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Da Vinci for Hair
laat 99% van de
salons achter zich!

Chapeau voor
Sinterklaas

Steenlegging
aan De Steege

Prachtig 
jubileumconcert 
Sursum Corda

‘Soort baas van alle 
Vordense scholen’ 
brengt bezoek

Dinsdag 16 november 2010
72e jaargang no. 37

In Oostenrijk leerde zij Thomas Knie-
wallner kennen, van beroep kok in 
een hotel in Wenen. De kennisma-
king mondde uit in liefde. Een paar 
jaar geleden zijn Wendie en Thomas 
getrouwd. Alvorens het zover was trok 
het stel naar Utrecht waar Thomas 
chef kok werd. Wendie bleef voor-
alsnog bij de KLM werken met nog 
steeds in haar achterhoofd een eigen 
zaak te beginnen en dan het liefst in 
Enschede. ‘Een prachtige stad, waar 
ik de laatste tijd regelmatig een voet-
balwedstrijd van FC Twente bezoek’, 
zo merkt Wendie tijdens het gesprek 
op de ‘elfde van de elfde‘ op. (‘nee 
hoor, met carnaval heb ik helemaal 
niets’), zo zegt ze en passant!
Wendie: ‘Op gegeven moment kreeg 
ik een tip van een makelaar dat er in 
Vorden een restaurant te huur was. 
‘Vorden wordt het Ootmarsum van 
de Achterhoek genoemd’, zo vertelde 
de makelaar erbij. Het is een prachtig 
klein dorp waar veel kunstenaars wo-
nen’, zo kreeg ik er als uitleg bij. Eerst 
dacht ik bij mijzelf, wat moet ik toch 
in vredesnaam in een dorp, de stad 
trekt mij veel meer. Toch nieuwsgie-
rig geworden. De keren dat ik samen 
met Thomas vanuit Utrecht voor een 
bezoek aan mijn ouders over de A1 
reed, pakten we de afslag Voorst om 
daarna door Vorden te rijden. Even 
een kopje koffie drinken en terloops 
een kijkje bij de Rotonde nemen. Het 
viel ons op dat het restaurant altijd 
vol zat.
Vervolgens enkele gesprekken met 
Nico van Goethem gevoerd met als 

resultaat dat er een vijfjarig huurcon-
tract werd getekend. Na vijf jaren ver-
trekken we dan toch richting Ensche-
de, zo had ik mij voorgenomen. Het 
gebeurde niet, het beviel ons goed in 
Vorden en zo werd het huurcontract 
na die vijf jaren elk jaar stilzwijgend 
verlengd’, zo zegt Wendie.
In oktober jongstleden hebben Tho-
mas en Wendie de Rotonde gekocht 
en kort daarna besloten tot nieuw-
bouw over te gaan. Er was veel ach-
terstallig onderhoud, de koeling, de 
riolering, noem maar op. Inmiddels 
is het gebouw afgebroken en is het 
restaurant tijdelijk ondergebracht in 
een poffertjeskraam op het grasveld 
voor de kerk. Wendy en Thomas kon-
den deze kraam door bemiddeling 
van Dick Buunk huren. Wanneer al-
les volgens planning verloopt, staat er 
op 1 maart 2011 een compleet nieuw 
restaurant Bistro De Rotonde.
Wendie kijkt al reikhalzend naar die 
datum uit en heeft al plannen te over 
om de zaak via een bekende voetbal-
ler uit het oosten van ons land, te 
laten openen. ‘Zover is het nog lang 
niet’, zo voegt ze er lachend aan toe. 
Het belooft een prachtig restaurant 
te worden met bij de ingang open-
slaande deuren. Het beneden gedeel-
te heeft een open haard en een open 
keuken. Wendie: ‘Als je eenmaal 
binnen bent zie je overal ‘leven‘. Het 
beneden gedeelte wordt zodanig in-
gericht dat de bezoekers voldoende 
gelegenheid hebben om even ‘apart‘ 
voor of na- te borrelen. Er komt een 
moderne bar. In het midden komt 

een ‘Kloostertafel ‘( stamtafel )waar 
altijd lekkere hapjes klaar staan en 
waar de gasten een krantje kunnen 
lezen of een drankje kunnen nut-
tigen. De totale capaciteit bedraagt 
circa 65 personen’, zo zegt Wendie.
Gasten kunnen via de benedenverdie-
ping met de traplift naar boven. In 
de lift is voldoende ruimte voor een 
buggy, rolstoel e.d. Ook daar net als 
beneden een capaciteit voor ongeveer 
60 tot 65 mensen. Wendie: ‘Ook een 
goede mogelijkheid voor groepen. In 
de bovenverdieping komt ook een 
demonstratiekeuken waar we bij vol-
doende belangstelling ook workshops 
(met telkens verschillende thema’s) 
gaan geven. Die worden verzorgd 
door Thomas en mijn vader (Jan 
Vrieler). Mijn vader heeft in zijn le-
ven heel veel les gegeven. Bovendien 
is hij een uitstekende kok. In 1975 
won hij zelfs de ‘Zilveren koksmuts’, 
noem deze onderscheiding maar de 
Televizierring onder de koks’, zo zegt 
Wendie.
De Rotonde formule met hier en daar 
wat Weense invloeden (als je het res-
taurant binnenkomt ruik je bijvoor-
beeld de vers gebakken ‘Apfelstru-
del’), blijft ongewijzigd. Wel zal de 
menukaart t.z.t. worden uitgebreid 
met wildgerechten e.d. Het echtpaar 
heeft 28 werknemers, waarvan 15 in 
vaste dienst. Wendie: ‘De belangstel-
ling om thans in de Poffertjeskraam 
te eten, is zeer groot.
Om geen ‘nee’ te verkopen doen wij 
een dringend beroep op de mensen 
om, met name in de weekends, te    
reserveren (0575) 55 15 19.

Capaciteit wordt flink uitgebreid

De Rotonde via poffertjeskraam 
naar nieuwbouw

Vorden - Op 1 januari 2011 is het tien jaar geleden dat een lang gekoes-
terde wens van Wendie Vrieler in vervulling ging: zij kon samen met 
toen nog haar vriend Thomas Kniewallner, het restaurant De Rotonde 
van eigenaar Nico van Goethem huren. Wendie kijkt terug op die tijd 
en zegt: ‘Toen ik 22 jaar was wist ik één ding zeker: ik wilde zelfstan-
dig een horecabedrijf runnen. Mijn ouders hadden een goedlopende 
zaak in Haaksbergen, bovendien een zaak met veel potentie. Aange-
zien zij toen nog te jong waren om te stoppen, was op dat moment 
van overnemen nog lang geen sprake. Ik ben toen als stewardess bij de 
KLM gaan werken. Een prachtige baan’, zo zegt Wendie.

Wendie Vrieler en Thomas Kniewallner.

Het boekje heeft veel stof doen 
opwaaien in kerkelijk en gelovig 
Nederland. “Alsof je niet gelooft 
in wat je verkoopt!”, zo reageerde 
de voorzitter van de synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
Er werd een kerkelijke procedure, 
zeg maar onderzoek, tegen hem 
gestart, maar dat is inmiddels 
stopgezet. 

Hendrikse groeide op in een niet-
gelovig gezin in de Alblasserwaard. 
Hij was onder de indruk van het ge-
loof van de mensen om hem heen, 
die kracht putten uit het geloof. 
Dat kun je niet afdoen met: “Ze la-
ten zich maar wat wijsmaken”. 

Op donderdagavond 25 november 
bespreekt drs. H.J. Boon uit Zel-
hem dit boekje in zaal Withmundi 
in Wichmond, achter de Hervorm-
de kerk aan de Dorpstraat. Belang-
stellenden zijn van harte welkom. 
Er wordt volop ruimte geboden 
voor discussie.

Geloven in 
een God die 
niet bestaat
Wichmond - Dat is de prikke-
lende titel van een boekje van 
ds. Klaas Hendrikse, predikant 
van de Protestantse Kerk in 
Middelburg. Predikant Klaas 
Hendrikse: “God bestaat niet, 
maar ik geloof wel in God”. 
Hendrikse gelooft in een God 
die gebeurt of gebeuren kan. 
Hoe zit dat?

Er is - nog steeds - van alles te weinig, 
maar waar vooral behoefte aan is, 
zijn lakens en dekens. Misschien hebt 
u er nog wat op zolder liggen, die u 
toch niet meer gebruikt ? De werk-
groep neemt uw beddengoed graag in 
ontvangst op de zaterdagen 20 en 27 
november, en 4 en 11 december in de 
Voorde (achter de Hervormde kerk) 
van 10.00 tot 12.00 uur. Zo nodig kan 
het ook bij u opgehaald worden. U 
kunt daarvoor bellen naar Arend Jan 
Menkveld tel. 554248 of Ben Wagen-
voort  tel. 553513.

Lakens en 
dekens voor 
Roemenië
Vorden - De Werkgroep Partner-
gemeenten Oost-Europa, die na-
mens de Vordense kerken contact 
onderhoudt met de kerkelijke ge-
meenten in Sighet (noord-Roeme-
nië) heeft bij haar laatste bezoek 
in oktober jl. gesproken met de 
leiding van de afdeling psychia-
trie van het ziekenhuis aldaar.

Voor nadere info kan men bellen met 
Annie Velhorst (0575) 55 19 16.

Oproep 
Amnesty
Vorden - Om alle activiteiten in 
Vorden en Wichmond voort te 
kunnen zetten, zoekt de werk-
groep Vorden- Wichmond, nieu-
we enthousiaste leden.

Vorden - Maandagochtend zijn 
er tussen 10.45-11.45 uur sport 
en spelactiviteiten voor 60+. Dit 
wordt gehouden in de sporthal en 
is de eerste 6 weken gratis.

S p o r t  e n  s p e l

wonen en slapen
Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761



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.

Hervormde kerk Vorden 
Zondag 21 november 10.00 uur ds. J. Kool/ds. B. Neppe-
lenbroek, laatste zondag kerkelijk jaar

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 november 10.00 uur ds. F. W. Brandenburg, 
laatste zondag kerkelijk jaar.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 november 10.00 uur ds. Marianne Benard, laat-
ste zondag kerkelijk jaar. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 november 10.00 uur Eucharistieviering Cecilia-
feest  mmv Cantemus Domino

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 november 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 21 november 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, herenkoor.

Tandarts
20/21 november P. Scheepmaker, Ruurlo tel. (0573) 45 
25 13. 
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

VOL SMAAK
Elstar appelen nieuwe oogst    1 kilo 0,99
Zuurkool uit het vat 500 gram 0,69
Hollandse andijvie heel   500 gram 0,69
                    gesneden 400 gram 0,99
Navel sinaasappelen 
nieuwe oogst 10 voor 2,95
UIT EIGEN WARME KEUKEN

ambachtelijk bereide uiensoep + 
gratis stokbrood belegd met 
ananas en kaas 2 liter 9,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen 

naar onze winkel.
Aanbiedingen geldig t/m maandag 22 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
17 t/m 23 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 17 november
Tomatenbouillon / Boerenkool met spekjes, verse worst, 
rookworst, jus en zuurgarnituur.

Donderdag 18 november
1/2 gegrild haantje met frieten, appelmoes en rauwkost-
salade / griesmeelpudding met slagroom.

Vrijdag 19 november
Groentesoep / Pangafilet met pesto saus, pasta en rauw-
kostsalade.

Zaterdag 20 november (alleen afhalen/bezorgen)
Kipsaté met champignonsaus, frieten en rauwkostsalade 
/ ijs met slagroom. 

Maandag 22 november
Uiensoep met kaascrouton / Hollandse biefstuk met peper-
saus, aardappelen en rauwkostsalade.

Dinsdag 23 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

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

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

Alleen op afspraak.

• Nog geen kaarten voor de 
revue van Jong Gelre Vorden-
Warnsveld op 19 en 20 novem-
ber? Koop ze dan in de voor-
verkoop bij het dorpscentrum te 
Vorden.

• TE HUUR vrijstaande ruime 
woning met schuur a.d rand van 
RUURLO € 950.- per maand incl 
energiekosten tel 0573-452000

• Diepvrieskist; gratis op te ha-
len Vennemansweg 2 Vorden. 
Tel; 0575-556533

• 2 kamer appartement te huur 
in Hengelo Gld. per december 
a.s. Prijs € 475,-- exclusief per 
maand. Tel (06) 22 29 69 77

• Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt a 
contant. Tel. (0543) 45 13 11

• Reurlse midwinterhoornwan-
deling Zondag 28 nov. a.s. van 
10.00 - 16.00 u. Starten tot 14.00 
u. bij Pannenkoekboerderij De 
Heikamp. Zie voor uitgebreide 
informatie www.vvvberkelland.nl 
Keuze uit 3 routes: 6, 14 en 20 
km. Volw. € 3,50, kind. € 1,50. 
Inl. VVV Ruurlo 0573 453926.

• Sint en Piet bestellen? Dan dit 
nummer bellen: tel 0610110280 
b.g.g 0314-620600.

• Gezocht: een flinke zelfstan-
dige hulp voor tuinwerkzaam-
heden voor 1 ochtend p.w. te 
Vorden. Liefst met verstand van 
tuinieren. 0575-843103

• Nette, sociale, werkende jon-
geman van 27 uit Hummelo 
zoekt woonruimte in gemeente 
Bronckhorst. Tel: 0640885323



• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

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

MAISBROOD

EEN LEKKER LICHT 
MEERGRANEN 

BROOD

  NU VOOR 

                2.05

KAMPIOENTJES

   NU 

        0.35  
P.S.

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 16 t/m zaterdag 20 november.

SPECULAAS 
VLAAI

   

 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

         12.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

40 jaar
Zaterdag 20 november 2010 zijn wij 40 jaar ge-
trouwd.

Dit willen wij graag met U vieren.
U bent van harte welkom vanaf 15.00 tot 18.00 uur 
in zaal Langeler te Hengelo Gld.

Bennie en Mimie Tijssen

Baakseweg 16
7234 SJ  Wichmond
0575 - 441785

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

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

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Rookworst en erwtensoep

1 stuk en 1 liter600

SPECIAL

Caprese al Forno

100 gram225

VLEESWARENKOOPJE

Gegr kalfsfricandeau + 
tonijnsalade

2x 100 gram395

MAALTIJDIDEE

Stamppotten
diverse soorten

400 gram298

TIP VAN UW KEURSLAGER

4 Slavinken +
4 Hamburgers

samen voor550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Spaar bij uw Keurslager voor een gratis rookworst!!! Bij beste-
ding van elke € 5,00 krijgt u een stempel en bij een volle kaart  
(10 stempels) ontvangt u een gratis rookworst! Deze actie duurt 
tot en met 4 december 2010.

Welkom lieve

GIJS
 
Geboren op woensdag 3 november 2010.
Hij weegt 3255 gram en is 50 cm lang.

Henry van den Brink en Annemiek Besselink

Veldhoekseweg 12
7255 NH Hengelo Gld. 
Tel. 0573 - 78 51 74

Ogen als sterretjes, Een kindje heel klein
Wat zijn wij trots, Jouw papa en mama te zijn.

BART ANTOON TIES
Ties is geboren op 10 november 2010
3480 gram - 50 cm

Mathijs & Annemieke Nijhof-Smallegoor

Scheerdershof 19
7232 BK Warnsveld
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Burg. Galleestraat 26
7251 EB, Vorden
Tel. 0575-551421
www.lammerswoonadvies.nl

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

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



De sportieve aspiraties van de Sint zijn 
ook weer niet zo verwonderlijk wan-
neer je bedenkt dat Sint het meren-
deel van zijn leven in Spanje woont. 
En dat land is juist het sportiefste van 
de wereld. Denk aan de fabelachtige 
tennisser Nadal, denk aan Tour de 
France winnaar Contador en ‘lest but 
not least’ aan het Spaanse voetbal-
elftal dat afgelopen zomer in Afrika 
dankzij een 1-0 zege op Nederland 
wereldkampioen werd. Geen wonder 
dat Sint zo trots is als een pauw. Toen 
hij de afgelopen dagen al heel stiekem 
een kijkje in ons land kwam nemen, 
gebeurde dat onder herfstachtige om-
standigheden. Veel regen, storm en 
rukwinden en dat kostte hem de no-
dige mijters. ‘Ze waaiden zo maar van 
mijn hoofd af’, zo vertelde Sint toch 
wel geschrokken. 
De escapades op de daken liet hij aan 
zijn eveneens atletische Pieten en aan 
zijn paarden over. Het bestuur van de 
Vordense Ondernemers Vereniging 
was zaterdagmiddag intens de ge-
lukkig met de komst van de Sint en 
vooral blij dat de weergoden hadden 
meegewerkt. Jeroen Geubels namens 

het ontvangstcomité: ‘Je moet er toch 
niet aan denken dat de aankomst een 
paar dagen eerder was geweest, wat 
een weer zeg! Toch hebben wij met 
dit scenario rekening gehouden en 
laten wij de Sint zo dadelijk in een 
overdekte koets plaats nemen’. Toen 
Sint uit de trein was gestapt en vele 
handjes had geschud en hij overladen 
werd met prachtige tekeningen, nam 
hij samen met zijn Hoofdpiet inder-
daad in de overdekte koets plaats.
Het harmonieorkest van de muziek-
vereniging Concordia begeleidde 
hem tijdens de triomfantelijke in-
tocht door het dorp. De muzikanten 
hadden even daarvoor in de vorm van 
Sinterklaasliedjes, al heel wat muzi-
kale noten rondgestrooid. Voor Piet 
Jessica duurde de intocht wel wat 
lang en vond zij het traject toch wel 
erg vermoeiend. Geen wonder want 
Jessica had zich enorm muzikaal uit-
gesloofd. Zij assisteerde Concordia 
bij aankomst van de Sint, op drums. 
Blijkbaar had ze oordopjes ingedaan, 
want toen het orkest al lang met 
spelen had opgehouden, drumde Jes-
sica, tot hilariteit van de aanwezige 

kinderen, onverdroten door. Op het 
perron nog een leuke discussie tussen 
twee vriendinnetjes waarbij de vraag 
centraal stond, of Sint deze zaterdag 
zelf een treinkaartje heeft moeten ko-
pen! Sint zelf was in opperbeste stem-
ming en beloofde hij dat iedereen in 
Vorden, vanaf één jaar tot honderd, 
zaterdagavond de schoen mocht zet-
ten!
Na de intocht door het dorp ging 
het gezelschap richting het dorps-
centrum, waar een paar honderd 
kinderen waren samen gestroomd 
om de kindervriend te begroeten. De 
Sint kreeg ook hier een flink aantal 
tekeningen aangeboden, die hij, zo 
vertelde hij, zaterdagavond onder het 
genot van chocolademelk en specu-
laas op zijn gemak wilde bekijken ! 
Trouwens van enige rust was aan het 
eind van de middag geen sprake. Sint 
werd namelijk nog in school Kraan-
vogel verwacht. Kinderen van groep 
7 en 8 van de school voerden juist de 
musical ‘Blijf maar weg Sinterklaas‘ 
op. Wat bleek drie ambtenaren van 
de gemeente Bronckhorst zouden het 
niet leuk vinden dat de Sint elk jaar in 
deze gemeente op bezoek komt. Wel, 
aan dit verhaal bleek een ‘luchtje ‘te 
kleven. Er was een complot gesmeed ! 
Op het moment dat de kinderen tij-
dens de musical ‘Sinterklaasje kom 
maar binnen met je knecht‘, zongen, 
kwam daar plotseling de enige en 
echte Sinterklaas het lokaal binnen. 
Er was geen sprake dat hij niet wel-
kom was, integendeel zelfs. Het moge 
duidelijk zijn, het complot werd ver-
ijdeld. En dat is maar goed ook, de 
Sint komt graag naar Vorden, want 
er zijn op de hele wereld nergens 
zulke lieve kindertjes als juist in Vor-

Chapeau voor Sinterklaas

Vorden - Iedereen die Sinterklaas een warm hart toedraagt, dient 
enorm respect voor deze ‘Heilige Bisschop‘ te hebben. Sint beschikt, 
ondanks zijn hoge leeftijd, over een atletisch vermogen, zo werd af-
gelopen zaterdag meer dan duidelijk. Een uur voor zijn aankomst 
in Vorden, kwam hij al met zijn grote gevolg Pieten per boot van-
uit Spanje in Harderwijk aan. Heel TV kijkend Nederland was daar 
getuige van. Veel tijd had hij niet in het voormalig vissersdorp, hij 
moest immers ook op tijd in Vorden zijn. Dus snel in Harderwijk met 
de trein naar Apeldoorn, daar overstappen en naar Zutphen. En ook 
daar weer overstappen voor de trein naar Vorden. Dat betekende tot 
tweemaal toe op de perrons een fel sprintje trekken om niet het risico 
te lopen de trein te missen. Het gelukte hem met de nauwkeurigheid 
van een Zwitsers uurwerk, dus rest alleen maar ‘chapeau ‘ voor deze 
prestatie!

den. Bovendien brengt de Sint altijd 
leuke cadeau’s mee. Zo ook zaterdag-
middag in school Kraanvogel. ‘Ik heb 
gezien dat wanneer je in Vorden bij 
Super de Boer boodschappen doet, je 

dan voetbalplaatsjes van de voetbal-
vereniging Vorden kunt sparen. Dus
krijgen jullie op de Kranenburg van
mij ook plaatjes: maar dan wel echte
Sinterklaasstikkers’, zo sprak de Sint.

Voor meer foto’s van de intocht zie: 
www.contact.nl/foto’s/fotoreportages



Ook in Hengelo

Benzine  12 cent* 
Diesel    10 cent*

* Kortingen geldig vanaf onze adviesprijs en geldig tot nader bericht

AVIA Xpress Hengelo
Tarwestraat 2 Hengelo

Snel en Voordelig

Hier vindt u ons

�

Snel & 
Voordelig
Onbemand tanken

7 dagen per 
week

07.00 - 21.00 
uur

Nieuw in Vorden

AVIA Xpress Vorden
Zutphenseweg 85 Vorden

Benzine 12 cent*
Diesel    10 cent*

SNEL &
VOORDELIG

Onbemand tanken

7 DAGEN
PER WEEK

24 uur
PER DAG BIJ

* Kortingen geldig vanaf onze adviesprijs en geldig tot nader bericht.

Postkantoor gesloten?

Uw voordelen:

Profile Bleumink 

Wanneer?
De actie loopt van 15 november tot en met 11 december 2010.

Hoe werkt de actie?
Met elke kassabon die men ontvangt bij besteding van  10,00 of meer 
(2 bonnen van 5,00 gelden ook) kan men meedoen. 
Men vermeldt naam, adres, POSTCODE en telefoonnummer op de bon 
en vervolgens deponeert men deze in de daarvoor bestemde bussen.

Alleen de kassabonnen van de deelnemende 
 ondernemers doen mee in deze aktie. Deze 
ondernemers zijn herkenbaar aan de posters 
op de winkeldeur.

Waar staan de bussen?
Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Mitra Slijterij Sander Pardijs
Welkoop Vorden
Visser Mode
Den 4Akker te Vierakker
Bruna Vorden

Prijzenpot
Er gaan per week 2 hoofdprijzen vallen. Deze prijs bestaat uit een verrassingspakket 
t.w.v.  100,00! De buren met dezelfde postcode als de prijswinnaar vallen ook in 
de prijzen en ontvangen bloemen en een waardebon te besteden bij de deelnemende 
Vordense ondernemers.

De uitslag van elke trekking wordt wekelijks in het Contact bekend gemaakt.

De hoofdprijswinnaars krijgen persoonlijk een uitnodiging om samen met 
de buren de prijzen in ontvangst te nemen op de Kerstmarkt 

18 december om 13.00 uur.

Doe mee en 
WIN SAMEN 

MET JE BUREN!!!

“Win samen met je 
buren”
Eindejaarsactie Vordense 
 Ondernemersvereniging 2010

Evenals de voorgaande jaren organiseert 
de V.O.V. ook dit jaar weer de bekende 
 Eindejaarsactie.

Deelnamelijst eindejaarsaktie 2010
Abn Amro Hotel Restaurant Bakker
Administratiekantoor Oudenampsen Hotel Restaurant Gravin v. Vorden
Ami kappers Kapsalon Marianne
Anthony’s Country Store Kettelerij Bloembinderij
Autobedrijf A. Klein Brinke B.V. Keurslagerij Vlogman
Autobedrijf Shell Groot Jebbink Ludgerusgebouw Vierakker -
Autobedrijf Robert Nijenhuis voor koffie, eethuis & zalenverhuur
Barends Administratie & Belastingen Meeks meubelen
Barendsen Fixet Mitra Slijterij Sander Pardijs
Bistro De Rotonde Notariskantoor Hulleman
Boerstoel Schildersbedrijf PraKtima 
Brasserie Lettink Profile Bleumink
Bruna Vorden Boek en Kantoor Rabobank 
Bulten Techniek Reiniers Groenten, Fruit & Traiteur
Cafe Feestzaal De Herberg Roosenstein Quality Wear
Chineesrestaurant Fan Sheng Sandberg Vaillant Advocaten
Da Vinci for Hair Schildersbedrijf Peters
De Vordense Tuin Siemerink Opticien Juwelier
Den 4 Akker te Vierakker Sueters speelgoed
Drukkerij Weevers Super de Boer Grotenhuys
Dutch PC Electronics Tiny Koning Travel Counselers
Echte Bakker Van Asselt Tuunte Fashion B.V.
Elanova Wijnhoeve Van Zeeburg, 
Etos Barendsen B.V.    Luimes & Lebbink Makelaars
Euro Planit B.V. Visser Mode
Fa. Martens Vordense Apotheek
Fashion Corner VVV Bronckhorst
Giesen Schoenmode Welkoop Vorden
Helmink B.V Weulen Kranenbarg en zn.
Hema warenhuis Wonenenwaarde, Fokelies Veenendaal
 Wijngoed Kranenburg



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 57 - 2010

drukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. De Knupduukskes, optreden tijdens de Kerstmarkt.

1. Storm 01-02-1990, koster Dies Eggink (rechts) en 
Wim Wahl bezig met het opvegen van de gesneuvelde 
 dakpannen van de N.H.kerk.

3. Presentatie van het boek De echte Achterhoek, 
geschreven door A.Buter, aangeboden aan de 
heer D.M. Staring en B.Jolink van rockgroep 
Normaal. Verder nog Dinie van Ark-Gotink.

1

2

 

3



Het jubileumconcert van afgelopen 
zaterdagavond was een muzikale 
happening die noch de muzikanten 
noch het publiek snel zal vergeten. 
Een concert samen met de coverband 
Woodstar, dat allround rockmuziek 
speelt en als extra sausje op het ‘mu-
zikale diner’, met zang van de mezzo 
sopraan Anja den Bakker uit Steen-
deren. Geen alledaagse samenstelling 
maar wel een concert dat klonk als 
een klok. Burgemeester Henk Aalder-
ink die samen met zijn echtgenote 
deze muzikale avond bijwoonde, zal 
ongetwijfeld proberen om samen 
met het college bij het samenstellen 
van de gemeentebegroting voor de 
ko mende jaren, ‘geld vrij te maken 
voor culturele evenementen in zijn 
gemeente’ c.q. één en ander nauw-
keurig bestuderen. De landelijke 
overheid wil bezuinigen op cultuur 
dus ook op muziek, hopelijk vindt de 
lokale overheid van Bronckhorst nog 
ergens ‘een oude gevulde sok‘!
Zoals bij uitvoeringen van Sursum 
Corda te doen gebruikelijk opende 
voorzitter Christiaan Wichers de 
avond met een gedicht. Ditmaal 
met het gedicht ‘Muziek’ (‘muziek 
is liefde en nog veel meer‘). Het pro-
gramma voor de pauze was geheel 
afgestemd op het harmonieorkest 
onder leiding van dirigent Jacob Jan-
sen. Het openingsnummer ‘Music 
for a Celebration’ was t.g.v. het 750 
jarig bestaan van het Belgische stadje 
Nazareth gecomponeerd door Dirk 

Brossé. Het nummer ‘Festa’ compo-
neerde Jacob Jansen zelf. Een werk 
in drie delen t.g.v 100 jaar muziek in 
Gorssel/ Eefde. Met name in het derde 
gedeelte van ‘Festa’ gingen de feeste-
lijke registers pas echt open. Na ‘Ju-
bilee Overture’ (met een marsachtig 
karakter) werd het programma voor 
de pauze afgesloten met de prachtige 
mars ‘Royal Jubilee’ die Henk van 
Lijnschoten ooit voor de Koninklijke 
familie schreef.
Zonder het programma voor de pauze 
tekort te doen, het HOOGTEPUNT van 
de avond, het ‘gemengde’ programma 
na de pauze met het gehele orkest in 
gala. Een muzikale happening van 
jewelste dat met menig open doekje 
door het publiek naar waarde werd 
ingeschat. Het begon met een optre-
den van de majorettegroepen onder 
leiding van Irma te Brake en haar 
assistent Linda Beusink. ‘De meisjes 
zijn echt wel wat nerveus, dat waren 
ze trouwens tijdens de repetities ook 
al. Bovendien zijn er vandaag plots-
klaps drie meiden ziek geworden’, 
zo sprak instructrice Irma te Brake 
vooraf. Van nervositeit was overi-
gens tijdens het optreden met het 
nummer ‘Candyman’ van Christina 
Aguilera,weinig te merken. 
Datzelfde gold voor de twirlgroep 
van Sursum Corda dat met name tij-
dens het nummer ‘Girl’ van Anouk 
excelleerde. Ook de band Woodstar 
en zangeres Anja den Bakker maakte 
‘Girl’ tot een nummer waar de mu-

zikale vonken van afsprongen. Irma 
te Brake over haar twirlgroep: ‘Het 
is absoluut een groep van deze tijd, 
het oubollige is losgelaten en is het 
een meer swingend geheel geworden. 
Mijn insteek is om te proberen deze 
meisjes voor een langere tijd aan de 
twirlgroep te binden. Wij hebben mo-
menteel bij Sursum Corda drie majo-
rettegroepen, het is prachtig om met 
hen te werken. Wij beschikken thans 
over 20 enthousiaste meiden, ik hoop 
dat wij naar omstreeks 30 kunnen 
doorgroeien’, zo zegt Irma te Brake. 
De instructrice, sinds 2006 aan Sur-
sum Corda verbonden, weet waar ze 
over praat, zelf werd ze met de twirl-
groep van Excelsior uit Eibergen ooit 
kampioen van Nederland. 
Terug naar de muziek, naar de co-
verband Woodstar, bestaande uit 
Arjan Knoef (zang, gitaar), Jurriaan 
Boerstoel (toetsen), Desmond Kuijk 
(Bass), Gert Jan Spieker (lead gitaar) 
en Sander Heuvelink (drums). Prach-
tig om te horen hoe er in combinatie 
met het harmonieorkest van Sursum 
Corda gespeeld en gezongen werd in 
o.m. ‘Hallelujah’. ‘We willen deze 
avond ook speciaal voor de jeugd in 
de zaal een paar nummers spelen’, 
zo sprak Arjan Knoef. Echter, niet 
alleen de jeugd, maar de gehele zaal 
kreeg een geweldige muzikale trak-
tatie aangeboden. Eerst met ‘Electric’ 
en even later met één van de absolute 
hoogstandjes van deze avond, het lied 
dat de band ‘Van dik hout ‘ zo popu-
lair maakte: ‘Stil in mij‘. En de we-
reld draait maar door, ik heb nergens 
woorden voor’, zo zong Arjan Knoef. 
Echt kippenvel !
En wat te denken van de combina-
tie Sursum Corda/Woodstar: ‘She’s 
not there’, met geweldige gitaarmu-
ziek. Anja den Bakker uit Steenderen 

hoopte vooraf dat het publiek tijdens 
het jubileumconcert ook van haar 
zou genieten. Wel Anja had geen 
‘klagen’, klaterend applaus bij het 
schitterende nummer ‘Ironic’ en het 
gevoelige ‘ The Rose‘. Dat en Sursum 
Corda, Woodstar en Anja den Bak-
ker een goed geheel vormden bleek 
tijdens het slotnummer ‘Music’ van 
John Miles. Toen ook de fraaie uige-
doste twirlgroep zich bij dit nummer 
presenteerde, restte de zaal maar één 
ding: applaudisseren en een buiging 
richting het podium maken! 

