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De heer H. Dijkman uit Vorden gaat
dan voor. Het thema is ‘opsporing
verzocht’. Na de dienst is gelegen-
heid om elkaar nog even op te zoe-
ken en een praatje te maken onder
het genot van een kopje koffie.

Zondagdienst
de Veldhoek
De volgende vierde zondag
dienst is op 22 november a.s. in
de goede herder kapel in de
Veldhoek. De dienst begint om
10.15 uur.

De Sint was trouwens al weer snel ge-
rustgesteld, want onderweg naar Vor-
den kreeg hij een e- mail van het Jacht-
comité Vorden waarin stond dat Sint
zich op de aankomstdag in Vorden
geen zorgen behoefde te maken. Er was
deze dag namelijk een slipjacht. Mocht
het ‘echte’ paard van de Sint zich nog
niet goed voelen, dan mocht Sint wel

één van de veertig paarden van het
jachtgezelschap ‘inhuren’! Niet nodig,
zo bleek want toen Sint de laatste kilo-
meters naar Vorden met de trein had
afgelegd (de Baaksebeek bleek name-
lijk vanaf de IJssel niet bevaarbaar voor
stoomboten ) stonden er voor het stati-
on in Vorden twee ‘Friezen’ klaar om
Sint door het dorp te rijden.

Overweldigende ontvangst in Vorden

Sint trekt zich niets aan van de AOW leeftijd!

Het waren afgelopen weken drukke en hectische tijden voor de Sint. Eerst
dat geharrewar rondom het (straks) invoeren van de AOW leeftijd op 67 ja-
rige leeftijd. Voor de Sint een onbegrijpelijke beslissing van het kabinet,
aangezien hij die leeftijdsgrens al ‘eeuwenlang’ is gepasseerd. Daar komt
bij dat, onderwijl hij door ons land trekt, hij zich nog zo fit als een hoentje
voelt. Ondanks het regenachtige, soms stormachtig weer laat hij het niet
afweten. Echter hij gaat niet meer de daken op, dat laat hij aan zijn Pieten
over. Een dag of tien geleden toch een lichte paniek bij de kindervriend
toen zijn ‘hoofdpaard’ in het land van de sinaasappels de Spaanse griep
opliep. Gelukkig gaf de dienstdoende arts de trouwe viervoeter zodanige
medicijnen dat het dier alsnog de reis per boot naar Nederland kon maken.

Overigens had de kindervriend onge-
veer drie kwartier nodig alvorens hij in
kon stappen. De Vordense jeugd was
namelijk in grote getale, vergezeld
door vaders, moeders, grootouders,
broertjes en zusjes op het perron aan-
wezig om hem te begroeten. Terwijl de
Pieten met kwistige hand pepernoten
strooiden kreeg Sint van heel veel kin-
deren tekeningen aangeboden. Inmid-
dels hield de muziekvereniging Con-
cordia de ‘wachtenden’ aangenaam be-
zig met het spelen van vrolijke Sinter-
klaas liedjes. Daarna volgde met Con-
cordia voorop een triomfantelijke (klei-
ne) rondgang door het dorp met als
voorlopig eindstation het dorpscen-

trum, waar de Sint zich een poos met
de kindertjes onderhield. 
Opeens grote ontsteltenis. Toen de
Sint ging tellen bleek dat alleen de Pie-
ten Reinaldo, Rodriques, Herby en Ma-
jornica aanwezig waren. Van Piet Jetti-
ca ontbrak elk spoor! Waar zou ze toch
zijn? En zie opeens, kwam tot grote
opluchting van de Sint , Piet Jettica de
zaal binnenlopen. Ze was gekleed in
een nachthemd met in de hand een
knuffelbeer. ‘Om mij goed op mijn
werk voor te bereiden en om in condi-
tie te blijven, ben ik naar de sport-
school geweest. Ik was daarna zo moe
dat ik mij heb verslapen’, zo stamelde
Piet Jettica. Als straf moest de ‘zondaar
‘samen met de kinderen een spelletje
doen’. Dan doen wij de ‘zoemba’, alle-
maal meedoen en goed de heupen los
schudden’, zo adviseerde Piet Jettica.
Het ‘bevel’ werd vlekkeloos door de ge-
hele zaal opgevolgd!
Wat later op de middag spoedden Sint
en zijn gevolg zich naar de gymzaal
van school Kraanvogel op de Kranen-
burg, waar hij door de kinderen uit de
buurtschappen Wildenborch, Linde,
Kranenburg en het Medler werd opge-
wacht. Met de Vuelta nog vers in het
geheugen hielden twee Pieten tot gro-
te hilariteit in de gymzaal een wed-
strijd op de fiets. Maar wat gebeurde?
De winnende Piet bekende met tranen
in de ogen dat hij doping had gebruikt.
Wat een verdriet? Vervolgens deden de
Pieten samen met de kinderen een
kwartetspel. Opnieuw een vreugdevol-
le middag voor Anneke Hazekamp.
Een paar maanden geleden kreeg zij
een Koninklijke onderscheiding, het-

geen Sint kennelijk niet was ontgaan.
Anneke moest naar voren komen een
kreeg tot haar grote verbazing een spe-
ciaal ‘Sint-lintje’ overhandigd. 
Zoals te doen gebruikelijk bij een be-
zoek van Sint aan Vorden, s’avonds tij-
dens het diner een evaluatiegesprek
tussen Sint en de Pieten. Het kon niet
uitblijven, ook toen kwam de AOW
leeftijd weer ter sprake. Een goed ge-
sprek, dat wel, want ook de Pieten von-
den zich veel te jong om al op 67 jari-
ge leeftijd met werken te stoppen. ‘ Lie-
ve Sint, u bent altijd een goede werk-
gever voor ons geweest. Zolang u naar
Nederland blijft komen, vergezellen
wij u, want al die lieve kindertjes heb-
ben recht op bezoek en cadeautjes van
de Sint’, zo spraken Reinaldo, Rodri-
ques, Herby, Majornica en Jettica. Het
moge duidelijk zijn, Sint was diep ont-
roerd door de aanhankelijkheid van
zijn Pieten en beloofde hij hun alle-
maal ‘opslag’!
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HENGELO
het Centrum van Bronckhorst

H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen.
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Plus wat een verschil! 
Nu gratis Zwarte Pietjes

• Shoarma 600 gram  € 3.00
• Rundergehakt

600 gram  € 2.10
• Aardappelen 5 kilo

50% korting nu € 1.49

Laatste week, lever nu
uw spaarkaart in voor

de SPELLENACTIE!!!
Alleen bij

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



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 22 november 10.00 uur ds. J. Kool, ds. B. Neppelen-
broek en mevr. R. Wormgoor laatste zondag kerkelijk jaar

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 november 10.00 uur  ds. F.W. Brandenburg, vie-
ring H. Avondmaal.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 november 10.00 uur  ds. Marianne Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 november 10.00 uur Eucharistieviering Cecilia-
feest/Christuskoning, mmv Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 november 17.00 uur Eucharistie, dames/heren-
koor, Ceciliafeest.
Zondag 22 november 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, dames/herenkoor.

Tandarts
21-22 november P.J. Waart, Barchem tel. 0573 – 44 17 44.
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 mid-
dags 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 opti-
male zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk
te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’  bij
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar on-
der 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
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vor-
den. Tel.nr. (0575) 84 27 27.

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereik-
baar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Eppink & Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzor-
gers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstre-
ken. 
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: geslo-
ten; dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur;
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag
10.00-12.30 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

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

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

�

Dagmenu’s
18 t/m 24 november 2009  

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

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

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

Woensdag 18 november 
Champignonsoep / Wokki wokki van kip met wokgroente,
aardappelen en rauwkostsalade.

Donderdag 19 november 
Boerenkool met spekjes, jus, braadworst, mosterd en zuurgarni-
tuur / Yoghurtfriss.. met slagroom.

Vrijdag 20 november 
Courgettesoep / Pangafilet op Oosterse wijze en zoetzure saus,
rijst en groente.

Zaterdag 21 november (alleen ophalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade
/ ijs met slagroom.   

Maandag 23 november
Bruine bonensoep / Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten
en rauwkostsalade.

Dinsdag 24 november
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

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

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

Wij verhuren weer
SINT en PIET kostuums

DS Design
Molenkolkweg 33

Steenderen o575-452001

Sinttip: Leo Lont de 
neef van James Bond
of Miami Vice in de 
Hengelose mais, 
bij de plaatselijke 
Hengelose supermarkten 
aan de infobalie of op 
www.kreunen-multimedia.nl

Super8 films, VHS,
video8, enz.

overzetten naar DVD. 

www.kreunen-multimedia.nl
Tel 0575 - 46 33 36 

Hengelo (G.)

REURLSE MIDWINTER-
HOORNWANDELING Zon-
dag 29 nov. a.s. van 10.00 -
16.00  u. Starten tot 14.00 u.
bij Pannenkoekboerderij De
Heikamp Zie voor uitgebreide
informatie www.vvvruurlo.nl
Keuze uit 3 routes; 5, 12 en
20 km Volw.€ 3,50, kind. €
1,50 Inl. VVV Ruurlo 0573
453926

Open huis voor work-
shops kerstdecoraties zon-
dag 29-11 van 11.00 tot
16.00 uur. "Creatief bij Marjo"
M.Frederiks, Wiendelsw.1,
Keijenborg tel:0575463442

Meditatie met klank, kleur
en kristallen. Start zo.av 29
nov. info: 0573 - 44 11 38
www.dhanwantari.nl

�

Te huur per direct groot
huis in Veldhoek met 7
slaapk. en 2 badkamers, rui-
me tuin. B Bulten 0573
461255

Laat nu uw (hoogstam)fruit-
bomen vakkundig snoeien.

Info Westendorp
Tel.06-54227710

westendorp8@kpnplanet.nl

Te koop: Voerwortels,
Boerenkooltoppen en aard-
appelen. Diverse soorten
groenten en fruit. André Snel-
link, Bekmansdijk 4 Vorden.
Tel. 0575-556876

Te Koop: Op camping
Kom Es An in Hengelo (gld)
een goed onderhouden luxe
stacaravan merk SUNSEE-
KER KRETA super met aan-
bouw en schuurtje eventueel
verplaatsen. Voor inl. tel. 06-
15370469

Sintiromarus ensemble
brengt traditionele zigeuner-
muziek in Kulturhus Ruurlo
21 nov. 20u15. Toeg. à €
15.00 via www.kunstkring-
ruurlo.nl en a.d. zaal.

�

" De Seizoenen van het
Achterland " Vrijdag 27 nov
en zaterdag 28 Nov in Paro-
chiehuis in Zieuwent 20.00
uur Tel:0544-351318

�

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

Vlaai v/d week

Stoofpeervlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Kanskaart-aanbiedingen

Brokken speculaas
2 stuks € 3,50

Gratis 1 kanskaart voor de Sinterklaasmusical

Gevuld speculaas
ca. 250 gram € 4,50

Gratis 1 kanskaart voor de Sinterklaasmusical

Aanbiedingen geldig van 9 nov. t/m 21 nov.

W E R E L D  W I N K E L
V O R D E N Sinterklaas die
Wereldbaas vergeet ook de
wereldwinkel niet zoals U
ziet.

�

Te huur of koop: 2 sinter-
klaaspakken tel 0573-
451385

TE HUUR:   Stal met 4 a
5 ruime boxen incl. div. voor-
zieningen : o.a. weidegang,
buitenbak met verl., longeer-
bak, wasstal, stapmolen,
warmwatervoorz. ect. goede
uitrijmogelijkheden. Ligging
buitengebied Zelhem - Halle
Info: 06 51417691

Gevraagd: hulp in de
huishouding voor ongeveer
2,5 uur per week bij gezin
met jonge kinderen. Tel:
0575-553623

Mens waar ben je op za-
terdagavond???Wekelijks
van 19.00 uur tot 21.30 uur
inloop-ontmoetingsavond in
"de Voorde" achter de Dorps-
kerk. Koffie-praatje-spelletje
Voor wie? Jong en oud. Ker-
kelijk of niet kerkelijk. Weet je
welkom.



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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter

Sarah
13 november 2009

Rob den Otter & Marleen Zweverink

Hertog Karel van Gelreweg 25
7251 XK  Vorden
tel: 0575 - 84 51 01

Nadat alles anders werd, nadat ik niet meer de
oude kon worden, werd ik door Gods nabijheid een
nieuw mens.

Bedankt voor al uw warmte en steun.
Jeanne

Adriana Johanna Henriëtte
Remmers-Schepping

Jeanne

Geboren Overleden
20 februari 1947 15 november 2009

Het ging niet meer. Haar kaars was opgebrand.
Bedankt voor alle liefde die wij van jou mochten
ontvangen.

Vorden : Henk Remmers

Vorden : Susanne en Hans Wullink
Lotte, Bas

Borculo : Mark en Marinske Remmers
Zoë, Thijmen

Onze speciale dank gaat uit naar Dr. Albers, mede-
werkers Thuiszorg Sensire en Slingerbosch afde-
ling Bourgonje.

Hoetinkhof 28
7251 WG Vorden

Liever geen bezoek aan huis.
Geen zwarte kleding.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, zal worden gehouden op vrijdag 20 november
om 13.30 uur in de Dorpskerk, Kerkplein te Vorden.
Hier kunt u van 12.30 tot 13.15 uur afscheid nemen
van Jeanne en ons condoleren.

Overeenkomstig haar wens zal de crematieplech-
tigheid in besloten kring plaatsvinden.

Mocht u geen rouwbrief hebben ontvangen, wilt u
dan deze advertentie als uitnodiging voor de
herdenkingsdienst beschouwen.

Overweldigend en hartverwarmend waren de vele
blijken van belangstelling en medeleven na het
overlijden van

Albert Korten

Wij willen u daarvoor onze oprechte dank betuigen.

Dini Korten-Eenink
Kinderen en kleinkinderen

Ruurlo, november 2009

Biefstuk speciaal

Wat krijg je als je het lekkerste stukje
biefstuk combineert met verse knof-
look, zontomaat en knapperig ont-
bijtspek? Het antwoord: Sole Mio. Een
herinnering aan de zomer, die je mee
terug neemt naar de culinaire rijkdom
van het Middellandse Zeegebied. Nu

als Special bij de Keurslager, die als geen ander weet hoe je
een verrassend vleesgerecht moet bereiden. En dat proef je!

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Duitse Biefstukken
met GRATIS saus 4 stuks € 5.50

SPECIAL

Sole Mio
100 gram € 2.25

VLEESWARENKOOPJE

Gebr. Rosbief +
Boterhamworst 2x 100 gram € 2.98

TIP VAN DE KEURSLAGER

Kip filet
4 enkele € 5.50

MAALTIJDIDEE

Gebraden
Spare Ribs 500 gram € 3.98

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.

IN PLAATS VAN KAARTEN

1944 2009

Op 29 november zijn wij

Ap Winkels en 
Hanna Winkels-Peters

65 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze receptie van
15.00 uur tot 17.00 uur in party centrum Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Cadeautip

De Delle 99
7251 AJ Vorden

Terugblik

Een terugblik op de dag van ons 60-jarig huwelijk:
Die dag begon al feestelijk: onze voordeur bleek
omkransd met dennengroen en witte roosjes, een
‘achterhoekse’ verrassing van onze buren in de
Decanije.

Toen kwam de post met een stapel schitterende
felicitatiekaarten, later nog weer aangegroeid tot
wel 100; met daarin ons toegewijde hartelijke
wensen. Ze sieren nu onze huiskamer en we be-
waren ze in een album, om ze te kunnen herlezen.

Toen ‘s middags de receptie met zoveel betrokken
blijde mensen en hun hartelijkheid, zelfs met
cadeau’s, waardebonnen en prachtige wenskaar-
ten. Met de muziek van piano en klarinet en zoveel
blijde, bekende gezichten om ons heen waren het
heel gelukkige uurtjes voor ons.

Heel veel dank voor uw warm meeleven bij deze
mijlpaal en ons verdere leven.

Jan en Jacomien Veenendaal

Deze krachtige vrolijke zonnebloem
keerde zich naar het felle licht,

maar toen het langzaam donker werd
is hij voor de schaduw alsnog gezwicht

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mede,
dat toch nog onverwacht, rustig en kalm van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze vader en opa

Wim Zuurveld
Jan Willem

18 juli 1939 16 november 2009

Vorden: Dilly Zuurveld-Wullink

Waskemeer: John en Deirdre
Jorn*, Tamar, Anna, Eva

Vorden: Patrick en Suzanne
Senna, Puck

Wim is bij ons thuis.

De Haar 3
7251 CE Vorden

Liever geen bezoek aan huis.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen is
er op donderdag 19 november 2009 van 19.00 tot
19.30 uur in “De Herberg”, Dorpsstraat 10 te Vor-
den.

Wij nemen afscheid in kleine kring.

Contact
BRONCKHORST NOORD

Verspreidingsgebied Vorden,

Kranenburg, Wichmond, Linde,

Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden,

Mossel, Medler, Veldwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BRONCKHORST

Contact
BRONCKHORST MIDDEN

Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg,

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en

Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noor-

dink, Oosterwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen donderdag 17.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 7.450

Contact
BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo,

Eldrik, Hoog en Laag Keppel, Velswijk,

Halle, Halle Heide, Slangenburg,

Overstegen, IJzevoorde, Veldhoek en

Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,

Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi,

Halle Nijman, Heurne

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 9.00 uur, uiterlijk

maandag 09.00 uur

Oplage 9.800 

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek,

de Bruil, Barchem

Verschijnt op woensdag/donderdag

Kopij binnen maandag 12.00 uur,

uiterlijk dinsdag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BERKELLAND

Contact
RUURLO

Contact
WARNSVELD

Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten,

Warken, Boggelaar

Verschijnt op zaterdag

Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 uur

Oplage 6.900

GEMEENTE ZUTPHEN

Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,

Harreveld, Mariënvelde, Lievelde,

Vragender, Zieuwent

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag; redactie 12.00 uur,

advertentie 17.00 uur

Oplage 8.900

GEMEENTE OOST GELRE

Elna
LICHTENVOORDE

ONLINE

CONTACT, ELNA, 
GROENLOSE GIDS EN 
ACHTERHOEK VAKANTIEKRANT 
OP INTERNET

WebPaper.nl

Groenlose
Gids
GROENLO

Verspreidingsgebied Groenlo,

Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel,

Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,

Eefsele, Het Broek

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag redactie 12.00

uur, advertentie 17.00 uur

Oplage 8.150
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij
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‘Jongeren zijn heel belangrijk in onze 
maatschappij’

‘Ja, omdat dit bijdraagt aan 

een duurzame samenleving. 

Het is onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid de 

doelstelling van 140 megawatt 

in Gelderland te verwezenlijken. 

Bij voorkeur in de aangewezen 

zoekgebieden in goede harmonie 

met gemeenten en burgers, maar 

indien nodig via een provinciaal 

inpassingsplan. 

Pieter Plug, fractie ChristenUnie

Klimaat, energie en duurzaamheid 

zijn hot items op wereldschaal. We 

kunnen hier niet achterblijven met 

nieuwe vormen van energie. Wind-

molens zorgen voor duurzame 

energie. Zonder energie kunnen 

we niet leven. Daarom moeten we 

innoveren en investeren in ener-

gie. Daarom Ja, Windmolens nu! 

Yasemin Cegerek, fractie PvdA

www.gelderland.nl/stelling

Windmolens nu!

‘Eigenlijk alleen maar positieve zaken’

Waarom er nu windmolens nodig zijn 

Het duurt tien jaar voor een geplande windmolen er ook werkelijk staat. 

De provincie wil 140 megawatt opwekken in 2015 en dat gaat lukken. 

Op dit ogenblik staat de teller op 60 megawatt.

Het energieverbruik in Gelderland is nu vooral gebaseerd op fossiele 

brandstof, met alle uitstoot van CO2 vandien. Bovendien raken de voor-

raden steenkool en aardgas aan het eind van deze eeuw op. Windmo-

lens leveren duurzame energie en vervuilen niet met CO2. Het realise-

ren van een windenergieproject is moeilijk. Vandaar dat de provincie er 

druk mee is deze alternatieve energie te stimuleren.

De doelstelling voor 2015 komt dichterbij met plannen van particulieren 

in de gemeente Neerijnen, Berkellland en Oost Gelre, en de windparken 

die er al staan. Maar het is nog niet genoeg. Daarom neemt de provin-

cie sterker de regie in handen. En gaat initiatiefnemers helpen grotere 

windparken te bouwen met de Wet op de ruimtelijke ordening in de 

hand.

Win kaartjes voor Paul McCartney

Festivals in Gelderland

De provincie Gelderland heeft altijd medewerkers gehad die 

kunnen zingen. Zij vormen al jaren een gemengd koor. Wat is de 

naam van het koor? Stuur je antwoord voor 27 november naar de 

provincie Gelderland, t.a.v. Marjan Luyten, Antwoordnummer 

411, 6800 WC  Arnhem. Een postzegel is niet nodig. Eén inzending 

per naam en adres. Telefoonnummer ook erbij vermelden. Uit de 

goede inzendingen wordt de winnende kaart getrokken. De prijs 

bestaat uit twee toegangskaartjes voor het unieke concert van 

Paul McCartney in december in Gelredome.

Veertien Gelderse topfestivals hebben zich verenigd in 

de Federatie Gelderse Festivals en een gezamenlijke 

festivalkalender ontwikkeld. Op www.festivalsingelderland.nl 

is voor pers en publiek altijd de meest actuele informatie over 

de aangesloten festivals te vinden. Het is de eerste activiteit ter 

promotie van Gelderland als festivalprovincie. 

De provincie Gelderland steunt starters op 

de woningmarkt die samen hun huizen 

mede vorm geven via Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO). In Zevenaar-Oost 

komen 1.500 nieuwe woningen, waarvan er 42 via 

CPO ontstaan. Teun de Koning (1982), zelf starter, 

kan alleen maar positieve punten noemen: ‘Met 

de hulp van velen kun je je eigen woning creëren. 

Het is financieel aantrekkelijk door subsidies en je 

spaart een projectontwikkelaar uit. Het is ook nog 

eens een leuk en leerzaam traject.’ Een bijkomend 

voordeel van het samenwerken in CPO-verband is 

dat de deelnemers elkaar goed leren kennen. De 

Koning: ‘De buurtvereniging is al bijna opgericht, 

want je kent elkaar.’

In de Week van de Jeugdzorg van 14 t/m 21 november lopen 

meer dan 70 politici mee in de jeugdzorg. Bij Lijn5/Nové in 

Epe (Jeugd- en Opvoedhulp) volgt een wethouder de lessen 

in het trainingscentrum en draait mee 'op de woongroep'. 

Mariëlle Boverhuis (1973) vindt de jeugdzorg ‘hartstikke leuk’ 

en denkt dat stages goed zijn en politici kunnen helpen bij 

het nemen van de juiste beslissingen. Mariëlle zit al acht 

jaar in het werk: ‘Mijn voldoening zit in hoe de jongeren 

binnen komen, hoe ze groeien en hoe ze weer gaan,want 

jongeren zijn heel belangrijk in onze maatschappij.'

Meer informatie op www.gelderland.nl/jeugd

Bij een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3.500 kilowatt per jaar kunnen ongeveer 

500 huishoudens leven van 1 MW op jaarbasis

Teun de Koning: ' Zelf bepalen hoe je huis eruit ziet is een leuk en leerzaam traject' 

' Politici zien hoe de praktijk eruit ziet' 
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stelling duurzame energie

actueel

prijsvraag

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

Interieurverzorg(st)ers m/v

Bij verschillende opdrachtgevers zijn wij op zoek naar personeel. 

Ruurlo: maandag / woensdag / vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur
Vorden: donderdag 11.30 tot 13.15 uur
Vorden: vrijdag 15.00 tot 17.00 uur

We Take Care!

Único schoonmaak & bedrijfsdiensten is gespecialiseerd in het leveren van kwalitatief hoogstaande dienst-
verlening op het gebied van schoonmaak en onderhoud. Onze organisatie onderscheidt zich door service,
kwaliteit, klantvriendelijkheid, heldere communicatie en een uitgebreid dienstenpakket. Ge-
durende ons ruim 20-jarig bestaan hebben we duurzame relaties opgebouwd met kleine en grote opdracht-
gevers.

Ter ondersteuning van ons enthousiaste team zijn wij op zoek naar flexibel inzetbare:

Poets jij mee aan ons imago?

Único schoonmaak & bedrijfsdiensten  
Haareweg 85-87, 7009 EB Doetinchem  
tel. 0314 - 64 16 44 | www.unicoschoonmaak.nl

Geïnteresseerd of vragen over de werktijden? Neem dan snel contact met ons op. 
Bij voorkeur via e-mail: info@unicoschoonmaak.nl
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Hiermee
krijgt u
uw gas-
rekening

echt
klein

Nefi t Proline 
Nu bij Oldenhave 

compleet geïnstalleerd 
vanaf €1600,-

Met deze Nefit proline CV-ketel haalt u meer 
warmte en warm water uit 1 euro dan ooit tevoren. 
Hij is superzuinig met energie en ruimte en past 
zelfs in de keukenkast.enkast.

gratis
Nefi t klokthermostaat

t.w.v.

W A A R D E B O N
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Oldenhave

Borculo, Ulft, Zutphen

Met gratis 
Nefi t klok-

thermostaat *

Oldenhave. Uw complete
huisinstallateur
met ‘buurtsuperservice’

Oldenhave comp

Bel
0880085300voor meerinformatie

* Kijk voor de voorwaarden op www.oldenhave.nl

CV,  gas,  water,  sanitair,  loodgieterswerk,  dakbedekking,  zonne-energie,  beveiliging,  24 uurs storingsdienst. www.oldenhave.nl

Rectificatie: De Kadokamer doet niet mee aan de Eindejaarsactie.

“Win samen met je buren”
Eindejaarsactie Vordense Ondernemersvereniging 2009

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

Wanneer?
De actie loopt van 16 november tot en met 12 december 2009.

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 

19 december om 13.00 uur.

Doe mee en 
WIN SAMEN 

MET JE BUREN!!!



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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Grei.

B. Spöllegrei.

C. Sprökke.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Een jaar lang is gewerkt aan deze bij-
zondere voorstelling. Bijzonder, niet in
de laatste plaats, omdat de artiesten
van de voorstelling geboren en getogen
'Achterlanders' zijn en ze ieder voor
zich al vele jaren op hun eigen manier
over het Achterland schrijven, vertel-
len, zingen en beelden maken. De ar-
tiesten ontmoetten elkaar voor het
eerst toen ze meewerkten aan de DVD
presentatie 'Zwarvers in de nacht' van
Dinie Hiddink in de schouwburg van
Lochem. Het enthousiasme van het pu-
bliek en het succes van de samenwer-
king was reden genoeg om een gloed-
nieuwe voorstelling te ontwerpen:
Erik; "de bedoeling van het Theater-
gezelschap PLATeau is om het leven
van het Achterland op een bijzonder
voetstuk te plaatsen. De artiesten, die

we ontmoeten in de voorstelling ver-
wonderen zich met recht. Over een-
voud, nuchterheid en wijsheid, de
snaakse humor, de vele gezichten van
het landschap en nog veel meer wat
dit gebied en vooral de mensen die er
leven zo eigen maakt. 

