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Wie kent hem niet binnen de touw-
treksport? Regionaal, nationaal en 
internationaal. Gerrit Barink. Hij 
was altijd van de partij. Een grote 
drijfveer en stimulator tussen en ach-
ter de leden. Barink vervulde maar 
liefst 33 jaar de functie van voorzit-
ter van TTV Vorden. Daarnaast was 
hij zeventien jaar voorzitter van het 
Gewest Oost van de NTB. In 1969 
werd Barink lid van de voormalige 
Touwtrekvereniging Medler die in 
1971 met Touwtrekvereniging Del-
den fuseerde tot TTV Vorden. “Daar-
voor nam ik met een ‘wilde ploeg’ 
onder de naam ‘Familie Barink’ deel 
in de vrije bond. Het team bestond 
uit een aantal broers en zwagers. In 
1969 maakten een aantal teamleden 
de overstap naar TTV Medler”, zo 
herinnert Barink zich als hij in het 
sfeervolle clubgebouw van TTV Vor-
den talloze felicitaties in ontvangst 
neemt.

“Dit heb je dik en dik verdiend”, is 
een van de reacties die hem ten deel 
vallen. Onder meer van Henk Brum-
melman (79) waarmee hij jaren sa-
menwerkte. Brummelman ontving 
als eerste lid van TTV Vorden in 2008 
een Koninklijke onderscheiding. Ger-
rit Barink stond ook vele jaren actief 

aan het touw. Maar in de loop van de 
tijd stak hij al zijn ziel en zaligheid op 
bestuurlijk vlak in de touwtreksport. 
Hij begon zijn bestuurscarrière in 
1976 als tijdelijk secretaris van TTV 
Vorden om daarna in 1981 de voor-
zittershamer te gaan hanteren. Naast 
zijn voorzitterschap was hij een grote 
spil binnen de vereniging.

Hoogtepunten
Toernooiorganisator, onderhouds-
medewerker, supporter, stimulator, 
werver. Niets was Barink te veel. 
Een van de hoogtepunten voor hem 
vormde het Internationaal Vierlan-
dentoernooi eind juni 1988 op de ac-
commodatie van TTV Vorden op ’t 
Melder in het kader van het 30-jarig 
bestaan van ‘zijn vereniging’. Barink 
organiseerde en regelde het toernooi: 
“Oranje werd in dat weekeinde Eu-
ropees voetbalkampioen. Maar liefst 
73 teams uit Nederland, Zweden, 
Duitsland en Zwitserland namen aan 
het toernooi deel. Een onvergetelijk 
weekeinde.” Ook onder leiding van 
Barink werd het clubhuis verbouwd 
en is de bouw van een trainingshal 
gerealiseerd, evenals de aankoop van 
de gronden rondom het clubhuis. Ba-
rink: ”In de muur van de kantine zit 
nog een fles achter het stucwerk in-

gemetseld met daarin een briefje met 
namen van alle vrijwilligers die heb-
ben meegewerkt aan de bouw. Wie 
die ooit vindt?”

Impulsen
Tijdens de huldiging werd ook zijn 
vrouw Marietje Barink betrokken. 
Naast de Koninklijke onderscheiding 
ontving Gerrit van TTV Vorden na-
melijk een sculptuur van hout waar-
in een touwtrekker was verwerkt en 
werd het paar een bezoek aan de mu-
sical Soldaat van Oranje aangeboden. 
Van TTV Vorden neemt Barink nog 
geen definitief afscheid. De Lochemer 
blijft achter de schermen hand- en 

spandiensten aanbieden. Een grote 
wens heeft Barink echter nog. “Dat 
de touwtreksport nieuwe impulsen 
mag krijgen. De krimp moet worden 
stopgezet. Maar dat zal niet eenvou-
dig zijn. Maar met een actief jeugd-
team binnen TTV Vorden glooit er 
hoop aan de horizon.” En als extra 
afscheidscadeau voor Barink deed 
het 680 kilogramteam van TTV Vor-
den zondag zijn sportieve plicht. 
Het werd kampioen van het Gewest 
Oost van de NTB. En dat ontroerde 
hem evenals zijn Koninklijke onder-
scheiding zichtbaar. Een icoon van 
de touwtreksport kon geen mooier 
afscheidscadeau wensen.

Een icoon van de touwtreksport neemt afscheid

Oud-voorzitter TTV Vorden Gerrit Barink 
koninklijk onderscheiden
Vorden - “Iemand die met hart en ziel decennia lang zich volledig 
heeft ingezet voor de touwtreksport en specifiek Touwtrekvereniging 
(TTV) Vorden. Die mag zeker beloond worden met een Koninklijke on-
derscheiding.” Het overviel hem totaal. Oud-voorzitter Gerrit Barink 
(77) uit Lochem ontving zondag 21 september op het slottoernooi van 
het Gewest Oost van de Nederlandse Touwtrekkers Bond (NTB) op het 
terrein van TTV Vorden een Koninklijke onderscheiding. Uit handen 
van loco- burgemeester Bert Groot Wesseldijk van de gemeente Lo-
chem ontving Barink het lintje dat hoort bij de benoeming tot Lid in 
de Orde van Oranje- Nassau. En dat ontroerde hem zichtbaar.

Uit handen van loco- burgemeester Bert Groot Wesseldijk van de gemeente Lochem ontving 
Gerrit Barink (l) het lintje dat hoort bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gelderland heeft honderden mooie 
boerenerven. Boerenerven horen bij 
het landschap en bepalen de streeki-
dentiteit. Om hiervoor aandacht te 
vragen organiseert Boeren-Erf-Goed-
Gelderland de verkiezing Gelders Boe-
renerf van het Jaar 2014. Boeren-Erf-
Goed-Gelderland is een initiatief van 
Stichting Landschapsbeheer Gelder-

land, het Gelders Genootschap en het 
Gelders Erfgoed. Zij wil zoveel moge-
lijk Gelderlanders actief betrekken 
bij cultuurhistorische boerenerven in 
hun omgeving door activiteiten zoals 
deze boerenerven verkiezing. 
Het publiek heeft via de website 
www.boerenerfgoedgelderland.nl de 
afgelopen zomer uit de vijf genomi-

neerde boerderijen de drie mooiste 
gekozen. Dit zijn behalve De Kranen-
burg geworden: Den Ouden Dijk in 
Herwijnen en Hoeve De Vollenhof in 
Wezep. De Kranenburg is een statig 
boerenerf dat uitkijkt op het Ach-
terhoeks landschap met haar fazan-
ten, hazen en reeën. In het Betuwse 
Herwijnen staat Den Oude Dijk, een 
zogenaamde krukhuisboerderij, die 
werd gebouwd in 1651. De Vollenhof 
is gelegen langs de Zuiderzeestraat-
weg tussen Wezep en Oldebroek. Het 
klassieke land- en koetshuis ademen 
nog de sfeer van vroeger.Deze drie 
boerderijen worden op 26 september 
door een vakjury bezocht. Zij bepalen 
welke tot het mooiste boerenerf van 
2014 wordt benoemd. 
De winnaar wordt op zaterdag 22 no-
vember 2014 tijdens een minisympo-
sium Boerenerven bekend gemaakt 

door gedeputeerde Annemieke 
Traag. Het symposium vindt plaats in 
de schilderachtige omgeving rondom 
Bezoekerscentrum Land van de Heer-
lijkheden in Leur (Van Balverenlaan 
1b 6615 AH Leur). Liefhebbers van 
boerenerfgoed in Gelderland zijn van 
harte uitgenodigd om deze dag bij 
te wonen. Kijk voor het programma 
op de website van Boeren-Erf-Goed-
Gelderland: 

www.boerenerfgoedgelderland.nl

Landgoed De Kranenburg bij drie mooiste 
boerenerven Gelderland
Kranenburg - De drie finalisten van de verkiezing Gelders Boerenerf 
van het Jaar 2014 zijn dinsdag 16 september bekendgemaakt. Land-
goed De Kranenburg is er daar één van. Boeren-Erf-Goed-Gelderland 
organiseert de verkiezing om de vele boerenerven die Gelderland rijk 
is onder de aandacht te brengen. Zaterdag 22 november 2014 wordt tij-
dens een symposium de winnaar van de verkiezing bekend gemaakt.

Volg en like ons 
ook op Facebook:

       ContactAchterhoekh k
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Smoks Hanne Rit 
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CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 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. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer af 
te halen bij het kantoor van opgave bij Weevers. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes 
kunnen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 
18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 
kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 
Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-
14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 
van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens op zaterdag 
en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: dagelijks van 
15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Tandarts
27 - 28 september: B.W.A.M. Polman, Lochem, 0573-251483.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken 
van nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunst-
gebit. Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

Belangrijke telefoonnummers
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

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, Dorpsstraat 16.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
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. 
Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 
afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 
stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 
de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 
het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 
via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 
leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 
en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via tel. 
(0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen zo-
als een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens 
kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. 
(0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten 
tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

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

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). Ge-
opend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 
bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 
voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 
Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 
www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 
24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig.
Vordenseweg 12 7231 PA Warnsveld
Tel 0620585554, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 
Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of (0800) 02 30 550. 

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-
ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
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

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 
gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 
lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 
inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? Schakel 
het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners van Bronckhorst.
Telefonisch spreekuur maandags van 18.00-19.00: 06-52662996
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 28 september: 10.00 uur: ds. J. de Goei uit Amersfoort.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 28 september: 10.00 uur: ds. D. van Doorn uit Almen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 28 september: 10.00 uur: voorg. Ds. Deddie van Alphen.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27 september: 17.00 uur Woord- en Communieviering, 
vg. Werkgroep.

R.K. kerk Vorden
Zondag 28 september: 9.30 uur: Eucharistieviering, 
vg. J. van der Meer, em.-priester.

Weekenddiensten

Dagmenu’s 24 t/m 30 september

Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 24 september
Uiensoep met kaascroutons/Sukade vlees met aardappelpuree, 
jus en rode kool

Donderdag 25 september
Wokki wokki van kipfilet met roerbakgroente, rijst en rauw-
kostsalade/vla-flip de Rotonde

Vrijdag 26 september 
Bospaddenstoelen soep/Kabeljauw met mosterdsaus, aardap-
pelen en groente

Zaterdag 27 september
Gehaktbal uit eigen keuken, frieten en rauwkostsalade/ijs met 
slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 29 september 
Gesloten

Dinsdag 30 september
Wiener Schnitzel met aardappelen, groente/ijs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575 - 551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

Het Grand Bistro de Rotonde team! Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

sen, tel (0575) 55 29 16, (06)

51 60 15 16.

Donderdag 25 september 

De ClédingkanTine. Kleding-

beurs voor jong en oud. Van 

18.00 - 21.00 uur. Partycen-

trum Langeler, Spalstraat 5 in

Hengelo Gld.

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats
U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij

FASHION CORNER
Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 0575-552426

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

Voor
naaimachines
en kleinvak

BASISCURSUS patchwork en

quilten in Wichmond.

start 15 okt. 4 lessen.€30,00

WORKSHOP

foundation piecing 26 nov.

€10,00 WORKSHOP gedraaide

col breien 23 okt. of 19 nov

€10,00

marijn.dijkstra@live.nl

0575-431805

Te huur woning na bij zelhem

info: 0314 622535

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf”, Enkweg 11 in Vorden

kunt u elke ochtend (behalve

zondags en ‘s-maandags) 

van 09.00 tot 12.00 uur en 

dinsdag, donderdag- en vrij-

dagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een groot

assortiment meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huis-

houdelijke artikelen, boeken

enz..Inbrengen van goed ver-

koopbare artikelen kan tijdens 

openingstijden of d.m.v. een 

telefonische afspraak (06-

44629049) of email: vcde-

werf@gmail.com. Tevens kunt 

u via ons telefoonnummer een

afspraak maken voor het op-

halen van spullen.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

HET APPELSEIZOEN gaat 

weer van start op woensdag

24 september a.s. per kist of

per kg. Wij zijn er elke dag

behalve op dinsdags. Ooyman

Groenloseweg 37 Ruurlo, 

tel.: 0573 - 491261.

TE HUUR: Winkelruimte te

huur. 220m2 aan de 

St. Janstraat 4 Keijenborg.

Aantrekkelijke huurprijs.

 Interesse? Neem dan contact

op met E. Bergervoet, tele-

foonnummer 06-51437969.

TE HUUR: Winkelruimte te

huur. 220m2 aan de 

St. Janstraat 4 Keijenborg.

Aantrekkelijke huurprijs.

Interesse? Neem dan contact

op met E. Bergervoet, tele-

foonnummer 06-51437969.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Zondag 28  september a.s.

organiseert “De Achterhoek”

haar jaarlijkse Verzamelbeurs 

in “de Swite”, H. Leemrei-

zestraat 2 te Lichtenvoorde

van 10.00 tot 16.30 uur. Naast 

postzegelhandelaren zijn er

handelaren van brief- en an-

sichtkaarten en een munten-

handelaar.



Volg en like ons ook op Facebook:

      ContactAchterhoek

OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

Ontdek je eigen 
OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl  

geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak)  |  zo mogelijk 

dezelfde dag nog aan de beurt  |  ook ‘s avonds tot 22.00 uur | 

dinsdags gehele dag gesloten  |  afspraakherinnering per sms

Molenweg 7  -  7223 DN  Baak  -  Tel. 0575 44 20 67 
www.hetkniphuus.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
22

 t
/m

 2
7 

se
pt

em
be

r

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram mortadella

GRATIS 100 GRAM LIKKEPOT

SPECIAL

Gevulde 
kippendij

175
100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 500 gram 
sukadelapjes

GRATIS 
KRUIDENBOUQUET

KEURSLAGERKOOPJE

Saucijzen +
Slavinken

650
2 x 4 stuks

MAALTIJD IDEE

gebraden
Gehaktbal

185
per stuk

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m maandag 29 september 2014

Topkwaliteit aardbeien!
Polder Koninkjes 500 gr. € 2.99

Hollandse broccoli 2 struiken € 1.29
De lekkerste aardappelen!
Frieslander... van de klei 10 kilo € 3.98

DEZE WEEK!
 Bij een besteding van € 7,50 GRATIS kant 

en klaar aardappelproduct voor 2 pers.
OP = OP!

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij 
deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne 
jaren die wij met hem mochten beleven, hebben 
wij met veel verdriet afscheid moeten nemen 
van mijn zorgzame man, onze lieve vader, 
schoonvader en opa

Jan Bargeman
* Vorden,  † Vorden,
 1 maart 1930  19 september 2014

G. Bargeman-Nijenhuis
Harry †
André en Joke
   Koen en Anne
   Nienke en Maurice
Richard en Ankie

De Haar 2
7251 CG Vorden.

Gelegenheid tot condoleren op dinsdag                         
23 september tussen 19.00 en 19.30 uur in 
crematorium De Omarming, Voorsterallee 95 
te Zutphen.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring 
plaatsvinden. Aardappelen-, groente- en fruitboerderij. Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en akties!

We zijn van alle kanten bereikbaar
Hollandse bloemkool deze week  per stuk 0.69
Uit onze bongerd Delcorf OP = OP!  3 kilo 1.50
Giezer Wilderman stoofpeer  3 kilo 1.99
Mooie witlof  500 gram 0.49
Aardappelen o.a. Nicola Victoria  10 kilo 2.99

Voor de reünie 35 jaar bestaan: NU opgeven!
Kadotip!! Doe het met een Streekproductenpakket 

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

 De erkende specialist 
 van uw kunst- en klikgebit.

 Gratis intake gesprek.
 Geen verwijzing nodig 

 van de tandarts!

Gebitsproblemen, 
ik help u graag!

0575 46 26 40 
Kastanjelaan 11b info@tppbrugman.nl
Hengelo Gld. www.tppbrugman.nl

VAKANTIEKILO’S ER AF ?
Ga naar Jerna Bruggink op een draf.

Ook mailen/bellen mag! 