De bloemenhulde aan het eind van 
de avond voor ladyspeaker Margriet 
Steenbreker, Anja den Bakker, Irma 
te Brake, Linda Beusink, Jacob Jan-

sen , de ‘boys‘ van Woodstar en niet
te vergeten de jubileumcommissie
waren dan ook dik verdiend. Zondag-
morgen waren opnieuw een aantal
leden van Sursum Corda in de sport-
hal actief. Dit keer om alles weer in
de oude staat (‘een hal voor sporters‘)
terug te brengen. Christiaan Wichers
na afloop: ‘ Wij zijn als vereniging
zeer tevreden met de activiteiten in
ons jubileumjaar. Ik denk dat met
name ook het publiek zaterdagavond
heeft genoten. Het was een jaar met
voor ons diverse extra repetities,
maar het was de moeite waard. Ons
eerstvolgende concert (Voorjaarscon-
cert) vindt plaats op zaterdagavond
21 maart 2011, zo kondigde de voor-
zitter van Sursum Corda al vast aan .

Met medewerking van Woodstar en Anja den Bakker

Prachtig jubileumconcert Sursum Corda

Vorden -In oktober 1930 werd onder het toeziend oog van de heer K.G. 
Rouwenhorst ( hoofd van de christelijke school in Vorden ) de mu-
ziekvereniging Sursum Corda opgericht. Zaterdagavond werd in een 
bomvolle sporthal ’t Jebbink met een prachtig jubileumconcert het 
80 jarig bestaan gevierd. De derde activiteit in het jubileumjaar , na 
achtereenvolgens de stertocht in juni en het relatieconcert in oktober 
door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Arjan Knoef (Woodstar) met Sursum Corda.

Anja den Bakker.

UITSLAGEN DASH WEEK 45 
Za 13-11-2010 
Dash DS 1 - VC Polaris DS 14-0
Volga DS 5 - Dash DS 6 3-1
Boemerang HS 1 - Dash HS 2 4-0
Dash DS 2 - Kerkemeije... DS 1 1-3
Dash HS 1 - AAA BOVO HS 3 4-0
Langhenkel... DS 7 - Dash DS 5 3-1
Dash DS 3 - S.v. Harfs... DS 2 3-1
Dash MB 1 - S.C. GORSS... MB 1 4-0
Boemerang MI 2 - Dash MI 2 5-5
Revoc MI 1 - Dash MI 1 0-4
Dash MC 1 - V.C.V. MC 1 0-4
Dash MC 2 - TOHP MC 1 0-4
VIOS Eefde MB 2 - Dash MB 2 0-4

Tornax MI 2 - Dash MI 3 8-0
Dash MI 4 - Kerkemeijer... MI 1 0-8

Vr 12-11-2010 
Dash DY 2 - SVS DY 3 1-2
Dash DY 1 - Sv Welsum DY 1 0-3

Do 11-11-2010 
Labyellov DS 4 - Dash DS 4 3-2

PROGRAMMA DASH WEEK 46
Di 16-11-2010 
20:45 WSV HY 1 - Dash HY 1
21:00 Dash DS 4 - DES DS 3

Do 18-11-2010 
20:30 Side-Out DS 2 - Dash DS 2
Za 20-11-2010 
11.30 Dash MI 1 - Dash MI 2
11:30 Dash MB 2 - Labyellov MB 1
11:30 Tornado Lar. MI 5 - Dash MI 4
13:30 Dash MI 3 - WSV MI 4
13:30 Dash MB 1 - Reflex MB 1
13:45 D.V.O. MC 2 - Dash MC 2
15:30 Dash HS 2 - Pajodos HS 1
15:30 Dash DS 6 - Pajodos DS 4
17:00 Victoria DS 2 - Dash DS 3
17:30 Dash HS 3 - Boemerang HS 2
17:30 Dash DS 5 - Vollverijs DS 3
18:00 VCV Varss.. DS 1 - Dash DS 1

Dash

De huidige trainer Eric Gijsberts uit 
Hummelo heeft te kennen gegeven 
na vier seizoenen prettige samen-
werking toe te zijn aan een nieuw 
uitdaging. 

Gijsberts heeft de afgelopen seizoe-
nen het eerste elftal van SV Ratti 
met succes gesmeed tot een voetbal-
lende ploeg. 

Beide partijen hebben er vertrou-
wen in dit seizoen het over het al-
gemeen goede spel om te zetten in 
resultaten.

Laatste seizoen trainer 
Eric Gijsberts bij SV Ratti
Kranenburg - SV Ratti moet voor 
het komende seizoen op zoek 
naar een nieuwe hoofdtrainer 
voor de herenselectie.



Na het officiële moment konden de 
toekomstige bewoners en omwonen-
den alvast een kijkje nemen in twee 
woningen. ProWonen bouwt aan De 
Steege twaalf geschakelde woningen; 
twee gezinswoningen en tien levens-
loopgeschikte woningen. Levensloop-
geschikt wil zeggen dat de voorzie-
ningen -wonen, baden en slapen- op 
de begane grond aanwezig zijn. De 
woningen hebben een oppervlakte 
van zo’n 107 m2.
De vier hoekwoningen werden te 
koop aangeboden in de varianten 
Koopcomfort en Koopgarant. De acht 
tussenwoningen onder Te Woon. 
Met Te Woon kan de klant kiezen 
uit huren of kopen. Inmiddels zijn er 

elf woningen toegewezen. Er is nog
één woning vrij, de hoekwoning met
huisnummer 2. Drie klanten gaan er
huren en acht klanten gaan hun toe-
komstige woning kopen. 
Alle woningen hebben energielabel
A. Ze beschikken over hoogwaardige
isolatie, een cv- ketel met warmte-
pomp en vloerverwarming. Dit zorgt
voor veel comfort en voor de klant
besparing op de energiekosten.
Het ontwerp voor de locatie is ge-
maakt door Frank Willems Architec-
ten uit Nijmegen. Aannemingsbedrijf
Reukers Bouw uit Groenlo bouwt de
woningen. ProWonen verwacht de
twaalf woningen begin 2011 op te
kunnen leveren.

Steenlegging aan De Steege

Vorden - Op donderdagmiddag 4 november organiseerde ProWonen
een eerste steenlegging bij de nieuwbouw aan De Steege in Vorden.
Een toekomstige bewoner heeft de ingemetselde steen, met daarop de
tekst: ‘2010’ onthuld.

De aanvang van de dienst is om 
10.30 uur in de kleine kerk aan de 
Banninkstraat. 

Na de dienst is er koffie / thee.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo - Ds. E.W.H. Laman Trip 
– Klein Starink uit Warnsveld is 
zondag 21 november voorganger 
in de dienst van de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo.

Twee oud-leerlingen wonen in het 
verre buitenland. Die konden er he-
laas niet bij zijn. Op de foto ziet u de 
reünisten. Daarmede werd de oude 
klassenfoto van 39 jaar (!) geleden 
nog eens dunnetjes over gedaan. Tot 
grote verrassing van iedereen kwam 
op de reünie onverwacht ook nog 
meester Herman van de Sligte opda-
gen. Dat was een leuk weerzien met 
deze lievelingsmeester die destijds 

slechts 22 jaar oud was toen hij aan 
deze klas les gaf.

Eindelijk konden allerlei oude verha-
len en geheimen worden ontrafeld. 
Zoals het verhaal over Frans Burger 
die een briefje schreef aan een klas-
genootje met de tekst : ik ben verlieft 
op jou! Dat briefje werd door mees-
ter Herman onderschept. Je schrijft 
verliefd met een D Frans! Voor straf 

moest Frans het hele schoolbord 
vol schrijven met “verliefd”. Tussen 
Frans en het desbetreffende klasge-
nootje is het nooit meer wat gewor-
den….Er werden die avond nog meer 
geheimen onthuld. Maar ja, die zijn 
wat minder geschikt voor publica-
tie in dit Contact. De reünisten had-
den in ieder geval een zeer gezellige 
avond. Zo gezellig dat Klaas Bakker 
hen om twee uur s’ nachts de deur 
moest wijzen. Net als vroeger, toen 
moest meester Herman vervelende 
leerlingen ook wel eens de klas uit 
sturen!

Groot succes voor alle Abrahams en Sarah ‘s

Reunie klas 5 St. Antoniusschool 
Kranenburg 1971

Vorden - Op zaterdag 13 november vond de reünie plaats van leerlin-
gen van de school op de Kranenburg. Dat was een groot succes met 
ook nog een bijzondere verrassing! Ze waren er bijna allemaal.

De eerste set werd gelijk scherp be-
gonnen. Dit zag je ook aan het eerste 
punt. Een perfecte pass, leidde tot 
een perfecte set-up wat uitmondde in 
een snoeiharde aanval op de buiten-
kant. Dit niveau zette Dash door in de 
gehele eerste set. Goede servicedruk 
in combinatie met een sterke verde-
diging zorgden voor rust in het veld. 
En een harde aanval afgewisseld met 
tactische prikballen zorgden uitein-
delijk voor een ruime overwinning in 
de eerste set. 25-16.
Deze concentratie en dit niveau wil-
den de dames van Dash vasthouden 
in de volgende set. Dit lukte aardig. 
Af en toe verdween de scherpte een 
beetje uit het spel, maar dan was de 
voorsprong al groot genoeg om dit te 
kunnen veroorloven. Met in de eind-

fase een paar goede keuzes in de spel-
verdeling werd deze set ook gewon-
nen door Dash: 25-20.

Je kunt wel zeggen dat de dames uit 
Vorden verbaasd waren over het ge-
mak waarmee VC Polaris aan de kant 
werd gezet. Nu was de set van de dub-
bele punten aangebroken. Als Dash 
deze zou winnen zouden zij de wed-
strijd ook binnen hebben. Als ze deze 
verloren zou gaan, zou VC Polaris 
weer compleet terug in de wedstrijd 
zijn. Het was dus van groot belang 
om de tegenstander niet in hun spel 
te laten komen. Het was de verdienste 
van de mid-aanvalsters dat de passer-
lopers konden blijven scoren op een 
eenmansblok. En met een perfect uit-
gevoerd trucje van Lian Leunk was de 

toon in de derde set ook weer gezet. 
Deze set werd gewonnen met 25-13.

Bij de kantwisseling tussen de derde 
en vierde set kregen de dames uit 
Vorden een staande ovatie van het 
publiek. Een waar kippenvelmoment 
was dit voor de speelsters. Dit was een 
grote motivatie om ook de vierde set 
te winnen en hiermee de 5 punten in 
Vorden te houden. Er werd minder 
scherp begonnen, maar dit werd alle-
maal weer rechtgetrokken. Hierdoor 
de 5 punten een feit zijn geworden. 
Iedereen was overdonderd, wie had 
dit nou verwacht?!
Hierdoor blijven de dames van Dash 
minstens nog een week koploper in 
de tweede divisie D. Dit werd gevierd 
met een taart en een rondje van de 
sponsor, heel erg bedankt hiervoor! 
Volgende week wordt er weer een be-
hoorlijke strijd verwacht. Dash moet 
hier aantreden tegen VCV in Varsse-
veld om 18.00. In de voorbereiding 
is hier twee keer tegen gespeeld en 
twee keer van verloren. Dus uw steun 
is hard nodig.

Dash dendert door
Vorden - Op zaterdag 13 november stond de topper van de tweede 
divisie D op het programma. De nummer 1, Dash uit Vorden, tegen 
de nummer 2, VC Polaris uit Helmond. Op papier zou dit voor een 
zeer spannende wedstrijd zorgen, dus het publiek was in grote getale 
aanwezig. Bij de voorbespreking bleek dat de dames uit Vorden wat 
zenuwen voelden, maar toch hadden zij ook veel zin in deze kracht-
meting.

De eigengemaakte erwtensoep, 
nieuwjaarsrolletjes, oliebollen en sla-
tjes, bloemstukjes vlogen weg. En ook 
de andere standhouders waren tevre-
den over het verloop van de markt. 
Maar echt een groot succes was toch 
wel weer de verloting die we dit jaar 
hadden. 

De opbrengst van de markt is € 1500,- 
dit wordt gebruikt voor spelmateriaal 
en activiteiten voor de bewoners.

Een woord van dank aan alle vrijwil-
ligers die hebben meegeholpen deze 
dag tot een succes te maken. 

En langs deze weg willen we alle on-
dernemers van Vorden bedanken die 
zo spontaan producten tot beschik-
king hebben gesteld, waardoor wij 
een schitterende verloting konden 
houden. 
Videotheek Vorden, Anthonys Coun-
try Store, Woon Service Lammers, 

Hema, Bakker Joop, Halfman, Slager
Vlogman, Bakker v Asselt, Groente-
man Reinier, Davorta, Martens, Ami
Kappers, Kapsalon Heersink, Dutch
PC, Helmink, Tuunte, Siemerink,
Barendsen, Mitra, Giesen, De Kado
Kamer, Kettelerij, Foto Willemien,
Wereld winkel, Super de Boer, Vor-
dense Tuin, Bruna, Welkoop, Autobe-
drijf Groot Jebbink, Groot Roessink,
Koster Beenmode, Kluvers, Visser,
Weulenkranenbarg, Salon Mari-
anne, Sueters Top 1 Toys, Etos, Vale
Weide, Guusta Bruggert, Bakkerij
Besselink(Wichmond), Davinci for
hair, Bleumink,Yvonne jeugd mode,
Sterken nacht/ondermode, Bakker
het Stoepje.

Najaarsmarkt De Wehme succes
Vorden - De najaarsmarkt die 6 november in De Wehme werd gehou-
den was weer een groot succes. Deze markt werd georganiseerd door 
het team van de activiteitenbegeleiding met ondersteuning van de col-
lega’s counter en receptie en natuurlijk niet te vergeten de bewoners, 
en vrijwilligers.

SENIORENTEAM 1
Vorden - Het is spannend in de derde 
klasse. Voor de wedstrijd die Flash in 
Lichtenvoorde speelde tegen LBC 2 
waren er nog vijf kanshebbers voor 
de titel. Flash en LBC behoren tot die 
kanshebbers. 

Gespeeld werd in de vaste samenstel-
ling Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt, 
Lianne Heijenk en Geeske Menkveld. 
De beide herenenkelspelen werden 
zoals vanouds door Chjehrando en 
Niels gewonnen. Lianne deed daarna 
goede zaken voor het team door haar 
enkelspel ook te winnen. Geeske wil-
de die lijn doortrekken en wist de eer-
ste set te winnen. Daarna kwam de 

dame van LBC echter sterk terug en 
won toch de partij. Het herendubbel 
ging in twee sets naar de Vordense 
heren. Het daarop volgende dames-
dubbel verliep erg spannend. De eer-
ste set ging met 21-19 naar Flash. De 
tweede met 21-16 naar LBC en ook de 
derde set en daarmee de partij ging 
met 21-15 naar LBC. 

In de mixedspelen die volgden legde 
Flash tegenstander LBC haar wil op 
en won beide partijen. Al met al een 
duidelijke overwinning van Flash. 
Het team houdt de koppositie en 
door dit resultaat lijkt LBC definitief 
afgeschud.
LBC 2  - Flash 1: 2-6

Badminton Flash



De heer Dick Schlüter, directeur van 
het Airbornemuseum, uit Enschede, 
neemt de aanwezigen mee naar de 

magie van Harry Potter, “Hekserij 
en Toverij”, maar dan in de streken 
in en rondom Wichmond/Vierakker. 
Men wil toch ook alles weten over 
hoe dit is ontstaan en waarom het zo 
lang stand hield?? In woord en beeld 
wordt men meegevoerd. Halloween 
is net achter de rug, men rilt mis-
schien nog na, dus komt allemaal.

Seniorensoos 
Wichmond/Vierakker
Wichmond - Woensdagmiddag 
24 november gaat men zich, in 
het Ludgerusgebouw, verdiepen 
in de: “Toverij en Volksverhalen 
uit de Achterhoek”.

Het bezoek aan het geheugenspreek-
uur is gratis. Iedere bezoeker krijgt 
een persoonlijk gesprek. Om teleur-
stelling te voorkomen geldt dat aan-
melding gewenst is bij Ouderenadvi-
seur Wilma Berns, tel. 0575-553159. 
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 
bijvoorbeeld over uw partner of één 
van uw ouders. Indien van toepas-
sing kan een korte geheugentest af-
genomen 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 demen-
tie. De vraag of er sprake is van ge-
wone vergeetachtigheid, ouderdoms-
vergeetachtigheid of dementie komt
om de hoek kijken. Dit kan veel on-
zekerheid 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 geheugenklachten
weinig te doen is. Dat laatste is echter
vaak onjuist. 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 geheugenspreekuur 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 pro-
blemen én wilt u er meer over weten:
bezoek het geheugenspreekuur!

Voor inwoners van Vorden en omstreken 

Eénmalig Geheugenspreekuur
Vorden - Op dinsdag 23 november 
2010 wordt van 10.00 - 11.00 uur 
een éénmalig geheugenspreek-
uur gehouden in de Woonzorg-
centrum de Wehme, Nieuwstad 
32. Dit geheugenspreekuur is be-
doeld voor mensen van 55 jaar en 
ouder in Vorden en omstreken, 
die vragen hebben over hun ge-
heugen of over andere klachten 
zoals piekeren, concentratiepro-
blemen of somberheid.

Daar zal het 7,5 ton wegende stand-
beeld een flinke opknapbeurt krij-

gen. In de smederij werd een speciale
constructie gebouwd waar ‘Michiel‘
op werd geplaatst. De renovatie van
het beeld zal circa juni 2011 gereed
zijn. Dan wordt de smederij op een
bepaalde datum opengesteld, zodat
ook het publiek kan kennis maken
met het standbeeld van Michiel de
Ruyter.

Standbeeld Michiel de Ruyter 
bij Oldenhave

Vorden - Vrijdagochtend kreeg 
Smederij Oldenhave ‘hoog be-
zoek‘. Die morgen werd namelijk 
het standbeeld van onze befaam-
de zeeheld Michiel de Ruyter bij 
het Vordense bedrijf afgeleverd.

1945 …
… toen begon het. Gert Heersink zag 
wel iets in de kroegdochter van Café 
Onder de Linden. De kroegdochter 
zag wel ook iets in hem en zo begon 
het. In 1945 bouwde Gert de herensa-
lon voor het café. Want tja, als je een 
biertje komt drinken is het ook wel 
handig als je meteen je haar kan la-
ten knippen toch?! Trouwens, wist u 
dat in Café Onder de Linden De Voet-
bal Vereniging Vorden is opgericht?

1952 …
… Cafe Onder de Linden maakte 
plaats voor de damessalon. En Bep, 
vrouw van Gert, startte de dameskap-
salon. 

DE VOLGENDE GENERATIES
Na al echt een begrip te zijn geworden 
in Vorden, kwam de tweede generatie 
Heersinks in beeld. Eerst dochter In-
eke, daarna dochter Sjennie, vervol-
gens heeft zoon Geert heel even aan 
het kappersvak geproefd, maar koos 
toch voor de fysiotherapie. 

Na het overlijden van Bep is Gert 
hertrouwd met Annie Hartelman. 
Ook deze combinatie was een succes. 
De kapsalon bleef flink doorgroeien. 
Jongste zoon Jim nam in 1979 de kap-
salon over. 
In 1983 kwam de vrouw van Jim, 
Beppy, als gastvrouw de salon verster-
ken en samen zorgden zij ervoor dat 
kapsalon Heersink een succes bleef. 
De salon kreeg de nieuwe naam Jim 
Heersink Haarmode. 
Na een tijd kwam Jim er toch achter 
dat hij meer ondernemer was dan 
kapper en begon met het bedrijf Da 
Vinci Salonautomatisering. Onder-
tussen werken meer dan 2.000 (!) 
kapsalons in Nederland met de soft-
ware van Da Vinci. Inmiddels staat in 
het jaar 2010 alweer de 3e generatie 
aan het roer van de kapsalon: klein-
dochter Lidwien Heersink. 

DA VINCI FOR HAIR
Met kleindochter Lidwien aan het 
roer, veranderde de naam van de sa-
lon wederom. Want tja… Jim loopt 

er niet meer rond! Lidwien is niet 
dagelijks in de salon aan het knip-
pen, maar is verantwoordelijk voor 
al het reilen en zeilen van de salon, 
is vooral ook binnen het automati-
seringsbedrijf actief, is voorzitster 
van het Kapperkollektief en gaat als 
onderneemster vaak naar allerhande 
ondernemersavonden.
Met Gracia, Esther, Diane, Moniek & 
Manon staan er in de kapsalon 5 en-
thousiaste kapsters voor u klaar om u 
van een feel good momentje te voor-
zien. Da Vinci for Hair is dan ook nog 
steeds die salon waar u kwaliteit mag 
verwachten en waar je slagroom bij je 
koffie krijgt! 

NIEUWSTE SNUFJES
Da Vinci for Hair is ook de ‘proefsa-
lon’ van bedrijf Da Vinci Salonauto-
matisering. Hierdoor heeft de kapsa-
lon altijd de nieuwste snufjes in huis. 
Zoals een mooi online Afsprakenboek 
waarbij de klant via hun website, 
www.kappervorden.nl, 24/7 een af-
spraak kan maken!
Van Kapper Heersink, Kapsalon Heer-
sink, Salon Heersink, Jim Heersink 
Haarmode naar Da Vinci for Hair … 
Deze kapsalon blijft nog wel even be-
staan. En met als doel: minstens het 
100 jarige bestaan van de salon!

Da Vinci for Hair 
laat 99% van de salons achter zich!

Vorden - 1945, het begin van Kapper Heersink, Kapsalon Heersink, 
Salon Heersink, Jim Heersink Haarmode … en nu Da Vinci for Hair. 
Inmiddels al uniek in zijn soort. Want, minder dan 1% van de salons 
bestaat 65 jaar én is nog steeds in de handen van dezelfde familie. In 
dit geval van de familie Heersink!

Van links naar rechts: Manon, Moniek, Gracia, Esther, Diane & Lidwien

MEDDO 1 - RATTI 1
Kranenburg - Terwijl de meeste wed-
strijden waren afgelast stond Meddo 
tegenover Ratti op hun nieuwe kunst-
grasveld. Een belangrijke wedstrijd in 
de strijd om de koppositie. Ratti liep 
binnen twee minuten al achter de fei-
ten aan. De eerste corner van Meddo 
werd door Meddo meteen benut. Een 
kopbal vloog ongelukkig in het net. 
1-0. Ratti herpakte zich en de strijd 
barstte los. Het speltempo lag zeer 
hoog en veel harde duels werden 
uitgevochten. Het spel ging over en 
weer. De rust werd bereikt met een 
1-0 achterstand. Na de rust waren 
beide teams weer meteen bij de les. 
De wedstrijd ging gelijk op. Voor de 
toeschouwers was het zenuwslopend. 
Met een 1-0 stand kon de wedstrijd 
nog alle kanten op. Meddo voelde zich 
nog lang niet gerust met een magere 
1-0 voorsprong en Ratti zette alles op 
alles om de wedstrijd naar zich toe te 
trekken. Kim Heuvelink kwam met 
een boogbal dichtbij de gelijkmaker, 
maar Meddo kwam met de schrik 
vrij. Met nog twintig minuten op de 
klok miste een speelster van Meddo 
een honderd procent kans. Ratti had 
nog steeds uitzicht op minstens een 
punt. Vijf minuten voor tijd werd de 
genadeklap alsnog gegeven door Med-
do. Een aanvalster had vrije doorgang 
en wist haar kans te verzilveren. 2-0. 
Vlak hierna zorgde de zussen Tuin-
man voor een spannende slotfase. 
Een schot van Esther Tuinman hield 
de keepster niet klemvast. In tweede 
instantie was Marieke Tuinman er 
alert bij. 2-1. Helaas vond de scheids-
rechter het wel welletjes en werd de 
blessuretijd ‘vergeten’. De eindstand 
bleef 2-1. Voor de dames van Ratti 
waren de eerste paar minuten van de 

Ratti dames
wedstrijd cruciaal. Des al niet te min 
was het een mooie wedstrijd waarbij 
beide teams volledig aan elkaar ge-
waagd waren. Meddo heeft hiermee 
een grote slag geslagen naar de kop-
positie en misschien wel het kampi-
oenschap. Ratti kijkt al wel uit naar 
het wederduel, maar eerst a.s. zondag 
thuis tegen Erix. 

UITSLAGEN 
13 november
Ratti 2 (zat) - Zelos 5 (zat): 6-2
Ratti D1 - Warnsveldse Boys D5: 5-2
Ratti E1 - Oeken E2: 4-8
Ratti F1 - Gorssel F2: 3-3
HC ‘03 B2 - Ratti B1GD: 2-1
DVV C7 - Ratti C1G: afgl.
Warnsv. Boys E10G - Ratti E2: 0-4

14 november
Ratti 2 (zon) - Longa ‘30 9: uitgs.
Ratti 3 (zon) - Lochem SP 7: afgl.
Rietmolen 1 (zon) - Ratti 1 (zon): afgl.
FC Zutphen 3 (zon) - Ratti 4: afgl.
Meddo SC DA1 - Ratti DA1 (zon): 2-1
Bon Boys DA1 - Ratti DA2 (zon): 1-3

PROGRAMMA
20 november
Ratti B1GD - Epse/Gorssel B1
Ratti C1G - Steenderen C2GD co 
76353
Ratti E2 - Steenderen E3 co 91340

21 november
Ratti 1 (zon) - Diepenheim 1 (zon) co 
5710 Jansen, M.F.
Ratti 4 (zon) - Oeken 2 (zon) co 35561
Ratti DA1 (zon) - Erix/KSV DA1 (zon) 
co 45980
Ratti DA2 (zon) - Ruurlo DA1 (zon) co 
45979

Uit
20 nov, 14:30 Zat EGVV 2 zat. (zat) - 
Ratti 2 (zat) co 63411
20 nov, 11:00 Zat SVBV E1 - Ratti E1 
co 117859
20 nov, 09:00 Zat SCS F1 - Ratti F1 co 
118741
21 nov, 09:30 Zon DEO 3 (zon) - Ratti 
2 (zon) co 35706
21 nov, 10:00 Zon Klein Dochteren 4 
(zon) - Ratti 3 (zon) co 35244
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Met gastouderopvang in ons dien-
stenpakket blijft het mogelijk om, 
naast de reguliere opvang, ook klein-
schalige en flexibele opvang aan onze 
klanten te bieden. Avonturijn gaat 
onder de nieuwe regelgeving, met 
veel enthousiasme en energie de 
Gastouderopvang weer opbouwen.  
Al onze ingeschreven gastouders 
hebben inmiddels, minimaal, een 
diploma Helpende Zorg en Welzijn 
en het certificaat Kinder-EHBO.  Hier-
door zijn zij allen opgenomen in het 
Landelijk register. De gastouders van 
Avonturijn zien kansen! Ze voelen 
zich en dat zijn zij nu ook: Professi-
oneel.  Zij zijn ervan overtuigd dat ze 
echt iets te bieden hebben. De waar-
dering voor het vak van de gastouder  

is toegenomen en daarvoor is alle 
commotie goed geweest.