In de voorstelling 'Seizoenen van het
Achterland' worden we mee terugge-
nomen in de tijd. Een tijd waarin het
leven in de streek en zeker het landle-
ven nog sterk verbonden is met de loop
van de seizoenen. De grootouders van
nu zijn er jong. Vanaf dat moment zal
de wereld in hoog tempo veranderen.
In een tempo dat daarvoor nooit had
plaatsgevonden. Onze, toen jonge,
grootouders kennen en beleven nog de
wereld van hun grootouders en over-

grootouders. Eeuwenoude gebruiken
blijken nog maar nauwelijks veran-
derd... Erik: "'De oude tijd' is veranderd.
De vraag is natuurlijk wat er veranderd
is. Feit is dat de seizoenen hun gang
gaan zoals ze dat altijd hebben gedaan.
De zomer in het achterland laat daar
in elk geval geen misverstand over be-
staan. Al sinds mensenheugenis is ze
zoals ze is: de natuur op zijn mooist,
vol en uitbundig; de rijpende oogst tot
en met de oogstfeesten/ de volksfees-
ten. Dus, is de conclusie, zijn wij veran-
derd. We vieren de oude oogstfeesten
weliswaar nog steeds, ook al hebben
we niet meer zelf, net voor het onweer,
het hooi binnengehaald. Hoe dan ook
vinden we dat we de seizoenen, en op
deze plek in het programma: de zo-
mer, moeten vieren. In letterlijke en fi-
guurlijke zin. En zoeken daar aanlei-
dingen voor. De natuur/ het seizoen
geeft het goeie voorbeeld of anders ge-
zegd geeft de aanleidingen. Blijkbaar
wonen we niet voor niets in op een ka-
le planeet en spiegelen we ons aan de
loop van de seizoenen. Hebben de na-
tuur blijkbaar nodig voor onze geeste-
lijke ontwikkeling en niet alleen om er
fysiek mee te kunnen overleven omdat
we aardappels en kool konden verbou-
wen. En bepaald kaal is het niet in ons
Achterland. Het Achterland begint
waar we niet in een grote kluit op el-
kaar wonen. Daar kan ook de natuur
weer even ruim kan ademhalen. Het
land 'achter', omdat we de natuur niet
zelden ergens achter in onze rij van
aandacht plaatsen. En we hem gebrui-
ken wanneer onze schaarse vrije tijd
het toelaat. We zouden voor de volle
beleving ook nog eens te rade kunnen
gaan bij degenen die in dat achterland
wonen en van huis uit een verstand-
houding moesten zoeken met de na-
tuur. 

Erik Knoef is een cabaretier met een
grote aanhang. Hij wordt vergeleken
met Herman Finkers. Zelf vindt hij: "Er
is maar één Herman Finkers en ook
maar één Erik Knoef." Dialect is zijn
moerstaal en daarmee weet hij ieder-
een voor zich te winnen. Sympathiek
en messcherp tegelijk. Met kleine mid-
delen laat hij de zaal bulderen van het
lachen. In de voorstelling de 'Seizoe-
nen in het Achterland' vormt hij een
mooi contrast op Dinie. En niet alleen
in woorden maar ook met gitaar en
zang sluit hij aan in het bijzondere
muzikale decor van de voorstelling

Het publiek boeien en ontroeren dat is
wat Theatergezelschap PLATeau wil
bereiken met de nieuwe voorstelling
'De seizoenen van het Achterland'. Het
programma begint met de winter en
eindigt in datzelfde seizoen. De toe-
schouwer moet het proeven, horen,
zien en ervaren. De première van de
Nieuwe voorstelling is op vrijdagavond
27 nov en zaterdagavond 28 nov a.s.
om 20.00 uur in het Parochiehuis in
Zieuwent. (zie adv)

Erik Knoef
op pad met het nieuwe Theatergezelschap 'PLATeau'

Na het succes van de DVD presentatie 'Zwarvers in de nacht' van Dinie Hid-
dink uit Lochem is er een nieuw theatergezelschap ontstaan. Het theater-
gezelschap PLATeau brengt de voorstelling 'De Seizoenen van het Achter-
land'. In een ruim twee uur durende voorstelling wordt het leven in het
Achterland op een bijzonder voetstuk geplaatst. Verleden en heden wordt
door de artiesten met veel gevoel tegenover en naast elkaar gezet. Ze bele-
ven samen met hun publiek in beeld, vertelling, conference en muziek de
vele gezichten en unieke karaktertrekken van de streek, waar iedereen
zich in zal herkennen.

Erik Knoef (foto Freddy Nauta)

De vaccinatie bestaat uit twee prikken.
Tussen de twee prikken zit in ieder
geval drie weken. Het halen van beide
prikken is belangrijk om voldoende
bescherming te bieden tegen de Mexi-
caanse griep. 
De data en locaties worden vermeld in
de oproepbrief. De eerste prikweek is
van 23 - 27 november. De tweede prik

word gegeven in de week van 14 - 18
december. De vaccinatie geschiedt op
vrijwillige basis. Aan deze vaccinatie
zijn geen kosten verbonden. De uitvoe-
ring van de vaccinatiecampagne op de
locaties gebeurt door personeel van de
GGD, Thuiszorgorganisaties en ge-
meenten gezamenlijk. De coördinatie
is in handen van GGD Gelre-IJssel.
Actuele informatie en veelgestelde
vragen over Nieuwe Influenza A
(H1N1) (Mexicaanse griep) kunt u vin-
den op www.grieppandemie.nl of op
de website van GGD Gelre-IJssel:
www.ggdgelre-ijssel.nl
Ook kunt u bellen met het landelijke
informatienr. 0800 - 1100 (gratis) of met
GGD Gelre-IJssel, tel. 088 - 443 30 00.

Griepvaccinatie
Locaties en data griepvaccinatie bekend
Alle kinderen in de leeftijd van
6 maanden tot en met 4 jaar en de
huisgenoten van kinderen van
0 tot 6 maanden krijgen begin
volgende week een oproep voor het
(in hun gemeente) halen van een
inenting tegen de Mexicaanse
griep.

Het Fanfarekorps, onder leiding van
dirigent majoor Tijmen Botma, speelt
een afwisselend en avondvullend pro-
gramma, waarin de naderende kerst
centraal zal staan. U kunt bijna twee
uur genieten van de prachtige klan-
ken van dit moderne militaire orkest.
Het orkest speelt naast het originele
fanfarerepertoire lichte populaire mu-
ziek. Dit orkest is één van de twee be-
roepsorkesten binnen de Koninklijke
Landmacht en het enige fulltime pro-
fessionele militaire fanfareorkest ter
wereld. Om het concertpubliek naar
de zalen te trekken, programmeert
het orkest thematisch. Daarnaast
werkt het enkele malen per jaar sa-
men met vooraanstaande solisten, zo
ook op 18 december in Vorden. Trom-
pettist Hans van Loenen verleent solis-
tische medewerking, Hans begon
trompet te spelen op 8-jarige leeftijd.
Hij vervolgde zijn studie aan het
Utrechts Conservatorium en volgde
vele masterclasses. Hij was van zijn 17e
tot 19e jaar eerste trompettist bij het
Nationaal Jeugd Orkest; daarna trad
hij in dienst bij het Radio Kamer Or-
kest, waar hij tot zijn 28e aanbleef.

Met het Radio Kamer Orkest trad hij
regelmatig op als solist in binnen- en
buitenland. Sinds 1999 is Hans eerste
trompettist van het Radio Filharmo-
nisch Orkest Holland en een veelge-
vraagd solist. De vocale soliste voor de-
ze avond is de Sopraan Claudia Patac-
ca zij studeerde cum laude af aan het
conservatorium in Enschede en won
tevens de Tubantia Prijs. Claudia is ver-
bonden aan het ArtEZ conservatorium
Enschede als hoofdvakdocent klassie-
ke zang en operaklas. In april heeft ze
op uitnodiging van het conservatori-
um Liceu in Barcelona met veel succes
een masterclass verzorgd. Op oratori-
umgebied heeft Claudia een indruk-
wekkend repertoire opgebouwd van
Händel, Bach en Mozart, tot Honeg-
ger, Tippett, Britten, Rossini en Verdi.
Claudia is uitgegroeid tot een veelge-
vraagd soliste, die met tal van ensem-
bles in Nederland en daarbuiten op-
treedt. 
Dirigent Tijmen Botma begon zijn
muzikale loopbaan als trompettist bij
de plaatselijke harmonie in Eefde. Hij
studeerde aan diverse conservatoria
de hoofdvakken trompet en directie.
Naast zijn functie als chef-dirigent van
het Fanfarekorps Koninklijke Land-
macht 'Bereden Wapens' is Tijmen als
hoofdvakdocent HaFaBra-directie aan
het 'Prins Claus Conservatorium' van
Groningen verbonden. Daarnaast diri-
geert hij twee fanfareorkesten: 'Het
Gelders Fanfare Orkest' en 'Psalm 150'
uit Dinxperlo. U kunt zeker zijn van
een "daverend" optreden van dit or-
kest en sollisten op 18 december. Het
concert vindt plaats in Sporthal 't Jeb-
bink te Vorden en begint om 20.00
uur. Voor meer informatie kunt u te-
recht op de www.concordiavorden.nl
kaarten à € 7,50 zijn via deze site te be-
stellen. Kaarten zijn ook te koop bij,
Bruna Raadhuisstraat 20 Vorden en
Bonvrie Spalstraat 14 Hengelo (gld.) en
op 18 december aan de kassa. Zie ook
de advertentie elders in dit blad.

Koninklijke Landmacht
"Bereden Wapens"
Muziekvereniging Concordia Vor-
den werd opgericht in 1869 en viert
dit jaar op bescheiden wijze het 140
jarig jubileum. Tijdens de jaarlijk-
se concerten is er aandacht besteed
aan de verjaardag van de vereni-
ging, nu nog een daverend slot! Om
dit, toch bijzondere, jaar af te slui-
ten is er gezocht naar een orkest
dat de top is op het gebied van de
hobby van de leden, muziek maken
in een harmonie- of fanfareorkest.
Zoekende naar de top werd er al
snel contact gezocht met de Neder-
landse militaire orkesten. Daarom
is men bij Concordia bijzonder ver-
heugd dat het "Fanfarekorps Ko-
ninklijke landmacht Bereden Wa-
pens" op vrijdag 18 december naar
Vorden komt!

Op zaterdagmorgen 28 november ver-
koopt de Welfare weer met zorg gemaak-
te handwerken. Van de opbrengst wordt

nieuw materiaal gekocht. De verkoop
vindt plaats in het nieuwe Dorpshuis te
Hoog-Keppel van 10.00 tot 12.00 uur.

Verkoop handwerken

De holes worden aangelegd op het
landgoed ‘de Ulenpas’, dat grenst
aan Hoog-Keppel. De aanleg zal on-
geveer een jaar in beslag nemen. In
een later stadium zal ook het club-
huis naar deze nieuwe locatie ver-
huizen. In het lustrumjaar 2011,
waarin de club haar 85-jarig be-
staan viert, zal de baan definitief in
gebruik worden genomen. De Kep-
pelse Golfclub is blij met deze uit-
breiding en kan vanaf januari weer
beperkt nieuwe leden aannemen.

Keppelse Golfclub

Definitief
naar 18 holes
Op 9 november hebben de leden
tijdens een drukbezochte verga-
dering besloten om de huidige
9-holes baan uit te breiden met
negen nieuwe holes en een dri-
vingrange.

Van houten balken, gaas en meters ju-
ten doek wordt in 3 weken tijd een le-
vendige berg opgebouwd. Het Maria-
altaar van 4,5 meter hoog wordt ge-
heel onder een berg gebouwd. In de
berg is een grot ontstaan waarin Jozef,
Maria en het kindje vertoeven. Rond
de grot is het een drukte van jewelste
met de herders, de schapen en de ko-
ningen die bij het kampvuur komen
bijkomen van hun lange reis. Hogerop
de berg zien we een dorpje in het licht
van de ster. Het levendige karakter van
de kerststal wordt gevormd door
meertjes en een luid klaterende water-
val. Het bouwen van de grote kerststal
is een initiatief van Wijlen pastoor Rig-
ter en is met veel enthousiasme voort-

gezet door de misdienaargroep. Dit
jaar wordt de kerststal niet meer opge-
bouwd door de misdienaargroep,
maar door een enthousiaste groep vrij-
willigers. De huidige kerststal heeft in
de jaren een heel ander uiterlijk gekre-
gen, toen in 1977 de eerste kerststal
werd gebouwd bestond deze nog uit
een kleine presentatie met enkele
beelden. Nu meer dan 25 jaren later is
er een grootse kerststal van 4 bij 5 me-
ter breed en 5 meter hoog te zien,
waarin rond de tachtig beelden staan.
Deze beelden zijn de laatste jaren ge-
heel opnieuw gerestaureerd en op-
nieuw geschilderd. Nog geen enkel
jaar is de kerststal precies hetzelfde
opgebouwd. Hierdoor is het ook dit
jaar weer de moeite waard om te ko-
men kijken! 

Op de volgende data is de kerststal te
bezichtigen, 1e kerstdag en 2e kerstdag
's middags. Tijdens de bezichtiging in
de kerk zijn bouwers aanwezig die u al-
les kunnen vertellen over de kerststal.

Grootste Kerststal in Steenderen!
Bij het horen van het woord kerst-
stal denken we meestal als eerste
aan een klein stalletje onder de
kerstboom. Dat daar ook een heel
andere vorm aan gegeven kan wor-
den is te zien in de St. Willibrordus-
kerk in Steenderen.



IEDERE DAG:
•Open Tafel iedere dag. Opgave

bij de Wehme.
•Jeu de Boulebaan bij de

Wehme. Opgave bij de
Wehme.

•Hobbyen voor ouderen in het
Dorpscentrum. Op ma-wo en
donderdagmorgen van 9 tot
12.00 uur. Info en opgave bij
Welzijn Ouderen Vorden.

•Meer Bewegen voor Ouderen:
gym-sport en spel -volksdan-
sen-zwemmen. Informatie en
opgave bij Welzijn Ouderen
Vorden .

•Kaartclub ’s maandagmiddags
en bingo woensdagssmiddags
in Dorpscentrum.

NOVEMBER
18 Afdelingsbijeenkomst Vrou-

wen van Nu Vorden
18 ANBO klootschieten bij 't Ol-

de Lettink

19 Klootschietgroep de Vorden-
se Pan

19 Bejaardenkring
25 Handwerkmiddag/kraam-

verkoop Welfare Rode Kruis
in de Wehme

25 ANBO klootschieten bij t. Ol-
de Lettink

26Klootschietgroep de Vordense
Pan

26PCOB Vorden 't Stampertje
dhr. Luijendijk met Natuur-
opnamen

27 ANBO Diapresentatie "Peru..,
het land van het verloren In-
ka-rijk

28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring
70-plussers, infotel. 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN 
2/11 t/m 10/1 

Galerie Agnes Raben Exposi-
tie    Hugo Pasman

Via de 29 basisscholen in de gemeen-
te ontvingen de leerlingen van
groep 5 t/m 8 de opdracht om een
sieraad te ontwerpen voor iemand
in hun omgeving (vader, moeder,
opa, oma, etc.). Het mooiste ont-
werp, dat natuurlijk wel moet kun-
nen worden uitgevoerd, gaat hij ver-
volgens in zilver maken en de win-
naar mag het vervolgens aanbieden.
Voor de winnaar zelf is er ook een
prijs, namelijk een geldprijs van   €
25,--. De winnaars van de tweede en
derde prijs krijgen eveneens een
prijs, respectievelijk € 15,-- en € 10,--.
Hun ontwerpen worden niet uitge-
voerd.
De ontwerpen zullen worden beoor-
deeld door een jury van drie perso-
nen, waarin Hans zelf niet vertegen-
woordigd is, want Hans wil de uitda-
ging van het realiseren van het ont-
werp aangaan, zonder van te voren
te weten, welke mogelijkheden het
ontwerp biedt. Bij het maken van de

foto had hij wel een leuk voorbeeld
van een, overigens niet door hem-
zelf ontworpen en gemaakt, sieraad
(zie inzet foto).
De ontwerpen dienen voor zaterdag
28 november in de winkel te worden
ingeleverd, voorzien van een korte
uitleg van het ontwerp, voor wie het
bestemd is en waarom je daarvoor
gekozen hebt. Iedereen die een ont-
werp inlevert, krijgt een kleine at-
tentie. De ontwerpen zullen in de
winkel worden opgehangen. Na de
jury-uitslag gaat Hans aan de slag,
zodat het sieraad voor de kerst klaar
is en kan worden uitgereikt, evenals
de andere prijzen. Voor vragen kun
je bellen met Hans Rietman, tel.
0314-623584 (na 13.00 uur).
In het kader van de jubileumviering
krijgen klanten tot de kerst een kor-
ting van 10 % op de gehele collectie.
Om een beeld te krijgen van die col-
lectie kunt u de website bezoeken:
www.de-goudsmid.nl

In het kader van de viering van zijn 25-jarig jubileum als goudsmid
met winkel en atelier aan de Kerkstraat in Zelhem heeft Hans Riet-
man een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor de basisschooljeugd
van de gehele gemeente Bronckhorst.

WEDSTRIJDUITSLAGEN VAN 

L.R. DE GRAAFSCHAP UIT VORDEN

Op 7 november jl. was er een wed-
strijd te Groenlo. Hierin behaalde Jo-
anne Pellenberg een mooie 5e prijs
met 191 punten. Dit deed zij in de
klasse L1, met haar paard Santos. Dit
weekend was er de 2de selectiewed-
strijd dressuur voor de paarden. De-
ze wedstrijd werd gereden te Laag-
Soeren. De volgende ruiters en ama-
zones behaalde een prijs. In de klas-
se B behaalde Mandy Gotink met
haar Suzie G een 6de  prijs met 182
punten. Chris van Dijk behaalde met
Amiga Maya een 2de plaats met 194
punten. Anita Berenpas met Ara-
gorn behaalde een 3de prijs met 192
punten. Joanne Pellenberg behaalde
met Santos een 4e plaats met 189
punten. Zij reden alle drie in de klas-
se L1. In de klasse M1 behaalde Anita
Berenpas met Walencia een 1ste
prijs met 201 punten. Iris Berenpas
behaalde, ook met Walencia, de 2de
prijs met 191 punten. Ninette Zwie-
renberg behaalde met Unomarilla
een mooi 3de prijs met 198 punten,
in de klasse M2.

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

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
De afgelopen week kwam alleen het
recreantenteam in actie.

Recreantenteam
Maandag speelden Vincent van Hal,
Jelle van Rossum, Theo Huntink,  Bep-
pie Menkveld en Apsie van Dijk in Aal-
ten tegen Shuttle Up. Vincent begon
goed door met 25-23, 18-21 en 21-17 te
winnen. Jelle won daarna in twee
sets: 21-11 en 23-21. Beppie kwam dit
keer te kort. Zij verloor met 21-17 en
21-8. Apsie verloor de eerste set dik
met 21-9. Daarna kwam zij echter
zeer goed terug en won met twee keer
21-10. Met drie gewonnen enkelspe-
len zou je zeggen dat er in de dubbels
ook punten gepakt kunnen worden,
maar de praktijk is wel eens anders.
De daarop volgende herendubbel en
damesdubbel gingen beide in twee
sets verloren. En ook het mixeddub-
bel van Jelle en Beppie ging met 21-17,
18-21 en 21-19 net naar Shuttle Up.
Theo en Apsie wisten hun mixed ook
net niet te winnen. Zij verloren met
21-15 en 21-18. Shuttle R1 - Flash R1: 
5-3.

B a d m i n t o n

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

• 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

…Ook voor vervanging van 

werkblad, vaatwasser, koelkast, kraan etc.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

ADMIRAALS-
BROOD

EEN LEKKER
MEERGRANEN-

BROOD MET
POMPOENPITTEN

NU VAN 2.48

VOOR € 1.99

WITTE BOLLEN

6 VOOR € 1.95

SLAGROOMSNITT

VOOR € 6.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 17 t/m zaterdag 21 november.

PEPERNOTEN-
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Toneelvereniging 
T.A.O. Wildenborch
vrijdag 27 en zaterdag 28 november 2009

Gespeeld wordt het komische blijspel in dialect:

Onrust in het Rusthuis
geschreven door Henk Roede

Entree € 7,50  t/m 12 jaar € 3,50 
Inclusief kop koffie/thee

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Kapel Wildenborch, Kapelweg 1

Kaarten in voorverkoop op maandag 23 november tussen 
19.00 en 20.00 uur in de Kapel. 
Telefonisch reserveren eveneens vanaf 23 november 
tussen 19.00 en 20.00 uur bij Frieda te Lindert 
(0575) 55 67 26. Aan de zaal zolang de voorraad strekt.

IJSVERENIGING

VORDEN

VOORVERKOOP

IJSBAAN-ABONNEMENTEN

AAN DE IJSBAAN HET HOGE 41a te VORDEN

ABONNEMENT

10,= PER PERSOON

ZATERDAG 21 NOVEMBER 11.00 uur t/m 14.00 uur.

WOENSDAG 25 NOVEMBER 14.00 uur t/m 16.00 uur.

VRIJDAG 27 NOVEMBER 19.00 uur t/m 20.30 uur.

ZATERDAG 28 NOVEMBER 11.00 uur t/m 14.00 uur.

WOENSDAG 02 DECEMBER 14.00 uur t/m 16.00 uur.

Voorverkoop abonnementen t/m 2 december 2009

TEVENS IN- EN VERKOOP VAN SCHAATSEN

Meer Informatie op onze website:

www.ijsvereniging-vorden.nl

Ontwerpwedstrijd 
voor jeugd Bronckhorst
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3. Knupduukskes, verkoop zomerzegels

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 22 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Concordia bij het 110 jarig jubileum.
Een deel van het bestuur tijdens de receptie, v.l.n.r.: Henk Lub-
berding, Wim Barink, Joop Lauckhart en Gerrit Nijenhuis.

1. Wildenborch, ‘t Oude Schoolhuis.

2

3
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Samen met Ribé
naar een passende baan
Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk,
zeker als je niet weet welk werk het beste bij 
je past. Kun je hierin wel wat ondersteuning
gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!

Meer informatie? 
www.ribe-reintegratie.nl

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

Nu ook 
voor alle 

Spuitwerkzaamheden

Vraag vrijblijvend een offerte

voor uw pand aan, wij hanteren

aantrekkelijke prijzen!

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

WINTERBANDEN
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.

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

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

NU: DUBBEL GLAS PLAATSEN MET SUBSIDIE!
NU: ISOLEREN, KOZIJNEN EN RAMEN VERVANGEN

MET 6% BTW

Vraag naar de voorwaarden en/of een vrijblijvende offerte!

www.haggeman.nl

Hengelosestraat 61 • 7256 AB  Keijenborg
T: 0575-461515 • F: 0575-462435



Ditmaal legden de schrijvers het ac-
cent op de supermarkt (‘Ideaalmarkt’)
waar zoon Henny en vader Hermann,
het nu niet bepaald met elkaar kon-
den vinden. Niet alleen passeerden be-
zoekers van diverse pluimages met
het winkelwagentje ‘de revue’, ook
het personeel was extreem. Wat te
denken van de superdikke caissière
Thea (‘ik lijd aan anorexia’) voor wie
het stoeltje achter de kassa wel zeer
krap bleek. Zij had het niet begrepen
op haar collega Mashima die met een
hoofddoekje om haar werk deed. Wat

die allemaal voor verwensingen over
zich heen kreeg, zullen we maar niet
herhalen! Bij een revue behoort een
lach. Het duurde even, maar toen een
blinde man met zijn geleidehond
boodschappen deed, barsten de lach-
salvo’s los, met name toen ook nog
een paar bloterikken het winkelwa-
gentje kwamen vullen. De afgelopen
weken stonden in Nederland bij het
halen van een griepspuit lange rijen
‘wachtenden voor u’. In de revue ‘ Ons
Ideaal’ geen probleem. Om half twaalf
een afspraak bij de huisarts, gewoon al

om half negen in de wachtkamer gaan
zitten. Koffie en koek in ‘het mandje’ ,
gezelligheid troef. 
Eén van de hoogtepunten in de revue,
de brandweerscène. Brandweerlieden
in de kazerne die riepen ‘blussen met

benzine ‘ is het mooiste wat er is ,
sprongen bij ‘brandalarm’ als door
een wesp gestoken op. Ze renden van
het toneel, waarna het publiek een
filmpje kreeg voorgeschoteld met de
race naar de echte brandweergarage
aan de Rondweg. Vervolgens weer de
realiteit, de brandweerlieden kwamen
compleet in uitrusting, met de blusap-
paratuur in aanslag, de zaal van het
dorscentrum binnen stormen, want
de brandhaard was het dorpscentrum
zelf !

Opvallend tijdens de revue de tekst-
vastheid van de toneelgroep. Daarvoor
een pluim aan regisseuse Gitta Hen-
driksen. Prima zang onder leiding van
Victor Macaré. Tussen de ‘bedrijven
door ‘ een leuke dansgroep met dito
kledij. Dit onder leiding van Janita Kip
en Lotte en Esther Klein Haneveld.
Kortom een keur van 60 medewerkers
( inclusief de band, schmink, , geluid,
decor, revuecommissie ), die met veel
enthousiasme voor hun missie slaag-
den : een avondje ongedwongen amu-
sement brengen. De algehele leiding
was in handen van Gerrit Borgman en
Nout Nijenhuis. Een ‘hilarische beval-
ling ‘ meemaken ? Dan komend week-
end gaan kijken ! Er zijn in het dorps-
centrum nog enkele kaarten verkrijg-
baar.

Revue Jong Gelre Vorden -  Warnsveld

Beschuit met muisjes na afloop!

De bezoekers op de eerste rij in de zaal van het dorpscentrum waren za-
terdagavond echte ‘ bofkonten ‘! Zij lieten zich aan het slot van de revue
de aangeboden beschuit met muisjes goed smaken. De clou ‘ willen we u
niet verklappen, want de revue ‘Ons Ideaal’ wordt vrijdag 20 en zaterdag
21 november opnieuw opgevoerd. Het is knap dat Jong Gelre er ‘jaar in-
jaar uit ‘ in slaagt om een revue op de planken te zetten. Heeft ook te ma-
ken dat men over een schrijversgroep ( Anouk Pardijs, Annemiek Riefel,
Nout Nijenhuis, Gerrit Borgman, Frank ten Damme en Cordrik van der
Meulen ) beschikt , die al heel lang met elkaar samenwerkt.

Zang en dans

Baby op komst, vader valt flauw

Beschuit met muisjes

UISLAGEN ZWEMMEN DE
BERKELDUIKERS
Afgelopen zaterdag is de tweede ronde
van de landelijke competitie gezwom-
men. Dit keer thuis in de Beemd, met
3 verenigingen nml. Zvw uit Wester-
voort, Nova uit Musselkanaal en de
Berkelduikers uit Lochem. De jongens
van 12 tot 15 begonnen direct al goed
in de estafette 4x 100 vrij door alle-
maal een pr te zwemmen, dat leverde
meteen al ruim 5 seconden winst op.
Niels Tjoonk (13), Daan Nijland (14) en
Rick Wassink(15) kwamen daarmee
onder de 1.05 terwijl Luuk ( 12) onder
de 1.08 weet te blijven. Niels herhaalt
dit later op de 100 vrij individueel nog
eens en zwemt van de 200 wissel ruim
9 seconden van zijn tijd af. Luuk zet

B e r k e l d u i k e r s

ONNODIGE NEDERLAAG SV
RATTI
Vanmiddag kwam subtopper Meddo
op sportpark de Eik. Meddo kende een
slecht generale vorige week, waar Rat-
ti een goede overwinning op EGVV in
Gelselaar behaald. Ratti begon furieus
aan de wedstrijd en kreeg in de eerste
zeven minuten drie opgelegde kan-
sen. Deze waren achtereenvolgens aan
Mathijs Nijhof, Sandor Verkijk en
Ruud Mullink helaas niet besteed. Bij
de eerste de beste counter van Meddo
was het wel raak. De snelle linkerspits
kwam alleen op keeper Bram Klein Ha-
neveld af en scoorde beheerst. Ratti
liet zich niet kennen en ging op jacht
naar de gelijkmaker. Deze viel, volko-
men verdiend, na een klein half uur
spelen. Sandoor Verkijk kreeg de bal
uit een verre ingooi van Wouter Gud-
de, draaide bij zijn tegenstander weg
en schoot van buiten de 16 knap raak.
Lang kon Ratti niet genieten van het
doelpunt want binnen een minuut
stond het al weer achter. Bij een schot
uit de draai dook Bram net over de bal
waarmee de Rattianen opnieuw op
achterstand kwamen. Ratti zocht op-
nieuw de aanval. Al snel bleek hoe
Meddo aan de punten komt: achterin
de boel dicht houden en met twee
snelle buitenspelers en een groot en
sterk aanspeelpunt counteren. Op-
nieuw na een snel uitval kon dit keer
de rechterspits met een knappe boog-
bal de 1-3 aantekenen. Vlak voor rust
kwam Ratti terug in de wedstrijd. Via
een schitterende aanval over zes, ze-
ven schijven werd Sandor Verkijk door
Fabian Dijkman ingespeeld. Oog in

oog met de Meddo goalie rondde hij
beheerst af. Na rust was er voor het
veel sterkere Ratti nog van alles te ha-
len. Onder impuls van de uitblinken-
de Koen Klein Heerenbrink werd de
aanval veelvuldig gezocht. Meddo
moest alle zeilen bijzetten en maakte
erg veel overtredingen om Ratti van
zich af te houden. De 3-3 leek te vallen,
het schot van opnieuw Sandor Verkijk
stuiterde via de binnenkant van de
paal echter het veld weer in. Ratti kon
maar niet scoren waarna een oude
voetbalwet tot uiting kwam. Scoor je
zelf niet, dan de tegenstander wel. Op-
nieuw een counter via weer de snelle
rechterspits, bleek de beslissing 2-4. In
het laatste kwartier probeer Ratti
hartstochtelijk dichterbij te komen,
maar de aansluitingstreffer bleef uit.
Ondanks dat de thuisploeg veel beter
speelde dan de gasten, bleef Ratti toch
met lege handen. Een forse teleurstel-
ling. Het gat met de bovenste plaatsen
is zodoende wel erg groot aan het wor-
den. Volgende we wacht de zware uit-
wedstrijd tegen koploper Zelhem.

