnweg, van 8 t/m 19 november 2010 in gedeeltes af. De aanwonenden blijven 
bereikbaar.

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

Verkeer en vervoer

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt tijdens de openingstijden gedurende zes weken na 
 verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 
onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Steenderen, Toldijkseweg 21, voor het plaatsen van opslagtanks en het realiseren van een sluis 

Deze verklaring is op 8 november 2010 verzonden.
De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de 
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere 
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbon-
den beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en 
geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Mogelijkheden voor bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w 
van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit. 
Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor  bezwaarschriften van 
de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwer-
kingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voor-
ziening worden verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage verzoeken om een voorlopige voorziening. 

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie van het gemeentehuis ligt vanaf 10 november t/m 22 december 2010 tijdens de 
openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Vorden, Handelsweg 1, voor het oprichten van een meubelfabriek waarop het Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht van 
de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan 
 bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 10 november t/m 22 december 2010 tijdens 
de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:

• Halle, Klaverdijk 9, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 4, voor een veranderingsvergunning voor het veranderen van de 

werking van het bedrijf
• Keijenborg, Hengelosestraat 6, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 20, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor 

het uitbreiden van een melkrundveehouderij
• Vorden, Deldenseweg 3, voor een veranderingsvergunning voor het veranderen van de bedrijfs-

voering
• Zelhem, Hummeloseweg 57, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de 
inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend onder de 
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het 
milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluiten.

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
• de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
• belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
• enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage en wel vóór 23 december 2010.

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.

Uitgifte bouwkavels particulier opdrachtgeverschap 

in Vorden 
De gemeente Bronckhorst verloot vier bouwkavels aan de Ruurloseweg - 

Enkweg in Vorden. Het gaat om kavels voor de bouw van vrijstaande woningen. 

Deze zijn bij uitstek geschikt voor combinaties van wonen en werken. U bent 

vrij in de keuze van architect of aannemer. 

Loting

Op 26 november 2010 om 10.00 uur verricht de notaris de loting in het 

gemeentehuis voor de volgorde van de optiegesprekken.

Inschrijving en informatie

Heeft u belangstelling voor één van de bouwkavels, dan kunt u zich inschrijven. 

Uiterlijk 19 november 2010 moeten de inschrijvingen bij ons binnen zijn. Een 

brochure met inschrijfformulier(en) en de voorwaarden zijn te downloaden via 

www.bronckhorst.nl Infobalie Wonen Bouwen, kopen en huren of telefonisch 

op te vragen via (0575) 75 02 50. 

Bouw het huis van uw dromen in Vorden!

Bouwkavel Grootte (m2) Grondprijs 

(per m2, excl. BTW)

Grondprijs 

(per kavel, excl. 

BTW)

Aantekening

Kavel 1 (vrijstaand) 543 € 360 € 195.480 Bindingseisen van 

toepassing

Kavel 2 (vrijstaand) 675 € 360 € 243.000 Bindingseisen van 

toepassing

Kavel 3 (vrijstaand) 635 € 395 € 250.825 Geen bindingseisen

Kavel 4 (vrijstaand) 605 € 395 € 238.975 Geen bindingseisen

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

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

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

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

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

drukkerij

Het was fantastisch! Laat ook anderen nagenieten van het succes van een evenement door foto’s op onze  website te 

plaatsen. Neem voor meer  informatie  contact op met onze redactie.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Evenement

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Compleet in infrarood & saunacabines

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de vele mogelijkheden

Nu 25% korting op de infrarood & saunacabines !

Vraag n

Maatwerk
voor optimaal 

genot Badkamer en /of toilet
laten renoveren! Profiteer nu!

Geen 19% btw op 
arbeid maar 6%
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In de Achterhoek wordt hard gewerkt 
aan de aanleg van glasvezel. In steeds 
meer kernen worden werkgroepen in 
het leven geroepen om de bewoners 
te informeren en de 40% deelnemers 
te behalen. Dat dit goed lukt, blijkt uit 

het feit dat de bouw in Ruurlo en La-
ren is afgerond en binnenkort in Vor-
den, Hengelo Gld., Keijenborg en Zel-
hem wordt gestart met de aanleg van 
de glasvezel. De aannemer die gaat 
bouwen is VolkerWessels Telecom. 

Andere werkgroepen, in Velswijk en 
Lochem bijvoorbeeld, hebben het tra-
ject gestart. De middag werd daarom 
eveneens benut om ervaringen en tips 
uit te wisselen. Tot slot leidde een van 
de projectleiders de aanwezige werk-
groepleden rond in het gebouw. Zij 
bekeken de kantoren, de ruimte waar 
de glasvezel wordt bewaakt en de im-
posante hal.

Werkgroepleden Glasvezel op bezoek in Rijssen

Rondgeleid bij Reggefiber

Werkgroepleden vanuit de hele Achterhoek kwamen donderdag 28 
oktober jl. bijeen in Rijssen in het spiksplinternieuwe pand van Reg-
gefiber. Daar gaf de directie uitleg over het aanleggen van glasvezel, de 
procedures en het waarom van de 40% deelname.

De werkgroepleden in de ruimte waar de glasvezel wordt bewaakt.

Er waren nog geen drie minuten ge-
speeld toen de bal al in het Zeddamse 
doel lag. Gert-Jan Loman speelde Joel 
Besseling aan die zich vervolgens op 
Suarez-achtige wijze door de Zed-
damse verdediging wurmde. Uitein-
delijk leidde dit tot een schot in de 
verre hoek; 0-1. Met deze voortva-

rende start leek Sociï een mooie mid-
dag tegemoet te gaan. Niets bleek 
echter minder waar. Sociï was vanaf 
dit moment niet accuraat meer in de 
passing en nog maar zelden kwam 
iemand in kansrijke positie. Aan de 
andere kant was het Zeddam dat een 
opgelegde kans wist te missen, de bal 
ging gelukkig naast. Uiteindelijk viel 
de tegentreffer dan toch op één van 
de gevoeligst mogelijke momenten; 
op slag van rust. De Wichmondse 
defensie kreeg de bal niet fatsoenlijk 
weg en zo kon er vanaf rechts een 
voorzet komen, waarop de Zeddamse 
spits de gelijkmaker liet aantekenen. 

Na de rust kreeg Johan Riefel meteen 
een grote kans op de 2-1 maar zijn 
schot ging voorlangs. Aan de andere 
kant deed Zeddam verwoede pogin-
gen om gevaarlijk te worden, maar 
dit leidde aanvankelijk tot weinig ge-
vaar. Vanaf de 75e minuut werd het 
een open wedstrijd. Beide ploegen 
namen duidelijk geen genoegen met 
één punt en speelden op de aanval. 
Zo’n 5 minuten voor tijd waren bei-
de ploegen dichtbij hun doel. Eerst 
schoot Joel Besseling namens Sociï op 
de paal, waarna de spits van Zeddam 
in de daarop volgende counter de bal 
over het doel werkte. In de slotmi-

nuten waren er ook nog levensgrote 
kansen voor Loman en Besseling, bei-
den schoten echter jammerlijk naast. 
Ook Sociï kwam goed weg toen kee-
per Henry Vreeman knap de door-
gebroken spits van Zeddam wist te 
stuiten. Uiteindelijk bleef het bij 1-1, 
een stand die op basis van de wed-
strijd misschien wel terecht te noe-
men is. Feit was echter dat alleen de 
drie punten voor beide ploegen tel-
den, daarom heerste ook op het hele 
veld de teleurstelling. Volgende week 
moeten we op bezoek bij Worth Rhe-
den, een ploeg die ook bovenin mee 
draait.

UITSLAGEN 
zondag 7 november: 
Sociï 1 - Zeddam 1; 1-1
Witkampers 4 - Sociï 2; 1-0
SHE 3 - Sociï 3; 1-1 
Sociï 4 - Oeken 2; afgelast 
FC Zutphen 5 - Sociï 5; afgelast.

PROGRAMMA 
zondag 14 november: 
Worth Rheden 1 - Sociï 1 
Sociï 2 - Baakse Boys 2 
Sociï 3 - ABS 6 
Sociï 4 - Brummen 6 
Brummen 7 - Sociï 5.

Sociï
Sociï speelde op zondag 7 no-
vember tegen de nummer 4 Zed-
dam. Een wedstrijd waarin het 
ging om uitlopen of aansluiten. 
Ondanks dat Sociï voorin nogal 
wat spelers moet missen, begon 
het toch scherp.

Er is een aantrekkelijk programma 
samengesteld met onder meer een 
Zijspan opstapdag voor liefhebbers. 
Kinderen kunnen zich uitleven met 
Kids en sidecar. Er is een springkus-
sen en andere attracties voor de jeugd. 
Vanaf 20.00 uur is er een oergezellige 
SideCar Party met live muziek van de 
band 7 op de Schaal van Richter. 

Wereldkampioen zijspancross Daniël
Willemsen organiseert samen met
enkele collega zijspancrossers de Op-
stapdag voor jong en oud in de Vel-
hoek. De Opstapdag is een onderdeel
van de Achterhoekse SideCar Party.
Verder is er een motormarkt en zijn
er minimotoren. Er staan maar liefst
twintig zijspancombinaties van echte
toppers ter beschikking. Iedereen
mag meerijden en de wat oudere
jeugd mag zelf gas geven. Ervaar ook
eens wat het is om in een zijspan over
het circuit te crossen. Kom daarom op
13 november naar de Veldhoek, Stel-
lingweg 2 tussen Ruurlo en Zelhem.

Zaterdag 13 november in de Veldhoek

Achterhoekse SideCar Party
Veldhoek - Op zaterdag 13 novem-
ber wordt voor de negende keer 
de Achterhoekse SideCar Party 
gehouden aan de Stellingweg 2 
in de Veldhoek (tussen Ruurlo en 
Zelhem). De aanvang is om 11.00 
uur en het evenement duurt tot 
16.00 uur.

Rick is werkzaam bij de Stichting Sta-
ring Advies (SSA), die in 1998 is op-
gericht vanuit het Staring Instituut 
met als doel zich in te zetten voor de 
kwaliteit van natuur en landschap in 
Achterhoek en Liemers en hij vertelt: 
“In mijn vrije tijd ben ik veel in de na-
tuur te vinden en deze waarneming is 
niet alleen bijzonder voor onze regio, 
maar Laag Keppel blijkt ook pas de 
6e vindplaats in Nederland te zijn! De 
kleine dwergvleermuis (Pipistrellus 
pygmaeus) is pas recent in Nederland 
aangetroffen. In 2008 is de soort voor 
het eerst ontdekt in de omgeving van 
Leersum. Sindsdien zijn er 5 vind-
plaatsen in Nederland ontdekt. Nu is 
dus de 6e locatie vastgesteld! De soort 
is waargenomen met behulp van een 
bat-detector. Vermoedelijk komt de 
soort op meer plaatsen voor in ons 
land, echter deze is in het verleden 
weinig gericht onderzocht. De kleine 

dwergvleermuis vertoont in gedrag 
en uiterlijk veel gelijkenis met de 
gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 
pipistrellus), die iets groter is. Het 
beste is de kleine dwergvleermuis te 
onderscheiden van zijn grotere broer 
door analyse van het sonargeluid. De 
optimale luisterfrequentie van de 
kleine dwergvleermuis ligt 10 Khz 
hoger dan die 
van de gewone 
dwergvleermuis: 
vanaf 55 Khz. 
In de geluidsop-
name van 11 au-
gustus bleek een 
‘verdacht’ hoge 
dwergvleermuis 
te zitten, met 
uitschieters tot 
zelfs 60 Khz. Dit 
moest om een 
kleine dwerg-

vleermuis gaan! Vleermuisdeskundi-
gen Johannes Regelink en Herman 
Limpens van de Zoogdiervereniging 
(VZZ) hebben beiden, na analyse van 
de geluidsopname, de waarneming 
bevestigd. Het dier jaagde in kenmer-
kend habitat voor deze soort: langs 
een bosrand, boven water in het bos-
rijke, parkachtige landschap van het 
landgoed. Het landgoed blijkt sowieso 
erg aantrekkelijk voor vleermuizen.” 

Met deze kleine dwergvleermuis er-
bij heeft Rick er inmiddels 8 verschil-
lende soorten waargenomen.

Ontdekking

Kleine dwergvleermuis
Laag Keppel - Rick Boerboom is natuurliefhebber pursang en is dan 
ook menig uur van zijn vrije tijd te vinden tussen alles wat groeit en 
bloeit. Zo ook in de omgeving van Laag Keppel waar hij op het land-
goed Keppel afgelopen ’s zomer een bijzondere waarneming deed. Hij 
ontdekte daar op woensdag 11 augustus de kleine dwergvleermuis.

Twitteren?
Webpaper geeft uitleg
Wat is twitter?
Twitter handig, leuk, leerzaam, grappig, onzin zomaar een paar 
trefwoorden die misschien wel passen bij twitter.. De beste ma-
nier om daar achter te komen is door het zelf te proberen, dat 
gaan we in deze rubriek uitleggen.

Tweet?
Op twitter worden veel actuele berichten geplaatst vaak voordat deze de “con-
ventionele” media bereiken, deze berichten zijn kort en zijn over het algemeen 
bedoeld als korte boodschap. Deze berichten kunnen ook een link bevatten 
naar een grote versie van het artikel, als voorbeeld nemen we www.twitter.
com/webpaper_nl. Bij elk bericht zien we een link naar www.w-3.nl dit is een 
korte snelkoppeling naar het origineel op WebPaper.nl.
 

Op zoek naar?
Een nieuwtje uit je woonplaats, een tweet van de burgemeester of een eve-
nement de moeite is om heen te gaan? Ga eens naar www.twitter.nl, vul bij 
het zoekscherm boven je zoektekst in, bijvoorbeeld Groenlo, Henkaalderink, 
Zwarte Cross en kijk eens rustig rond...
De volgende keer gaan we een account aanmaken, mensen volgen en rea-
geren.
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Ook uw foto’s op onze  website 

plaatsen? Neem voor meer 

 informatie contact op met onze 

redactie.  

drukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Evenement

Van experts kun je meer verwachten.

www.expert.nl

HP 17,3” 
notebook
DV7-4010sd. Met o.a. AMD Athlon Dual 
Core P320 processor, 4GB geheugen, 320GB 
harde schijf, 17,3” LED beeldscherm en 

SAMSUNG 102 cm Full HD LED-TV 

ZANUSSI 1500 toeren
wasautomaat 

faseaanduiding, éénknopsbediening, spoel-

BOSCH elektronische
condensdroger

Control toetsen, anti-kreukfase en ruime vul-

PHILIPS zakloze 
stofzuiger

30% minder energieverbruik, handgreep met 

*Prijs na 50.- retour via Philips

PHILIPS 102 cm Full HD LED-TV  

*Prijs na 50.- retour via Philips

449.-
NU

1199.-
van 1399.-  

699.-
van 749.-  

479.-
van 539.-  

129.-*
van 299.-  

TREND MICRO 
INTERNET 
SECURITY 2010 
NU 24.95

MET GRATIS PHILIPS 
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Het landgoed Kieftskamp heeft wisse-
lende eigenaren uit de burgerij gehad.
Het landhuis dateert van 1776, dit 
jaartal staat gegraveerd op de klok in 
het klokkentorentje. Het is nooit een 
versterkte havezate geweest. Het huis 
is gebouwd in Louis Seize stijl door 
de rentmeester van het landgoed Jo-
han Hendrik Brass, een schoonzoon 
van de toenmalige eigenaar van het 
landgoed, Gerrit Ravenschot. In 1835 
werd het aangekocht door Jonkheer 
Carel Storm van ‘s Gravenzande, de 
eigenaar van Den Bramel. In 1919 
ging het over naar de familie Van den 

Wall Bake, nadat het huis al vele ja-
ren onbewoond was gebleven. Deze
familie plantte bij het huis en alle
bijbehorende boerderijen een tulpen-
boom. In 1975 verwierf de Stichting
Het Geldersch Landschap het geheel,
inclusief een aantal boerderijen. Het
landgoed, ongeveer honderd hectare
groot en grenzend aan het landgoed
Vorden, wordt omgeven door lanen,
loof- en naaldbos, weilanden en akker-
bouwlanden. Het is een prachtig voor-
beeld van het Achterhoekse hoeven-
en kampenlandschap. In de directe
omgeving van het huis, bij de vijver
kan men in het voorjaar genieten van
een weelde aan stinzenplanten. Er is
bijzondere bodemflora te vinden op
plaatsen waar zelfs in droge zomers
de grond vochtig blijft. Op die plaat-
sen bevindt zich oude rivierklei afge-
zet door een zijtak van de Oer-Rijn. 