NIET DUURDER UIT IN 2011
Omdat al onze gastouders ingeschre-
ven staan in het Landelijk register, 
voldoen zij aan de eisen die de wet 
stelt en daardoor komen ouders, ook 
in 2011, weer in aanmerking voor de 
zogenaamde kinderopvangtoeslag. 
Het uurtarief wat u voor de opvang 
verschuldigd bent is bij Avonturijn 
voor 2011 gelijk gebleven aan het 
tarief van 2010. De kinderopvangtoe-
slag voor de gastouderopvang wordt 
met ingang van 1 januari 2011 ver-
hoogd naar € 5,09 per uur waardoor 
ouders komend jaar bij ons voorde-
liger uit zijn. Mocht u nog op zoek 

zijn naar kleinschalige, professionele 
of flexibele opvang dan is gastouder-
opvang  voor u wellicht de oplossing. 
Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar: www.avonturijn.nl. Vult u het 
contactformulier van de website in, 
dan neemt één van de bemiddelings-
medewerkers van Avonturijn contact 
met u op. In een persoonlijk gesprek, 
bij u thuis, inventariseren zij úw op-
vangwensen en regelen zij een nadere 
kennismaking met een gastouder, die 
aan uw persoonlijke wensen voldoet.

GASTOUDERS GEZOCHT 
IN DE GEMEENTE BERKELLAND, 
BRONCKHORST, OOST GELRE 
EN OOK IN DOETINCHEM
De vraag naar gastouderopvang 
neemt weer toe en Avonturijn is, 
voor in haar hierboven genoemde 
werkgebied, op zoek naar nieuwe 
enthousiaste gastouders: ‘mensen 
die het leuk vinden om in hun eigen 
woning of bij de vraagouder thuis, 
de verzorging van jonge kinderen op 
zich te nemen’.  Ook als u al bent in-
geschreven in het Landelijk register 
via een ander bureau, mag u tevens 
werkzaam zijn voor Avonturijn. Dus 
heeft u nog plek, laat het ons gerust 
weten! In samenspraak met de nieu-
we gastouder wordt eventuele scho-
ling geregeld en indien nodig helpen 
zij u, om te voldoen aan alle eisen die 
de wet Kinderopvang aan gastouders 
stelt. Avonturijn vergoedt de (na)scho-
lingskosten, de E-learning modules 
en de training Kinder-EHBO. Zij bie-
den ondersteuning op maat. U krijgt 
de begeleiding die u nodig heeft om 
uw diploma te halen! Niets is hen te 
veel! Voor informatie kunt u terecht 
op onze website www.avonturijn.
nl of belt u even naar: 0573-458130, 
kies voor optie 3 en u wordt doorge-
schakeld naar het Gastouderbureau. 
Onze medewerkers staan u dan graag 
te woord en helpen u verder.

Kinderopvang Avonturijn groeit... 
en zo ook (weer) de Gastouderopvang

‘De gastouderopvang blijft, ondanks de gewijzigde regelgeving, een 
geliefde vorm van opvang.  Dit wordt mede veroorzaakt doordat ou-
ders, die op zoek zijn naar flexibele opvang, dit over het algemeen niet 
kunnen krijgen in de reguliere kinderopvang. De kleinschaligheid en 
het huiselijke wat de gastouderopvang te bieden heeft, is voor ouders 
vaak een bewuste keuze om voor deze vorm van opvang te kiezen’.

Gepassioneerd en energiek knalt Spin-
rock van het podium! Boegbeeld van 
de band is zangeres Sabine. Naast een 
fantastische zangeres is zij ook een 
podiumpersoonlijkheid waar je niet 
omheen kan. Mede door haar perfor-
mance is Spinrock uitgegroeid tot een 
strak groovende live act van formaat 
met een groeiende schare trouwe 
fans. IJzersterk gitaarwerk, een strak-
ke ritmesectie en smeuïg toetsenwerk 
vormen de basis voor een rockshow 
waarbij niet valt te ontsnappen aan 
de verleiding tot meezingen en mee-
dansen. Spinrock speelt muziek van 
onder andere Anouk, Lenny Kravitz 
en Krezip. Maar ook The Foofighters, 
Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers en 
andere grootheden knallen uit de 
speakers. Voor informatie kunt u bel-
len met De Bierkaai (0575) 44 13 15 
www.debierkaai.nl

Rocken in Café De Bierkaai 
in Baak met Spinrock
Baak.- Zaterdag 27-november zal 
de energieke rockband Spinrock 
haar opwachting maken in café 
De Bierkaai in Baak.

Het duo “De moeite waard”, bestaan-
de uit Anja den Bakker uit Baak en 

Piet Piersma uit Vorden zal meewer-
ken aan de dienst. Het thema van de 
dienst is “Waarom Jezus”. 
Er zullen vooral bekende liederen 
worden gezongen uit de verschil-
lende liedbundels. Na de dienst is er 
gelegenheid om koffie te drinken en 
na te praten.

Zangdienst 
in de Goede Herder Kapel
Veldhoek - Zondagmorgen 21 
november is er een zangdienst 
in de Goede Herder Kapel. Voor-
ganger is de heer Wim Zemme-
link uit Zelhem.

Wat is: A. Oelenvloch.

 B. Verteste’veren (uitspraak: vertestevee’an).

 C. Hee is slim krank.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Dhr.  Hahné zag op zijn ronde vlam-
men en rook komen uit een grote 
bloempot onder een afdak bij de en-
tree, klom over het hek en bluste de 
brand waarna hij de smeulende pot 
weg kon trekken naar een veilige af-
stand van het pand. Net nu het pand 

deze weken onder handen wordt ge-
nomen voor een grondige make-over 
is de fa. Oldenhave de heer Hahné 
natuurlijk extra dankbaar en is hij 
dan ook door dhr. Paul Mennes van 
Oldenhave Technisch Beheer in het 
zonnetje gezet.

Heldendaad

Zutphen - Dankzij de oplettendheid en het adequate handelen van 
dhr. M.Hahné van Veneberg Security Team B.v. is een brand voor-      
komen aan het pand van Oldenhave Technisch Beheer en Oldenhave 
Personeelsdiensten aan de Kleine Belt 3 te Zutphen.

Aboriginal schilderen wordt gedaan 
op glas, hout, papier, stof met acryl-
verf en stokjes, de vingers, watten-
tips, spijkers, enzovoort. Een zeer 
inspirerende manier om bezig te zijn 
met diverse levensthema’s: kleurrijk 

- verrassend - geeft inzichten - ont-
spannend - meditatief. 
Men kan elke les instappen. Bij atelier 
Amare leert men tekenen en schilde-
ren. De lessen zijn holistisch, dus ook 
zingen, bewegen en verwoorden wor-

den er bij betrokken. De lessen wor-
den gegeven op18, 25 november en2,
9 en 16 december van 14:30 tot 16:30
uur. Prijs per losse les € 20,-, per 3 les-
sen € 57, per 4 lessen € 75, per 5 les-
sen € 90, inclusief materiaal, koffie,
thee. Aantal deelnemers minimaal 4.
Meer informatie vindt men op www.
amare-atelier.nl

Lessenreeks Aboriginal Schilderen

Vorden - Bij atelier Amare aan de Komvonderlaan te Vorden wordt 
vijfmaal op donderdagmiddag tussen 18 november en 16 december, 
een lessenreeks ‘ Aboriginal Schilderen’ gegeven.
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Bouwkundig Tekenburo
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Vaatwasser Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

! Bomen  Planten !
Het is nu DE tijd om uw gewenste boom, heester of haag te plan-
ten. Kom daarom eens kijken op ons tuincentrum. Wij kunnen (bijna) 
elke boom leveren. En niet alleen leveren. Wij kunnen ze ook voor 
u planten. Neem een kijkje op onze website. Graag tot ziens.

 Varsselseweg 20 in Hengelo (Gld.) 

Tuincentrum open: tel. 0575-462892 of 06-53362300 

di.-vr. van 13.00 uur tot 17.00 uur web: www.deheesterhof.nl

za. van 8.00 uur tot 17.00 uur e-mail: info@deheesterhof.nl

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum
De Heesterhof Tuinplanten

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

PARTICULIEREN
EN BEDRIJVEN

€ 25,- korting per man per dag

+10% KORTING
op materiaal (excl. glas)

Koud he!
Tent verwarming 

nodig?
0575 - 55 92 23

www.party-service-achterhoek.nl

Zaterdag 20 november

Oh Oh
Cherso-

party

Hoofdtrainer S.V. Ratti 
seizoen : 11/12

Voetbalvereniging S.V. Ratti, uitkomende in 
de zondag 6e klasse, zoekt voor het nieuwe 
seizoen 2011-2012 een enthousiaste, ambi-
tieuze hoofdtrainer voor de 1e selectie.

Wij verwachten van de nieuwe trainer:

-
avond voor de herenselectie (1e en 2e elftal)

-
leiding en bestuur

-
sende beloning. De selectie bestaat uit een goede mix met 
een flinke dosis jong talent. Wilt u nadere informatie over de 

-
dig mogelijk en bij voorkeur voor 15 december 2010 naar 

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS
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Burgemeester Henk Aalderink ver-
welkomde de aanwezigen. “Steeds 
weer is het aantal deelnemers heel 
groot. En we hebben gekozen om in 
deze ambiance te beginnen, met de 
sfeer van vrijdagmiddag maar met 
de energie en elan van de maandag-
morgen,” begint hij. Bij het onder-
zoek voor het toeristisch-recreatief 
marketingplan Bronckhorst kwamen 
enkele bijzondere dingen naar voren. 
Gebleken is dat de ondernemers el-
kaar wel kennen, maar wat iedereen 
doet is niet bekend. “Als we zien wat 
voor fantastische dingen we allemaal 
hebben in de gemeente Bronckhorst 
en dat we dus enorm veel pareltjes in 
de hand hebben, kunnen we daar nog 
een hele grote slag slaan”.
Er is in Bronckhorst al veel gedaan 
aan de toeristische infrastructuur, 
waarin de gemeente faciliteert: het 
knooppuntensysteem, toeristische 
bebording en de projecten Kunst-
10Daagse, Paarden en Kinderen zijn 
daar voorbeelden van.
De uitvoerende rol lag voor een be-
langrijk deel bij de VVV. Ook in de 
toekomst is samenwerken nodig, 
maar met minder geld, wat aanlei-
ding geeft tot creativiteit. “Daar gaat 
het vandaag ook om: Zijn wij in staat 
om met de mooie dingen die we heb-
ben, ook het enthousiasme wat er 
is, met nieuwe middelen, nieuwe 
mogelijkheden, soms met sociale 
media–twitteren, met minder geld, 
maar met slim handelen iets te doen. 
De Achterhoek is niet alleen rust en 
ruimte, het is een inspirerend gebied, 
met fantastische bedrijven, de in-
novatie en de vernieuwing,” besluit 
Henk Aalderink.

Philip Nijland en Sharon Ditzel van 
Communicatie Adviesbureau Profi-
lers in Doetinchem presenteerden 
het Toeristisch-recreatief Marketing-
plan Bronckhorst met als titel ‘Sa-
men erop uit!’.
Om het plan op te stellen werd ge-
start met inventariseren van de reeds 
aanwezige informatie, interviews met 
VVV, ABT en een aantal toeristisch-
recreatieve ondernemers te houden 
en de mening van toeristen en recre-
anten dit jaar en vorig jaar te vragen. 
Gezocht werd naar iets eigens van de 
gemeente Bronckhorst. De huidige 
doelgroep is de actieve senioren en 
gezinnen met kinderen tot 12 jaar. 
Sterke punten zijn onder andere rust 
en ruimte, fietsen, kleinschaligheid 

en overnachtingsmogelijkheden. De 
VVV is erg actief. Zwakke punten 
waren bijvoorbeeld onvoldoende be-
kendheid van de activiteiten van de 
ondernemers, horecavoorzieningen 
langs routes, complexe organisatie-
structuur en minimaal gebruik van 
de mogelijkheden van internet. Ge-
concludeerd wordt wel dat alles wat 
er is gewaardeerd wordt.
Toch zijn er nieuwe doelstellingen op-
gesteld, waaronder het huidige aan-
bod bekend maken, uitblinken door 
onderscheidend te zijn ten opzichte 
van andere gemeenten, bekend wor-
den met elkaars activiteiten, samen-
werking bevorderen, internet benut-
ten en continuïteit en werkgelegen-
heid waarborgen. De belangrijkste 
randvoorwaarde is, dat iedereen bin-
nen de sector het plan onderschrijft. 
Een digitale nieuwsbrief kan een rol 
spelen, bij het bekend worden van 
elkaars activiteiten, evenals Internet, 
Intranet of Happy Hours.

Met de bus reisde het gezelschap 
richting Vorden. Een bezoek aan 
Camping ’t Meulenbrugge stond op 
het programma. Deze Kleine Groene 
Camping biedt rust, ruime plaatsen 
en prima sanitair. Bed & Breakfast 
Olthuys biedt vooral luxe gastenka-
mers voor overnachtingen met ont-
bijt. Op verzoek is er de mogelijkheid 
om een driegangen diner te laten ser-
veren, door de gastheer gekookt.
Na deze beide bezoeken vervolgde de 
reis naar Groepshotel De Tienhove. 
Deze staat op het terrein van Cam-
ping Kom es an in Hengelo Gld. Een 
ruime accommodatie voor groepen 
tussen de 10 en 45 personen. Er werd 
belangstellend rondgekeken in de ve-
le kamers, huiskamers en eetzaal. In 
deze laatste ruimten werd de lunch 
geserveerd. En ook hier netwerken de 
gasten volop.

In de zaal van de camping werd door 
Bruno van de Laar, Marketing Ma-
nager van Zoover een verhandeling 
gehouden over de rol van vakantie-
beoordelingswebsites. Op deze sites 
kunnen gasten na hun verblijf in een 
hotel of restaurant een beoordeling, 
positief of negatief achterlaten. Veel 
mensen willen hun positieve ervarin-
gen delen, nieuwe gasten gebruiken 
die om hun keuze te kunnen bepa-
len. De manager van de onderneming 
Zoover bewaakt de site wel op onge-
regeldheden.

Het negatieve van deze beoordelings-
sites is, dat als eenmaal een slechte 
beoordeling werd geplaatst, bijvoor-
beeld vanwege oud sanitair, deze lang 
zichtbaar blijft, ook na het renoveren 
van het sanitairgebouw. De positieve 
berichten kunnen ook op de site van 

de onderneming worden geplaatst en 
het is mogelijk een advertentie op de 
zoover site te plaatsen. Het is voor 
ondernemers heel belangrijk om op 
internet gevonden te worden. Voer 
gegevens in op verschillende beoorde-
lingswebsites en zorg dat gasten re-
views invullen, is het advies. Het gaat 
wel tijd kosten, maar men moet zich 
niet in de kracht van deze nieuwe 
media vergissen.
Met een opdracht mee voor de reis 
naar Zelhem in huifkarren, gaan de 
gasten naar buiten. Omdat het onder-
weg best fris was, werd een borreltje 
geschonken: Acht Kastelenbitter De 
Schout van Vorden. Maar er was ook 
een glaasje sap beschikbaar. Na een 
lange reis vol verhalen, kwam het ge-
zelschap aan bij De Groes in Zelhem.

Een laatste lezing stond op het pro-
gramma. Ronald van de Hoff, inter-
net- en horecaondernemer, directeur 
van CDEF Holding en Seats2Meet.com 
vertelde over de economie van vroe-
ger en nu, het financiële systeem, de 
noodzakelijke revolutie en de Sociale 
media in de toeristische sector. Met 
dia’s vergezeld liet hij vele voorbeel-
den van moderne communicatiemid-
delen aan bod komen, waaronder 
kennisverwerving via internet, zoals 
Youtube, google, websites, twitter, fa-
cebook en flickr.
“De boodschap die ik wil meegeven is: 
‘Denk er goed over na, ga niet zomaar 
iets doen omdat iedereen vindt dat je 
dat moet doen’, want dat is zonde van 
je geld,” zeg Ronald van de Hoff. “We 
krijgen een diffuse toekomst: wat 
rommelig, maar duurzaam, open en 

transparant, iedereen mag meedoen
en onderdeel worden van het grote-
re plan. We hoeven niet te wachten
tot mensen iets voor ons gaan doen,
internet democratiseert. We zijn uit-
stekend zelf in staat, zeker vanuit
ons ondernemerschap, om daar ons
eigen ding mee te gaan doen. Dat
betekent dat we ons meer zelf zul-
len moeten gaan sturen en we zullen
zeker daarin zelf veel meer initiatief
moeten laten zien. Want degene die
niet meedoet, staat er echt naast over
vijf jaar en degene die wel meedoen
gaan een mooie toekomst tegemoet.
En dat is iets wat we allemaal willen.
Ik ben zeker van plan dit te doen en
ik wens u er veel succes mee.” 
Op vragen uit de zaal gaf hij nog een
laatste tip mee: “Vertel je verhaal,
zorg dat de informatie gaat stromen
en ga samenwerken, ga daar groot in
denken. Hou op met de versnippe-
ring. Via internet kan dit met behoud
van eigen identiteit”.

Burgemeester Aalderink sloot de dag
af. “Ik blog al vier of vijf jaar, ik zit op
Hyves met mijn kleinkinderen, ik zit
op LinkedIn en Twitter,” vertelt hij.
“Ik doe dat op mijn manier. Maar het
is wel iets waar je allemaal iets mee
moet doen.” Vervolgens bedankte
hij iedereen die aanwezig was om
nieuwe mensen te zien en contacten
te leggen en gaf een presentje aan de
sprekers. “Een van de dingen die ik
zou willen voortzetten is, om de idee-
en die er zijn een keer in het kwartaal
te delen met elkaar”.

Toeristische Relatiedag Bronckhorst

Routes en arrangementen beleven

Bronckhorst - De Toeristische Relatiedag, georganiseerd door de ge-
meente en de VVV, vond plaats op maandag 1 november jl. Uit alle de-
len van toeristisch Bronckhorst kwamen de deelnemers in alle vroegte 
naar eetcafé De Groes in Zelhem. Het gevarieerde programma met als 
thema ‘Samen erop uit’ bestond uit voordrachten op verschillende lo-
caties, die met bus en huifkar werden bereikt. Een goede gelegenheid 
om elkaar (beter) te leren kennen.

In eetcafé De Groes in Zelhem werd de Toeristische Relatiedag begonnen en afgesloten.

Met de bus werden verschillende bedrijven bezocht.

Tenslotte nam het gezelschap plaats in huifkarren om al netwerkend in Zelhem terug te keren.
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Paul van der Bijl, vader van Marit, 
het 6 jarig dochtertje dat aan deze 
stofwisselingsziekte lijdt , is de initi-
atiefnemer van het benefiettoernooi. 
Paul is zelf een fanatiek beoefenaar 
van de dartsport. Hij legde zijn idee 
voor aan Harry Oosterink, de man 
die in Vorden al menig dart- toernooi 

heeft georganiseerd. Harry was gelijk 
enthousiast en samen met Paul van 
der Bijl zet hij zijn schouders onder 
dit lofwaardig initiatief. Ook Werner 
Rakitow is nauw bij de organisatie 
betrokken. Hij houdt zich o.m. met 
de sponsoring bezig. Marit van der 
Bijl werd op 22 december 2003 gebo-

ren en leek zo op het eerste oog een 
gezonde baby. Toch zag moeder Mir-
jam al vrij snel dat er iets niet klopte, 
maar dacht ze bij zich zelf ‘wellicht 
verbeeld ik het mij en zal het wel 
meevallen’, zo zegt ze.
Het duurde niet lang of de bange ver-
moedens van moeder Mirjam bleken 
juist, ze kreeg geen contact met haar 
dochter. Mirjam: ‘ Marit keek als het 
ware over mij heen en ook had zij 
geen kracht om te zuigen. Vanwege 
benauwdheidklachten werd Marit 
toen zij drie maanden oud was, op-
genomen in het Gelre ziekenhuis 
in Zutphen, waar zij in aanraking 
kwam met sonde- voeding. Ze had 
namelijk uitdroging verschijnselen. 
Dat was voor Paul en mij natuurlijk 
wel even schrikken’, zo zegt Mirjam. 
Het ouderlijk paar kreeg van de art-

Opbrengst voor kinderen met stofwisselingsziekte

Darts 4 Energietoernooi in De Herberg te Vorden

Vorden - Zondag 28 november wordt in De Herberg te Vorden, de 
Darts 4 Energie gehouden. Een benefiettoernooi waarvan de gehele op-
brengst ten goede komt aan de Stichting Energy 4 all. Deze Stichting 
zet zich in voor kinderen met een stofwisselingsziekte. Deelnemers 
kunnen zich individueel aanmelden voor een bedrag van tien euro 
(inclusief koffie met cake). Men kan zich op de wedstrijddag tussen 
11.30 tot 12.30 uur bij De Herberg aanmelden of vanaf heden via www.
darts4energie.nl. Ook kunnen donaties worden gedaan op giro 4403 
onder vermelding ‘darts4energy’. Op de wedstrijddag zelf zijn dona-
ties aan de zaal eveneens van harte welkom. Voor nadere informatie 
of vooraanmelding kan men bellen met Paul van der Bijl 0575-552868 
of 06-24157566 of bij Harry Oosterink 0575-553611.

Paul van der Bijl, Werner Rakitow, Mirjam van der Bijl met dochter Marit en Harry Oosterink.

sen te horen dat Marit meervoudig 
gehandicapt was. Ze was slap, kon al-
leen maar liggen met de armpjes en 
de beentjes wijd, net als een kikker. 
De coördinatie ontbrak volledig.
Mirjam: ‘Het was een tijd van zieken-
huis-in en ziekenhuis-uit. Gelukkig in 
het Gelre ziekenhuis altijd dezelfde 
vriendelijke kinderarts. Bij een on-
derzoek in het Radboud ziekenhuis 
in Nijmegen kwamen de doktoren er 
achter dat Marit een stofwisselings-
ziekte had. Dat betekende dat zij niet 
zou kunnen lopen, praten en spelen. 
De levensverwachtingen waren niet 
hoog, zo kregen we te horen. We 
moesten met drie dingen rekening 
houden: of Marit bleef stabiel, of 
vooruit gaan of zij zou achteruit gaan. 
Dat laatste betekent dat als eerste be-
langrijke organen het op gaan geven 
(hart en hersenen). Gelukkig gaat Ma-
rit nog steeds vooruit. Ze heeft met 
spalken onder de voeten leren lopen 
en ook kan ze zitten’, zo zegt Mirjam 
van der Bijl. 
Tot op heden zijn er nog steeds geen 
medicijnen tegen deze ziekte. Ouders 
staan machteloos en met Mirjam en 
Paul, veel ouders. Kinderen met deze 
ziekte kunnen ongeveer 5 jaar oud 

worden. Mirjam: ‘Toch kunnen Paul
en ik goed met de situatie omgaan.
Het enige dat je als ouders wilt, is
dat Marit gelukkig is. Onze dochter
is altijd goed gehumeurd en gek op
muziek. Wij weten niet wat ons in de
toekomst te wachten staat. Wij ho-
pen dat wij Marit nog een hele poos
bij ons kunnen houden, de wonderen
zijn de wereld nog niet uit’, zo zegt
moeder Mirjam. Eén ding weten Paul
en Mirjam zeker: Marit wordt nooit in
een tehuis geplaatst, ze blijft gewoon
bij vader en moeder thuis wonen!
Mirjam: ‘Wanneer Marit het thuis
benauwd krijgt, gebruiken wij het
nevel- apparaat. Blijkt dat op gegeven
moment niet voldoende, dan gaat
Marit naar het ziekenhuis en krijgt
ze zuurstof toegediend’. En nu maar
hopen dat ‘het medicijn ‘op de markt
wordt gebracht zodat ook kinderen
als Marit kunnen genezen. Er is nog
steeds onvoldoende geld voor onder-
zoek. De organisatie van het Darts 4
Energie toernooi hoopt van ganser
harte dat de belangstelling voor het
toernooi op 28 november groot is en
ook dat er veel donaties zullen wor-
den gedaan. Dit alles onder het motto
‘alle kleine beetjes helpen’!!

Jochem van Gelder 
opent benefiet - darttoernooi
Vorden - Jochem van Gelder is een druk bezet man. We kennen hem 
allemaal als TV presentator. Hij heeft programma’s gepresenteerd 
als ‘Willem Wever ‘en ‘ Hider in the house‘.

Jochem is vooral bekend geworden vanwege het programma ‘Praatjes-
makers’ waarbij hij op een prettige en zeer leuke manier met kleine kinde-
ren gesprekken voert. Jochem van Gelder is tevens PR ambassadeur van de 
Stichting Energy 4 All. Hij ontmoet verschillende ouders en zieke kindertjes. 
En dat doet hem als vader zeer veel, zo schrijft hij in het magazine van de 
Stichting. 

‘Je moet er niet aan denken hoe het zou zijn als de dokter je alleen kan 
vertellen dat er geen medicijn is. Even geen werk is lastig. Een week griep 
is balen. Maar dat alles valt in het net bij het ziek zijn en niet beter kunnen 
worden’, zo zegt Jochem van Gelder.

Zondag 28 november heeft hij een zeer drukke agenda en heeft hij die dag 
een aantal verplichtingen. Toch heeft hij de organisatie van het darttoernooi 
in Vorden beloofd, dat hij het toernooi zal openen!

TNT post moet bezuinigen en houdt 
een landelijke actie betreffende het 
brievenbusbeleid. Zij wil dat alle brie-
venbussen aan de doorgaande weg 
staan. Veel brievenbussen staan op 
het erf van een woning of een bedrijf 
of hangen daar aan de muur. Door de 
bepalingen in het brievenbusbesluit 
mochten de postbezorgers eigenlijk 
al vele jaren de lange oprijlanen niet 
inrijden. 
“Het gaat buiten ons om,” vertelt de 
postbode die zijn ronde doet. “Wij 
hoorden ervan omdat mensen ons 
vragen erover gingen stellen.” Of er 
veel tijd verloren gaat met de lange 
opritten, weet hij niet. “Misschien 
dat het een uurtje scheelt. Ik vind het 
geen probleem, maar ja.” 

TNT stuurde mensen het land in om 
te gaan kijken of bewoners aan de 
voorwaarden voldoen. Was dit niet 
het geval, kregen de bewoners een 
brief, met daarin het verzoek tot 
plaatsen van de brievenbus aan de 
weg. 

De ‘Postregeling 2009’ is de opvolger 
van het ‘Besluit Brievenbussen 1988’. 
Hierin staat: ‘Een voor aflevering van 
poststukken bestemde brievenbus als 
bedoeld in artikel 20, eerste lid, van 
de wet, is zo dicht mogelijk bij de 
rijbaan van een voor motorrijtuigen 
op meer dan twee wielen berijdbare 
openbare weg aangebracht. Deze 

brievenbussen zijn van de weg af zon-
der belemmering bereikbaar.’ 

Ook wordt gesteld dat de brievenbus-
sen in of aan gebouwen of woningen 
zodanig zijn aangebracht of geplaatst 
dat zij te bereiken zijn binnen tien 
meter van de grens van een weg, 
waaronder mede worden verstaan de 
daartoe behorende trottoirs, paden, 
bermen en taluds en zijn er bepalin-
gen over vorm en kleur van de brie-
venbussen en de afmeting en positie 
van de brievengleuf. 

Op 37 huisadressen in het buitenge-
bied van Baak werd een brief van de 
TNT bezorgd, met het verzoek om 
een brievenbus aan het begin van de 
oprijlaan, langs de doorgaande weg te 
zetten. 

De familie Harenberg aan de School-
dijk, kreeg vier brieven, waarin werd 
gerefereerd aan het Brievenbusbe-
sluit 2009, waarvan de laatste zeer 
dringend was. “Er stond in de eerste 
brief dat we de brievenbus aan de 
weg moesten zetten voor een be-
paalde datum. Maar we hebben dat 
op z’n beloop gelaten,” vertelt Annet 
Harenberg. Daarop volgde nog twee 
brieven, waarop geen actie werd on-
dernomen. “In de vierde brief stond 
dat als we niet binnen een week een 
nieuwe brievenbus aan de weg had-
den gezet, de post niet meer zou wor-

den bezorgd. We moesten opbellen 
als hij vooraan zou staan en ze kwa-
men dat controleren.” Omdat het 
toch nog even duurde voor de bus 
aan de weg stond, kreeg de familie 
Harenberg inderdaad een viertal da-
gen geen post. “We konden de post in 
Zutphen ophalen, maar na een week 
zou alles retour afzender gaan.” 
Zover kwam het niet. Toch verbaast 
de actie Annet Harenberg wel. “Ik 
heb gesproken met mensen uit Hen-
gelo Gld. en die hebben geen brief 
ontvangen, terwijl daar ook lange op-
rijlanen zijn. Maar in Lochem zijn ze 
er weer wel mee bezig.” Inmiddels is 
duidelijk dat TNT steeds een andere 
regio controleert en van brieven voor-
ziet. 