UITSLAGEN
Zaterdag 14 november
Ratti 5 (zat) - Markelo 11 (zat) 4-2
Ratti E1G - Gazelle Nieuwland E3G afg. 
Keijenburg. Boys B2 - Ratti B1GD 6-0
Eerbeekse Boys C3 - Ratti C1GD 3-0
Vorden D3 - Ratti D1G 3-0
FC Zutphen E10 - Ratti E2G 7-6 
Gazelle Nieuwland F3G - Ratti F1G 1-1

Zondag 15 november
Ratti 1 (zon) - Meddo SC 1 (zon) 2-4
Ratti 4 (zon) - VIOS B. 4 (zon) 3-4
Halle 2 (zon) - Ratti 2 (zon) 3-3 
Pax 8 (zon) - Ratti 3 (zon) 3-2

S V  R a t t i PROGRAMMA
Zaterdag 21 november
19:30 Ratti DA1 - Rekken DA1
14:30 Ratti B1GD - Ruurlo B2D 
12:00 Ratti C1GD - Anadolu'90 C1 
10:00 Ratti D1G - FC Zutphen D7 
11:00 Ratti E2G - Pax E5
10:00 Ratti F1G - Warnsveldse Boys F5G 
14:30 FC Eibergen 4 - Ratti 5 
09:00 Keijenburg. Boys E2 - Ratti E1G

Zondag 22 november
10:00 Ratti 2 - Vorden 4 
10:00 Ratti 3 - Ruurlo 5 
14:30 FC Eibergen 4 - Ratti 5 
09:00 Keijenburg. Boys E2 - Ratti E1G 
14:30 Zelhem 1 - Ratti 1 
10:00 SVBV 4 - Ratti 4
10:30 Wolfersveen DA1 - Ratti DA17

zijn goede tempo op de 100 vlinder
door en kan daar een seconde winst
boeken. Torben Lammerdink scherpt
zijn tijden op de 50 vrij en de 50 rug
nog eens even aan .
Op de 200 vrij werd ook goed gezwom-
men. Daar vlogen de seconden er met
velen tegelijk af. Marlieke Scholten
zwemt een pr van ruim 10 seconden,
Bernice Jager van wel 13 seconden,
Sander Wissink haalt 8 seconden van
zijn tijd af en Milou Tjoonk 6.
Carmen Seesing (15) , vorig jaar geveld
door ziekte, is weer duidelijk op haar
weg terug en laat dat zien door 1e te
worden op de 100 schoolslag en een pr
te zwemen op de 100 vrij. Ook Lotte Ei-
sing ( 14) zwemt weer eens een goede
100 vlinder nadat ze veel last van een
rugblessure heeft gehad. Op de 100
vlinder zwemt ook Frederiek Groot
Roessink ( 21)  een mooie pr terwijl ze
er dan toch ook al de 200 wisselslag,
200 vrij en 50 school op heeft zitten,
net als Milou die ook daar nog een pr
van een ruime seconde weet te zwem-
men. Na de nog niet officiële telling
van dit weekeind staan de Berkeldui-
kers ongeveer op plaats 19 of 18 van de
28 deelnemende verenigingen en daar
zijn we zeer tevreden mee. 
Vorige week hebben de jongere zwem-
mers ( 8 tot 11 jaar) gezwommen in
Lichtenvoorde voor de Minioren Op-
stapwedstrijd. Samen met DWK uit
Barneveld, Aquapoldro uit Apeldoorn,
Zvw'74 uit Westervoort en  Livo uit
Lichtenvoorde ging het er dit keer om
met de ploeg zo veel mogelijk pr's te
zwemmen. De ploeg met de gezamen-
lijk grootste pr werd Livo, de Berkel-
duikers konden de beker voor de twee-
de plaats in ontvangst nemen. Met na-

me Britt Zweverink, Iris van Gijten-
beek en Jamie Stegeman  zwemmen
hele mooie pr's op de 100 rug en de
100 vrij, Quincy Bobbink en Ismay
Evers zwemmen op de 50 ss en de 50
vlinderslag goede verbeteringen van
hun tijd.

De avond begint om 19.45 uur in de Her-
berg. Op 3 november heeft de heer Heij
uit Epe ons s'middags meegenomen op
een reis naar Berlijn. Vooral de periode
voor de val van de muur en hoe het er
nu uit ziet. Op boeiende wijze kon hij
vertellen over deze reis waarbij alles nog
beter overkwam met prachtige dia's.  12
en 13 december zijn de Vrouwen van
Nu weer present tijdens het Pleinfestijn
bij de Welkoop waar u de lekkere
nieuwjaarsrolletjes kunt kopen. Op 16
december is onze volgende avond waar
wij dan met medewerking van eigen le-
den een gezellige Kerstavond hopen te
hebben. Nieuwe leden zijn van harte
welkom. Wilt u meer weten over onze
vereniging bel dan onze voorzitter:
Remmie Visschedijk, tel: 564760.

Vrouwen vanNu
Woensdagavond komt de heer J. Bu-
ter ons vertellen over zijn werk als
verslaggever en columnist bij de
'Stentor".  Hij zal dit ongetwijfeld op
een boeiende wijze weten te vertel-
len en natuurlijk ook tijdens zijn
werk vreemde dingen tegen komen.
Ook gasten zijn van harte welkom
en voor de eigen leden is het altijd
mogelijk om een dochter/ buur-
vrouw / vriendin mee te nemen.
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Bij de ingang werden de gasten goed
ontvangen: met een borreltje, wat er
in de gure ochtend zeker goed inging,
met daarbij een bon voor een kopje
koffie.

In de winkel werden ter plaatse pro-
ducten van het varken door vakkundi-
ge slagers afgesneden en verkocht. Ze-
ker vier halve varkens gingen over de
toonbank. Een aantal dames waren be-
zig om verse worst te maken. Het vlees
werd in een handmatig te bedienen
molen gemalen. Vervolgens werden
schoongemaakte varkensdarmen ge-

vuld met dit gemalen en gezouten
vlees. Over de dag werd zo 45 kilo
worst gemaakt.

De vele liefhebbers van oude gerech-
ten zaten in de grote tent aan lange ta-
fels te genieten van alles wat kon wor-
den geproefd: bakbloedworst, balken-
brij, vetappels en dergelijke. Er was
koffie, thee of een Bronckhorster bier-
tje en natuurlijk de beroemde brood-
jes van Garritsen zelf.

Ook present waren onder andere ver-
kopers van stoofperen, vers gerookte

paling, jam, artikelen van gesponnen
schapenvachten, houten figuren en
plantenbakjes, warme wollen dekens
en laarzen, kaarten, kettingen, tup-
perware, honing en houten speelgoed.
De stoelenmatter, mandenvlechter en
de spinster lieten hun werk zien.
Voor de muzikale omlijsting was het
trio van Jan Huuskes uit Toldijk aan-
wezig, die liedjes uit de oude doos
speelde. Het smartlappenkoor Hol-
lands Glorie uit Winterswijk bracht
zijn eigen repertoire met verve.

Buiten, bij het geslachte varken op de
ladder, stond menig bezoeker in over-
peinzing te kijken. Hoe zwaar zou het
zijn? De vele antwoorden werden in
de bus gedeponeerd. Voor de prijswin-
naars liggen vleespakketten in diverse
prijsklassen klaar.

Elk tweede weekend van november wordt bij Vleesboerderij Garritsen een
traditionele slachtvisite gehouden. Als elk jaar mocht de familie Garrit-
sen en de vele vrijwilligers een paar honderd belangstellenden ontvan-
gen. ’s Morgens was er storm en regen, in de middag de zon, het maakte
niet uit. Het bleef steeds druk.

Door vakkundige slagers werden ter plaatse producten van het varken afgesneden.

BEHOUD OUDE GEBOUWEN 
‘Oud Vorden’ wil algemene regel voor
hele gemeente.
Al meer dan een maand voert de com-
missie ‘Behoud Nutsgebouw Vorden’
namens de oudheidkundige vereni-
ging ‘Oud Vorden’ actie. Zij pogen het
voormalige Nutsgebouw in Vorden
voor sloop te behoeden. Deze actie
blijft doorlopen omdat de besluitvor-
ming in de gemeenteraad is uitge-
steld. Vordenaren kunnen alleen nog
deze week hun handtekening plaat-
sen op één van de tien adressen waar
lijsten liggen. Wel blijft de mogelijk-
heid open om ¤ 1,- over te maken op
bankrekening 366406523 van ‘Oud
Vorden’ of een e-mail sturen naar
jwdrijver@hetnet.nl Om de actie zui-
ver te houden maar één steunbetui-
ging per inwoner! 

NUTSGEBOUW IN 1880
Uit de vele gesprekken die de commis-
sie voerde, bleek een grote zorg voor het
gemak waarmee de afgelopen jaren ou-
de gebouwen gesloopt zijn en dorps-
aanzichten ingrijpend gewijzigd. In dit
verband prijzen we het Masterplan Vor-
den centrum 2009 dat de historische
bebouwing langs het oostelijke deel

van de Dorpsstraat ontziet. Maar we
wijzen ook op de geplande sloop van
het honderd jaar oude boerderijtje ach-
ter bakker ‘Joop’. Niet alleen in Vorden,
vaak wordt ook Hengelo als ‘voorbeeld’
genoemd hoe het niet moet. De ziens-
wijze op het masterplan die ‘Oud Vor-
den’ onlangs bij de gemeente inleverde,
eindigt dan ook met de volgende ali-
nea: ‘Eigenlijk willen we pleiten voor
het invoeren van een algemene richt-
lijn bij dreigende sloop van oude gebou-
wen. Daarbij zou op de gemeente de
plicht moeten rusten om uitputtend al-
le mogelijkheden te onderzoeken om
een nieuwe functie te geven aan oude
bouwwerken van - zeg - honderd jaar en
ouder. Natuurlijk moet aan financiële
voorwaarden worden voldaan, maar
speciaal bij historisch erfgoed is er ook
op dit gebied veel mogelijk. Waar een
wil is, is vaak een weg…’ Het zal duide-
lijk zijn dat zo’n regel niet alleen voor
Vorden maar voor de gehele gemeente
Bronckhorst zou moeten gelden. Het
Nutsgebouw vormt een prachtig voor-
beeld van de nieuwe kansen die er lig-
gen bij behoud van zo’n gebouw. Dit
mede vanwege het naburige School-
meestershuis, dat volgens de plannen
wél overeind mag blijven.

Behoud oude gebouwen

'Oud Vorden' wil algemene regel
voor hele gemeente

Geert Jansen behaalde goud met een
stam (4 identieke vogels) zwart rood
intensieve kleurkanaries 367 punten,
goud met stel zwart rood intensieve
kleurkanaries 187 punten en zilver

met een enkeling zwart rood intensief
van 92 punten. Tonnie Bielderman
haalde zilver met stel Raza esapagnola
183 punten en brons met een enkel Fi-
fe Fancy 91 punten. 

Tenslotte ging Kees Bink naar huis
met goud voor een stel Agapornis ro-
seicolis cinnamon groen 187 punten,
zilver voor een stel Agapornis roseicol-
lis opaline groen 185 punten en zilver
voor een enkeling Agapornis roseicol-
lis cinnamon groen 93 punten.  

Evert Korenblik deed goed mee met
zijn kleurkanaries, maar bleef net bui-
ten de prijzen.

De Vogelvriend scoort in Zelhem
Leden van vogelvereniging De Vo-
gelvriend Vorden hebben het goed
gedaan op het Open kampioen-
schap van Bronckhorst. Deze wed-
strijd voor kwekers van kanaries
en parkieten werd het afgelopen
weekend georganiseerd door vogel-
vereniging Vogelvreugd in Zelhem.
In totaal zonden vier leden van
De Vogelvriend Vorden vogels in en
behaalden drie leden een prijs.

UITSLAGEN
BRONCKHORSTERKLEINDIERENS
HOW

HOENDERS:
Hollands Hoen: B. Tiessink 2xF, 5xZG,
6xG
Lakenvelder: E.H. Ruesink 1xG
Marans: F. Bettink 1xF, 1xZG, 2xG
Minorca: F. Bettink 1xF, 3xZG, 1xG
Wyandotte: H. Berenpas 1xF, 4xG, B.
Wassink 1xF, 2xZG, 2xG

DWERGHOENDERS:
Barnevelder Kriel: H.J. Nijenhuis 2xF,
1xZG
Vorwerk Kriel: Sil Ruesink 1xF, 1xZG,
1xG
Orpington kriel: B. van Dijke 1xF,
5xZG, 3xG
Apenzeller Spitskuif: H. van Olst 1xZG,
3xG
Amrockkriel: J. Pardijs 5xZG, 1xG
Sebreght Kriek: J. Pardijs 2xZG, 1xG
Wyandottekriel: H. Berenpas 1xF, 2xG,
H. Siemes 3xZG, 2xG, T. Zevenhoeken
1xF, 1xZG, 2xG, B. Wassink 1xF, 3xZG,
1xG

SIERDUIVEN:
Vinkduif: J. Pardijs 1x96, 1x95, 1x94,
2x93 punten
Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst
1x95, 1x93, 1x92, 1x91, 1x90 punten

KONIJNEN:
Vlaamse Reus: H. Hammink 2xF,
2xZG, 1xG, G. Reindsen 1xZG,A. Dijk-
stra 2xF, 4xZG
Groot Lotharinger: H. Borgman-Beren-
pas 1xF, 2xZG, 1xG

Franse Hangoor: D. Kuiper 3xG, Joyce
Schot 1xF, 1xZG, R. Bruinsma 2xZG,
2xG, J.W. Agterkamp 5xZG, 2xG, Bram
Bruinsma 1xF, 2xZG, 1xG, K.C.L. Brum-
mer 1xF, Jelle Bruinsma 2xZG, 1xG, Jo-
ry Brummer 2xZG, S. Niessink 1xF,
1xZG, 1xG

Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender
3xF, 2xZG

Gele van Bourgondie: W. Boersma 3xF,
2xZG, 1xG
Wener: H.J. Nijenhuis 2xF, 3xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
3xF, 2xZG, 1xG, J. Bakering 1xF, 3xZG,
Boyd Groot Roessink 1xF, 6xZG
Alaska: H. Pardijs 1xZG, 2xG, J. Bake-
ring 2xF, 2xZG, 1xG

Thrianta: E.J. Huurnink 1xG
Hollander: T.H. Janssen 4xZG, 2xG,
H.W. Sloetjes 1xF, 1xZG, 1xG, K. Hiet-
brink 1xF, 4xZG, E. Jansen 2xZG, 2xG,
T. Zevenhoeken 2xZG, 1xG
Rus: E.J. Huurnink 1xZG, 1xG
Angora Dwerg: comb.'t Wolletje 1xZG
Nederlandse Hangoordwerg: Sven
Janssen 1xF, 2xZG, 3xG, D.J. Grobben
1xZG, J. Martens 1xF, 1xG, Joelle Wil-
lemsen 1xZG 

Kleurdwerg: J. Martens 1xZG, 2xG,
Lars Pardijs 3xG, 1xG, H. Gubbels 6xF,
2xZG
Pool: H.G. Nijhof 1xF, 4xZG, 1xG

CAVIA'S:
Gladhaar: Carlijn Benjamins 2xZG
Borstelhaar: M.D. Zevenhoeken 2xG

P. K . V.

De vergadering begint om 8 uur ‘s
avonds. Behalve de statutaire zaken
en een bestuursverkiezing zullen de
plannen voor het komende jaar be-
sproken worden.

Ledenvergadering
De Oranjevereniging ‘Hummelo en
Oranje’ houdt op 10 december haar
ledenvergadering in de Gouden
Karper te Hummelo.

Donderdag 19 november a.s. van 10.00 - 22.00 uur hebben
wij diverse acties:

• 10 % korting op ons GEHELE assortiment !
• 15 % korting op de gehele nieuwe wintercollectie bovenkleding,rijbroe-

ken dekjes e.d.
•  Diverse andere leuke acties & cadeau artikelen voor Sinterklaas of Kerst

e.d.
• 10 % korting op de gehele collectie* lederen rijlaarzen van Petrie. 

(* uitgezonderd maatwerk)

Van 18.00 tot 22.00 uur kunt u gezellig komen shoppen onder
het genot van een hapje en een drankje!

Komt allen en profiteer van bovenstaande acties. 

Cavaletti alles voor ruiter en paard,
maar ook zonder paard bent u onze kleding waard!

Cavaletti Ruitersportspeciaalzaak - Dorpsstraat 33 - 7261 AV Ruurlo

Vleesboerderij Garritsen Toldijk hield slachtvisite

Altijd druk: weer of geen weer



De shirts worden gesponserd door
bouwbedrijf Agrobouw gevestigd te

Heeten en werkzaam in heel Oost
Nederland

Socii Volleybal

Sinds kort heeft het Socii Volleybal da-
mes team 1 een nieuwe shirtsponsor.

Topdrukte op de eerste dagen daar er
geen ijsbaan in de buurt geopend was.
De nieuwe aanwinst "Het verenigings-
gebouw" stond nog half in de steigers
maar ondanks dit was de binnenzijde
gereed voor gebruik. In de kantine
deed menigeen zich ten goede aan de
Koek en Zopie. De tweedehands
schaatsverkoop heeft ook haar intrek
genomen in het nieuwe onderkomen
en werd spoedig gevonden door een
menigte van bezoekers die graag nog
een paar rondjes wilden rijden en glij-
den, maar geen ijzers meer in hun be-
zit hadden. 
Alle mogelijke weersomstandigheden
passeerden de revue in de vorm van
Lichte, Matige, Strenge vorst (-21,3 C)
tot hagel, sneeuw en snel invallende
dooi. Mens en vooral ons machine-
park werd zwaar op de proef gesteld
maar hebben alles doorstaan. Aan het
einde van de ijsperiode werd er nog
even een toertochtje verreden. Alle
deelnemers gingen die avond vol trots
met een medaille huiswaarts.

Het Verenigingsgebouw is ondertus-
sen gereed, dit geldt eveneens voor de
bijgebouwen. Deze zijn vernieuwd of
hebben een flinke renovatiebeurt
gehad. Alle gebouwen zijn asbestvrij
gemaakt. Al met al een hele klus die
bijna twee jaar heeft geduurd en uit-
gevoerd is door een vrijwilligers. De
kosten van het nieuwe verenigingsge-
bouw en de bijgebouwen zijn aanzien-
lijk geweest, en zonder hulp van spon-
soren was dit al helemaal niet haal-
baar. "Nogmaals onze dank hiervoor".
Nu zal men wel denken dat de tarie-
ven gelijk omhoog gaan !, dat heeft
men mis. Tijdens de Ledenvergadering
hebben Geurt Harmsen en Henk Vis-
schers afscheid genomen van de IJsver-
eniging Vorden. Henk Visschers is be-
noemd tot Erelid van de IJsvereniging
Vorden, Geurt Harmsen was al Erelid.
Jan Teeuwen is als kandidaat-bestuurs-
lid toegetreden tot het bestuur.
Tarieven; er is besloten om de intreet-
arieven niet te verhogen. Dit geldt ove-
rigens ook voor de abonnementen. In
het verenigingsgebouw zal een melk-
bus geplaatst worden waarin een ie-
der zijn of haar giften /donaties kan
deponeren. Dit ten goede aan de IJs-
vereniging Vorden zodat men financi-
eel niet door het ijs heen zakken. Da-
tums Voorverkoop: zie publicatie el-
ders in deze editie van het Contact en
op diverse locaties in het dorp Vorden.
Graag ziet het bestuur u verschijnen
op één van de Voorverkoopdatums.

IJsvereniging is er
klaar voor

Weet u het nog?, 12 dagen achter-
een was de IJsbaan aan Het Hoge
41A het afgelopen seizoen ge-
opend. Na de gereden marathon op
natuurijs (ondergespoten sintel-
baan) in Haaksbergen was IJsbaan
Vorden als eerste in de regio ge-
opend voor plubliek. En dat heeft
men als vrijwilligersbestuur gewe-
ten.

Maandag 9 november was voor een
aantal speelsters van DASH een bijzon-
dere en spannende dag. In samenwer-
king met Visser Mode, die als hoofd-
sponsor een sterke band heeft met vol-
leybalvereniging DASH werd een mo-
deshow georganiseerd waarbij speel-
sters uit de diverse teams van DASH als

mannequins optraden. Op vertoon
van een toegangsbewijs (waarbij de en-
treekosten ten goede kwamen aan
DASH) konden de bezoekers de mode-
show bij Visser Mode bewonderen , die
speciaal hiervoor's avonds geopend
was. Omdat de bezoekers die avond
vooral leden, oud-leden, vrienden en

bekenden van DASH waren was de
sfeer gezellig en had de avond soms
het karakter van een gezellig avondje
"bijpraten". De dames van DASH show-
den kleding van de merken die bij Vis-
ser Mode te koop zijn zoals o.a. Mexx,
Object, EDC en Esprit. 
Aan het eind van de avond konden zo-
wel Henco en Tineke Elbrink van Vis-
ser Mode als DASH terug kijken op een
geslaagde activiteit.

Modeshow Vissermode

Een modeshow bij Visser Mode waarbij speelsters van DASH als manne-
quins optraden is een groot succes geworden.

Uit tegen Steenderen hield Socii een
nare bijsmaak aan over. Het betere
voetbal met een paar prachtige combi-
naties maar de afwerking en het beet-
je geluk wat je daar soms bij nodig heb
ontbreek. Zo was de ruststand 0-0
waar de betere kansen duidelijk voor
de gasten waren.
De tweede helft nog geen drie min
oud een ongelukkige actie van Johan
Riefel (val) de aanvaller van Steende-
ren bedacht zich geen moment en
ronde bekwaam af, 1-0. Socii zette
goed druk en laatste man Jan Willem
Krijt kon gezien de speelstijl van Steen-
deren zich vaak in de voorhoede laten
zien wat ook menige kans opleverde
maar ook o.a. Maarten Rensink wist
een panklare kans vanaf een meter of

zeven er overheen te krijgen. Net voor
het laatste fluitsignaal maakte de
thuisclub nog de 2-0 en is het voor So-
cii zaak alles weer op de rij te krijgen
en het zondag 22 november 2009
thuis tegen Ajax B 1 weer opnieuw te
proberen. 

VERDERE UITSLAGEN
Socii 2 - Be Quick Z 3 0-1
SHE 3 - Socii 3 1-1
Oeken 4 - Socii 4 4-2
Socii 5 - Keijenburg 6 1-8

PROGRAMMA ZONDAG 22 NOV
Socii 1 - Ajax B 1
Socii 3 - Baakse Boys 3
Socii 4 - Brummen 5
Brummen 8 - Socii 5

S o c i i

VORDEN - DINXPERLO 1-4
Vorden moest aantreden tegen de kop-
loper. Vorige week versloeg het koplo-
per Ulftse Boys, die daarmee op de
tweede plaats van de ranglijst beland-
de en afgelopen zondag tegen de nieu-
we koploper Dinxperlo. Vorden speel-
de in de eerste helft een ongelukkige
wedstrijd en werd in de tweede helft
weg gecounterd. In voetbal opzicht
was Vorden zeker niet de mindere par-
tij en domineerde bijna de gehele

tweede helft de wedstrijd, maar tegen
een counterploeg is risico nemen bij-
zonder gevaarlijk, zo bleek maar weer.
Bij Vorden ontbraken Niels Siemerink,
Erik Rakitov en Rene Neyenhuis en Jo-
ris Platteeuw moest al vrij snel het
veld geblesseerd verlaten.

Vorden begon ongelukkig aan de wed-
strijd en het stond al vrij snel op ach-
terstand door balverlies in de zestien-
meter en een ongelukkig eigen doel-

punt. Vorden herstelde zich geleidelijk
aan en zette veel druk naar voren.
Daarmee speelde het Dinxperlo als
counterploeg in de kaart, maar een
andere keus had het niet vanwege de
achterstand. 

In de 40e minuut scoorde Rob Enze-
rink uit een corner de aansluitings-
treffer. Micha Bolink had in de eerste
minuut na rust de mogelijkheid om
de stand gelijk te trekken, maar hij

was wellicht verrast door de vrije kans.
Het wachten was op de gelijkmaker,
want Vorden was de bovenliggende
ploeg en creëerde zich vooral via Stok-
man diverse kansen.  
Bij een snelle counter werden de Vor-
den verdedigers er uit gelopen en dat
betekende 1-3. De wedstrijd was daar-
mee nog niet gespeeld, want Vorden
kreeg ook kansen en met schoten van
Dennis Wentink en de jeugdige Roy
Bohmer had de doelman het knap las-

tig. In plaats dat de laatste man van
Dinxperlo met rood de kleedkamer
kon opzoeken kreeg Frank Hiddink
een vrije trap tegen wegens buiten-
spel, terwijl hij van eigen was vertrok-
ken en zelfs nog een verdediger op
snelheid klopte.  In de slotminuten
herhaalde Dinxperlo het counterspel-
letje nog een keer en lijkt aan de hand
van de eindstand (1-4), dat Vorden is
weggespeeld, maar de uitslag is nogal
geflatteerd.

V V  Vo r d e n



SAMEN ONTBIJTEN IS TOP!
De leerlingen van Basisschool de Gar-
ve hebben op woensdag 4 november
genoten van Het Nationaal School-
ontbijt. 
Net als zo'n 540.000 leerlingen van
2.500 basisscholen in het hele land,
deden ook de leerlingen van De Garve
zich te goed aan lekkere verse boter-

hammen en broodjes, divers beleg en
melk om te laten zien dat een goed
ontbijt nodig is voor topprestaties. Al-
le ingrediënten zijn door Bakkerij Bes-
selink persoonlijk afgeleverd op
school.

De Garve deed mee aan Het Nationaal
Schoolontbijt, omdat goed ontbijten

belangrijk is voor de leerlingen. Het
Nationaal Schoolontbijt wil het be-
lang en het plezier van een goed ont-
bijt onder de aandacht brengen van
leerlingen, hun ouders en leerkrach-
ten. Een goed ontbijt draagt bij aan de
leerprestaties. Kinderen die goed ont-
bijten behouden hun concentratie en
nemen lesstof beter op.

Nationaal Schoolontbijt

Bakkerij Besselink heeft Het Nationaal Schoolontbijt op Basisschool De Garve in Wichmond geleverd.

Afgelopen zaterdag 14 november, wer-
den de dozen,  vanuit de tijdelijke op-
slag, in de vrachtwagen geladen. Roos-
marijn en Linde hielpen daarbij. [zie
foto] Zij hadden, evenals vele andere
kinderen van alle Vordense scholen,
ook een schoenendoos versierd en ge-
vuld met schoolspulletjes, toiletgerei,

speelgoed en een knuffel.  Ook vele
volwassenen hebben met de actie
meegedaan en brachten de doos mee
naar de Oecumenische Raad van Ker-
ken dienst op zondag 8 november j.l.
in de Christus Koning kerk. Een dienst
waar ds. Jan Kool voor ging en het jon-
gerenkoor Strong en De Band aan mee

werkten. De kerk was vol en we had-
den met elkaar een fijne dienst waar-
in de Schoenendoosactie centraal
stond.
De dozen staan nu in de grote opslag-
hal in Apeldoorn. Daar worden ze ver-
zendklaar gemaakt en verzonden
naar kinderen in weeshuizen, vluchte-
lingenkampen of sloppenwijken. Dit
jaar o.a. in Kameroen, Oeganda, Tan-
zania en de Filippijnen. Alles bij elkaar
zijn er dit jaar in Vorden 502 dozen ge-
vuld en versierd. Super!!