0575-463205    jbvitalcare@hotmail.com

Voor de 3 dagen afslanktest zoek ik
deelnemers.

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Overleden onze lieve zwager en oom 

Jan Bargeman 
echtgenoot van Gerda Bargeman - Nijenhuis

 Harry Nijenhuis †
 Gerrit † en Jantje Nijenhuis - Regelink 
 Ab en Joke Nijenhuis - Koning
 Jo en Arie Wullink - Nijenhuis
 Neven en nichten 

Vorden, 19 september 2014

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



De exposanten zijn leer-
lingen van Louise Klein-
herenbrink: Zenobia van 
Beek, Tine Boelens, Han-
neke de Caluwé, Ellen 
Harmsma, Louise Klein-

herenbrink, Hanita Kooi-
stra, Magda Nell, Dicky
Rekswinkel, Elly Tim-
mers, Tanja Trajkovic en 
José Zoomers.

Veelzijdige expositie 
Schildergroep Zutphen 
in Bronkhorster Kapel

Bronkhorst - In de Kapel van Bronkhorst wordt
door leerlingen van schilderdocente Louise Klein-
herenbrink uit Zutphen een veelzijdige expositie
ingericht. Van 4 tot en met 10 oktober, dagelijks
van 10.00 tot 18.00 uur zijn de werken te bezichti-
gen. De opening wordt verricht op 4 oktober om
16.00 uur door Ton Lathouwers.

Werk van Zenobia van Beek: Station Zutphen.

Voor deze kennismakingsweek 
reisde Joyce Verwaaijen met haar 
teamgenoten uit Nederland en Bel-
gië, Miss European Team Belgium 
& Netherlands, af naar het plaatsje 
Cindré in Frankrijk. Dit was bedoeld 
als vakantie en om elkaar beter te le-
ren kennen. “Omdat ik later ben aan-
geschoven bij de groep, moest er tijd 
ingehaald worden voor de teamdans. 
Elk land heeft zijn eigen teamdans en 

zal die tijdens de finale uitvoeren. De 
groep met de beste uitvoering wint 
de teamdans prijs”, vertelt Joyce. 
“We hebben in Frankrijk ook veel 
leuke dingen gedaan zoals fotoshoots 
en het plaatsje Vichy bezocht, wat 
dichtbij Cindré ligt. Ook mochten 
wij meelopen in een parade, een jaar-
lijks festijn in Cindré. We werken nu 
langzaam naar de finale toe die plaats 
vindt van 7 tot 12 oktober in Ierland.”

Miss European is een Internationale 
verkiezing waaraan elf Europese 
landen deelnemen. Tijdens de inter-
nationale finale wordt uit tien jonge 
dames per land één winnares per 
land verkozen tot Princess. Uit deze 
Princesses wordt Miss European ver-
kozen. 

Voor haar reis naar Ierland en de kos-
ten er omheen, zoekt Joyce bedrijven 
die een klein bedrag kunnen sponso-
ren. Als tegenprestatie komen deze 
sponsoren een jaar op de site van 
Miss European met hun logo. Zij kun-
nen Joyce benaderen door te mailen 
naar verwaayenjoyce@msn.com

Joyce Verwaaijen finalist Miss European 2014
Steenderen – Het is de Steenderense Joyce Verwaaijen weer gelukt om 
als finalist te eindigen, dit keer voor Miss European 2014. De grote 
finale zal plaatsvinden in Ierland tussen 7 en 12 oktober. Als voorbe-
reiding brengen de finalisten tijd met elkaar door, recent een weekje 
in Frankrijk.

OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

Ontdek je eigen OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

RECEPTIE
Op 19 september j.l. was

Jan Fleerkate
40 jaar bij ons in dienst.

Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Daarom nodigen 
wij u van harte uit om dit samen 
met Jan en zijn familie te komen vie-
ren op zondag 28 september vanaf 
20.30 uur bij De Exelse molen, Oude 

Lochemseweg 4 te Exel.



Al die heugelijke feiten wil Jong 
Gelre op zaterdag 25 oktober vieren 
vanaf 19:00 uur in het Kulturhus te 
Vorden. Het start vanaf 19:00 met 
de inloop voor oud-bestuursleden 
en andere genodigden tot 20:30, 
waarna een receptie zal volgen 
voor iedereen die Jong Gelre Vor-
den-Warnsveld een warm hart toe-
draagt en vanaf 21:30 wordt er af-

gesloten met een avondfeest. Voor 
het officiële programma heeft het 
huidig bestuur getracht zo veel mo-
gelijk oud-bestuursleden persoon-
lijk uit te nodigen. Dit is helaas nog 
niet volledig gelukt. 

Bent u oud-bestuurslid geweest 
van Jong Gelre Vorden-Warnsveld 
of één van haar voorgangers en 

heeft u geen uitnodiging ontvan-
gen, schroom dan niet om uzelf 
op te geven via info@jong-gelre.nl, 
tel: 0575-551528 of door een brief 
te sturen naar Jong Gelre Vorden-
Warnsveld t.a.v. Rick Abbink, 
Kruisdijk 9a, 7251RL, Vorden. 
Graag ontvangt Jong Gelre uw 
adresgegevens, de functie die u 
heeft gehad binnen het bestuur 
en de jaartallen waarin u als be-
stuurslid actief was. Zo hopen zij 
u alsnog te kunnen verwelkomen 
op het jubileum. Heeft u contact 
met oud-bestuursleden geef deze 
oproep door!

Voor jubileum 100 jarig bestaan

Gezocht: Oud-bestuursleden Jong Gelre 
Vorden-Warnsveld
Vorden/Warnsveld - 2014 is een bijzonder jaar voor Jong Gelre 
Vorden-Warnsveld. Ongeveer 100 jaar geleden werden de destijds 
zelfstandige verenigingen Jong Gelre Vorden en Jong Gelre Warns-
veld opgericht. Alweer vijftien jaar samen als Jong Gelre Vorden-
Warnsveld.

Een (eerste) huis kopen is een span-
nende gebeurtenis. Waar begin je 
en hoe pak je de zoektocht goed 
aan? Wat voor soort huis kun je 
betalen? En wat is verstandig: een 
huis kopen of kun je beter huren? 
Wat moet je juridisch regelen als 
je gaat samenwonen? En kies je 
voor een bestaande woning of 

een nieuwbouwhuis? Tijdens het 
Wooncafé geven adviseurs van de 
deelnemende bedrijven onder het 
genot van een drankje antwoord op 
deze en andere woonvragen. 

Waar en wanneer
Het Wooncafé vindt plaats op 30 
september in Het Koelhuis, Park-

straat 1 in Zutphen en bij Café Kras 
Nieuwstad 7 in Groenlo, op 1 ok-
tober in Het Meestershuis, Dorps-
straat 1 in Vorden en op 2 oktober 
bij Rob’s Gastrobar, Nieuwstad 4A 
in Lochem en bij The Gallery, Med-
dosestraat 8 in Winterswijk. 

Het Wooncafé is tussen 18.30 en 
21.00 uur geopend en belangstel-
lenden kunnen binnenlopen op een 
moment dat het hen uitkomt. 

De Wooncafés zijn vrij toeganke-
lijk, aanmelden is niet nodig. 

Meer informatie is te vinden op: 
www.facebook.com/hetwooncafe

Goed voorbereid een (eerste) huis kopen

Wooncafés voor woningzoekenden
Regio - Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek organiseert in sep-
tember en oktober vijf Wooncafés, in samenwerking met DWR 
notarissen, Ieder1, notariskantoor Hobbelink & Buitink, Enning 
Makelaardij, Tap & van Hoff notarissen, Scheers en Roes Makelaars, 
Hulleman notariskantoor, ProWonen, notariskantoor Roerdink & 
Stevelink en Thoma Makelaars. De Wooncafés zijn bedoeld om wo-
ningzoekenden te informeren over wat er allemaal komt kijken bij 
het kopen van een (eerste) huis.

De dood van pater Frans van der 
Lugt was een schok, dat hij ver-
moord werd maakt het alleen maar 
rauwer. De vraag die pater Frans 
van der Lugt moest beantwoorden: 
Blijf je of kies je voor je eigen leven? 
De film laat op indrukwekkende 
wijze zien wat daarbij komt kijken. 
Na afloop van de film is er gele-
genheid om nog wat na te praten. 
De film begint om 19.30 uur in de 
Sprankel (120 min) Domineesteeg 

12 in Ruurlo. Entree Vrij: uw gift 
is bestemd voor het Kinderhuis in 
Homs. Het afsluitende benefietcon-
cert vindt op zondagmiddag 28 sep-
tember in R.K. Christus Koningkerk 
te Vorden plaats, ter nagedachtenis 
van Pater Frans van der Lugt en ter 
ondersteuning van de Syrische be-
volking. Dit benefietconcert begint 
om 14:30 uur en duurt tot 17:00 uur. 
Er is een gevarieerd programma sa-
mengesteld waaraan plaatselijke 

artiesten als verhalenverteller en 
troubadour Gerry Groot Zwaaftink 
en Herman Riethorst hun medewer-
king verlenen. Ook Kinderkoor Sing 
a Song, meidenkoor @seven, Carina 
Numan en dochters Renate en Ellis, 
Vocal Chords en het Passion koor 
zijn te horen en de klassieke mu-
ziek is vertegenwoordigd door de 
ensembles Gran Partita, Marianne 
Weenink en Denia Kruiff en Amu-
ze. Dit alles wordt nog eens feeste-
lijk opgeluisterd door djembe groep 
Tiriba. Kortom laat u verrassen! De 
opbrengst in de vorm van vrije gif-
ten is bestemd voor het weeshuis in 
de Syrische stad Homs.

Film: Des hommes et des dieux

Benefietconcert  
Pater Frans van der Lugt
Ruurlo - Vrijdagavond 26 september zal deze bijzondere film wor-
den getoond in de Sprankel in Ruurlo. Dit op ware feiten gebaseer-
de Franse drama werd met diverse prijzen bekroond, waaronder de 
prestigieuze Grand Prix tijdens het Filmfestival van Cannes.

Autobedrijf Overbeek presenteert 
tijdens de show een uitgebreid as-
sortiment occasions van diverse 
merken, modellen en prijsklassen. 

Bij aankoop van een auto vanaf € 
4500,- ontvangt u een gratis auto-
showpakket. Bovendien maakt u 
kans op aantrekkelijke prijzen.

Voor kinderen tot 12 jaar zijn er 
leuke prijzen te winnen bij de bal-
lonwedstrijd. Verder zijn er diver-
se attracties voor jong en oud. 

Iedereen is van harte welkom op 
zondag 28 september in Hummelo 
bij autobedrijf Overbeek.

Grote occasionshow en Hummelse markt
Hummelo - Op zondag 28 september bruist Hummelo van de ener-
gie. Autobedrijf Overbeek organiseert op deze dag een grote oc-
casionshow met vele aanbiedingen en er is een Hummelse markt 
op het plein.

Het ROZ organiseert op dinsdag 7 
oktober van 13.30 tot 16.30 uur de 
oriëntatieworkshop ‘Goed voorbe-
reid van start’ in het gemeentehuis 
van Bronckhorst, Elderinkweg 2 in 
Hengelo (Gld.). Deze korte, prakti-
sche bijeenkomst geeft u inzicht in 

wat er bij het starten van een ei-
gen bedrijf komt kijken en wat het 
ROZ hierbij voor u kan betekenen.

Het ROZ wijst u op de ins en outs 
van het ondernemerschap en wat 
het nu werkelijk inhoudt om een 

eigen bedrijf te hebben. Er is gele-
genheid om vragen te stellen, ook 
specifiek over het starten vanuit 
een uitkering wanneer u in deze 
situatie verkeert. Na afloop is het 
mogelijk om een afspraak te ma-
ken voor een gratis adviesgesprek. 
Deelname aan deze workshop is 
gratis. Aanmelden kan via de web-
site http://trainingen.rozgroep.nl 

Meer informatie over ROZ: 
www.rozgroep.nl

- advertorial -

Workshop ‘Goed voorbereid van start’
Bronckhorst - Wilt u uw dromen waarmaken en een bedrijf star-
ten? Een eigen bedrijf runnen is spannend, uitdagend en vooral 
leuk! Maar een goede voorbereiding is van groot belang. Deze ori-
entatieworkshop van ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) 
is een uitstekende eerste stap richting ondernemerschap.

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

1.65
v   van 1.79

2.19
v   van 2.29

1.99
v   van 2.49

1.79
v   van 1.85

0.55
v   van 0.59

volgens VARA Kassa**

VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

1.39

89.99

89.99

12.99

499.00

Vanaf woensdag 24-09-2014

Vanaf maandag 22-09-2014

2.19

2.19

4.49

3 TB WERKGEHEUGEN

32 GB

20%
goedkope

r

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

*  Prijzen geldig 
t/m 28-09-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VERLAGINGEN
PRIJS

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  

Duopasta
Boterhamzakjes 

Hollandsche koek

50 cm, 8 stelen. 

Zonnebloemen*

50 cm, 6 stelen.

Lelies*

50 cm, 20 stelen. 

Bloemenboeket*

8 GB werkgeheugen. 
Hybride harde schijf.

PC
Bereik binnen: ca. 50 m. 
Bereik buiten: ca. 300 m.

Baby videomonitor

Externe harde schijfMicro-SD memory card

6x 0.33 l.

Sinaasappelsap, multivitaminesap of appelsap

Diverse soorten.

Bloeiende herfstplanten

Dreambonbons



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

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

Vraag naar de interessante 
advertentietarieven!

Wildseizoen 2014
Vraag naar de interessante 

advertentietarieven!
Verschijning katern: week 41 
(ma. 6 t/m vr. 10 oktober)
Aanleveren: vóór vrijdag 3 oktober.

advertentie@contact.nl 
of (0575) 55 10 10

Wildseizoen
Binnenkort extra katern:

Wildseizoen2014
Informatie over wijnen, 
uit eten en  Achterhoekse 
streekproducten.

Wilt u uw specialiteiten extra 
onder de aandacht brengen, 

adverteer dan op de speciale 
doelgerichte pagina’s: 

Goede kinderopvang verzorgd door profes-
sionele gastouders, waarbij het kind cen-
traal staat. Ons gastouderbureau bemiddelt 
en begeleidt. Al onze gastouders voldoen 
aan de Wet Kinderopvang en zijn inge-
schreven in het LRKP (Landelijk Register 
Kinderopvang). Gewenste opvangtijden 
worden afgestemd op uw werktijden. 
Gastouderopvang creëert rust, stabiliteit en 
vertrouwen. Wij zijn werkzaam in Berkelland, 
Oost-Gelre, Bronckhorst, Zutphen, Doetin-
chem en ook in Lochem. 

Kijk op www.avonturijn.nl

Nieuwe Weg 5-01, Ruurlo, Telefoon (0573) 760 200, info@avonturijn.nl

www.avonturijn.nl Gastouderopvang:
kindgericht en flexibel 

Kinderopvang 
...ons vak!

Daar zijn we trots op, 
vinden we leuk en 
dat  laten we zien.

Bruggink bouwt naar 
úw wensen!

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29 

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl Alles in één hand

Met Bruggink kiest u voor:
 Het verzorgen van de benodigde vergunningen
 Advies en begeleiding van ontwerp tot eindafwerking
 Eigen showroom voor bouw, keukens, badkamers

Aanstaande zondag geopend vanaf 11.00 uur

Een kleine beurt
& 

APK vanaf € 75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

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 13.00 uur.