De familie Hebben had al een brie-
venbus aan de weg staan, maar al-
leen voor de krant. De post kwam 
in de brievenbus aan huis. Dat is nu 
niet meer zo. “Wij hebben geen brief 
ontvangen,” zegt Gerard Hebben. “Ze 
hadden best bericht mogen geven. 
Dat is toch een kleine moeite.” 

De brievenbus die aan het begin 
van hun oprijlaan staat is een zwaar 
exemplaar en kan op slot. Een ‘ech-
te’ groene brievenbus willen ze niet. 
Want, zo vinden zowel Gerhard als 
Thea Hebben, zo’n TNT exemplaar 
is toch maar van plastic en kan niet 
op slot. “De afstand is het bezwaar 
niet. Wel dat de post niet elke dag 
op dezelfde tijd bezorgd wordt. Want 

zover van het huis af heb je er geen
oog meer op,” aldus Gerhard Hebben.
“Het gaat vooral om bankafschriften
en dergelijke. Die hebben we liever
aan huis gezorgd. Iedereen kan in
die brievenbus.” Er wordt al best veel
vernield in de buurt, zoals vuilnisbak-
ken, verkeersborden en dergelijke. 
“Ik vind het wel zonde als ze alleen
voor een velletje niet-geadresseerde
reclame de oprijlaan op moeten ko-
men,” vult Thea aan. 

Het lijkt erop dat de buitengebieden
in Nederland niet aan het aanscher-
pen van het TNT brievenbussenbe-
leid, vastgelegd in de Postwet 2009,
kunnen ontkomen.

Brievenbussen verplaatst na verzoek TNT
Baak - In Baak hebben 37 adressen de mededeling ontvangen dat zij 
de brievenbus moeten verplaatsen om te voldoen aan het brievenbus-
besluit. Dit houdt in dat de post niet meer wordt bezorgd in de bus 
die aan het huis hangt, maar in een brievenbus aan het begin van de 
oprijlaan.

Deze brievenbus, bedoeld voor de krant, wordt nu door TNT gebruikt voor de post.
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BERENDSEN

Dealer van WEIJER en IFOR WILLIAMS

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop en plaatsing van 
alle soorten omheiningen

n i e u w b o u w  2 2  w o n i n g e n  

Het Karspel Sarinkkamp 
H e n g e l o  

KOM KIJKEN!  
 

Op donderdag 25 november bent u van harte welkom bij 
Langeler Partycentrum in de Spalstraat. Van 20.00 tot   

21.30 uur laten wij u zien wat we bouwen aan het Karspel     
Sarinkkamp. Meer informatie vindt u vanaf 26 november op 

onze websites. 
 

www.prowonen.nl—www.wbc.nl—www.thoma.nl— www.gerritsmakelaardij.nl 
 

D E  MA K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359    Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem -  Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl  

 

HENGELO (GLD)      Vraagpr. € 365.000,-- k.k.

Ruurloseweg 6 - Volledig verbouwd en gemoderni-
seerd VRIJSTAAND WOONHUIS met een in 2006 ge-
bouwde garage (± 55 m²) en diepe achtertuin op zuid-
oosten. Inhoud ± 600 m³. Perceelsoppervlakte 568 m². 
De woning is voorzien van een slaapkamer en badkamer 
op de begane grond. Ligging in het centrum. Voorzien 
van dakisolatie en grotendeels dubbele beglazing. De 
in spouw (geïsoleerde) uitgevoerde garage van 6,5x8,5 
meter is o.a. voorzien van een zolderberging.

ZELHEM                     Vraagpr. € 257.500,-- k.k.

Goudsbloemstraat 11 - Volledig gemoderniseerd en 
uitgebouwd HELFT VAN EEN DUBBEL WOONHUIS 
met aparte praktijk- c.q. kantoorruimte voorzien van 
eigen entree, stenen garage, tuinhuis en diepe achter-
tuin. Inhoud ± 385 m³. Perceelsoppervlakte 242 m². 
Bouwjaar 1974, laatste 10 jaar geheel verbouwd en 
gemoderniseerd. Praktijk- of kantoorruimte (± 30 m²) 
gebouwd in 2000 (geïsoleerde spouw en verwarmd) 
met kitchenette. 
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Vordense Handels Onderneming

HANS KUP

Vitragegordijnen
Inbetweens
Vouwgordijnen
Overgordijnen
U-rails + Roedes smeedijzer
Vloerbedekking (diverse kleuren)

Tapijttegels (diverse kleuren)

Tel. 06-12198438     E-mail: hans@hkup.nl

30% 
tot 40% 
korting 

op winkel-
prijzen

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 46
van 15 t/m 20 

november 2010.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

GRATIS TOY BIJ ELKE 15,00





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. 46, 16 november 2010

De werkzaamheden in het centrum 
van Hengelo zijn begonnen. De herin-
richting is een groot project, dat we 
hebben opgedeeld in fases. 

Eerste fase
Als eerste is de Ruurloseweg aan de 
beurt. De bestrating wordt ver-
nieuwd. Naar verwachting is deze 
klus 17 december klaar. Aannemer 
Klink-Nijland GWW Raalte is dan ook 
begonnen op de Kervelseweg met het 
aanbrengen van de riolering. Deze 
werkzaamheden lopen door tot in 
2011. Werkt het weer mee, dan is 
 deze klus eind februari 2011 gereed. 
De bestrating van de parkeerplaats 
aan de Synagogestraat en de Kervel-
seweg wordt hergebruikt in het 
 centrum. Daarom zijn deze wegen 
ook als één van de eersten aan de 
beurt. Vanwege de sint- en kerstinko-

pen zorgen wij ervoor dat de Raad-
huisstraat, Kerkstraat en Spalstraat 
tot het eind van het jaar bereikbaar 

zijn. Deze straten staan in februari op 
de planning. 

Hinder
Omdat wij de overlast tot een mini-
mum willen beperken, werken wij in 
fases en niet in het hele centrum 
 tegelijkertijd. Dit betekent wel dat wij 
in totaliteit langer bezig zijn. We 
 kunnen echter niet voorkomen dat u 
een periode niet met uw auto bij uw 
huis kunt komen. Zodra wij starten op 
een andere plaats in het centrum, 
ontvangt u als omwonende hierover 
bericht. Het doorgaande verkeer 
wordt omgeleid via de grotere wegen. 
Lokaal verkeer kan moeite hebben 
om via de gangbare weg hun bestem-

ming te vinden, maar we streven 
 ernaar om u als bewoner en onderne-
mer bereikbaar te houden. Dit kan 
betekenen dat we aanvullende maat-
regelen moeten treffen, zoals het 
veranderen van rijrichting in een 
 eenrichtingsweg. 

Evenementen
Sinterklaas kan 21 november a.s. 
over de Ruurloseweg, alhoewel we 
daar aan het werk zijn. Hij kan over 
de puinverharding van de Ruurlose-
weg zijn route vervolgen. We probe-
ren ook zo goed mogelijk met de 
 kermis rekening te houden. Hierover 
gaan we komende winter in overleg 
met de organisatie. Bent u bezig een 
evenement te plannen? Neemt u dan 
contact met ons op. We kijken dan 
 samen wat we af kunnen  stemmen.

Vragen
Heeft u vragen over de uitvoering, 
 fasering of iets anders over de 
 werkzaamheden in het centrum? 
Kom op een woensdagmiddag bij ons 
langs in de informatieruimte in het 
voormalige gemeentehuis. We zijn er 
iedere woensdagmiddag van 15.30 
tot 16.30 om uw vragen te beant-
woorden. Ook kunt u ons bellen 
(0575) 75 02 50 of mailen 
info@bronckhorst.nl (vermeld a.u.b. 
centrum Hengelo in het onderwerp 
van uw mail).

Werkzaamheden herinrichting centrum Hengelo

Ruurloseweg in Hengelo

Planning
De planning van de werkzaamheden ziet er als volgt uit:
Ruurloseweg week 46 t/m 50  (15 nov - 17 dec)
Kervelseweg  week 47 t/m 8  (22 nov - 25 feb)
Synagogestraat week 48 t/m 4 (29 nov - 28 jan)
Bleekstraat  week 3 t/m 8 (17 jan - 25 feb)
Veemarkstraat week 6 t/m 11 (7 feb - 18 mrt)
Raadhuisstraat week 8 t/m 17 (21 feb - 29 apr)
Kerkstraat week 18 t/m 26  (2 mei - 1 juli)
Spalstraat  week 25 t/m 30 (20 juni - 29 juli)

In de weken 52, 1 en 2 worden geen werkzaamheden uitgevoerd. De planning 
is onder voorbehoud van weersinvloeden. 

In het groenstructuurplan van de 
 gemeente is opgenomen op welke 
manier we het openbaar groen in 
Bronckhorst de komende jaren willen 
onderhouden. Een van de onderdelen 
van het plan is het omvormen van 
grote heestervakken naar gazon, 
waarmee de gemeente een forse 
 besparing op de onderhoudskosten 
van het openbaar groen realiseert, 
maar de omgeving wel groen houdt. 
Deze omvorming willen we gefaseerd 
uitvoeren, te beginnen in Steenderen 
en Zelhem. 

Vlak voor de zomer zijn deze plannen 
ook in Steenderen besproken. Uit de 
reactie van dorpsbelangenvereniging 
Steenderens Belang hebben wij 
 echter geconcludeerd dat hiervoor te 
weinig draagvlak is in het dorp. 
 Daarop hebben we samen met de 
dorpsbelangenvereniging alternatie-
ven bekeken. Zo is op initiatief van 
Steenderens Belang het plan 
 ontstaan om een pilot te starten 
waarbij inwoners plantsoenen in hun 
buurt zelf kunnen onderhouden. 

 Hierdoor kunnen bepaalde sierhees-
tervakken behouden blijven en 
 hoeven we deze niet om te vormen 
tot gazon. Aan de deelname van 
 inwoners is een aantal voorwaarden 
verbonden die in een afsprakenover-
eenkomst per buurt worden 
 opgenomen.
 
Buurtvertegenwoordigers gaan op 
pad
Steenderens Belang heeft een aantal 
inwoners gevraagd om binnen hun 
buurt inwoners te betrekken bij de 
organisatie van het onderhoud van 
openbaar groen in hun buurt. 
 Binnenkort vindt een overleg met 
 deze buurtvertegenwoordigers 
plaats. In buurten waar onvoldoende 
interesse voor dit onderhoud is, 
wordt het openbaar groen 
 omgevormd naar gazon.

Doe mee!
Dus, bent u inwoner van Steenderen 
en wilt u meewerken aan het onder-
houd van een heesterplantsoen bij u 
in de buurt en deze zo behouden? 
Neemt u dan per e-mail contact op 
met  Steenderens Belang:  
info@steenderensbelang.nl.  

In februari 2011 organiseert de 
 gemeente in samenwerking met 
Steenderens Belang voor de buurt-
vertegenwoordigers een informatie-
bijeenkomst, waarin we hen uitleg 
geven over de onderhoudswerk-
zaamheden. In maart gaat de pilot 
dan van start.

Steenderens Belang vraagt inwoners 

mee te werken aan onderhoud van 

 plantsoenen in hun buurt

De containers voor huishoudelijk 
 afval mogen alleen met gesloten 
deksel worden aangeboden. Toch 
komt het regelmatig voor dat er 
groene, grijze of papiercontainers 
aan de weg worden gezet waarvan 
de deksel niet dicht is. Daarom 
 verzoeken de gemeente en Berkel 
Milieu u goed op het sluiten van de 
deksel te letten.

Openstaande deksels zijn bij het 
 legen een groot probleem omdat er 
dan vaak afval naast de inzamel-
wagen valt. Daarnaast kan er voor 
het legen afval uit de containers 
waaien waardoor zwerfafval 

 ontstaat. Voorkom zwerfvuil en stop 
de container niet te vol, zodat de 
deksel goed dicht kan. Heeft u 
 vragen over de inzameling van uw 
huishoudelijk afval? Dan kunt u 
 contact opnemen met de Afval-In-
formatie-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. Kijk ook op www.
berkelmilieu.nl en www.afvalvrij.nl.

Container aan de weg? Deksel dicht!

Zorgt u voor een hulpbehoevende 
partner, ouder, kind, buur of iemand 
uit uw omgeving? Deze zorg, die voor 
de mensen die het ontvangen zo 
enorm belangrijk is, noemen we 
mantelzorg. Mantelzorg kan variëren 
van eenmaal per week de grote 
 boodschappen doen tot 24-uurs 
 verzorging. Soms kunt u als mantel-
zorger wel wat ondersteuning 
 gebruiken. In Bronckhorst hebben we 
daarvoor een breed aanbod. Wilt u 
graag ervaringen uitwisselen met 
 andere mantelzorgers? Of heeft u 
meer behoefte aan een avondje voor 
uzelf, zodat u eens iets leuks kunt 
 ondernemen? Er zijn hulpmiddelen 
en instanties die de zorg voor u 

 kunnen vergemakkelijken. De 
 gemeente heeft deze informatie nu in 
een speciale Wegwijzer mantelzorg 
overzichtelijk op een rij gezet. U kunt 
de gratis informatiegids bij ons 
 aanvragen via tel. (0575) 75 02 50 
of e-mail:  info@bronckhorst.nl

Nieuwe Wegwijzer mantelzorg ligt voor u klaar! 

Speciale informatiegids boordevol adressen die 

de zorg kunnen verlichten



Bij de uitvoering van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning en Wet 
werk en bijstand is in onze gemeente 
sprake van onevenwichtigheid tussen 
het inhoudelijke beleid en de finan-
ciële kaders. Daarom moet dit 
 herzien worden. Het doel bij de invoe-
ring van de wetten was dat de focus 
steeds meer komt te liggen op de 
 eigen verantwoordelijkheid van 
 mensen, het inschakelen van hun 
 eigen sociale netwerk en maatschap-
pelijke organisaties. De gemeente 
 ondersteunt mensen hierbij met 
 informatie, advies en nazorg. Voor 
mensen die het zelf niet redden en 
niet genoeg hulp kunnen krijgen van 
mensen om hen heen of organisaties 
biedt de gemeente voorzieningen. 
Aan deze werkwijze die eerder dit 
jaar ook in Bronckhorst is ingezet zijn 
onze uitvoeringsregels en -voor-
waarden echter nog niet aangepast. 
Ook is de vraag naar de voorzienin-
gen die de Wmo en Wwb bieden dit 
jaar toegenomen, doordat meer 
mensen hierop een beroep deden. 

In de begroting 2011 werd duidelijk 
dat het huidige Wmo en Wwb beleid 
daardoor zal leiden tot grote budget-
overschrijdingen. Om dat te voorko-
men hebben b en w nu een aantal 
opties benoemd, die zij in december 
aan de gemeenteraad voorleggen. 
Deze zijn ook besproken met de 
participatieraad Bronckhorst, die 
met het voorstel instemde.    

Een aantal van die opties zijn:
1. onderzoek naar herziening van 

 uitvoering huishoudelijke hulp
2. onderzoek naar inkomenstoets bij 

huishoudelijke hulp
3. onderzoek naar inkomenstoets 

vervoersvoorzieningen
4. inzet van mensen met een Wwb 

 uitkering als huishoudelijke hulp

N.B.
Uitgangspunt bij de uitwerking van 
deze opties blijft dat niemand buiten 
de boot valt en het vangnet er blijft 
voor de sociaal zwakkeren in onze 
gemeente en zij die niet draagkrach-
tig genoeg zijn. 

B en w komen met opties voor raad om 

beleid en uitvoering Wmo en Wwb te herzien
Meer verantwoordelijkheid bij mensen zelf, meer 

 samenredzaamheid en andere rol overheid

• Wmo: op deze wet kunnen  mensen een beroep doen als zij niet mee 
 kunnen komen in de maatschappij, gemeenten  kunnen deze mensen hulp 
 bieden in de vorm van bijvoorbeeld een woningaanpassing, vervoersvoor-
ziening of hulp in het huishouden

• Wwb: mensen die niet voldoende middelen hebben om in hun  eigen 
 bestaan te kunnen voorzien, kunnen in aanmerking  komen voor financiële 
bijstand tot dat zij een baan hebben  gevonden

Minder woningen op locatie HAVO in 

Vorden

B en w stemden vorige week in met 
een invulling van circa 14 grondge-
bonden woningen op de locatie 
HAVO in Vorden. Dit aantal is aan-
zienlijk minder dan het eerder ge-
noemde  getal van 23 woningen. 

Actualiteit
De actuele woningmarkt en de 
 uitkomsten van de regionale 
 Woonvisie (waarin het aantal 
 nieuwbouwplannen van zeven 
 Achterhoekse gemeenten voor de 
 komende jaren flink naar beneden 
is bijgesteld door de verwachte 
 bevolkingsdaling) maken het 
 noodzakelijk hier een aangepast 
 programma te  realiseren. 

Programma
Het HAVO-project bestaat voor een 
belangrijk deel uit bouwkavels voor 
particulier opdrachtgeverschap. De 
overige woningen zijn levensloop-
bestendige patiowoningen. Naar 
 verwachting is in het voorjaar van 
2011 het bestemmingsplan gereed 
om de procedure te starten. De 
 bodem van de locatie zal dan eerst 
gesaneerd worden. De gemeentelij-
ke bijdrage in de ontwikkeling van 
het programma is € 879.000,-. We 
vragen bij de provincie Gelderland 
subsidie om deze bijdrage deels te 
dekken. De gemeente is gedeeltelijk 
eigenaar van de locatie en is in ge-
sprek om de resterende gronden 
te verwerven.

Vorige week besloten b en w budget 
beschikbaar te stellen voor het reno-
veren van de toplaag van het hoofd-
veld van voetbalvereniging Vorden. 
De gemeente voert onderhoud uit aan 
de gemeentelijke sportvelden over-
eenkomstig het zogenaamde Beheer-
plan voetbalbuitensportaccommoda-
ties. Om de begroting 2011 sluitend 
te krijgen, schrapten we onlangs de 
budgetten voor toplaagrenovaties. 
Echter waar dit noodzakelijk is, bekij-
ken we wel de mogelijkheden om 
hiervoor budget te vinden. In 
Vorden is gebleken dat het 
hoofdveld niet meer voldoet 
en renovatie niet langer kan 
wachten. Slechts met grote 
 inspanningen lukte het de 
laatste jaren tijdens het 
groot onderhoud nog net om 
het veld te laten voldoen aan 
KNVB-normen, maar nu 
gaat dat niet meer. Ook 
 ontstaan op het veld in zijn 
huidige conditie meer 
 blessures dan normaal. 
Daarnaast heeft de club een 
capaciteitsprobleem. Door 

de vele  leden is de druk op het hoofd-
veld groot, veel trainingen van de 
jeugd moeten hierdoor ook op dit veld 
plaatsvinden. De kosten voor de 
 renovatie van de toplaag bedragen 
24.000 euro. Deze dekken we onder 
andere doordat minder onderhoud 
nodig is aan de velden van 
 Keijenborgse boys en Sociï die net 
vernieuwd zijn en door het aanbeste-
den van de werkzaamheden. Het is de 
bedoeling de werkzaamheden in 
maart te starten.

Gemeente renoveert hoofdveld 
VV Vorden

Kinderen in actie op het veld van VV Vorden tijdens het 

 internationale Wim Kuijper voetbaltoernooi voor jongeren

De gemeente is gestart met het 
 vervangen van de bestemmingsplan-
nen buitengebied van de voormalige 
gemeenten Steenderen en Hummelo 
en Keppel voor een nieuw plan: het 
bestemmingsplan Buitengebied 
Steenderen/Hummelo en Keppel. 
Voor het buitengebied is het beleid, 
zoals vastgelegd in het bestem-
mingsplan Buitengebied Hengelo/
Vorden en het landschapsontwikke-
lingsplan (LOP), leidend bij het 
 opstellen van dit bestemmingsplan. 
Op www.bronckhorst.nl onder Info-
balie → Ruimtelijke plannen → Steen-
deren → Actualisatie bestemmings-
plan Steenderen, Hummelo en 
 Keppel vindt u informatie over de 
 uitgangspunten, eerder gehouden 
 inloopdagen en de inventarisatie-
kaarten. Nu ruim een half jaar later 
willen we u graag weer nader 

 informeren, waarbij met name de 
 komende inspraakperiode van belang 
is. 

Het voorontwerpbestemmingsplan is 
bijna klaar en komt in december in de 
inspraak. U kunt het nieuwe plan dan 
inzien en er (bij voorkeur schriftelijk, 
of mondeling) op reageren. Over de 
precieze inspraaktermijn informeren 
wij u binnenkort nader via deze 
 gemeentepagina’s.  

Informatieavond
Voorafgaand aan de start van de 
 inspraak organiseren we op 22 
 november a.s. in zaal Den Bremer in 
Toldijk een informatieavond over het 
nieuwe bestemmingsplan. U bent van 
harte welkom vanaf 19.30 uur. Om 
20.00 uur opent wethouder Baars de 
bijeenkomst, waarna medewerkers 

van Amer Adviseurs BV het bestem-
mingsplan presenteren. Uiteraard is 
er gelegenheid tot het stellen van 
vragen over het bestemmingsplan en 
kunt u de kaarten inzien. Tijdens de 
avond gaan we in op de hoofdlijnen 
van het bestemmingsplan. Voor 
 individuele zaken, zoals nadere 
 informatie over de bestemming van 
uw perceel, kunt u gedurende de 
 inspraakperiode in het gemeentehuis 
terecht.

Nieuw bestemmingsplan Buitengebied Steenderen, Hummelo 

en Keppel komt er aan

Raadsvergadering 
25  november 2010
Op 25 november a.s. vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare 
 vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom om deze 
 vergadering bij te wonen. Op de 
agenda staan onder meer de volgen-
de onderwerpen:
• Bestemmingsplan Buitengebied 

2009; Boshuisweg 8/
Koekoekstraat 10/Stellingweg 2

 De raad wordt gevraagd dit plan 
gewijzigd vast te stellen. Het gaat 
om de wijziging van het agrarisch 
bedrijf aan de Koekoekstraat 10 in 
Vierakker in een woonbestem-
ming, de wijziging van het agra-
risch bedrijf aan de Boshuisweg 8 
in Vierakker in een recreatiebedrijf 
en de legalisering van de niet-
agrarische bedrijfsfunctie van het 

voormalige agrarische bedrijf aan 
de Stellingweg 2 in Hengelo 

• Toeristisch-recreatief 
 marketingplan 

 B en w vragen de raad het Toeris-
tisch-recreatief marketingplan 
vast te stellen. Dit is een prakti-
sche, overkoepelende handleiding 
waarin is aangegeven hoe alle 
 betrokkenen bij het toerisme in 
Bronckhorst (toeristische onder-
nemers, VVV, gemeente etc.) 
Bronckhorst zouden moeten 
 promoten in de Achterhoek en 
 binnen Nederland. We willen in 
2015 uitblinken door verrassend 
en onderscheidend te zijn met ons 
aanbod, waarbij routes de rode 
draad vormen. Hiervoor is o.a. 
 gekozen omdat de Achterhoek 
 bekend staat als één van de mooi-
ste fiets- en wandelregio’s van ons 
land, routes genoeg aanknopings-

punten bieden voor een vernieu-
wend aanbod en aansluiten bij de 
vraag van de consument 

• Evaluatie nieuwbouw gemeente-
huis   

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met de evaluatie van de 
nieuwbouw van het gemeentehuis. 
Besproken wordt hoe het bouw-
proces is verlopen. Zo is het 
 nieuwe gemeentehuis binnen de 
geplande tijd van in totaal drie jaar 
gebouwd. Ook qua financiën is het 
voorspoedig gegaan, uiteindelijk 
viel de nieuwbouw, waarvoor ruim 
22 miljoen euro was begroot 
400.000 euro goedkoper uit. Dit 
komt onder andere doordat een 
strakke regie is gevoerd op het 
bouwproces. Daarnaast heeft de 
opdracht om een duurzaam 
 gebouw te ontwerpen goed uitge-
pakt. Het pand is met nog maar 

36% energieverbruik voorlopig het 
meest duurzame gemeentehuis 
van ons land. Verder is construc-
tief overlegd met de betrokken 
partijen zoals raad, medewerkers, 
omwonenden etc.  

• Verordening Gemeentelijke ba-
sisadministratie persoonsgege-
vens Bronckhorst 2010

• Bemensing Auditcommissie 

Uit de raad

>>



Openbare bekendmakingen

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

Binnenkort starten de gemeente en 
Sité Woondiensten het project 
 ‘Energie besparen is euro’s verga-
ren’ in Bronckhorst. Hiermee willen 
we huurders energiebewuster 
 maken en daarnaast werkzoeken-
den de kans bieden te re-integreren 
op de arbeidsmarkt. De 600 huur-
ders van Sité Woondiensten in onze 
gemeente krijgen de kans om een 
gratis energiebox met advies te 
 ontvangen. Huurders die hierin geïn-
teresseerd zijn krijgen thuis bezoek 
van een energieadviseur. 

Energiebox
In de energiebox zitten energie-
besparende producten, zoals een 
waterbespaarder, spaarlampen en 
een standby-killer. Het doel van het 
project is om blijvend op de kosten 
van energieverbruik te besparen en 
daarnaast CO2-reductie te realise-
ren. Door het gebruik van de produc-
ten kunnen de huurders zo’n 100 
 euro per jaar besparen. 

Samenwerking
Het project ‘Energie besparen is 

 euro’s vergaren’ is een initiatief van 
Sité Woondiensten, Vestia Midden 
Nederland en de gemeenten Bronck-
horst en Doetinchem. In mei 2009 is 
het project gestart in de gemeente 
Doetinchem en dat was een groot 
succes. Daar zijn ruim 3.000 
 energieboxen afgegeven. Uit een 
tussentijdse evaluatie is gebleken 
dat 83% van de bezochte huurders 
daadwerkelijk energiebewuster is 
geworden! Wij hopen in Bronckhorst 
ook zo’n goed resultaat te halen. 
Bronckhorster huurders krijgen 
 binnenkort een brief thuis over het 
project en de oproep om mee te 
doen.

Werkervaring opdoen
Een tweede doel van het project is 
werkzoekenden weer te introduce-
ren op de arbeidsmarkt. Beide 
 gemeenten bieden een aantal 
 werkzoekenden de kans om opge-
leid te worden tot energieadviseur. 
Hierdoor krijgen zij werkervaring en 
hebben zij meer kans om door te 
stromen naar een reguliere baan.                                                                                          

Doe mee en bespaar!
Doe mee met de actie en bepaar flink 
op uw energierekening! Een ener-
gieadviseur komt graag bij u thuis!

Energieproject in Bronckhorst
Sité-huurders die meedoen krijgen gratis energiebox en -tips 

om flink te besparen op energierekening

Uit de raad - vervolg
Spreekrecht tijdens raads-
vergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het 
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet 

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande project-

besluiten op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening, die niet in 
een raadscommissie zijn behan-
deld.  

U kunt de raad tijdens een raadsver-
gadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken en presen-

taties
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet 
 bestuursrecht tegen een besluit 
van het gemeentebestuur of het 
advies van een adviescommissie 
bezwaarschriften ex artikel 7:13 
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen, voordrach-
ten of aanbevelingen van personen

d. een klacht zoals bedoeld in hoofd-
stuk 9 van de Algemene wet be-
stuursrecht

e. onderwerpen die niet behoren tot 
de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

Als u tijdens de vergadering het 
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 

voor aanvang van de vergadering, 
aanmelden bij de Griffie, tel. (0575) 
75 02 50 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl. 

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft 
 hiervoor dus niet meer per se naar 
het gemeentehuis. 

Rectificatie n.a.v. verslag 
 begrotingsvergadering 
vorige week
Per abuis stond vermeld dat de 
 motie om (o.a. gezien de  financiële 
situatie van de gemeente) op gener-
lei wijze financiële steun te verlenen 
aan voetbalclub De Graafschap door 
Gemeentebelangen was ingediend. 
Dit is onjuist GroenLinks diende dit 
voorstel in dat door een meerderheid 
van de raad werd  aangenomen.

De programmaraad Oost-Gelderland, 
met als werkgebied o.a. alle gemeen-
ten in de Achterhoek, adviseert ka-
belexploitant UPC omtrent televisie- 
en radioprogramma’s. Het merendeel 
van de Nederlanders ontvangt de te-
levisie- en radioprogramma’s via de 
kabel. Omdat het onmogelijk is om ie-
dereen zelf te laten bepalen welke 
programma’s dat zijn, heeft de Me-
diawet die taak toebedeeld aan 
 programmaraden.

De programmaraad brengt jaarlijks 
aan de kabelexploitanten een bin-
dend advies uit over 15 televisie- en 
25 radiozenders. Daarvan zijn door 
de overheid al 7 televisie- en 9 radio-
zenders vastgesteld. Voorts adviseert 
de programmaraad over de samen-
stelling van het overige deel van het 
standaardpakket, dat uit ongeveer 30 
televisie- en 40 radiozenders bestaat.
Om de taak van de programmaraad in 
het belang van de consument zo goed 
mogelijk te kunnen vervullen, zoekt 
de raad nieuwe leden. Vacatures 
staan open voor abonnees uit diverse 
gemeenten, waaronder de onze. Le-
den worden voor vier jaar benoemd. 
Omdat de Mediawet ervan uitgaat, dat 
de programmaraad een zo goed mo-
gelijke afspiegeling van de samenle-
ving vormt, waarin zoveel mogelijk 
bevolkingsgroepen met diverse cul-
turele, maatschappelijke en levens-
beschouwelijke opvattingen verte-
genwoordigd zijn, zijn allochtonen, 
vrouwen en jongeren zeer welkom.