Een wandeling in dit fraaie gebied
behoeft dan ook nauwelijks aanbeve-
ling. Tijdstip wandeling: 14 november
om 14.00 uur. Startpunt bij de oprit
van het kasteel aan de Lindeseweg.
Inlichtingen: Janna Klein Willink, tel.
0545 272944 of via het e-mailadres:
joh.kleinwillink@hetnet.nl

IVN Noord - Midden Achterhoek
Wandeling op 
landgoed Kieftskamp
Vorden - Met IVN- gidsen van 
Noord - Midden Achterhoek kunt 
u zondag 14 november een wan-
deling maken op het landgoed 
Kieftskamp in Vorden. De naam 
herinnert aan de vele kieviten die 
hier van oudsher in de weilan-
den voorkomen. Het landgoed is 
ontstaan in de zeventiende eeuw 
uit samenvoeging van een aantal 
bosrijke gebieden, waarvan de 
Kieftskamp en het Wachelink sa-
men de kern vormen. Later werd 
het uitgebreid met markegron-
den van Linde, Mossel en Delden.

Onder de noemer van “Sinterklaas en 
zwarte piet missen zeker de najaarssa-
le niet” worden vele artikelen uit het 
tuin, dier-, hobby-, en kleding- assor-
timent tegen dumpprijzen verkocht. 
Zeker voor de naderende feestperiode 

is het de moeite waard om een kijkje
te komen nemen op deze najaarssale.
Deze najaarssale zal plaatsvinden op
de buitenterreinen of in de magazij-
nen van Welkoop Toldijk en Vorden. 

Maar natuurlijk is men ook van har-
te welkom in de sfeervol ingerichte
winkels waar de nieuwe collectie
najaarskleding en sfeerartikelen zijn
te bewonderen. Ook in de folder die
men deze week heeft ontvangen en
te bewonderen is op www.welkoop.nl
staan weer diverse aanbiedingen.

Sinterklaas en zwarte Piet 
missen de najaarssale niet
Om ruimte te maken voor de 
nieuwe assortimenten zijn de 
magazijnen van Welkoop Toldijk 
en Vorden opgeruimd. Daarom 
wordt er op 13 november a.s. de 
gehele dag een najaarssale geor-
ganiseerd.

De inleidster wist met klare taal dit 
belangrijke gezondheidsonderwerp 
toe te lichten, waarbij zij de aanwe-
zigen nadrukkelijk betrok. Het hart 
is een holle spier, die hopelijk levens-
lang actief blijft. Het hart heeft een 
belangrijke motorfunctie met 70-80 
slagen per minuut en pompt 5 liter 
bloed per minuut door het lichaam. 
Ze gaf  aan de hand van beelden de 
doorsnede van het hart weer.
Daarna werd uiteengezet een hart-
infarct, hartstilstand, een tia en 
hartfalen. Een tia is een kortduren-
de afsluiting van het bloedvat. Een 
aantal risicofactoren zijn hogere 
leeftijd, hoge bloeddruk,verhoogd 

cholesterol,overgewicht, erfelijke aan-
leg en ongezonde leefstijl. Ook werd
toegelicht de slagaderverkalking,
waar vetachtige stoffen zich ophopen
aan de binnenkant van de vaatwand.
Bij de verschijnselen van een infarct
werden genoemd “mast”, pijn in
mond,armen, spreken (gaat moeilijk)
en de tijd. Bij hartproblemen, de vol-
gende maatregelen nemen:
1.alarmnummer 112 bellen, 2 reani-
matie, 3 defibrileren en 4 specialisti-
sche hulp inroepen. Tenslotte werd
ingegaan op een gezonde voeding
en gezonde leefstijl, met de term
“bravo”, met als betekenis: bewegen,
roken (niet), alcohol (niet overmatig),
voeding (20 gr.groente en 2 stuks fruit
per dag) en ontspannen. De voorzitter
bedankte de spreker hartelijk voor
de duidelijke uiteenzetting met veel
praktische voorbeelden. Zij kreeg een
prachtig herfstbouquet overhandigd.
De voorzitter wees nog op de eerstvol-
gende bijeenkomst van de PCOB op 25
november as. met het optreden van
Duo Plus uit Neede t.g.v. het 50 jaar
bestaan van de landelijke PCOB en
de ANBO op vrijdag 12 november as.
met een lezing over Nieuw-Zeeland.
Hiermee werd deze geslaagde geza-
menlijke bijeeenkomst afgesloten.

Goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst 
Nederlandse Hartstichting
Vorden - Vrijdagmiddag vond 
in het Stampertje een gezamen-
lijke bijeenkomst plaats van de 
ANBO en PCOB afdeling Vorden, 
verzorgd door de “Nederlandse 
Hartstichting”. Voorzitter Krijn 
van der Heiden kon een flink 
aantal belangstellenden welkom 
heten over het belangrijke onder-
werp “Heb hart voor je hart”. Als 
spreekster trad op mevr.Wilma 
Koghee, sportdiëtiste en voor-
lichter bij de Nederlandse Hart-
stichting.

Het was een bar zware tocht, met 
veel regen, modder tot aan de knieën 
en door een sloot.  

De dames hadden genoeg doorzet-
tingsvermogen om deze run samen 
uit te lopen. 

Bij de finish trekt zelfs iedereen nog 
een sprintje en wordt hierbij aange-
moedigd door de rest van de collega’s 
en familie.

Medewerkers Kinderopvang Humanitas 
lopen mee aan blubberrun
Op 31 oktober heeft het team en 
ouders van KC de Klimboom in 
Vorden meegedaan aan de blub-
berrun, om zo het goede doel te 
steunen en geld op te halen voor 
het Kanker fonds.

De eerste set werd sterk begonnen. 
Iedereen was goed gemotiveerd en 
wilde hier graag zo veel mogelijk 
punten meenemen. Dit mede om het 
in grote getale meegereisde publiek 
op een leuke middag te trakteren. 
Door vooral veel fouten van de tegen-
stander stonden de dames uit Vorden 
met een 2-7 voorsprong in het veld. 
Toch werd dit niet vastgehouden, 
want Dash begon ook zelf fouten te 
maken. Hierdoor ging de hele set aar-
dig gelijk op tot 19-19. Maar Dash was 
niet van plan om deze set te verlie-
zen en toonde de laatste paar punten 
waarom zij bovenaan stonden. Deze 
set werd gewonnen met 20-25.
 
Vooraf aan de tweede set werd er op 
de eerste set teruggekeken. Het eerste 
stuk was goed, het laatste stukje was 
goed, maar het middenstuk moest 
vele malen beter. Met de instelling 

om dit ook te laten gebeuren ging 
Dash weer terug het veld in. Toch 
werd hier ook niet het beste van het 
spel laten zien. Dominique van Aken 
kwam aan serve op 15-13 achter. 

Met een geweldige servicedruk, onder 
andere vier aces, draaide zij de stand 
om in voordeel van Dash: 15-21. Hier-
na had Set-Up ’65 niet veel meer in te 
brengen. Deze set ging dan ook met 
18-25 naar de Vordense dames.
 
Over de derde set kunnen we heel 
kort zijn. Zoals op de SportinTwente-
site al wordt aangegeven leek het net 
of de teams van shirt en identiteit 
waren gewisseld. De dames van Dash 
leken wel onderaan te bungelen en 
Set-Up ’65 leek af en toe wel de kop-
loper in deze divisie. Met heel veel ei-
gen fouten aan de kant van Dash ging 
deze set verloren met 25-8.

Dash was kwaad en beschaamd over 
de wanprestatie die was geleverd in de 
derde set. Dit moest en zou rechtge-
trokken worden. Ze zouden niet meer 
dan 1 punt in Ootmarsum laten! Met 
de allerbeste aanmoedigingen van de 
kant ging Dash het veld weer in. Na 
een rare beslissing van de scheids-
rechter, waren de dames uit Vorden 
alleen maar meer gemotiveerd om 
deze set te winnen. Alle frustratie die 
hieruit voortkwam werd in de vol-
gende rally’s keihard tegen de vloer 
uiteen geslagen. En met als laatste 
punt een ace, was de wedstrijd dan 
eindelijk afgelopen. Met 14-25 was de 
laatste set binnen gehaald en mocht 
het Vordense volkslied weer galmen 
door de zaal.
 
De dames van Dash kijken met zeer 
gemengde gevoelens terug op deze 
wedstrijd. Met zwak spel toch vier 
punten mee naar huis nemen is 
toch ook weer een nieuwe prestatie. 
Dit had Dash zeker te danken aan 
de vechtlust die werd getoond. Vol-
gende week, 13 november, wordt er 
weer thuis gespeeld. Deze wedstrijd 
is tegen VC Polaris om 17.45. Dit zal 
weer een moeilijke pot worden, dus 
ze hopen op uw support.

Met zwak spel toch vier punten 
voor Dash
Vorden - Gesponsord door Visser Mode, subsponsoren ‘Bistro de Ro-
tonde’ en ‘Strada Sports’. Wie had nou verwacht dat Dash (gedeeld) 
bovenaan zou staan na 5 speelrondes? Die eerste plek zorgde er mede 
voor dat Dash dames 1 zaterdag gemotiveerd richting Ootmarsum ver-
trok. Daar zou gespeeld worden tegen Set-Up ’65, dat onderaan bun-
gelt in de tweede divisie. Maar onderschatting mocht zeker geen rol 
spelen in deze wedstrijd, want vorig jaar hebben de Vordense dames 
het zeer lastig gehad met deze tegenstander.

Leden en overige belangstellenden 
zijn de 12de november van harte 
welkom! Tijdens een recent voorge-
sprek omschreef mevrouw Baudoin 
het bezochte land als volgt: “Als 
een prachtig platenboek met een 
grote verscheidenheid aan natuur-
schoon leerden wij Nieuw Zeeland 
kennen tijdens een zesweekse tocht 
per camper.Verdeeld over een rela-
tief klein oppervlak wisselen lange 
zandduinen, verlaten baaien, actieve 
vulkanen, spuitende geisers, koken-

de modderpoelen, dicht begroeide 
regenwouden, besneeuwde alpen-
toppen, gletsjers, bruisende water-
vallen, imposante fjorden en spie-
gelende meren elkaar af. Dit alles, 
aangevuld met een unieke flora en 
fauna en de boeiende Maori-cultuur, 
maakt Nieuw Zeeland tot een aan-
trekkelijk te bereizen vakantieland. 
Kortom: een Paradijs!” Aldus het en-
thousiaste relaas van mevrouw Bau-
doin. Nieuw Zeeland behoort tot een 
eilandengroep ten zuidoosten van 

Australië. De hoofdstad van het land 
is Wellington. Nieuw Zeeland heeft 
een Noord- en een Zuideiland, ge-
scheiden door de Cookstraat. Beide 
eilanden verschillen in geografisch 
karakter: het Noordeiland is sterk 
vulkanisch. Op het veel woestere 
Zuideiland liggen de Nieuw Zeeland-
se alpen. De oorspronkelijke bewo-
ners zijn de Maoris. De blanke be-
volking is vrijwel geheel van Engelse 
en Schotse en deels ook van Ierse 
afkomst. In latere tijd hebben zich 
een vrij aanzienlijk aantal immi-
granten in het land gevestigd. In de 
periode 1953-1960 hebben ook nogal 
wat Nederlanders gekozen voor een 
werkplek in Nieuw Zeeland.

ANBO brengt nieuw Zeeland dichterbij
Vorden - Vrijdag 12 november belicht mevrouw W.Baudoin in woord 
en beeld haar ervaringen over haar verblijf in het verre Nieuw Zee-
land. Haar interessante presentatie begint om 14.00 uur en vindt 
plaats in zaal ‘t Stampertje van het Dorpscentrum.

Daar werd gespeeld om het kampi-
oenschap van Zuidoost-Nederland 
van de Parkieten Speciaalclub Ne-
derland. Willem Peters, lid van De 
Vogelvriend Vorden, werd door de 
keurmeesters drie keer bekroond. Hij 
werd met een Penantparkiet blauw 
algemeen kampioen, behaalde een 
eerste prijs met een halsbandparkiet 

en wist uiteindelijk ook nog beslag te 
leggen op de bondsmedaille met een 
penantrosella. Peters heeft zijn vogels 
goed in conditie dit seizoen. 

Hij behaalde twee weken geleden ook 
al drie prijzen op een grote regionale 
wedstrijd in Almen. Dat belooft nog 
wat voor de kringwedstrijd in Ruurlo 
waar vijf verenigingen van de Alge-
mene Nederlandse Bond van Vogel-
houders aan mee doen. Deze wed-
strijd wordt gespeeld in het laatste 
weekend van november.

Willem Peters 
algemeen kampioen
Vorden - Parkietenkweker Willem 
Peters is het afgelopen weekend 
algemeen kampioen geworden in 
Beek (gem. Montfonterland).

Dit spel begint al om 15.30 uur en
tijdens het spel is het niet mogelijk
om de zaal binnen te komen. Wel zal
er bij de wisseling van de scenes hier-
voor even kort gelegenheid worden
geboden. Aan bezoekers wordt dus
dringend gevraagd op tijd te komen.

Sintmusical 
op de Kranenburg
Kranenburg - Voor de intocht 
van Sinterklaas van a.s. zaterdag 
13 november in de gymzaal van 
De Kraanvogel hebben leerlingen 
van die school een korte musical 
ingestudeerd.



In een aantal series werd fel gestre-
den om een plaats in de finales, en 
ondanks een paar kleine buien bleef 
het grasland in goede conditie. De 
weergoden hadden het blijkbaar goed 
voor met de crossers, aangezien het 
de dagen ervoor vrijwel non-stop had 
geregend. 