Schoenendoosactie: 502 dozen!

Daar gaat ie dan... De vrachtwagen, met aan het stuur onze vrijwilliger
Hans Speyers. In de vrachtwagen de versierde en gevulde schoenendozen,
zakken vol met knuffels en dozen vol met potloden / kleurpot- loden, pun-
tenslijpers, enz. Het resultaat van de Schoenendoosactie in Vorden.

DASH LAAT PUNTEN LIGGEN
De dames van Dash hebben een kans
om vier punten te pakken laten lig-
gen. Het team uit Vorden nam een 2-1
voorsprong maar de wedstrijd uitein-
delijk weg,, het werd 2-3 voor het team
uit Budel.
De dames van coach Carlo Schutten
kwam goed uit de startblokken, maar
al gauw liet het uitspelende team zien
waarvoor het naar de Achterhoek was
gekomen: winnen. De tweede en der-
de set werd er hard gewerkt en daar-
mee haalden de dames van Dash de
punten binnen. De vierde set begon-
nen de dames minder sterk. Door
goed spel van Ledub, kwam Dash op
achterstand. De dames vochten hard
terug, maar dat mocht niet baten, de
set ging verloren. Het Brabantse team
wist ook in de vijfde set aan het lang-
ste eind te trekken.
Zaterdag aanstaande spelen de dames
van Dash in Beers tegen Energo/Flip
Schoonmaak, dat hoger is geklasseerd
dan Dash. De wedstrijd start om 17.00
uur. Dash - Ledub: 2-3

DASH HEREN 1 BOEKT SPECTA-
CULAIRE OVERWINNING
Heren 1 van Dash H1 moest het afgelo-
pen zaterdag opnemen tegen een ge-
duchte tegenstander: Vios 1 uit Eefde.
Dit waren in het verleden altijd leuke
en spannende wedstrijden, zo ook nu
zal blijken. Dash kwam goed uit de
startblokken. Door goed en gevarieerd
spel werd Vios de gehele eerste set on-
der druk gezet. Het initiatief bleef bij
Dash en de set werd winnend afgeslo-
ten met 21-25.
De tweede set werd de goede lijn van
de eerste set doorgetrokken. Al moet
wel gezegd worden dat Vios zich beter
in de wedstrijd begon terug te knok-
ken. Er was telkens een klein verschil
in punten in het voordeel van Dash.
Tegen het einde kwam Dash helaas
wat moeilijker tot scoren. Door een
goed opgevoerde servicedruk bij Vios
en een serie slechte servicepasses bij
Dash kon Vios de tweede set naar zich
toetrekken met 25-21.
De derde set leek wel een kopie van de
tweede met de uitzondering dat er nu
twee ongelukkige arbitrale beslissin-
gen op het laatst in het nadeel van
Dash uitvielen. De Vordenaren verlo-
ren de set nipt met 25-23.

Met het gevoel bestolen te zijn in de
derde set, bevochten de heren van
Dash de tegenstander met alle kracht.
Het spel van Dash was immers ook
goed genoeg om een vijfsetter af te
dwingen. Door goed de rust te bewa-
ren en de kleine foutjes er uit te halen
werd er met regelmatig succes ge-
knokt voor ieder punt. Dit leidde tot
een spannend slotakkoord van deze
set dat uiteindelijk met 25-27 in het
voordeel van Dash. 
Ook in de vijfde set bleef Dash gecon-
centreerd spelen, zelfs nadat de spel-
verdeler van Vios er af moest met een
vervelende enkelblessure. De span-
ning liep behoorlijk op. Nu waren de
mannen uit Vorden wel gelukkig met
de beslissingen van de scheidsrechter
en konden ze de set in winst omzetten
tot 16-18. Een uiteindelijke knappe 2-3
overwinning gezien de niet geheel fit-
te selectie. Na deze overwinning
neemt Dash een verdienstelijke vierde
plek in op de ranglijst.
De eerstvolgende thuiswedstrijd van
Dash heren 1 is aanstaande zaterdag
om 17.00 uur tegen Bovo uit Aalten.

UITSLAGEN DASH WEEK 46
Dash DS 1 - Ledub DS 1 2-3
VIOS Eefde HS 1 - Dash HS 1 2-3
SV Loil HS 1 - Dash HS 3 3-1
Dash DS 5 - Volga DS 4 3-2
Dash DS 3 - Tornax DS 1 0-4
VIOS Eefde DS 2 - Dash DS 6 4-0
Dash DS 4 - Sparta Zel... DS 3 2-3
Dash HS 2 - Pajodos HS 2 3-1
Favorita DS 2 - Dash DS 2 2-3
V.C.V. MC 2 - Dash MC 1 3-1
Dash MC 2 - Brevolk MC 1 0-4
Dash MB 2 - Grol MB 2 0-4
VIOS Eefde MB 2 - Dash MB 3 4-0

PROGRAMMA DASH WEEK 47 
Vrijdag 20 november 
19:30 KSV DS 2 - Dash DS 4

Zaterdag 21 november 
13:00 Dash DS 2 - Wevoc DS 2
13:00 Dash MB 1 - GUV GREVEN MB 1
15:00 Dash MB 3 - Halley MB 4
15:00 Dash HS 3 - D.V.O. HS 4
16:15 Longa'59 DS 5 - Dash DS 3
16:15 Longa'59 HS 4 - Dash HS 2
16:45 Grol DS 3 - Dash DS 5
17:00 Dash HS 1 - GUV GREVEN HS 3
17:00 Dash DS 6 - Givo'92 DS 3
17:00 Energo/Flip ... DS 1 - Dash DS 1

D a s h

De buitenwijken van Vorden zijn
zaterdag 14 november niet allemaal
bezocht. Op zaterdag 21 november
wordt de verkoopactie in de buitenwij-
ken van Vorden voortgezet. De actie
wordt gevoerd om middelen te genere-
ren voor de al uitgevoerde renovatie
en uitbreiding van de accommodatie
van de voetbalvereniging.

Het blijkt dat er heel veel vraag is naar
de bonnen, juiste vanwege het feit dat
het grote voordeel nu wat nadrukkelij-

ker doordringt. Afgelopen zaterdag
kwamen een aantal Vordenaren naar
het voetbalveld om alsnog een kor-
tingsbon te kopen: "Ik dacht dat het
een lot was, tot dat mijn vriendin mij
wees, op flinke kortingen in bijna alle
winkels en de horeca in Vorden" 

Voor een kortingsbon moet weliswaar
€ 12,= worden betaald, maar met
slechts één enkele bon kunnen de aan-
koopkosten al weer terug verdiend
zijn. Dus het kost in feite niets en het
uiteindelijke voordeel kan wel op-
lopen tot honderden euro's door in
Vorden te winkelen. Daar wordt een
ieder blij van!

De kortingsbonnen zijn door de toege-
nomen vraag ook te koop bij boekhan-
del BRUNA of kunnen per email wor-
den besteld: a.w.enzerink@planet.nl

Kortingsbonnenactie 
VV Vorden
De leden van de voetbalvereniging
Vorden hebben afgelopen week de
diverse wijken in Vorden bezocht
om de kortingsbonnen te verko-
pen. De actie stevent aan op een re-
gelrecht succes, maar het verkopen
kost aanzienlijk meer tijd dan was
voorzien.

De uitvoeringen worden gehouden op
vrijdag 27 en zaterdag 28 november
aanstaande in de Wildenborchse Ka-
pel aan de Kapelweg 1. 

Het toneel in de nieuwe Kapel is in-
middels voorzien van een prachtig
decor. Gespeeld wordt Onrust in het
Rusthuis, geschreven door Henk Roe-
de. Het blijspel speelt zich af in een

pas geopend rusthuis. Het loopt daar
nog lang niet op rolletjes, de bewoners
raken verwikkeld in dol komische si-
tuaties. En vindt een aantal bejaarden
er toch nog de ware liefde? Kom kij-
ken, er valt veel te lachen. 

Maandag 23 november kunt u tussen
19.00 en 20.00 uur kaarten kopen in
de Kapel. Telefonische reservering,
eveneens vanaf 23 november tussen
19.00 uur en 20.00 uur, bij Frieda te
Lindert (0575) 55 67 26. 

Aan de zaal zijn nog kaarten te koop
zolang de voorraad strekt.

T.A.O. Wildenborch
De Wildenborchse toneelvereni-
ging T.A.O. legt momenteel de laat-
ste hand aan de voorbereidingen
voor de uitvoeringen van een
prachtig blijspel.



HENGELO
heeft het,

HENGELO
bruist !!

HENGELO
het Centrum van Bronckhorst

H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen.
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KOOPZONDAG 22 november • winkels open 11.00-17.00 uur

HOE DOET U MEE?
Simpel door uw aankopen te doen bij de leden
van de H.O.V.. Bij aankoop krijgt u de welbeken-
de bonnen, die kans geven op een van de vele
prijzen.
Elke winkelier trekt een prijswinnaar. Alle
prijswinnaars worden uitgenodigd voor de gro-
te prijsuitreiking, op zaterdag 12 december bij
zaal Wolbrink Markzicht.
Er is echter een verassing: op het moment dat u

een van de winnaars bent, is nog niet bekend
welke prijs u heeft gewonnen.
Tijdens de feestelijke prijs uitreiking worden al-
le prijzen verloot.
Dus wat u wint blijft tot het laatste moment
een grote verrassing.

Alle leden van de H.o.v. hebben weer prachtige
prijzen beschikbaar gesteld. Deze prijzen kunt
u bewonderen in de etalages van de deelne-
mende winkeliers.

Doe uw  Sint inkopen bij de H.O.V., misschien
wint u er wel een mooie prijs mee.

SINT IN AKTIE prijzenfestijn
De HOV organiseert ook dit jaar weer het
SINT IN AKTIE prijzenfestijn.

De winkeliers die meedoen met "Sint in Aktie" presenteren hun prijs

duidelijk zichtbaar in hun etalage of winkel. Bij de prijs hangt een letter.

Verzamel alle letters en los onderstaande woordpuzzel op. U krijgt van ons

een paar letters kado, deze  letters hangen niet in de etalages 

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

H O V

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

E

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Oplossingen inleveren bij Super de Boer Rinders.

Doe mee met de etalage
wedstrijd en maak kans op
de EXTRA prijzen
Hoofdprijs  LAPTOP. De laptop wordt aangeboden door de H.O.V. en

EXPERT Arendsen. Daarnaast zijn er ook 3 waardebonnen van 

€ 25,00 te besteden bij Super de Boer Rinders.

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

CADEAUTIPS
RUCANOR TRAININGSPAK MET 2 BROEKEN

EN EEN NYLONJASJE
Normaal € 40,00 nu € 29,95

NIKE SCHEENBESCHERMERS (Tiempo Park Shield)

Normaal € 15,00 nu € 9,95

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

FAIRPLAY INDOORSCHOEN (Gym/voetbal)

Normaal € 19,95 nu € 12,50

SPORTSOKKEN 3 paar € 5,00

ERIMA SCHEENBESCHERMERS
Normaal € 12,00 nu € 8,95 (Ergono AS)

Normaal € 15,00 nu € 11,95 (Resista)

KINDERJOGGINGPAKJES RUCANOR
Maten 116 t/m 164 € 35,00 nu € 25,00

VOETBAL FAIR PLAY
Normaal € 10.00 nu € 5,00

Deze aanbiedingen gelden tot en met
5 december 2009 en zolang de voorraad strekt.

OP=OP

KOOPZONDAG 22 NOVEMBER 2009
GRATIS PARKEREN VOOR DE WINKELDEUR.

..... alss hett méérr moett hebbenn ...

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93

Markt 9 - Groenlo - (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

Meubel- en Tapijtenhuis

AACTIECTIE : NO: NOVEMBERVEMBER
20% K20% KORORTINGTING

op raamdecoraties uit onze huiscollectie.
Zoals o.a. rolgordijnen, jaloezieën,

vouwgordijnen en de nieuwe “Romana”
Tevens diverse acties op gordijnstoffen

en inbetweens.

Kom in één van onze winkels en overtuig uzelf!

Zondag 22 november: KOOPZONDAG
alleen in Hengelo (Gld.) van 11.00 tot 17.00 uur.

SINTERKLAASKOOPZONDAG                      
22 NOVEMBER 2009 11:00 T/M 17:00

KOM OP DEZE DAG JE SCHOENTJE OPHALEN.                  
SINTERKLAAS HEEFT ER VAST WAT LEUKS IN  
GEDAAN. 
DAARNAAST HEBBEN WE NOG LEUKE 
ACTIVITEITEN. WE HOUDEN EEN KLEURWEDSTRIJD 
MET LEUKE PRIJZEN, JE MAG JE EIGEN 
SPECULAASPIET VERSIEREN EN                                  
AFBAKKEN ( EN NATUURLIJK LEKKER  
                                                             OPETEN ).                        
EN DE PIETEN ZIJN ER NATUURLIJK OOK!                         
KOM JE OOK MET JE OUDERS OF  
                                                     OPA EN OMA.                         

®

KOOPZONDAG HENGELO 22 NOVEMBER

only+herenonly+heren--
collectiecollectie**

25%25% kkortingorting
* uitgezonderd denimbroeken

www.focusfashion.nlwww.focusfashion.nl



KOOPZONDAG 22 november • winkels open 11.00-17.00 uur

WEBPAPER
De digitale krant!

www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids

Dinsdag 26 juni 2007

69e jaargang no. 16

Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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GEZAMENLIJK 15X EXTRA IN

Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

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

OP = O
P

€ 7
Nú uw discount 

voordeelprijs

Inleveren kop

In week 28 verschijnt de Z

verspreidings

Advertenties en

voor vrijdag 2

D
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weever

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties

Nieuws tot maandag 12

Advertenties tot maand

Overname van adverte

en berichten is niet to

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwol

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlose

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties e
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Advertenties tot maanda
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WEEKBLAD VOOR GROENLO - VOOR-BELTRUM - BELTRUM - ZWOLLE - LINTVELDE - HUPSEL - HOLTERHOEK - LIEVELDE - AVEST - EEFSELE - HET BROEK
Lichtenvoorde

Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent
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Ruurlosebroek
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

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

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

www.contact.nl/
specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

sen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

er wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.an genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Geniet van uw nieuwe badkamer

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

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

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

Partycentrum 

Spalstraat 5, 7255 AA  Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 12

www.Langeler-partycentrum.nl

Zaterdag 28 november aanv. 20.00 uur

Beleef de jaren ‘70
met een heerlijke dansavond m.m.v.

"De Flamingo's"
Entree € 10,00

Inclusief koffie met iets lekkers
en bittergarnituur

Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar

Super de Boer       Rinders
Zuivelweg 7 – Hengelo (Gld) - Telefoon 0575-461793
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur, 
vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.
Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Hollandse bloemkool deze week 0.99
Zespri kiwi Gold 10 voor 2.99
Rode goudreinette 2 kilo 1.50

Zoete Mandarijnen 10 voor 1.00
Conference peren 2 kilo 1.50

Volop keuze in fruitschalen of kokers naar wens.
Graag op bestelling.

Kadotip!!! Doe het met een streekproductenpakket!!!
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

Nergens zo vers als bij de
groenteboer!!

Raadhuisstraat 27 HENGELO (Gld.) Beltrumsestraat 34 GROENLO
Tel. (0575) 46 25 47 Tel. (0544) 46 13 94

In een mooie schoen,
kan de Sint alles doen.

een portomonee, tas of slof,
met een gedicht er bij is het helemaal tof.

Alleen koopzondag 22 november

BBBBiii jjj    aaaaaannnkkkooooooppp   vvvaaannn   eeeeeennn   pppaaaaaarrr    ddddaaammmeeesss lllaaaaaarrrzzzeeennn
eeeeeennn   pppaaaaaarrr    RRROOOHHHDDDEEE    mmmuuuiii llleeennn t.w.v. € 19.95 GGGRRRAAATTT III SSS

Ook voor een "passend" cadeau naar



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikkeling,

Belastingen en organisatieondersteuning,

Maatschappij en organisatie en

Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Op 12 november jl. vergaderde de gemeenteraad
in de raadszaal van het gemeentehuis over de
begroting 2010-2013. De begrotingsbehandeling
begon met een korte presentatie van de raads-
fracties waarin zij hun algemene beschouwingen
(zoals gepubliceerd in het Contact van 27 oktober
jl.) en hun prioriteiten voor de komende periode
nog eens beknopt weergaven. De fracties zijn be-
zorgd over de economische situatie in Nederland
die de komende jaren grote gevolgen gaat heb-
ben voor de begrotingen van Nederlandse ge-
meenten en ook die van Bronckhorst. 

De fracties zeiden onder andere het volgende:

Vertrouwen in solide basis
De CDA-fractie gaf aan waardering te hebben voor
het feit dat de begroting van de gemeente voor
2010 sluitend is en vertrouwt erop dat de bezuini-
gingsoperatie die b en w in gang gaan zetten,
zorgt dat de gemeente ook t/m 2013 een solide
basis heeft. De fractie geeft aan dat geen enkele
maatregel op voorhand uitgesloten mag worden.
Wel vindt het CDA het belangrijk dat de gemeente
aandacht en mogelijkheden blijft geven/bieden
aan: zorg, minima (vooral met kinderen), leef-
baarheid, onderwijs en de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) en het
Landschapsontwikkelingsplan, dat onlangs werd
vastgesteld door de raad. 

Volgens de Wmo moet iedereen mee kunnen doen aan de

samenleving

Door haar positieve reservepositie moet de ge-
meente ook de centrumplannen voor Vorden en
Hengelo uit kunnen voeren. Verder vindt de fractie
dat het openbaar groen op niveau moet blijven en
de belastingen niet omhoog mogen.   

Bronckhorst staat na eerste vijf jaar
De PvdA vindt dat Bronckhorst de afgelopen vijf
jaar goed vormgegeven is door onder andere
beleid dat is opgesteld, zoals het Wmo-beleid,
ouderen- en jongerenbeleid, het Gemeentelijk
Verkeer en Vervoer Plan en het Landschaps-
ontwikkelingsplan. Maar ook met de bouw van het
nieuwe, duurzame gemeentehuis waar de hele
gemeentelijke organisatie in gehuisvest wordt.
Toch ziet de fractie zorgen op ons afkomen die
aandacht nodig hebben. Onder meer de toene-
mende werkloosheid, het afnemende aantal vrij-
willigers bij verenigingen en de wijziging van de
AWBZ, waardoor sommige ouderen geen gebruik
meer kunnen maken van bepaalde voorzieningen.
De fractie geeft een aantal mogelijkheden hoe
hiermee om te gaan en diende over dit laatste
een motie in.

Meer overleg met burgers
De VVD gaf aan dat de communicatie tussen de
gemeente en haar inwoners beter moet. Er is
meer overleg nodig bij belangrijke plannen en
procedures moeten sneller en duidelijker. De be-
trouwbaarheid van de gemeente komt ook in het
geding door het te hoge ambitieniveau van b en w.
De begroting en de jaarrekening komen zelden
overeen. Er is meestal geld over omdat bijvoor-
beeld zaken doorgeschoven worden. De gemeente
moet kijken naar wat wettelijk verplicht is, waar
de burger recht op heeft (bijvoorbeeld goed on-
derhoud van wegen) en dan pas kijken wat er nog
meer kan gezien de beschikbare budgetten. Las-
tenverzwaring is uit den boze voor de fractie, die
het betreurt dat de lasten in vijf jaar Bronckhorst
zijn toegenomen. Speerpunten voor de VVD zijn
leefbaarheid en veiligheid (verkeer en hulpdien-
sten).

Klimaat
Voor GroenLinks heeft het klimaat prioriteit. Hier-
mee moet bij alles wat de gemeente doet rekening
worden gehouden. De fractie vindt dat de gemeen-
te al veel doet, maar het kan nog beter. De fractie
vindt ook dat we aandacht moeten hebben voor
nieuwe problemen waar we mee geconfronteerd
worden, zoals de krimp van het aantal inwoners
en de verwachte inkomstendaling doordat de
algemene uitkering die gemeenten van het rijk
krijgen omlaag gaat. GroenLinks benoemde drie
thema's en hoe we daar volgens de fractie mee
om moeten gaan. Op het gebied van wonen moe-
ten als er minder mensen zijn, ook minder huizen
gebouwd worden. Wel moeten deze voldoen aan
de behoeften van mensen en energiezuinig zijn.
Over werken en winkels zei de fractie: minder
mensen betekent minder personeel om voorzie-
ningen in stand te houden en als winkels verdwij-
nen kan dat de leefbaarheid verslechteren. De ge-
meente moet hiertegen proberen op te treden. De
invulling hiervan moet de raad nog nader bepalen.
De steun van GroenLinks voor b en w neemt af.
Dat de begroting na 2010 niet sluitend is, vindt de
fractie daar een voorbeeld van. 

Samenwerken
Ook D66 is bezorgd over de financiële positie van de
gemeente. Bij de bezuinigingsoperatie moeten al-

le gemeentelijke taken onder de loep worden ge-
nomen. Soberheid is nodig. De belastingen mogen
niet omhoog van de fractie, de gemeente heeft een
behoorlijke reserve die dan eerst aangesproken
moet worden. D66 vraagt het college bij beleids-
plannen consequent met indicatoren (meetpun-
ten) te komen, zodat gefundeerde keuzes ge-
maakt kunnen worden. Prioriteit bij de fractie
hebben zorg, accommodatiebeleid, informatiebe-
leid en werkgelegenheid. Ook samenwerking in de
P10 en Europa vindt D66 van groot belang, vooral
bij onderwerpen die te groot zijn voor één ge-
meente. 

Meer met minder
De Fractie Blaauw vindt het verontrustend dat de
meerjarenbegroting 2010-2013 niet sluitend is.
Ook deze fractie vindt dat het college te veel hooi
op de vork neemt. Verschillende plannen die b en
w de afgelopen jaren in de begroting opnamen
blijken bij de jaarrekening nog niet uitgevoerd,
waardoor de begroting en jaarrekening vaak niet
overeenkomen. De fractie vindt dat we meer met
minder moeten doen om de komende jaren ook
een sluitende begroting te krijgen. Op minima-
beleid en zorg mag niet bezuinigd worden.

Uitkomsten
Na het debat over de begroting stelde de raad de
begroting 2010-2013 vast. Alleen GroenLinks gaf
met een stemverklaring aan niet in te stemmen,
omdat de fractie tegen de voorgestelde financie-
ring van de centrumplannen in Hengelo en Vorden
is. Er zijn door verschillende fracties amende-
menten en moties ingediend. Drie moties zijn
aangenomen. Onder andere om in de Declaratie-
regeling voor minima op te nemen dat inwoners
met een inkomen tot 120% (de wettelijke norm is
100%) van het sociaal minimum in aanmerking
komen voor een bijdrage ter hoogte van de ge-
meentelijke belastingen. Ook vragen de raads-
fracties b en w te bekijken of zij een alternatief
kunnen bieden aan ouderen die op dit moment
volgens de AWBZ nog recht hebben op dagopvang,
maar dit recht door een wijziging van de wet str-
aks verliezen. Deze moties werden ingediend door
de PvdA. Ook de motie van het CDA om beleid op
te stellen over hoe om te gaan met verzoeken uit
de samenleving die de leefbaarheid vergroten en
alleen door de provincie gefinancierd worden als
ook de gemeente bijdraagt. Op dit moment kan de
gemeente een bepaald verzoek afwijzen die de
provincie wel toe wil wijzen, maar doordat de ge-
meente dan niet bijdraagt, betaalt ook de provin-
cie uiteindelijk niet uit en loopt een aanvrager
subsidie mis. 
Tijdens de raadsvergadering werden ook drie
leden van de Rekenkamercommissie (her)be-
noemd. Het gaat om de dames Oosterveld-San-
ders, Zwier-Kentie en Duin.   

Tot slot
Voor alle informatie over datgene wat besproken
is tijdens de begrotingsvergadering verwijzen wij
u naar onze website (onder Bestuur en organisa-
tie � Vergaderstukken  � Gemeenteraad). 
De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is
op 26 november 2009. Aanvang 20.00 uur.

Raad stemt in met begroting 2010 

Veel sporthallen en zwembaden in Bronckhorst zijn gemeentelijke accommodaties



Doet u ook mee met de gescheiden
inzameling van kunststof verpak-
kingen? Dat is goed voor het milieu
en kan ook financieel voordeel ople-
veren. Door goed te scheiden, heeft
u misschien genoeg aan een kleine-
re grijze container. Dan betaalt u
volgend jaar een lagere afval-
stoffenheffing. Als u uw grijze con-
tainer wilt omruilen voor een klei-
ner formaat, dan kunt u nu mee-
doen met de gratis omruilactie! 

Gebruikers van 140- en 240-liter
grijze containers hebben afgelopen

week een brief met antwoordkaart
gekregen van Berkel Milieu en de
gemeente. Op de kaart kunnen zij
aangeven of zij hun container willen
omruilen naar een 80- of 140-liter
container of, als zij meerdere grijze
containers hebben, een container
willen laten weghalen. De antwoord-
kaarten moeten uiterlijk 18 novem-
ber a.s. ingestuurd worden. Deelne-
mers krijgen persoonlijk bericht
over de omruildatum.

Meer informatie
Heeft u onverhoopt geen bericht
thuis ontvangen, maar wilt u wel van
deze actie gebruikmaken? Neem
dan contact op met de Afval-Infor-
matie-Lijn via tel. (0575) 54 56 46. 
De gratis actie geldt alleen voor het
omruilen van een grijze container
naar een kleiner formaat. Uw groene
container omruilen of een grotere
grijze container bestellen kan, maar
hieraan zijn kosten verbonden. Ook
hiervoor kunt u terecht bij de Afval-
Informatie-Lijn.

Stuur nu de antwoordkaart in

Gratis omruilactie grijze container

Inwoners van Kranenburg en andere
belangstellenden zijn van harte wel-
kom om de plannen voor Kerkweide
Zuid in Kranenburg te bekijken. De
gemeente organiseert hiervoor een
inloopavond op 30 november a.s. van
19.30 tot 21.30 uur in basisschool
De Kraanvogel in Kranenburg. 

Tijdens deze avond krijgt u een in-
druk van de stedenbouwkundige op-
zet, de geplande verkaveling, het
bouwprogramma en de beoogde
beeldkwaliteit. Wethouder Baars,
ambtenaren van de gemeente, de

stedenbouwkundige en de bij de ont-
wikkeling betrokken projectontwik-
kelaar zijn aanwezig om vragen te
beantwoorden. Ook is het mogelijk
een reactie op de plannen te geven. 
De gepresenteerde onderdelen vor-
men de basis voor het op te stellen
bestemmingsplan. De gemeente
streeft ernaar het voorontwerp van
dat bestemmingsplan nog in decem-
ber voor inspraak ter inzage te leggen.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer H. Annevelink
van de gemeente, tel. (0575) 75 03 54.