De programmaraad vergadert onge-
veer vier keer per jaar. Het betreft 
een functie op vrijwillige basis, waar-
voor een passende vergoedingsrege-
ling geldt. Wilt u ook meepraten over 
radio en televisie op de kabel? Dat 
kan! Meld u nu aan als kandidaat. De 
functie-eisen zijn onder andere:
• u bent minimaal 16 jaar oud 
• u (of het gezin waar u deel van uit-

maakt) ontvangt radio en televisie 
via het kabelnetwerk van UPC, 
eventueel in de toekomst als abon-

nee van een andere aanbieder via 
de kabel (bijvoorbeeld Tele2) 

• u heeft interesse in de wereld van 
de media en wilt graag in teamver-
band een constructieve bijdrage le-
veren aan een radio- en televisie-
pakket, dat voor alle kabelabon-
nees in ons werkgebied interessant 
is 

• u beschikt over voldoende kennis of
wilt u deze eigen maken op het ter-
rein waarbinnen de programma-
raad Oost-Gelderland adviseert 

• u mag geen lid zijn van het ge-
meentebestuur, geen binding heb-
ben met een kabelexploitant an-
ders dan als abonnee en geen be-
stuurslidmaatschap of betrekking 
hebben bij een zendgemachtigde 

• u bent inwoner van Bronckhorst

Reageer voor 1 december
Belangstellenden kunnen voor 1 de-
cember a.s. een brief met motivatie 
en een kort CV opsturen naar: stich-
ting Programmaraad Oost-Gelder-
land, t.a.v. de heer E. Driessen, Ruur-
loseweg 27, 7255 DG Hengelo (Gld). 
Een selectiecommissie zal de kandi-
daten selecteren en eventueel uitno-
digen voor een gesprek.

Leden voor de programmaraad gezocht

Denk mee over het radio- en TV-aanbod 

van UPC

Op de gemeentelijke begraafplaatsen 
liggen nog verschillende graven 
(ruim 60 in totaal) waarvan de recht-
hebbenden al enige tijd geleden 
 afstand hebben gedaan. Tot nu toe 
hebben wij deze graven (en graf-
bedekkingen) laten liggen. We willen 
de grafbedekkingen (= de stenen) nu 
echter gaan ruimen. We hebben een 
aannemer opdracht gegeven dit 
 vanaf begin januari uit te voeren. Het 
graf (het ondergrondse gedeelte) 

blijft ongemoeid. Bent u nabestaande 
van een graf waarvan u afstand van 
de rechten heeft gedaan op één van 
onze gemeentelijke begraafplaatsen 
en wilt u het graf toch intact laten. Dit 
kan nog. Neemt u dan voor 1 decem-
ber a.s. contact op met de gemeente, 
via tel (0575) 75 02 50. Het graf kan 
dan op uw naam worden geschreven, 
waarmee u (weer) rechthebbende 
bent. Hieraan zijn kosten verbonden 
(grafrechten).

Gemeente ruimt binnenkort  grafbedekkingen waarvan afstand 

is gedaan

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, café Herfkens, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 1 januari 2011 

t/m 31 december 2013, J.W.H. Herfkens
• Halle, De Woage, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 1 januari 2011 

t/m 31 december 2013, E. Wijngaards
• Hummelo, Broekstraat 12, carnavalsfeest, 11 december van 20.45 tot 01.00 uur, ontheffing art. 

35 Drank- en Horecawet, 11 december van 20.30 tot 01.00 uur, plaatsen driehoeks-/sandwich-
borden voor het promoten van carnavalsfeest, 26 november t/m 12 december 2010, carnavals-
vereniging DGWW

• Keijenborg, café Winkelman, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 
 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, H.J.A. Winkelman
• Steenderen en omgeving, verkoop van loten, 18 december 2010, folkloristische dansgroep 
 De Iesselschotsers

Aanvragen

• Vorden, grasveld hoek Hendrik van Bramerenstraat en de Hertog Karel van Gelreweg, tijdelijk 
plaatsen van schaft- en opslagketen voor een renovatieproject van 36 woningen, 22 november 
t/m 19 juni 2011, Goldewijk Doetinchem B.V.

• Vorden, Plaza Vorden, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 1 januari 
2011 t/m 31 december 2013, X.W. Zhang

• Vorden, sporthal ‘t Jebbink, standplaats met een rijdend informatiekantoor, op dinsdagen van 
 1 januari t/m 31 december 2011 van 14.30 tot 16.00 uur, Menzis

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 4 november 2010:
• Vorden, Emmalaan 1, uitbreiden veranda
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 63, vergroten woning
Ontvangen op 5 november 2010:
• Vorden, Doeschot 38 en 40, bouwen dubbele dakkapel
Ontvangen op 7 november 2010:
• Zelhem, Cosmeastraat 22, bouwen dakkapel
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Ontvangen op 8 november 2010:
• Steenderen, Toldijkseweg 20, bouwen carport 
Ontvangen op 9 november 2010:
• Baak, Wichmondseweg 17, verwijderen kerkbanken
• Halle, Aaltenseweg 24, herbouwen woning
• Vorden, Bergkappeweg 6, kappen van sparren
Ontvangen op 10 november 2010:
• Vorden, Het Hoge 36, aanleggen inrit
• Vorden, Schimmeldijk 1, kappen 2 beuken
• Vorden, nabij nr. 47, plaatsen telecombehuizing ten behoeve van glasvezelnetwerk 
• Zelhem, Prunushof 16, slopen dakbeschot garage/berging en verwijderen schoorsteen
• Zelhem, Ruurloseweg 39, slopen recreatiewoning en kappen 3 grove dennen
Ontvangen op 11 november 2010:
• Vorden, De Boonk, kappen van een eik (noodkap, zie ook bij verleende vergunningen)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 8 november 2010:
• Drempt, Kerkplein 2, plaatsen van reclameobject, Lila hairdesign & Bertram hoefsmederij
Afgegeven op 9 november 2010:
• Hengelo (Gld), Bekveld in het licht met levende kerststal en muziek, ontheffing art. 35  Drank- en 

Horecawet, 22 en 23 december van 16.00 uur tot 22.00 uur, kinderboerderij Feltsigt
• Hummelo, perceel aan de Greffelinkallee, carbidschieten, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 

31 december 2010 van 10.00 uur tot 19.00 uur, carbidschieten Hummelo
Afgegeven op 10 november 2010:
• Vorden, sporthal ‘t Jebbink, jubileumconcert op 12 november van 19.30 tot 21.30 uur en op 
 13 november 2010 van 20.00 tot 22.30 uur, Christelijke muziekvereniging Sursum Corda

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 11 november 2010:
• Zelhem, Michelstraat 11, bouwen garage/tuinhuis, verleend met toepassing van artikel 50 lid 3 

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 8 november 2010: 
• Vorden, Het Hoge 36, oprichten basisschool

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 
Wabo)
Verzonden op 8 november 2010:
• Vorden, begraafplaats, kappen 1 eik
Verzonden op 9 november 2010:
• Zelhem, Enkweg 1, bouwen carport
• Zelhem, Kruisbergseweg 5, veranderen gevels van de woning
Verzonden 10 november 2010:
• Vorden, Almenseweg 60, kappen 1 beuk
Verzonden op 11 november 2010:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 20, bouwen dakkapel
• Steenderen, Burgemeester Smitstraat 21, plaatsen lichtreclame
• Steenderen, Eekstraat 7, gedeeltelijk slopen veldschuur 
• Vorden, De Boonk, kappen van een eik (noodkap, zie ook aanvragen vergunningen)

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) en bouwvergunningen geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning 
met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om 
een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen 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 vergunning wordt 
aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot de werkzaamheden. 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.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 8 november 2010:
• Vorden, Zutphenseweg 71A, bouwen woning
Verzonden op 9 november 2010:
• Zelhem, Varsselsestraat 11B en 11C, bouwen woning en ontmantelen woning uit restaurantge-

deelte
Verzonden op 10 november 2010:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 20, bouwen ligboxenstal

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 15 november 2010:
• Hummelo, Dorpsstraat 3-5, voor het realiseren van een tweede appartement, (betreft een gewij-

zigde aanvraag)

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, 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.

Verleende vergunningen

De besluiten treden na bekendmaking in werking. Een beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift 
ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, ver-
zoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; Capellegoedweg 4A 
Olburgen (parkeervoorziening)’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; Capellegoedweg 4A Olburgen (parkeervoorzie-
ning)’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 18 november t/m 29 december 2010 
voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de wijziging van het gebruik van een perceel 
van agrarisch naar wonen om parkeerplaatsen en een landschapstuin bij de woning en minicam-
ping mogelijk te maken.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00898-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00898-/NL.IMRO.1876.BP00898-ON01

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

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

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
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
• Keijenborg, Kroezerijweg 6, vergroten woning en bijgebouw, ontheffing in verband met het 

 overschrijden van de maximale toegestane hoogte voor bijgebouwen, geldend bestemmingsplan 
‘Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008 (correctieve herziening)’

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hummelo, Rijksweg 101, bouwen kapschuur, ontheffing in verband met het overschrijden van de 

maximale toegestane oppervlakte van bijgebouwen, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Steenderen, Hummelo en Keppel 2009’

De bouwplannen liggen van 18 november t/m 29 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.

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)
• Hengelo (Gld), Menninkweg 1 (nu nr. 3U), voor het plaatsen en bewonen van woonunits, geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 2008; Plan Mennink inHengelo (Gld)’

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 18 november t/m 29 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.OB00045-VG01. 

Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelij-
keplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00045-/NL.IMRO.1876.OB00045-VG01

• via www.bronckhorst.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 bekendge-
maakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende 
belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector 
 bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 16 november t/m 21 december 2010 tijdens de 
openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Wichmond, Hackforterweg 33, voor het opslaan van propaan waarop het activiteitenbesluit mi-

lieubeheer 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 boven-
genoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 17 november t/m 29 december 2010 tijdens de 

Wet Milieubeheer
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openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Wientjesvoortseweg 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergun-

ning voor het inwerking hebben van een drinkwaterpompstation

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

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij 
ons worden ingediend vóór 30 december 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens 
een gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 
02 50.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 17 november t/m 29 december 2010 tijdens 
de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Drempt, Binnenweg 10, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 41, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hummelo, Broekstraat 31B, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

• Vorden, Almenseweg 33, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Zelhem, Eeltinkweg 2, 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.
Een 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 30 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 een 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.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

Kado tip!!!! Streek-Kerstpakket

Volop zo vers van ‘t land Boerenkool
Aardappelen van de klei v.a. 10 kilo voor 3.50

Hollandse Bloemkool v.a. 0.89
Sappige navel sinaasappelen 10 voor 1.99

Heerlijke pure appelsap
saptap 5 liter nu 6.00

Kado tip!!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!!
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 21 39

www.goossensatomica.nl

Nieuw in onze collectie:

Nieuw

Sieraden, sjaals,
tassen, riemen en 
cadeau-artikelen!

winterjassen 

vanaf

49,95

TOTALE UITVERKOOP etalage- en 
woondecoratie Sint, kerst, pasen 

etc. Maandag 22 november van 8 
tot 12 uur. Dinsdag 23 november 
van 8 tot 12 uur. Donderdag 25 
november van 12 tot 21 uur. Za-

terdag 27 november van 10 tot 16 
uur. Locatie: Grote houten schuur 
aan het Wittenbergpad (voetpad)

direct achter de Rijksstraatweg 42 
te Warnsveld tel. 0575-526459

Alleen contante betaling mogelijk.
www.olgakon.nl

Net

U kunt bij een website denken aan een aantal webpagina’s 

waarop uw bedrijfsgegevens te vinden zijn, maar de 

specialisten van Weevers Net richten met hetzelfde gemak 

een complete internetwinkel voor u in. Een website verhoogt 

niet alleen de service aan uw bestaande klantenkring, 

maar stelt ook potentiële klanten in staat u via internet 

te vinden. Door een website kunnen particulieren en 

bedrijven gemakkelijk bekijken wat uw bedrijf voor hen

kan betekenen.

Weevers Net Vorden    tel.: (0575) 557 310    info@weevers.net    www.weevers.net

www.canedonna.nl 
heeft gekozen voor maatwerk

ONLANGS
GEPUBLICEERD

DOOR 
WEEVERS NET

m.u.v. de basisvoorraad jeans en kerstcollectie

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%



Directeur ‘meester Harry’ Hendertink legt uit dat de 
mevrouw een soort baas is van alle scholen in Vorden. 
Terwijl de leerling verder werkt, gaan wethouder van 
o.a. jeugd- en onderwijsbeleid Josephine Steffens en 
ambtenaar van onderwijshuisvesting Herman de Groot 
verder in hun ronde door de school.
Afgelopen maandag brachten wethouder Steffens en 
ambtenaar De Groot een informeel werkbezoek aan 
basisschool Het Hoge. Ze werden hartelijk ontvangen 
in de tijdelijke huisvesting aan het Wiemelink in Vor-
den. Een gesprek met directeur Harry Hendertink en 
zijn collega Stef Woestenenk over de toekomstplannen 
van de school, leidde tot veel herkenning en kansen om 
samen te werken. Er werd enthousiast verteld over het 
nieuwe schoolgebouw, de onderwijsvisie, maar vooral 
over de kansen van kinderen. Na dit gesprek lieten de 
beide heren de school zien. Achter iedere klassendeur 
vonden de wethouder en haar medewerker een groep 
kinderen die druk aan de gang waren met hun werk, 
of juist samen een moment van ontspanning hadden, 
bijvoorbeeld in de vorm van het zingen van een Sin-
terklaaslied. De kinderen en medewerkers van Basis-
school Het Hoge trokken twee weken geleden in het 
gebouw aan het Wiemelink. Inmiddels heeft een ieder 
zijn weg gevonden,  terwijl  het schoolgebouw aan Het 
Hoge wordt gesloopt en ook de bomen voor de school 
een flinke opknapbeurt hebben gehad. Wethouder 
Steffens en haar collega kregen een goede indruk, ter-
wijl de school zich positief uitte over de samenwerking 
met de Gemeente.

Toch is het altijd belangrijk geweest om reparatie aan 
schoenen te blijven verzorgen. In begin jaren ‘90 bij de 
overname en start van ons filiaal in Vorden, werd dit 
nog verzorgd door de vorige eigenaar. Daarna, was er 
al snel een plek gevonden op een externe plek waar de 
reparatie snel en vakkundig kon worden uitbesteed. 
Ook tegenwoordig wordt de reparatie van schoenen, 
tassen en lederwaren nog steeds op deze manier ver-
zorgd. Kleine reparaties en het oprekken van schoenen 
gebeurt nog steeds in de winkel aan de Dorpsstraat, ter-
wijl de rest van de reparaties naar een externe schoen-
maker wordt gebracht. Deze schoenmaker heeft in 
het verleden al veel prijzen voor kwaliteit gewonnen, 
een goede combinatie dus. Vanaf het eind van dit jaar 
is er in Vorden elders geen plek meer waar schoenen 
etc kunnen worden gebracht voor reparatie. Gelukkig 
hoeft u voor deze service niet naar een plaats in de 
buurt, maar kunt u gewoon terecht bij de plaatselijke 
schoenwinkel, waar dan tevens om advies en verzor-
ging kan worden gevraagd, een goede combinatie dus. 
Om u nieuwsgierig te maken naar deze service en 
de kwaliteit daarvan kunt u in de winkel van Giesen 
Schoenmode een waardebon halen voor een korting op 
uw eerstvolgende reparatie. Deze kunt u dan samen 

met uw reparatie afgeven in de winkel om een paar
dagen later uw schoenen weer als nieuw te ontvan-
gen. Voor meer informatie kan men terecht bij Giesen
Schoenmode, Dorpsstraat 4.

Al bijna 100 jaar schoenreparatie
Vorden - Een uitspraak die je nog wel eens hoort 
is: “Koop de schoenen bij de man, die ze repare-
ren kan”, dit gaat zeker op voor Giesen Schoen-
mode. De oorsprong van het bedrijf zit in de 
reparatie. Bijna 100 jaar geleden is het bedrijf 
begonnen met het repareren van schoenen en 
het voeren van een zadelmakerij. In de loop van 
de tijd werden er steeds meer nieuwe schoenen 
verkocht, tot het moment kwam dat de verkoop 
van nieuwe schoenen belangrijker werd dan het 
repareren.

De goedheiligman is on-
danks zijn leeftijd een 
sportief type en wil veel 
kinderen, die bij Dash 
spelen bezoeken. Aange-
zien 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 onderstaan-
de bellen. Voor een kleine
onkostenvergoeding zal
de Sint, met twee van
zijn beste Pieten, bij jul-
lie thuis een onvergete-
lijk moment verzorgen.
0621216299

Dash sinterklaas bezoekt 
ook gezinnen

Vorden - Sinterklaas is weer in Vorden. Dus dat 
wordt gevierd. Nu is het zo, dat hij dit jaar nauw 
samenwerkt met Volleybalvereniging Dash.

“Soort baas van alle Vordense scholen” 
brengt bezoek
Vorden - “Wie is die mevrouw?”, vraagt een leer-
ling van basisschool Het Hoge.

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

Alex Bouwmeester

Groenling 11

7132 ED Lichtenvoorde

Tel: 0544-487394

Fax: 0544-487394

Mobiel: +31654361543

Wieger van der Veen

Donker Curtiuslaan 10

7003 AH Doetinchem

Tel: 0314-344209

Fax: 0314-344209

Mobiel: +31655101850

www.wial.eu

TEVENS RENOVATIE;

Schuren, 

velling frezen, 

restaureren

€ 20,00 incl. p/m
2

Wial Parket

VERKOOP VAN

ALLE SOORTEN VLOEREN

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: Nutricia chocomelk of Fristy
Literpak chocomelk v.a. € 0,99 of Fristy v.a. € 0,96
Nu per 2 pakken naar keuze 2 zakjes voetbalplaatjes gratis

Super Vruchtenyoghurt
diverse smaken. Pak 1 liter nu voor € 1.39
Nu per 2 pakken vruchtenyoghurt 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!

Er zijn al 3 voetbalboeken helemaalvol. NOG 7 TE GAAN 
voor de leren voetbal gesigneerd door de spelers van 
De Graafschap 1!

Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Deze aktie loopt van maandag 15 t/m zaterdag 20 november 2010.

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

De koude decembermaand staat weer voor de deur. We 

steken de kachel aan, tuigen de kerstboom op en maken 

ons klaar voor een gezellig samenzijn. En natuurlijk halen 

we straks alles uit de kast voor een feestelijk kerstdiner en 

daar mogen de prachtige kerstarrangementen natuurlijk 

niet ontbreken. 

Wij nodigen u graag uit om tijdens ons Kerstshowweekend 

alvast ideeën op te doen voor een sfeervolle kerstambiance 

in uw huis en een stijlvolle presentatie van uw kerstdiner. 

Openingstijden:

Donderdag 25 november  09.00 - 18.00 uur

Vrijdag 26 november 09.00 - 20.00 uur

Zaterdag 27 november 09.00 - 16.00 uur

Zondag 28 november 10.00 - 16.00 uur

Deventerweg 25     7245 AW Laren Gld.     Tel. 0573 - 40 12 85 

  info@wijnbergenbloemsierkunst.nl    www.wijnbergenbloemsierkunst.nl  
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DIT MOEST ZIJN:
Oplossingen insturen 
vóór 5 december a.s. naar: 

Drukkerij Weevers, 
Postbus 22, 
7250 AA  Vorden

o.v.v. Sint Nicolaaspuzzel
of mail naar info@contact.nl 
Denk aan voldoende postzegels 

DE TE WINNEN PRIJZEN ZIJN:
1ste  45,00 euro 
2de  22,50 euro
3de  12,50 euro

De redactie

Sinterklaas monsterpuzzel
In onze Sint Nicolaaskrant 
zijn bij de puzzel de inlever-
gegevens en de te winnen 
prijzen weggevallen.

Alle Pieten moeten het zonder de 
Inpak Piet zien te doen en nou heb-
ben ze de kinderboerderij gevraagd 
of die misschien nog kinderen weet, 
die het leuk vinden om te helpen. De 
Cadeau Piet komt de zak met cadeau-
tjes brengen en dan mogen de kinde-
ren proberen om de cadeautjes in te 
pakken met hulp van de Cadeau Piet. 
Na het inpakken kan er nog lekker 
gespeeld worden en geknuffeld wor-
den met de dieren. Natuurlijk zal er 
genoeg te smikkelen en te drinken 
zijn. De Hoofdpiet heeft gevraagd 
aan de kinderboerderij of de kinde-
ren op zaterdag 27 november kunnen 
komen helpen. Dus meld je aan als 
Hulp Piet! 

Op vrijdag 3 december krijgen de die-
ren hun cadeautjes van Sinterklaas 
die de kinderen zelf mogen geven. De 

Hoofdpiet heeft al aan de kinderboer-
derij laten weten dat ze de kinderen
ook niet zullen vergeten deze dag.
Sinterklaas heeft al een bliksembe-
zoek gebracht aan de kinderboerde-
rij en gevraagd of ze de verwarming
lekker hoog willen zetten en of er ge-
noeg pepernoten en ander snoep zal
zijn. Nou dat zal goed komen zo heeft
de kinderboerderij laten weten. 

Beide dagen zijn van 13.30-17.00 uur
en bedragen 7,50 euro per kind. Dit is
inclusief drinken, snoep, eten en een
verrassing. Kinderen mogen alleen
komen, maar zijn er kinderen die het
toch nog een beetje spannend vinden
dan mag er 1 ouder mee. Gaarne re-
serveren (0575) 462828.

Verdere informatie staat op de web-
site www.feltsigt.nl.

Kinderboerderij Feltsigt organiseert
‘Paniek in het pakjeshuis!’

Bekveld - Dit jaar zullen er ook voor de dieren van kinderboerderij
Feltsigt cadeautjes zijn, maar nu is het voor de Pieten een hele zware
klus om alles op tijd af te krijgen. De Pieten zijn natuurlijk al lang
begonnen met de cadeautjes bij elkaar te leggen, maar daarna moe-
ten ze nog ingepakt worden. Tja dat is moeilijk, want de Inpak Piet
is spoorloos verdwenen. Wie meldt zich aan als Hulp Piet en komt 27
november helpen inpakken en 3 december uitpakken?

Gerda Huiting woont nu alweer ne-
gen-en-een-half jaar in het buitenge-
bied van Baak. “Oorspronkelijk kom 
ik uit Oost-Groningen. Omdat ik niet 
wist wat ik wilde, had ik de schakel-
opleiding gekozen en liep stage bij 
een tandarts en bij een gezinsvervan-
gend tehuis,” vertelt ze. Bij beide ging 
ze aan het werk, in de zorg als vakan-
tiekracht, vervolgens bij de tandarts, 
waar ze vijf jaar werkte. Ze verhuisde 
met haar gezin naar Arnhem en ging 
terug in de zorg, bij de landelijke 
Stichting Philadelphia. Daar werkt ze 
alweer twintig jaar. “Ik begeleid men-
sen met een verstandelijke beperking 
in de thuissituatie.” Toen Gerda en 
haar man een huis kochten in Baak 
veranderde ze haar standplaats van 
Arnhem naar Hengelo Gld. 
Ze houdt ervan haar werk te combi-
neren. “Dat vind ik zelf leuk. Ik heb 
ook honden getrimd,” lacht ze. “Het 
werk in het hondenpension was lek-
ker buiten en het trimmen binnen. 
Alleen het alleen werken vond ik niet 
leuk.” 
Door haar ervaring met zwanger-
schapsyoga, kwam haar aandacht op 
yoga. Ze zocht informatie erover op 
het internet en volgde verschillende 
opleidingen. “Ik had het in eerste in-
stantie gedaan voor mezelf en voor 
mijn eigen kinderen,” legt Gerda uit. 

“Ik geef thuis yoga aan mijn zoon en 
dochter.” 
Zo rolde ze er in. “Als vrijwilliger gaf 
ik eerst peuteryoga, om ervaring op 
te doen voor mijn opleiding. Daarna 
gaf ik peuter- en kinderyoga op de 
BSO Avonturijn. Er is steeds meer 
vraag naar, omdat iedereen het druk 
heeft en de rust wil zoeken.” 
Haar voorkeur gaat uit naar kinderen. 
“Ik vind yoga voor die groep leuker. 
Je kunt het wat speelser brengen. Het 
is vaak in verhaalvorm, in thema’s, 
zoals een oerwoudles of herfstles. 
Dat bouw je op, je maakt een verhaal, 
met attributen of muziek. Zo kunnen 
ze de houdingen beter voorstellen en 
vasthouden. Het voorbereiden van de 
lessen die ik maak, doe ik met mijn 
kinderen om te kijken hoe het eruit-
ziet, of hoe het voelt.” Yoga heeft de 
uitstraling wat slaperig te zijn. “Maar 
het is best intensief. Het zijn niet al-
leen rustige oefeningen,” lacht ze 
weer. 
Yoga is geen alledaagse sport. Kinde-
ren komen via de ouders, maar ook 
wel op eigen initiatief, als ze het eens 
hebben gezien. “Ontspanningssport 
vind ik het wel, waar een stukje me-
ditatie bij zit. De innerlijke energie 
wordt beter gebruikt en je wordt soe-
peler.” Het is rustgevend en alle zin-
tuigen komen aan bod. De power yo-

ga daarentegen is heel stevig. “Voor 
de kinderen gaat de power er zeker 
een beetje in, zodat ze voelen dat ze 
iets gedaan hebben.” 
Met haar bedrijf Dol-fijn Kinderyoga 
is Gerda in maart 2010 gestart in de 
bovenzaal van Concordia in Baak. 
“Beneden is te groot, we hoeven geen 
loopruimte te hebben. De oefeningen 
worden op het matje gedaan,” legt ze 
uit. Het was een vrij grote groep op 
de woensdagmiddag. Gerda vond het 
leeftijdsverschil te groot en maakte er 
twee groepen van. “Op woensdagmid-
dag komen de kinderen van 7 t/m 12 
jaar. Op donderdag is 4 t/m 7 jaar.” 
In de toekomst zal er gelegenheid ko-
men voor oudere kinderen op yoga te 
blijven. Er kan op de woensdag een 
uur bij. “De houdingen zijn hetzelf-
de, maar kunnen wat intensiever en 
langer gedaan worden, om wat meer 
de innerlijke rust te krijgen.” 
De kinderen zelf zijn heel enthou-
siast. “We vinden het heel leuk. De 
meeste houden van de massages,” 
vinden ze unaniem. 
Dol-fijn-kinderyoga: woensdag 16.30 
uur kinderen van 7 t/m 12 jaar, don-
derdag 16.00 uur kinderen van 4 t/m 
7 jaar. In januari 2011 start peuter 
yoga. Dit is yoga voor ouder en peuter 
samen. Wie meer wil weten over kin-
deryoga kan kijken op de site www.
dol-fijn-kinderyoga.nl, bellen met 
Gerda Huiting, tel. (0575) 442764, of 
e-mail: info@dol-fijn-kinderyoga.nl
Een gratis proefles volgen is altijd 
mogelijk.

Gerda Huiting Kinderyoga   Dol-fijn

Baak - In de bovenzaal van Concordia worden op de woensdag- en 
donderdagmiddag yogalessen voor kinderen gehouden. De docent is 
Gerda Huiting uit Baak. Kinderyoga is het krijgen van innerlijke rust, 
door een goede samenwerking tussen lichaam en geest.

Gerda Huiting geeft Kinderyoga in Baak.

De rijders zijn door het ministerie 
van sport van Rusland uitgenodigd 
voor dit toernooi. Tim Hulshof en 
Tom Olthof zijn opgenomen in de 
ploeg van Poul Veen uit Zutphen.  De-
ze trainer neemt rijders en rijdsters 
mee van verschillende schaatsvereni-
gingen in Gelderland en Overijssel. 
Bart Kuitert gaat mee met de ploeg 
van Eelko Blankenstein, gewestelijk 
trainer van de KNSB- junioren selec-
tie van IJsbaan Twente. Blankestein 
heeft hiervoor, naast zijn eigen juni-
oren B selectie, de snelste, eerstejaars 

junioren C van Gelderland en Overijs-
sel aan zijn team toegevoegd. Naast 
Bart Kuitert, zijn dat Mike Huizenga 
uit Vriezenveen en Tim van Benthem 
uit Hengelo (O) In vergelijking met 
vorig jaar, toen er ook schaatsers naar 
Kolomna gingen wordt niets aan het 
toeval overgelaten. Zo gaat er nu ook 
een tolk mee. 

De initiatiefnemers van dit Interna-
tionale Schaatsevenement zijn Niko-
laj Goeljajev en Irina Konstantinovna 
Rodnina. Nikolaj Goeljajev was tus-
sen 1986 en 1992 actief in de interna-
tionale schaatssport. Als sprintkanon 
werd hij o.a. Olympisch kampioen 
tijdens de Winterspelen van 1988 in 
Calgary. Irina Rodnina werd in de 
periode 1969 tot 1978 tien maal we-
reldkampioene Kunstrijden. Zij won 
3x Olympisch goud nl. op de Olympi-
sche Spelen van Sapporo (1972), Inns-
brück (1976) en Lake Placid (1980).