Bij de jeugdrijders was te merken dat 
er al flink in de toekomst is geïnves-
teerd. Zowel Bjorn Wisman als Tim 
Tuitert reden voor het eerst op een 

85cc motor. Ondanks deze concur-
rentie wist Mischa Kuit zijn titel te
prolongeren, een prestatie waar hij
trots op mag zijn. Als tweede eindigde
Jan Willem Arendsen, die vorig jaar
genoegen moest doen met een derde
plek. 
De deelname in de open klasse was on-
verminderd groot, en alle rijders wa-
ren van plan om de felbegeerde Gou-
den Helm mee naar huis te nemen.
Ook dit jaar was Winand Hoenink een
van de snelste piloten, echter door een
valpartij is het hem weer niet gelukt
om de titel binnen te halen. In de fi-
nale kwam Erwin Plekkenpol als eer-
ste over de finish, met in zijn kielzog
Mark Wassink, in het dagelijks leven
zijn teammaat tijdens de ONK Enduro
wedstrijden.Marcel Bulten eindigde
als derde en maakte het de heren
Plekkenpol en Wassink niet al te ge-
makkelijk tijdens de finale.

De zijspanklasse werd gedomineerd
door het duo Hans Grootenhuijs en
Ruben Slotboom. Dit team liet zich
van zijn beste kant zien, evenals voor-
gaande jaren.

Plekkenpol en Kuit 
winnaars Vetnippeltrofee

Linde - Afgelopen zaterdag werd 
in de Vordense buurtschap Linde 
de jaarlijkse grasbaanrace om 
de “Vetnippeltrofee” gehouden. 
Normaal gesproken wordt deze 
wedstrijd in Kranenburg verre-
den, echter dit jaar werd er voor 
gekozen om eenmalig een uit-
stapje naar de Schuttestraat in 
Linde te maken. Op het grasland 
van Hemmie Beumer was het voor 
de Vordense Auto- en Motorclub 
“de Graafschaprijders”zaterdag 
droog genoeg om de wedstrijden 
te organiseren.

Wassink en Plekkenpol in actie. Foto Henk Teerink

Een tweetal F teams ontvingen name-
lijk trainingspakken van Barendsen 
Vorden bv. Voor de foto werden alle 
spelertjes op een stalen balk gezet 

voor het bedrijfspand. De balk werd 
hoog gehouden door Henri Barend-
sen en de coaches van de F teams. Een 
duidelijk voorbeeld van een sterke 

samenwerking. Vorden bestuurslid 
Marc van der Linden bood Jacqueline 
en Henri Barendsen een bos bloemen 
aan namens de vereniging. 
In zijn dankwoord memoreerde hij 
aan de decennia lange periode dat 
Barendsen shirt sponsor is bij de vv 
Vorden.

Barendsen Vorden 
ook sterk in jeugdvoetbal

Vorden - Hoofdsponsor Barendsen Vorden bv van de voetbalvereniging 
Vorden heeft in het bedrijfslogo staan dat men Sterk is in Staalwerk. 
Vanaf nu is men ook sterk in jeugdvoetbal bij de vv Vorden.

Dit is wellicht mede veroorzaakt door 
de slechte weersomstandigheden. De 
collectebus, waarvan de opbrengst is 
ter vermindering van de transport-

kosten, kan nu nog niet worden mee-
gedeeld. De opbrengst hiervan zal 
later worden bekend gemaakt.De co-
ordinatoren, Jan Strijd en Jan Olthaar 

zijn de medewerkers, die hebben 
meegeholpen aan het welslagen van 
deze actie hartelijk dank voor de me-
dewerking, evenals het personeel van 
Super de Boer, die steeds weer klaar 
staan om de actie tot een succes te 
maken. Wilbert Grotenhuijs van Su-
per de Boer gaf de twee volle dozen 
aan deze actie.

Voedselactie Dorcas geslaagd

Vorden - De jaarlijkse Voedselactie in Vorden op vrijdag jl. in de win-
kel van Super de Boer kan weer als geslaagd worden beschouwd. Dit 
jaar werden ruim 90 dozen ingezameld; dit lag iets onder het ingeza-
melde van vorig jaar.

Wilbert  Grotenhuys met de laatste 2 dozen van de geslaagde Voedselactie op vrijdag 5 november jl. met een aantal vrijwilligers die ook 
dit jaar weer klaar stonden.

Uitslagen Dash week 44 2010
Za 6-11-2010 Dash DS 5 - VIOS Eefde... 
DS 2 D3J EC D3J 4-0
Za 6-11-2010 Dash HS 3 - D.V.O. HS 3 
H3D GA H3D 4-0
Za 6-11-2010 Focus DS 1 - Dash DS 2 
D1C FB D1C 3-2
Za 6-11-2010 Smash ‘68-... DS 2 - Dash 
DS 3 D2E EC D2E 0-4
Za 6-11-2010 Set-Up’65 DS 2 - Dash DS 
1 2DD EC 2DD 1-3
Za 6-11-2010 Dash DS 6 - Halley DS 8 
D4F HK D4F 4-0
Za 6-11-2010 Dash HS 2 - Tornax HS 2 
H2E HK H2E 2-3
Za 6-11-2010 Wevoc HS 3 - Dash HS 1 
H1D IJ H1D 0-4
Za 6-11-2010 ‘t Peeske MB 1 - Dash 
MB 2 MB3C LD MB3C 0-4
Za 6-11-2010 Dash MB 1 - VIOS Beltr... 
MB 1 MBHC CD MBHC 1-3
Za 6-11-2010 Dash MC 1 - Boemerang 
MC 1 MCHB IJ MCHB 3-1
Za 6-11-2010 Dash MI 2 - Revoc MI 1 
CBE62ADE CBE62A 8-1
Za 6-11-2010 Dash MI 1 - Boemerang 
MI 2 CBE62ACB CBE62A 5-5
Za 6-11-2010 Kerkemeije... MC 2 - 
Dash MC 2 MC2D EC MC2D 4-0
Za 6-11-2010 Kerkemeije... MI 1 - Dash 
MI 4 CBE52BDA CBE52B 8-0
Vr 5-11-2010 Dash DY 1 - VIOS Eefde 
DY 3 IJS DCIJ IJS DC 1-2

Wo 3-11-2010 Reflex DS 4 - Dash DS 4
D3K LD D3K 0-4

Programma Dash week 45 2010  
Do 11-11-2010 
20:30 Labyellov DS 4 - Dash DS 4

Vr 12-11-2010 
19:30 Dash DY 1 - Sv Welsum DY 1
21:00 Dash DY 2 - SVS DY 3

Za 13-11-2010 
10:00 Dash MI 4 - Kerkemeijer ... MI
1
11:00 Tornax MI 2 - Dash MI 3
11:15 VIOS Eefde MB 2 - Dash MB 2
11:30 Dash MC 2 - TOHP MC 1
11:30 Dash MC 1 - V.C.V. MC 1
12:00 Boemerang MI 2 - Dash MI 2
12:00 Revoc MI 1 - Dash MI 1
13:30 Dash DS 3 - S.v. Harfsen DS 2
13:30 Dash MB 1 - S.C. GORSSEL MB
1
15:00 Langhenkel O... DS 7 - Dash DS
5
15:30 Dash DS 2 - Kerkemeijer ... DS
1
15:30 Boemerang HS 1 - Dash HS 2
15:30 Dash HS 1 - AAA BOVO HS 3
17:00 Volga DS 5 - Dash DS 6
17:45 Dash DS 1 - VC Polaris DS 1

Dash

Voetballend was Vorden zeker niet de 
mindere van de ploeg uit Haaksber-
gen, maar het scoren gaat moeizaam. 
Al in de vierde minuut kwamen de 
Vordenaren op een achterstand door 
een eigen doelpunt van Stefan Arf-
man, die de bal ongelukkig raakte. 

De ploeg moest duidelijk wennen aan 
het kunstgras. Desondanks ontston-
den er enkele kansen: een schot van 
Frank Hiddink ging rakelings langs 
en Roy Bohmer raakte met een kop-
bal de buitenkant van de paal. Aan de 
andere kant moest Vorden-doelman 

Gerrit Wenneker enkele malen han-
delend optreden. 

De ruststand was 1-0. Al in de zeven-
de minuut van de tweede helft kwam 
Vorden op een 2-0 achterstand, waar-
na de koppetjes omlaag gingen. Toch 
wist Vorden zich nog op te richten. 

Door een handsbal kreeg Vorden in 
de 65e minuut een penalty. Deze 
werd echter naast geschoten door 

Frank Hiddink. Wel ontstond het 
idee dat er misschien toch nog wat te 
halen viel. Ruim tien minuten voor 
tijd scoorde Wouter Ringlever met 
het hoofd (2-1), waarna Vorden nog 
fanatieker op jacht ging naar een 
punt. 

De gelijkmaker ontstond in blessure-
tijd door een wanhoopschot van Ste-
fan Eggink, die door de Haaksbergse 
doelman niet goed werd verwerkt 

(2-2). Een verdiend punt leek binnen,
maar nadat Bon. Boys de bal naar vo-
ren werkte kwam Eric Rakitow in het
strafschopgebied in botsing met een
aanvaller. De goed leidende scheids-
rechter Kaya uit Silvolde gaf een
penalty. Dat betekende 3-2 en weer
geen punten voor Vorden. 

Aanstaande zondag speelt de ploeg
tegen koploper Lochem. Misschien
heeft de v.v. Vorden dan meer geluk.

Ongelukkige nederlaag v.v. Vorden
Vorden - Vorden heeft afgelopen zondag ongelukkig verloren in de 
uitwedstrijd tegen Bon. Boys (3-2). Nadat Vorden in blessuretijd gelijk-
maker wist te maken, ging de wedstrijd toch nog verloren, door een 
penalty in de 94e minuut.



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

Exclusief voor leden van Rabobank 
Graafschap Noord staat zaterdag 20 
november in Fort Bronsbergen in 
Zutphen en zaterdag 27 november 
in de Orangerie in Ruurlo een aantal 
gerenommeerde experts klaar om uw 
voorwerpen aan een kritische blik te 
onderwerpen. 
Op deze wijze wil de Rabobank als 

bank, onder het genot van een drank-
je en een hapje, haar waardering la-
ten blijken voor uw trouw en betrok-
kenheid. 
De volgende expertises zijn, al dan
niet gespecialiseerd, vertegenwoor-
digd: Algemeen kunst- en gebruiks-
voorwerpen - Goud en zilver - Glas en
keramiek - Schilderijen, prenten en
boeken - Uurwerken
Deelname aan ‘Tussen Prul en Pronk-
stuk’ is kosteloos, maar aanmelden is
noodzakelijk. 

Aanmelden kan tot 15 november via de
website www.ledenprogramma.nl (kies
voor Rabobank Graafschap Noord). 
Als u zich al heeft opgeven dan ont-
vangt u een bevestiging.

Rabobank Graafschap Noord

Taxatiedagen 
‘Tussen Prul en Pronkstuk’
Ruurlo - U bezit al jaren een 
kunstvoorwerp of antiquiteit. En 
u wilt er meer over weten. Waar 
komt het vandaan? Hoe oud is 
het of... wat is het waard? U komt 
het zeker te weten. Kom naar één 
van de taxatiedagen ‘Tussen Prul 
en Pronkstuk’ van de Rabobank 
Graafschap Noord.

Van iedere deelnemende school ont-
vangen de drie beste cartoonteke-
naars een prijs. Deze schoolwinnaars 
dingen ook mee voor de regioprijzen. 
De hoofdprijs bestaat uit 4 kaartjes 
voor Walibi World. Het doel van de 
wedstrijd is dat jongeren een mening 
vormen over alcoholgebruik en hier 
op een creatieve manier mee aan de 
slag gaan. Het is de bedoeling dat de 
cartoons een positieve boodschap uit-
dragen over geen of weinig alcohol 
drinken, of juist de spot drijven met 
overmatig alcohol drinken en alle ge-
volgen die daarbij horen. De wedstrijd 
wordt georganiseerd door Tactus Ver-
slavingszorg, IrisZorg en GGD Gelre-
IJssel. De wedstrijd is bedoeld voor 1e, 

2e en 3e klassen van het voortgezet
onderwijs. Scholen kunnen zich tot
1 december 2010 aanmelden via min-
derdrinken@ggdgelre-ijssel.nl

PROJECTEN ALCOHOLMATI-
GING JEUGD
 
De cartoonbattle is onderdeel van de
projecten alcoholmatiging jeugd in
de regio’ s Achterhoek en Stedendrie-
hoek. Gemeenten zijn de projecten
gestart met als doel het alcoholge-
bruik van jongeren terug te dringen.
Waarom? De jeugd drinkt steeds jon-
ger, steeds vaker en steeds meer al-
cohol. Jongeren lopen hiermee grote
risico’s. Alcoholgebruik op jonge leef-
tijd betekent kans op blijvende her-
senschade, slechtere schoolprestaties
en verslaving. Veel drinken leidt bo-
vendien vaker tot ongelukken in het
verkeer, vernielingen en agressie op
straat en onveilig vrijen. De gemeen-
ten voeren het project uit, samen met
politie, justitie, bureau Halt, IrisZorg,
Tactus Verslavingszorg en GGD Gel-
re-IJssel.

Scholen strijden voor 
 hoofdprijs in Cartoonbattle 
Jongeren & Alcohol
Tekendocenten van het Voort-
gezet Onderwijs in de regio’s 
Achterhoek en Stedendriehoek 
worden uitgedaagd om met hun 
klassen deel te nemen aan de Car-
toonbattle Jongeren & alcohol. De 
bedoeling is dat leerlingen hun 
mening over alcohol vormgeven 
in een cartoon.

Op zaterdag was haar tijd van 1.58.08 
in de series van de 200 meter net niet 
genoeg (10e) voor een plaatsing in de 
finale. Maar zondag zwom ze tijdens 
de series van de 400 meter vrij een tijd 
van 4.08.38 en daarmee plaatste ze 

zich ruimschoots voor de finale, waar
ze in een schitterende tijd van 4.05.27
de bronzen medaille veroverde ach-
ter Bainbridge uit Australie (402.82)
en Mutina uit Hongarije (403.39). 
Tot ongeveer 200 meter lag Rieneke
aan de leiding, daarna moest ze ech-
ter iedere 50 meter net iets toegeven.
Dit moet haar veel vertrouwen geven
voor de Europese Kampioenschappen
korte baan die deze maand van 25 t/m
28 november in Eindhoven worden
gehouden. Ook hier zal ze deelnemen
op de 200 meter en de 400 meter.

“Een goede interactie tussen scholen 
en bedrijven verhoogt de kwaliteit 
van het opleiden en begeleiden van 
leerlingen. Dit is van wederzijds be-
lang, wij streven immers een geza-
menlijk doel na om de instroom van 
vakmensen binnen de autobranche 
te bevorderen”, aldus Daniëlle Jolink, 
Personeelsmanager van de Herwers 
Groep. Ook Folkert Potze, opleidings-
manager Motorvoertuigentechniek 
bij het Graafschap College, vindt een 
goede interactie tussen school en het 

bedrijfsleven van groot belang. “Op-
leiden doen we met en voor het be-
drijfsleven. Zonder leerbedrijven kun 
je leerlingen niet tot goede vakmen-
sen opleiden”, aldus Folkert Potze. 