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



Sociï begon uitermate scherp aan de 
wedstrijd en had al binnen een mi-
nuut op voorsprong kunnen staan. 
Tegen een voorzet voor het doel langs 
liep echter niemand aan, waardoor 
nog even niet gejuicht kon worden. 
De bedoelingen van Sociï waren toen 
al wel duidelijk; snel op voorsprong 
komen en de gasten alle illusies 
ontnemen. Het eerste deel van deze 
opzet lukte al binnen vijf minuten. 
Stefan Roording gaf vanaf de middel-
lijn een perfecte diepe bal op Kevin 
Esselink die een dito aanname in huis 
had, ook de afronding loog er niet 
om. Met een goede volley schoot Es-
selink de 1-0 binnen. 
Het spelbeeld bleef daarna onveran-
derd, Sociï zocht de aanval en Beatrix 
kon aanvallend niet of nauwelijks 
een vuist maken. Wellicht was het 
daardoor dat de verdediging van So-
ciï in de 23ste minuut niet helemaal 
scherp was. Via een vlugge counter 
waarbij de nodige verdedigingsfouten 
werden gemaakt, werd zomaar de 1-1 
binnen geschoten. Sociï leek door de-
ze onverwachte tegentreffer wakker 
geschud en begon weer scherper aan 
te vallen. Dit had direct al tot de 2-1 
moeten leiden, ware het niet dat Daan 
Loman uit een voorzet van Esselink 
miste voor open doel. Het missen van 
deze kans was een kunst op zich. Na 
35 minuten bracht Marco Vreeman 
Sociï dan toch weer op voorsprong, 

na een steekpass van Gert-Jan Loman 
kon hij de bal wat gelukkig mee krij-
gen en rondde uiteindelijk goed af. 
Wat later was het Raymon Golstein 
die een voorzet van Esselink wel wist 
te promoveren tot doelpunt; 3-1. Dit 
was tevens de ruststand.
Na de rust bleef Sociï aanvankelijk 
kansen creëren maar het afmaken 
was een groot probleem. Marco 
Vreeman kon Daan Loman de hand 
schudden omdat hij ook voor open 
doel niet wist af te ronden. Broer 
Henry Vreeman toonde zich solidair 
door als doelman de bal in de voeten 
van een Beatrix-aanvaller te schui-
ven, die liet deze buitenkans niet on-
benut en verkleinde de marge; 3-2. In 
principe was er nog geen vuiltje aan 
de lucht omdat Sociï gewoonweg veel 
beter was. Toch zorgde de minimale 
marge voor veel spanning. Sociï ging 
door met het creëren van kansen en 
vervolgens ook te missen. 
De scheidsrechter raakte de grip op 
de wedstrijd wat kwijt door niet kor-
daat op te treden, de sfeer in het veld 
werd er daardoor niet beter op. Inval-
ler Stefan Weenk schaarde zich in de 
slotfase in hetzelfde rijtje als Daan 
Loman en Marco Vreeman, ook hij 
miste voor open doel. Rond de 90e 
minuut speelde Beatrix zeer opportu-
nistisch en kwam het in de buurt van 
het doel van Henry Vreeman, toch 
werd het niet echt gevaarlijk. Enkel 

een afstandschot leek richting doel 
te gaan maar miste uiteindelijk toch 
precisie. In blessuretijd bracht Es-
selink Sociï in veilige haven door de 
4-2 binnen te werken na een knappe 
uitbraak. Uit de rebound op een vrije 
trap was het Dirk Wuestman die zich 
aansloot in het rijtje missers voor 
open doel, daardoor bleef het bij 4-2.
Met de volle buit uit drie wedstrijden 
mag Sociï volgende week op bezoek 
bij SC Doesburg dat vandaag een 
ruime overwinning boekte op De 
Hoven. Het is aan Sociï om de rood-
blauwen van scoren af te houden en 
zelf nauwkeurig(er) met de kansen 
om te gaan. De aanvangstijd van deze 
wedstrijd is 14.30 uur.

Uitslagen zaterdag 20 september
Sociï D1 – De Hoven D2: 2-2, Sociï 
E1 – Halle E1: 8-5, Etten ME1 – Sociï 
ME1: 4-7, Sociï E2 – FC Zutphen E4: 
2-10, Sociï F1 – Keijenburgse Boys F2: 
14-1

Uitslagen zondag 21 september
Sociï 1 – Beatrix 1: 4-2, Sociï 2 – Ke-
ijenburgse Boys 3: 5-2, Be Quick Z. 4 
– Sociï 3: 1-4, EDS 2 – Sociï 4: afgelast, 
Sociï 5 – Ruurlo 5: 2-3, Sociï VR1 (vrij). 

Programma zaterdag 27 september
Keijenburgse Boys D2 – Sociï D1, Pax 
E2 – Sociï E1, SVBV E2 – Sociï E2, Kil-
der ME1 – Sociï ME1

Programma zondag 28 september
SC Doesburg 1 – Sociï 1, Brummen 3 
– Sociï 2, Sociï 3 – FC Zutphen 3, Sociï 
4 – Vorden 4, Witkampers 8 – Sociï 5 
en Sociï VR1 – Klein Dochteren VR1.

Sociï overklast Beatrix
Wichmond - Met zes punten uit twee wedstrijden op zak was het deze 
zondag aan Sociï om ook de derde wedstrijd in winst om te zetten. Dit 
moest gebeuren tegen Beatrix uit Hoenderloo. De gasten hadden één 
punt bij elkaar gevoetbald en kampten met de nodige personele pro-
blemen, de voortekenen voor Sociï waren dus positief.

Vorden begon voortvarend aan de 
wedstrijd en had het eerste half uur 
duidelijk het beste van het spel. Door 
een geweldige redding van RKZVC 
keeper Wesley Keegstra werd een 
schot van Rik Schroer omgezet in 
een hoekschop. Op het eind van de 
eerste helft kwamen de gasten steeds 
beter in hun spel. De inzet van de 
spelers was uitstekend, maar het 
was voor sommige spelers lastig om 
iemand van “dezelfde kleur” aan te 
spelen. Kortom: veel strijd en geen 
goed voetbal. Scheidsrechter Velt-
maat uit Apeldoorn voelde dit goed 
aan en hoefde de gehele wedstrijd 
geen enkele kaart te trekken. Het 
spel golfde op en neer, zonder dat er 
grote doelkansen waren. Tot in de 
65ste minuut toen Zieuwent aanval-
ler Ties Heutinck van dichtbij het 
Vorden doel onder vuur nam. Een 
geweldige reflex van Vorden doel-

man Robin Verstege voorkwam een
doelpunt. Toen iedereen langs de lijn
zich al verzoend had met een gelijk-
spel kreeg Rik Schroer op de rand
van het strafschopgebied de bal. Hij 
maakte een drietal schijnbewegingen
en zette daarmee zijn tegenspelers
op het verkeerde been. Hij rondde af
met een schot in de bovenhoek: 1-0.
In de resterende tien minuten pro-
beerde RKZVC Vorden onder druk te
zetten, maar echt gevaarlijk werd het
niet. In de 89ste minuut omspeelde
Rik Schroer zijn tegenspeler en zette
Daan Horstman met een lobje alleen
voor de keeper. Daan wist op zijn
beurt de doelman met een fraaie lob
te verschalken: 2-0. Daarmee was de
wedstrijd beslist. Vorden staat nu
met negen punten uit drie wedstrij-
den op de gedeelde eerste plaats. A.s.
zondag spelen de Vordenaren in en 
tegen Doetinchem.

Vorden 1 wint opnieuw
Vorden - “Een typische 0-0 wedstrijd” zo betitelde een groot deel van
de supporters het treffen in Vorden tussen vv Vorden en RKZVC uit
Zieuwent. Toch won Vorden deze wedstrijd door enkele oplevingen
van middenvelder Rik Schroer. De gasten waren de competitie begon-
nen met twee nederlagen, terwijl Vorden tot nu toe nog de volle buit
had binnen gehaald.

Nieuwe shirtsponsor ‘de Covik’
Vorden B1 heeft afgelopen zaterdag 
de nieuwe shirts ontvangen met 
daarop het logo en de naam van de 
nieuwe shirtsponsor, de Covik. De Co-
vik verricht grond-, loon-, sloopwerk, 
afvalinzameling en transport voor het 

bedrijfsleven, de overheid en particu-
lieren. De voetbalvereniging Vorden
is directeur Hans Reintjes zeer erken-
telijk voor het sponsorschap bij Vor-
den B1 en hij werd dan ook terecht
in de bloemetjes gezet tijdens het ma-
ken van de teamfoto.

Gerenommeerde sprekers uit de 
boekhistorische wereld zullen di-
verse historische Nederlandse stads-
bibliotheken presenteren. Elke spre-

ker zal van zijn of haar bibliotheek 
de ontstaansgeschiedenis, de inhoud, 
het beheer en toekomstige ontwikke-
lingen schetsen. Op deze wijze zal de 
context in beeld komen waarin de Li-
brije van Zutphen haar unieke plaats 
inneemt.
Het Regionaal Archief Zutphen richt 
ter gelegenheid van dit congres in de 
Walburgiskerk een tentoonstelling 
in met bijzondere, historische do-
cumenten betreffende de librije van 
Zutphen.
Deelname aan dit jubileumcongres is 
mogelijk voor elke belangstellende. 

De kosten bedragen € 30,-  (dit is in-
clusief koffie en thee, een eenvoudige 
lunch en een drankje na afloop).
Donateurs en vrijwilligers van de 
Stichting Librije Walburgiskerk en 
Leden van de Nederlandse Boekhis-
torische Vereniging betalen € 25,-. 
Inschrijven is mogelijk via de website 
www.librije-zutphen.nl of per mail 
aan de secretaris van de Stichting 
Librije Walburgiskerk: henk.bauer@
planet.nl onder gelijktijdige overma-
king van het verschuldigde bedrag op 
NL85INGB0691464154. Aanmelden 
s.v.p. vóór 1 oktober 2014.

Congres over oude 
stadsbibliotheken

Zutphen - Ter gelegenheid van 
het 450-jarig bestaan van de be-
roemde kettingbibliotheek in de 
Sint Walburgiskerk te Zutphen 
organiseert de Stichting Librije 
Walburgiskerk in samenwerking 
met de Nederlandse Boekhistori-
sche Vereniging een congres over 
de oude stadsbibliotheken in Ne-
derland.

Het publiek kon vooraf genieten van 
optredens van cyRO en Fred Duyn. 
De bandleden van Op Drift werden 
daarna met veel ceremonieel welkom 
geheten: drummer Johnny Addink, 
Fred de Lange op basgitaar, Victor 
Macare op gitaar en gastheer van de 
feestschuur en frontman Wim Woe-
stenenk.
Zij speelden (verzoek)nummers van 
de oude cd’s om het publiek in de 
stemming te brengen. Dat lukte, uit 
vele kelen kwamen de teksten de zaal 
in. Daarna presenteerde de band de 
nieuwe nummers, waaronder E.T. 
Rita. Na het zingen van dit lied riep 
Wim Woestenenk Rita Groot-Roes-

sink, waar het lied voor is geschre-
ven, naar voren. Zij mocht het eerste
exemplaar van ‘Kluts Kwiet’ in ont-
vangst nemen.
Achter in de schuur stond de kraam
met nieuwe CD’s en nieuwe shirts, 
waar al direct veel belangstelling voor
was. Verder wordt de CD bij Welkoop
verkocht.

Het was, zoals al aangekondigd een
super gezellige middag voor jong en
oud. Voor de kinderen stond er een 
springkussen en de allerkleinste fans
speelden in een bult zand. De fans
genoten van Op Drift en de nieuwe 
nummers van ‘Kluts Kwiet’.

Eerste exemplaar nieuwe CD Op 
Drift voor Rita Groot-Roessink

Warnsveld - De nieuwe CD van Op Drift heet ‘Kluts Kwiet’ en deze 
werd met een groot feest geïntroduceerd bij het publiek. Zondagmid-
dag 21 september kwamen vele belangstellenden naar feestboerderij
’t Holtslag in Warnsveld om getuige te zijn van de nieuwe nummers,
als vanouds in dialect.

De eerste Op Drift CD ‘Kluts Kwiet’ was voor Rita Groot-Roessink.

Zelf een persbericht insturen?

redactie@CONTACT.nlKijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé



Pand Bloemen Groot Jebbink vroeger 
café van ‘Juffrouw Venderbosch’ 

Onder het motto ‘Dromen, Denken, Durven en Doen’ 
(De vier ‘D’s) hebben Marco en Anita Groot Jebbink 
hun bloemenwinkel aan de Dorpstraat in de afgelopen 
maanden danig verbouwd. De verbouwing en inrich-
ting is inmiddels bijna afgerond. Nieuwsgierig gewor-
den hoe de verbouwing en uitbreiding heeft uitgepakt. 
Dinsdag 23 september kan een ieder van 18.00 tot 21.00 
uur vrijblijvend een kijkje komen nemen. Marco en Ani-
ta Groot Jebbink en medewerksters Ellen, Ellianne, Erna 
en Liesbeth zullen u dan hartelijk ontvangen. 

Na het overlijden vorig jaar van Marco’s moeder Willy stond 
het woongedeelte naast de winkel waar Jan en Willy Groot 
Jebbink vanaf 1967 hebben gewoond leeg. Reden voor 
Marco en Anita om het benedengedeelte van de woning 
bij de winkel te voegen. Door diverse plaatselijke onderne-
mers werd er de afgelopen maanden hard gewerkt aan een 
‘duurzame verbouwing’ en inrichting, waarbij energiezui-
nige verlichting is gebruikt. ,,We hadden behoefte om onze 
producten beter en uitgebreider te kunnen presenteren”, 
zo verklaren Marco en Anita als we een kijkje nemen in de 
winkel die wat oppervlakte betreft ruim verdubbeld is tot 
honderd vierkante meter. Aan de buitenzijde is het pand 
niet veranderd. Opvallend is de open binderij achter de ba-
lie. ,,Zo kunnen onze klanten een inkijkje nemen in hoe we 
de boeketten en bloemstukken maken. Het doel van ons 
ondernemen is mensen blij maken, we willen graag dat elke 

klant tevreden de deur uitgaat. Ook heeft de klant nu veel 
meer de gelegenheid om rond te neuzen”, zo zegt Marco 
die inmiddels de derde generatie binnen het Ruurlose fa-
miliebedrijf is. Na de Middelbare Tuinbouwschoolopleiding 
in Nijmegen werd Marco Groot Jebbink (48) al snel werk-
zaam bij zijn vader en moeder. In 2004 nam hij samen met 
Anita (45) het bedrijf over. Marco: “Als ondernemer moet je 
constant denken over de toekomst. Je hebt bepaalde dro-
men, Je hebt een visie en je moet durven en uiteindelijk het 
ook doen wat je voor ogen hebt. Onder dat motto run-
nen we ons bedrijf en hebben ook uitvoering gegeven aan 
de uitbreiding van de winkel.” Anno 2014 springen Marco 
en Anita actueel in op de ontwikkelingen. Want naast snij-
bloemen, groen- en bloeiende planten, eenjarige en vaste 
planten bestaat het assortiment ook uit een uitgebreide 
keuze van aarde- en glaswerk en niet te vergeten decoratie 
materiaal. En wie sprak er vorig jaar niet over de vroege eta-
lage inrichting met kerstartikelen. “Dat doen onze collega’s 
ook. Niet dat je daarin mee moet. Maar ik vind het wel een 
uitdaging”, zo zegt Marco. Bloemen Groot Jebbink is zowel 
lid van de organisatie Fleurop die de Nationale Bloemenbon 
aanbiedt als van de branche ondermening Vereniging Bloe-
misten Winkeliers. 