Het wedstrijdprogramma, met deel-
nemers uit de voormalige Sovjetrepu-
blieken, Noorwegen en Duitsland is 
al bekend. Gestart wordt op 4 decem-

ber met een 500m en een 1000m. De 
wedstrijd wordt op 5 december ver-
volgd met een 100m, een 500m en 
een 1500m. Ook wordt er een ploe-
genachtervolging verreden. Naast 
het langebaanschaatsen is er ook een 
aparte Shorttrack wedstrijd. Deze 
vindt op het middenterrein van de ijs-
baan plaats. Het belooft een prachtig 
spektakelstuk te worden in het verre 
Rusland. Naast de mooie ervaring van 
zo’n trip, het overnachten in een ge-
sponsord hotel, is er natuurlijk ook 
een doelstelling voor de schaatsers 
op deze snelle ijsbaan: Het verbeteren 
van persoonlijke records !

Schaatsers Bronckhorst/ Ruurlo naar 
Rusland
Vorden. In het weekend van 4 en 5 
december nemen 3 leden van STG 
Lochem deel aan het Silverskate 
Tournament 2010 in Kolomna, in 
Rusland. Tim Hulshof (Ruurlo), 
Tom Olthof en Bart Kuitert , bei-
den uit Vorden, vertrekken op 
3 december van Dusseldorf naar 
Moskou. Vanuit de Russische 
hoofdstad wordt het gezelschap 
met de bus vervoerd naar het ho-
tel, vlakbij de ijsbaan Kometa, in 
Kolomna. De schaatsers vliegen 
op 6 december weer terug.
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Henk Holtrigter ondersteunde de 
werkgroepen in Bronckhorst en leid-
de de meeste informatieavonden in 
de kernen. Nu het aantal benodigde 
abonnees, 40% van de inwoners van 
de genoemde kernen, is behaald, 
heeft hij afscheid genomen van de 
werkgroepen. De bouw van het glas-
vezelnetwerk zal worden gecoördi-
neerd door projectmanager Janroel 
Salomons, eveneens van Reggefiber. 
Janroel werkte 20 jaar bij een bedrijf 
dat allerlei diensten levert aan Te-
lecompartijen in Nederland en ver 
daarbuiten. Met die ervaring ging hij 
drie jaar geleden naar Reggefiber. “Ik 
ben in Almere aan de slag gegaan. De 
gemeente Almere maakte beleid van 
glasvezel, stelde iemand daarvoor aan 
en vond partner Dik Wessels, waar 
een contract uitkwam.” 

Reggefiber maakte een enorme groei 
door. Waren er drie jaar geleden 
rond de 20 werknemers, nu zijn het 
er tegen de 250. Het bedrijf timmert 
aardig aan de weg in de Achterhoek. 
Glashart, het Fiber to the Home, FttH 
project, realiseert zich overigens best 
dat door de 3000 abonnementen die 
ze hebben verzameld in de gemeente 
Bronckhorst, er iemand anders inle-
vert. 

“Henk Holtrigter noemde de Achter-

hoek ook de Voorhoek. Dat vond ik 
wel aardig gevonden,” lacht Janroel. 
“De Reggefiber ambitie is om heel 
Nederland te verglazen. En dan heb-
ben we het over de verstedelijkte ge-
bieden. Zelfs het platteland zou wel 
kunnen, maar dan is er subsidie no-
dig, anders is het niet op te brengen. 
Dan krijg je het niet rendabel.” 

Er viel na de drukke periode van het 
inschrijven voor een glasvezelaanslui-
ting een stilte. “Inderdaad, dat is zo. 
Dat is wel vervelend,” weet Janroel. 
“Maar we zijn nu met de gemeente 
in bespreking over kosten, want we 
gaan 120 kilometer graven, inclusief 
de ring. De aannemer is gevonden in 
VolkerWessels en verschillende busi-
nesscases zijn gemaakt, waarvan de 
beste is gekozen en we hebben nu 
een planning.” 

In Velswijk loopt het project een paar 
weken. Er zijn 40% abonnementen 
binnen, maar ze moeten naar de 80%. 
“Het is voor die mensen nu of nooit. 
Het is heel bijzonder dat we zo’n 
kleine kern gaan verglazen,” weet 
Janroel Salomons. “Als wij daar geen 
buizen voor meeleggen, dan geloof ik 
niet dat het ooit nog gaat gebeuren. 
We moeten hier langs graven dus de 
kosten worden al gemaakt.” 

Begin 2011 wordt het een drukte van 
belang op straat. “Het zijn graafploe-
gen die door de kern trekken. Een 
zo’n ploeg bestaat uit een minikraan-
tje met een machinist, daar staat een 
voorsteker voor, er zijn twee straten-
makers bij en twee of drie mensen 
die de kabels trekken. Zo’n ploegje 
bestaat dus uit een man of zeven. We 
gaan maximaal met vier ploegen in 
een kern werken. Dat betekent dat 
er rond de dertig mensen rondlopen. 
Want er zijn ook twee mensen die de 
tuinboringen maken.” 

De schakelkasten, de Point of Pre-
sence, POP’s genaamd, zijn 6 bij 2,5 
meter en 3 meter hoog. Zij worden 
in de kernen geplaatst, daar waar ze 
niet of nauwelijks opvallen. Het zijn 
knooppunten in het netwerk waar de 
apparatuur zoals modems en servers 
van de internet providers staat. De 
eerste wordt geplaatst in week 2 van 
2011 en de CityPOP in week 8. In Vor-
den is de kast 9 bij 3 meter, omdat 
daarin meer techniek moet worden 
geplaatst, zoals de voeding. 

Vanaf een POP gaat een 96-voudige 
kabel naar een Distributie Punt. Om-
dat per woning 2 glasvezels benodigd 
zijn, worden daar rond de 44 wonin-
gen mee aangesloten. De 2-voudige 
kabels gaan van het DP naar de Fiber 
Termination Unit, FTU, in de woning. 
Deze FTU is de verbinding tussen het 
glasvezelnetwerk en de Network Ter-
mination Unit, NTU, het apparaat dat 
toegang verschaft tot het thuisnet-
werk van de eindgebruiker. 

“Het is wel leuk om te weten dat van 
de 96-voudige kabel 200 kilometer 

wordt aangelegd en van de 2-voudin-
ge kabel maar liefst 950 kilometer,” 
rekent Janroel voor. “Dat betekent 
dat er 22 miljoen meter glasvezel 
voor vier kernen nodig zijn.” 

Vier tot zes weken voor het graven, 
wordt een informatiepakket naar 
de bewoners gestuurd. De mensen 
die dan nog geen abonnement heb-
ben afgesloten, wordt gevraagd om 
toestemming te geven zodat in ie-
der geval de tuinboring kan worden 
gemaakt en de kabel op rol voor de 
gevel gelegd. Van iedereen wordt 
een reactie gevraagd, ook als mensen 
geen glasvezel willen. De administra-
tie moet kloppen. 
Een week voordat de aannemer echt 
gaat graven stuurt hij een ‘graafbrief’ 
rond, met de waarschuwing op welke 
dag ze beginnen. Dat is al vanaf 7.00 
uur en belangrijk om te weten. Want 
auto’s die op de oprit staan, kunnen 
niet meer weg zodra de tegels zijn 
gelicht. Daar wordt ‘s maandagsoch-
tends mee begonnen en vrijdagsmid-
dags is alles weer dicht. Heel vaak is 

een geul met twee dagen weer dicht.
De overlast is dan niet zo heel groot. 

Na een paar weken wordt gestart met
het Huis Aansluit Proces, HAS. De
mensen krijgen een voorstel wanneer
het bedrijf langs wil komen en kun-
nen telefonisch afspraken worden ge-
maakt. Zodra de FTU wordt geplaatst,
wordt deze gelijk geactiveerd en heb-
ben de mensen binnen een paar uur
hun diensten. 

DE PLANNING 2011 
Civiel Vorden van week 2 t/m 21,
HAS, van week 13 t/m 25. 
Civiel Hengelo van week 2 t/m 23,
HAS van week 14 t/m 29, inclusief
Keijenborg. 
Civiel Zelhem van week 23 t/m 43
(hierin vakantieperiode), HAS van
week 33 t/m 46. 
HAS snelheid zal zijn vier ploegen
met 8 HASsen per dag, 
Ring tussen Vorden en Hengelo zal
klaar zijn in week 7. 
Ring tussen Hengelo en Zelhem zal
klaar zijn in week 22.

Bronckhorst - Na een intensieve periode van bijna een jaar werkgroep-
besprekingen, informatieavonden voor bewoners en inschrijfperioden 
in servicepunten is het in Vorden, Hengelo Gld., Keijenborg en Zelhem 
zover: de schop gaat in januari 2011 de grond in. Het werk van Reg-
gefiber Sales en Marketing projectleider Henk Holtrigter zit erop. Hij 
gaat nieuwe werkgroepen begeleiden, verderop in de Achterhoek. De 
bouw van het glasvezelnetwerk in Bronckhorst wordt gecoördineerd 
door projectmanager Janroel Salomons.

Aanleg glasvezelnetwerk in Bronckhorst

Bouw start in januari 2011

‘Sgt. Fuzzy Boots’ is een 8-koppige co-
verband die zich qua muziekrichting 
niet onder één noemer laat vatten. De 
muziek is soulfull, funky, jazzy qua 
stijl, maar ook voor een stevig rock-
nummer, deinst de band niet terug. 
Oud of juist nieuw. Allemaal moge-
lijk. Stevie Wonder, Jamiroquai, Gare 
Du Nord, maar ook Red Hot Chili 
Peppers. De band oefent in Vorden 
en de oefenavonden kenmerken zich 
door energie en humor. Dit moet ook 
op het podium duidelijk worden.
De initiatiefnemers van de band zijn 

Niek (bas) en John (drum). Zij waren 
beiden aanwezig op een feest met live 
muziek. Door het luisteren naar deze 
band kregen ze enorm veel zin om 
vooral zélf muziek te gaan maken. 
Via advertenties en door zelf mensen 
te vragen, kreeg de band in ongeveer 
een jaar tijd de samenstelling die het 
nu heeft. Een groep van oud-collega’s, 
oud-bandleden, workshop-kennissen 
en compleet vreemden. Samenge-
smolten tot Sgt. Fuzzy Boots. De band 
bestaat uit Niek Wiggerman – bas, 
John Berndsen – drums, Silvia Hoge-

boom – leadzang en percussie, Frank
de Haan – Leadgitaar en background
vocals, Onno Eckhart – Leadzang, Ger
Nijmijer – toetsen, Jakko Smit – trom-
bone en gitaar, Jaap Hilverda – sax en
percussie. De band zoekt voor de toe-
komst nog een trompettist(e).

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

Sgt. Fuzzy Boots bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 24 november speelt de band ‘Sgt. Fuzzy-
Boots’ tussen 20.00 en 22.00 uureen aantal nummers live in het pro-
grammalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem 
wordt uitgezonden.

Yarrah onderscheidt zich op product-
kwaliteit. Er zit veel meer BIO vlees in 
de Yarrah producten. Lees maar een 
keer de achter etiket van een blikje 
of zak van een gangbar merk. Je zult 
verbaasd zijn dat in het algemeen, 
er niet meer dan 4% vlees in zit. De 

Yarrah producten hebben tot 57% 
BIO vlees! Waar voor je geld dus. Ook 
gebruik Yarrah alleen hoogwaardige 
plantaardige ingrediënten die niet be-
spoten zijn, en dierlijke ingrediënten 
die niet ingeënt zijn. Van de honden 
en katten die overstappen op Yar-
rah, merk je dat de vacht meer gaat 
glanzen door dat er geen chemische 
stoffen of resten in zitten. De kunst 
is van het weglaten!
Om de kwaliteit te onderstrepen, 
heeft de Duitse Consumenten bond 
deze maand Yarrah’s Hond Dinner 
droogvoer uitgeroepen als “Sehr gut”, 
of Zeer Goed. Deze geweldige waarde-
ring mag Yarrah toevoegen aan ande-
re producten die ook het “Sehr Gut” 
logo mogen dragen. En dit allemaal 
zonder dierproeven waar Yarrah 
100% tegen is! Yarrah produkten zijn 
verkrijgbaar bij Dierenspeciaalzaak 
Molenkamp te Zelhem.

Honden en katten eten ook 
biologisch dankzij Yarrah
Zelhem - Yarrah is al sinds 1992 
het nummer één merk van biolo-
gische honden en kattenvoeding 
in Europa en daar buiten. De Ne-
derlandse “mainstream” consu-
ment moet nog leren dat een BIO 
product het enige echte natuur-
lijke product is, en niet een mar-
keting claim of marketing keur-
merk op een etiket dat iedereen 
kan gebruiken zonder toezicht. 
De Nederlanders worden geluk-
kig kritischer op wat ze kopen, 
hoe het gemaakt wordt en waar 
het vandaan komt.”

Dit jaar wordt er ook ruime aandacht 
besteed aan de poëzie. De dichters 
van ‘De Omsmeders’ laten zich ook 
door het landgoed inspireren. Soms 
zal er een gedicht komen op een plek 

waar ook een beeldend kunstenaar 
zijn of haar werk plaatst. Maar er ko-
men ook vier speciale poëzieplekken: 
een poëzie schrijfplek, waar de bezoe-
ker zelf een gedicht kan schrijven, 
geïnspireerd door de plek; een poëzie 
kijkplek, waar een aantal gedichten 
te lezen zullen zijn, opgenomen in 
het kunstwerk; een poëzie leesplek, 
waar je in een rustige omgeving kunt 
genieten van aanwezige gedichten 
en een poëzie klinkplek, waar op 
een paar dagen gedurende de peri-
ode van de Kunstwandelroute enige 
dichters hun gedichten ten gehore 
zullen brengen. Kortom: een gewel-
dige toevoeging aan de al traditionele 
beeldende kunstroute. De komende 
versie van de KWR zal dan ook zeker 
weer een groot publiek trekken.

Het Web

Kunstwandelroute 2011
Van Pasen tot en met Pinksteren 
(21 april t/m 13 juni) wordt voor 
de twaalfde keer de Kunstwandel-
route gehouden op het landgoed 
Enghuizen te Hummelo. De voor-
bereidingen daarvoor zijn zon-
dag 7 november van start gegaan. 
Ruim 30 beeldende kunstenaars 
van Het Web en daarbuiten en 
een delegatie van 6 dichters van 
de Achterhoekse dichtersgroep 
‘De Omsmeders’ hebben die dag 
de route gelopen om een plek uit 
te zoeken waar ze hun kunstwerk 
door zullen laten inspireren.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Boschland Accountants & Adviseurs 
is al weer acht jaar gevestigd aan de 
Raadhuisstraat in Hengelo. “Inmid-
dels zijn we door toenemende werk-
zaamheden uit ons jasje gegroeid. 

Daarnaast komt daar nog bij, dat het 
huidige pand een andere bestemming 
krijgt”, zegt Marco Bos, vestigingslei-
der van het kantoor in Hengelo. 

Bos ziet tot tevredenheid, dat de nieuw-
bouw aan de Hengelosestraat naar 
wens verloopt. “En het is een prachtige 
A-locatie”, zegt hij enthousiast.

Boschland Accountants & Adviseurs 
heeft naast Hengelo vestigingen in 
Ede, Lienden, Rhenen en Twello. In 
totaal werken er zeventig medewer-
kers. Bij de vestiging in Hengelo wer-

ken vijftien medewerkers. De hoofd-
diensten van Boschland Accountants 
& Adviseurs bestaan uit: adviseren 
aan ondernemers op gebied van fis-
caal en juridisch ondernemingsrecht; 
het verzorgen van loonadministraties 
voor bedrijven; het verzorgen van de 
jaarrekeningen en tussentijdse cijfers 
en het begeleiden van ondernemers 
bij financiële vraagstukken. Pro-ac-
tief meedenken, betrokkenheid en 
gemak zijn begrippen die Boschland 
Accountants & Adviseurs hoog in het 
vaandel heeft staan. Voor meer infor-
matie kijk op www.boschland.nl

Verhuizing volgend jaar mei

Boschland Accountants & 
Adviseurs krijgt nieuw pand

Hengelo - Boschland Accountants & Adviseurs aan de Raadhuisstraat 
in Hengelo gaat verhuizen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan 
de nieuwbouw aan de Hengelosestraat in Hengelo waar het bedrijf een 
prachtig nieuw pand krijgt. De verhuizing is eind mei 2011.

Het nieuwe pand aan de Hengelosestraat.

EEN COMPUTER DIE HET 
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels organi-
seren regelmatig demonstratiedagen 
voor allerlei hulpmiddelen. Dat er 
nu gekozen wordt voor een demon-
stratie van de SimTouch heeft alles 
te maken met de voordelen van dit 
systeem. De SimTouch is een eenvou-
dig te bedienen computer die werkt 
met een (full HD) aanraakscherm. 
Vooral voor mensen die nog nooit 
met een computer hebben gewerkt 
is het intuïtief om het beeldscherm 
aan te raken. SimPC heeft gezorgd 
voor eenvoudige bediening middels 

grote knoppen. Het is vrijwel onmo-
gelijk om iets verkeerd te doen want
alles wijst zichzelf. De SimTouch is
helemaal aangepast op de onervaren
computeraar. Zo is er een functie die
e-mails kan voorlezen en is het heel
eenvoudig om een videobericht te
versturen naar bijvoorbeeld de (klein)
kinderen. Op deze manier helpt de
SimTouch om mensen uit een digi-
taal isolement te halen. 

Dankzij een service abonnement
hoeft de gebruiker niet meer om te
kijken naar onderhoud, beveiliging
of het maken van kopieën. Hij heeft
gewoon een computer die het altijd
doet, zonder ‘toeters en bellen’. De
SimTouch is daardoor een uitste-
kende aanvulling op het uitgebreide
assortiment comfortartikelen van de
Sensire thuiszorgwinkels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Iedereen kan op donderdag 25 no-
vember binnen lopen bij het Sensire
Servicehuis aan de Dorpsstraat 7 in
Vorden om kennis te maken met de
SimTouch. Aanmelden is niet nodig.
Geïnteresseerden kunnen de mo-
gelijkheden van deze gemakkelijke
computer bekijken of zelf achter de
SimTouch plaatsnemen om te erva-
ren hoe eenvoudig het is. Er zijn ex-
perts aanwezig die alle vragen kun-
nen beantwoorden.

Demonstratie gebruiks-
vriendelijke computer 
bij Sensire Servicehuis
Vorden - Op donderdag 25 novem-
ber vindt er in het Servicehuis in 
Vorden een demonstratiedag van 
computers plaats. Het zijn niet 
zomaar computers, maar zoge-
noemde SimTouch computers. 
Een eenvoudig bedienbare en vei-
lige computer met full-HD aan-
raak-scherm, zeer geschikt voor 
iedereen die geïnteresseerd is in 
de voordelen van een computer, 
maar opziet tegen installatie, on-
derhoud en het risico van virus-
sen. De thuiszorgwinkels laten op 
25 november zien dat dankzij de 
vooraf geïnstalleerde program-
ma’s en een service abonnement 
het gebruik van de SimTouch  
volledig zorgenvrij is.

Wassink ging helemaal voor het 
kampioenschap, waardoor het voor 
hem een teleurstelling was om als 
tweede te eindigden. Tot aan de 
laatste race was hij leider in het 
kampioenschap,de regen echter ver-
peste voor hem het seizoen. De Ita-
liaans ZPF motor doet het niet naar 
wens in de regen. Wassink viel in de 
laatste race van het seizoen zelfs uit 
en weg was het kampioenschap. Toch 
mag hij terug kijken op een geweldig 
jaar met veel overwinningen. 

Op een droge baan reed de Vordense 
HAMOVE rijder bijna elke wedstrijd 
iedereen op grote afstand. Walid Sop-
pe en Joey Hopman kwamen in de 
junior A categorie uitstekend voor de 
dag voor het ZPF pocketbike team van 
Barry Wassink. De eerstejaars rijders 
werden in hun eerste wedstrijdsei-
zoen vierde en zesde in de eindstand. 
Soppe die veel heeft geleerd tijdens 
een EK wedstrijd in Duitsland wist 
daarna zelfs nog een race winnend af 
te sluiten in het NK. Voor Walid was 
het een leerjaar, volgend jaar gaat 
hij voor het kampioenschap,vertelde 
Wassink. Dit jeugdige talent zal vol-

gend jaar ook uitkomen voor het
team van Wassink. In 2012 zal hij
waarschijnlijk de overstap maken
naar de wegracerij op een mini-gp of
een 125-cc motor van ZPF. Hopman
hoopt volgend jaar podium plaatsten
te bemachtigen, iets wat hem dit jaar
niet lukte. Toch is Wassink tevreden
over hem met plaatsen in de top acht.
Het team zal volgend seizoen worden
uitgebreid met nog een rijder. Was-
sink zelf zal zoals het er nu naar
uitziet niet aan alle races meer mee-
doen.Hij is dan te druk met het klaar
maken van de motoren en begeleiden
van de drie jonge heren. Wassink is
al enkele jaren importeur van ZPF
die pocketbikes, pitbikes, mini-gp
en 125-cc wegrace machines maken.
Daarnaast is hij ook importeur van
ATM, die maken frames voor de poc-
ketbikes. Exotische machines heeft
hij vanaf volgende maand ook in zijn
uitgebreide assortiment: hij verte-
genwoordigd het merk Phanton van
viervoudig Dakar kampioen Edi Ori-
oli. Dit zijn speciale pocketbike racers
met enkelvoudige wielophanging. Zo
kan men in een paar seconden een
achterwiel vervangen.

Barry Wassink vice kampioen 
bij NK pocketbike

Vorden - De Vordense ZPF pocketbike rijder Barry Wassink is als twee-
de geëindigd in de eindstand van het NK. Dit kampioenschap werd over
18 races verreden waarvan Wassink er 12 winnend wist af te sluiten.
Daarnaast haalde hij ook enkele tweede plaatsen en viel hij twee keer
uit. Daardoor verspeelde hij het kampioenschap op een paar punten.

Foto: Henk Teerink.

Marcel Klein Reesink, Estrella en Al-
wies Hermans runnen per 1 novem-
ber 2009 het bedrijf Masselink de Co-
vik B.V. Dit bedrijf houdt zich bezig 
met grondverzet, loonwerk, regulier 
sloopwerk, straatwerk en (container) 
transport. Het management van Mas-
selink De Covik heeft Hans Reintjes, 
juist vanwege zijn ervaring, gevraagd 

of hij wilde participeren in het recy-
clinggedeelte van de onderneming. 
Met als doel daar uiteindelijk de da-
gelijkse leiding te nemen. Hans die 
15 jaar werkzaam is geweest bij Mas-
selink BV was persoonlijk wel toe aan 
een uitdaging. Hans Reintjes en zijn 
medewerkers gaan zich bezighou-
den met het afval-inzamelingspunt 

(ook voor particulieren), puinbreken, 
transport en slopen. De administratie 
en een deel management ondersteu-
ning vinden plaats vanuit Masselink 
de Covik. De acht medewerkers van 
Masselink Recycling BV zijn meege-
gaan naar De Covik Recycling. 
De Covik Recycling, Covikseweg 3, 
7221 CM Steenderen, telefoon (0575) 
451502, fax (0575) 452713. Alle werk-
dagen geopend van 8:00 uur tot 17:00 
uur. Op de zaterdag van 8:00 uur tot 
16:00 uur voor o.a. het storten van di-
verse soorten afval.

De Covik Recycling

Steenderen - De Covik Recycling BV heeft onlangs het bedrijf van Jan 
Masselink, Masselink Recyling overgenomen. Daarbij is Hans Reintjes, 
oud-medewerker van Masselink De Covik toegetreden tot de eigena-
ren. Hij zal de dagelijkse leiding op zich nemen van deze bedrijfstak.

Het team van De Covik Recycling, op de foto ontbreekt P. Driessen.
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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

Te huur SINT EN PIET 
KOSTUUMS DS Design 

Molenkolkweg 33 Steenderen. 
0575-452001

OPENDAG /
OPRUIMINGSDAG

Zaterdag 20 november 
van 9.30 tot 15.30 uur 

op de niet afgeprijsde artikelen

10% KORTING 

Hobbyshop Annemoontje
Groenloseweg 37, Ruurlo

Tel. (0573) 49 12 61
www.hobbyshopannemoontje.nl

Deco Home,
speciaalzaak voor:

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

6%
BTW

DE WINTERSCHILDER
NU MET AANTREKKELIJKE KORTINGEN!

PROFITEER VAN HET LAGE BTW-TARIEF
VOOR BINNEN- EN BUITENWERK
bij woningen ouder dan 2 jaar

Zelhemseweg 21
Hengelo Gld.
(0575) 46 40 00

www.harmsenvakschi lders.nl

Humoristische filmavond 
met De Dukes uut Hengel, 
Polleke Karnemelk en Pietje 
Praga enz. Na Miami Vice en 
Leo Lont wederom een avondje 
lachen op de DVD-première 
van HUMOR UUT HENGEL, 
op maandag 22 november in 
Partycentum Langeler Hen-
gelo, om 8 uur. Kaarten in 
voorverkoop cafetaria Langeler 
0575-461212 Meer info Rudie 
Kreunen 0575-463336 info@
kreunen-multimedia.nl

Zaterdag 20 november

Oh Oh
Cherso-

party

BRANDSTOFFENHANDEL WEULEN KRANENBARG 

• EN-590/gasolie • Diesel blank • Petroleum • 
Adblue Air 1 • Ve�en & smeermiddelen • KIWA 

gecer�ficeerde tankinstalla�es •  

Nu ook officieel dealer van Adblue Air 1 
Verkrijgbaar in 1.000 liter IBC-tank inclusief 

pompinstalla�e 

Enkweg 1a, Vorden | www.wkolie.nl | 0575-551811 | 06-51159011 

Ruim 50 modellen op voorr aad!

WINTER-
BANDEN

TEGEN 
SCHERPE
PRIJZEN

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

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

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar



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

Een paddenstoel met zo’n naam 
moet wel een heel bijzondere zijn. 
Zeker bijzonder, want hij is zo zeld-
zaam dat menigeen hem nooit te zien 
krijgt, althans niet in Nederland.�De-
ze prachtige paddenstoel heeft hoe-
den die diep trechtervormig zijn met 
een intens zwarte kleur. Er zijn geen 
lamellen, maar de onderkant van de 
hoed bestaat uit een soort grijs vlies. 
De Hoorn van overvloed (Craterellus 
cornucopioides) groeit altijd in groep-
jes in oude loofbossen meestal bij 
Beuk en soms bij Eik. De vindplaats 
in de omgeving van Laag-Keppel is 
eigenlijk een soort sprookjesbos. 
Je vindt er gevarieerd oud loof- en 
naaldbos met vennetjes en statige la-
nen met oude Beuken, waar vroeger 
de ridders te paard van kasteel Laag-
Keppel doorheen reden. Het gebied is 
niet alleen rijk aan bijzondere pad-
denstoelen, maar ook vele zeldzame 
planten en mossen komen hier voor. 
Dit dankzij de aanwezigheid van 
leem en kalkin de bodem. De bijzon-
dere paddenstoel is gevonden door 

Marjon van der Vegte uit Velp. Zij 
is lid van de Nederlandse Mycologi-
sche Vereniging (NMV) die zich bezig 
houdt met schimmels en zwammen. 
De Velpse is een zogenaamde karteer-
der die bijzondere vondsten meldt bij 
de NMV en zo meehelpt met het in 
kaart brengen van de paddenstoelen 
in Nederland. Ze heeft ook een eigen 
website (http://www.amanita.fotovidi.
nl/) waar ze allerlei informatie geeft 
over haar hobby. Het idee om een site 
te maken over paddenstoelen kwam 
voort uit interesse voor de natuur en 
ook omdat ze fotografe is. Zo maakte 
zij samen met haar vriend Pano een 
aantal jaren lang prachtige foto’s van 
paddenstoelen in Gelderland. Het 
enthousiasme om deze juweeltjes er 
mooi op te zetten groeide naar mate 
zij meerdere zeldzame paddenstoe-
len vonden en deze ook op naam 
wilden brengen. Hun waarnemingen 
vinden ze vermeldenswaardig en ze 
willen deze bevindingen graag de-
len. Ondanks dat 2010 een geweldig 
paddenstoelenjaar is, blijft het aantal 

paddenstoelen in Nederland dalen. 
Vooral soorten die gevoelig zijn voor 
stikstof, zijn sinds het jaar 2000 in 
aantal gedaald. Er komen in Neder-
land ongeveer 4700 soorten padden-
stoelen voor, waarvan er 1619 op de 
zogenaamde Rode Lijst staan. Dat be-
tekent dat ze kwetsbaar, bedreigd of 
ernstig bedreigd zijn. De exacte plek 
waar zij de Hoorn van overvloed heeft 
gezien wil ze dan ook niet prijsgeven. 
“Een stukje bescherming, omdat het 
zo’n zeldzaam exemplaar is”, legt ze 
uit. “De Hoorn van overvloed is een 
eetbare paddenstoel die in de ons 
omringende landen ook wel gezocht 
wordt. In Nederland is hij echter zo 
zeldzaam dat je hem beter kunt la-
ten staan. Vroeger werd hij in de 
volksmond ook wel “Doodstrompet” 
genoemd, niet omdat hij giftig is, 
maar vanwege zijn diepzwarte kleur. 
De soortnaam cornucopioides is afge-
leid van het latijnse cornucopia wat 
staat voor cornu = hoorn en copia = 
voorraad. Cornucopia staat voor een 
legendarisch voorwerp dat overvloed 
schonk. Het stamt oorspronkelijk 
uit de Griekse Mythologie. Volgens 
de mythe is de Cornucopia de hoorn 
van de geit Amalthea, die Zeus zoog-
de op Kreta. Als dank zette Zeus haar 
aan de hemel als een sterrenbeeld en 
haar hoorn schonk de houder ervan 
alles wat hij of zij maar begeerde. Zijn 
naam is dus een metafoor die over-
vloed symboliseert”.