DOCENTENSTAGE
Het Graafschap College en de Her-
wers Groep vinden het bovendien 
belangrijk dat docenten én leerlingen 
in aanraking komen met het bedrijfs-
leven. Enerzijds om de afstemming 
tussen theorie en praktijk te optima-

liseren en anderzijds om - nu en in de 
toekomst - van elkaar te leren. “Voor 
ons is het cruciaal om onze kennis op 
peil te houden en te werken met de 
nieuwste technieken en middelen”, 
vertelt Folkert Potze. Eén van de sa-
menwerkingsverbanden tussen het 
Graafschap College en de Herwers 
Groep is de docentenstage. 
Door deze vorm van kennisover-
dracht op de werkvloer blijven de do-
centen en praktijkbegeleiders op de 
hoogte van de recente technologische 
én organisatorische ontwikkelingen 
binnen de autobranche. Ook tijdens 
de regionale Techniekdagen werken 
beide partijen intensief samen om 
het vak autotechniek in de regio te 
promoten.

Hengelo - Dealerorganisatie Herwers Groep heeft de studierichting 
Motorvoertuigentechniek van het Graafschap College voor een tweede 
keer een auto geschonken, ditmaal een Nissan Micra Cabrio. Herwers 
wil hiermee het roc voorzien van actueel lesmateriaal om leerlingen 
op te leiden met nieuwe technieken.

Duurzame samenwerking Herwers Groep en 
Graafschap College    Herwers Groep schenkt tweede auto voor onderwijsdoeleinden

De bokbiermiddag wordt muzikaal 

ondersteund door een liveoptreden
van Sugar Mama. Deze band speelt
al vanaf 1986 blues-, boogie- en roots-
muziek, en heeft in het voorprogram-
ma gestaan van o.a. Rory Gallagher
en Dr. Feelgood. Uptempo, bewerkte
versies van oude akoestische blues,
maar ook de rock ‘n roll en country
ontbreken niet. 
Nadere gegevens over de band vindt u
op www.sugarmama.nl

Bokbiermiddag met Sugar Mama
Wittebrink - Op zondag 14 no-
vember houdt café ‘de Tol’ haar 
jaarlijkse bokbiermiddag. Niet 
alleen diverse soorten, maar ook 
diverse jaargangen bokbier kun-
nen worden geproefd. Een uni-
cum in het land! De bokbiermid-
dag begint om 16.00 uur en de 
entree is gratis.

Brons voor zwemster Rieneke Terink
Hengelo - In het weekend van 30 
en 31 oktober vonden de wereld-
bekerwedstrijden van het wereld-
circuit zwemmen (korte baan) 
plaats in Berlijn. Rieneke Terink 
nam hieraan deel op de 200 me-
ter en 400 meter vrije slag.

Vader en zoon gaan samen een avond 
voor kerst kaarten in de kantine van 
de voetbalclub. De volgende dag we-
ten ze er niet veel meer van zelfs niet 

wie er achter het stuur gezeten heeft.
De buurvrouw denkt er alles van te
weten en zo komen er nog heel wat
lachwekkende toestanden voor in
dit komische blijspel. Het stuk is ge-
schreven door Bernd Gombold De uit-
voering wordt gehouden op vrijdag
25 en zaterdag 26 febr. 2011 in “Ons
Huis” in Hengelo. Noteert u alvast de-
ze data. Nadere informatie volgt t.z.t.
in weekblad Contact.

“Berend is van de kaart”
Hengelo - De Hengelose Toneel-
vereniging H.T.V. is na de zomer-
stop weer druk met het instude-
ren van het blijspel: “Berend is 
van de kaart”. Het stuk gaat over 
de fam. Meyer.

Voorzitter Gerrit Lenselink: ‘ Bij ons 
leefde al lang de gedachte om scho-
lieren met onze vereniging en de 
dieren kennis te laten maken. Daar 
is een tentoonstelling natuurlijk een 
goede gelegenheid voor. Zo konden 
de kinderen in groepen van tien on-
der meer zien hoe de keurmeesters 
hun werk doen. Welke eisen er aan 
de dieren worden gesteld, hoe ze wor-
den beoordeeld e.d.’, zo legt hij uit. 
Tussen twee haakjes de keurmeesters 
op deze tentoonstelling waren: B.G. 
Schurink ( hoenders en dwerghoen-
ders ), G.H.J. Kelderman ( sierduiven 
), A.L.F. Vos en G.H. Stoelhorst ( konij-
nen ) en W.M. Flokstra ( cavia’s )
Gerrit Lenselink zelf liet o.m. een 
paar grote Vlaamse reuzen over tafel 
lopen en vertelde hij en passant over 
de gewoontes van de verschillende 
dieren . Zegt hij: ‘ De jeugd was zeer 
enthousiast, wellicht dat door dit ini-
tiatief er volgend jaar meer kinderen 

met hun lievelingsdier mee zullen 
doen aan de wedstrijd Kind en Dier. 
Gezien de enthousiaste reacties van 
de leerkrachten en de kinderen, zal 
het mij niet verbazen dat volgend 
jaar ook andere scholen een bezoek 
aan de tentoonstelling willen bren-
gen. Indien interesse dan kunnen ze 
mij gerust bellen 0575- 552670 of 06-
53542688’’, zo zegt Gerrti Lenselink.
De leden van PKV hebben dit jaar ca. 
220 dieren voor de tentoonstelling in-
gezonden ( hoenders, dwerghoenders, 
konijnen, cavia’ s en sierduiven ). On-
der de 40 inzenders bevonden zich 
acht jeugdleden die 36 dieren hebben 
ingezonden. Gerrit Lenselink: ‘Toch 
dit jaar minder inzendingen dan 
vorig jaar. Dat heeft alles te maken 
met de strenge, koude winter, waar-
door het fokken langzamer op gang 
kwam. Sommige dieren werden niet 
drachtig, ook werden verschillende 
dieren dood geboren’, zo zegt hij. 

Toen de keurmeesters vrijdag hun 
werkzaamheden hadden beëindigd, 
plotseling een opgewonden sfeertje 
bij de inzenders. De Orpington Kriel 
van Ben van Dijke uit Lochem werd 
namelijk bekroond met het predicaat 
‘U ‘ ( Uitmuntend ). Vrijdagavond 
werden twee leden van PKV gehul-
digd te weten hoenderfokker Arnold 
Dijkstra uit Laren ( 25 jaar lid PKV 
en 25 jaar lid van de KLN ( Kleindier 
Liefhebber Nederland ). Konijnenfok-
ker Chris Willemsen uit Steenderen 
werd gehuldigd vanwege zijn 40 ja-
rig lidmaatschap van de KLN. Beide 
jubilarissen ontvingen uit handen 
van Gerrit Lenselink de bondspeld 
en bloemen. Op de laatste dag van de 
tentoonstelling was er een verkoop-
klasse aanwezig. Gerrit Lenselink: 
‘ Deze wedstrijd organiseren wij al 
vanaf 1995 en het voldoet nog steeds 
aan onze verwachting. Verschillende 
mensen kopen dan een kip, cavia, of 
konijn van een erkend fokker. Dan 
weten ze gelijk dat er een gezond dier 
wordt gekocht’. 

Tijdens deze show werden de 
hoofd-ereprijzen gewonnen 
door: 
Mooiste hoen Wyandotte B.Wassink 
Ruurlo; Mooiste dwerghoen Orping-
ton Kriel B.van Dijke Lochem; mooi-
ste sierduif Vinkenduif J.Pardijs Vor-
den; mooiste konijn Alaska J. Bake-
ring Ruulo; mooiste cavia U.S.Teddy 
Ravenna Damen Hengelo. Mooiste 
konijn jeugd Rode Nieuw Zeelander 
Boyd Groot Roessink Vorden; mooi-
ste cavia jeugd U.S. Teddy Ravenna 
Damen Hengelo; mooiste konijn C- 
klasse Franse hangoor Jelle Bruinsma 
Vorden; mooiste collectie 4 dieren 
Arnold Dijkstra Laren.
Uitslag wedstrijd Kind en Dier: ( ca-
via’s ): 1e prijs Susan Bulten Vorden; 
2 Jelle Boersma Vorden en Michael 
Berentsen Vorden. Hamsters: 1e prijs 
Sam Weenk Vorden, 2 Kayleigh Be-
rentsen Vorden en Pamela Berentsen 
Vorden. Konijnen: 1e prijs Thijmen 
Gosselink Hengelo, 2 Inge Rouwen-
horst Warnsveld, Nick Zeevalking 
Zelhem, Sebastiaan Voskamp Laren, 
Noa de Silva Hengelo, Romee Kappert 
Vorden, Lena Gubbels Hengelo, Roos-
marijn Voskamp Vorden, Era de Silva 
Hengelo , Lindy Kappert Vorden.

Scholieren genoten volop

Bronckhorsterkleindierenshow in Kapel Wildenborch

Vorden - Afgelopen vrijdagmorgen brachten zo’n 40 kinderen uit 
groep 4 van basisschool ’t Hoge een bezoek aan de Kapel in de Wil-
denborch. Daar hield de Pluimvee- en Konijnenvereniging PKV een 
kleindierenshow. Een Bronckhorsterkleindierenshow, een naam die 
bewust zo is gekozen, aangezien PKV in zijn soort de enige vereniging 
is in de gemeente Bronckhorst. De bedoeling was dat de scholieren 
kennis konden maken met deze hobby.

Keurmeester Wilma Flokstra vertelt
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De laatste tijd zijn er regelmatig le-
zingen en onderwerpen rondom de 
dood. En steeds blijkt er best veel 
belangstelling voor te zijn. Toen de 
commissie Inspiratie en Ontmoeting 
Leo Fijen vroeg of hij een lezing wilde 
geven en over welk onderwerp hij wil-
de komen praten, kwam hij ook met 
een onderwerp over de dood en rouw. 
Zeker in deze maand met Allerzielen 
in de Katholieke kerk en de Gedach-
teniszondag in de Protestantse kerk 
zal deze lezing aanspreken. Leo Fijen 
was eindredacteur en presentator 
van het programma Kruispunt van de 
RKK en daarmee het best bekeken re-
ligieuze televisieprogramma van Ne-
derland. Nu is hij hoofd Cultuur en 
Godsdienst van de KRO. Ook is hij de 
schrijver van boeken als ‘Het jaar dat 
mijn vader stierf’, ‘Hoe word ik ge-
lukkig’ en ‘De ouders van Volendam’. 
Leo Fijen schrijft over het onderwerp 
het volgende: ,,Rouwen om je ouders, 
dat betekent wachten op hun dood 
als dat je gegeven is. De tijd nemen 
om afscheid te nemen, maar ook de 
tijd nemen om het verlies een plek 
te geven. Rouwen om je ouders bete-
kent namelijk ook dat je geen kind 

meer bent, dat je verweesd bent, ook 
al ben je vijftig, zestig jaar. Het is ook 
de confrontatie met je eigen dood, 
want je bent de volgende die aan de 
beurt is. Rouwen om je ouders is ook 
je verzoenen met je eigen sterfelijk-
heid en misschien juist daardoor wel 
tot leven komen. Het afscheid van je 
ouders is pijnlijk en verdrietig, maar 
biedt ook kansen. Kansen om je ei-
gen sterfelijkheid onder ogen te zien. 
Maar net zo goed kansen om je ou-
ders in die laatste fase op een andere 
manier te leren kennen. In de diepste 
pijn van het afscheid liggen soms de 
mooiste geschenken verborgen. Die 
geschenken geven je ouders je en 
troosten je ook na hun dood”.

Waarom zou je naar deze lezing gaan? 
Gewoon omdat we er allemaal mee 
te maken krijgen of hebben gehad. U 
hoeft zich niet op te geven voor deze 
lezing. Na afloop zal er een collecte 
gehouden worden bij de uitgang. Het 
betreft een lezing die wegens hevige 
sneeuwval op 2 februari werd afge-
last. Inlichtingen: Wim Geurink, tel. 
(0573) 452375 of het e-mailadres: geu-
rink-borkus@hetnet.nl.

Onder de titel ‘De dood leeft, zou je zeggen’

Leo Fijen voor speciale lezing te gast in Ruurlo
Rha - De commissie Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke 
kerken in Ruurlo en Barchem heeft een interessante lezing voor u in 
petto onder de titel ‘De dood leeft, zou je zeggen’. Voor deze lezing op 
woensdag 10 november met de bekende Leo Fijen wordt u in restau-
rant – partycentrum De Luifel van harte uitgenodigd.

Leo Fijen was eindredacteur en presentator van het programma Kruispunt van de RKK en daarmee het best bekeken religieuze televisie-
programma van Nederland. Nu is hij hoofd Cultuur en Godsdienst van de KRO.

PROJECT ‘ALCOHOLMATIGING 
JEUGD IN DE ACHTERHOEK’ 
Sinds enkele jaren voeren de acht 
Achterhoekse gemeenten samen met 
politie, OM, Halt, IrisZorg en GGD 
Gelre-IJssel projectactiviteiten uit om 
het alcoholgebruik van jongeren te-
rug te dringen. Aanleiding waren de 
verontrustende cijfers en berichten 
van kinderen die steeds jonger, vaker 
en meer alcohol dronken. De activi-
teiten richten zich allereerst op ou-
ders, daarnaast wordt samengewerkt 
met onder meer scholen, horeca en 
sportverenigingen. De inzet is om op 
iedere plek waar jongeren komen zo 
veel mogelijk dezelfde boodschap te 
laten horen: zo lang mogelijk uitstel-
len van het gebruik van alcohol. 

ERKENNING
In Nederland wordt een grote hoe-

veelheid interventies uitgevoerd.
Vaak is onduidelijk wat hun effect
is. Om meer inzicht te krijgen in de
werkzaamheid van interventies, heeft
het RIVM een onafhankelijke Erken-
ningscommissie ingesteld. Deze be-
oordeelde het Achterhoekse project
als ‘theoretisch goed onderbouwd’ in
het voorkomen van jong, vaak en veel
alcoholgebruik. Ze vond dat er waar-
schijnlijk bewijs is geleverd dat de
houding van ouders tegenover jong
alcoholgebruik en alcoholopvoeding
is verbeterd. 
De commissie noemde de brede, in-
tegrale aanpak van het project ‘in-
drukwekkend’. De erkenning van
het project ‘Alcoholmatiging Jeugd
in de Achterhoek’ is gepubliceerd op
de website www.loketgezondleven.nl
van het RIVM. 

VERVOLG ALCOHOLMATI-
GINGSPROJECT
Er is veel gedaan sinds de start van
het project, én het heeft effect: jon-
geren en ouders worden zich steeds
bewuster van de gevolgen van jong al-
coholgebruik. Maar er zijn nog steeds
veel jongeren die te jong, te vaak en
te veel drinken. Daarom wordt nu ge-
werkt aan een vervolg van het alco-
holproject in 2011 en 2012 om resul-
taten uit te breiden. Samenwerking
en ontwikkelde aanpakken leveren
nu resultaat op. Daarna is het belang-
rijk het project te verankeren om be-
haalde resultaten na afronding vast
te houden.