Onderscheiden
“Je moet je in deze tijd blijven onderscheiden als bloe-
mist. Dat is erg belangrijk, bloemen zijn immers overal te 

koop. We hebben 
voor ieder wat 
wils, boeketten en 
vaasjes staan kant 
klaar in verschil-
lende prijsklassen. 
Doordat we nu ons 
assortiment in deco-
ratie materiaal heb-
ben uitgebreid bent 
u bij ons op het juiste 
adres als u op zoek 
bent naar een leuk 
cadeau. Ook kunt u 
bij ons terecht voor 
een bloemenabonne-
ment, dit is leuk om te 
geven en de klant kan 
zelf bepalen waarvoor 
en wanneer ze er ge-
bruik van willen maken, dit bevalt onze klanten erg goed. 
Een van onze sterke punten is en blijft het maken van 
rouw- en trouwwerk. 
Als service voor de bejaarden in De Bundeling gaan wij 
maandelijks op locatie met een leuk stalletje bloemen, zo-
dat de bewoners op hun gemak en in vertrouwde omge-
ving kunnen kijken en kopen. Door de uitbreiding zijn we 
nu ook in de gelegenheid om workshops te geven voor 
nadere informatie kunt u bij ons in de winkel terecht. We 
hebben een luxe positie dat we ons goed kunnen presen-
teren door onze buitenplanten en potterie ruim op te zet-
ten. Onze buitenpresentatie is daardoor eigenlijk de entree 
van de winkel,” aldus Anita. 

Rooskleurig
Bloemen Groot Jebbink presenteert zich ook nadrukkelijk 
niet alleen aan de Dorpsstraat. Aan alle Lente- en Herfstfairs 
die in de kasteeltuin van Huize Ruurlo door Hotel Avenarius 
in de afgelopen jaren werden georganiseerd namen Marco 
en Anita deel. Daarnaast behoren fairs zoals die in Apel-
doorn en Ede ook inmiddels tot de locaties waar Groot Jeb-
bink zich nadrukkelijk presenteert. Marco: ,,En dat werpt zijn 
vruchten af. Mensen van ver buiten Ruurlo weten inmiddels 
ons ook te vinden.” Groot Jebbink betrekt zijn producten 
steevast van een aantal vaste kwekers en leveranciers. Da-
gelijks staat Bloemenhandel De Mooy uit Rijnsburg met hun 
bloemenwagen in alle vroegte voor de deur aan de Dorps-
straat. Marco: ,,De Mooy is al decennia lang onze vaste leve-
rancier van bloemen.  Deze grossier levert eersteklas kwali-
teit, dat is onze kracht. Ik ben niet zo’n hopper die van de 
ene naar de andere leverancier wandelt. Daarnaast ben ik 
wekelijks in Ede op de bloemenveiling te vinden om bloeien-
de en groene planten in te kopen.” De toekomst zien Marco 
en Anita, om in bloementermen te spreken, ‘rooskleurig’ in’ 
“De consument verandert. Maar ook wij veranderen met 
ons bedrijf mee. Telkens je bakens verzetten is een must. En 
met de uitbreiding en inrichting van onze winkel hebben 
we weer een stap gezet naar die toekomst.” 

20% KORTING 
OP ALLES 

tijdens de openingsdagen
woensdag 24 t/m

 zaterdag 27 september 2014

De oorsprong van Bloemen Groot Jebbink gaat terug 
naar 1933. Daarmee behoort het Ruurlose familie-
bedrijf tot een van de oudste, zo niet de oudste in 
Ruurlo. De opa van de huidige eigenaar Marco Groot 
Jebbink, Marinus was als geboren Vordenaar in de be-
gin jaren dertig van de vorige eeuw als tuinman werk-
zaam bij de familie Van Heeckeren tot Kell van Kasteel 
Huize Ruurlo. 

Het echtpaar begon op de hoek van de Wiersseweg en 
Schoolstraat een eigen bedrijf  in 1933 met de kweek 
van cyclamen en chrysanten als snijbloemen en eenjarig 
perkgoed. De bloemisterij werd in 1967 door Marinus en 
Dina samen met zijn zoon Jan en schoondochter Willy 
verplaatst naar de huidige locatie aan de Dorpsstraat. 
Het pand had al een behoorlijke geschiedenis achter de 
rug. Ooit was het namelijk café Venderbosch. 

In 1967 werd de familie Groot Jebbink eigenaar van het 
pand. De smederij werd door Groot Jebbink vervangen 
door een bloemenkas die in 1993 geheel vernieuwd 

werd. Enkele jaren later werd er een overkapping ge-
maakt tussen de kas en de winkel waardoor een mooie 
buitenpresentatie kan plaatsvinden. Jan en Willy Groot 
Jebbink gingen naast de winkel wonen. In 2004 namen 
Marco en Anita de onderneming over van Jan en Willy. 

‘Dromen, Denken, Durven, Doen’
Open Huis vernieuwde en uitgebreide winkel Bloemen Groot Jebbink

V.l.n.r. Ellen, Ellianne, Liesbeth, Marco, Anita en Erna 

www.grootjebbink.com

Openingstijden: 9.00 t/m 18.00 uur, vrijdag 20.00 uur



De start was bij Indoor Sport Vor-
den waar men kon kiezen tussen 
de afstanden 30-40-60 km. De pauze 
was bij camping ‘t Hoge Veld waar 
de deelnemers van een hapje en een 
drankje werden voorzien en waarna 
zij de tocht verder konden vervolgen 
richting Kranenburg en finish. Opval-
lend was het aantal jeugdige deelne-
mers, die ook zichtbaar genoten van 
deze mooie tocht. 

Met veel positieve reacties kan de 
VRTC terug zien op een geslaagde 
tocht en zich gaan voorbereiden op 
de tocht van 7 december.

400 Bikers aan de start
Vorden - Zondag 21 september 
organiseerde VRTC de acht kaste-
lenrijders haar jaarlijkse najaars-
tocht. Onder goede weersom-
standigheden genoten 400 deel-
nemers van een prachtige tocht 
door de bossen tussen Vorden, 
Lochem en Ruurlo.

Foto door Achterhoekfoto.nl

Na 10 minuten kreeg Els Berenpas de 
bal in de voeten gespeeld en schoot 
gericht op het doel, maar de scherpte 
ontbrak en de bal kaatste via de bin-
nenkant van de paal terug naar de 
laatste vrouw van Wolfersveen. Ratti 
bleef druk zetten, maar het mocht 
niet baten. Weer 10 minuten later 
kwam het doelpunt aan de andere 
kant, via een ingooi van Wolfersveen 
werd de bal strak vanuit de zijlijn 
het doel ingeschopt. De dames van 
Ratti wisten wat ze moesten doen en 
bleven kansen creëren. Zo had Kim 
Heuvelink nog een afstandschot die 
hard de lat raakte. Vlak voor rust had 

Ratti nog een grote kans; door goed
samenspel kwamen de dames van
Ratti mooi oplopen. Esther Menkveld
gaf de bal voor aan Kim Heuvelink,
die vervolgens een schot op het doel
loste. De keeper stompte de bal weg
waardoor ze op de grond kwam te
liggen. De bal kwam vervolgens weer
bij Esther in de voeten maar kon deze
net niet afmaken. Ruststand: 0-1.

De dames van Wolfersveen hadden
het in de tweede helft op het verde-
digen gezet, waardoor het moeilijk
spelen werd voor Ratti. Toch had de
voorhoede mooie kansen. Zo kreeg
rechtsvoor Petra Wentink meerdere
malen een goede kans, net als Esther
Tuinman. Helaas zat het de Ratti
dames niet mee. Hierdoor bleef de 
stand 0-1. De dames kregen letterlijk
en figuurlijk een koude douche.

Wolfersveen vr1 - Ratti vr1
Kranenburg - Afgelopen zondag 
reisde de Ratti dames af naar sta-
dion “de stikke bocht” in Wol-
fersveen. De dames van Ratti be-
gonnen sterk aan de wedstrijd.

Sinds jaar en dag heeft Sv Ratti een 
damesafdeling, een vaste waarde bin-
nen de club. En sinds 4 jaar hebben 
ze zelfs twee damesteams. Dames 
2 speelt in de 5e klasse en dames 1 
in de 4e. Ook in de verschillende 
jeugdteams zitten meisjes, van 6 tot 
16 jaar. Om nog meer meiden/vrou-
wen kennis te laten maken met deze 

leuke sport, organiseren de speelsters
van Ratti een “instuif” trainings-
avond op dinsdag 30 september. Ben
je sportief, een teamspeler en lijkt het
je leuk om een keer mee te trainen?
Doe dan mee! Leeftijd vanaf 14 jaar.
Momenteel ligt het tussen de 17 en 
45+, iedereen is dan ook van harte
welkom!

De training is van 19.30 tot 21.00, 
daarna is er nog tijd om een drankje
te doen in de kantine. Kun je nou 
niet op dinsdag 30 september, dan 
mag je natuurlijk altijd op een ander
moment meedoen of komen kijken.
De trainingsavonden zijn op dinsdag
van 19.30 tot 21.00 en op donderdag
van 19.00 tot 20.15. Voor meer info,
kijk op www.ratti.nl of mail naar
hannekenijenhuis@hotmail.com

‘Instuif training’ damesvoetbal
Kranenburg - Damesvoetbal is 
een van de hardst groeiende 
sporten onder meisjes en vrou-
wen. Het is ook gewoon enorm 
leuk om in een team te spelen 
en om samen te proberen een 
mooie prestatie neer te zetten en 
dat ook nog eens lekker buiten.  
Dinsdag 30 september wordt een 
instuif georganiseerd, kom ook 
een kijkje nemen!

In de eerste helft ging de wedstrijd 
nog gelijk op. Vooral Bon Boys kwam 
goed uit de startblokken en kreeg en-
kele mogelijkheden om de score te 
openen. Deze waren echter niet aan 
de mannen uit Haaksbergen besteed 
en omdat Ratti de kansen ook onbe-

nut liet gingen de heren zonder doel-
punten de rust in.

Na rust was Ratti duidelijk de boven-
liggende partij en was het wachten 
op de 1-0. Aangezien er veel kansen 
vakkundig om zeep werden geholpen
duurde het tot de 82e minuut voor-
dat deze stand dan ook eindelijk op 
het scorebord verscheen. Koen Klein
Heerenbrink schoof de bal beheerst 
langs de keeper van Bon Boys. Niet
veel later zorgde Willem Wisselink,
na een goed uitgevoerde counter,
voor de beslissing in de wedstrijd: 2-0.
Volgende week wacht de uitwedstrijd
tegen GSV ‘63 2 uit Geesteren.

Ratti 1 wint eerste  
thuiswedstrijd
Kranenburg - Nadat Ratti vorige 
week in de eerste wedstrijd van 
het seizoen niet verder kwam 
dan een 0-0 tegen Diepenheim 2, 
wisten de mannen onder leiding 
van Henk Veen de thuiswedstrijd 
tegen Bon Boys 5 wel te winnen. 
Op sportpark De Eik werd het 2-0 
voor Ratti.

Zelden stonden de mannen van TTV 
Vorden zo lang aan het touw als zon-
dag. Het slottoernooi eindigde dan 
ook bijna een uur later dan gebruike-
lijk. Met drie punten voorsprong op 
het Beltrumse Vios Bison begon het 
680 team aan een loei zware en span-
nende en lange middag. Kortom een 
middag van erop of eronder. Voorop 
stond dat TTV Vorden de punten op 
eigen kracht moesten behalen en 
niets cadeau zouden krijgen. 
Het eerste duel begon Vorden tegen 
trainingspartner TTV Heure uit Bor-
culo. Daarbij gold dat als twee ver-
enigingen samen trainen men elkaar 
door en door kent. Dit leidde tot een 
lange pittige eerste trekbeurt waar-
bij TTV Heure drie waarschuwingen 
kreeg en de winst naar Vorden ging. 
De tweede trekbeurt verliep echter 
anders. Daar wist Heure het Vorden 
moeilijk te maken door het team uit 
de gaten te krijgen en wist Heure 
uiteindelijk de winst van de tweede 
trekbeurt naar zich toe te trekken en 
liet Vorden twee dure punten liggen. 

Na een korte rust was het Holtense 
OKIA de tegenstander. Door goed 
druk uit te oefenen op het touw wist 
Vorden OKIA onder controle te hou-
den en konden de mannen de klap-
pen telkens goed opvangen en werd 
de volle winst behaald (drie punten). 
Vervolgens moest de strijd met de 
nummer twee Vios Bisons uit Bel-
trum worden afgewerkt. De Bisons 
hadden nog geen verliespunten op-
gelopen en oogde als een beresterk 
team. De eerste trekbeurt duurde 
maar liefst zestien minuten! Een on-
gekend lange tijd voor een touwtre-
kwedstrijd. Vorden leverde een goede 
strijd door goed druk te leveren en te 
blijven staan in de steeds dieper wor-
dende gaten. Maar helaas trok men 
toch aan het kortste eind. 

De tweede trekbeurt duurde iets kor-
ter, een kleine twaalf minuten, maar 
ging gepaard met waarschuwingen. 
Vorden kreeg er een voor steunen en 
inpalmen, waardoor de toon gezet 
was en men geen fouten meer kon-
den permitteren. De vermoeidheid 
sloeg ook bij Vios Bison toe, daar 
kreeg men ook twee waarschuwin-
gen. Beide keren voor het zitten aan 
de grond. Vorden zette alles op alles 
om de ingezette aanval te blokkeren 

en hoopte dat Vios Bison ook de der-
de fout zou maken. Helaas bleef deze 
uit en verloor Vorden ook de tweede 
trekbeurt. Hiermee stond Vios Bison 
twee punten voor in het algemeen 
klassement en had Vorden het niet 
meer zelf in eigen hand.

Een schrale troost was dat ze een 
paar pittig trekbeurten achter de rug 
hadden en misschien dat een ande-
re tegenstander hier nog antwoord 
op had. In verband met het oneven 
aantal teams in de competitie kreeg 
Vorden een wedstrijd rust en dus ex-
tra tijd om te herstellen. In de opvol-
gende wedstrijd ging Vorden de strijd 
aan het met Eibergen. De volle winst 
gaven de mannen van coach weer 
goede moed. De laatste wedstrijd was 
tegen Oele, een team wie men geen 
enkele kans moest geven om controle 
over het touw te houden. Vorden kon 
Oele goed onder druk zetten en kreeg 
geleidelijk aan meer grip op het touw 
en daarmee kon Vorden door goed 
spanning te houden, Oele uit de ga-
ten trekken en won men beide trek-
beurten.

Aanmoedigingen 
Om nog kampioen te worden was 
Vorden overgeleverd aan het resul-
taat van de wedstrijd tussen Vios Bi-

son en Heure. Beide teams maakten 
er een spannend spel van waardoor 
de eerste trekbeurt een zestien mi-
nuten durende strijd werd. Gelukkig 
voor Vorden maakte Vios Bison ge-
leidelijk aan fouten waardoor ze de 
eerste trekbeurt werden afgefloten. 
Hiermee deed Vorden weer mee om 
de strijd van het kampioenschap en 
kon er weer van alles gebeuren. 

De tweede trekbeurt duurde lang en 
op een gegeven moment zag het er 
naar uit dat Heure het niet zou red-
den. Maar door wilskracht en aan-
moediging van het publiek kreeg 
Heure het voor elkaar om de controle 
weer over te nemen en hiermee ook 
de tweede trekbeurt in de wacht sle-
pen. Hiermee werd TTV Vorden op 
een punt verschil kampioen in de 680 
kg A-klasse en kon er gejuicht wor-
den! Een grotere apotheose was niet 
denkbaar. De sterspelers die aan het 
kampioenstouw stonden onder lei-
ding van coach Hendrik Jan Weenk 
waren Bert Looman, Bennie Harm-
sen, Gerrit Uilenreef, Guus Humme-
link, Arnold Winkels, Ard Reijnders, 
Gert Jan Vliem, Stefan Groot Nuelend 
en wisselspeler Peter Groot Nuelend.
TTV Vorden deed ook aan twee ande-
re klassen mee aan het slottoernooi: 
namelijk bij de 720 mannen en met 
een jeugdteam aan de jeugdcompe-
titie. Het 720 kg team eindigde als 
tweede en het jeugdteam (welke nog 
maar een jaar actief is) als achtste van 
de elf teams. Kortom een mooie af-
sluiting van een spannend touwtrek 
seizoen.