Inloopbijeenkomst bestemmingsplan

Kerkweide Zuid in Kranenburg

Raadsvergadering 
26 november
Op 26 november a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadszaal 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 vol-
gende onderwerpen: 

• Bestemmingsplan 'Buiten-
gebied Hengelo/Vorden 2009;
Hengeloseweg 26, 26A en 28 in
Keijenborg/Kruisbergseweg 10
in Hengelo' 
De raad wordt gevraagd dit plan
gewijzigd vast te stellen. Het plan
omvat o.a. uitbreiding op het be-
drijfsterrein, omzetting burger-
woning naar bedrijfswoning en
burgerwoning naar bedrijfsbe-
stemming (kantoor) 

• Bestemmingsplan 'Buitengebied
2009; Hoogstraat 21, Toldijk' 
B en w vragen de raad het be-
stemmingsplan ongewijzigd vast
te stellen. Het gaat om een uit-
breiding van een bedrijf met
melkkoeien 

• Bestemmingsplan 'Landgoed De
Biezen, Zelhem' 
De raad wordt gevraagd dit plan
om een nieuw landgoed te reali-
seren tussen de Terborgseweg en
de Heidenhoekweg in Zelhem on-
gewijzigd vast te stellen 

• Beleidsnota Kunst en cultuur  
In dit beleid zijn de plannen van
b en w voor kunst en cultuur in de
komende jaren opgenomen. De
raad wordt gevraagd dit plan vast
te stellen. Het is de bedoeling met
name de deelname aan cultuur bij
jeugd/jongeren, ouderen en

financieel minder daadkrachtige
inwoners te bevorderen. Daar-
naast moet er meer aandacht ko-
men voor activiteiten als film en
schrijven en voor digitaal cultu-
reel erfgoed. Ook bekijken we of
de huidige subsidieregeling voor
amateurkunstverenigingen aan-
gepast moet worden, omdat we
graag willen dat hun activiteiten
bijdragen aan bepaalde voor-
waarden, zoals het benaderen van
specifieke doelgroepen, sociale
samenhang en culturele diversi-
teit 

• Visie landbouwontwikkelings-
gebied (LOG) Halle-Heide 
B en w vragen de raad om deze
ruimtelijke visie voor het LOG
Halle-Heide vast te stellen. Hierin
is aangegeven welke gebieden
rondom het buurtschap Halle-
Heide in aanmerking 
komen voor hervestiging of
nieuwvestiging van intensieve-
veeteelthouderijbedrijven. De
randvoorwaarden voor vestiging
zijn eveneens genoemd 

• Lokaal Gezondheidsbeleid
2009-2011 
Gezondheid bepaalt voor een be-
langrijk deel de kwaliteit van ie-
mands leven. Daarom vindt de ge-

meente het belangrijk om de ge-
zondheid van haar inwoners te
beschermen en bevorderen. Ver-
schillende factoren zijn van in-
vloed op de gezondheid. De ge-
meente zet zich in om een aantal
factoren te beïnvloeden, bijvoor-
beeld door het verbeteren van de
sociale en fysieke omgeving en
het stimuleren van een gezonde
leefstijl. Hoe de gemeente dat
doet en met welke organisaties, is
opgenomen in dit nieuwe gezond-
heidsbeleid. De raad wordt ge-
vraagd het beleid vast te stellen 

• Plaatsing zonnepanelen op
gemeentelijke gebouwen 
B en w stellen de raad voor duur-
zame energie toe te passen door
Zon PV installaties aan te schaf-
fen voor de daken van acht ge-
meentelijke gebouwen. Het gaat
om drie brandweerkazernes
(Steenderen, Vorden en Zelhem),
vier gymzalen (Hengelo, Keijen-
borg, Halle en Zelhem) en de
sporthal in Hengelo. Hiermee
kunnen we aan onze doelstelling
uit het klimaatbeleid voor het toe-
passen van duurzame energie in
gemeentelijke gebouwen voldoen
en tegelijkertijd een voorbeeld
zijn voor inwoners en bedrijven
om ook zonne-energie op te gaan
wekken. De totale investering
voor de zonnepanelen bedraagt
1,1 miljoen euro. De opbrengst is
bijna 180.000 kilowatt per jaar.
SenterNovem verstrekt een sub-
sidie voor de geleverde energie 

• Evaluatie Recreatie en toerisme
2005-2009 
B en w hebben de activiteiten van
de gemeente van 2005 tot nu op
het gebied van recreatie en toe-

risme geëvalueerd en geconclu-
deerd dat er veel is gebeurd. De
samenwerking tussen de ge-
meente en het toeristisch be-
drijfsleven en de VVV is goed op-
gezet, er zijn veel nieuwe activi-
teiten ontplooid (Kunst10Daagse,
speciale kinderactiviteiten in de
zomervakantie en paardentoeris-
me) en er is duidelijk beleid opge-
steld dat kaders stelt 

• Evaluatie prioritering
Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan (GVVP) 
In het GVVP is een prioriteiten-
schema aangegeven van thema's
waar we op in zetten om de ver-
keersveiligheid in Bronckhorst te
bevorderen. B en w vragen de
raad dit ongewijzigd te laten 

• Verordening rioolheffing
Bronckhorst 2010 
De raad wordt gevraagd de nieu-

we verordening vast te stellen en
ermee akkoord te gaan de riool-
rechten voor volgend jaar te ver-
lagen van 240 naar 230 euro per
huishouden 

Spreekrecht tijdens raadsverga-
deringen 
Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over: 
1. allerhande onderwerpen die niet

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande pro-

jectbesluiten op grond van de
Wet ruimtelijke ordening, die niet
in een raadscommissie zijn be-
handeld. 

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 

a. de ingekomen stukken 
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht 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, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen 

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

e. onderwerpen die niet behoren tot
de bevoegdheid van het gemeen-
tebestuur 

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

Uit de raad

De gemeenten in de Achterhoek en
de provincie zetten hun intensieve
samenwerking om jeugd met pro-
blemen beter en sneller te helpen,
voort. Hiertoe ondertekenden zij af-
gelopen donderdag een convenant.
De gemeenten zetten zich in voor
het (verder) ontwikkelen van Centra
voor Jeugd en Gezin, waar ouders
en jeugd terecht kunnen voor vra-
gen over opgroeien en opvoeden en
voor daadwerkelijke hulp. Ook wer-
ken de gemeenten met betrokken
partijen aan het verbeteren van de
coördinatie van de zorg. De provin-
cie werkt de wachtlijsten binnen de
jeugdzorg weg en regelt snelle hulp
bij kindermishandeling. 

Een ander gemeenschappelijk doel
is het ondersteunen van jongeren
die uit een instelling voor jeugdzorg
komen. Maar al te vaak vallen zij in
een gat, met alle risico's van terug-
val van dien. Ook met het regionale
project om het alcoholgebruik door
jongeren terug te dringen blijven de
gemeenten intensief aan de slag. 
De provincie stelt hiervoor geld
beschikbaar. 

Groei 
Sinds 2005 is de provincie verant-
woordelijk voor de jeugdzorg. Vanaf
dat jaar is het gebruik van jeugdzorg
gegroeid met zo'n 40%. Dat duidt er
op dat er steeds meer behoefte is

aan professionele zorg voor jongeren.
Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor het jeugdbeleid, dat behoefte
aan jeugdzorg deels zou moeten
verminderen. Goede voorzieningen
voor jongeren en opvoeders, activi-
teiten en mogelijkheden voor de
jeugd om zich op een min of meer
normale manier te ontwikkelen
staan daarbij centraal. Hoe beter
het gemeentelijke jeugdbeleid en de
provinciale jeugdzorg op elkaar zijn
afgestemd, hoe beter voorkomen
kan worden dat jongeren in proble-
men terecht komen die te groot zijn
om zonder hulp op te lossen. Vanuit
dat principe hebben gemeenten en
provincie de handen ineen geslagen. 

Resultaten 
Vier jaar geleden is een eerste con-
venant gesloten. Dat leverde veel re-
sultaten op. Zo hebben alle scholen
in het gebied nu een zorgadviesteam,
met medewerking van Bureau
Jeugdzorg. In deze teams worden
leerlingen besproken die ernstige
problemen hebben of dreigen te
krijgen. Indien nodig krijgt de leer-
ling zorg op maat. Een ander resul-
taat is de aansluiting van de ge-
meenten bij de verwijsindex, een
registratiesysteem dat moet helpen
om behoefte aan zorg en samen-
werking eerder in beeld te krijgen. 

Gemeenten en provincie zetten nauwe samenwerking voort

om jeugd in het spoor te houden

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente op 11 januari 2010 in
Hengelo worden de kampioenen
van 2009 gehuldigd. U kunt tot en
met 31 december a.s, een persoon
of club aanmelden, die het afge-

lopen jaar op sportief of cultureel
gebied kampioen geworden is. 
Het aanmeldingsformulier is
verkrijgbaar bij de receptie van het
gemeentekantoor en het gemeente-
huis. Het formulier is ook uit te

printen of te mailen via de gemeente-
lijke website www.bronckhorst.nl. 

Ook stond het formulier op de
gemeentepagina van twee weken
geleden. 

Opgave kampioenen voor huldiging



Van enkele inwoners ontvingen wij
een klacht over een enquête van
GemeentelijkOnderzoek.nl. Hoe-
wel deze naam en de inhoud van de
uitnodigingse-mail anders sugge-
reren, gaat het hier niet om een
onderzoek naar de dienstverlening
van de gemeente, maar om een
commerciële site die consumente-
ninformatie verzamelt. De ge-
meente heeft met dit onderzoek
dan ook niets te maken. 

De betrokken inwoners kregen een
e-mail over een onderzoek naar de
dienstverlening bij de 
gemeente. De e-mail stelt dat
deelnemers hun mening kunnen
geven over hoe hun gemeente het
doet op het gebied van gemeente-
beleid, faciliteiten en de website.
Mensen die besluiten aan dit on-

derzoek mee te doen, komen ech-
ter op een commerciële site te-
recht. De eerste vraag gaat nog
over de website van de gemeente,
maar vervolgens krijgen zij vooral
vragen over hypotheken en andere
geldzaken en wordt onder andere
naar hun inkomen en opleiding ge-
vraagd. Op basis van de verstrekte
informatie wordt de deelnemer
daarna benaderd door commercië-
le partijen. De site is van het bedrijf
Daisycon uit Almere. De Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG)
heeft al van meerdere gemeenten
klachten ontvangen over Gemeen-
telijkOnderzoek.nl. Tegen dit soort
zaken kunnen wij als gemeente he-
laas weinig doen. Wel kunnen we u
op deze manier op de hoogte stel-
len van deze misleiding.

Enquête GemeentelijkOnderzoek.nl

geen gemeentelijk onderzoek!

U kent de gemeentegids als een
naslagwerk vol informatie over de
gemeentelijke organisatie en de
adresgegevens van verenigingen,
scholen, stichtingen, bedrijven en
instellingen in Bronckhorst. In mei
2010 gaat de gemeente weer een 'up
to date' gids huis aan huis versprei-
den. Deze gids moet voor twee jaar
meegaan (gemeentegids Bronck-
horst 2010/2011). We maken de ge-
meentegids net zoals de laatste
twee edities samen met specialist
FMR-producties uit Breezand. 

In de nieuwe gids is vanzelfsprekend
ook weer ruimte voor advertenties

van bedrijven uit Bronckhorst en de
omliggende regio. Hebt u een hier
een bedrijf, dan is de kans groot dat
FMR u, mede namens de gemeente,
binnenkort benadert over de adver-
tentiemogelijkheden. U kunt hier-
voor zelf ook contact opnemen met
FMR-producties, tel. (0223) 66 14 25. 

Verenigingen, scholen, stichtingen
en instellingen van wie de adresge-
gevens kosteloos worden opgeno-
men, worden vanaf nu tot begin vol-
gend jaar benaderd door FMR. Als u
wijzigingen of aanvullingen hebt op
de (adres)gegevens die van uw in-
stantie/vereniging in de huidige ge-

meentegids staan, dan kunt u deze
ook zelf opsturen naar FMR-produc-
ties, Postbus 23, 1780 AA Den Hel-
der, o.v.v. Gemeentegids Bronck-
horst 2010/2011. Dit geldt ook voor
niet commerciële organisaties en
verenigingen die nog niet zijn opge-
nomen. 

Het is niet alleen voor ons als ge-
meente van belang inwoners zo ac-
tueel mogelijk te informeren, ook
voor uw vereniging/stichting is het
belangrijk om op juiste wijze in de
gids vermeld te staan, bijvoorbeeld
voor nieuwe leden die zich willen
aanmelden. 

Digitale gemeentegids
Naast de gedrukte gids staat op de
gemeentelijke website
(www.bronckhorst.nl) ook een digi-
tale gemeentegids met de actuele
adressen van verenigingen en in-
stanties. Deze wordt zeer regel-
matig bijgewerkt. Als uw vereniging
medio 2010 als de nieuwe gids uit is
dus een nieuwe secretaris krijgt of 
u verhuist met uw organisatie, dan
kunt u hierin de actuele gegevens
laten opnemen (gratis, door dit
door te geven aan FMR).

Gemeente komt in mei 2010 met nieuwe gemeentegids  
Geef wijzigingen tijdig door!

Op 7 december a.s. is er
weer een verkeers-
spreekuur. Hierin
behandelen de ge-
meente, politie en
VVN gevaarlijke of
moeilijk op te los-
sen verkeerssitu-
aties in Bronck-
horst. Heeft u een
vraag of een pro-
bleem om in het ver-
keersspreekuur onder de
aandacht te brengen? Breng
ons op de hoogte van de situatie, zo-
dat we samen kunnen werken aan
een verkeersveilige gemeente! Als
uw situatie in aanmerking komt om
te bespreken, ontvangt u een uitno-

diging om bij het verkeers-
spreekuur aanwezig te

zijn. 

Het verkeers-
spreekuur is iedere
zes weken op de
maandagochtend
van 09.00 tot 10.00

uur. De eerstvol-
gende is op 7 decem-

ber 2009. U kunt zich
hiervoor tot uiterlijk 24

november 2009 aanmelden.
Voor alle informatie over het ver-
keerspreekuur en hoe u zich kunt
aanmelden verwijzen wij u naar onze
website www.bronckhorst.nl onder
Infobalie � Verkeer en Vervoer.

Verkeersspreekuur
Heeft u vragen over verkeerssituaties in Bronckhorst?
Stel ze ons!

Nederland staat de komende maan-
den weer in het teken van de feeste-
lijke campagne waarin Nederlan-
ders samen met hun buren energie
besparen: het Nationaal Klimaat-
straatfeest. De gemeente onder-
steunt deze landelijke actie van har-
te en roept u op ook mee te doen!
B en w besloten dit onlangs. "Het is
niet alleen goed voor de portemon-
nee en de saamhorigheid, maar ook
voor het klimaat! Klimaatverande-
ring kunnen we alleen stoppen als
iedereen z'n steentje bijdraagt. Door
energie te besparen of door te kie-
zen voor duurzame energie. En dat
dit ook nog eens leuk is, daar draait
het Klimaatstraatfeest om. Er wor-
den geen kilowatts geteld, maar
vooral leuke ideeën en samenwer-
kingsvoorstellen", zegt André Baars,
wethouder milieu. 

Wat staat op stapel? 
Medio november 2009 kunnen alle
straten van Nederland vijf maanden
lang meedoen als Klimaatstraat. 
De opdracht is eenvoudig: ga met
zoveel mogelijk buren aan de slag
om energie en geld te besparen.
Vijfhonderd straten met de meeste
'klimaatpunten' winnen een Kli-
maatstraatfeest. En de allerbeste
straat krijgt een swingend Super-
straatfeest met een live-optreden
van een bekende artiest. 

Hoe werkt het? 
U kunt zich alleen of met uw buren
opgeven en meedoen via de website
www.klimaatstraatfeest.nl. Deze si-
te staat vol adviezen en tips. Er zijn
verschillende manieren om klimaat-
punten in de wacht te slepen: door
energie te besparen en door op de
site testjes over energiegebruik te
doen. Maar samenwerking in de
buurt levert ook punten op: hoe
meer buren met elkaar samenwer-
ken, hoe meer punten! 

De gemeente werkt samen met u
hard aan een duurzame gemeente.
Inspireer uw buren en meldt u nu

aan voor het Klimaat-
straatfeest! De gemeente
heeft er voor gezorgd dat
iedere straat in onze ge-
meente met 2.000 bonus-
punten kan beginnen. 

Hoe kunt u meedoen? 
Meedoen is heel eenvou-
dig. Ga naar www.kli-
maatstraatfeest.nl, klik
op 'DOE MEE!' en vul uw
gegevens in. U ontvangt
dan een e-mail met een
wachtwoord. Daarmee
kunt u de speciale pagina
van uw eigen Klimaat-
straat bekijken. Als u zich

heeft aangemeld, ontvangt u boven-
dien een welkomstpakket, met leu-
ke stickers en folders die u aan uw
buren kunt geven. Want hoe meer
mensen meedoen, hoe groter het
feest! 

Hoe wordt uw straat een
Klimaatstraat? 
Door uw straat in te voeren op de
website. U kunt de straat dan gelijk
zien op de kaart van Nederland én
de eerste punten zijn binnen! Boven-
dien kunt u dan zien welke huisnum-
mers bij u in de straat ook meedoen.
Handig, dan weet u bij wie u kunt
aanbellen als u een gezamenlijke
actie wilt organiseren. En bij wie u
kunt aanbellen om ze aan te moedi-
gen ook mee te doen! 

Valt er wat te winnen? Jazeker! 
• De organisatie geeft maar liefst

500 spetterende straatfeesten
weg, door heel Nederland 

• Voor de beste Klimaatstraat is er
een geheel verzorgd superfeest,
met een bekende Nederlandse
artiest 

• Ook kunt u profiteren van allerlei
interessante aanbiedingen met
fikse kortingen 

• Er zijn extra prijzen, zoals de
provincieprijs, prijzen van deel-
nemende Klimaatgemeenten en
andere verrassingsprijzen 

• Verder kunt u op de site precies
uitrekenen hoeveel euro's u kunt
besparen met enkele simpele
maatregelen. AI gauw een paar
honderd euro voordeel! 

Tot slot is meedoen simpelweg leuk
en gezellig! 

Hoe werkt het spel? 
Zodra u bent aangemeld, heeft uw
straat extra klimaatpunten. Hoe
meer buren meedoen, hoe meer
punten. Op de site kunt u vervolgens
zelf uitkiezen wat u leuk of interes-
sant vindt. Alle gadgets leveren u en
uw straat automatisch extra punten
op: dat kunt u zien in de flitsende
puntentelIer op uw eigen Klimaat-
straatpagina! 

Wat kan ik allemaal doen op de
website? 
De site zit boordevol leuke gadgets,
zoals de energielastenverlager, de
rijstijlmeter, de C02-meter, de ener-
gietips-gadget en de buren-gadget.
Hier kunt u invoeren wat u samen
met uw buren voor het klimaat hebt
gedaan of wat u van plan bent en
waar u hulp voor nodig hebt. Ook
kunt u hier een oproep doen voor
een gezamenlijke aanbieding. Een
speciale jury zorgt er voor dat alle
leuke burenacties bonuspunten
scoren. En onthoud: alle gadgets op
de actiesite leveren u en uw straat
extra punten op! 

Vordense straat vorig jaar 10e! 
De Burgemeester Vunderinkhof
in Vorden werd vorig jaar 10e met
deze actie en won een spetterend
straatfeest. Volg in de voetsporen
van deze klimaatvriendelijke
straat! 

Woont u al in een Klimaatstraat? Werk samen met uw buren

aan een beter klimaat en win een straatfeest! 

Gemeente zorgt voor 2.000 bonuspunten

Afschaffing gratis identiteitskaart
voor 14-jarigen per 1 januari a.s. 
Met ingang van 1 januari 2010 wordt
de gratis verstrekking van een iden-
titeitskaart door de overheid aan
14-jarigen afgeschaft. Ben je 14 jaar
en heb je nog geen gratis identiteits-
kaart aangevraagd, dan kun je dit tot
uiterlijk 24 december a.s. nog rege-
len. Tussen kerst en oud en nieuw is
het gemeentehuis in verband met de
verhuizing naar de nieuwbouw ge-
sloten. 

Kinderbijschrijving paspoort vanaf
juni 2012 ongeldig 
Vanaf 12 juni 2012 kunnen uw kinde-
ren niet meer meereizen op uw pas-
poort: 
• het paspoort blijft wel gewoon gel-

dig/bruikbaar voor de houder, maar 

• bijschrijvingen zijn vanaf bovenge-
noemde datum niet meer geldig 

• kinderen moeten vanaf deze da-
tum over een eigen reisdocument
beschikken 

Om gezinnen financieel tegemoet te
komen in de kosten voor een eigen
reisdocument voor kinderen, wordt
de kostprijs voor identiteitskaarten
voor kinderen tot en met 13 jaar met
ingang van 1 januari 2010 € 8,95. Dit
bedrag is hetzelfde als de prijs voor
een kinderbijschrijving. 

Met de Nederlandse identiteitskaart
kan worden gereisd binnen de Euro-
pese Unie en naar Andorra, Liech-
tenstein, Monaco, Noorwegen, San
Marino, Turkije, IJsland en Zwitser-
land. 

Belangrijke informatie reisdocumenten

De Burgemeester Vunderinkhof in Vorden



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving 
Verzonden op 9 november 2009: 
• Hengelo (Gld), Kerkstraat 6, aanbrengen van een reclameobject, BMS rc Tuning 
Verzonden op 10 november 2009:
• Bronckhorst, veldtoertocht met diverse afstanden met start en finish vanaf locatie Hamove, 

13 december 2009 van 09.00 tot 14.00 uur, toerclub Keiaosers
Verzonden op 11 november 2009:
• Voormalige gemeente Steenderen, verkoop krentenbollen, 21 november 2009, World Servants-

groep Steenderen
• Bronckhorst, collecteren, 21 t/m 27 februari 2010, stichting Help Call
Afgewezen aanvraag
Verzonden op 10 november 2009:
• Vorden, Ruurloseweg, plaatsen reclameborden nabij komborden Kranenburg i.v.m. carnaval, 

6 januari t/m 14 februari 2010, stichting Kranenburgs carnaval

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 12 november 2009:
• Vorden, Het Hoge 52, veranderen twee kozijnen

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 9 november 2009: 
• Baak, Helmichstraat 11, vergroten woning
Verzonden op 12 november 2009:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 85, bouwen schuur, verleend met toepassing van artikel 50 lid 3

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Toldijk, Muizengatweg 4, bouwen woning met bijgebouw
• Zelhem, Kruisbergseweg 52A, bouwen werktuigenloods 

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 10 november 2009
• Keijenborg, Remmelinkdijk 9A, vergroten woning

Aanlegvergunningen 
Verzonden op 17 november 2009: 
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 35, voor het uitvoeren van grondwerkzaamheden voor uitbreiding

van de Keppelse Golfbaan 

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van landschappelijke
onderhoud nabij genoemd adres:
• Hengelo (Gld), Zelledijk 1, afgegeven op 9 november 2009

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Hengelo (Gld), tijdens de intocht van Sinterklaas op 22 november 2009 is de Spalstraat, tussen

de Raadhuisstraat en de Bleekstraat, van 13.00 tot 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer 

• Vorden, tijdens het oud en nieuwfeest is de parkeerplaats bij sporthal 't Jebbink vanaf 
31 december 2009 18.00 uur t/m 1 januari 2010 06.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer 

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

Verleende vergunningen

verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen) of
Ruimtelijke en economische ontwikkeling (aanlegvergunning). 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 onder-
tekening. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met
uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

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

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Steenderen, Toldijkseweg 39, bouwen mestsilo, ontheffing voor het overschrijden van de

maximale toegestane lengte van het agrarisch bouwperceel, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 1993'

• Vorden, Het Jebbink 9, bouwen berging/veranda, ontheffing voor het bouwen binnen de zijdelingse
perceelgrens van 5 meter, geldend bestemmingsplan 'Vorden Centrum en oost 1994'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Steenderen, Meidoornstraat 11, vergroten woning, ontheffing voor het overschrijden van de

maximale toegestane bebouwingsoppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Paradijs 2003'
• Zelhem, Ermelinkstuk 2, vergroten garage annex berging en bouwen carport, ontheffing voor

het bouwen van de carport op 1 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw in plaats van de
vereiste 3 meter, geldend bestemmingsplan ''t Soerlant IV' 

• Zelhem, Schovenweg 4, bouwen carport, ontheffing voor het overschrijden van de maximale
toegestane oppervlakte aan bijgebouwen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening
2-1988' 

De bouwplannen liggen van 19 november t/m 30 december 2009 tijdens de openingstijden voor
belanghebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 9 november 2009: 
• Zelhem, Ruurloseweg 39 W 54, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988' 

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 19 november t/m 30 decem-
ber 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen. 

Bestemmingsplannen

Alle kinderen in ons land in de leeftijd van
6 maanden tot en met 4 jaar en de huis-
genoten van kinderen van 0 tot 6 maan-
den krijgen begin volgende week een op-
roep voor  het halen van een inenting te-
gen  de Mexicaanse griep. De vaccinatie
bestaat uit twee prikken. Tussen de twee
prikken zit in ieder geval drie weken. Het
halen van beide prikken is belangrijk om
voldoende bescherming te bieden tegen
de Mexicaanse griep. 

Voor Bronckhorst zijn de 'prik'data 
25 november (eerste prik) en 16 december
(tweede prik) en de prikken worden

gegeven in sporthal De Kamp in Hengelo. 
De vaccinatie is op vrijwillige basis. Aan
de vaccinatie zijn geen kosten verbonden.

De uitvoering van de vaccinatiecampagne
gebeurt door personeel van de GGD,
thuiszorgorganisaties en gemeenten
gezamenlijk. De coördinatie is in handen
van GGD Gelre-IJssel.

Actuele informatie en veelgestelde
vragen over Nieuwe Influenza A (H1N1)
(Mexicaanse griep) vindt u op www.griep-
pandemie.nl of op de website van GGD
Gelre-IJssel: www.ggdgelre-ijssel.nl. 

Ook kunt u bellen met het landelijke
informatienummer (0800) 1100 (gratis) of
met GGD Gelre-IJssel, tel. (088) 443 30 00.

Locatie en data griepvaccinatie bekend

Help ook mee ons water schoon te houden.
Troep in het riool is schadelijker dan je denkt. Wat je met je afval doet,

en wat je wel en niet kan doorspoelen, lees je op nederlandleeftmetwater.nl

www.brandweerbronckhorst.nl
voor meer dan brand alleen .....



Openbare bekendmakingen - vervolg

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
19 november t/m 6 januari 2010 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Drempt, Zomerweg 8, het uitbreiden van een melkrundveehouderij waarop het Besluit landbouw

milieubeheer van toepassing is
• Hummelo, Loenhorsterweg 3, het veranderen van een akkerbouwbedrijf met kleinschalige

veehouderij waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Olburgen, Olburgseweg 36, het uitbreiden van een melkrundveehouderij waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is

Wet milieubeheer

Voornemen tot uitschrijving GBA 
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar zij volgens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staan ingeschreven.
Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. De gemeente heeft betrokkenen schriftelijk
op de hoogte gesteld van het voornemen over te gaan tot uitschrijving naar een onbekend adres. 

Omdat de GBA met ingang van 1 januari 2010 is aangewezen als Basisregistratie Personen heeft
deze uitschrijving ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om
de gegevens te gebruiken zoals opgenomen in de GBA. Om te komen tot een zorgvuldige besluit-
vorming stellen wij betrokkenen ook op deze wijze in de gelegenheid om gedurende drie weken
na deze publicatie informatie over zijn/haar adres te verstrekken. Ontvangen wij binnen drie
weken geen nadere adresinformatie, dan gaan wij over tot uitschrijving naar een onbekend
adres. 

Het gaat om de volgende personen (geslachtsnaam, voornamen en geboortedatum):
• Zweverink, Simone, 17-02-1977 
• Keizer, Willie Willem Johan, 06-08-2002 

Wijzigingsbesluit mandaat, volmacht en machtiging financieel beheer en
ondermandaat besluit afdeling Belastingen en ondersteuning
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat zij, ieder voor zover het hun 
dan wel zijn bevoegdheid betreft, in de vergadering van 10 november 2009 hebben besloten: 
het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2008 en de bij het besluit behorende mandate-
ringslijst, vastgesteld op 1 april 2008, sindsdien gewijzigd, te wijzigen en vast te stellen het
wijzigingsbesluit mandaat, volmacht en machtiging financieel beheer. 
B en w maken bekend dat het afdelingshoofd van de afdeling Belastingen en ondersteuning het
besluit van 16 mei 2008 heeft gewijzigd. Met deze besluiten hebben b en w, de burgemeester en
het afdelingshoofd een reeks bevoegdheden aangewezen die namens hen door medewerkers
van de gemeente kunnen worden uitgevoerd. 
Het wijzigingsbesluit mandaat, volmacht en machtiging financieel beheer en het ondermandaat-
besluit van de afdeling Belastingen en ondersteuning treden in werking op de dag na deze be-
kendmaking. De stukken liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de afdeling Maatschappij
en organisatie in het gemeentekantoor en zijn hier tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. 
Via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Snel naar � Verordeningenregister � Bestuur en recht
zijn de stukken zonder kosten te downloaden.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Parkeerverbod Molenaarserf, Hummelo 
Om hinder voor doorgaand verkeer en hulpdiensten te voorkomen, is onlangs een parkeerverbod
aangebracht langs de noordzijde van de Molenaarserf in Hummelo. Op dit moment worden voer-
tuigen geparkeerd langs de groenstroken aan de zuidzijde van de Molenaarserf. Hierdoor is het
gewenste effect niet bereikt. Om dit alsnog te bereiken, besloten b en w van Bronckhorst op 
10 november jl. een parkeerverbod in te stellen langs deze zijde van de Molenaarserf. We stellen het
parkeerverbod in door het aanbrengen van een gele onderbroken markering op de trottoirbanden. 