Weer een bijzondere vondst

Hoorn van overvloed

Laag Keppel - Maakten we de vorige week melding over een bijzondere 
waarneming door Rick Boerboom in de omgeving van Laag Keppel. 
Hij zag de kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus), die pas re-
cent in Nederland is aangetroffen. In 2008 is deze soort voor het eerst 
ontdekt in de omgeving van Leersum. Sindsdien zijn er 5 vindplaat-
sen in Nederland en Laag-Keppel is de 6e locatie. Nu is De Hoorn van 
overvloed, een bijzondere en zeldzame paddenstoel, opgedoken in de 
omgeving van Laag-Keppel. Dit is de vierde vindplaats in Nederland 
sinds 1990. De laatste twintig jaar is hij in Nederland maar drie keer 
aangetroffen.

De Hoorn van overvloed (foto: Marjon van der Vegte)

Zoals: omgaan met je mobiel, hoe 
kan ik Twitteren, hoe maak ik een 
Hyvesprofiel aan of hoe kan ik vei-
lig online betalen. De bibliotheken 
werken tijdens de week samen met 
‘junior mediatrainers’, middelbare 
scholieren die in het kader van hun 
maatschappelijke stage aan de slag 
gaan. Die scholieren worden speciaal 
getraind en zullen in samenwerking 
met de medewerkers van de biblio-
theek het publiek helpen. Ook laten 
de bibliotheken in de Week van de 
Mediawijsheid zien wat zij al langer 
te bieden hebben op het gebied van 
mediawijsheid, zoals de inzet van de 
digitale diensten van de bibliotheek: 
online reserveren en verlengen, digi-
tale naslagwerken (Consumentengids, 
Literom: recensies van Nederlandse 
boeken), Muziekweb en zoeken in de 
catalogus.
Er nemen maar liefst 119 van de 

150 basisbibliotheken deel met meer
dan 650 vestigingen. Iedere biblio-
theek heeft een eigen programma.
De samenwerkende bibliotheken in
de Achterhoek (Samba*) bieden geza-
menlijk een programma aan met o.a.
een workshops digitale fotografie in
Varsseveld, Ulft, ’s-Heerenberg en Di-
dam, een informatieavond en inloop-
momenten over e-books in Didam
en West-Achterhoek , een inloop-
spreekuur “uw kind en internet|”in
Zutphen, Lochem en Winterswijk en
“hoe werkt de OV-chipkaart” in Di-
dam.
Bibliotheek west-Achterhoek heeft
ter gelegenheid van deze week ook
een YouTubekanaal geopend: www.
youtube.com/user/bibliotheeknieuws
met allerlei instructiefilmpjes. U
kunt ons ook volgen op Twitter:
www.twitter.com/biebnieuws en jon-
geren kunnen vriend worden van de
bibliotheek op hyves: thebeep.hyves.
nl. Voor meer informatie over data
en tijdstippen van de activiteiten: zie
de website van uw bibliotheek.*
Deelnemers aan Samba zijn: Biblio-
theek Achterhoekse Poort, Biblio-
theek Oost-Achterhoek, Bibliotheek
Montferland, Bibliotheek West-Ach-
terhoek en Graafschap bibliotheken.
Voor meer informatie over dit bericht
kunt u terecht bij: 
Bibliotheek Achterhoekse Poort  El-
len Wiegerinck t. 0315-32460
Bibliotheek Montferland  Miranda
Breunissen t. 0316-221184
Bibliotheek Oost-Achterhoek Rianne
van Eijnatten t. 0543-533433
Bibliotheek West-Achterhoek Dicky
van den Broek t. 0314-333445
Graafschap bibliotheken Hilde Noord-
hof t. 06-10199837
 Barbara Deuss t. 06-10203269

In de bibliotheken

Week van de Mediawijsheid
Van 24 november t/m 1 december 
2010 organiseert Mediawijzer.
net een landelijke campagne om 
het begrip mediawijsheid onder 
de aandacht te brengen. Tijdens 
deze Week van de Mediawijsheid 
vinden in samenwerking met de 
openbare bibliotheken in veel 
steden en dorpen in Nederland 
activiteiten plaats om iedereen 
wegwijs te maken in de wereld 
van de (digitale) media. De slogan 
van de campagne is Week van de 
mediawijsheid: Meer over Media. 
Tijdens de Week van de Media-
wijsheid kan iedereen - jong en 
oud, al of geen bezoeker van de 
bibliotheek - in de bibliotheek te-
recht met vragen rondom media-
wijsheid en nieuwe media.

HOENDERS:
Hollands Hoen: B. Tiessink 1xF, 5xZG, 
4xG
Wyandotte: H. Berenpas 1xF, 4xZG, 
1xG, B. Wassink 1xF, 2xZG

DWERGHOENDERS:
Hollandse Kriel: J. Pardijs 3xZG
Barnevelder Kriel: H.J. Nijenhuis 
2xZG, 3xG
Orpington Kriel: B. van Dijke 1xU, 
1xF, 5xZG
Amrock Kriel: J. Pardijs 1xF, 5xZG
Wyandottekriel: H. Berenpas 1xF, 
2xZG, 1xG, H. Siemes 1xF, 2xZG, 3xG, 
T. Zevenhoeken 1xZG, 2xG, B. Was-
sink 1xF, 1xZG

SIERDUIVEN:
Figurata Meeuw: H.J. Zweverink 1x95, 
1x94, 1x90 punten
Vinkduif: J. Pardijs 1x96,4x94, 1x92, 
1x90 punten
Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst 
2x94 punten

KONIJNEN:
Vlaamse Reus: H. Hammink 1xF, 
2xZG, 1xG, G. Reindsen 5xZG, A. 
Dijkstra 1xF, 3xZG

Groot Lotharinger: H. Borgman-Be-
renpas 3xZG, C.J. Willemsen 2xZG
Franse Hangoor:D. Kuiper 1xF, 2xZG, 
Joyce Schot 3xZG, 1xG,R. Bruinsma 
2xZG, 1xG, J.W. Agterkamp 1xF, 
3xZG, 2xG, Bram Bruinsma 1xZG,1xG, 
Jelle Bruinsma 1xF, 1xZG
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender-
2xZG, 3xG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 
5xZG
Wener: H.J. Nijenhuis 2xF, 2xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 
1xF, 8xZG, J. Bakering 1xF, 3xZG,Boyd 
Groot Roessink 1xF
Alaska:J. Bakering 1xF, 2xZG
Hollander: T.H. Janssen 2xF, 
2xZG,H.W. Sloetjes5xZG,T. Zeven-
hoeken 3xZG
Rus: T.H. Janssen 2xZG
Nederlandse Hangoordwerg: Sven 
Janssen4xG, J. Martens 4xZG, 1xG
Kleurdwerg: Lars Pardijs 3xZG, D.J. 
Grobben 1xZG, 1xG, H. Gubbels 1xF, 
5xZG
Pool: H.G. Nijhof 4xZG, D.J. Grobben 
2xZG

CAVIA’S:
Gladhaar: Carlijn Benjamins 5xZG
Borstelhaar: M.D. Zevenhoeken 1xF, 
1xZG, 2xG
US-Teddy: Ravenna Damen 1xF, 
4xZG

Van Pallandtshow Varsseveld

HOENDERS:
Wyandotte: B. Wassink 1xZG, 2xG

DWERGHOENDERS: 
Appenzeller Spitskuif: H. van Olst1xF, 
2xZG, 1xG
Wyandotte Kriel: B. Wassink 1xG

KONIJNEN: 
Franse Hangoor: R. Bruinsma 3xZG. 
Jelle Bruinsma 1xG, Bram Bruinsma 
1xZG
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender 
2xZG, 2xG
Rode Nieuw Zeelander: J. Bakering 
3xZG, 1xG, G. Lenselink 1xF, 1xZG
Alaska: J. Bakering 1xF, 1xZG
Hollander: T.H. Janssen 1xF, 2xZG
Rus: T.H. Janssen 2xZG
Ned. Hangoor Dwerg: Sven Janssen 
2xG
Reggeshow Rijssen

HOENDERS:
Wyandotte: H. Berenpas 5xZG, 1xG

KONIJNEN:
Vlaamse reus: H. Hammink 4xF
Wener: H.J. Nijenhuis 1xF, 2xZG, 
1xG

P.K.V. Nieuws
Vorden - Bronckhorster Kleindie-
ren Show

De gevolgen van natuurbescherming 
en waterberging (maatschappelijke 
doelen) lijken eenzijdig op de land-
bouw te worden afgewenteld. Veel 
kritiek is er op het natuurvriendelijke 
maaibeleid van het Waterschap Rijn 
en IJssel, zeker na de wateroverlast in 
augustus jl. Het kabinet wil de aan-
koop van gronden en het aanleggen 
van nieuwe natuur stil leggen wegens 
bezuinigingen. De provincie Gelder-
land wil echter doorgaan met natuur-
plannen. Ook in ons gebied worden 
veel (gebieds)plannen gemaakt, zoals 
het plan Baakse Beek/Veengoot en 
het StUit bij Zutphen. Op deze avond 

zal worden ingegaan op de volgende
stellingen: 
• Geen geld, dus ook geen plannen
maken en geen claims leggen op
landbouwgrond. 
• De rekening voor plannen met een
maatschappelijk belang (ook natuur)
moet niet eenzijdig bij de boeren wor-
den gelegd. 
• De landbouw kan ook beter worden
van gebiedsinrichtingsplannen. 
• Natuurbescherming is te ver door-
geschoten, de gevolgen voor de (om-
ringende) landbouw zijn te groot. 
Voor deze avond zijn Harry Keere-
weer, gedeputeerde Provinciale Sta-
ten, provincie Gelderland en Ben
Lichtenberg, provinciaal voorzitter
LTO Noord Gelderland uitgenodigd
om een inleiding te verzorgen. Ook
zal namens het Waterschap Rijn en
IJssel iemand aanwezig zijn om het
beleid van het Waterschap toe te lich-
ten. 

Na de inleidingen is er tijd voor dis-
cussie. Hierbij zal de volgende vraag
centraal staan: Hoe moeten we als
LTO/landbouw omgaan met alle plan-
nen op en rond landbouwgrond?

LTO Noord, afd. Bronckhorst e.o.

Help, de boer verzuipt!?
Toldijk - Wat gaat er gebeuren 
en wordt de landbouw de dupe 
van natuurbescherming, water-
berging en bezuinigingen? LTO 
Noord afdeling Bronckhorst e.o. 
organiseert een discussieavond 
op 24 november 2010 en Zaal Den 
Bremer in Toldijk. Sprekers van 
deze avond zijn Harry Keereweer, 
gedeputeerde van de provincie 
Gelderland en Ben Lichtenberg, 
provinciaal voorzitter LTO Noord. 
Aanvang 20.00 uur.

Het MS Fonds helpt mensen die Mul-
tiple Sclerose hebben met coaching, 
voorlichting en financiering van we-
tenschappelijk onderzoek. Multiple 
Sclerose is de bekende onbekende. Ie-
dereen kent de letters MS, maar wat 
de ziekte precies is, is bij de meesten 

onbekend. Over de ziekte zelf zijn
vele vragen, niet alleen bij patiënten
maar zeker ook bij het grote publiek.
Vragen wegnemen en oplossen is
een constante uitdaging voor het MS
Fonds en is helaas ook gebonden aan
beperkte budgetten. Het MS Fonds is
100 % afhankelijk van giften. Ook ú
kunt het MS Fonds steunen: geef aan
de collectant of doneer op giro 5057
te Maassluis. Wilt u meer informatie?
Kijk op www.nationaalmsfonds.nl

Ook kan men zich nog steeds aan-
melden als collectant. Neem contact
op met het Nationaal MS Fonds, tele-
foon (010) 59 19 839.

Collecte voor Multiple Sclerose 
start 22 november
Vanaf 22 november zullen de vrij-
willigers van het MS Fonds regen 
en wind trotseren om met de col-
lectebus langs de deuren te gaan. 
Multiple Sclerose is de meest in-
validerende aandoening onder 
jonge mensen, zelfs kinderen, in 
Nederland. Helaas is het nog niet 
mogelijk om MS te genezen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Sharon Bradley (lead zangeres en gi-
tarist), geboren in het Ierse Buncrana, 
heeft aan de band haar naam gegeven. 
Samen met Jimmy Ellis (viool), Dick 
Hoppe (bas en zang) en Hendrik Jan 
Teerink (mandoline, bouzouki, banjo) 
speelt zij traditionele en hedendaagse 
Ierse muziek.  De Ierse dans is bijna 
net zo’n fenomeen als de muziek. Het 
is een traditionele dansvorm die lang 
geleden ontstond in de in Ierland zo 
belangrijke pubs. Vele verhalen doen 

daarover de ronde. Zo wordt beweerd 
dat de monniken in het streng katho-
lieke Ierland dansen vulgair vonden 
en het dus eigenlijk wilden verbie-
den. Maar toen zij zagen dat het goed 
was voor de mensen, besloten zij dat 
de dansers alleen de voeten mochten 
bewegen op de overvolle dansvloer. 
Handjes thuis dus! Door de combi-
natie van de muziek van The Bradley 
Bunch en de dansers van Kilkenny 
School of Irish Dance waant u zich in 

Ierland en beleeft u op 27 november 
in het Ruurlose Kulturhus een echte 
Ierse avond. Zie www.thebradley-
bunch.nl. En www.kilkennyontap.nl

De voorstelling op zaterdag 27 no-
vember begint om 20.15 uur in het 
Kulturhus, Nieuwe Weg 1, Ruurlo. 
De entreeprijs bedraagt € 15.- per 
persoon. De kassa is open vanaf 19.30 
uur.  Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.kunstkringruurlo.nl, vanaf 
19.30 uur aan de kassa in het Kul-
turhus, bij Alex Schoenmode, Dorps-
straat 21 in Ruurlo, bij Groot Jebbink 
Bloemen, Dorpsstraat 57 en kapsalon 
Masman, Borculoseweg 2 in Ruurlo.

Optreden van The Bradley Bunch op 27 november

Keltische en Ierse muziek en 
dans in Ruurlo

De Kunstkring Ruurlo zorgt op zaterdag 27 november weer voor een 
avond met prachtige muziek en dans in het Kulturhus. De Ierse band 
The Bradley Bunch brengt een swingend programma met een mix van 
levendige dansmelodieën en ballades met een geheel eigen sound. En-
kele Ierse dansers van de Kilkenny School of Irish Dance luisteren de 
voorstelling op met opzwepende dansen.

De Ierse band The Bradley Brunch brengt Ierse muziek en dans die u beleeft alsof u zelf in een Ierse pub bent.

Als enige wist Sabine Wolsink uit 
Zelhem de 1ste prijs te behalen. In 
de klasse -63 kg tot 17 jaar was zij sa-
men met haar tweelingzus Lianne de 
sterkste van de poule. Sabine veegde 
alle tegenstanders met gemak van de 
mat. Even als haar zus Lianne , daar-
door kwamen zij in de finale tegen-
over elkaar op de mat te staan. Na 3 
minuten en een verlenging met gol-
den score kwam er maar geen punt 
op het score bord. Door de beslissing 
van de scheidsrechters werd Sabine 
als winnaar aangewezen en werd Li-
anne 2e.

De volgende judoka’s werden ook 2e.
Leeftijd -17 Ricardo Chirco -66 kg
(Borculo), Ferdinand Ansah -81 kg
(Laren gld).
Leeftijd  -15 Luc van Hal -38 kg (Hen-
gelo glg),Wout Duenk -42 kg (Eiber-
gen)
In de leeftijd tot 12 jaar werden al-
leen 3e plaatsen behaald,
Thom te Slaa -34 kg (Heelweg) , Bas-
tian Schumaker -42 kg (Zelhem) en
Annemijn Salomons -44 kg (Hengelo
gld).

As zaterdagochtend van 08.30 tot
10.30 (1e blok) en van 10.30 tot 12.00
(2e blok) is er in Groenlo een ronde
van de clubcompetitie, de kweekvijver
voor toekomstige wedstrijdjudoka’s.
Mede door de enthousiaste vrijwilli-
gers en de hulp van oudere judoka’s
kan dit evenement plaatsvinden.

Mooie resultaten 
JPT herfsttoernooi 
Judoschool Leo Buitink
Ruurlo - Afgelopen zaterdag de-
den er 15 judoka’s mee aan het 
jaarlijkse internationale herfst-
toernooi. 9 judoka’s keerde naar 
huis met een podiumplaats die 
werd beloond met een beker.

In dat kader vindt er een ontspan-
nen programma plaats. Het zang-en 
muziekgroepje DUO PLUS uit Neede 

hoopt dan voor ons op te treden. Dit
duo bestaat uit Greetje Achterhuis,
sopraan, Luppo Nobbe, bariton en
Tijs de Groot, accordeon. Zij zingen
en spelen voor ons Nederlandse,
Duitse en Engelse Evergreens. Wilt u
zingen, zing dan met ons mee. In de
pauze volgt tractatie. 

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom!

Jarige PCOB krijgt Duo 
Plus uit Neede op bezoek
Vorden - Op 25 november as. 
vindt er een feestelijke middag-
bijeenkomst plaats van de PCOB 
afdeling Vorden. De bijeenkomst 
zal in het teken staan van het 
50-jarig bestaan van de landelijke 
PCOB en vindt plaats in het Stam-
pertje te Vorden.

Velen namen de uitnodiging van har-
te aan en kwamen het jubileumfeest 
meevieren. De receptie, met muziek 
van DJ Double U2, was gezellig druk. 

“Door de gasten, vaste klanten en ver-
tegenwoordigers van verenigingen en 
bedrijven zijn we vreselijk verwend,” 
lacht Ada. “We kregen cadeaus, vele 

bossen bloemen, bloemstukken en 
een schilderij.” Complimenten wer-
den gehoord over de muzikale avond 
met Mash, Van Peelen en Revolting 
(voorheen The Heezenband). Voor het 
optreden zondag, beginnend met The 
Rockmonsters als opwarmertje voor 
Big Generator, kwamen veel liefheb-
bers naar Steenderen.

Gezellig feestweekend bij Heezen

Steenderen - Vanwege het 25 jarig bestaan van Café Hotel Pension Zaal 
Heezen op 14 november 2010, vierden Gerrit Heezen en Ada Boesveld 
een gezellig feest. Het begon al op vrijdag de 12de met een drukbe-
zochte receptie en dito muzikale avond. Een bijzonder feestje vierden 
de gasten van Heezen zondag de 14e met het optreden van de Ierse 
band Big Generator.

De Ierse band Big Generator op het podium bij jubilerend Heezen.

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

Op de niet afgeprijsde artikelen geven 
ze dan korting. Ook zijn er deze dag de 
eigen gemaakte warmte zakken van 

Rita en de sieraden, armbanden en
oorbellen van Gerdi Rouwenhorst te
koop. Wil men iemand verrassen met
een leuk cadeau voor Sinterklaas dan is
er vast wel wat voor u bij. De koffie en
thee staan klaar. Voor meer informatie
0573-491261, Hobbyshop Annemoon-
tje, Groenloseweg 37 te Ruurlo. 
Zie de advertentie elders in de krant.

Opendag/opruimingsdag
Ruurlo - Op zaterdag 20 novem-
ber a.s. houden ze bij Hobbyshop 
Annemoontje een opendag/op-
ruimingsdag van diverse hobby-
artikelen voor een lage prijs.

Het uitgangspunt van dit programma 
is het zeer omvangrijke oeuvre van 
Duitslands meest toonaangevende en 
gevierde componist van de 18e eeuw: 
Georg Philip Telemann. In zijn tijd 
stond Telemann in heel Europa hoog 
aangeschreven vanwege zijn muzi-
kale creativiteit, zijn niet-aflatende 
werklust, ‘ongehoorde’ productivi-
teit en belangrijke bijdragen aan het 
concertleven, de muziektheorie en 
muziekdidactiek. Hij was echt een 
muzikale wereldburger. Met gemak 
absorbeerde hij alle nieuwe muzikale 
ontwikkelingen en in zijn werk be-
reikte hij een unieke synthese van de 
twee voornaamste nationale stijlen – 
de Italiaanse en de Franse. Telemanns 
gedetailleerde kennis van verschil-

lende muziekinstrumenten verklaart
de vakkundige behandeling van ieder
instrument en de veelkleurigheid van
de bezettingen. 
De enorme veelzijdigheid van Tele-
mann staat dan ook in dit program-
ma centraal. Deze wordt geïllustreerd
aan de hand van een zorgvuldige se-
lectie van solo- en trio-sonates en een
duo, gekruid met, naast de Franse en
Italiaanse elementen, een snufje Sla-
vische volksmuziek ‘in ihrer wahren
barbarischen Schönheit’. 

HET INTERNATIONALE 
BAROKENSEMBLE GIARDINO
MUSICALE  is opgericht door Eva
Harmuthová en Elske Tinbergen. Het
ensemble wordt, afhankelijk van het
programma, gevormd uit een vaste
groep instrumentalisten en zangers.
Binnen ieder programma wordt ech-
ter ook de ruimte gegeven aan de
individuele instrumenten. Het reper-
toire van het ensemble omvat grote
en kleine werken, van vroeg Barok
tot pré Klassiek. Giardino Musicale
wil een podium zijn voor bijzondere
‘onontdekte’ muziek. Ieder concert
wordt verlevendigd door een monde-
linge toelichting met achtergrondver-
halen, ‘spicy details’ en hun samen-
hang. Het concert begint om 15.30
uur. Toegang € 7,50 jongeren

Barokensemble ‘ Giardino Musicale  ‘

Telemannconcert in 
 dorpskerk Vorden
Vorden - In het herfstprogramma 
van Muziek Dorpskerk Vorden 
vindt op zondag 21 november 
aanstaande een middagconcert in 
de Dorpskerk plaats dat geheel in 
het teken staat van de veelzijdige 
componist Telemann. Het baro-
kensemble ‘Giardino Musicale’ 
uit Utrecht verzorgt dit concert. 
De samenstelling van het ensem-
ble, in Vorden bestaande uit vi-
ool, cello, blokfluit en clavecim-
bel, is uitermate geschikt voor de 
akoestiek van de Dorpskerk.
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Wat is: A. Oelenvloch. 
  A1: In de schemering. “In de oelenvloch.” 
  A2: Hij vrijt in ‘t donker. “Hee knip ze in den oelenvloch.”

 B. Versteste’veren (uitspraak: vertestevee’an). 
  Beschadigen, vernielen. 
  “Hoppeliek vertesteveert ze ‘t hekke neet in de weide.”

 C. Hee is slim krank. 
  “Hij is heel erg ziek.”

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Op 10 oktober werden in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk het YBF 
Open Nederlands Kampioenschap 
en de NABBA open lengteklassen ge-
houden. Henrie Mulder behaalde de 
eerste plaats in de YBF Masterklasse. 
Ook nam Henrie deel aan de klasse 
Superbody, waar hij een derde plaats 
behaalde. Bij de NABBA Masterklas-
se tenslotte, behaalde hij een vierde 
plek. Op 7 november jl. stonden in 
Den Haag in Zalencentrum ‘De Ope-
ra’ opnieuw vele kandidaten op het 
podium. Voor het Nederlands Kam-
pioenschap Masters, waarbij het ging 
om de kwalificatie voor de Wereld-
kampioenschappen in Hamburg be-
haalde Henrie een fraaie derde plaats. 
Helaas gaan alleen de beste twee naar 
het WK. 

In Den Haag nam Henrie eveneens 
deel aan de Athletics Klasse, dat wil 
zeggen jonge jongens tot 30 jaar. Met 
z’n 46 jaar kon hij in de line-up plaats-
nemen door in lengte te klasseren. 
“Het was een uitdaging om hieraan 
mee te doen, ook gezien mijn leef-
tijd,” legt Henrie uit. “Maar ik haalde 
er wél een vierde plaats!” 

Eerder gaf Henrie Mulder aan één 
keer het Nederlands Kampioenschap 
te behalen. Toch deed hij deze 2010 
ronden weer mee. “Mijn begeleidster 
Marjolein Schilperoord vroeg me, of 
ik met het team wilde meegaan. Dat 
heb ik gedaan en met succes.”

Henrie Mulder Nederlands 
Kampioen Bodybuilding
Toldijk - In Beverwijk behaalde 
de Nederlands Kampioen Body-
building 2008, Henrie Mulder, 
wederom het hoogste podium 
bij de Masters 2010. Deze wed-
strijddag werd op 10 oktober jl. 
georganiseerd door de YBF, Your 
Body Federation.

Henrie Mulder Nederlands Kampioen Bodybuilding.

Gelukkig blijven de onderdelen en 
werkplaats afdeling van MG-Rover 
doordraaien, zodat de klanten  op de 
gebruikelijke service van Nijendijk 
kunnen blijven rekenen, tot op de 
dag van vandaag. In 2000 had Nijen-
dijk echter zijn activiteiten uitgebreid 
met het merk Skoda. Enkele jaren la-
ter deed zich de mogelijkheid voor 
het wereldmerk Toyota hiervoor in 
de plaats aan te trekken. Wat zich de 
afgelopen jaren steeds verder heeft 
ontwikkeld tot een van de top 3 mer-

ken in Nederland. Met z’n  Hybride
auto’s is het toonaangevend in mo-
derne technologie. Was het oorspron-
kelijk MG-Rover wat de klok sloeg, te-
genwoordig is Toyota het merk dat de
meeste omzet genereerd.

Maar Nijendijk zou Nijendijk niet
zijn als het gaat stilzitten. De auto
wereld is dynamisch en er doen zich
steeds weer  nieuwe kansen voor. Op
dit moment wordt het merk KIA aan
het merkenpalet toegevoegd. De mo-
dellen lijn van Kia  verjongd enorm
met de Kia Soul, de Venga, de C’eed
en de zojuist geïntroduceerde Sport-
age. De Sorento is het model dat Kia
ooit op de kaart zette in Nederland.
Het is dan ook een mooie uitbreiding
voor het bedrijf en ook gemakkelijk
voor de reeds bestaande Kia-rijders
in het Rayon Zutphen, Lochem en
omgeving. Natuurlijk biedt het voor
de huidige klanten van Nijendijk ex-
tra keuze mogelijkheden. Nijendijk
houdt ‘Open huis’  aanstaande don-
derdag  18, vrijdag 19 en zaterdag 20
november.

Automobielbedrijf Nijendijk breidt uit en opent de Kia deuren

Al bijna 50 jaar is Garage 
Nijendijk een begrip
Zutphen - Begonnen in 1962 aan 
de Spittaalstraat  te Zutphen is 
het bedrijf in de loop der jaren 
enorm gegroeid. Was er in  1962 
alleen een werkplaats waar Nij-
endijk senior zowel personen als 
vrachtwagens repareerde, nu is 
er een sinds 1998 alweer een zeer 
modern pand op een A1 locatie 
op het bedrijventerrein de Revel-
horst. Al die jaren bijna voerde 
Nijendijk de Engelse merken 
Rover en MG, totdat in 2005 het 
merk de productie staakte.

Na het welkomstwoord van burge-
meester Henk Aalderink werd het 
college voorgesteld door gemeentese-
cretaris Paul van Gog. De burgemees-
ter en de wethouders gingen in op 
de taken die zij in hun portefeuille 
hebben. Iedereen van het college had 
daarbij een stelling die aan het pu-
bliek werd voorgelegd. De bezoekers 
konden met het omhoog houden van 
groene en rode kaartjes aangeven 
of ze eens of oneens waren met de 
stelling. De stellingen waren bewust 

prikkelend en algemeen opgesteld, 
waardoor het publiek actief werd be-
trokken bij de discussie. 
De stelling van burgemeester Aal-
derink: leefbaarheid in een dorp is 
niet afhankelijk van vernieuwing. De 
stelling van wethouder André Baars: 
nu doorgaan met woningen bouwen 
gaan we berouwen. Wethouder Do-
rien Mulderije had de stelling: de 
gemeente kan besparen op dienst-
verlening, want de inwoner komt 
maar eens in de vijf jaar langs. De 

stelling van wethouder Paul Seesing: 
inwoners kunnen een gedeelte van 
het groenbeheer prima overnemen. 
Wethouder Josephine Steffens had de 
stelling: de oudere van de toekomst 
zorgt voor zichzelf. Na iedere uitslag 
van de stelling gingen de leden van 
het college wat uitvoeriger in op de 
stelling. 
Na de pauze kon het publiek terecht 
bij de informatiemarkt. Er waren on-
der meer stands van de brandweer, 
politie, VVV, de gemeenteraad en 
diverse afdelingen van de gemeente 
Bronckhorst. Verder waren er rond-
leidingen door het gemeentehuis.

Gemeente Bronckhorst

Informatieavond nieuwe inwoners

Hengelo - In het gemeentehuis van Bronckhorst werd door de gemeen-
te een informatieavond gehouden voor nieuwe inwoners. Bijna hon-
derd mensen waren aanwezig. Zij kregen uitleg door het college van b 
en w, er was een informatiemarkt en er waren rondleidingen.