Ongekende felle strijd op slottoernooi Gewest Oost

TTV Vorden kampioen op eigen terrein 
in de 680 kg A-klasse

Vorden - De apotheose was schitterend. Thuis op het eigen sportcom-
plex gewestelijk kampioen worden. Op het slottoernooi van het Ge-
west Oost van de Nederlandse Touwtrekkers Bond (NTB) kon de man-
nenploeg van TTV Vorden zondag 21 september kampioen worden. En 
dat deed het onder leiding van coach en trainer Hendrik Jan Weenk 
op een schitterende wijze. Tot aan de laatste trekbeurt bleef het toer-
nooi superspannend.

Het kampioensteam van TTV Vorden: v.l.n.r.: coach Hendrik jan Weenk, Bert Looman, Bennie Harmsen, Gerrit Uilenreef, Guus Hummelink, 
Arnold Winkels, Ard Reinders, Gert-Jan Vliem. Stefan Groot Nuelend en wisselspeler Peter Groot Nuelend (zittend).

Het kampioensteam van TTV Vorden op het hoogste ereschavot.



De natuur die in Bronkhorst haar 
achtertuin was en haar werk bij 
kwekerij Oudolf in Hummelo, waar 
ze vele jaren met planten heeft ge-
werkt, zijn nog steeds haar grote in-
spiratie bron. Vandaar dat bloemen 
de boventoon voeren in haar over het 
algemeen kleurrijke schilderijen. Ex-
perimenteren met kleuren, vormen, 

materialen en onderwerpen is een
constant proces van groei. De meeste
werken zijn in acryl met grote kwast
of paletmes geschilderd. De doeken
worden steeds groter en onderwer-
pen worden geleidelijk abstracter
weergegeven. Schilderen is voor haar
durven op een creatieve manier een
beeld te laten ontstaan. Haar atelier
is in Steenderen waar ze nu woont.
Neem ook een kijkje op haar website
www.galeriebronkhorst.nl

De expositie en het terras bij de wijn-
boerderij zijn open van woensdag t/m
zondag van 12.00 – 17.00 uur. U bent
van harte welkom. Adres wijnboer-
derij: Tellingstraat 7 Drempt. Info:
www.heekenbroek.nl / 0314-381988.

Ina Bijvank exposeert bij 
Wijnboerderij ‘t Heekenbroek
Drempt - In de Dobbe bij wijn-
boerderij ‘t Heekenbroek in 
Drempt is tot 31 oktober een ex-
positie van schilderijen van Ina 
Bijvank uit Steenderen te zien. 
Ina is geboren en opgegroeid in 
het kleinste stadje van Nederland, 
Bronkhorst. Zij is autodidact en 
schildert nu ongeveer 7 jaar.

Het muzikale niveau is wederom 
hoog en dit jaar zijn er zelfs drie 
bands die, met het predicaat beste 
feest/cover band op, rondlopen. In de 
combinatie met beide cafés vinden er 
maar liefst 12 optredens plaats van in 
totaal tien verschillende acties. Alle 
kroeg- en tentbezoeken zijn geheel 
gratis, behalve op zaterdag. 

Programma Feesttent Baak
Zaterdagavond trapt Session af (21.00 
uur). Deze topband maakt in snel-
treinvaart furore in het dans en uit-
gaanscircuit, Een ongekend enthousi-
aste en mooie act. Op de zondag twee 
optredens van ooit Nederlands beste 
coverband: You and Me.  Inmiddels 
bekende gezichten op het feestpodi-
um in Baak. You and Me begint na de 
optocht in de feesttent, vanaf 15.00 
uur. Natuurlijk is er ook weer de 
grote buiten-bier-bar voor de tent on-
der de Baakse Luifel. ’s Avonds na de 
prijsuitreiking, om 20.30 uur, zullen 
ze nog een keer van zich laten horen. 

Maandag na het legendarische Vogel-
schieten (aanvang 11:00 uur) treedt
Melrose op. Niet terug van wegge-
weest, maar letterlijk in een nieuw 
jasje gestoken, zien de heren er strak-
ker uit dan ooit tevoren.  
Mooie combinatie van humor en
kwaliteit op een muzikaal topniveau.
Ook de cafés hebben weer een mooi
programma te bieden. In zaal Herf-
kens is op zondag weer livemuziek
vanaf 15.00 uur en op maandag vanaf
21.00 uur. 

In Partycafé de Bierkaai zal zoals al-
tijd weer vier dagen feest zijn met vier
geweldige bands. Op zaterdag, voor 
de eerste keer op het hoofdpodium
in Zaal 1, Van Ceybergen (21.00 uur),
zondag Strike (15.00 uur), maandag
SideWalk Sally (15:00 uur) en op dins-
dag het vat leegmaken met de man-
nen uit Vorden: de Vordense Soppers!
(12.00 uur). Voor extra info: check de
café-sites of www.baaksekermis.nl of
www.facebook.com/baaksekermis.

Mooi muzikaal programma 
op Baakse Kermis

Baak - De 114e editie van de Baakse Kermis is in aantocht. Het belooft
een grandioos feest te worden . Jong en oud, dik en dun, honger of
dorst, iedereen komt er aan zijn trekken. De partydatum is 4 t/m 7
oktober!

Session

Genietend, kletsend en onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
werden in De Soos, het voormalige 
Stampertje, onder begeleiding van 
Angela Maalderink-Wolbrink prach-
tige bloemstukken vervaardigd. Cre-
aties die de deelnemers en hun ge-
zinsleden helpen om nog een tijdje 
heerlijk na te kunnen genieten van 
het prachtige nazomerweer. Wilt u 
ook zo’n mooi bloemstuk maken? 
Elke derde dinsdag en woensdag van 
de maand kunt u hiervoor in het 
Kulturhus Vorden terecht. De eerst-
volgende avonden zijn op dinsdag 14 
en woensdag 15 oktober. Het thema 
is dan het maken van een prachtige 
herfstkrans. U kunt zich aanmelden 
bij Angela via 06 - 47 01 01 75.

In Kulturhus het Dorpscentrum Vorden 

Workshop ‘Creatief met bloemen’ 
een succes
Vorden - De eerste van de serie van 
negen workshops Creatief met 
bloemen in het Kulturhus is afge-
lopen week gestart. De opdracht 
van de eerste avond was het ma-
ken van een nazomer bloemstuk.

Trotse cursisten met hun prachtige resultaten van de eerste workshop

Voor trouwe bezoekers van de jaar-
lijkse kerstconcerten en de Stabat 
Mater uitvoeringen, zijn zij geen 
onbekende: het muzikaal ensemble 

Ars Floreat. Deze zondag komt het 
ensemble samen met sopraan Marjo-
lein de Graaff, winnares van de jury-
prijs van het 6e Utrechts Kleinkunst 

Festival (2014), en Willem van der 
Vliet (trompet) naar Vierakker voor 
een concert met werken uit de Duitse 
en Italiaanse barok. Kaarten à € 17,00 
per persoon zijn te bestellen via info.
demooistekerk.nl en vanaf een half 
uur voor aanvang van het concert bij 
de ingang van de kerk.

Concert in de kerk in Vierakker
Vierakker - Zondag 28 september om 15.00 uur brengt Ars Floreat sa-
men met Marjolein de Graaff (sopraan) en Willem van der Vliet (trom-
pet) Duitse en Italiaanse barok ten gehore.

Zo was er een tekenclub uit Noord 
Holland die elk jaar een gezamenlij-
ke tekenvakantie houdt, waarbij ook 
musea bezocht worden. Zij namen 
kennis  van het KZV-Infoblad, werden 
erg nieuwsgierig door wat ze hierop 
zagen en besloten dat een museum-
bezoek niet meer nodig was! Niet 
alleen de bezoekers waren verrast 
door de grote diversiteit en kwaliteit 
aan hedendaagse beeldende kunst en 
vormgeving die er op de diverse loca-
ties te zien was. Ook de kunstenaars 

waren aangenaam verrast door de 
grote toestroom van een oprecht ge-
interesseerd publiek. Overal ontston-
den geanimeerde gesprekken over 
het creatief proces en de totstandko-
ming van de kunstwerken. Tijdens 
KZV is op bijna alle locaties de expo-
serende kunstenaar/vormgever aan-
wezig om met het publiek in gesprek 
te gaan. Telkens weer blijkt hoe dit 
door KZV ontwikkelde concept ont-
zettend gewaardeerd wordt door het 
publiek. De bezoeker wil natuurlijk 

graag kijken, maar soms geldt ook 
“hoe meer men weet hoe meer men 
ziet”. Vragen over de toegepaste tech-
nieken en gebruikte materialen zijn 
voor het publiek soms ook een eer-
ste stap om contact te maken met 
het kunstwerk en de kunstenaar.  En 
wat is er dan leuker om bijvoorbeeld 
met een sieradenontwerpster in haar 
eigen studio in gesprek te gaan. Pu-
bliek, kunstenaars/vormgevers en het 
KZV-bestuur kunnen zeer tevreden 
terugkijken op een verrassende en 
inspirerende dag vol kunst en inte-
resse, wat soms ook uitmondde in de 
aankoop van een kunstwerk. Zet u 14 
december alvast in uw agenda, want 
dan vindt de volgende KunstZondag-
Vorden plaats! 

Zie: www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden Verrassend 
veelzijdig

Vorden - De KunstZondagVorden van 14 september trok een zeer ge-
interesseerd en groot publiek. In de directe regio verbleven nog veel 
vakantiegangers, die op de fiets stapten om kunst te gaan proeven. 
Maar ook veel belangstellenden uit o.a. Zwolle en Oosterbeek kwamen 
speciaal naar Vorden voor een bezoek aan de Vordense galeries en 
ateliers. Behalve de vaste bezoekers vonden zo ook heel veel nieuwe 
gasten de weg naar de KZV-ateliers en -galeries.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl



Dit kijkmoment bij de peuterspeel-
zaal in Vorden werd druk bezocht. 
Peuters, ouders, opa’s en oma’s en 
andere belangstellenden wisten de 
peuterspeelzaal te vinden. Voor de 
peuters waren er diverse activiteiten: 
schminken, schilderen, blikgooien, 
nagel lakken en natuurlijk lekker 
springen op een springkussen. De 
peuters hebben een heerlijke fruit-
spies gemaakt van divers fruit van 

fruit en traiteur Reinier en Leonie die 
als sponsor optraden.
Er was koffie, thee en een heerlijke 
geur van eigengebakken wafels 
kwam je tegemoet. De peuters had-
den een leuke koffiekan met mok ge-
schilderd waarin een bloemetje was 
gezet. De bloemen daarvoor werden 
gedeeltelijk gesponsord door bloe-
menzaak Halfman. Het was een zeer 
geslaagde ochtend.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst

Geslaagde open ochtend 
peuterspeelzaal Ot en Sien

Vorden - Zaterdag 13 september heeft peuterspeelzaal Ot en Sien on-
der genot van een heerlijk zonnetje haar jaarlijkse open speelochtend 
gehouden.

De Action is vergroot, Kruidvat is he-
lemaal nieuw en Plus is verbouwd 
naar de Briljant formule, daarom is 

het nu tijd om de parkeerplaats aan 
te pakken. Het straatwerk wordt ver-
beterd, maar ook de indeling wordt 

logischer van opzet waardoor er meer
parkeerruimte ontstaat. De werk-
zaamheden zullen in vijf fases wor-
den uitgevoerd, om zoveel mogelijk
hinder voor de klant te voorkomen.
Begin november moet alles dan weer
klaar zijn.

Nieuwe inrichting Molenplein Hengelo

Hengelo - Woensdag 24 september start men op het Molenplein in 
Hengelo met het opnieuw inrichten van de parkeerplaats, nadat vorig 
jaar drie van de winkels zijn uitgebreid na een grondige verbouwing.

Het altijd gezellige Ludgerusgebouw 
in Vierakker vormde het decor voor 
een bijzondere avond over koffie en 
ondernemen. Gastheer Jos van het 
Ludgerus verzorgde de circa 20 aan-
wezigen, terwijl zij kennismaakten 
met de gastspreker van de avond: 
Frans van Rossum van de nieuwe 
koffiespeciaalzaak Van Rossum’s Kof-
fie aan de Turfstraat 10 in Zutphen. 
Frans trapte de avond af met een 
kennisquiz over koffie. Wist u dat 
in ons land meer koffie gedronken 
wordt dan in welk ander land dan 
ook? Dat een espresso minder cafe-
ine bevat dan een cappuccino, omdat 
de eerste onder hogere druk door de 
machine gaat? En dat het wel 12 uur 
duurt om een caffè lento te zetten? 
Vervolgens namen de aanwezigen 
een digitaal kijkje in de sfeervolle 
zaak van Van Rossum. Het VOC had 
namelijk speciaal voor deze avond 
een filmpje laten maken. Daarna was 
het tijd voor een interview met Frans. 

Van een reguliere kantoorbaan naar 
een eigen zaak: wat motiveerde Frans 
om de zekerheid van een vaste baan 
op te zeggen en voor zichzelf te be-
ginnen? En waar komt eigenlijk zijn 
passie voor koffie vandaan? Frans op 
de eerste vraag: “Na de zoveelste keer 
dat ik bij mijn werkgever op mijn ei-
gen functie moest solliciteren, vond 
ik het tijd worden om zelf mijn le-
ven te gaan bepalen”. Een duidelijke 
keuze dus. De filosofie van Frans (en 
zijn vrouw Dagmar) is trouwens ook 
duidelijk: zij verkopen alleen koffie 
die afkomstig is van boeren die zorg-
vuldig omgaan met de natuur en hun 
medewerkers. Zuivere koffie dus. Het 
concept van Van Rossum is daarmee 
zeker uniek te noemen. Niet minder 
uniek is dat het hele gezin Van Ros-
sum ‘in de koffie’ zit. Naast Frans en 
Dagmar zijn ook hun beide kinderen 
actief in deze wereld. Passie voor kof-
fie dus. Na afloop van het interview 
maakte het gezelschap ruimschoots 

gebruik van de mogelijkheid om vra-
gen te stellen aan Frans. De aanwe-
zigen wilden wel eens weten hoeveel
koffie hij zelf drinkt (antwoord: min-
der dan 3 koppen per dag, geen melk
en geen suiker). Wat volgde was een
heerlijk diner, waarbij ook de keuken
van Ludgerus meedeed aan het the-
ma van de avond: zij hadden gezorgd
voor een heerlijk stoofpotje met kof-
fie als extra ingrediënt. Er werd nog
lang nagepraat over koffie én onder-
nemen. Op donderdag 16 oktober is
er weer een thema-avond. Dan heeft
het VOC niemand minder dan Gijs Jo-
link te gast. Bekend o.a. van Jovink en
de Voederbietels, de Feestfabriek en 
natuurlijk de Zwarte Cross. Heeft u
hem altijd al een keer willen ontmoe-
ten? Dan heeft u nu de kans. Locatie
is Grand Café het Meestershuis in
Vorden. De officiële uitnodiging ver-
schijnt ongeveer 2 weken van tevoren
in deze krant. 

Alvast aanmelden? 
Dat kan via vordensondernemerscafé
@gmail.com
 
Ondernemer, niet-ondernemer of in-
troducé, u bent van harte welkom!

Thema-avond Vordens Ondernemerscafé in teken van zuivere koffie

Geen melk, geen suiker
Vorden - Donderdag 18 september is het Vordens Ondernemerscafé 
(VOC) begonnen aan een nieuwe reeks thema-avonden. Deze reeks 
duurt maar liefst tot de zomer van 2015 en biedt leden én geïnteres-
seerden iedere maand een inspirerende en gezellige avond. Laagdrem-
pelig en voor iedereen toegankelijk.