Wetenschappelijke erkenning 
project ‘Alcoholmatiging 
Jeugd in de Achterhoek’
De wetenschappelijke erken-
ningscommissie Interventies van 
het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) heeft 
het Achterhoekse alcoholmati-
gingsproject in oktober 2010 er-
kend als ‘theoretisch goed onder-
bouwd’. De activiteiten gericht 
op de houding van ouders ten 
aanzien van drinkgedrag van jon-
geren zijn zelfs erkend als ‘waar-
schijnlijk effectief’. Daarmee is 
het project het enige regionale 
alcoholmatigingsproject dat deze 
hoge wetenschappelijke erken-
ning heeft behaald.

Boer’nleu
In samenwerking met de dia-
lectvereniging Vrienden van de 
Streektaal veur Lochem en un-
geving komt het alom bekende 
revuegezelschap Boer’nleu uit 
Enschede met hun nieuwste re-
vue: ‘Zo is het mer net’ naar de 
Lochemse Schouwburg op 16 
en 17 november a.s.

Kaarten voor deze avond zijn tele-
fonisch te reserveren bij G. Dijker-
man, tel. (0575) 52 18 46.

In de afgelopen weken heeft u veel-
vuldig kennis kunnen nemen van 
allerhande publicaties en TV uitzen-
dingen over dit Belegh Van Groll. In 
het weekend van 23 en 24 oktober 
werd nl. de situatie in en rondom het 
stadje tijdens die belegeringen nage-
speeld. Delen van de huidige gemeen-
te Bronckhorst waren ook betrok-
ken bij deze oorlogshandelingen. De 
woeste moerasgronden en heidevel-
den tussen Doesburg en Groenlo zijn 
meerdere malen toneel geweest van 
grote groepen doortrekkende solda-
ten. Uit archiefonderzoek blijkt, dat 
er in ieder geval troepen bewegingen 
in juli 1595 bij Zelhem zijn geweest. 
Toen Prins Maurits in die zomer een 
(mislukte) belegering van Grol ter 
hand nam, waarvoor het materieel 
uit Doesburg moest komen, bleek de 
gebruikelijk weg van Hummelo naar 
Zelhem zo nat en onbegaanbaar te 
zijn, dat de veldheer zich een andere 
weg naar Zelhem baande, de huidige 
Loenhorsterweg, tussen Hummelo 
en De Kruisberg. In 1597 ondernam 
Maurits een hernieuwde poging, die 
ook niet succesvol was. Ongetwijfeld 
kwamen zijn troepen ook toen weer 
vanaf Doesburg en een kampement 
nabij Zelhem ligt dan ook zeker voor 
de hand. Dus militairen genoeg in de 
Achterhoek!. Op 23 april 1625 sterft 
Prins Maurits. Zijn halfbroer Frederik 
Hendrik volgt hem op. De aanleg tot 
krijgshandelingen zit blijkbaar in de 
genen want ook Stadhouder Frederik 
Hendrik is een voortreffelijk veld-
heer. Hij onderscheidt zich vooral als 
succesvol belegeraar. Het levert hem 
de bijnaam ‘stedendwinger’ op. Zijn 

eerste belangrijke succes is de ver-
overing van de sterke vesting Grol 
in1627. Op 20 
juli staat hij met 
het 25.000 man 
sterke Staatse le-
ger, bestaand uit 
Engelse, Friese 
en Hollandse sol-
daten, voor de 
stad. In een week 
tijd weet hij Grol-
le te omsingelen. 
Het Staatse leger 
zal vanuit deze 
versterkte om-
singelingslinie 
(de beroemde cir-
cumvallatielinie) 
loopgraven naar 
de Grolse wallen graven en die probe-
ren te ondermijnen en op te blazen. 
De Spanjaarden in de belegerde stad, 
onder aanvoering van de ervaren en 
koppige Matthijs van Dulcken, zijn 
vastbesloten de stad tot het uiterste 
te verdedigen tegen de protestantse 
ketters.  Van Dulckens tactiek is de 
aanvallers met korte uitvallen te ver-
zwakken en tijd te winnen. Alle hoop 
is gevestigd op een tegenaanval door 
het immense Spaanse leger onder 
graaf Hendrik van den Bergh. In de 
nacht van 15 op 16 augustus slaat 

Van den Bergh toe. Hij valt vanuit het 
oosten het Quartier van Graaf Ernst 
Casimir aan (één van de generaals in 
Frederik Hendrik’s leger). De strijd is 
hevig maar de troepen van Frederik 
Hendrik weten de Spaanse aanval 
af te slaan. Vanuit Grolle wordt een 
postduif naar Van den Bergh gesmok-
keld met de vraag wanneer een nieu-
we ontzettingspoging verwacht kan 
worden.  Maar op weg terug wordt 
de postduif neergeschoten door een 
Staatse schutter en het bericht wordt 
onderschept. Nu weet Frederik Hen-
drik dat Graaf Van den Bergh niet 
meer zal aanvallen. Op 18 augustus 

wordt vlak bij de Beltrummer poort 
een deel van de wallen opgeblazen. 
En op de 19de slaat het noodlot voor 
de Grolse verdedigers toe als een 
Spaanse soldaat per ongeluk een vat 
buskruit laat vallen: praktisch de he-
le munitievoorraad ontploft. Matthijs 
van Dulcken ziet nu de hopeloosheid 
van zijn situatie in en geeft zich over. 
Op 20 augustus trekt Frederik Hen-
drik met zijn troepen de stad binnen 
en is Groenlo in Staatse handen.

Rondom de Hessenweg (147)
De strijd om de macht over Groenlo in de Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648) leverde belangrijke feiten op voor de regionale geschiedschrij-
ving. Groenlo was strategisch een belangrijke stad, gelegen aan de 
uiterste oostgrens van de Republiek en in handen van de Spanjaarden. 
Dit stadje was in de zomer van 1627 het toneel van heftige gevechten.

Daarna moet u een reis ondernemen 
naar Antwerpen of New York, want 
daar is deze expositie aansluitend te 
zien. Espace Enny had de tentoonstel-
ling graag willen verlengen, maar dit 
was helaas niet mogelijk. Beide kun-
stenaars zijn nog 1x aanwezig; Hans 
Withoos vertelt over zijn werk en 
toont ook zijn proefdrukken van zijn 

laatste fotoshoot, gemaakt in Marok-
ko. Deze foto’s uit Marakesh zijn on-
der nogal ongewone omstandigheden 
tot standgekomen. Hans heeft daar 
gekke dingen meegemaakt, waarover 
hij kan vertellen. Ook Jolanda Cats 
vertelt over haar werk. Haar textiele 
fotografie is symbolisch, vol verwij-
zing naar vervlogen tijden. Zij ver-

vormt de werkelijkheid tot een koele 
vervreemdende sfeer. The Beauty of 
Suffering is voor het allerlaatst te be-
wonderen op zondag 14 november 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Galerie Es-
pace Enny vindt u aan de Dorpsstraat 
14. Meer informatie kunt u vinden 
op de website van de galerie: www.
espaceenny.nl

Galerie Espace Enny

Laatste kans
Laag Keppel - Heeft u de geën-
sceneerde fotowerken van Hans 
Withoos en Jolanda Cats nog niet 
kunnen bewonderen? kom dan 
op zondag 14 november naar Es-
pace Enny, want dit is de laatste 
dag om de tentoonstelling ‘The 
beauty of suffering’ in de regio te 
bezichtigen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Deze ochtend werkten de vrijwilli-
gers voornamelijk met handzagen. 
Alleen bij te zware takken werd met 
de motorkettingzaag gewerkt. De 
werkzaamheden bestonden uit het 

knotten van wilgen, het zetten van 
nieuwe knotwilgen op de lege plek-
ken en snoeien van meidoorns, rozen 
en kardinaalsmuts. Daarnaast werd 
nog één populier geveld die eerder 

was blijven staan. De overige exem-
plaren werden van opslag ontdaan, 
het zogenaamde opkronen. Alle 
snoeihout ging ter plaatse in de ver-
snipperaar. 
De koffie werd verzorgd door Het 
Steenders Landschap, van de Natio-
nale Natuurwerkdag kregen alle vrij-
willigers er een heerlijk stuk taart bij. 
Dit vanwege het feit dat het de tiende 
keer was dat de Natuurwerkdag werd 
georganiseerd.

Natuurwerkdag & Het Steenders Landschap

Onderhoud aan historische Singel

Bronkhorst - Het Steenders Landschap startte haar nieuwe seizoen op 
de Nationale Natuurwerkdag 6 november 2010. Rond de 40 vrijwilli-
gers, waarvan er acht zich voor de Natuurwerkdag hadden aangemeld, 
kwamen samen bij de familie Van Veldhuizen in Bronkhorst. Deze 
dag stond onderhoud van de historische singel aan de Onderstraat op 
het programma.

Struiken snoeien, wilgen knotten en de takken snipperen.

Al vanaf 11.00 uur was de markt ge-
opend en er kwamen vanaf die tijd 
tot het einde van de middag veel 
belangstellenden een kijkje nemen. 
Gerrit Garritsen verwelkomde burge-
meester Aalderink en het aanwezige 

publiek, verheugd weer zo velen te 
mogen begroeten. Burgemeester Aal-
derink sprak lovend over het initia-
tief van de Vereniging Streekproduc-
ten Achterhoek – de Liemers, de VSA 
om het streekproduct onder de aan-

dacht te brengen en te houden. Hij fe-
liciteerde de vereniging voor hun 10e 
streekproductenmarkt en verklaarde 
deze tenslotte voor geopend. 
Hij kreeg van de VSA een mand vol 
streekproducten mee naar huis. Toch 
voegde hij zich eerst nog tussen de 
mensen om zelf de streekproducten 
op de kramen te proeven en met de 
mensen te spreken.

VSA Streekproductenmarkt

Burgemeester Aalderink opende 
10e editie

Toldijk - De tiende editie van de door de VSA georganiseerde streek-
productenmarkt bij boerderijwinkel ‘De Kruisbrink’ van de familie 
Garritsen in Toldijk, zondag 7 november jl.,werd officieel geopend 
door burgemeester Henk Aalderink.

Gerrit Garritsen bedankte burgemeester Aalderink voor de lovende woorden voor de VSA.

De leeftijd varieerde van 7 tot 16 
jaar. Het toernooi werd dit jaar geor-
ganiseerd door VTP Vorden en Socii 
Wichmond en werd gespeeld op het 
tennispark in Vorden. Ondanks de 
regen waren alle kinderen gekomen 
en werden er leuke partijen gespeeld. 
In de ochtend speelden de mini’s hun 
enkelwedstrijden en de driekwart 
spelers hun dubbelwedstrijden. Win-
naar bij de mini’s is geworden Koen 
van Veen. Bij de driekwart groepen 
bleken Manon Pasman en Bryan 
Smits de meeste punten in hun poule 
verzameld te hebben. Alle drie de 
tennissers komen van VTP, Vorden. 
In de middag regende het helaas nog 
steeds maar de kinderen begonnen 
vol goede moed aan hun partijen. 
Deze groep bestond uit 3 poules en 
speelde allemaal op heel veld. Ook 
hier werd gedubbeld. Voor elke wed-
strijd kregen de kinderen een andere 
dubbelpartner, soms van de eigen 

vereniging maar vaak ook van een
andere vereniging, dit alles met het
doel de kinderen onderling kennis te
laten maken door middel van het ten-
nissen. 

In de middag konden de volgende
winnaars genoteerd worden :
Poule 1 ( t/m 11 jaar ) Micheal Hollan-
der van het Elderink, Hengelo
Poule 2 ( t/m 13 jaar ) Korné Radema
van Socii, Wichmond
Poule 3 ( t/m 16 jaar) Micheal Vet van
VTP, Vorden
Na afloop van het toernooi kregen de
kinderen hun verdiende medailles
en een aandenken aan het toernooi.
Toen de organisatie alles opgeruimd
had en uit de kantine naar buiten
stapte, was de regen opgehouden en
brak er een licht zonnetje door. Het
toernooi was perfect gepland maar
sommige dingen laten zich niet plan-
nen.

Bronckhorst Toernooi 2010

Vorden - Op zondag 31 oktober werd alweer het vijfde Bronckhorst
Tennis Toernooi voor de Jeugd gespeeld. Er hadden zich bijna 70 kin-
deren opgegeven uit Vorden, Wichmond, Hengelo, Keijenborg en Zel-
hem.

Bij het uitbrengen van een stem 
maakt men direct kans op een reis 
voor 2 personen naar het grootste 
zwembad ter wereld en vele andere 
leuke prijzen. Het leuke van de ver-
kiezing is dat kleine of verouderde 
zwembaden net zoveel kans maken 
als grote of nieuwe zwembaden. 
De verkiezing gaat namelijk om de 
waardering van de bezoekers van het 
zwembad! Bij het uitbrengen van een 
stem wordt een waarderingscijfer 
gevraagd voor prijs/kwaliteit, klant-
vriendelijkheid en hygiëne. Per pro-

vincie dingt vervolgens het zwembad
met de hoogste gemiddelde score mee
naar de titel ‘Zwembad van het Jaar’.
Het winnende zwembad wint onder
meer “Het Gouden Startblok” en een
zwemclinic van oud-topzwemmer Jo-
han Kenkhuis. Er kan op de zwemba-
den in Bronckhorst worden gestemd
tot woensdag 8 december via www.
zwembadvanhetjaar.nl. Vrijdag 17
december wordt het winnende zwem-
bad bekend gemaakt.

ORGANISATIE
De verkiezing van ‘Zwembad van het
Jaar’ is een initiatief van Ikzwem.nl
in samenwerking met onder andere
NPZ|NRZ, RECRON, KNZB, Buurt-
link.nl en Vote Company. 
Meer informatie is te vinden op 
www.zwembadvanhetjaar.nl

Zwembaden in Bronckhorst 
kunnen Zwembad van het 
Jaar worden
De zwembaden in Bronckhorst 
zijn genomineerd voor de titel 
“Zwembad van het Jaar 2010”. Om 
deze prestigieuze titel te winnen 
moeten zoveel mogelijk mensen 
hun stem uitbrengen via www.
zwembadvanhetjaar.nl.
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Ouderen willen steeds vaker zo lang 
mogelijk in hun eigen huis blijven 
wonen. Om comfortabel van de oude 
dag te genieten, is het soms noodza-
kelijk de woning aan te passen. Met 
de slaapruimte op de bovenverdie-
ping is vooral de trap vaak een ob-
stakel en een reden om naar andere 
woonruimte om te zien. In bijna alle 

situaties is het mogelijk deze automa-
tische traplift aan de smalle zijde van
de trap te plaatsen, waardoor er ge-
noeg ruimte overblijft om ook veilig
op de trap te lopen.

Op vrijdag 19 november is er volop
gelegenheid vragen te stellen over de
installatie van een traplift in huis. De
traplift demodag duurt van 10.00 tot
16.00 uur en vindt plaats in het Sen-
sire Servicehuis aan de Dorpsstraat 7
in Vorden. Naast een traplift bevin-
den zich in het Servicehuis allerlei
hulpmiddelen en aanpassingen die
vrijuit geprobeerd kunnen worden
door bezoekers. Hiervoor is op 19 no-
vember eveneens gelegenheid, maar
het is ook mogelijk een afspraak te
maken voor een individueel bezoek
en uitgebreide uitleg, telefoon (0314)
35 74 19.