Het college van b en w gaf informatie aan nieuwe inwoners.

Tijdens de bijeenkomst zullen ook 
de 43 informanten, die meer dan 25 
jaar als vrijwilliger meewerken aan 
de samenstelling van het WALD, in 
het zonnetje worden gezet. Overi-
gens hebben vanaf 1980, toen met 
het verzamelen van dialectwoorden 
begonnen werd, meer dan 650 ‘met-
warkers’ een bijdrage geleverd aan 
dit project van het Staring Instituut.

Deze uitgave behandelt de woorden-
schat die betrekking heeft op de rela-
tie tussen mensen onderling. Aan de 
orde komen de volgende zes onder-
werpen: feesten, tradities, folklore, 

kunst en cultuur, onderwijs, geloof,
(kinder)spelen en sport. Natuurlijk
is weer een belangrijk onderdeel
van deze uitgave de dialectwoorden
die verband houden met deze on-
derwerpen. Honderd kaartjes geven
een overzicht van de verspreiding
van dialectwoorden in onze streek.
Bovendien wordt ingegaan op al-
lerlei aspecten die verband houden
met deze dialectwoorden. Zo wordt
uitgebreid beschreven hoe in ver-
schillende plaatsen vanouds kermis
of koninginnenfeest gevierd wordt
en wat er op de verschillende andere
feestdagen in het jaar (zoals carnaval,
Pinksteren, Sinterklaas) gebeurt. De
mens en zien näösten-B telt 288 pa-
gina’s is verlevendigd met een 25-tal
illustraties en is voor € 13,50 te koop
in de boekhandel en bij het Staring
Instituut te Doetinchem. Belangstel-
lenden kunnen informatie opvragen,
over het WALD project en dit nieuwe
boek, bij het Staring Instituut via te-
lefoonnummer (0314) 332831 of per
e-mail: info@staringinstituut.nl.

WALD

Presentatie nieuwe aflevering
Hummelo - Op vrijdag 19 no-
vember om 14.00 uur wordt in 
De Gouden Karper het negende 
deel van het Woordenboek van 
de Achterhoekse en Liemerse Di-
alecten (WALD) gepresenteerd. 
Met het verschijnen van deze afle-
vering ‘De mens en zien näösten-
B’ zijn vier van de vijf hoofddelen 
voltooid.

Het afgelopen jaar hadden zij ver-
schillende activiteiten op het pro-
gramma staan zoals een knutsel/spel-
letjesavond voor jonge kinderen, een 
ontmoetingsavond voor tieners, vrij 
zwemmen, een disco-avond, disco-
zwemmen en paard/huifkarrijden. 
Door de grote belangstelling is het dui-
delijk dat ze daarmee in een behoefte 

voorzien. De komende maanden
staan er twee activiteiten op het pro-
gramma, te weten: Discozwemmen
in zwembad de Brink te Zelhem, met
een hapje en een drankje op zaterdag-
avond 27 november. Kerstactiviteit
met kerstbakjes maken en bingo op
maandagmiddag 20 december bij het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Tel:
0575-552722 Houd u deze data vrij in
uw agenda. Indien meer wil weten
over de stichting of onze activiteiten
dan kunt u bellen met het secretari-
aat, tel.nr. 0575-463688.

Stichting Handikids Bronckhorst
Zelhem/Vorden - Stichting Handi-
kids Bronckhorst organiseert ac-
tiviteiten voor kinderen met een 
beperking in de leeftijd van 5 tot 
18 jaar.
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De lokalen van het scoutinggebouw 
in Vorden waren omgebouwd tot 
een praktijkruimte waar de leerlin-
gen van groep 5 en 6 meer over de 
werking van hun zintuigen te weten 
konden komen. In diverse werkhoe-
ken konden de kinderen hun eigen 
zintuigen testen en onderzoeken, 
maar ook ervaren hoe is het is om 
bijvoorbeeld blind te zijn, of hun ei-
gen zintuigen vergelijken met die van 
diverse dieren. 
De kinderen leerden zo op praktische 
wijze, door te ruiken, te proeven, te 
voelen en te horen  meer over bij-
voorbeeld de relatie tussen ruiken 

en proeven, het verschil in gezichts-
veld tussen een dier wat jaagt en een 
prooidier, ons geheugen voor geuren 
en het Braillealfabet.
De les Zintuigen is een onderdeel uit 
het aanbod van activiteiten welke het 
Regionaal NME Centrum in opdracht 
van de gemeente Bronckhorst aan-
biedt om scholen te ondersteunen bij 
het Natuur- en Milieuonderwijs. 

Voor meer inlichtingen hierover zie: 
www.regionaal-nme-centrum.nl

Leerlingen uit Bronckhorst 
onderzoeken Zintuigen

Leerlingen van de St. Martinusschool uit 
Baak aan het werk tijdens de les.

Afgelopen week hebben 9 scholen uit de gemeente Bronckhorst een 
lesactiviteit over zintuigen gevolgd die werd georganiseerd door het 
Regionaal Centrum Natuur en Milieu Educatie Doetinchem en Om-
streken.

Omdat de aanleg van glasvezel veel 
geld kost en Velswijk in het buiten-
gebied ligt, is het vereiste deelname 
percentage veel hoger dan in andere 
plaatsen: wanneer op 1 december 
2010 80% zich heeft aangemeld zal 
Glashart overgaan tot de aanleg. 

De lat ligt hoog, maar de aanleg van 
het glasvezelnetwerk is een unieke 
kans die Velswijk niet voorbij mag la-
ten gaan. Het is een unieke mogelijk-
heid om voorbereid te zijn op de toe-
komst. Inwoners van Velswijk die nu 
gebruik maken van het aanbod wor-
den gratis aangesloten. Iets om met 
beide handen aan te grijpen want een 
dergelijke kans komt de komende 10 
jaar niet meer. 

Op zaterdag 20 november aanstaande 
van 10.00 tot 14.00 uur, zal een in-

formatiewagen van Glashart aanwe-
zig zijn in Velswijk (Velswijkweg ter 
hoogte van Prunushof), waar iedereen 
terecht kan voor extra informatie of 
voor hulp bij het inschrijven. 

Op woensdag 1 december is er een 
feestelijke afsluitingsavond, waarin 
bekend gemaakt zal worden of er vol-
doende aanmeldingen geweest zijn 
om ook in Velswijk het glasvezelnet-
werk aan te kunnen leggen. 

Wie geen gelegenheid heeft om de in-
formatiewagen te bezoeken kan zich 
richten tot servicepunt bij DPC Solu-
tions aan de Markt 1 in Zelhem. Daar 
zijn tevens inschrijfformulieren aan-
wezig. Daarnaast is het mogelijk de 
aanmelding in te leveren bij de heer 
Valentijn van Rooden aan de Prunus-
hof 80 te Velswijk.

Ook Velswijk op glasvezel?!
Velswijk - In navolging van Zelhem, Vorden, Hengelo en Keijenborg 
zijn er nu ook ver gevorderde plannen om Velswijk op het glasvezel-
netwerk aan te sluiten. Onlangs is een initiatiefgroep van start ge-
gaan, die zich inzet voor de aanleg van glasvezel in Velswijk. Sinds de 
informatiebijeenkomst van 21 oktober jl. in buurthuis D’n Draejer 
heeft ruim 25% van de huishoudens zich reeds aangemeld, maar dat 
is nog lang niet genoeg!

Er is meer glasvezelkabel nodig omdat Velswijk in het buitengebied ligt.

Het financieel verslag ligt een half 
uur voor aanvang van de vergadering 
ter inzage. De notulen staan in de 
nieuwsbrief die de donateurs hebben 
ontvangen. DE AGENDA: 
1. Opening, 2a. Verslag secretaris do-
nateurvergadering 17 oktober 2009, 
2b. Verslag verkopen vrijwillige mo-
lenaars 2009, 3. Ingekomen stukken 
/ mededelingen, 4. Financieel verslag 
2009, 5. Begroting 2010 en 2011, 6. 
Rondvraag, 7. Sluiting. 
Gesproken zal worden over het peri-
odiek onderhoud van de molen. Wel-
licht is het passanten niet ontgaan, 
dat er op de oprit bij de molen een 
hoogwerker staat. De molenmaker 
repareerde de lange schoor en schil-
derde de roede. Het schilderwerk van 
de staart is door de slechte weersom-
standigheden uitgesteld. 

Na afloop van de donateurvergade-
ring is er een informeel samenzijn. 
Iedereen wordt van harte uitgeno-
digd deze vergadering bij te wonen. 
Meer informatie is te vinden op de 
website www.bronkhorstermolen.
nl. Vanwege de vergadering op 20 
november aanstaande is de molen ge-
sloten vanaf 13.00 uur. 

Nieuws van de Bronkhorster Molen
Steenderen - Stichting De Bronk-
horster Molen houdt 20 novem-
ber aanstaande haar jaarlijkse 
donateurvergadering in Café-res-
taurant ’t Wapen van Bronkhorst 
aan het Gijsbertplein 1344, nr. 1. 
Vast onderdeel is het periodiek 
onderhoud van de molen. Aan-
vang 13.30 uur.

Met een hoogwerker wordt onderhoud 
 gepleegd aan de Bronkhorster Molen.

Op 18 en 19 november a.s. kunnen 
de leerlingen van groep 8 weer de 
Openbare Lessen volgen. Leerlingen 
en docenten van de school in Vorden 
zetten zich met veel enthousiasme 
in voor de organisatie. Het personeel 
van de basisscholen is erg tevreden 
over de kwaliteit van de lessen. “Jul-
lie nemen de tijd voor onze leerlin-
gen, ze krijgen een goed beeld van 
hun schoolloopbaan na het basison-
derwijs”, horen de docenten van ‘t 
Beeckland.
Tijdens zes lesjes maken de basis-
schoolleerlingen kennis met het 
Voortgezet Onderwijs. Wat zijn de 

verschillen met de basisschool? Hoe
is het om vaak van lokaal en docent
te moeten veranderen? Leren met
je hoofd en je handen, bestaat dat?
Na een aantal lessen presenteren de
leerlingen van ‘t Beeckland een wer-
velende show met muziek, dans en
acrobatiek.
Dat de bezoekers met de bus gehaald
en gebracht worden, verhoogt voor
hen de pret. Maar het is vast niet al-
leen daarom dat de belangstelling
ieder jaar groter wordt: dit jaar wor-
den rond de 850 basisscholieren op ‘t
Beeckland verwacht.

Openbare Lessen op ‘t Beeckland

Vorden - Al jaren verzorgt ‘t Beeckland voorlichting voor de leerlingen
van de basisscholen in Vorden en de omliggende gemeenten. Het doel
daarvan is een goed beeld geven van het Voortgezet Onderwijs. De
voorlichting bestaat uit bijeenkomsten voor leerlingen en hun ouders
op de basisscholen, Openbare Lessen en het Open Huis op ‘t Beeck-
land.



Wanneer?
Van maandag 15 november t/m zaterdag 
4 december.

Hoe doet u mee?
Door uw aankopen te doen bij de leden 
van de HOV.

Hoe werkt de actie?
Bij besteding van:
€ 10,- ontvangt u 1 bon.
€ 25,- ontvangt u 2 bonnen.
€ 50,- ontvangt u 3 bonnen.
€ 100,- ontvangt u 4 bonnen, etc.

Deze bonnen kunt u voorzien van uw 
naam en adres en inleveren bij de deel-
nemende bedrijven. 

Wat kunt u winnen?
Alle deelnemende bedrijven stellen 

mooie cadeaus of waardebonnen be-
schikbaar.
Prijswinnaars krijgen persoonlijk een 
uitnodiging om de prijs in ontvangst te 
nemen. 

HOV leden:
Albert Heijn, Apotheek Hengelo, Bak-
kerij Heyerman, Bakkerij Hengelo, BEO 
Bloembinders, Bonvrie Boekhandel, Café 
Bar de Zwaan, Capuchon Jeugdmode, 
DA Drogist, Drukkerij Uiterweerd, Drie-
vetol Speelgoed en Babykleding, Ege-
lantier Café, Enorm Arendsen, Expert 
Arendsen, Focus, FUN 23, Goossens Ato-
mica, Groot Kormelink Optiek, HEMA, 
Hermans Schoenmode, Jan de Winkel, 
Jansen de Smid, Kapsalon de Barbier, 
Kapsalon Wuestenenk, Langeler Mode, 
Langeler Partycentrum, Leemreis Hotel 
Restaurant, Plus, Regelink Wolshop, 
Roozegaarde Sport en Mode, Schröder 
Mode, Slotboom Rijwiel- en Bromfiets-
handel, Smikkelcorner, Spannevogel, 
Van Nature, Welkoop, Zaal Wolbrink.

Sinterklaasactie
Hengelo - De Hengelose Onderne-
mers Vereniging organiseert ook 
dit jaar weer een Sinterklaasactie

Sinterklaasactie

SINTERKLAASACTIESINTERKLAASACTIE
Jullie hebben vast wel gezien dat Sinter-
klaas weer in Nederland komt. De Sint 
en zijn Pieten hebben het heel druk met 
jullie verlanglijstjes en de cadeautjes 
maar voordat jullie die krijgen, komen 
ze eerst nog naar Hengelo! Dit gebeurt, 
net als vorig jaar, op een zondag en wel 
op 21 november.  Als jullie om 13:00 uur 
bij de Troefmarkt aan de Ruurloseweg 
zijn kunnen we daar samen wachten tot 
we Sinterklaas op Amerigo zien aanko-
men. Daarna lopen we onder begeleiding 
van muziekvereniging Concordia via de 
Kerkstraat - Banninkstraat - Michelstraat 
naar de muziekkoepel aan de Spalstraat. 
Daar zal burgemeester Aalderink de Sint 
welkom heten en zal Sinterklaas zelf ook 

iets tegen jullie zeggen. Vervolgens kun-
nen jullie naar een optreden van clown 
Babello kijken, dit begint om 14:00 uur 
in zaal Wolbrink. Clown Babello is een 
knotsgekke clown die er een daverend 
feest van zal maken! Om 15:00 uur is het 
afgelopen en kun je weer naar huis maar 
als je de Pieten nog even wilt zien, moet 
je de winkels in! Deze zijn geopend van 
12:00 uur tot 17:00 uur.  Als je dan ‘s 
avonds je schoen zet met iets moois voor 
Sint en Piet of iets lekkers voor Amerigo, 
rijden ze jouw huis vast niet voorbij!

Tot zondag!

Namens de Hengelose Ondernemersver-
eniging,
Remko Offringa

Sinterklaasintocht
Hallo jongens en meisjes,

Lachen is gezond en daar heeft deze 
clown zijn beroep van gemaakt!
Clown Babello presenteert een knots-
gekke Sinterklaasshow waarbij er veel 
contact zal zijn met de kinderen in de 
zaal. Samen met de kinderen bouwt 
clown Babello het Sinterklaasfeest om 
tot een ware happening! Er wordt ge-
toverd en gedanst en we gaan luisteren 
naar een echte buikspreker. Daarnaast  

zijn er draaiende borden, wedstrijdjes en 
sketches en natuurlijk zingen we Sinter-
klaasliedjes! 

Kom allemaal naar Clown Babello, van 
14:00 uur tot 15:00 uur in zaal Wolbrink,  
na de Sinterklaasintocht op zondag 21 
november. 

Tot dan!

Optreden clown Babello
Na de toespraak van Sinterklaas en Burgemeester Aalderink in de muziek-
kapel aan de Spalstraat is het tijd voor clown Babello.

Kom gezellig binnen voor ons
vernieuwde assortiment.

Koopzondag 21 november geopend.

De kadoshop in de
gemeente Bronckhorst! 

Ook de Sint vergeet
Totaalwarenhuis Jansen ,,De Smid’’ niet.

Oh, kom er eens kijken wat u allemaal bij ons vindt.

25% korting op serviezen 
o.a. boerenbont / ot en sien

Mooie accessoires voor uw haard 
o.a. houtbakken / haardstellen

15% korting op alle andere artikelen 
o.a. huishoudartikelen, nieuwjaarsijzers, wafelijzers, enz.

PS: zie ook onze prachtige kadofolder!!!
Beltrumsestraat 34, Groenlo
T 0544 - 461394

Raadhuisstraat 27 Hengelo
T 0575 - 462547

      Kerkstraat 6  - 7255 CB  Hengelo Gld  -  Tel.0575-460300 
Uw achterhoekse rc specialist 

              w w w . b m s  -  r c  -  t u n i n g . n l  

Diverse benzine, nitro en elektro modelauto’s. 
Elektro modelhelikopters in diverse  afmetingen. 
Elektro boten, karts en tanks. 
Grote voorraad onderdelen. 
Uitgebreid asssortiment voor de hobby en wedstrijd rijder. 
Loop eens binnen voor onze actuele aanbiedingen. 

®

KOOPZONDAG 21 NOVEMBER

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

SINT AKTIE
mac spijkerbroeken

nu 20% korting

Tot en met zondag 21 november

U i t e r w e e r d
d r u k k e r i j

Regelinkstraat 16, 7255 CC  Hengelo Gld.
Tel. 0575-46 38 18 - Fax 0575-46 50 88

E-mail info@uiterweerd.nl - Internet www.uiterweerd.nl

De voordelige oplossing voor 
de kleinere oplagen!

 

drukwerk • print en kopieerservice

Vraag vrijblijvend 
informa�e 

of een offerte.

Wij zorgen voor een perfecte uitstraling 
van al uw familie-, handels- en 
reclamedrukwerk in zwart/wit, 

pms-kleur(en) of full-colour.



KOOPZONDAG
21 NOVEMBER 12.00 TOT 17.00 UUR

KOOPZONDAG
21 NOVEMBER 12.00 TOT 17.00 UUR

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo Gld. Tel. 0575-461996

ACTIE PRIJZEN
SINTERKLAAS

HEREN SOKKEN TWINLIFE
3 paar  12,95 nu  9,95

ADIDAS SCHEENBESCHERMERS (Predator)

 15,00 nu  9,95

VOETBALLEN NIKE - PUMA - ADIDAS
 15,00 nu  12,50

RUCANOR TRAININGSPAK MET 2 BROEKEN 

(maat 128 t/m 164)  39,95 nu  25,00

INDOORSCHOEN JUNIOR (gym/voetbal)

(maat 28, 29 en 30)  19,95 nu  9,95

VOETBAL FAIR PLAY/ORANJE
 10,00 nu  5,00 

PUMA VOETBALSCHOEN JUNIOR
(maat 28 t/m 39)  25,00 nu  19,95

SPORTSOKKEN 3 paar  5,00

Deze aanbiedingen gelden tot en met 5 december 2010
en zolang de voorraad strekt. OP=OP

KOOPZONDAG 21 NOVEMBER 2010
GRATIS PARKEREN VOOR DE WINKELDEUR

Wol- en Hobbyshop

Regelink
Raadhuisstraat 5, 7255 BK  Hengelo Gld.

soorten garens

„De Regenboog”
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WWW.FUN23.NL

TIJDENS DE SINT KOOPZONDAG
AL HET SPEELGOED TAX FREE

DUS ... 19% KORTING!

… 
 

  
 

  Dorpsstraat 18B Vorden  

Raadhuisstraat 21B Hengelo gld  

 

Natuurlijk koopt Sint zijn verse amandelstaaf bij
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Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en 
verwijderings-bijdrage. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl. *Alléén geldig op voorraadmodellen met 
benzinemotor. Vraag in onze showroom naar de voorwaarden. **Actie is geldig op de Kia cee’d 5-drs en SW uitvoeringen en pro_cee’d modellen uit voorraad. Huidige actiemodellen uitgesloten.

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 4,4/100 km (1l op 22,7 km) tot 7,0/100 km (1l op 14,3 km). 
Gemiddelde CO

2
-uitstoot van 115 g/km tot 158 g/km. 

Automobielbedrijf Nijendijk B.V.
Brinkhorst 7, 7207 BG Zutphen

NIJENDIJK OPENT 
ZIJN KIA DEUREN!

OPENINGSSHOW
DONDERDAG 18 T/M ZATERDAG 20 NOVEMBERDonderdag 09:00-21:00uur, vrijdag 09:00-21:00uur & zaterdag 09:00-17:00uur

NIEUW!

v.a. € 22.995,- 

BIJ ONS IN 
DE SHOWROOM!

KIA SPORTAGE
KIA CEE’D

€ 1.250,-
EXTRA INRUILPREMIE!**

Er is al een cee’d v.a. € 16.795,- 

KIA

€ 
EX
Er is

7 JAAR GARANTIE OP ALLE MODELLEN
 DOE ONS DAT MAAR EENS NA

KIA PICANTO SEVEN
v.a. € 8.995,- 
AIRCO, MISTLAMPEN VÓÓR, DAK-
SPOILER, CENTRALE VERGRENDE-
LING, SPORTIEVE SIDESKIRTS, 
ELEKTRISCHE RAMEN VÓÓR.

Uw voordeel: € 1.500,-

Er is al een Picanto v.a. € 6.795,- 

KIA PI
v.a. € 8
AIRCO, MIS
SPOILER, C
LING, SPOR
ELEKTRISC

Uw voord

Er is al een P

KIA SOUL X-TRA
éénmalig aanbod*

SOUL 1.6 X-TRA  €   19.195,-
KORTING                     - €    2.000,-
 
UW PRIJS € 17.195,-

Uw voordeel: € 2.000,-
*Actie alleen geldig op voorraadauto’s.

AK-
DE-

SOU
KO

UW

Uw
*Act

e brandstofverbr ik i t 4 4/100

M!

1. Full Map Navigatie met touchscreen + bluetooth 
2. Cruise Control met speed limiter
3. Buitenspiegels en deurgrepen in kleur
4. Elektrisch verstel-en 
 verwarmbare buitenspiegels
5. Achteruitrijcamera
6. Armsteun vóór
7. Mistlampen vóór

KIA VENGA SEVEN
van € 20.185,- voor € 18.290,- 

Uw voordeel: 
€ 1.300,-

uchscreen + bluetooth 
miter
pen in kleur

els

185,- voor € 18.290,--

voordeeeeel:l:l:l::: 
.300 -

De Covik
grondverzet - loonwerk - sloopwerk - straatwerk - transport

NIEUW!  SLEEPSLANGBEMESTINGSSYSTEEM

De voordelen zijn:

Op 8 december is er een informatieavond over de toepasbaarheid van het 
sleepslangbemestingssysteem om 20:00 uur bij Den Bremer Toldijk.

NIEUW!  VOEREN IN LOONWERK     

 

De voordelen zijn:



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TECHNISCH BEHEERDER M/V
Omgeving Deventer – Fulltime – vacaturenr.; VMK789622

Werkzaamheden;
Het aansturen en coördineren van alle soorten onderhoud en 
beheer werkzaamheden, alsmede van het in bedrijf stellen van 
gebouwgebonden installaties, het onderhouden van contacten 
met interne en externe opdrachtgever en onderaannemers/
leveranciers, het uitbrengen van offertes voor reparaties en 
modificaties, het opstellen en beheren van logboeken en het 
leidinggeven aan en coachen van monteurs.

Functie eisen;
- Technische opleiding op minimaal MBO-niveau in een elektro-

technische richting, aangevuld met relevante opleidingen;
- veiligheidsdiploma VOL;
- commerciële feeling/ leidinggevende capaciteiten;
- ervaring met automatiseringsystemen.

ELEKTROMONTEUR M/V
Omgeving Varsseveld – Fulltime – vacaturenr.; VMK791443

Werkzaamheden;
Je werkzaamheden zijn het bouwen van panelen en het bekabelen 
van de machines. 

Functie eisen;
- Relevante afgeronde opleiding richting elektrotechniek;
- ervaring met paneelbouwen en bekabelen.

TEKENAAR SOLID WORKS M/V
Omgeving Lochem - fulltime - vacaturenummer; VMK00652
 
Werkzaamheden;
Het ontwerpen, tekenen en construeren van constructies en  
onderdelen voor de machinebouw. Tevens het onderhouden 
van contacten met de klant en het bedenken van oplossingen.

Functie eisen;
- Je hebt ruime ervaring met het tekenen in Solidworks;
- je werkt secuur en kwaliteitsgericht;
- je houdt van afwisseling en bent in staat mee te denken voor 

verbeteringen bij bestaande en nieuwe producten.

SERVICEMONTEUR M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime – vacaturenummer; VCP00658

Werkzaamheden;
Je houdt je als servicemonteur bezig met het plaatsen en onder-
houden van machines.

Functie eisen;
- Ervaring met Elektro;
- ervaring met PLC besturingssystemen;
- kunnen lassen;
- bereidheid om regelmatig naar het buitenland af te reizen.

MAGAZIJNMEDEWERKER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr.; VDB00412

Werkzaamheden;
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ontvangst,    
controle en boeken van goederen. Je sorteert de goederen en legt 
deze op de juiste plaats. Daarnaast verricht je de bijbehorende 
magazijn administratie. Je controleert, repareert en keurt de 
hulpgereedschappen en je draagt zorg voor efficiency, orde en 
netheid in het magazijn.

Functie eisen;
- Kennis van tekening lezen;
- kennis van magazijnadministratie en ERP-systemen; 
- kennis van veiligheidsrichtlijnen t.b.v. hijs- en hefmiddelen.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor onze relatie in de omgeving van Zutphen zijn wij 
op zoek naar een:

JUNIOR P&O FUNCTIONARIS M/V  

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
personeelsbeleid en personeelsadministratie, het adviseren van 
management en medewerkers over personeelsvraagstukken en 
het ondersteunen van de general manager bij het ontwikkelen 
van personeelsbeleid. Je signaleert personele vraagstukken, maakt 
deze bespreekbaar en helpt deze op te lossen. Je verzamelt, 
analyseert en stelt managementinformatie ter beschikking.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand met een afge-
ronde HBO opleiding richting Personeel en Arbeid. Bij voorkeur 
heb je enkele jaren relevante werkervaring. Goede kennis van 
het MS office pakket en de Engelse taal in woord en geschrift 
is een must.

Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot Chantal te 
pas, zij is te bereiken onder nr. 0575 - 55 55 18. 

Sollicitaties kunt u richten aan: Euro Planit Personeelsdiensten: 
Postbus 50, 7250 AB Vorden of via e-mail naar werk@eppd.nl

Medewerker administratie m/v (12-16 uur)

Functie inhoud;

Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van administratieve processen, ook ben je 

telefonisch contactpersoon voor relaties en personeel, daarnaast verricht je ondersteunde 

werkzaamheden voor diverse afdelingen.

Functie eisen;

Wij zijn op zoek naar een flexibele collega met minimaal MBO werk- en denkniveau. 

Je beschikt over een uitstekende kennis van Word en Excel, Je bent accuraat en

zelfstandig en hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wij bieden;

Een prettige werkomgeving in een klein en enthousiast team, een salaris conform de CAO, 

de mogelijkheid tot het volgen van diversen opleidingen

Geïnteresseerd of vragen, mail dan snel naar louise@unicoschoonmaak.nl 

Ter ondersteuning van ons enthousiaste team zijn wij op zoek naar

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

OPLEIDING MET ZICHT OP BAAN?
Nieuwsgierig? 

Maak een afspraak voor een gratis intake.



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 15 t/m zondag 21 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!

50%
korting!

per kilo

1.99

Appelen 
Royal Gala, Granny Smith,

ijuF fo nrubearB ,      suoicileD nedloG

0.99

3.56Vers uit eigen oven:
    neppalfleppa retobmooR

2.-
4 stuks

Becel vloeibaar
alle soorten, 2 flacons à 
440-500 ml naar keuze

2e

halve
 prijs!**

Boerenkool 
      marg 052 kaz 
actie-kiloprijs 2.36

1.19 0.59

50%
korting!

Crystal Clear    
alle soorten, 4 pakken 
of flessen à 1000-1500 ml 
naar keuze

4e

gratis!*

+1 gratis
Kraskaart

Winkans 
1 op 4!

Mitsubishi Colt 

Edition Two

Mitsubishi Colt 

Edition Two

Mitsubishi Colt 

Edition Two

Speel Superkrassen 

2010 ter promotie van

SdB Knackebröd goudbruin!

1.49
2 stuks

actie-literprijs 0.50

DubbelFrisss    
alle soorten, 2 pakken 
à 1.5 liter naar keuze

1.98/2.24

 
12.59    *nekenieH

krat à 24 flesjes x 30 cl
   

8.79
actie-literprijs 1.22

Kabeljauw- of 
schelvisfilet    
MSC-gecertificeerd 3.79

per 250 gram

actie-kiloprijs 15.16
4.49/4.98

Kipfilet naturel
  voordeelpak

3.99
per kilo

6.19

0.79
per 100 gram

0.99/1.05

Leverkaas of Berliner    
met of zonder spek, 
vers van het me

/13.9811.90

7.99
2 stuks

Persil wasmiddel    
alle soorten, poeder pak 1215 gram 
of vloeibaar flacon 675-1500 ml, 
2 stuks naar keuze

/3.983.28

2.50
2 stuks

actie-kiloprijs vanaf 7.58

Pringles Original of Xtreme    
alle soorten, 2 bussen 
à 150-165 gram naar keuze

Uit de diepvries:
Hebro of Mora saté of     sejtellabtkaheg
alle soorten, 4 zakjes of bakjes à 140- 200 gram naar keuze

4e
 gratis!

Magere 
varkensrollade

8.99

5.99
per kilo 