Hoenders:
Welsumer: J. Pardijs 1xF, 1xZG, 1xG
Orpington: Niels Gerrits 1xF, 3xZG, 
1xG
Wyandotte: H. Berenpas 3xZG
Jersey  Gigant: R. Duivenvoorde 2xZG

Dwerghoenders:
Hollandese kriel: J. Pardiis 3xG 
Hollands Hoenkriel: G.C. Karssenbarg 
3xZG
Barnevelder kriel: Dennis Nijhof 
2xZG, 1xG
Amrockkriel: J. Pardijs 1xF, 2xZG
Wyandotte kriel: H. Siemes 4xG, H.G. 
Nijhof 1xF, 3xZG, H. Berenpas 1xF, 
3xZG

Konijnen:
Vlaamse Reus: H. Hammink 1xF, 
5xZG, Brian Gerrits 2xZG, 2xG, G. 
Reindsen 2xF, 6xZG, 1xG
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender 
4xZG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 
1xF, 4xZG, 3xG

Wener: H.J. Nijenhuis 4xF, 2xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 
3xZG
Thrianta: J.B. Raterink 1xF, 5xZG
Hollander: H. Looman 4xZG, E. Jan-
sen 3xF, 3xZG, 1xG
Kleurdwerg: E. Wilgenhof 1xF, 2xZG
Pool: E. Wilgenhof 2xF, 7xZG, 1xG

Hoofdereprijzen:
Mooiste Grote Hoen: J. Pardijs
Mooiste Grote Hoen jeugdlid: Niels 
Gerrits
Mooiste Dwerg Hoen: H. Nijhof
Mooiste Dwerghoen jeugdlid: Dennis 
Nijhof
Mooiste konijn: H. Nijenhuis
Mooiste konijn jeugdlid: Brian Gerrits

Fokkersdag Konijnen FaRoDe 
Tiel
Gele van Bourgondie: W. Boersma  
2xF, 4xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 
2xF, 1xZG
Kampioen Fokkersdag: W. Boersma

Fokkersdag Witte Nieuw  
Zeelander:
H. Bolwiender 4xZG

P.K.V. Nieuws
Vorden/Lochem - Uitslagen ge-
zamenlijke jongdierenkeuring 
PEKLO Lochem en P.K.V. Vorden.

Vanuut de wie-je umtrek waren ze 
naor Wichem ekommen um heur 
nog völle jaoren d’r bi-j te geven. 

Ok al is dat dan tegen die tied met 
grieze heure; Karin kon ‘r wel um la-
chen.

Bijzonder onthaal vijftigste 
verjaardag

Wichmond - Tromboniste Karin Klein Lebbink uut Wichem werd van-
waege heur vieftigste verjaordag op ’n bi-jzundere manier onthaald 
deur ’n aantal metschoevers.

Deze tiende sponsorloop in Zutphen 
werd ook nu georganiseerd door de 
regionale vrijwilligers van UNICEF. 
Tegen een kleine vergoeding was er 
koffie of thee met iets lekkers ver-
krijgbaar en men kon deelnemen 
aan een loterij met prachtige prijzen. 
Kleine broertjes of zusjes van de lo-
pers konden geschminkt worden en 
er was een grabbelton. UNICEF Regio-
coördinator Els Holsappel opende met 
een warm welkom bij het tweede lus-
trum. “Hartstikke fijn dat jullie met 
zo’n groot aantal hier weer zijn.” Ze 
sprak met wethouder Coby Pennings, 
locoburgemeester van de gemeente 
Zutphen over het doel van deze mid-
dag: schoon drinkwater voor kinderen 
in Sierra Leone. “Volgens mij kunnen 
wij niet zonder, want je gezondheid 
hangt af van kunnen drinken, schoon 
drinkwater. Als je zomaar iets uit de 
sloot zou drinken dan kan je heel 
makkelijk ziek worden en dat is dra-
ma. Ik vind het gewoon fantastisch 
zoveel kinderen te zien, maar ook van 
groot belang dat we dat voor kinderen 
die het veel minder hebben dan wij, 

overhebben.” Olympisch kampioen 
1000 meter schaatsen Stefan Groot-
huis vertelde over zijn prestatie. “Dat 
is de belangrijkste wedstrijd die je kan 
winnen in je sport.” Het is de vierde 
keer dat Stefan aanwezig is bij deze 
UNICEF loop. “Ik vind het een gewel-
dig doel. Belangrijk is dat kinderen 
zich voor kinderen inzetten. Schoon 
drinkwater lijkt zoiets gewoons, zo-
iets simpels, maar het is in grote delen 
van de wereld niet zo gewoon,” aldus 
Stefan. “Laten we zorgen dat ieder-
een op de wereld schoon drinkwater 
krijgt. Supergoed dat jullie je daarvoor 
inzetten. Applaus voor jezelf.” Na het 
doorknippen van het lint gingen de 

basisschoolleerlingen van start voor 
hun rondjes van ruim anderhalve 
kilometer rondom het Bronsbergen-
meer. Na afloop ontvingen ze een
medaille en een leuke verrassing. Ze 
werden per rondje gesponsord door 
familie, buren en kennissen. De deel-
nemers werden de eerste ronden aan-
gemoedigd door de locoburgemeester
en door Stefan Groothuis, die zelfs
een paar ronden meeliep. Juist voor
aanvang en in het bijzijn van de lo-
coburgemeester en de Olympisch
schaatskampioen overhandigde Jan 
Bijvank namens Weevers Grafimedia
een cheque aan Ninon Molenaar, vrij-
willigster van UNICEF.

Tiende UNICEF-sponsorloop in Zutphen

Opening door locoburgemeester  
Coby Pennings en Stefan Groothuis
Zutphen/Warnsveld – Vrijdag 19 
september organiseerde UNICEF 
de tiende sponsorloop rond het 
Bronsbergenmeer. Vele basis-
schoolleerlingen uit de regio lie-
pen mee en lieten zich sponso-
ren voor zoveel mogelijk rondjes 
hardlopen. De locoburgemeester 
Coby Pennings en Stefan Groot-
huis knipten om 16.00 uur het 
lint door, waarna de kinderen 
snel van start gingen.

Basisschoolleerlingen, Coby Pennings, Jan Bijvank, Ninon Molenaar en Stefan Groothuis.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur,

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken:
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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Voor de leegstaande Schildersoord-
school in Zelhem is een invulling ge-
vonden door het gebouw per 1 sep-
tember 2014 voor 4 jaar te verhuren 
aan een gezamenlijk initiatief van 
verschillende partijen. Het gaat om 
de voedselbank, enkele kunstenaars 
(waaronder een goudsmid), een ate-
lier voor beeldhouwen met steen, 
hout en ijzer, workshopruimten, de 
Meeneschool en een internationale 
school voor onderwijskundige doel-
einden, die samen een aantal ruim-
ten gaan gebruiken. 

Wij zijn het met de initiatiefnemers 
eens dat hun plannen een meerwaar-
de voor de wijk en het dorp zullen 
zijn. Voor de locatie waren geen an-

dere plannen of kopers voorzien. De 
huuropbrengst is naar schatting ge-
lijk aan de exploitatiekosten van het 
gebouw. Afgesproken is dat de huur-
ders zelf voor het terreinonderhoud 
en het aanzicht van de locatie zorgen. 

Vrijstaande schoolgebouwen
Onder meer door het samengaan van 
verschillende scholen in gezamenlij-
ke gebouwen komen schoolgebou-
wen in Bronckhorst vrij. De Schilders 
oordschool aan de Frans Halsstraat 
in Zelhem staat sinds medio 2013 
leeg. De gemeente zet zich in om
samen met inwoners, verenigingen, 
ondernemers en dorpsbelangen-
organisaties een invulling voor de
gebouwen te vinden.

Kunstenaars, scholen en voedselbank huren samen 
Schildersoordschool Zelhem

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

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

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

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

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

De Piersonschool en kinderopvang 
Markant openen officieel hun deuren 
tijdens de open dag op 27 september 
om 10.00 uur. U bent van harte wel-
kom om een kijkje te komen nemen. 

In 2010 besloten jenaplanschool 
Pierson en Rozegaardsweide samen 
een nieuwe locatie te bouwen aan de 
Rozenstraat in Hengelo. Twee scho-
len in één functioneel en flexibel ge-
bouw, in combinatie met kinderop-
vang, met in het ontwerp ruimte voor 
de eigen identiteit van de scholen.

De bouw startte in het voorjaar van 
2013 en was in september van dit 
jaar klaar. De leerlingen van de Pier-
sonschool konden het schooljaar 
starten op de prachtige nieuwe loca-
tie. De Rozegaardsweide had haar in-

trek al in 2013 genomen. Ook beide 
schoolpleinen zijn inmiddels in ge-
bruik. Voor het parkeren is een tijde-
lijke voorziening getroffen bij de be-
graafplaats. Het verkeer wordt de ko-
mende tijd bekeken om tot een goed 
plan van aanpak te komen. 

Officiële opening Piersonschool 
en BSO Markant op 27 september

Team Hengelo is de eerste van de vijf sociale teams waarmee de gemeente 
gaat werken. Zij zijn hét aanspreekpunt voor inwoners met vragen over zorg, 
welzijn en werk. Team Hengelo bestaat uit: Ans Vermeulen, Annemiek van 
Haarlem, Miranda Westerveld, Daniëlle Bolink, Jony Berendsen, Marieke 
Dekkers en Jet Jansen (staat niet op de foto). Loopt u gerust eens binnen bij 
hun kantoor aan Sarinkkamp 5A. De koffie staat klaar! Meer informatie en de 
openingstijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams.

Sociaal team Hengelo van start!

Achterhoekse Duurzame Huizenroute
Is uw huis een toonbeeld van duurzaamheid? 

Meld u aan voor de route!

Op zaterdag 25 oktober van 11.00 tot 
15.00 uur vindt de tweede Achter-
hoekse Duurzame Huizenroute 
plaats. In de hele Achterhoek stellen 
woning-eigenaren hun energiezuini-
ge en duurzame woningen open en 
delen hun kennis en ervaring met ie-
dereen die interesse heeft in het ver-
beteren van zijn of haar woning. 
Naast de woningen zijn ook een wind-
molen-, zonnepark, biogasinstallatie 
en een aantal showrooms van bedrij-
ven deze dag opengesteld. 

Een mooie manier voor u, als inwoner 
van de Achterhoek, om energiebe-
sparende mogelijkheden in de prak-
tijk te zien en te laten zien. 

Uw huis ook opnemen in de route?
Heeft u al energiemaatregelen ge-
troffen in uw huis? Geef uw huis dan 
zo snel mogelijk op voor de Achter-
hoekse Duurzame Huizenroute en 

deel uw ervarin-
gen met anderen. 
Zien is immers 
geloven; u helpt 
anderen enorm 
door uw ervarin-
gen met hen te
delen.
De Achterhoek verduurSamen we im-
mers samen. Meld u aan via: 
communicatie@verduursaam.nl.

Op de hoogte blijven
Op www.verduursaam.nl vindt u 
meer informatie. Als u uw mailadres 
naar communicatie@verduursaam.nl 
stuurt, wordt u via een nieuwsbrief op 
de hoogte gehouden van de activitei-
ten rondom de Achterhoekse Duurza-
me Huizenroute. U kunt dit initiatief 
ook via social media volgen: twitter@
verduurSaam of facebook.com/adv.
verduurSaam

Bij de ingangen van het centrum in 
Vorden zijn stenen verschoven. Dit 
geeft overlast voor de fietsers. Om 
dit probleem op te lossen gaan wij 
deze stukken opnieuw bestraten met 
een ander formaat stenen.

Planning werk
De werkzaamheden bij de drie in-
gangen nemen in totaal drie dagen in 
beslag: één ingang per dag.
30 september: Zutphenseweg (bij 
Dutch Pc)
1 oktober: Dorpsstraat (bij rotonde)
2 oktober: Burgemeester Gallee 
straat (bij Visser mode)

De overgang in de Raadhuisstraat is 
al aangepast.

Helaas kunnen we dit niet doen zonder 
overlast. Het verkeer leiden we om.

Ingangen centrum Vorden 
opnieuw bestraat

De voedselbank



Openbare bekendmakingen

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

Op 27 september a.s. om 15.00 uur 
opent de stichting Exploitatie Buurt-
huis Varssel officieel de deuren van 
het buurthuis en onthullen de initia-
tiefnemers de nieuwe naam voor het 
voormalige schoolgebouw in Varssel. 
U bent van harte welkom om bij de 
opening aanwezig te zijn.

Sinds de sluiting van de basisschool 
in Varssel in 2013 gaan de school-
gaande kinderen naar nabijgelegen 
scholen in Hengelo, Wolfersveen en 
Kranenburg. Omdat het belangrijk
is dat kinderen en volwassenen in
Varssel elkaar blijven ontmoeten, 
wilde de stichting het gebouw graag 

behouden als gemeenschapsvoorzie-
ning. Als locatie waar de jeugdvereni-
ging regelmatig activiteiten organi-
seert en als ontmoetingsplek voor de 
gemeenschap van Varssel. De ge-
meente stimuleert initiatieven vanuit 
de inwoners en droeg het gebouw 
voor 1 Euro over aan de stichting. 

Goede samenwerking inwoners
Samen zetten inwoners en lokale 
verenigingen de schouders eronder: 
een deel van het gebouw werd ge-
sloopt en de rest werd verbouwd. Ook 
werd een parkeerplaats aangelegd. 
De initiatiefnemers hebben daarnaast 
de speeltuin van de school overgeno-

men van de gemeente. De verbou-
wing en de overname van de speel-
plaats waren mogelijk door subsidie 
van de provincie.

Feestelijke opening buurthuis Varssel 
Gemeenschap maakt zich sterk voor ontmoetingsplek

De gemeente wil alle leges met in-
gang van 2015 meer kostendekkend 
maken. Dit is ook een van de taakstel-
lingen uit de visie Toekomst Besten-
dig Bronckhorst (TBB) om doelmati-
ger en meer kostendekkend te gaan 
werken. De gemeenteraad bepaalt 
uiteindelijk de hoogte van de leges. 
Dit gebeurt elk jaar in de raadsverga-
dering van december.

Geen winst
Een gemeente vraagt van inwoners 
een kostenvergoeding voor bepaalde 
producten, zoals bijvoorbeeld het 
aanvragen van een omgevingsver-
gunning, een drank- en horecaver-
gunning of evennementenvergun-
ning. De gemeente mag daarbij geen 
winst maken: 100% vergoeding voor 
de gemaakte kosten/uren is het 
maximum. Bleken de uitvoerings-
kosten van een product hoger dan
de leges, dan werden de tekorten 
voorheen aangevuld uit de algemene 
middelen. Door het verhogen van de 
leges is er minder geld nodig uit de 
algemene middelen. In totaal gaat
het om een meeropbrengst van ca.
€ 40.000,00. 

Lagere leges dan omliggende
gemeenten
Bronckhorst hief de laatste jaren voor 
de meeste producten lagere leges 

dan de omliggende gemeenten. Het 
voorstel is om deze leges met 5% te 
laten stijgen bovenop de jaarlijkse
inflatiecorrectie. De  stijging van de 
meeste leges ligt rond de € 1,00, bij-
voorbeeld een ontheffing van de 
Drank- en horecawet met € 0,74 of 
opvragen van perceelinformatie met 
€ 1,55. Binnen de omgevingsvergun-
ning worden de leges fors bijgesteld: 
€ 11,00 meer voor een planologisch 
strijdig, tijdelijke afwijking (naar
€ 231,00) tot € 183,86 extra voor een 
omgevingsvergunning bouwen (kost 
dan gemiddeld € 2.916,13). 

Voor een aantal producten werden 
voorheen geen leges in rekening ge-
bracht, zoals voor een paasvuur of 
een tijdelijke verkeersmaatregel. 
Hiervoor wil de gemeente het mini-
mumtarief heffen van € 15,00 per 
aanvraag.