Inspraak 
De maatregel ligt ter inzage van 17 november t/m 29 december 2009. Als er binnen deze periode
geen schriftelijke bezwaren worden ingediend, voeren we de maatregel begin 2010 uit.

Verkeer en vervoer

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205,7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. 
Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoed-
eisende 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.

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

Pelgrom, Sterk in stevig werk!

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo – Tel: 0314-38 18 42 –  www.pelgrom.nl –  info@pelgrom.nl

Villa 12 HST
Hydrostatische 
aandrijving
12.5 PK B&S motor

85 cm multiclip/combi maaidek

Park Ranger
Met hydraulische 
stuurbekrachtiging
15,5 PK B&S motor

105 cm multiclip/combi maaidek

Viking 
Hakselaars 
GE150 GE250
Max. takdikte 35mm
Gedempte 
invoertrechter

Houtklover 
Vertikaal
7 Ton
230V 3000 Watt

MS270
Lichte trillingsarme motorzaag
Vermogen 3.5 PK. Zaagbladlengte 40 cm

MS170
Compacte motorzaag
Vermogen 1.8 PK. Zaagbladlengte 30 cm

MSE 140 CBQ
Met QuickStop kettingremsysteem
en kettingsnelspanner. Zaagbladlengte 30 cm

Houtklover Horizontaal
5 Ton
230V 1500 Watt  € 325,- voor € 275,-

7 Ton
 230V 2300 Watt € 450,- voor € 375,-

NU MET
GRATIS 
OPVANG-

BAK

Vanaf

259,-

NU MET

€ 50,- 
INRUIL-

KORTING

219,-

169,-

775,-

650,-

NU MET
GRATIS 

BIJL

644,-

589,-

NU MET
GRATIS 

KLOOFKRUIS

Vanaf

275,-

235,-

199,-
SPECIALE

WINTER

ACTIE

SPECIALE

WINTER

ACTIE

2.990,-

2.690,-
5.590,-

4.890,-

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

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

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

producten afkomstig uit 
goed beheerde bossen

©1996
Forest Stewardship Council A.C.

CU-COC-804814



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 47 van
16 november t/m

21 november 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN

Grolsch
Pilsener, 24 x 33cl

of Pilsener beugel,

16 x 45cl

13.29

9.99



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

Groepshotel De Tienhoeve is een *****groepsaccommodatie

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

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

www.detienhoeve.nl

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

presenteert vrijdag 18 december een

avondvullend concert uitgevoerd door

Fanfarekorps Koninklijke Landmacht

„„Bereden WBereden Wapens”apens”
o.l.v. Majoor Tijmen Botma

Prijs € 7,50 • Aanvang: 20.00 uur

Sporthal ‘t Jebbink • Het Jebbink 13 • Vorden

Kaartverkoop:

Bruna • Raadhuisstraat 20 • Vorden

Bonvrie • Spalstraat 14 • Hengelo

of via www.concordiavorden.nl

Nummer 1 in 
klanttevredenheid 

2009 

Al meer dan tachtig jaar laten ondernemers hun accountancywerkzaamheden door

GIBO Groep verzorgen. Ook voor personeels- en salarisadministratie en bedrijfskundig, 

fi nancieel, fi scaal, juridisch en personeelsadvies schakelen ondernemers GIBO Groep in. Als 

landelijke organisatie met meer dan zestig vestigingen combineert GIBO Groep de deskundige 

knowhow van een grote accountantsorganisatie met de persoonlijke betrokkenheid en 

kennis van de lokale markt. 

Niet voor niets is GIBO Groep in 2009 volgens onderzoeksbureau Blauw Research

beoordeeld als beste in de sector Accountancy en Belastingadvies. Dit onderzoek is voor 

de zesde keer in opdracht van Incompany 100 uitgevoerd onder 5.000 beslissers in het 

bedrijfsleven.

Wilt u meer informatie? Bel voor een vestiging bij u in de buurt ons kantoor in: 

Doetinchem (0314) 37 69 37, Groenlo (0544) 35 61 00, Lichtenvoorde (0544) 39 95 44,

Lochem (0573) 43 84 56, Ulft (0315) 69 52 69, Winterswijk (0543) 55 15 51,

Zevenaar (0316) 58 16 81 of kijk op www.gibogroep.nl.

GIBO Groep bedankt haar
klanten en medewerkers

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag
21 november

in de disco

DJ
Wicky

Wat is er fi jner om na een wandeling in de 
bossen de geest even te laten na genieten van de 
vele indrukwekkende geuren en kleuren van de 
natuur. Ellens Restaurant geeft u deze rust. 
In een sfeervolle ambiance, onder het genot van 
een drankje, kiest u uit onze speciale herfstkaart, 
of u neemt gewoon het “Herfst”smakelijk menu.

Tip: reserveer tijdig voor de Kerstbrunch

November “Herfst” smakelijk menu

normaal 34,50 nu bij inlevering van

deze bon 29,50 per persoon*

“Herfst”smakelijk

Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem. Tel. 0314 623253
Reserveren kan ook via www.ellensrestaurant.nl

Proeverij van voorgerechtjes
Gebakken Gamba in kataifideeg, Serranoham 
met schorseneren en hazelnoot en een 
bospaddestoelen bouillon

Sucade Black Angus 
geserveerd met een saus van crème de cassis
of
Zeebaarsfilet 
geserveerd met een saus van Oregano

Dessert
Duet van witte en pure chocolade met malaga 
roomijs 

*Reserveren gewenst: o.v.v. november “herfst”menu.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN

RAAMBILJETTEN

Iets te organiseren?
het drukwerk verzorgen wij graag



Omdat de aanschaf van een dorsma-
chine nogal in de papieren liep, werd
een dergelijk apparaat veelal geza-
menlijk door boeren aangekocht.
Daardoor ontstonden er in diverse
plaatsen in de Achterhoek dorsvereni-
gingen. Zo wist Ben Hiddink bijvoor-
beeld dat er in 1912 in het buurtschap
Velswijk een dorsvereniging bestond.
De verenigingen kregen mooie namen
als bijvoorbeeld ‘De Eendracht’, ‘De Sa-
menwerking’ of ‘De Vooruitgang’. In
de zestiger jaren van de vorige eeuw
werden de meeste verenigingen weer
opgeheven. In ‘Den Schaorpaol’ werd
ook beschreven hoe het dorsen met de
‘mölle’ vroeger in zijn werk ging. Het
dorsen ging het mooist met droog,
schraal weer, een beetje oostenwind
en niet te koud.

Het dorsen gebeurde in de meeste ge-
vallen door de zogenaamde ‘dors-
keerl’, de man die veelal met zijn
‘dorsmölle’ van boer naar boer trok.
De ‘dorskeerl’ bepaalde voor het begin

van het dorsen ook hoe de ‘mölle’
moest staan. Waar was de ondergrond
goed. Waar kwam de wind vandaan,
waar moest het stro naar toe? Wan-
neer het erg koud was, werd van het
eerste stro dat vrij kwam, ter bescher-
ming tegen de wind, een wal gemaakt.
Voor de dorskeerl was het hard wer-
ken, de mölle moest tijdig gesmeerd
worden en draaiende worden gehou-
den. Werkzaamheden in een omge-
ving van olie en stof!

Naast de parkeerplaats ten zuiden van
kasteel Hackfort aan de Baakseweg,
staat nog steeds de in de aanhef ge-
noemde ‘schure’. Insiders beweren dat
deze ‘dorsmachineschure ‘ ooit door
de dorsvereniging Hackfort voor een
fles jenever en een doos sigaren van
Baron Arend van Westerholt (bewoner
van het kasteel) werd aangekocht! De
schuur is thans in het bezit van Na-
tuurmonumenten. Wanneer men de
financiën rond krijgt wordt de ‘dors-
machineschure’ weer in oude luister

hersteld. Joost Bakker van
Natuurmonumenten
heeft goede hoop dat dit
ook gaat lukken en zegt:
‘We willen deze schuur
zodanig restaureren dat
het dienst kan doen als
een permanente tentoon-
stelling met wetenswaar-
digheden over dorsmachi-
nes uit vroeger tijden. We
willen langs de wanden
panelen aanbrengen met
verhalen, tekeningen en
foto’s. Misschien willen
zich nog wel belangstel-
lenden als sponsor aan-
melden’, zo zegt Joost
Bakker met een brede
grijns !

NATUURMONUMENTEN
heeft overigens nog meer
plannen in petto. Zo
wordt het koetshuis bij
kasteel Hackfort in sa-
menwerking met Drie-
kant Ambachtscentrum
uit Zutphen omgebouwd
tot een theeschenkerij. De
naam wordt dan ‘Koets-

huis Hackfort’. Dit wordt gerealiseerd
op de begane grond van het koetshuis.
Daar kunnen gasten b.v. terecht voor
informatie over de natuur en de omge-
ving en tot rust komen bij koffie en ge-
bak, licht alcoholische dranken of een
lichte lunch. Het ligt in de bedoeling
dat het theehuis dagelijks tijdens kan-
toortijden is geopend. Op de begane
grond naast het theehuis komt een
kleine bakkerij van Driekant. Via Drie-
kant gaan twaalf mensen in Het Koets-
huis Hackfort en de bakkerij een leer-
project volgen. Dit zijn mensen die in
het kader van relntegratie een be-
schutte werkplek nodig hebben om
weer in het arbeidsritme te komen of
mensen met een verstandelijke handi-
cap, die ervaring willen opdoen in een
bedrijf. 

Het zijn ook schoolverlaters van het
speciaal onderwijs die nog niet mee-
kunnen in het reguliere bedrijfsleven.
Voor en achter het theehuis wordt een
kleinschalig terras aangelegd. Achter
het pand komt een houten berging
waar de bewoners van het kasteel hun
auto, opslag en afval uit het zicht van
de gasten neer kunnen zetten. In de
vijver achter het koetshuis wordt een
klein drijvend vijverpodium gebouwd,
waar in het zomerseizoen enkele in-
tieme, niet versterkte, concerten kun-
nen worden gegeven. Men hoopt de
theeschenkerij in de zomer van 2010
feestelijk te openen.

Wens van Natuurmonumenten

Dorsmachineschure Hackfort

De ‘dorsmachineschure’ van de vroegere dorsvereniging ‘Hackfort’ is nog
helemaal origineel maar is wel slim in verval. De schuur heeft aan de voor-
en achterkant grote deuren’, zo schreef Ben Hiddink vorig jaar in het blad
‘Den Schaorpaol’ (kwartaalbericht van het Staringinstituut). Hij ‘verhaalt’
in dat blad tevens over het dorsen in vroeger tijden. Alvorens ruim een
halve eeuw geleden de ‘combine’ zijn intrede deed, werd het zaad (rogge,
tarwe, haver) ’s winters gedorst. Daarvoor werd de ‘dorsmölle’ gebruikt.
Een dergelijke mölle paste over het algemeen qua grootte niet in de
bestaande ‘wagenlose’ en werd er een speciale schuur ‘op maat’ gebouwd.

Deze 'schure' wordt straks in oude luister hersteld.

Wij zijn direct na de zomervakantie
begonnen en hopen begin december
klaar te zijn. De natte stukken in het
gebied zijn afgeplagd. De laak die door
het gebied loopt is ‘verondiept’. Ook is
de ‘oude loop’ van de laak weer opge-
pakt. Alvorens we met de werkzaam-
heden zijn begonnen, hebben de be-
woners in het gebied mee kunnen
denken. We hebben zelfs met een
groep mensen bij een soortgelijk pro-
ject in Duitsland een kijkje genomen. 

Enkele boeren hebben de afgelopen
tijd een stuk grond aan Natuurmonu-
menten verkocht. Eén boer heeft de in
dit gelegen gebied zijn boerderij ver-
kocht en heeft elders weer nieuw ge-
bouwd.

Het uitgangspunt is en blijft dat de
landbouw hier zijn plek behoudt. De
‘oude essen ‘ blijven essen, wel hebben
we ze hersteld. Daar wordt rogge, ha-
ver en spelt verbouwd. Inmiddels zijn
de gronden al met rogge ingezaaid. In
het gebied worden ook wandel- en rui-
terroutes aangelegd, die aasluiten op
bestaande paden. 

Ook zijn er vier poelen aangelegd. Spe-
ciaal bedoelt voor de Kam-salamander,
een zeldzaam dier dat zich van poel
naar poel verplaatst. Ze gebruiken het
water alleen voor de voortplanting’, zo
zegt Joost Bakker. Natuurmonumen-
ten heeft voor de nabije toekomst nog
meer plannen. 
Zo wil men op de plek van de voorma-
lige jeugdgevangenis (tussen de Al-
menseweg en de Werkseveldweg) een
schaapskooi bouwen.

Joost Bakker: ‘Momenteel wordt dit
gebied begrazen door een schaaps-
kudde van maximaal 300 schapen van
de Stichting Graafschaps Niejboer.
Schaapsherder Philip Vaartjes houdt
samen met twee vrijwilligers toezicht
op de kudde. De te bouwen schaaps-
kooi is niet alleen bestemd als onder-
komen voor de schapen (’s winters),
maar wordt zodanig gebouwd dat er
ook plaats is voor educatieve en infor-
matieve activiteiten. We denken daar-
bij o.m. aan een ontvangstruimte voor
scholen (educatief onderwijs). 

De vergunning wordt binnenkort aan-
gevraagd en als de gemeente de te ver-
wachten toestemming heeft verleend,
is de verwachting dat de schaapskooi
in 2012 gereed zal zijn’, aldus Bakker.

Afgelopen voorjaar konden de bezoe-
kers tijdens de Brocantemarkt in Vor-
den al een voorproefje nemen. De
nieuw te bouwen schaapskooi werd
daar namelijk in mini-formaat nage-
bouwd. Ook liepen er die dag (in een
kooi) op het grasveld naast de her-
vormde dorpskerk, een aantal Schone-
beker schapen te grazen. Schapen die
bij de kudde van Philip Vaartjes beho-
ren. ‘Schippersdouwesarchitectuur’
uit Wierden heeft een impressie ge-
maakt van de nieuw te bouwen
schaapskooi. Belangstellenden die het
beheer en de ontwikkeling van het
prachtige stukje Achterhoek in het
Grote veld willen steunen kunnen
voor 15 euro ‘vriend’ worden van ‘De
Grazers’ in de Achterhoek! Aanmel-
den bij ‘De Graafsekamp, Werkseveld-
weg 2, 7231 PH Warnsveld.

Schaapskooi
Plaats voor educatieve en informative activiteiten

Aan de noordkant van Vorden, in het gebied liggend tussen de Almense-
weg, de Oude Borculoseweg en de Weg naar Laren, is het één en al bedrij-
vigheid. Daar wordt door Natuurmonumenten in samenwerking met het
Waterschap Rijn en Ijssel een mooi stukje cultuurlandschap hersteld.
Joost Bakker (Natuurmonumenten) hierover: ‘Dit is een onderdeel van de
plannen ‘Investering Landschappelijk Gebied’ dat de komende jaren (in
2013) moet zijn afgerond. Het plan Grote Veld is daar weer een onderdeel
van. Het gebied waar het om gaat is ongeveer 70 ha groot.

Impressie nieuw te bouwen schaapskooi.

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

hier graag langer vertoeven en meer
kinderen in Vorden thuis bezoeken.
Dit gebeurt op 4, 5 en 6 december.
Om hiervoor een afspraak te maken
kan men het onderstaande bellen.
Voor een kleine onkostenvergoeding
zal de Sint, met twee van zijn beste
Pieten, bij jullie thuis een onvergete-
lijk moment verzorgen. 06-21216299
(graag na 17.00 uur)

Gezellig avondje

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

Met o.a.sieraden, bloemstukjes, mar-
sepein, jam, geschenken van hout en

plexiglas en natuurlijk een verloting
en nog veel meer. Ook zijn er oude
boeken en een kleine rommelmarkt.
Het wordt super gezellig, vooral als u
ook komt! 

De opbrengst van de zelf gemaakte
artikelen van de groep en dagverzor-
ging komt ten goede aan de bewo-
ners van De Wehme. Iedereen is
meer dan welkom !

Najaarsmarkt De Wehme
Zaterdag 28 november is het weer
zover. Oliebollen, nieuwjaarrolle-
tjes maar ook erwtensoep en slaa-
tjes al dan niet samen met de be-
zoekers van de groep en dagver-
zorging zelf gemaakt. Verder veel
kraampjes, met allerlei leuke heb-
be dingetjes.

Rechts de toekomstige theeschenkerij.
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GGD Gelre-IJssel organiseert in de ko-
mende weken, in samenwerking met

de thuiszorgorganisaties in de regio
Gelre-IJssel, in alle gemeenten een
'prikdag'. Na drie weken volgt een
tweede vaccinatieronde. De data en lo-
caties worden vermeld in de oproep
die binnenkort verzonden wordt aan
de doelgroep. 

Actuele informatie en veelgestelde
vragen over Nieuwe Influenza A
(H1N1) (Mexicaanse griep) kunt u vin-
den op www.grieppandemie.nl of op
de website van GGD Gelre-IJssel:
www.ggdgelre-ijssel.nl. Ook kunt u
bellen met het landelijke informatie-
nummer 0800 - 1100 (gratis) of met
GGD Gelre-IJssel, tel.: 088 - 443 30 00.

Griepvaccinatie jonge kinderen
Er komt een vaccinatiecampagne
tegen Nieuwe Influenza A (H1N1)
voor jonge kinderen. Dat heeft mi-
nister Klink op 9 november beslo-
ten op advies van de Gezondheids-
raad en het RIVM. Alle kinderen in
de leeftijd van 6 maanden tot en
met 4 jaar en huisgenoten van kin-
deren van 0 tot 6 maanden krijgen
binnenkort een oproep voor het
(in hun gemeente) halen van een
inenting tegen de Mexicaanse
griep. De vaccinatie geschiedt op
vrijwillige basis.

Na de Kunst10Daagse van 2009 werd
onder de deelnemers een enquête ge-
houden. De conclusies hiervan zijn
meegenomen in het opstellen van de
voorwaarden voor deelname in 2010:
De deelnemers zijn alle dagen gedu-
rende de tiendaagse geopend, dit jaar
van 7 t/m 16 mei en (minimaal) van
11.00-17.00 uur. Voor de deelnemers
zijn 100 programmabrochures be-
schikbaar, maar zij krijgen deze even-
eens digitaal, in PDF formaat. Deze
materialen kunnen door de deelne-
mers ingezet worden ter promotie van
Bronckhorst Kunst & Cultuur, Natuur-
lijk! Aan elke deelnemer wordt ge-

vraagd om informatie en/of een kunst-
werk ten behoeve van een overzichts-
tentoonstelling ergens in de Gemeen-
te Bronckhorst. Daar kunnen bezoe-
kers zich oriënteren en laten informe-
ren over de Kunst10Daagse. 

Deelnemers betalen vooraf het voor
hen van toepassing zijnde deelne-
mersbedrag en krijgen gelegenheid
om een full colour schuine broekvlag
met stok of beach vlag, voorzien van
logo van Bronckhorst Kunst & Cul-
tuur, Natuurlijk! aan te schaffen. De
prijzen van bovenstaande staan op het
aanmeldingsformulier.

Ook voor 2010 wordt een fraaie pro-
grammabrochure gemaakt, waarin de
routes worden opgenomen, evenals de
adresgegevens met een foto van (werk
van) de deelnemer. Ook de internetsi-
te is te raadplegen: www.kunstbronck-
horst.nl. Over de manier van aanleve-
ren van adres, programmagegevens
en fotomateriaal zal begin december
2009 meer informatie worden ver-
strekt door de VVV Bronckhorst.

De aanmeldingsformulieren dienen
vóór 1 december 2009 worden ge-
stuurd naar de VVV Bronckhorst, Kerk-
straat 1-B, 7251 BC Vorden. 

Voor vragen en/of opmerkingen kun-
nen belangstellenden zich wenden
tot Jopie Wullink, email:
jwullink@vvvbronckhorst.nl

Ook in 2010 Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk!

Aanmelden tot 1 december

De vierde Kunst10Daagse van
Bronckhorst Kunst&Cultuur, Na-
tuurlijk vindt plaats van 7 tot en
met 16 mei 2010. Voor deze
Kunst10Daagse wordt een nieuwe
brochure samengesteld, met een
vertrouwde formule: Kunst en Cul-
tuur te bezichtigen in de galeries,
ateliers en tentoonstellingsruim-
ten, terwijl de route de Natuur in
Bronckhorst laat beleven. Een en-
thousiaste commissie is begonnen
met de voorbereidingen. Deelne-
mers van 2009 ontvingen onlangs
een aanmeldingsformulier. Kun-
stenaars die aankomend jaar even-
eens willen meedoen, kunnen zich
aanmelden bij de VVV Bronck-
horst. Voor beiden geldt dat de in-
schrijving voor 1 december 2009
moet plaatsvinden.

De beachvlag met het logo van Bronckhorst, Kunst & Cultuur, natuurlijk!

Het is de elfde keer dat Plan Neder-
land de tweejaarlijkse scholierenactie
organiseert. In het kader van deze ac-
tie, zwemmen en schaatsen de leerlin-
gen zo veel mogelijk geld bij elkaar
voor het waterprogramma van Plan.
De scholieren laten zich door familie,

vrienden en buren per rondje sponso-
ren. De opbrengst van de actie is dit
jaar bestemd voor toegankelijk en vei-
lig drinkwater voor kinderen en hun
omgeving in Zambia. In Mansa in de
provincie Luapula legt Plan waterpun-
ten aan, bouwt Plan latrines bij hui-

zen en scholen en wordt de bevolking
getraind over hygiëne, het onderhoud
en beheer van drinkwatersystemen en
het opzetten van groentetuintjes.
Ruim 120.000 volwassen en kinderen
profiteren van dit project. Plan Neder-
land vindt dat elk kind recht heeft op
goede gezondheid, schoon drinkwa-
ter en goede hygiëne. Daarom organi-
seert Plan elke twee jaar een grote
scholierenactie om kinderen in Afrika
te steunen.

't Beeckland 
zwemmen en schaatsen voor water

Ruim 170 leerlingen van 't Beeckland zetten zich afgelopen maandag in
voor een waterprogramma in Zambia. Over heel Nederland verspreid,
doen zo'n 450 scholen mee aan deze actie. De scholen hopen dit jaar
minimaal 900.000 euro op te halen voor Plan Nederland.

Bovenste rij vlnr Rik Pasman, Jurgen
Teunissen (shirtsponsor), Mark Lei-
sink, Richard Buma, Rob Pelgrom en
Sjaak Bremer .

Middelste rij vlnr: Bert Koenders (trai-
ner/coach) Maurice Landaal, Erik Pel-
grom, Patrick Visser, Bas Pelgrom Sander
Wiegmink en Johny Tankink (Leider).

Onderste rij vlnr: Sam hartjes, Luc
van Hagen, Andre Evers, Stan Stieke-
ma, Riekele Witteveen, Frank Tieben,
Mart Keizer (ontbreekt) Willem Bilder-
beek (ass. Scheidsrechter)

HC'03

Teunissen Transport verlengd sponsorcontract met HC'03.

En dat doet het koor op dit moment.
Waarvan? Hoor ik U denken. Nou het
koor is in de ban van haar 20 jarig ju-
bileum. En ter ere hiervan zal het
koor op 22 november aanstaande een
geweldig concert geven. Alle koorle-
den zetten zich in. Er is al hard ge-
werkt aan decoratie en nu hangt de
wereldbol te drogen en te wachten op
de continenten op de aarde. Dit
maakt dat het koor een grote onder-
linge betrokkenheid ervaart en daar
kan je van genieten. We hebben er

zin in met z'n allen! We naderen het
concert en dat is voelbaar en zicht-
baar om Enjoy heen. Allerlei sponsors
hebben zich bereid getoond Enjoy fi-
nancieel een warm hart toe te dra-
gen. De affiches voor het concert ziet
u zo langzamerhand overal hangen.
Het geheel krijgt steeds meer vorm.
De koorleden worden onderworpen
aan extra repetities onder leiding van
onze inspirerende dirigent: Piet Piers-
ma uit Vorden. Hij weet als geen an-
der het koor op te zwepen om zo alles

uit het koor te halen wat er in zit en
wil dat op 22 november aan u laten
horen en zien. Het thema van con-
cert Enjoy in haar element is dan ook
heel passend. En deze elementen zult
u in verschillende vormen terug zien.
Bent u ook benieuwd naar dit en-
thousiaste koor dat haar jubileum
graag met u wil vieren? Kom dan op
22 november naar de Remigiuskerk
in Steenderen. Het concert zal om
20.00 uur beginnen. De entree is gra-
tis, wel zal er een collecte zijn. Enjoy
hoopt ook U van harte te mogen be-
groeten.

Jubileumconcert Enjoy
Er is een koor genaamd Enjoy in Steenderen. Dat betekend "Geniet".
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Om elkaar weer eens terug te zien,
oude herinneringen op te halen en
verder bij te praten, heeft een
groepje oud-Sturkanezen het plan
opgevat het komende voorjaar een
reunie te organiseren. Kees Abbink,
Fred van Eijsden, Jannie Klumper-
Vos, Jan van Lindenberg en Gerrie
Welmers-Beekman roepen u op -als
u ditzelfde gevoel heeft en in prin-
cipe mee wilt doen- te bellen, te
schrijven of te e-mailen met opgave
van naam, adres, tel.nr., zo moge-
lijk email-adres + de afdeling waar
u heeft gewerkt. Men ontvangt dan
in januari 2010 nadere informatie
over tijd, plaats, programma en de
kosten. Pas na betaling is de opgave
definitief.

OPGAVE VAN DEELNEMING BIJ:
Cees Abbink, 't Cornegoor 44, 7232
GG Warnsveld tel. (0575) 51 77 79. 
Fred van Eijsden, Weerdslag 51,
7206 BS Zutphen, 
fredvaneijsden@gmail.com.
Gerrie Welmers-Beekman, Baank-
straat 59, 7205 AX Zutphen, tel.
(0575) 51 86 28.
Jannie Klumper-Vos, Akkergeelster
10, 6971 MH Brummen 
Jan van Lindenberg, Emmalaan 7,
7204 AT Zutphen, tel. (0575) 517095.

Reunie
Sturka
Oproep aan 

oud medewerk(st)ers 

van Sturka
Tijdens de jaren -40, -50 en -60
was Sturka een begrip in Zut-
phen en wijde omgeving. Het
was een confectie industrie voor
dames-, heren- en sportkleding,
die in heel Nederland en daar
buiten zeer werd gewaardeerd
en gekocht. Er werkten honder-
den medewerk(st)ers, waarvan
er nu, ruim 30 jaar na de defini-
tieve ondergang van het bedrijf,
nog velen met plezier aan die
tijd terugdenken.

Bio, van het Griekse 'bios' betekent le-
ven, een vervoeging die de afgelopen
jaren in toenemende mate geassoci-
eerd wordt met levensmiddelen, land-
bouw, textiel, kleding en architectuur.
De wens om af te zien van al het kunst-
matige en terug te gaan naar het na-
tuurlijke, heeft geleid tot een expo-
nentiële markt respons, in zo'n grote
mate dat  vandaag de dag elke pro-
ductsector in meer of mindere mate
voorziet in de behoefte aan natuurlij-
ke en biologische producten, ethische
en ecologisch duurzame oplossingen.
Helaas is de verwarring rondom 'bio'
vaak net zo groot en wordt deze vaak
op onjuiste wijze gebruikt. Ook in de
wereld van de schoonheid zien we de-
ze tendens en dus claimen diverse cos-
metische producten de "natuurlijke"
en biologische oorsprong van hun in-
grediënten, ongeacht de productie en
de concentratie van deze bestandde-
len, waardoor bij de eindgebruiker het
risico van verwarring en misleiding
ontstaat omtrent de werkelijke biolo-
gische oorsprong van het gekochte
product. Daarom spelen merkbe-
trouwbaarheid en certificering een
fundamentele rol om de werkelijke
kwaliteit en betrouwbaarheid van bio-
logische cosmetische producten te ga-
randeren.