Traplift demodag bij 
Sensire Servicehuis
Op vrijdag 19 november kunnen 
geïnteresseerden de traplift de-
modag bezoeken, een initiatief 
van de Sensire thuiszorgwinkels 
en het Sensire Servicehuis. De 
traplift demodag wordt gehou-
den in het Sensire Servicehuis in 
Vorden. Naast deskundig advies 
krijgen bezoekers de mogelijk-
heid een ‘proefrit’ te maken op 
de in het Servicehuis geïnstalleer-
de traplift.

Op maandag 15 november zal Ds. R. 
Kleijer van de protestantse gemeente 
Hummelo een overdenking houden. 
Dhr. J. Klooken van de parochie 
Hengelo zal meewerken aan het pro-
gramma van maandag 22 november 
In de uitzending van maandag 29 no-
vember is dhr. Han Legters uit Halle 
te beluisteren.

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uit-
gezonden via Radio Ideaal. 

Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002.

De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7

Kerk en radio
In het interkerkelijke program-
ma “De Muzikale Ontmoeting “ 
bij Radio Ideaal zijn voor de ko-
mende uitzendingen weer studio-
gasten uitgenodigd.

De rondreis begon aan de stamtafel 
van Roeline Hilbolling van Café De 
Slof. Roeline kende een moeilijke op-
start van haar horecabedrijf De Slof. 
Na 3 maanden kon haar onderne-
mersplan de prullenbak in. Dit alles 
door het rookbeleid. Ook was de ver-
bouwing van dit prachtige dorpscafé 
een rampenplan, aldus de uitbaat-
ster. Nu ze een kok heeft aangeno-
men ziet ze weer volop nieuwe uitda-
gingen. Na De Slof ging de reis naar 
De Zonnewijzer in Zelhem. De Heer 
David-Jan Baan staat aan het roer van 
de Holland Zorggroep, hoofdkantoor 
gevestigd in Alblasserdam. David-Jan 
komt zelf uit de verpleging. Op locatie 
in De Zonnewijzer combineert David-
Jan dagverzorging met een smaak-
volle a la carte restaurant op niveau. 
Het draait om wonen, zorg, welzijn 
en gastronomie. Zo worden de activi-
teiten en dagbesteding van ouderen 
gekoppeld aan horecadiensten. Een 

uniek concept. De metamorfose van 
camping tot bungalowpark is ook 
nog actueel. 
Vervolgens wordt een bezoek ge-
bracht aan Wolfershuus Susebeek, 
ook aan de Ruurloseweg te Zelhem. 
Uitbater sinds 2006 is Steffan Jolink, 
een bevlogen en ambitieus man. Hij 
biedt de gasten een mooi arrangemen-
tenpakket. Wolfershuus heeft grootse 
uitbreidingsplannen om de logistiek, 
routing en de planning technisch te 
verbeteren. De uitspanning heeft 18 
medewerkers inclusief een tuinman 
die zorg draagt voor 5 hectare grond, 
inclusief een quadbaan. Na een uitge-
breide uitleg over zijn toekomstplan-
nen verlaat de delegatie het 78 jaar 
oude horecabedrijf. 
De reis gaat verder en aangekomen in 
de Veldhoek, verwelkomt Nicole Bak-
ker het gezelschap in het cafégedeel-
te van de Sportherberg. Nicole heeft 
recentelijk het bedrijf overgenomen 

van haar moeder Hanny Burgter. 
Sinds 1998 is de Sportherberg open 
voor logies tijdens sportkampen. De 
Graafschap is nu 7 jaar vertrokken, 
maar de keeperschool en ‘De Veld-
hoek’ gebruiken de velden nog wel. 
Nicole heeft met haar ervaring als 
kok, Jachthuis, Gringo’s en Gouden 
Karper, passie voor het kookvak en 
onlangs heeft zij een nieuwe kaart 
gemaakt. De feestzaal draait voor-
spoedig. Voor de energieverslindende 
sporthal zoeken ze nog een oplos-
sing. 
Na een rondleiding door het bedrijf 
nemen we afscheid van Nicole en 
Hanny en gaat de taxibus richting 
Brasserie Lettink in Vorden. 
Henk Klaasen is de trotse eigenaar 
van Brasserie Lettink aan de Mispel-
kampdijk te Vorden. 
Onder het genot van een versge-
tapt Bockbiertje en een scala aan 
prachtige luxe hapjes begint Henk 
te vertellen over zijn bedrijf. Hij is 
22 jaar geleden begonnen bij Nico 
van Goethem en heeft 11/2 jaar ge-
leden het Olde Lettink gekocht. Aan 
bod komen onder andere het strooi-
beleid van de gemeente en het fast 
and fresh-concept. Dit vernieuwende 
snackconcept is gericht op snel, vers 
en lekker. Dankzij de huis-aan-huis-
folder is de omzet enorm gestegen. 
Er staan 21 personen op de loonlijst 
en Henk doet goede zaken vanwege 
de vakantieveiling, die zorgt voor een 
extra toestroom aan gasten. 
Het was een zeer leerzame en zeer 
nuttige dag waarbij velerlei aspecten 
de revue zijn gepasseerd. Met dank 
aan de horecaondernemers voor hun 
gastvrijheid en inspirerende woorden. 
Ook natuurlijk dank aan het College 
voor haar tijd en aandacht voor de 
horeca binnen haar gemeente.

Collegebezoek horecaondernemers 
Bronckhorst
Bronckhorst - Met een taxibusje 
en een volgepakte volgwagen 
is op 19 oktober een bezoek ge-
bracht aan 5 horecabedrijven in 
de prachtige gemeente Bronck-
horst. Gelegenheidschauffeur 
Taco Dost van Eetcafé De Groes 
had een site-see-tour uitgestip-
peld door de binnenlanden van 
onder andere Vorden, Hengelo 
en Zelhem. Doel van het bezoek 
was het contact tussen gemeente 
en locale horecaondernemers te 
verbeteren, aandacht te besteden 
aan knelpunten of obstakels in 
het beleid aan te kaarten. Natuur-
lijk betrof het ook een kennisma-
king met nieuwe jonge horecaon-
dernemers binnen de gemeente.

Gedurende de dag kunnen de deel-
nemers aantonen welk team het 
meest en het best de melkbus kan 
laten knallen. Bij de verschillende 
wedstrijdonderdelen, zoals vangbal-
len, afstandschoten, vogelschieten en 
de le-mans-start kunnen veel punten 
vergaard worden. Punten die uit-
eindelijk de sportieve winnaar voor 
een jaar het recht geeft de alom ge-
wilde Karperbokaal mee naar huis 
te nemen. Ook zal een jury aan het 
einde van de dag een prijs uitreiken 
voor de mooiste en origineelste car-
bidschietinstallatie. Kortom, het zal 
een dag worden waar deelnemers en 
bezoekers met volle teugen kunnen 
genieten van spektakel, gezelligheid 
en sportiviteit. De organisatie heeft 
ondertussen de deelnemende teams 
van vorig jaar aangeschreven om zich 
voor 15 november aan te melden en er 
is reeds een aanzienlijk deelnemers-
veld. Maar nieuwe deelnemers zijn 
welkom! In het kort alvast wat regels 
die gelden voor deelname: een team 
bestaat uit twee personen (16+), waar-

van er minimaal één woonachtig is in
Hummelo; er mag alleen geschoten
worden met een originele (binnen en
buitenzijde!) 30, 40 of 50 liter melk-
bus en een bal van leer of plastic. De
kosten per team bedragen € 10,-- (in-
clusief een hapje en een drankje per
deelnemer). Overige bijzonderheden
zullen kenbaar worden gemaakt na
het aanmelden van een team. Opgave
per mail is mogelijk na 15 november
op het adres: brendarexwinkel64@
gmail.com. Heeft u vragen dan kunt
bellen met Henk Greven via tele-
foonnummer: 06-40441146. Deelne-
mende teams zijn op 31 december ’s
morgens vanaf 8.30 uur welkom aan
de Greffelinkallee te Hummelo. Het
eerste schot van de dag zal traditiege-
trouw om 10.00 uur worden verricht
door de grootste fan van het toernooi,
de heer C. van der Schueren uit Hum-
melo. Rond 16.00 uur is de prijsuit-
reiking en zullen de wedstrijden op
passende wijze worden afgesloten. De
verwachting is dat deze dag weer tot
ieders verbeelding zal gaan spreken.

Carbidschieten

Hummelo - Met het ‘terugzetten’ van de klok is het duidelijk; de win-
ter is weer in aantocht. De dagen korten, dus de mensen gaan weer
nadenken op welke mooie manieren van de winter genoten kan gaan
worden. De organisatie van het Hummelose carbidschiettoernooi
helpt een handje, want op Oudejaarsdag 2010 is het weer zover: Car-
bidschieten in Hummelo. De regio is juist die dag gevuld met de knal-
lende melkbussen, maar in Hummelo is het carbidschieten dan toch
het meest uniek vanwege het wedstrijdelement dat aan de dag is toe-
gevoegd.

De survivalrun is 22 jaar geleden 
ontstaan in Beltrum en voor de 
survivalrunner is Beltrum hetzelf-
de als de Alpe d’Huez voor de wiel-
renner of Hawaï voor de triatleten.  
Oftewel een wedstrijd die elke sur-
vivalrunner toch zeker een keer 
gelopen moet hebben. 

Daarom heeft de Stichting Survival 
Beltrum voor komend jaar als doel 
dat 200 deelnemers aan de hele run 
meedoen. Een doel welke gezien de 
deelnemers aan de TSC en de RUC 
toch zeker haalbaar is. 

T-SHIRT
Om de survivalrunners een beetje 
over de streep te trekken, zal voor 
deelnemers aan de hele run een 
exclusief wedstrijdshirt worden ge-

maakt. Een shirt waarin eigenlijk 
elke survivalrunner in wil rondlo-
pen. Kortom, start met de training 
en geef je medio oktober op voor 
de hele run in Beltrum.

200 deelnemers aan de hele run 
Beltrum
Beltrum - Vermoeid, leeg, ver-
zuurde onderarmen, maar met 
bandje over de finish. De hele 
run van Beltrum, de oersurvi-
val van Nederland, is voor de 
geoefende survivalrunner te 
volbrengen.
De voorbereidingen voor de 
22e survivalrun van Beltrum 
op 9 januari 2011 zijn op dit 
moment al weer in volle gang. 
De belangstelling voor deze 
wedstrijd neemt elk jaar toe. 
Afgelopen keer namen maar 
liefst meer dan 1.000 deelne-
mers mee aan de survivalrun 
van Beltrum.
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Paul Seesing, wethouder van de ge-
meente Bronckhorst memoreerde in 
zijn toespraak tot de jubilerende mu-
ziekvereniging het grote belang van 
Jubal binnen de gemeenschap. Hij 
prees Jubal voor het feit dat er zoveel 
leerlingen in opleiding zijn en dat de 
vereniging daardoor nog steeds groei-
ende is. Oud voorzitter Wim Altena 
ging op humoristische wijze in op de 
geschiedenis van de vereniging. Na-
mens de ere- leden bood hij het mu-
ziekstuk ‘Mac Arthur Park ‘ aan. 
De familie Engels, met zoon Wout op 
altsaxofoon, ma op de basklarinet en 
pa op de trombone, bood deze mid-
dag een prachtige muzikale felicita-
tie aan. Everdien Berendsen, voor-
zitter van Jubal maakte bekend dat 
Jan Schieven, eveneens oud- voorzit-
ter is benoemd tot Lid van Verdien-
ste. Echtgenote Anja kreeg bloemen 

overhandigd. Joop Harmsen van de
KNMF overhandigde Henk Samberg
de gouden erespeld met bijbehoren-
de oorkonde en een bos bloemen.
Henk Samberg is namelijk 60 jaar
muzikant, 53 jaar bij Crescendo uit
Ratum bij Winterswijk en de afgelo-
pen zeven jaren muzikant bij Jubal.
Ook een gouden erespeld voor Ben-
nie Wiecherink vanwege zijn 60 jarig
lidmaatschap bij Jubal.

Vervolgens laat ook voorzitter Ever-
dien Berendsen de geschiedenis van
Jubal de revue passeren. Zij roemt de
sfeer binnen de vereniging, de groei
met nieuwe leden en jeugdleden. Zij
presenteert het nieuwe logo van Jubal
en overhandigt het, op een groot op-
rolbaar formaat , aan de vereniging.
De familie Holtslag brengt vervolgens
een gevoelige muzikale hulde, Marie-
José op altsaxofoon, dochter Maartje
op klarinet en zoon Stijn op trompet.
Zaterdagavond was er voor alle leden
bij Den Elter een feestavond. Het jubi-
leumjaar van Jubal wordt zondagmid-
dag 23 januari 2011 afgesloten. Dan
geeft Jubal samen met het Vordens
Mannenkoor een Nieuwjaarsconcert
in de St. Martinuskerk in Baak.

Waarderende woorden 
voor jubilerend Jubal

Vierakker - Zaterdagmiddag 
hield de muziekvereniging Jubal 
uit Vierakker/ Wichmond in het 
Ludgerusgebouw in het kader van 
het 60 jarig bestaan een receptie 
die verrassend begon met een se-
renade door de AMV jeugd onder 
leiding van Lucian Venderink.

Frans de Wit reed in dezelfde wed-
strijd naar een 31e plek. De Wit 
reed een dag eerder ook al een na-
tionale veldrit in Rhenen. In deze 
wedstrijd werd hij 40e. De RTV´ers 
Simon Bargeman en Felix Wolbert, 
voornamelijk actief op de weg, be-
haalden vorige week op een andere 
manier succes. Hun ploeg, het Kan-
jers voor Kanjers Cyclingteam, werd 
eerste in een door de Aaltense Ra-
bobank georganiseerde verkiezing 
voor stichtingen en verenigingen 

die een goed doel steunen. Dank-
zij de prijs kan de ploeg een extra 
ploegleiderswagen aanschaffen. 
De stichting Kanjers voor Kanjers 
zet zich in voor het welzijn van 
kinderen door evenementen voor 
de jeugd te organiseren. De wieler-
ploeg zet deze stichting zowel bin-
nen als buiten het wedstrijdseizoen 
in de spotlights. 

Thijs van Amerongen bevindt zich 
momenteel op Mallorca voor een 
trainingskamp. Bij een tempera-
tuur van 22 graden bereidt de veld-
rijder uit Vorden zich voor op de 
veldritten van de komende maan-
den, waaronder het NK en diverse 
internationale wedstrijden. Op zijn 
website, www.thijsvanamerongen.
nl, houdt hij een dagboek bij van 
zijn trainingen en wedstrijden.

Makkink 15e in veldrit 
Almelo
Wichmond - Peter Makkink uit 
Hengelo is zondag 15e geworden 
tijdens het Nationaal Veldrit-
weekend in Almelo. De renner 
van RTV Vierakker-Wichmond 
nam op een zeer modderig en 
daardoor technisch parcours 
deel in de categorie Masters.