Bronckhorst maakt leges 
meer kostendekkend

Hebt u een stukje gemeentegrond in 
gebruik? Bijvoorbeeld een deel open-
baar groen grenzend aan uw voor- of 
achtertuin, zonder dat hierover af-
spraken zijn gemaakt met de ge-
meente? Dat noemen we ongeregi-
streerd gebruik van gemeentegrond 
en deze situaties lopen wij allemaal 
na. In Bronckhorst zijn er ongeveer 
900 gevallen bekend. Soms gebeurt 
dit onbewust, maar soms ook be-
wust. Om de rechtsgelijkheid van on-
ze inwoners te waarborgen, willen 
wij ongeregistreerd grondgebruik 
aanpakken. Het is immers niet eerlijk 
als de ene inwoner de grond koste-
loos in gebruik heeft en de ander de 
grond heeft gekocht. Binnenkort 
gaan we aan de slag in de kern Tol-
dijk. Alle kernen komen de komende 
paar jaar aan de beurt. 

Voorstel
Hebt u gemeentegrond in gebruik 
dan bespreken wij de situatie met u 
en ontvangt u een brief waarin wij u 
een voorstel doen om het gebruik te 
legaliseren. Dit kan bijvoorbeeld 

door de grond van ons te kopen
tegen een gereduceerde m2-prijs 
(exclusief kosten koper), die geldt
tijdens dit traject. Soms is verkoop 
niet mogelijk, omdat de grond tot de 
hoofdgroenstructuur behoort of dat 
er belangrijke kabels en leidingen lo-
pen. Is de grond niet goed door ons te 
beheren, dan kan bruikleen een pas-
sende oplossing zijn. Met inwoners 
die de grond niet willen of kunnen 

kopen, maken we afspraken over
teruggave van de grond.

Wederzijds belang
Een juiste registratie van erfschei-
dingen en openbaar groen is voor u 
en ons van belang. Het voorkomt 
misverstanden over beheer. Mocht u 
uw huis willen verkopen, dan is een 
juiste weergave van uw perceel in 
een kadastrale tekening ook van
belang om problemen bij de verkoop 
te vermijden. 

Meer informatie
Heeft u vragen over dit traject? Op 
www.bronckhorst.nl/gemeente-
grond (of scan QR-code) vindt u meer 
informatie over de procedure en ant-
woorden op veel gestelde vragen. U 
kunt uiteraard 
ook contact met 
ons opnemen 
via e-mail:
info@bronck-
horst.nl of tel. 
(0575) 75 02 50.

Gemeente controleert gebruik gemeentegrond 
in Toldijk 
Stuk gemeentegrond in gebruik? U kunt het kopen

Een groep hondenbezitters uit Zel-
hem heeft op de hoek van de Toor-
weg/Kampweg in Zelhem een hon-
denspeelveld ingericht. Een heerlijke 
plek voor de trouwe viervoeters om 
te rennen en te spelen. Honden wer-
den hier altijd al uitgelaten, maar de 
eigenaren zagen meer mogelijkhe-
den voor hun dieren op dit terrein. 
Met de gemeente werden afspraken 
gemaakt over het onderhoud en de 
inrichting. Een prachtig voorbeeld 
van een burgerinitiatief! Ga zondag 

eens kijken en neem uw hond na-
tuurlijk mee. Om 11.00 uur wordt het 
hondenspeelveld officieel geopend.

28 september: Opening 
hondenspeelveld in Zelhem

Organisaties met jeugdleden die wo-
nen in Bronckhorst, kunnen subsidie 
aanvragen. Bijvoorbeeld sportvereni-
gingen, muziekverenigingen en jon-
gerenorganisaties. Kan uw organisa-
tie dit financiële steuntje in de rug 
goed gebruiken? Stuur dan vóór 1 ok-
tober 2014 het aanvraagformulier in, 
dan nemen wij uw subsidieverzoek in 
behandeling. Organisaties die na de-
ze datum een aanvraag indienen ont-
vangen geen subsidie.

Subsidie 2015 aanvragen
Via www.bronckhorst.nl/subsi-
die2015 kunt u de subsidie direct 
aanvragen. Hier vindt u naast het 
aanvraagformulier ook informatie en 
de verordening met de bijbehorende 
beleids- en uitvoeringsregels. 

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidieaan-
vraag ontvangt u uiterlijk 31 decem-
ber 2014. In het eerste kwartaal van 

2015 ontvangt uw organisatie het 
geld.

Subsidieplafond
Wij stellen elk jaar per groep van 
(zelfde) soort activiteiten een budget 
vast voor subsidies, het zogenaamde 
subsidieplafond. Als het subsidiepla-
fond is bereikt, dan kan dit leiden tot 
een lager bedrag per lid of deelnemer 
dan wij u in 2014 overmaakten. 

Participatieregeling
Organisaties die voorgaande jaren 
vanuit de participatieregeling subsi-
die kregen, ontvingen van ons per 
post een aanvraagformulier voor de 
subsidie voor 2015. 

Meer informatie
Hebt u nog vragen? U kunt ze stellen 
via info@bronckhorst.nl.

Vraag uw subsidie aan voor 1 oktober a.s.!

Drank- en Horecavergunning

Wessel BV

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 11 september 2014:

Ontvangen op 15 september 2014:

Ontvangen op 16 september 2014:

Aanvragen

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Bij de uitgebreide procedure is deze termijn 26 
weken. Deze termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de termijn ook
opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is 

besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter inzage bij de
publieksbalie in het gemeentehuis.

Drank- en Horecawet (art. 3)
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

Dorpshuis Hummelo

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op dit plan, schriftelijk (wat de 
voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebbenden die nu 
zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen 
later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Ontwerpvergunningen



Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen
bij de gemeente Bronckhorst, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ 
Hengelo (Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden 
van het bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 

Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 16 september 2014:

17 november 2014, Driehoekbuitenreclame Benelux bv

Joosse
Afgegeven op 18 september 2014:

17.00 uur, Jacklyn
-

heffing winkelsluitingswet, tijdelijke gebruiksvergunning voor een gebouw, 2 november 2014 van 
11.00 tot 17.00 uur, J.E.G. Garritsen-van der Beek

Drank- en Horecawet (art. 3)
B en w van Bronckhorst hebben een vergunning verleend voor:

Lawn Tennisclub Zelhem

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor bezwaar

Verleende vergunningen

Meldingen 

voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

-

besluit zijn verbonden.

openingstijden de volgende melding op grond van artikel 1.10 van het Besluit lozen buiten inrichtin-
gen ter inzage:

lozen buiten inrichtingen van toepassing is

-

bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Wet Milieubeheer

Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend land
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens 
de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat 
opgeleverd. De gemeente heeft betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen dat 
op zijn persoonslijst wordt opgenomen dat hij vertrekt naar een onbekend land. Dit heeft ingrijpen-

opgenomen in de BRP. Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen wij betrokkene ook 
op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken na deze publicatie, informatie over zijn 
adres te verstrekken. Ontvangen wij binnen drie weken geen nadere adresinformatie dan wordt de 
bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de volgende persoon:

Gemeentelijke regelgeving algemeen

kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftenter-
mijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat 
de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriften-

Uw afval is ons bestaan!Uw afval is ons bestaan!

Spoorstraat 78, 7261 AG Ruurlo, Tel. 0573 - 453945, Fax 0573 - 221366
info@heinhuis-ruurlo.nl  www.heinhuis.nl

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag:

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 17.00 uur

Zaterdag

8.00 tot 12.00 uur

Voor al uw afvalstromenVoor al uw afvalstromen

0575 - 84 57 17 info@rbmwonen.nl www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  Oversluiting hypotheek?

Voor al uw woning taxaties kunt u bij RBMWONEN
terecht!

Gevalideerde woning taxatie vanaf € 249,- (excl BTW). 

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding SEPTEMBER

POCKETVERINGMATRASSEN
80-90/200 CM

€ 195,00 PER STUK
€ 299,00 PER TWEE STUKS

 
OVERIGE MATEN LEVERBAAR

RUSSERWEG 8, 7227 DD TOLDIJK
Vraagprijs: € 169.500.-- k.k.            

Huur weer omhoog !!!  
Dan is deze recent opgeknapte tussen-
woning misschien wel iets voor jou.

Woonoppervlak: 90 m² Inhoud woning: 300 m³ 
Perceeloppervlakte: 176 m² Bouwjaar: 1965
 

Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG Vierakker   
 Tel. 0575-441331  mobiel: 06-22684706

www.lomanvastgoed.nl  of  www.funda.nl 

TE KOOP:

Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113
7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud



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

In de A-lijn: 1. Miguel Mendes de 
Léon & Ruud Bijloo 59,84%; 2.Inge 
en Reint Pellenberg 58,92%; 3. Will 
Snelder & Bert Botschuyver 57,46%. 
B-lijn: 1. Irene Lichtenberg & Theo 
Schoenaker 57,08%; 2. Erica Schut 
& Marijke Hilderink 55,75%; 3. Jan 
van der Tol & Meiert Kers 55,08%. 
C-lijn: 1. Annie Hartman & Hen 
Rombouts 69,08%; 2. Diny Hoftijzer 
& Leni Meyerink 62,08%; 3. Riekie 
Nieuwenhuis & Carla Hoogkamp 
57,81%. 18 september. In de A-
lijn: 1. Gonnie Hulleman & Hennie 
van Druten 66,25%; 2. Diny Hartel-

man & Hans Jansen 59,17%; 3. Fien
& Henk Biezeman 56,67%. B-lijn:
1. Gerda Tankink & Hans Oldhoven
64,58%; 2. Erica Schut & Aartje Ber-
nards 61,35%;3. Dick Brinkman & 
Hans Dekker 58,85%. C-lijn: 1. Diny
Hoftijzer & Leni Meyerink 63,75%; 2.
Hermien Koenders & Mies van Zadel-
hoff 58,33%; 3. Wil v.d. Berg & Jan
Willem Ensink 54,33%. Hoog in de 
zestig procent scoren is een geweldi-
ge prestatie. Van harte gefeliciteerd!
Tot donderdag 21 september bij Den
Bremer; Z-Eweg 37, te Toldijk. Afmel-
den kan op verschillende manieren: 
via een mail naar bcbronkhorst@hot-
mail.nl of een sms naar 06-28633453
(inspreken lukt niet!), of op de wed-
strijddag bellen naar genoemd mobiel
nummer.

Uitslagen Bridgen Toldijk
Toldijk - Deze week de uitslagen 
van de tweede en derde competitie-
avond gespeeld op respectievelijk 
donderdag 11 en 18 september.

PV DE KOERIER ZELHEM
Op zaterdag 13 september stond voor 
de leden van P.V. de Koerier de vijfde 
wedvlucht voor de natour competitie 
jonge en oude duiven op het vliegpro-
gramma. Door 19 liefhebbers zijn er 
in totaal 379 duiven ingezet. Het start-
schot klonk om 12:30 uur in het Belgi-
sche Quievrain, 256 km van Zelhem. 
Met een noordoosten wind begonnen 
de duiven aan hun terugreis. De snelste 
duif is geklokt om 16:17 uur, en vliegt 
hiermee circa 68 km per uur. Uitslag: 
1-2-3-7-10 H. Wassink, 4 G. Dijcker, 
5-6-8 A. Kamperman, 9 S. Gemmink. 
Zaterdag 20 september werd door de 
leden van P.V. de Koerier de zesde 
en tevens laatste wedvlucht voor de 
natour competitie jonge en oude dui-
ven vervlogen. De duiven moesten 
komen vanuit het Franse St. Quentin, 
322 km van Zelhem. Door 10 liefheb-
bers zijn er 112 duiven ingezet. Het 
startschot klonk om 11:00 uur en met 

een kalme zuidwesten wind begon-
nen de duiven aan hun terugreis. De
snelste duif is geklokt om 15:00 uur,
en vliegt hiermee circa 80 km per 
uur. Uitslag: 1-3-5-6-7-8-9-10 A. Kam-
perman, 2 S. Gemmink, 4 E. Weenk.

PV VORDEN 
Enkele liefhebbers hebben al afge-
haakt en een drietal doet zelfs zater-
dag 20 september in Polen met een
1hoksrace mee. De laatste natour
vlucht werd zaterdag 20 september
vervlogen vanuit St. Quentin, een af-
stand van 325 km, snelheid 79 km/
uur. De winnaar werd Hans Hoksber-
gen. Uitslag: 1-2-7 Hans Hoksbergen,
3-8-10 Ashley Eykelkamp, 4-5-6-9
Marc Tiemessen.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
Zaterdag 20 september vlogen 88
duiven van 6 deelnemers van Steeds
Sneller vanuit St. Quentin. De duiven
werden om 11.00 uur gelost. Uitslag:
1-2-3-4-5-14-16-20 R. Koers, 6-7-10-
11-17-22-25-26-27-28 A.H.J. Peters, 
8-9-21-E. Koers, 12 S.E.J. Bergervoet, 
13-15-19-23-30 G. Duitshof, 18-24-29
J. Teunissen.

Duivenberichten  
Bronckhorst - Uitslagen van wed-
vluchten van PV De Koerier Zel-
hem, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo Gld. Het zijn de 
laatste vluchten van dit seizoen.

Het melkveebedrijf beschikt over 
ruim 60 hectare grond over drie 

aaneengesloten locaties. Het terrein 
biedt ruimte voor nieuwe ontwikke-

lingen: paardensport, sector melk-
geiten, mechanisatie, veekeuringen 
en -shows, varkens, kippen, groen-
techniek, bosbouw, Duitse impor-
teurs en natuurlijk is er ruimte voor 
vermaak. De beurs wordt in 2015 ge-
houden van woensdag 3 t/m vrijdag 
5 juni.

Land- en Tuinbouwbeurs Oost Nederland 
verhuist naar Zelhem
Zelhem - “De verhuizing is noodzakelijk om uitbreiding van de 
beurs mogelijk te maken.” aldus Johan Wolters. “Deze locatie is ook 
beter te bereiken en heeft een duidelijke zichtlocatie.” CNO-Expo 
heeft gekozen voor de locatie Ruurloseweg en hoek Petersdijk van 
de familie Kok-Smeitink te Zelhem.

Wendy Stapelkamp was één van de 
personen die jaren geleden op een 
mooie nazomerdag de wens uitsprak 
om het zo fijne festivalgevoel nog één 
allerlaatste keer te beleven: de kiem 
voor Zonnerock was daarmee gelegd. 
Ieder eerste weekend van oktober 
verzamelt iedereen die dezelfde be-
hoefte als de organisatie heeft zich 
op het terrein naast Eetcafé De Zon-
nebloem, bij de voetbalvelden van VV 
Klein Dochteren. Nog één keer genie-
ten van leuke bandjes, biertje erbij en 
dat lekker in de buitenlucht. 

Volledig overdekt
Zonnerock Nazomerfestival, zo heet 
het evenement officieel. Hoewel de 
meteorologische zomer dan toch 
echt al voorbij is, kan het begin ok-
tober nog hartstikke fijn weer zijn. 
Daar hoopt de organisatie uiteraard 
op. Maar omdat de ervaring leert dat 
oktober ook al behoorlijk herfstachti-
ge trekjes kan vertonen, is het terrein 
helemaal overdekt en kunnen hea-
ters wanneer nodig voor de zomerse 
warmte zorgen. “Het is één van de 
verbeteringen die we in de loop der 
jaren aan het festival hebben aange-
bracht. We hebben nu echt de juiste 
formule te pakken.”

Van feestband tot psychedelische 
blues
Dat geldt ook voor de line-up. De or-

ganisatie van Zonnerock heeft zoda-
nig aan de knoppen weten te draaien 
dat zowel de fijnproever als iemand 
die vooral lekker los wil gaan op de 
muziek, aan zijn trekken komt. In 
het verleden werden onder meer de 
feestrockers van The Dirty Daddies 
en The Dirty Denims geboekt, maar 
ook DeWolff, Claw Boys Claw en 
Shaking Godspeed stonden al eens op 
het podium. Daarnaast heeft de orga-
nisatie oog voor regionaal talent.