Met groot commitment introduceert
Martine Hair + Beautysalon: [comfort
zone] sacred nature, gemaakt volgens
de meest strenge Ecocert ® normen en
daarmee officieel geaccepteerd als na-
tuurlijk en biologisch cosmeticapro-
duct.  Alle referenties zijn voor 99% na-
tuurlijk en voor tenminste 20% afkom-
stig van de biologische landbouw. Het
ontbreken van parabenen, minerale
oliën, kleurstoffen, siliconen en syn-
thetische parfums, zijn voor consu-
menten die een eco-levensstijl nastre-
ven belangrijke beweegredenen. De or-
ganische formules hebben geen nega-
tief effect op de zintuiglijke verfijning,
de producten hebben een natuurlijke,
zachte en comfortabele geur, gecertifi-
ceerd door Ecocert ®. De producten
zijn bewezen effectief, gegarandeerd

door dermatologische tests welke aan-
tonen dat de producten behalve elasti-
citeit en een anti-aging werking  ook
een effectieve verdediging van het cel-
lulaire DNA bieden. De aanwezigheid
van buriti-olie en extract van de vlin-
derboom beschermt het cellulaire
DNA en het defensiemechanisme van
de huid.  De recyclebare verpakkin-
gen, van waterverf bedrukt gerecycled
papier, maakt  sacred nature een pro-
ductlijn die volledig coherent is met
de duurzame en ecologische filosofie
van de onderneming. Bij alle strategi-
sche keuzes en bedrijfsprocessen
wordt het milieu en de mensen die
daarin wonen gerespecteerd (Respon-
sible Care Project). Bovendien neemt
[comfort zone] deel aan het Energy
Lifegate project, tijdens het productie-
proces wordt alleen gebruik gemaakt
van duurzame energiebronnen. En
met het Lifegate Zero Impact initia-
tief, wordt de uitstoot van CO2 gecom-
penseerd door het planten van bomen
in Costa Rica. 

[ comfort zone ] benadrukt haar ethi-
sche en duurzame filosofie, welke
voor al haar productlijnen - zowel pro-
fessioneel als retail - garant staat voor
geavanceerd wetenschappelijk onder-
zoek, de keuze van veilige werkzame
bestanddelen, aangename texturen,
het respect van mens en milieu, be-
trouwbaarheid en effectiviteit. [ com-
fort zone ] sacred nature is een com-
pleet systeem voor verzorging van ge-
laat en lichaam, opgesteld volgens de
ECOCERT ® normen en garanderen: "
Een anti-oxidant schild en DNA cellu-
laire bescherming dankzij buriti-olie
en extract van de vlinderboom uit bio-
logische teelt.
99% van de ingrediënten zijn van na-
tuurlijke oorsprong.
Tenminste 20% van de ingrediënten
zijn van biologische teelt. 
Zonder parabenen, minerale oliën,
kleurstoffen, siliconen en syntheti-
sche parfums.
Recyclebare en milieuvriendelijke ver-
pakking (waterverf bedrukt gerecy-

cled papier).
Productieprocessen respecteren mens
en zijn milieu (Responsible Care Pro-
ject). 
Naleven van het Lifegate Zero Impact
Project: tijdens het productieproces
wordt alleen gebruik gemaakt van
duurzame energiebronnen en de uit-
stoot van CO2  wordt gecompenseerd
door het planten van bomen in Costa
Rica. 

Bent U nieuwsgierig geworden en wilt
u kennis maken met de nieuwe lijn Sa-
cred nature van [comfort zone] kom
dan naar onze GRATIS inloopavond op
vrijdag 20 november a.s. 

U krijgt deze avond uitleg over sacred
nature, er worden demonstraties gege-
ven, U kunt uw huid laten analyseren
en er zijn leuke sinterklaas en ker-
staanbiedingen. Tot vrijdagavond 20
november. Martine Hair + Beauty-
salon, Sint Michielsstraat 2B, Hengelo
Gld, 0575-465715

Martine Hair + Beautysalon Introduceert:sacred nature
Martine Hair + Beautysalon intro-
duceert op vrijdagavond 20 novem-
ber [comfort zone] sacred nature. U
kunt deze avond GRATIS kennis
maken met deze nieuwe lijn van
[comfort zone].

Het huis heeft nu alle uiterlijke ken-
merken van een Achterhoekse haveza-
the, maar dat is niet altijd zo geweest.
Het oorspronkelijke huis is gebouwd
rond 1613 en zou toen ook zijn naam
gekregen hebben. In 1710 wordt het
huis drastisch verbouwd en zal dat ui-

terlijk bewaren tot 1925. Toen werd
het ingrijpend verbouwd. Er werd een
ander dak gemaakt, dat met leien in
plaats van pannen gedekt was en er
werd een klokketorentje geplaatst, ten
koste van zijn uiterlijk. De privaatto-
ren tegen de rechterzijde werd ver-

hoogd tot boven de daklijst. In de tuin
vindt men herinneringen aan de oude
tuinaanleg uit de achttiende eeuw,
een sieraad hiervan is het ‘grand-ca-
nal’. Het huis heeft een fraaie ingangs-
partij uit 1711 en ook directe omge-
ving is buitengewoon mooi. In 1961
werd het landgoed verkocht aan een
belegger. Deze liet één der koetshui-
zen verbouwen tot weekendhuis,
maar door geldelijke problemen is het
nooit tot restauratie van het kasteel
gekomen. Het Onstein, toen onderge-
bracht in De Eekhoeve B.V., werd in
1978 opnieuw verkocht, nadat het
zo'n twintig jaar leeggestaan had. Het
huis onderging toen wel een grondige
restauratie. Nodig was dat wel, onder
meer was de achtergevel verzakt.
Heeft u ook een oude foto of verhaal?
Stuur of mail deze dan naar Fred Wol-
sink, Wisselt 75, 7021 EH te Zelhem.
E-mail: rdh@contact.nl

Op een oude landkaart (circa 1788) is te zien, dat er zich bij Varssel van
oudsher 3 zandwegen richting Vorden splitsten. Eén langs het Zelle, Sta-
pelbroek en de Kieftskamp, één noordelijk van het Zelle via Linde naar
Huis Vorden en ook één via Linde langs Onstein naar de Wientjesvoort. Bij
deze derde weg is de naam ‘Onstedeynck’ ingetekend.

Rondom de Hessenweg (113)

De band bestaat al 45 jaar, hoewel ze niet
al die 45 jaar samen hebben gespeeld. Ze
begonnen in 1964 en behaalden toen in
korte een enorm grote populariteit. Vijf
jaar lang speelden ze menig jongeren-
soos, beatkelder of danszaal plat, toen in
1969 het doek viel voor de band. Ieder
ging zijn eigen weg, al bleven ze wel alle-
maal muziek maken. In 1983, jaren ou-
der, wat wijzer en muzikaal inmiddels
veel beter, pakten ze de draad weer op.
En ze treden nog regelmatig op. Ze zijn
hun repertoire van de sixties trouw ge-
bleven en spelen veel nummers van
Them (met Van Morrison), de Stones,
Kinks en de Animals. Vernieuwing? Ja, in
apparatuur en instrumenten. En ook
nieuwe nummers, maar dan wel uit de
jaren zestig, die ze voorheen nog niet
speelden. “We hebben er dan ook veel

zin in”, aldus Willem van Dooren, ooit
in 1965 als zanger bij de band gevraagd
omdat hij zo’n beetje het langste haar
van Doesburg had. Samen met drum-
mer Wil Elissen (1964), bassist Ernst Wer-
nicke (1964) en gitarist Miel Groothedde
(1965) maakt hij deel uit van de ‘ouwe
hap’. 
Gitarist Gé Klap, een generatiegenoot,
maakt pas sinds tien jaar deel uit van de
band. U kunt de uitzendingen van
live@ideaal.org bijwonen (er wordt geen
entreegeld gevraagd) of te beluisteren
via Radio Ideaal en de livestream websi-
te Radio Ideaal. Bands en artiesten die
ook in het programma live willen ko-
men spelen, kunnen mailen naar
live@ideaal.org of schrijven naar Ideaal
Radio, Televisie & Internet, t.a.v. live@ide-
aal.org Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

The Jibs

Woensdagavond 18 november speelt de band ‘The Jibs’ tussen 20.00 en
22.00 uur een aantal nummers live in het programmalive@ideaal.org, dat
vanuit Café ‘de Mallemolen’ in Zelhem wordt uitgezonden.

Het Koninklijk Zutphens Mannenkoor
heeft dit jaar de mooiste kerk van Gel-
derland uitgekozen voor haar jaarlijke
kerstconcert: de St Willibrorduskerk in
Vierakker. Op zondagmiddag 20 decem-

ber a.s. vanaf half vier zingt het koor een
mix van Engelse en Duitse kerstliederen,
afgewisseld met klassieke Latijnse gezan-
gen zoals het beroemde Ave Verum van
Mozart en het net zo fraaie Ave Verum

van Edward Elgar. Als speciale gasten
ontvangt het koor de Brummense zan-
geres Allette van de Brul en het klarinet-
kwartet Kla-vier, bestaande uit vier da-
mes die allen aan het conservatorium
van Zwolle hebben gestudeerd. De pia-
nobegeleiding is in handen van Praas.

Kerstconcert KZM
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Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

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

Breng nu uw fiets of electrische fiets 
voor een grote (winter) beurt,

voorkom wachttijden in de zomer
en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu € 57,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu € 42,50

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Deze aktie is geldig in de maanden:
november, december en januari.

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR!

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
fa.slotboom@planet.nl / www.slotboomtweewielers.nl

Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 
of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD.

Hans Rietman Goud- en zilversmid 25 jaar in Zelhem

www.de-goudsmid.nl
Tel. 0314-623584

Kerkweg 13
7021 CM
Zelhem

• verkoop van gouden en zilveren sieraden
• herinneringssieraden
• trouw- en relatieringen
• jubileumsieraden en relatiegeschenken

• ontwerpen en veranderen van sieraden
• reparatie en restauratie werkzaamheden
• zetten van edelstenen
• inkoop oud goud

Exklusiv und Individuell

Nieuw in de collectie: 
Charlot Borgen Bedels.

ddee  hheellee   mmaaaanndd  nnoovveemmbbeerr   eenn   ddeecceemmbbeerr

JJuubbii lleeuummaaaannbbiieeddiinnggeenn  
oopp  ddee  ggeehheellee  ccooll lleecctt iiee   

vvaannaaff   1100%%

ZEKER NU

Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Schiphol-Rijk. Afgebeeld model kan afwijken van de standaard-

HERWERS MITSUBISHI
Gelderhorst 2,

7207 BH ZUTPHEN,
Tel. 0575 - 52 65 90

EDITION ONE VANAF €11.599,-*
Standaard uitgerust met:

PAKKETVOORDEEL

*

PAKKETVOORDEEL

MITSUBISHI COLT EDITION TWO, 5-DEURS UITVOERING

De

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

OOK U KRIJGT MISSCHIEN NOG BELASTINGGELD TERUG

Wij hebben geconstateerd dat veel mensen welke geen belasting-
aangifte hebben ontvangen toch voor teruggave in aanmerking
kunnen komen. Hebt u over 2008 of voorgaande jaren geen aan-
gifte ontvangen, neem dan contact met ons op.

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

Bel voor informatie 0575-462216.

Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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Bas Brinkerink, directeur regio Achter-
hoek, is bijzonder trots op deze presta-
tie, wij moeten natuurlijk onze klan-
ten en medewerkers bedanken voor
dit geweldige resultaat. 

Na twee jaar in de top drie nu de eer-
ste plaats, met een recordscore, en dat
terwijl wij nog druk bezig zijn met
een kwaliteitsslag in de digitale

dienst-verlening aan onze klanten zo-
dat wij onze concurrenten weer een
stapje voor zijn. De GIBO Groep haalt
overall de hoogste score voor service;
Brinkerink: dat heeft ongetwijfeld te
maken met de cultuur in de organi-
satie, wij staan gewoon dichtbij de
client.

De GIBO Groep is een landelijke opere-
rende accountancy- en adviesorganisa-
tie met ruim zestig vestigingen. Voor
ondernemers die geinteresseerd zijn
verwijzen wij naar de site www.gibo-
groep.nl, hier kunt u ook onze maan-
delijkse digitale nieuwsbrief opvragen.

Waarderingscijfer hoger dan ooit

GIBO Groep beste accountant
Uit het klanttevredenheidsonder-
zoek van Blauw Research is GIBO
GROEP onder de categorie accoun-
tants en adviseurs op de 1e plaats
geeindigd.

Zaterdag 21 november a.s. houdt
School de Paradox in Vorden van
14 tot 16 uur een open middag. 

Op deze democratische school voor
kinderen tussen 4 en 18 jaar zijn er
geen verplichte lessen of een verplicht
rooster. Kinderen zijn van nature
nieuwsgierig en onderzoekend. Zoals
een kind ‘vanzelf’ leert lopen en pra-
ten, zo kunnen kinderen ook leren le-
zen, schrijven en rekenen. Wanneer
een kind eraan toe is, kan hij of zij de
hulp krijgen die hiervoor nodig is. Het
ene kind begint jonger dan het ande-
re, maar iedereen leert het en dat zon-

der stress of dwang. In Amerika is hier
al meer dan 40 jaar ervaring mee. Ou-
dere kinderen gaan vaak één of twee
dagen per week op stage, bijvoorbeeld
bij een kinderdagverblijf of een com-
puterzaak. Zo komen ze erachter in
welke richting zij een vervolgoplei-
ding willen doen. Men kan op de open
middag kennismaken met begeleiders
en leerlingen. Er zijn boeken om in te
bladeren, dvd’s om te bekijken en de
koffie en thee staan natuurlijk klaar.
De school is gevestigd aan de Nijver-
heidsweg 2 in Vorden, vlakbij het sta-
tion. Tel. (0575) 470 697. Voor meer
informatie www.schooldeparadox.nl

School de Paradox 
houdt open middag

Leuke ideeën om uw huis te versieren
doet u bij hen op. Maar ook om uw
kerstboom aan te kleden, hebben zij
een groot assortiment. Ook voor een
cadeau voor onder kerstboom vindt u

hier. Daarom nodigen zij u graag uit
om op vrijdag 27 november van 14.00
uur tot 21.00 uur een kijkje bij ons te
komen nemen. Zij zorgen voor de
koffie, chocolademelk en glühwein.

Tevens laten zij u doorlopend een
bloemschik demonstratie zien, zodat
u ook zelf aan de slag kunt voor uw
eigen kerst-, tafelversieringen, of voor
uw eigen kerstbloemstukken.

Kok Bloemenservice, Rijksstraatweg
64-86 Warnsveld.

Kerst 2009

Bij Kok Bloemenservice in Warnsveld zijn ze er klaar voor. Hun winkel is
weer helemaal in kerstsfeer. Zij zijn voor u op zoek geweest naar de nieuw-
ste kersthangers, trends en andere cadeau artikelen.

Op maandagavond 23 november is ie-
dereen daarbij van harte welkom. Aan
de orde komen dan de agendapunten

van de komende raadsvergadering,
zoals Visie Landbouwontwikkelings-
gebied Halle-Heide en de beleidsnota
Kunst en Cultuur. 
Bovendien kan ieder onderwerpen uit
de gemeentepolitiek  ter sprake bren-
gen. Want elke burger heeft met die
politiek te maken.

D66 op locatie
D66 Bronckhorst houdt ook deze
maand een openbare fractiever-
gadering. Nu in Zelhem, in Café De
Tol, Keijenborgseweg 1.

Ondernemers in Doetinchem en om-
geving gaan zich inzetten voor de lo-
kale vmbo-leerlingen. Op initiatief van
AOC-Oost en Metzo College, IG&D en
de gemeente Doetinchem gaan zij
leerlingen beter voorbereiden op werk
en vervolgopleiding. Op 10 februari
komt er een bijeenkomst voor 800
vmbo-leerlingen met honderden be-
roepskrachten uit alle sectoren. 
Vier weken later op 9 maart volgt een
'doedag' waarop de scholieren nog
veel gerichter met een beroepsbeoefe-
naar kunnen doorpraten over zijn of
haar werk. De bedrijven hebben de
vmbo-ers de komende jaren hard no-
dig. Laten we elkaar inspireren en
stoppen met alleen maar negatieve
verhalen over het VMBO (ruim 60%

van het totaal aantal kinderen). "Kin-
deren zijn niet gek, die horen dat ook
allemaal. Het gaat zelfs zover dat ze
zeggen: 'als ik maar niet naar het
VMBO hoef. Dat is funest voor hun mo-
tivatie."

Uitval op het (v)mbo is soms het gevolg
van verkeerde keuzen van leerlingen.
Het is daarom dat beide scholen hun
leerlingen meer in contact willen
brengen met beroepsbeoefenaren. Het
project startte dit jaar met 'inspiratie-
sessies' voor docenten. Motivatie en in-
spiratie, daar gaat het om, "Je moet de
dromen van leerlingen geen kopje
kleiner maken. Het vuur moet worden
aangewakkerd.  

Beroepskrachten die willen meedoen
aan het project, kunnen zich melden:
www.DoetinchemOnStage.nl

Op de bres voor vmbo-Ieerling
Inspiratie moet terug, vuur moet
worden aangewakkerd

De ongeveer 40 deelnemers kregen za-
terdagmiddag tijdens de slipjacht
door de contreien van Vorden een pri-
ma parcours voorgeschoteld. ‘ Een
prachtige vochtige bodem, uitstekend
geschikt voor de honden om het spoor
van de ‘namaakvos’ te volgen’, zo
sprak Tiny Koning na afloop. Zij vormt
samen met Albert Mulderije en Appie
Noordkamp het jachtcomité Vorden .
De slipjacht vindt overigens plaats on-
der auspiciën van de ‘ Koninklijke Ne-
derlandsche Jachtvereniging ‘. Nadat

Appie Noordkamp het gezelschap had
welkom geheten werd de jacht aange-
blazen bij kasteel Vorden, waarna de
eerste run aan de Waarlerweg van
start ging met de eerste kill aan de Zo-
mervreugdweg. 

Vervolgens naar ’t Zelle ( 2e kill ) en
vandaar uit weer naar kasteel Vorden
waar de jacht werd afgeblazen. Master
van de jacht was J.E. Lichtenvoort Cats.
Als Fieldmasters fungeerden Henk
Rottinghuis en Boudewijn van Heu-

veln. Gert Lourens was de Huntmaster.
Na zondagmorgen gezamenlijk een
stevig ontbijt te hebben genuttigd
trok het jachtcomité Vorden de ‘na-
tuur ‘ weer in om het parcours weer in
oude staat terug te brengen. 

Tiny Koning: ‘ Dat zijn we verplicht te-
genover de landeigenaren. Zonder
hun loyaliteit is het namelijk onmoge-
lijk om in Vorden een slipjacht te orga-
niseren’. In 2010 zal de slipjacht plaats
vinden op zaterdag 13 november.

Prachtige weersomstandigheden
slipjacht

Start slipjacht in Vorden

De ruige Spaanse binnenlanden blij-
ven hem fascineren en deze bron van

inspiratie heeft weer een hele serie
nieuwe schilderijen opgeleverd. U kun
dit actuele werk komen bekijken op
21, 22 november, 28, 29 november en
12, 13 december in zijn Kunstkamer
aan de Dorpsstraat te Laag-Keppel.

Nieuw en vernieuwend werk

Herman van den Broek
Het nieuwe werk van kunstenaar
Herman van den Broek is komen-
de periode te bewonderen.

Het thema is ‘Opsporing verzocht’. 

Na de dienst is er gelegenheid voor
een ‘praatje ‘en een kop koffie. Aan-
vang 10.15 uur

Opsporing verzocht
De kerkdienst welke zondag 22 no-
vember in de Goede Herder Kapel
in de Veldhoek zal worden gehou-
den, zal worden geleid door de
heer H. Dijkman uit Vorden.
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RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

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

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

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14
of 06 - 51 09 48 51

Renault Erkend Reperateur
voor Zelhem en omstreken.

WWW.AUTOLOOMAN.NL

Uw adres voor:
• verkoop nieuw en gebruikt
• onderhoud
• onderhoud en APK campers
• leasing
• schadeherstel + bemiddeling
• inbouw navigatie en telefoon
• aircoservice
• dealer scootmobielen en rollators
• wasstraat

Doetinchemseweg 53
7021 BR  Zelhem
Tel. 0314-621637
www.autolooman.nl

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de Achterhoek

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

Openingstijden: vrijdag 13.30-21.00  •  zaterdag 9.30-17.00

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

Frans Kok 06 - 22 40 94 96

voor balkon- en luifelrenovatie
Westerstraat 80, 7255 BR Hengelo (Gld.)

WEBER-HYDRAULIK

Bestell.nr: 320230740
Betr.druck: 160 bar
Fabrik nr:  92

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

KOK BloemenserviceKOK Bloemenservice

Rijksstraatweg 64-68, 7231 AH  Warnsveld

Telefoon (0575) 52 27 04

Maandag t/m zaterdag geopend

DDDééé   bbbllloooeeemmmeeennn---
aaacccttt iiieee    ooommm   uuuwww
vvveeerrreeeennniiigggiiinnnggg
ooofff    ccc llluuubbbkkkaaasss

ttteee   ssspppeeekkkkkkeeennn...
VVVoooooorrr    mmmeeeeeerrr    iiinnnfffooo:::

wwwwwwwww... tttuuulllpppeeennnaaacccttt iiieee ...nnnlll

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
U wilt een nieuwe woning, maar u heeft 

geen bouwgrond? Informeer dan eens bij ons.

Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe projecten 

voor woningen of utiliteitsbouw. Meer informatie

vindt u op onze site: www.bruggink-bv.nl.

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag
21 november

in de disco

DJ
Wicky

Zonwering

Rolluiken

Raamdecoratie   

Horren

Garagedeuren

AKTIE
Somfy elektrische rolluiken 

Luxaflex raamdecoratie
(4 halen, 3 betalen)

WWW.ACHTERHOEKZONWERING.NL

Torenallee 8

6999 DD Hummelo

Tel.: 0314-389393

shop@zonweringachterhoek.nl

Di. t/m Vr. 9.00-17.00 uur

Za. 9.00-16.00 uur

Pure Aloe vera producten 

Info en bestellen via
www.jannienijkamp.

myflpbiz.com
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Dit jaar waren de medewerkers wel
heel erg verrast door wat hen wachtte.
In het programma voor 2010 is een
nieuw groepsarrangement opgeno-
men dat zowel heel bijzonder en spec-
taculair is en bovendien absoluut
nieuw in Nederland.   De bedrijven RO-
MAS grondwerken in Hummelo en
vleesboerderij Garritsen in Toldijk
hebben de handen ineen geslagen en
organiseren gezamenlijk een kraancli-
nic. En….de medewerkers van de VVV
kunnen nu na deze fantastische dag
vertellen hoe het is om op een trekker

met aanhanger te rijden, een shovel te
besturen of te werken met een mini-
kraan of grote rupskraan. Dit alles on-
der begeleiding van een team van in-
structeurs. Vanaf nu kan men dan ook
terecht bij de VVV voor informatie
over en boeken van dit arrangement.  

De horeca die werd bezichtigd en
waar heerlijk is gegeten, waren De
Pannekoekenbakker in Drempt en
Eetcafé de Slof in Vorden, beiden be-
drijven zijn nieuw in de gemeente
Bronckhorst.www.vvvbronckhorst.nl

Uitstapje VVV Bronckhorst

Tijdens het medewerkers uitstapje worden het nuttige en het aangename
altijd gecombineerd door de bedrijven die aangedaan worden te bezich-
tigen waarbij uiteraard de inwendige mens niet wordt vergeten.

Bij brand is het van groot belang zo
snel mogelijk een veilige uitweg te
zoeken. Voor grote(re) gebouwen zoals
scholen, zorgcentra en kinderdagver-
blijven is grondige voorbereiding en
oefening nodig om deze veilige uitweg
zonder paniek te vinden. Daarom

wees Brandweer Achterhoek West
(Bronckhorst, Doetinchem, Montfer-
land en Oude IJsselstreek) gedurende
de Brandpreventieweken in oktober
op de noodzaak van het hebben én het
oefenen van een ontruimingsplan.

Projectleider Mario van der Maas van
Brandweer Achterhoek West is niet al-
leen tevreden met het aantal deelne-
mers maar ook met het niveau van de
ontruimingen. "Natuurlijk blijven er
leermomenten maar over het alge-
meen zagen we dat de mensen bij een
ontruiming goed handelen". Na dit po-
sitieve resultaat gaat Van der Maas
niet achterover leunen; "Oefenen met
ontruimen blijft minimaal één maal
per jaar noodzaak!"

Brandweer tevreden
In het kader van de nationale
Brandpreventieweken zijn er in ok-
tober in de gemeenten Bronck-
horst, Doetinchem, Montferland
en Oude IJsselstreek een groot aan-
tal ontruimingsoefeningen gehou-
den. Alle onderwijsinstellingen wa-
ren uitgenodigd om mee te doen
met de actie "Ontruimen moet je
oefenen". In totaal deden 74 scho-
len mee.

Bijzondere dank gaat ook nu weer uit
naar de vrijwilligers die zich voor de
Zonnebloem hebben ingezet. 

De organisatie hoopt dat zij volgend
jaar weer een beroep op deze vrijwilli-
gers mag doen. En niet in de laatste
plaats wil zij ook iedereen bedanken
die een lot of loten heeft gekocht.

Op de navolgende lotnummers (onder
voorbehoud van typefouten) zijn prij-
zen gevallen: 50 euro voor lotnummer
0936269 en 15 euro voor de lotnum-
mers 0935975, 0936523, 0936528,
0936975, 0937523 en 0937528. 

Winnende loten, volledig invullen en
sturen naar: Pondres, t.a.v. Zonne-
bloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG
TILBURG. 

De volledige trekkingslijst is te zien op
http://www.zonnebloem.nl. Tevens is
het mogelijk via het servicenummer
(0900) 06 33 (35 eurocent per gesprek)
te achterhalen of een lot in de prijzen
is gevallen. 

De uitslag is tot slot vanaf maandag 9
november maximaal twee weken te
bekijken op NOS Teletekst pagina 559.

De Zonnebloem, afdeling Steenderen

Trekking Nationale
Zonnebloemloterij
2009
Evenals in 2008 zijn deze zomer door vele vrijwilligers in Baak, Bronk-
horst, Olburgen, Rha, Toldijk en Steenderen weer een aantal van 2200 lo-
ten aan de man gebracht. Een deel van de opbrengst, 60 eurocent per lot,
is bestemd voor de plaatselijke afdeling, een belangrijke extra bron van
inkomsten. In 2010 kunnen hiervan weer een aantal activiteiten worden
bekostigd.

In een volle Zaal Den Bremer streden
acht stratenteams voor de eer: De Wi-
thagen, Wolfstraat, Hoogstraat 1,
Beekstraat, Hoogstraat 2, Lamstraat,
Weth. Campermanstraat 1 en Weth.
Campermanstraat 2.

Maar liefst 222 vragen werden ge-
maakt door August Offenberg en Cin-
dy Garritsen, met hulp van Ceciel Of-
fenberg. In verschillende categorieën,
zoals algemene kennis, aardrijkskun-
de, geschiedenis, muziek en compu-
ter, sport, literatuur, radio en televisie
werden de deelnemers ondervraagd
door presentator August Offenberg.
Verschillende geluidsfragmenten wer-
den door Mark ten Have, zoon van

Eduard ten Have van eduva.nl op de
juiste momenten gespeeld, deze wa-
ren ook onderdeel van de quiz. Aan de
jurytafel zat Cindy Garritsen, in de
eerste ronde met Ceciel Offenberg en
daarna met Ronella Kroft. Zij beslisten
op cruciale momenten over de gege-
ven antwoorden.

Per ronde moest overigens ook een ex-
tra opdracht worden volbracht. In de
eerste ronde werd gevraagd om zo
lang mogelijk op een trompet te bla-
zen –dit werd gewonnen door Folkert
Wijmenga met 1.02 minuut! Het hila-
rische pingpongbal-door-broekspijp
spel bracht eveneens extra punten op.
Voor de finaleopdracht moesten de

teams opsommen, welke AEX geno-
teerde bedrijven er op dit moment
zijn, dit zijn er in totaal 25. De punten
daarvan werden pas op het aller laatst
bijgeteld en belnvloedde uiteindelijk
de einduitslag. Tot dan lag namelijk
het team Wolfstraat op kop met 16
punten. De 8 punten van de AEX erbij,
bracht ze terug naar de tweede plek.
Op twee stond De Withagen met 12
punten en die schoof met 10 AEX note-
ringen naar een derde plek. De Hoog-
straat 2 stond derde met 11 punten,
maar stootte naar de winnende posi-
tie door maar liefst 14 noteringen te
weten. Het winnende team ontving,
naast de prachtige beker, fraaie shirts
met de tekst ‘Het is moeilijk beschei-
den te blijven als je zo goed bent als
ik!’, naar een liedje van Peter Blanker.
Uitslag na finale: 1. Hoogstraat 2, 25
punten; 2. Wolfstraat, 24 punten; 3. De
Withagen, 22 punten; 4. Hoogstraat 1,
9 punten.