Café Hotel Pension Zaal Heezen aan 
de J.F. Oltmansstraat 5 in Steenderen 
stamt uit de 19de eeuw, 1836 en is 
in 1888 met een schuur uitgebreid. 
De aanbouw in jugendstilvormen da-
teert uit 1906. In 1996 is de voorma-
lige huiskamer verbouwd tot feest-
zaal. Gerrit Heezen (53) is er geboren 
en getogen. Zijn zus ging al jong in-
tern en is verpleegster. “Ik heb mijn 
mavodiploma, heb op de middelbare 
detailhandelsschool gezeten en zat in 
militaire dienst,” vertelt Gerrit. Hij 
wist niet wat hij wilde worden, maar 
werkte in de winkel en het café. “Toen 
mijn ouders 65 werden, dat is 25 jaar 
geleden, nam ik de zaak over.” Ger-
rit ging dinsdagsnachts rechtstreeks 
na het caféwerk naar de groentevei-
ling. Woensdagsmiddags was de win-
kel dicht en sliep hij. Die combinatie 
was verre van ideaal wat uiteindelijke 
leidde tot beëindiging van de winkel. 
Vader Heezen bleef nog lange tijd be-
trokken bij het Café. “Hij kwam elke 
dag,” lacht Gerrit. 
“Zijn geheugen was nog ijzersterk: 
wanneer er bijvoorbeeld een foto in 
de krant stond waarbij namen van 
personen misten, wist hij wel precies 
wie wie was.” 

Ada Boesveld kwam tien jaar gele-
den in het leven van de kroegbaas. 
Zij werkte toen bij de gemeente Lo-
chem. Na een half jaartje leverde ze 
uren in om meer in het bedrijf van 
Gerrit te gaan werken. In 2004 be-
sloot zij vanwege de ophanden zijnde 
reorganisatie bij de gemeente en het 
vertrek van een fulltime medewerk-
ster bij Heezen, in Lochem te stoppen 
om voltijd mee te gaan helpen in het 
horecabedrijf. 

Café Heezen mag rekenen op veel 
vaste klanten. “Dat zijn mensen die 
het leuk vinden om naar de kroeg 
te gaan, die hechten aan de gezellig-
heid en de sociale contacten,” vertelt 
Ada. “Naast de vele klanten zijn er 
natuurlijk ook de passanten en be-
zoekers die vooral met evenementen 
als Koninginnedag en de kermis hier 
komen.” 

Tijdens de kermisdagen is het voor de 
horeca hard werken. Veel livebands 
treden dan op. Ik vind het prachtig 
als mensen zeggen: “Verdorie, wat 
heb je een goeie band staan’. Daar 
doe je het voor.” Bij Heezen dateert 
die traditie al van oudsher. “Vroeger 
had je hier dubbeltjesdansen,” lacht 

Gerrit. ”Dan was de tap hier in de 
keuken, het café was leeg en dan van 
die lange smalle banken erin. De mu-
zikanten zaten met drie man op het 
biljart, daar lagen platen op. De men-
sen stonden langs de kant.” 

Gerrit vertelt: “Livemuziek heb ik al-
tijd hoog in het vaandel gehad. Gelijk 
toen ik het hier los deed, 25 jaar ge-
leden, heb ik dat in het café gehad. 
Als je de schuifdeuren opendeed 
stapte je bij mij in de huiskamer. Dus 
daar ging alles -de tafels, stoelen en 
het bankstel, eruit. Zaterdagsavonds 
was het bal, bommetje vol.” Zondags 
maakte Gerrit alles schoon en zette 
alles er weer in. 

Er is veel keuze in livemuziek. “Bands 
die graag willen spelen, laten dat zelf 
weten. Die informatie bewaar ik alle-
maal,” vertelt Ada. “Op het moment 
dat we iets gaan organiseren, gaan we 
daarin kijken. Je hoort links en rechts 
ook wel eens: ‘We hebben nou een 
leuke band gezien!’.” De Ierse rock-
band Big Generator, de huisband, 
komt speciaal voor het jubileum 
over. “Die landen pas zondagsmid-
dags kwart over vier. En maandags 
vertrekken ze weer.” 

In de zomer en de weekenden ver-
blijven vooral toeristen in Hotel Café 
Heezen. De overige weken zijn het 
werklieden die in de buurt aan het 
werk zijn, zoals van de Nacap, Aviko 
en Frico. “Die jongens horen het via 
anderen: ‘Daar kun je leuk zitten’. 
Het is niet alleen hotel, hier kunnen 
ze ‘s avonds lekker een biertje drin-
ken, biljarten of darten,” legt Ada uit. 
“Deze gasten eten, als ze wat langer 
blijven, met de pot mee. Die lusten 
ook wel eens een gehaktbal of karbo-
nade in plaats van een biefstuk of var-
kenshaas. Ik kook meestal en houd 
daarbij rekening met de maaltijd 
wensen. Gasten die maar één nachtje 
blijven eten van de à la carte kaart. 
Heezen werkt daar al 15 jaar mee. 
Ook hebben we stamppotbuffetten 
en dit jaar zijn we in de zomermaan-
den gestart met maandmenu’s.“ 
Het rookverbod is het ergste wat het 
caféleven is overkomen, vinden Ger-
rit en Ada. “Er zouden in de hele 
horeca nieuwe klanten komen. We 
moeten ze nog zien,” wil Gerrit toch 
even kwijt. “Zelfs niet-rokers die 
hier komen zeggen: ‘Laten ze alsje-
blieft het roken weer toestaan, dat 
is gezelliger’. Nu zit iedereen in de 

rookruimte binnen of buiten op het 
terras onder de overkapping.” Het ro-
ken binnen werd in eerste instantie 
nog oogluikend toegestaan, totdat er 
een flinke boete werd gegeven door 
de VWA. “Toen hebben we het weer 
verboden binnen.” 

Verenigingen vinden bij Heezen 
eveneens een leuke plek, zoals de 
Motorclub, MC De Blijde Rijders. “Het 
Oranjecomité en de Kermiscommissie 
vergaderen hier al van oudsher. De 
Kermiscommissie vergadert regelma-
tig op maandagavond en dan zijn wij 
los,” vertelt Gerrit, die aanvult dat ze 
zeven dagen per week open zijn -van 
1 oktober tot 1 april op de maandag, 
dinsdag en woensdag vanaf 16.00 
uur, de overige dagen vanaf 12.00 
uur. “Voorheen kwam hier ook IJs-
club De Molenkolk, maar die hebben 
nu een eigen gebouw. Vroeger was 
hier de voetbalvereniging, die hadden 
toen ook geen kantine. Nu heeft elke 
vereniging een eigen plekje.” 

Heezen doet wel aan sponsoring. Het 
vierde herenteam van S.V. Steende-
ren bijvoorbeeld. “Het was een nieuw 
team, een vriendenclub en die zoch-
ten een sponsor,” vertelt Gerrit. “De 
sponsoring is een kwestie van wissel-
werking.” Het team komt voor ver-
trek naar uitwedstrijden bij Heezen 
bijeen en Gerrit en Ada zorgen dan 
voor de koffie. Na de wedstrijd eten 
en drinken ze wat in het café. Tijdens 
de feestjes in Heezen zijn de voetbal-
vrienden ook meestal wel aanwezig. 
Sponsoring is er ook voor het eerste 
Herenteam van de Volleybal Vereni-
ging in Steenderen, WIK. Ook zij ver-
zamelen voor de uitwedstrijden bij 
Heezen en zijn welgeziene gasten. 

In het Café worden ook sporten be-
oefend. Darten bijvoorbeeld, maar 
ook biljarten. Bij de IJsselkring speelt 
het team Heezen mee in de kroegen 
biljartcompetitie. “We hebben één 
team dat dit jaar in de competitie 
biljart. De anderen komen hier on-
derling,” vertelt Ada. “Helaas zijn er 
tegenwoordig niet veel jongeren die 
nog biljarten. Dat horen we ook van 
collega’s.” 

HET 25-JARIG 
JUBILEUMPROGRAMMA: 
Vrijdag 12 november 2010 van 17.00-
20.00 uur Receptie met medewerking 
van DJ Double U2. Vanaf 20.30-01.00 
uur optredens van Mash, Van Peelen 
en Revolting (voorheen The Heezen-
band). De entree is vrij. 
Zondag 14 november 2010, van 18.00-
22.00 uur staat Big Generator op het 
podium met als support act The 
Rockmonsters. De voorverkoop is 1 
november gestart.

25 jaar 
Café Hotel Pension Zaal Heezen

Steenderen - Café Hotel Pension Zaal Heezen bestaat 25 jaar op 14 
november 2010 en dat wordt gevierd met een jubileumweekend. Vrij-
dagmiddag 12 november wordt een receptie gehouden waarna tijdens 
een muzikale avond verschillende locale bands optreden. Zondag 14 
november speelt de voor het eenmalig speciale concert naar Neder-
land gevlogen Ierse band: Big Generator.

Ada Boesveld en Gerrit Heezen vieren uitgebreid het 25 jarig jubileum.



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

Wat is: A. Windbuul: Een blaaskaak. 
  “’n Grolsen Windbuul.”

 B.  Tuntelderi’je: Gepruts, geklungel. 
  “Allemaole tuntelderi’je van lek mi’j ‘t vesjen.”

 C.  Ongemak: 
  1: Moeilijk kunnen lopen “Ongemak an de bene hebben.”
  2: Ongeneeslijk ziek zijn. “’t Verkeerde ongemak hebben.”

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Aan het hof werd niet alleen instru-
mentale muziek gespeeld, er werd 

natuurlijk ook gezongen. Sopraan
Murni Suwetja zingt o.a. uit de de
opera Armide van Jean Baptiste Lully,
een z.g. “tragédie en musique”. Het
Zutphens Barok Ensemble heeft al
vaak met Murni samengewerkt, dit
keer met Franse hofmuziek.
Het Zutphens Barok Ensemble speelt
met een blazersbezetting van 2 traver-
si, 2 hobo’s, fagot  en  een stijkersbe-
zetting van 3 eerste, 3 tweede violen,
3 altviolen en 2 celli. Het ensemble
is opgesteld rondom het klavecimbel.
De concerten beginnen met een korte
toelichting op de te spelen werken. Er
wordt geen entree geheven, maar aan
het eind van het concert wordt van
de bezoekers een vrijwillige bijdrage
gevraagd. 

Webadres: 
www.zutphensbarokensemble.nl
Zondagmiddag 14 november 15.30 
St Willibrorduskerk, 
Vierakkersestraatweg

Muziek van de Zonnekoning
Vierakker - Het Zutphens Barok 
Ensemble speelt binnenkort een 
tweetal concerten, onder meer 
in Vierakker. Het ensemble heeft 
een programma samengesteld 
van Franse muziek zoals die ge-
speeld werd aan het Hof van Louis 
XIV, de Zonnekoning. Op het pro-
gramma staan werken van Jean 
Baptiste Lully (1632-1687), Henri 
Desmaret (1661-1687), Michel-
Richard Delalande (1657-1726) en 
Marc-Antoine Charpentier (1643-
1704). Al deze componisten heb-
ben voor het Franse Hof gewerkt 
en de muziek die het Zutphens 
Barok Ensemble ten gehore gaat 
brengen is tijdens diners en fees-
ten gespeeld. Soms is dat ook te af 
te lezen aan de titel van ëén van 
de stukken van Delalande: “Symp-
honies des soupers du Roy”.

In augustus 2010 is deze derde klas 
begonnen aan een intersectoraal 
programma met de naam Codi. De 
afkorting Codi staat voor Commercie 
en Dienstverlening. Codi is een breed 
praktisch programma waarin, aan de 
hand van thema’s en levensechte pro-
jecten, verschillende onderdelen van 
de vier Vmbo-sectoren (Economie, 
Landbouw, Techniek en Zorg & Wel-
zijn) met elkaar in verband worden 
gebracht. Toen iedereen een plaatsje 
had gevonden in het lokaal, legden 
de docenten uit dat de leerlingen ge-
werkt hadden aan het thema “Ont-
moeting” met als opdracht het ont-
werpen van een hangplek voor jon-
geren. Daarvoor hadden zij, in groep-
jes, onderzocht en in kaart gebracht 
wat een geschikte plek zou kunnen 
zijn. Verder hielden zij een buurt-
onderzoek met vragen als: “Hoeveel 
last heeft Vorden van hangjongeren; 

vindt u dat er een vaste hangplek voor
hen moet komen?” Ook het op schaal
tekenen en als maquette ontwerpen
van de hangplek en een begroting
van de kosten maakten deel uit van
de opdracht. “Met de presentaties wil-
len zij u de resultaten van hun werk
van de afgelopen weken laten zien”,
lichtte één van de docenten toe. 

De ouders ontdekten dat hun zoon of
dochter in het vmbo en op de mavo
veel meer leert dan vaak wordt ge-
dacht. Hoewel het voor de leerlingen
de eerste keer was, hielden zij prima
Powerpoint-presentaties. Elk groepje
kreeg dan ook een welverdiend ap-
plaus. Op het verzoek van veel ouders
om zo’n avond nog eens te herhalen,
reageerden de docenten uiteraard po-
sitief. Zo kwam er een einde aan een
“Ontmoeting” die nog veel beloften
inhoudt voor de toekomst.

Beeckland-mavo presenteert 
“Hangplekken”

Vorden - Op dinsdagavond 2 november waren op ‘t Beeckland, locatie
Nieuwstad, de ouders van klas 3 van de gemengde leerweg en de mavo
uitgenodigd.

Het comité is bijzonder verheugd over 
de toezegging van diverse landgoedei-
genaren dat de jacht over stukken van 
hun grondgebied mag plaatsvinden. 
‘Zonder hen is het niet mogelijk om 
een dergelijk cultuur- historisch eve-
nement te organiseren’, zo zegt Tiny 
Koning. Het jachtgezelschap verza-
melt zich zaterdagmiddag rond 13.00 
uur op de weide voor kasteel Vorden. 
De start van de eerste run vindt aan-
sluitend om 13.15 uur plaats nabij de 
Waarlerweg. Vandaar uit gaat het ge-
zelschap via de Hengeloseweg, Ham-
minkweg, Deldenseweg, wederom 
Hengeloseweg naar de Zomervreugd-
weg. Daar vindt de eerste kill plaats. 

De tweede run gaat om 14.00 uur na-
bij de Berkenlaan van start. Vandaar 
uit loopt de route via de Maalderink-
weg, Lieferinkweg, Het Stapelbroek, 
Heldersboomdijk naar landgoed t’ 
Zelle waar de 2e kill is. 

De derde run start om 14.15 uur aan 
de Beukstege. Daarna gaat de jacht via 
de Zelledijk, Lindeseweg, Kostedeweg, 
Schuttestraat richting kasteel Vorden 
waar de jacht wordt afgeblazen. An-
dré van Leeuwen, een man met een 
jarenlange ervaring op paard en met 
de honden, fungeert dit jaar tijdens 
de Jacht als Master. Hij is de opvolger 
van Joris Lichtenvoort Cats, jarenlang 

de Master in Vorden. Henk Rotting-
huus is zaterdag de Fieldmaster en 
Gert Lourens is de Huntmaster.