Derde Toldiekse Stratenquiz

Hoogstraat 2 wint nipt

Met slechts één punt verschil, na een heel spannende finale, won het team
Hoogstraat 2 de derde editie van de Toldiekse Stratenquiz, georganiseerd
door de Stichting Oranjefeesten Toldijk. Het team Wolfstraat had na
winst in de twee eerdere edities al een oogje op de wisselbeker, maar dat
werd helaas niet bewaarheid.

De Toldiekse Stratenquiz werd gewonnen door het team Hoogstraat 2 met (v.l.n.r.) Inge Hendrikx, Mark Ruessink, captain Leon Hendrikx
en Rogier Monshouwer.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Grei:
Spul, goedje. "Wat he'j toch veur grei?"

B. Spöllegrei: 
Speelgoed. 
"Met Sinterklaas kriegt de kindere allemaole wat spöllegrei."

C. Sprökke:
Gezegde, uitdrukking. "Ken i'j den sprökke neet?"

VAN ANALOOG NAAR DIGITAAL
In ziekenhuizen wordt al langer ge-
bruik gemaakt van digitale hulpmid-
delen bij het opsporen van borstkan-
ker. In de vaste onderzoekscentra in
Nijmegen en Arnhem wordt het be-
volkingsonderzoek naar borstkanker
al enige tijd digitaal uitgevoerd. 

Verder zijn in andere regio's al enke-
le digitale onderzoekscentra voor het
bevolkingsonderzoek ingericht. 

Bronckhorst is de eerste gemeente in
de regio van SVOKON waar vrouwen
van 50 tot 75 jaar in een mobiel on-
derzoekscentrum kunnen deelne-
men aan het digitaal bevolkingson-
derzoek naar borstkanker.

Het is de bedoeling dat nog voor 1 ja-
nuari 2010 de overige, nu nog analo-
ge bussen allemaal vervangen wor-
den door digitale. 

Enkele jaren geleden is landelijk be-
sloten het bevolkingsonderzoek naar
borstkanker volledig te digitaliseren.

Omdat veel vrouwen deelnemen aan
het onderzoek, gaat het om één van
de grootste digitaliseringsprocessen
in de zorg die ons land ooit heeft ge-
kend.

VOORDELEN
Voorheen werden alle borstfoto's in
het bevolkingsonderzoek analoog ge-
maakt, ontwikkeld en beoordeeld.
De organisaties voor bevolkingson-
derzoek stappen echter geleidelijk
over op de nieuwe werkwijze omdat
analoge mammografie langzaam
maar zeker verdwijnt. 

Fabrikanten leveren geen analoge ap-
paraten meer en ondersteunen de
techniek ook niet meer in de toe-
komst. Daar komt bij dat de digitale
mammografie veel voordelen biedt. 

De werkwijze is milieuvriendelijker
omdat er geen chemicaliën meer ge-
bruikt worden voor de ontwikkeling
van de foto's. 

Ook de uitwisseling van foto's met
ziekenhuizen verloopt sneller en
eenvoudiger. Een groot voordeel voor
de radiologen is dat zij meer techni-
sche mogelijkheden hebben bij het
bekijken en beoordelen van de borst-
foto's. Ze kunnen bijvoorbeeld ster-
ker inzoomen op verdachte plekken
op de foto. 

Tenslotte kan SVOKON in de toe-
komst het omvangrijke analoge ar-
chief met de dossiers van ca. 185.000
cliënten uit de regio vervangen door
een digitaal archief.

Voor de cliënten van SVOKON veran-
dert er nauwelijks iets. Het maken
van de foto's gaat op dezelfde manier
als zij gewend zijn. Ze worden, net zo-
als nu, eenmaal per twee jaar uitge-
nodigd voor het onderzoek als ze tus-
sen de 50 en 75 jaar oud zijn.

Bevolkingsonderzoek
borstkanker
Eerste digitale 'onderzoeksbus' in Vorden
Vanaf half november 2009 worden
inwoonsters van 50 tot 75 jaar in de
gemeente Bronckhorst uitgeno-
digd om het bevolkingsonderzoek
naar borstkanker digitaal te laten
uitvoeren in een 'onderzoeksbus'.
Zij zijn daarmee de eerste vrouwen
uit de regio van Stichting Vroege
Opsporing Kanker Oost Nederland
(SVOKON) die borstfoto's laten ma-
ken met de digitale mammograaf
in een mobiel onderzoekscen-
trum. Om dit heuglijk feit te vieren
is er zaterdag 21 november a.s. een
open dag georganiseerd. Een ieder
die belangstelling heeft is van har-
te welkom om tussen 10.00 en 16.00
uur een kijkje te komen nemen in
de regionale digitale 'onderzoeks-
bus', Sporthal 't Jebbink, Het Jeb-
bink 13 te Vorden.

Op maandag 23 november wordt er
aandacht besteed aan een cd die is
uitgebracht bij het 60-jarig jubileum
van het Chr. Mannenkoor Zelhem. 

Ina en Gerrit Wesselink zullen toe-
lichting geven op de gezongen
"Deutsche Messe" van Frans Schu-
bert, uiteraard zullen hiervan dan
ook fragmenten te beluisteren zijn.
Mw. Gerrie Zemmelink uit Aalten zal
een overdenking houden in de uit-
zending van 30 november. Mw. Zem-
melink is predikant in opleiding. 

Op maandag 07 december zijn er ge-
dichten te beluisteren die voorgedra-
gen zullen worden door Mw. Gerrie
Bossenbroek uit Hengelo, commis-
sielid van Kerk en Radio. 

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

Na de uitzending kunnen er van
20.00 uur tot 20.30 uur nieuwe muzi-
kale verzoekjes aangevraagd worden
voor de daarop volgende week, via
het tel. nummer van de studio: 0314-
624002 De kabelfrequenties van
Radio Ideaal zijn voor heel Oost-Gel-
derland : FM 91.1 of 94.00. De ether-
frequenties zijn 105.1 t/m 107.7

Kerk en radio
In het interkerkelijke program-
ma "De Muzikale Ontmoeting" bij
Radio Ideaal zijn voor de komen-
de uitzendingen weer studiogas-
ten uitgenodigd.

In Ruurlo gaat het ook weer gebeuren
en wel zondag 29 november voor de
elfde maal. Zouden de boze geesten op
de vlucht gaan voor het klagelijke
midwinterhoorngeluid? De midwin-
terhoornblazers zullen hun best doen
en wel tijdens de Reurlse Midwinter-
hoornwandeling 2009. Een sfeervol
wandelevenement voor jong en oud.
Het wandelevenement keert ieder jaar
terug op de eerste adventzondag. 

De wandeling start bij Pannenkoek-
boerderij De Heikamp aan de Hengelo-
seweg in Ruurlo. Er kan gewandeld
worden tussen 10.00 en 16.00 uur.
(starten tot 14.00 uur). Ruurlo bijt ook
dit jaar weer de spits af in de lange
reeks van midwinterhoornwandelin-
gen in de regio. 

Er zijn dit jaar drie totaal vernieuwde
wandelroutes uitgezet; een route van
vijf, twaalf en twintig kilometer. De
looptijd bedraagt tussen de drie en vijf

uur. Het is een schitterende wande-
ling door de bossen van Ruurlo. Ver-
spreid over de route staan de midwin-
terhoornblazers opgesteld. Afwisse-
lend in het landschap en op markante
punten beoefenen de blazers hun hob-
by (in de nabijheid van een vuurkorf
die voor de nodige warmte zorgt).
Door het luisteren naar het geluid van
de midwinterhoorns kan de route ge-
volgd worden. Vanaf eerste advent mo-
gen de midwinterhoorns geblazen
worden. 

In de maanden december en januari
zal men op meerdere plekken in de
Achterhoek en Twente de tonen van
de midwinterhoorns kunnen horen.
Op de midwinterhoorn wordt gebla-
zen tot Driekoningen op 6 januari. 

Niet voor niets noemde men deze
hoorn de midwinterhoorn. Blazen na
6 januari geldt als taboe. De midwin-
terhoornblazers zijn altijd bereid uit-

leg te geven over deze speciaal in de
winter gehouden folklore. Hun ver-
haal over de traditionele achtergrond
van de midwinterhoorn zal voor me-
nigeen boeiend zijn. Bij Pannenkoek-
boerderij De Heikamp zal ook een de-
monstratie midwinterhoorn maken
gegeven worden. Bovendien krijgen de
deelnemers aan de tocht de kans om
ook eens op zo’n hoorn te blazen.

SAMENWERKING
De Reurlse Midwinterhoornwande-
ling is mede mogelijk gemaakt door
samenwerking met Staatsbosbeheer.
De wandelaars zullen 29 november
onder andere te gast zijn in het gebied
van Staatsbosbeheer. Zij zal deze dag
uitgebreide informatie verstrekken.
Verder werkt Buurtvereniging De
Bruil en Omstreken mee. Zij verzorgen
onder andere de koek- en zopietenten. 

Daarnaast verlenen de Reurlse Mid-
winterhoornbloazers uit Ruurlo en
omgeving hun medewerking alsmede
VVV Ruurlo en Pannenkoekboerderij
De Heikamp. De deelname kost 3.50
euro. Kinderen tot en met 12 jaar beta-
len 1.50 euro. De wandelkaarten zijn
te koop aan de start bij De Heikamp.
Inlichtingen VVV Ruurlo, Kerkplein
18, 7261 AZ Ruurlo, tel. (0573) 453926
of via de website: www.vvvruurlo.nl

Een sfeervol evenement voor jong en oud

Midwinterhoornwandeling
Het is weer bijna zover! Buiten is het koud en guur. In de verte klinkt een
klaaglijk geluid dat weergalmt over Ruurlo's grondgebied. Soms is het
stil, soms hoor je het geluid weer. De ene keer dicht bij, de andere keer van
verre. Wat is er gaande? Een enthousiaste groep midwinterhoornblazers
blazen traditioneel op de eerste zondag van Advent tot en met Driekonin-
gen op hun midwinterhoorns. Om hiermee de geboorte van het Christus-
kind aan te kondigen of zoals ook wel gezegd wordt om de boze geesten
te verdrijven.

Tijdens de landelijke Dag van de Man-
telzorg wordt aandacht gevraagd voor
de zorg die door mantelzorgers gege-
ven wordt. Iedereen die zorgt voor een
zieke, dementerende of gehandicapte
in zijn omgeving is mantelzorger. 

De zorg varieert van éénmaal per
week tot 24 uur per dag en kan soms
heel zwaar zijn. Daarom kregen de
mantelzorgers een middagje uit aan-
geboden. Zo’n honderd mantelzorgers
uit de gemeente gaven gehoor aan de
uitnodiging. Zij werden ontvangen
door de mantelzorgconsulent uit de
gemeente, Ekie Voorburg. Wethouder

Anne van Kuil sprak in haar openings-
woord haar waardering uit voor de
zorg die de mantelzorgers geven.
“Mantelzorg lijkt heel vanzelfspre-
kend, maar verdient heel veel waarde-
ring. U hebt er niet om gevraagd om
mantelzorger te worden, het is ge-
woon op uw pad gekomen”. Daarna
zorgde zanger, accordeonist en enter-
tainer Zahi voor het verdere program-
ma. Hij presenteerde zijn zogenaamde
‘muzikale menukaart’. 

Bij ober François, een houten figuur,
konden mensen hun verzoekjes uit
het menu indienen. Vaak waren dat

verzoekjes voor anderen als waarde-
ring. Zahi liet in zijn optreden ook het
thema van de Dag van de Mantelzorg
naar voren komen: ‘Mantelzorg, doe
het samen!’. Verder werden de mantel-
zorgers getrakteerd op een hapje en
een drankje. Om 16.00 uur werd de
middag afgesloten. Mantelzorgers ga-
ven bij het vertrek aan dat ze genoten
hadden en dat het fijn was om even
‘los van de zorg’ te zijn.

Op 8 december is er weer een bijeen-
komst in de Mantelzorgsalon bij Lan-
geler. Dan wordt onder andere infor-
matie gegeven over Domotica: hulp-
middelen waardoor zelfstandig wo-
nen langer mogelijk is. Iedereen is van
harte welkom. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de VIT
Oost-Gelderland tel.0573-43 84 00 of
kijken op www.vitoostgelderland.nl

Mantelzorgers in Bronckhorst
feestelijk onthaald

Dinsdag 10 november werd in de gemeente Bronckhorst de Dag van de
Mantelzorg gevierd. Mantelzorgers uit de gemeente waren door de
gemeente Bronckhorst en de VIT Oost-Gelderland uitgenodigd voor een
gezellige middag in de Mantelzorgsalon Bronckhorst in Partycentrum
Langeler in Hengelo.

Het optreden van entertainer Zahi stond in het teken van: "Mantelzorg, doe het samen".
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“Mijn opa gooide
vroeger nog wel

eens oud papier bij
het afval”

Ramine - 5 december 2030

Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!

Je ziet het ‘m denken, die Ramine. Zouden ze in 2009 echt niet beter hebben 

geweten? Ramine vindt het in 2030 zonde van het oud papier. En hij heeft 

groot gelijk. Al het gebruikte papier en karton, maar ook de kunststof verpakkin-

gen en de groente-, fruit- en tuinresten (gft) die we in de grijze container gooien,

zijn nuttige grondstoffen. Pure verspilling dus om dat met het restafval te verbran-

den.

Daarom gaan we samen met u van afval geschiedenis maken.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in onze grijze containers hooguit 20 procent 

écht afval zit. De rest is waardevolle grondstof. Als we díe eruit houden, kost 

de verwerking van het afval aanzienlijk minder, is dat beter voor het klimaat en 

gaan we duurzaam met materialen om.

Zeg nou zelf, is het niet geweldig dat Ramine 

in 2030 verbaasd is over het afval van nu? 

De toekomst is begonnen. Surf naar www.afvalvrij.nl

IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN APELDOORN, BRONCKHORST, BRUMMEN, DEVENTER, EPE, LOCHEM EN ZUTPHEN
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Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:

www.lottevandam.nl

www.weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

E-mail: info@weevers.net

ZELHEM
Gildenweg 1 Tel. (0314) 62 36 58  

Geopend:  
Maandag van 10.00 tot 18.00 uur

Di t/m do van 09.00 tot 18.00 uur

Vrijdag  van 09.00 tot 21.00 uur

Zaterdag  van 08.30 tot 16.00 uur

Om teleurstelling te voorkomen 

graag even bellen voor een afspraak.

INDIVIDUEEL KEUKENADVIES • DIRECT GESPECIFICEERDE OFFERTE MET 3D TEKENING • EERLIJKE PRIJZEN • GEEN AANBETALING • E
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Ik hou van lekker... en van Scheffer

Maak in onze showroom kennis met ons nieuwe keukenmerk QSIN.

Een kwaliteitsmerk dat de vergelijking met alle bekende keukenmerken 

aan kan, maar qua prijsstelling veel lager uitvalt.Wij bieden u een com-

pleet assortiment, van superstrak tot romantisch landelijk.

Met ons nieuwe merk QSIN worden 
Qualiteitskeukens weer betaalbaar

In onze showroom treft u een groot aantal keukenonderdelen van 
vertrouwde Scheffer-kwaliteit aan met een QSALE sticker. Die kunnen 
we door scherpere inkoop aanbieden voor een extra lage prijs.
Zo stelt u zelf uw keuken samen naar uw beschikbaar budget.

Met QSALE maakt u uw nieuwe keuken 
zo betaalbaar als u zelf wilt

Ruim 20 showroomkeukens te koop voor zeer aantrekkelijke prijzen!

BETAALBARE TOPKWALITEIT

BEPAAL ZELF UW KEUKENPRIJS

DIRECT
GESPECIFICEERDE 

OFFERTE!
¯̄ ¯̄ ¯̄

¯̄ ¯̄ ¯̄

SIERBESTRATING
BLOKHUTTEN

TUINHOUT
TUINVERLICHTING
KIJK VOOR LEUKE AANBIEDINGEN OP

WWW.WEULENKRANENBARG.NL

Hét adres voor uw complete tuininrichting

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

Zondag 29 november

Najaarsconcert van de Koninklijke Harmonie Concordia

Aanvang: 11.00 uur

Sporthal de Kamp

Sarinkkamp 7, Hengelo Gld.

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

Handelsweg 7-11
7021 BZ  Zelhem
info@autoschadewillemsen.nl
www.autoschadewillemsen.nl

Ruitreparatie

Dashboardreparatie
Uitdeuken zonder spuiten

Bel 0314 - 62 28 39

Alternatief schadeherstel!

Spotrepair

Iedere laatste woensdag van de maand

live muziek

Woensdag 25 november 

Oma
Aanvang: 21.00 uur. Toegang gratis



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

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

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

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

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

HUISARTSENPRAKTIJK
HUMMELO EN KEPPEL

Wij zoeken op korte termijn een

ENTHOUSIASTE ERVAREN
DOKTERSASSISTENTE

Fulltime of 0,8 FTE

Voor onze groepspraktijk in een gezondheidscen-
trum zijn wij op zoek naar een ervaren  doktersas-
sistente, bij voorkeur fulltime.

Inlichtingen kunnen worden gevraagd bij de prak-
tijk, telefoon 0314-381212.

Schriftelijke sollicitaties (met CV) kunnen tot uiter-
lijk 14 dagen na het verschijnen van deze krant
worden gezonden aan:

Huisartsenpraktijk Hummelo en Keppel
Burgemeester van Panhuijsbrink 1b
6997 AA Hoog Keppel

Prinzen BV automatiseert de verwerking van eieren 
in de pluimveesector (legbedrijven, broederijen en 
pakstations). 

Prinzen is onderdeel van de Venco Groep te Eersel. 
Deze groep onderscheidt zich door innovativiteit en 
vernieuwing en een hoog niveau van dienstverlening. 
De producten worden over de gehele wereld geëxpor-
teerd via een uitgebreid dealernetwerk.

Bij de groep zijn circa 250 medewerkers werkzaam, 
waarvan 60 bij Prinzen, op verschillende vestigingen in 
Nederland, Groot-Brittanië, Brazilië, China en Spanje.

Prinzen BV - Weverij 18 - 7122 MS - Aalten - Tel: 0543 490060 - www.prinzen.com

Voor de afdeling Service zijn wij 

op zoek naar een:

Service planner m/v

We denken aan een enthousiaste collega met technische en 

administratieve vaardigheden.

Functie inhoud:
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� ������
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monteurs
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administratieve systeem (SAP)
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Wat wij voor deze functie vragen en hoe u kunt solliciteren op deze 
vacature leest u op onze website www.prinzen.com.

Complete Solutions In Egg Handling Equipment www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

Werkzaamheden
Helpen bij het monteren van producten op locatie

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

MONTAGEMEDEWERKER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VIW00781

Werkzaamheden
In deze functie voer je sleutelwerkzaamheden uit aan machines,
met behulp van tekeningen.

Functie eisen
- Kennis van bevestigingstechnieken;
- lassen is een pré;
- VCA is een pré.

WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR M/V
Omgeving Lochem - fulltime - vacaturenummer; VVN00702

Werkzaamheden
Het zelfstandig tijdig opstellen van scherpe kostbegrotingen
van potentiële projecten en het bewerkstelligen van een zodani-
ge technische en administratief-oranisatorische werkvoorberei-
ding en begeleiding van projecten op locatie, dat een kwalitatief
optimale en tijdige projectuitvoering tegen minimale kosten ge-
waarborgd is. De calculator rapporteert aan het hoofd bedrijfs-
bureau.

Functie eisen
- MBO/HBO opleiding werktuigbouw of bouwkunde;
- ervaring met calculeren, werkvoorbereiding en het begelei-

den van projecten;
- ervaring met staalconstructies;
- gedegen kennis van automatisering;
- goede communicatieve vaardigheden;
- analytisch en opmerkingsvermogen;
- accuraat.

LASSER MIG/ MAG M/V
Achterhoek - fulltime - vacaturenummer; VJK00475

Werkzaamheden
Constructies van tekening samenstellen en aflassen.

Functie eisen
- Boren, tappen, zagen, slijpen; 
- MIG/MAG lassen; 
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal; 
- geen 9 tot 5 mentaliteit; 
- bereidheid tot het werken in een 2-ploegendienst.

PRODUCTIEMEDEWERKER METAAL M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenummer; VVN00609

Werkzaamheden
Je bedient een volautomatische machine voor het coaten en
spuiten van producten. Het betreft veelal grote series. Wij zoe-
ken kandidaten die van aanpakken weten. Naast het bedienen
van de machines zul je ook producten moeten afhalen en op-
hangen. Tevens verzorg je het logistieke proces van het product
binnen de organisatie. 

Functie eisen
- Je beschikt over technisch inzicht;
- je bent een aanpakker met een goede fysieke conditie;
- je bent woonachtig in Doetinchem of de directe omgeving.

Lesli Living, Lesli Vuurwerk, Lesli Silvesterzauber en Primapatio zijn onderdeel van Aleo
Holding.
Lesli Living is een importbedrijf in artikelen, die ervoor zorgen dat het verblijf op het terras
wordt veraangenaamd, zoals tuinmeubelen, parasols en tuindecoratie. Deze artikelen wor-
den geïmporteerd uit het Verre Oosten en verkocht in vooral Nederland en Duitsland.
Lesli Vuurwerk is de meest toonaangevende speler op de markt van consumentenvuur-
werk in Nederland. Lesli Vuurwerk doet op een zeer servicegerichte wijze zaken met meer
dan 450 vuurwerkverkooppunten in Nederland.
Lesli Silvesterzauber is de Duitse dochteronderneming van Lesli Vuurwerk.
Primapatio verkoopt alles voor terras en veranda online aan consumenten.

Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste collega:

COMMERCIEEL MEDEWERKER 
VERKOOP BINNENDIENST 

Het betreft een fulltime functie (40 uur) waarin je samen met andere binnen-
dienst medewerkers verantwoordelijk bent voor het telefonisch verkopen van de
producten. Je staat relaties te woord en adviseert hen over onze producten. Je
bent relatiebeheerder en werkt op een verkoopgerichte wijze. Je ondersteunt je
collega’s in de buitendienst vanuit kantoor. Daarnaast ben je verantwoordelijk
voor de juiste administratieve verwerking in het systeem.

Functieomschrijving
De belangrijkste werkzaamheden zijn:
- orderinvoer 
- telefonische verkoop 
- planning en aanmelding van leveringen
- offerte afwikkeling
- administratieve werkzaamheden
- ondersteuning aan de verkoop buitendienst
- showroomverkoop

Functie eisen:
- Mbo werk- en denkniveau
- zelfstandig, flexibel, accuraat, initiatiefrijk, collegiaal, commercieel en com-

municatief zeer vaardig
- Goede beheersing van het MS office pakket
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in

woord en geschrift

Wij bieden:
- een interessante, dynamische en veelzijdige werkomgeving waarin volop

ruimte is om je te ontplooien en te ontwikkelen
- goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Angelique
Tankink, via telefoonnummer 0544-371200. Voor meer informatie over ons be-
drijf: www.lesli.nl
Je schriftelijke sollicitatie kun je vóór 27 november 2009 richten aan:

Lesli Living BV
Afd. Personeelszaken
Postbus 49
7130 AA Lichtenvoorde



Bij ons ben
je veel meer dan een

wijkverpleegkundige.

Je bent de spil in het zorgnetwerk van de klant en zijn omgeving. Je onderhoudt de contacten
binnen dit netwerk maar je bent ook aanvoerder van een zelfstandig team van verpleegkundigen
en verzorgenden. Dankzij jou krijgen onze klanten de best denkbare zorg en aandacht. Je bent
dus zorgverlener, regisseur en coach tegelijk.

Daarom ben je voor ons veel meer dan een wijkverpleegkundige. Bij Sensire krijg je alle ruimte en
vertrouwen om neer te zetten wat er in je hart leeft. En heten we je liever vandaag dan morgen
welkom. Op onze website www.doenwatjehartzegt.nl vind je alle relevante informatie én kun jij
je laten uitnodigen voor een gesprek.

Sensire zoekt wijkverpleegkundigen,
verpleegkundigen, verzorgenden IG
en verzorgenden niveau 3. Op onze
website www.doenwatjehartzegt.nl
vind je een uitgebreid functieprofiel.

Werken bij Sensire. Doen wat je hart zegt.

Machinefabriek Baltes B.V. te Steenderen, onderdeel van Wopereis B.V. ver-
vaardigt geheel in eigen ‘huis’ een breed scala van roestvaststalen productie-
machines en installaties voor met name de voedingsmiddelenindustrie.

Door uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

constructeur-tekenaar  wtb
Taakomschrijving: • Nauw samenwerken met opdrachtgever.

• Voorbereiden van de activiteiten op de werkvloer, zoals maken van werktekeningen.
• Laserwerk voorbereiden (CAD/CAM).
• Ondersteuning in realisatie van projecten m.b.t. planning, functionaliteit, kwaliteit.

Functie eisen: • HBO met voorkeur wtb. met kennis van SolidWorks.
• Flexibel, oplossingsgericht denken en werken, teamspeler en onder tijdsdruk kunnen

werken.
• Ervaring in machinebouw is een pré.

meewerkend voorman werkplaats wtb
Taakomschrijving: • Aansturen en begeleiden van mensen in werkplaats.

• Kwaliteits- en tijdswaarborging projecten en producten in werkplaats.
• Zorg voor algemeen onderhoud productiemiddelen, gebouwen en terreinen.

Functie eisen: • MTS/HTS  wtb. met kennis van lastechnieken, verspanen en plaatbewerking.
• Flexibel persoon, oplossingsgericht denken en werken, teamspeler en onder tijdsdruk

kunnen werken.
• Aantoonbare ervaring in leidinggeven

Wij bieden: Een interessante fulltime baan in een ambitieuze en dynamische werkomgeving, waar groei 
en professionalisering voorop staan. Arbeidsvoorwaarden volgens CAO metaalnijverheid.

Wil jij werken in een dynamisch bedrijf  in een ambitieuze werkomgeving, reageer dan:

Machinefabriek Baltes 
T.a.v. dhr. E. Korenblik Tel. 0575-450790
Nijverheidsweg 9 mfbaltes@daxis.nl
7221 CK Steenderen www. wopereis.nl

Met een glimlach samen werken aan de lach van onze patiënten. Kun je jezelf in deze
uitdaging vinden, solliciteer dan naar de volgende functie:

Office Manager m/v fulltime

Verhagen en Waanders Tandheelkundig Centrum bv is een grote, moderne tandheelkundige
praktijk waar men voor de reguliere tandheelkunde en de verschillende specialismen terecht
kan. Het heeft dan ook een regionale verwijsfunctie. Tevens beschikt het over een
opleidingscentrum, waar externe assistenten en tandartsen diverse cursussen, na- en
bijscholingen kunnen volgen. Het team bestaat uit 60 medewerkers en wordt geleid door het
Management Team (MT).

Binnen het MT is de functie van Office Manager vrijgekomen.
Je verzorgt de roostering van het personeel en de agendering van de tien behandelkamers.
Daarnaast geef je vorm aan het personeelsbeleid en treed je op als grote motivator voor de
medewerkers. Je onderhoudt contacten met patiënten, zorgverzekeraars, verwijzers en
leveranciers. Je maakt deel uit van het MT en hebt als zodanig invloed op het te voeren beleid
van de tandheelkundige praktijk en het opleidingscentrum.

Om dit omvangrijke takenpakket uit te kunnen voeren, beschik je over een afgeronde HBO-
opleiding op het gebied van management, organisatie of personeel. Natuurlijk heb je goede
communicatieve eigenschappen.

Een startsalaris van € 2550,00 tot € 3750,00 bruto, afhankelijk van relevante opleiding en
werkervaring.
Daarnaast optimale secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wie zijn wij?

De vacature:

Funktie-eisen:

We bieden je:

Je kunt je sollicitatiebrief richten aan: Jolanda van den Putte, directie secretaresse
Eschpark 9
7131TG Lichtenvoorde
jolanda@verhagen-waanders.nl

www.verhagen-waanders.nl