Tijdens de komende slipjacht is er 
vanaf 13.00 uur in de serre van hotel 
Bakker een foto- expositie te zien van 
de slipjacht 2009. Deze foto’ s zijn ge-
maakt door Peter Tump. Het betreft 
een niet- alledaagse serie waarin de 
sfeer van de jacht onder prachtige 
weersomstandigheden goed tot zijn 
recht komt. De ruiters, de honden 
en de paarden zijn in specifieke uit-
sneden afgebeeld en vormen zo een 
bijzondere vlakverdeling in de foto’s. 
Naast de serie ingelijste foto’ s is er 
nog een kleine serie te zien uit mar-
kante portretten van de jagers van 
2009. De foto’s zijn ook te koop en 
worden geprint in een oplage van 
maximaal 5 stuks.

Slipjacht Vorden

Vorden - De leden van het Jachtcomité Vorden, bestaande uit Tiny 
Koning, Albert Mulderije en Appie Noordkamp zijn deze week druk 
bezig met het uitzetten van de slipjacht die zaterdag 13 november 
aanstaande gehouden zal worden.

Foto te zien tijdens expositie hotel Bakker.

Burning Paris is een energieke band 
waarvan de leden afkomstig zijn uit 
Brabant en Gelderland. Ze spelen 
gitaarrock met een melancholisch 
tintje. Het combineren van stevige 
gitaarrock met vrouwelijke vocalen 
geeft een geheel eigen geluid. In janu-

ari 2010 is de band ontstaan na een 
initiatief van gitarist Gérard en bas-
sist Dave. Dit creatieve en gedreven 
duo werkte reeds eerder samen. 
Stralend middelpunt van Burning 
Paris is de talentvolle zangeres Zilla. 
De opzwepende en strakke drum-

partijen worden door Bart ingevuld. 
De invloeden zijn divers, waarbij de 
kracht van Incubus en Foo fighters 
en de cross-over sound van Guano 
Apes en Paramore als referentie op 
zijn plaats zijn. 

Bij het schrijven van de nummers is 
een originele invalshoek en sfeer be-
langrijk en wordt qua opbouw voor 
een duidelijke structuur gekozen. 
Een goede zanglijn of een lekker in 
het gehoor liggende riff vormen vaak 
een goede basis. De nummers gaan 
over onderwerpen die hen raken of 
over dagelijkse situaties. 
De band is op dit moment volop be-
zig nieuwe nummers te schrijven. In 
2010 zal Burning Paris een bliksem-
start maken middels demo opnamen 
en try-outs. Ze schrijven zich in voor 
verschillende bandwedstrijden en 
proberen veel live ervaring op te bou-
wen. Zondag 21 november speelt de 
band op de muziek 8 daagse in Doe-
tinchem.

U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

‘Burning Paris’ 
bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 17 november speelt de band Burning Paris 
tussen 20.00 en 22.00 uur een aantal nummers live in het program-
malive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt 
uitgezonden.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL



Het verantwoord maken van keuzes in materiaal- en energiegebruik is voor Weevers net zo  vanzelf-
sprekend als voor een boom, gebruik maken van wat de natuur biedt. Kiezen voor Weevers is kiezen 
voor een duurzame en kwalitatieve samenwerking. 

Drukkerij Weevers, Vorden, tel.: (0575) 55 10 10 www.weevers.nl

Een verantwoord product
maakt indruk

studioEmausNetElnadrukkerij



Het wordt kouder
de nachten langer

tijd voor een lekker warm dekbed

Donsdekbed Dreamstar 
90% witte ganzendons.  
Cassette gestikt. 100% katoenen tijk. 

1 pers.  140/200 van 199,- NU 139,-
1 pers. xl 140/220 van 219,- NU 159,-
2 pers.  200/200 van 299,- NU 219,-
litsjum.  240/200 van 359,- NU 249,-
litsjum. xl 240/220 van 399,- NU 279,-

Donsdekbed Dreamstar  4-seizoenen
90% witte ganzendons. 
Cassette/Carré gestikt. 100% katoenen tijk.

 1 pers.  140/200 van 269,- NU 189,-
1 pers. xl 140/220 van 299,- NU 209,-
2 pers.  200/200 van 409,- NU 279,-
litsjum.  240/200 van 489,- NU 319,-
litsjum. xl 240/220 van 539,- NU 359,-

 Synthetisch dekbed met 100% katoenen 
percaline tijk en met polyester hollow 
fi ber vulling (anti allergisch).
 
1 pers.  140/200 van 69,- NU 49,-
1 pers. xl  140/220 van 79,- NU 59,-
2 pers.  200/200 van 99,- NU 79,-
litsjum.  240/200 van 119,- NU 89,-
litsjum. xl  240/220 van 129,- NU 99,- 

 DONZEN DEKBEDDEN  ANTI ALLERGIE DEKBEDDEN

 PARKEREN VOOR DE DEUR  Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816 

 openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur

vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

 Synthetisch 4-seizoenendekbed met 100% 
katoenen percaline tijk en met polyester 
hollow fi ber vulling (anti allergisch).

 1 pers.  140/200 van 109,- NU 79,-
1 pers. xl  140/220 van 119,- NU 89,-
2 pers.  200/200 van 149,- NU 119,-
litsjum.  240/200 van 179,- NU 139,-
litsjum. xl  240/220 van 199,- NU 159,-

 100% poolse ganzendons. 
Cassette gestikt. 100% katoenentijk.

 1 pers.  140/200 van 219,- NU 179,-
1 pers. xl 140/220 van 239,- NU 199,-
2 pers.  200/200 van 349,- NU 259,-
litsjum.  240/200 van 409,- NU 299,-
litsjum. xl 240/220 van 449,- NU 329,-

 100% poolse ganzendons. 
Cassette gestikt. 4 seizoenen uitvoering. 
100% katoenentijk.

1 pers.  140/200 van 419,- NU 279,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- NU 299,-
2 pers.  200/200 van 589,- NU 419,-
litsjum.  240/200 van 669,- NU 489,-
litsjum. xl 240/220 van 729,- NU 539,-

 TOPKLASSE DEKBED 

Er zijn ook dekbedden in de 
maten 200/220 en 260/220!

100% zuiver scheerwollen winterdekbed 
met een 100% katoenen tijk.

 1 pers.  140/200 van 89,- NU 59,- 
1 pers. xl  140/220 van 99,- NU 69,-
2 pers.  200/200 van 139,- NU 99,-
litsjum.  240/200 van 149,- NU 109,-
litsjum. xl  240/220 van 159,- NU 119,-

 100% zuiver scheerwollen 4 seizoenen-
dekbed met katoenen tijk.

 1 pers.  140/200 van 129,- NU 99,- 
1 pers. xl  140/220 van 149,- NU 109,-
2 pers.  200/200 van 199,- NU 149,-
litsjum.  240/200 van 219,- NU 169,-
litsjum. xl  240/220 van 239,- NU 179,-

 100% WOLLEN DEKBEDDEN

 Actie’s zijn geldig zolang de voorraad strekt en 

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

 Dit is slechts een klein deel van 
onze gehele collectie dekbedden

gratis dekbedset bij elk dekbed



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Passchier haarmode zoekt een enthousiaste en ervaren

Topstylist(e)/Stylist(e)
Fulltime of Parttime zelfstandig kunnen werken, op de hoogte zijn met 
moderne knip- en kleurtechnieken, en bereid zijn om cursussen te volgen. 

Wij bieden je een prettige werkomgeving in een ruime moderne salon. 
Interesse? Bel (0575) 464017 na 19.00 uur (0575) 462419 of vul het
sollicitatieformulier in op onze website www.passchierhaarmode.nl

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

OPLEIDING MET ZICHT OP BAAN?
Nieuwsgierig? 

Maak een afspraak voor een gratis intake.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

VOORMAN/ VOORVROUW LOGISTIEK M/V

Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr.; VMK00540

Werkzaamheden;
Voor deze baan zijn we op zoek naar een sterke persoonlijkheid, 
iemand met een natuurlijk overwicht, iemand die voor zijn zaak 
staat. Daarnaast moet je het leuk vinden om mee te werken, 
maar ook om aan te sturen, te plannen (personeel) en om alles 
administratief juist, compleet en tijdig te verwerken.

Functie eisen;
- Je heb relevante werkervaring;
- je bent administratief onderlegd, met name met Excel;
- je bent leidinggevend ingesteld;
- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een flexibele 

instelling.

CNC FREZER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VMK00522

Werkzaamheden;
Voor een metaalbedrijf in de omgeving Aalten zoeken wij 
een ervaren CNC-frezer. Kun je zelfstandig werken met een 
besturing van een 5-assige freesbank, dan kunnen we jou een 
uitdagende baan bieden.

Functie eisen;
-  Ervaring als CNC Frezer;
-  affiniteit met metaal.

RECEPTIONISTE M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenummer; VIW00634

Werkzaamheden;
Het beheren van de telefooncentrale en het ontvangen van 
bezoekers. Het verrichten van secretariële werkzaamheden als: 
kopieren, mailings verzenden en het inbinden van rapporten, je 
bent medeverantwoordelijk voor de kantoor- en keukenvoorraad. 
Daarnaast verricht je diverse facilitaire werkzaamheden. Het 
gaat in de eerste instantie om een fulltime functie (je vervangt 
iemand die met zwangerschapsverlof gaat) Daarna wordt het 
een parttime functie.

Functie eisen;
-  MBO opleiding in relevante richting;
-  minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie;
-  ervaring met digitale telefooncentrale met 6 lijnen;
-  ervaring met MS Office pakketten;
- uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift

ENGINEER M/V
Omgeving Groenlo - Fulltime - vacaturenummer; VIW00693
 
Werkzaamheden;
Als engineer verzorg je de werkvoorbereiding voor tankbouw. 
Je verricht ordergebonden en/of projectmatig teken- en con-
structiewerk. Je gaat technische handleidingen schrijven van 
afgeleverde bulkwagens.

Functie eisen;
- Analytisch ingestelde HTS-er Wtb;
- ervaring met 3D-CAD-software, bij voorkeur Inventor;
- communicatief goed onderlegd.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
Omgeving Deventer - fulltime- vacaturenummer; VIW00635
 
Werkzaamheden;
Je draagt zorg voor de correcte en efficiente uitvoering van 
dagelijkse en periodieke financiele handelingen als: het contro-
leren/inboeken van inkoopfacturen, de facturatie van verkoop-
facturen, debiteurenbeheer, coordinatie van de urenregistratie 
van medewerkers, het ondersteunen van de administrateur en 
de officemanager.

Functie eisen;
- MBO opleiding in relevante richting;
-  ervaring in soortgelijke functie;
- kennis van de door de overheid vastgestelde eisen ten aanzien 

van administratief beheer;
- kennis van Excel, Word en Outlook;
- kennis van het programma Accountview is een pré;
- verantwoordelijkheidsgevoel t.a.v. vertrouwelijke informatie.



MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Bel voor info Bert Onstenk:
06 - 51 23 52 56
www.begeo.nl

in Bronckhorst en omstreken

NIEUW: VOEREN IN
LOONWERK MET BEGEO

BEGEO
handelsonderneming

 + dienstverlening

Zaterdag 13 november

PRINSENBAL
VAN

MET O.A. BEKENDMAKING VAN DE NIEUWE PRINS

STROPDASDRINKEN

M.M.V. FIFTY FIFTY
EN DIVERSE NEDERLANDSE ARTIESTEN

Zondag 14 november
Bokbiermiddag

Diverse soorten,  
maar ook diverse jaargangen bokbier. 

Muziek: Sugar Mama
Aanvang: 16.00 uur. Entree gratis.

Live-muziek elke laatste woensdag van de maand
(van 21.00 tot 24.15 uur) en veelal akoestisch op de

2e zondagmiddag van de maand (16.00 tot 20.00 uur).

Gunnebo Doetinchem B.V. is een productiebedrijf dat deel uitmaakt van de wereldwijd
opererende (Zweedse) Gunnebo Groep. Met 160 medewerkers produceert de onderneming
beveiligings- en inbraakwerende producten. Door hoogwaardige kwaliteit in combinatie met
modern design, flexibele en efficiente produktielijnen, en een hoge leverbetrouwbaarheid
heeft de groep een leidende positie in de mondiale markt. Klanten zijn onder andere
industriële bedrijven, banken, financiële instellingen en overheid. Kenmerkend voor de
organisatie is gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het succes en een pragmatische
aanpak. Nadere informatie over Gunnebo is te vinden op Internet onder www.gunnebo.com

Vanwege uitbreiding van de afdeling engineering zijn wij namens Gunnebo Doetinchem
op zoek naar een:

ENGINEER M/V
(die “out – of – the – Box” kan denken en doen)

Als Engineer opereert u in een team van 5 personen, professionals op het gebied van
beveiligings- en inbraakwerende producten. U bent samen met hen verantwoordelijk voor
het ontwikkelen en doorontwikkelen van nieuwe en bestaande producten. Efficiency is een
sleutelwoord. U bent uitstekend in staat om vernieuwingen en verbeteringen in beeld te
brengen. U verliest daarbij efficiente productiemethoden en nieuwe materiaaltoepassingen
niet uit het oog. Binnen het produktie-team voorziet U, Uw collega’s van informatie
aangaande mogelijkheden, en bottle-necks. U rapporteert aan het Hoofd Engineering.

Uw profiel:
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die voldoen aan het volgende profiel:

• afgeronde opleiding in een werktuigbouwkundige richting
• ten minste een MTS+ werk- en denkniveau
• relevante engineerings ervaring
• sterke affiniteit met (plaat)staalverwerking
• ruime ervaring met Inventor
• beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot Maurice Kingma, 
hij is te bereiken onder nummer 0575 555518. Sollicitaties kunt u richten aan: 
Euro Planit Personeelsdiensten; Postbus 50, 7250 AB  Vorden, 
of via E-mail naar m.kingma@europlanit.nl



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 8 t/m zondag 14 november 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

1.49

0.99
per 100 gram

Achterham    
vers van het me

2e

halve
 prijs!*

Almhof yoghurt of 
chocolade mousse    
alle soorten, 
2 bakjes of bekers à 
150-500 gram naar keuze

Biefstuk          
actie-kiloprijs 8.98

50%
korting!

8.99

per 500 gram

4.49

4.69
 

actie-literprijs 0.78

5.99

Coca-Cola    
alle soorten, 
4-pack à 4 flessen x 1.5 liter

Dr.Oetker Pizza Big Americans of Culinaria
alle soorten, 3 stuks naar keuze

3e
 gratis!

Nieuwe oogst: 
Spaanse 
handsinaasappelen

1.99
net 2 kilo

actie-kiloprijs 1.-

2.99

Hertog Jan Pilsener*    

25%
korting!

Koop een Hertog Jan Pilsener actieproduct en win exclusief 
bij Super de Boer een diner bij een sterrenrestaurant t.w.v. ¤350,-

0.59

Hutspot
zak 500 gram

1.19

Omo wasmiddel    
alle soorten, poeder pak 1242 gram 
of vloeibaar flacon 730-1500 ml, 
2 stuks naar keuze

11.58/11.98

6.99
2 stuks

5.99
Page toiletpapier zacht & sterk    
voordeelpak 16 rollen

3.99

3.49
per kilo

4.99

Saucijzen
voordeelpak

Smiths Hamka’s of Bugles    
alle soorten, 2 zakken à 100-120 gram 
naar keuze

1.65
2 stuks

actie-kiloprijs vanaf 6.88

1.98/2.06

3.99
 per 250 gram

actie-kiloprijs 15.96

Zalmfilet 
met huid          

4.75/5.37