Tim Vantol
Dit jaar presenteert Zonnerock met 
trots Tim Vantol als een van de head-
liners. Hoewel De Wereld Draait Door 
hem al eens uitnodigde en hij in no-
vember de Heineken Music Hall nog 
aandoet, maakte deze zanger vooral 
naam in het buitenland. Onder meer 
als voorprogramma van Chuck Ragan 
en The Gaslight Anthem. En nu komt 
de punktroubadour dus naar Zonne-
rock. Het publiek zal verrast worden 

door het rauwe stemgeluid van Tim 
Vantol, die zichzelf muzikaal bege-
leid op akoestische gitaar. Op Zonne-
rock heeft hij ook nog een complete 
band achter zich staan.
Verder staan Texas Radio uit Diepen-
heim, het Achterhoekse Sugartoosh, 
de hardrockers van Lick en de roc-
kende en de dampende feestmachine 
Plork en de Aannemers op het hoofd-
podium. 

Huisband JPR Strinxband zal net als 
voorgaande jaren in de nishutstage 
spelen als de bands op het hoofdpo-
dium wisselen.

Info en tickets
Het festivalterrein gaat op zaterdag   
4 oktober a.s. om 16.00 uur open. 
Kaarten kosten in de voorverkoop 10 
euro en zijn verkrijg baar bij eetcafé 
De Zonnebloem en café La Touche in 
Lochem of op www.zonnerock.nl
Aan de kassa kost een kaartje 15 euro.

Zonnerock: voor fijnproevers 
en feestbeesten
Lochem - Zonnerock telt nu echt 
mee in regionaal festivalland. 
Het evenement dat op het festi-
valterrein naast Eetcafé De Zon-
nebloem in Lochem plaatsvindt, 
vierde vorig jaar zijn eerste lus-
trum en nu maakt de organisa-
tie zich al weer op voor de zesde 
editie op zaterdag 4 oktober. Ze 
heeft de perfecte formule gevon-
den waarin feestvierders die ko-
men voor de gezelligheid en mu-
zikale fijnproevers zich weten te 
vinden.

Aan Plork en de Aannemers de eer om Zonnerock dit jaar af te sluiten.  Foto: PR

De voorlichtingsbijeenkomst heeft 
plaats in een zaal van Ons Huis in 
Hengelo (G) en duurt van 14.00 tot 
16.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 
13.30 uur. Er is ruimte voor een gro-
te groep personen. De bijeenkomst 
wordt georganiseerd door de afde-
ling Doetinchem en Omstreken van 
Alzheimer Nederland.
Op het programma staan twee 
voorlichtingsfilms. Er is ruim gele-
genheid tot het stellen van vragen. 
De leiding is in handen van Klaas 
Jansma, psycholoog van verpleeg-
huis Den Ooiman in Doetinchem. 
Hij is ook gespreksleider van het 
maandelijkse Alzheimer Café in 
Doetinchem.
Eén van de voorlichtingsfilms heeft 
als titel ‘Met mij is niks mis’. Het is 
een gedramatiseerde documentaire 
(duur 25 minuten) over wat er mis-

gaat in de hersenen van iemand die 
lijdt aan de ziekte van Alzheimer. 
Ook de documentaire ‘Van binnen-
uit’ (duur 20 minuten) wordt ver-
toond. Hierin vertellen vier mensen 
met dementie over hun ervaringen 
en gevoelens.

Dementie
Nederland telt op dit moment 
250.000 mensen met dementie. Door 
de vergrijzing en het ouder worden 
van de bevolking zal dit aantal in de 
toekomst explosief stijgen: in 2050 
zal ruim een half miljoen mensen 
lijden aan dementie. Ook op jongere 
leeftijd kunnen mensen dementie 
krijgen. Naar schatting zijn er in Ne-
derland 12.000 mensen met demen-
tie die jonger zijn dan 65 jaar.
De kans dat iemand dementie krijgt 
is 1 op 5. Bij vrouwen is deze kans 

zelfs 1 op 3. Dementie is een verza-
melnaam voor ruim vijftig ziektes. 
De ziekte van Alzheimer is de meest 
voorkomende vorm van dementie. 
Dementie is meer dan vergeten al-
leen. Mensen met dementie ver-
liezen de grip op de werkelijkheid. 
Ook lijden zij vaak onder aanvallen 
van agressie, lusteloosheid, onrust, 
dwaalgedrag, angst en hallucinaties. 
Nog altijd zijn er geen geneesmid-
delen voor de ziekte van Alzheimer 
en de andere vormen van dementie. 
Wel zijn er medicijnen die het ziek-
teproces kunnen vertragen.

Aanmelden
Mensen die belangstelling hebben 
voor het bijwonen van de voorlich-
tingsbijeenkomst in Hengelo (G) 
hoeven zich niet vooraf te melden. 
Er is vrije inloop. Maar voor de or-
ganisatie is het wel prettig een beeld 
te krijgen van het te verwachten 
aantal bezoekers. Voor meer infor-
matie en eventuele aanmelding, tel. 
06-20412665 en email doetinchem@
alzheimer-nederland.nl

Voorlichtingsmiddag over dementie
Hengelo - Om meer bekendheid te geven aan de ziekte dementie 
wordt op donderdag 16 oktober een voorlichtingsmiddag gehouden 
in Hengelo. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor mensen uit de 
gemeente Bronckhorst, maar andere belangstellenden zijn ook wel-
kom.

De lessen worden gegeven door Yvonne 
Pen. “Al vanaf mijn elfde jaar dans ik 
klassiek ballet, een tijdje jazzballet en 
een aantal jaren later volgde ik in het 
kader van MBVO een 2-jarige cursus 
internationale dansen. In 1998 heb ik 
les gegeven in Almen en Eerbeek en 
toen ik stage liep bij Bep van Dijk in 
Wichmond vroeg zij of ik haar wilde 

opvolgen. Vanaf 2000 geef ik met ple-
zier les in Wichmond. Momenteel be-
reid ik me voor op nieuwe dansen voor
een les speciaal over Israël. De dansen
zijn onder andere de Choeloe, de Rake-
fet en de Chatsot. Het klinkt heel moei-
lijk maar iedereen kan het ritme van 
deze rei- of kringdansen oppakken.” De
leden van de groep zijn van verschil-
lende leeftijden. Het bestuur nodigt
belangstellenden uit voor de Israëlisch
avond op 30 september. De entree is
gratis, er is een hapje en drankje, en 
bovendien mogen nieuwe leden eerst
vier gratis lessen volgen om te kijken
of het bevalt. Het tijdstip is van 18.00
tot 19.30 uur. De locatie is het Ludge-
rusgebouw in Vierakker. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Mieke 
Vermeulen telefoonnr. 0575-511245. 
email: mvermeulen1951@gmail.com

De Choeloe, Rakefet en Chatsot dansen
Wichmond - Mensen die in Grie-
kenland op vakantie zijn geweest 
kennen het fenomeen van een 
feest bij een restaurant op het ter-
ras. Dan word je uitgenodigd om 
mee te doen. Als je die reidansen 
ziet kan je niet stil blijven zitten. 
Gelukkig behoort de Griekse dans 
tot een van de voorkeursdan-
sen op de dinsdagavonden bij de 
dansgroep Vierakker/Wichmond.

De herfst is de beste periode om te 
starten met een IPL kuur. Daarom 
bieden wij u deze spetterende actie. 
U ontvangt bij een nieuwe kuur 50% 
korting per behandeling ongeacht 
het aantal behandelingen. Per kuur 
heeft u gemiddeld tussen de 10 en 15 
behandelingen nodig. Dit verschilt 
echter per persoon. IPL is geschikt 
voor dames en heren.
Bijvoorbeeld:
bovenlip / kin  van €45,00
 nu voor €22,50
bikinilijn / oksels  van €95,00
 nu voor €47,50
onderbenen  van €195,00
 nu voor €  97,50
bikinilijn, oksels en onderbenen
 van € 345,00
 nu voor € 172,50
rug en schouders  van € 318,00
 nu voor € 159,00

Wij werken met de Record-619 Clas-

sic. Met deze geavanceerde methode 
wordt gepulseerd licht op de huid 
gericht. Door het grote behandeldi-
afragma is het gewenste oppervlak 
zeer snel te behandelen. Dankzij de 
hoogwaardige technologie wordt het 
omliggende weefsel niet beschadigd 
en is de behandeling veilig voor ieder 
huidtype. 

Voor meer informatie kunt u vrijblij-
vend contact met ons opnemen.

Salon Krabben en Krabben
Dr. Grashuisstraat 20-22, Zelhem
0314-62 27 05

- advertorial -

Weg met overtollige haargroei!



Op Woonerf Luscinia zijn ze druk met 
het oogsten en verwerken van fruit, 
groenten, noten en kruiden. Graag 
zouden zij tijdens een feestelijke dag, 
samen met buurtgenoten en andere 
geïnteresseerden, een gevarieerd 
buffet samenstellen van ambachte-
lijk gemaakte producten zoals sap, 
moes, jam en chutneys, stoofperen, 
weckgroenten, taarten en pizza’s. Dit 
is tevens een mooie gelegenheid om 
de nieuwe keuken van Woonerf Lus-
cinia in te wijden, de houtgestookte 
pizzaoven te gebruiken en de zitkuil 
uit te proberen. 

Deze dag zal plaatsvinden op zater-
dag 27 september, de “Nationale Bu-
rendag” en heeft als doel om elkaar 
te ontmoeten, zelfgemaakte produc-
ten te delen, recepten en technieken 
uit te wisselen en te proeven. Zo 
zal er onder andere een notenpers 

aanwezig zijn om walnotenolie te 
maken en gaan ze recepten uitpro-
beren met dit product. Leuk, lekker 
en leerzaam dus! Voor iedereen die
interesse heeft, is er in de ochtend
tussen 10:00 en 13:00 uur de gele-
genheid om samen de laatste oogst
te verwerken van sap tot cider, pizza
of taart bakken in de houtgestookte
oven of andere recepten uit te probe-
ren. In de middag 13:00- 15:00 uur is
er de mogelijkheid om deel te nemen
aan het gezamenlijke buffet en te ge-
nieten van gezellige live muziek. Het
evenement is gratis voor deelnemers
aan het ochtendprogramma. Nieuwe
gasten kunnen ook komen meegenie-
ten van het buffet. Het wordt zeer op
prijs gesteld als zij een zelfgemaakt of
lokaal product inbrengen om te proe-
ven. Ook ruilen en/of verkopen van
eigen producten is mogelijk. Graag 
komt Woonerf Luscinia in contact
met (groepen) mensen die het leuk
lijkt om dit mee te maken en deel te
nemen aan het ochtend- en of mid-
dagprogramma. 

Voor meer informatie en aanmelden
neem contact op met Ariënne Henke-
mans: info@vriendenvanluscinia.nl, 
mob. 0644380229.

Proef de Oogst op 
Woonerf Luscinia
Hengelo/Wichmond - Kleinschalig 
zorginitiatief Woonerf Luscinia 
aan de Lankhorsterstraat 21 in 
Hengelo organiseert een Proef de 
Oogst feest om samen de oogst te 
vieren en producten van lokale 
makelij uit te wisselen en te proe-
ven!

Begin juni 2013 waren al 30 zonnepa-
nelen op basis van eigen investering 
en eigen montage aangebracht, deels 
om de energiekosten te beperken om 
op langere termijn een bestaansrecht 
te houden en om in de behoefte van 
een sporthal in een kleine gemeen-
schap als Wichmond / Vierakker te 
blijven voorzien. 
Sporthal de Lankhorst is sinds 1999 
na de gemeentelijke herindelingen 
van Warnsveld en Vorden als Stich-
ting Sportaccommodatie Wichmond 
doorgegaan om de sporthal te behe-
ren, op basis van vrijwilligers, zonder 
gemeentelijke steun of subsidies.

Aanvraag Coöperatiefonds
Dit jaar hebben ze een aanvraag voor 
de aanschaf van zonnepanelen inge-
diend bij het Coöperatiefonds van de 
Rabobank waarop de leden hebben 
kunnen stemmen. In totaal brachten 

195 leden een positieve stem uit waar-
door ze geëindigd zijn op de tweede
plaats van de projecten voor de ge-
meente Bronckhorst. Het bericht van
de Rabobank op 18 juli met de defini-
tieve toezegging voor een bijdrage uit
het coöperatiefonds betekende dat de
aanvullende 30 zonnepanelen nog in
augustus zijn geplaatst, opnieuw met
eigen mankracht.
Door de bijdrage van de Rabobank
werd de wens mede mogelijk ge-
maakt om voor de sporthal energie 
neutraal (elektra) de kosten te druk-
ken op energiegebied. De energie-
kosten zullen ook in de toekomst de
grootste kostenpost blijven voor deze
sporthal, maar door te letten op de
kleine dingen en het aansturen met
vrijwilligers, willen ze voor een lan-
gere tijd de sporthal voor jong en oud
in de gemeenschap Wichmond / Vier-
akker draaiend houden.

Zonnepanelen op dak 
Sporthal de Lankhorst

Wichmond - Sporthal de Lankhorst in Wichmond is vanaf begin au-
gustus voorzien van 30 extra zonnepanelen op het dak ten behoeve 
van het duurzaam opwekken van elektra energie.

Zij hadden weer een natuur-buitenles 
op het landgoed Hackfort. Meer dan 
honderd waterdiertjes werden gevan-
gen. Aan de hand van het soort kon-
den de kinderen de kwaliteit van het 
water in de Veengoot bepalen. Overi-
gens werden alle gevangen waterdier-
tjes weer levend teruggezet. 

Deze lessen werden gegeven in het 
kader van het project “Van Luchtkas-
teel tot Dassenburcht”. Een project 
waarin een groot aantal scholen in 
Nederland, IVN en een 50-tal land-
goederen samenwerken om liefde 
en respect voor de natuur bij basis-
schoolkinderen te promoten.

Basisschoolleerlingen testen 
waterkwaliteit Veengoot

Vorden - De kwaliteit van het water in de Veengoot op het landgoed 
Hackfort is goed. Tot die conclusie kwamen de leerlingen van groep 8 
van de basisscholen het Hoge en de Dorpsschool uit Vorden.

Op deze restantenmarkt worden 
de overgebleven artikelen van 
het voorjaar, zomer en de vorige 
winter tegen dumpprijzen aan-
geboden. Wees er snel bij, want 
op = op! Belangrijke aandachts-
punten voor de tuin in het najaar 
zijn: najaarsbemesting en bekal-
king voor een mosvrij gazon, het 
planten van bloembollen geeft al 
vroeg een fleurig voorjaar, het 
gebruik van bodembedekkers 
kan uw planten beschermen te-
gen de winterse kou. Natuurlijk 
kunt u ook bij ons terecht voor: 
een uitgebreid kleding- en schoei-
selassortiment voor zowel werk 
als recreatie, wintervoer voor de 
buitenvogels en buitendieren, 
én een breed assortiment in zo-
wel huis- als erfdieren voeding 
en benodigdheden! Vanaf medio 
september heeft Welkoop van 
meer dan 100 dierartikelen de 
verkoopprijzen blijvend in prijs 
verlaagd. Ook zijn er vele artike-
len met meerstuks aanbiedingen. 
Van deze artikelen zijn de prijzen 
per stuk al voordeliger geworden, 
maar wanneer u ze nu in grotere 
aantallen koopt levert het u nog 
meer voordeel op. Natuurlijk 
spaart u op al deze aanbiedingen 
ook nog punten op vertoon van 
uw klantenpas.

Welkoop 
Toldijk en 
Vorden 
klaar voor 
het najaar
Toldijk - Het najaar is in de 
tuin de basis voor een goede 
start in het voorjaar, deze pe-
riode is uitermate geschikt om 
de tuin winterklaar te maken. 
Welkoop Toldijk en Vorden or-
ganiseren op zaterdag 27 sep-
tember een grootse restanten-
markt van 09.00-17.00 uur.

De muzikale begeleiding hierbij is in 
handen van Mirjam Berendsen die 
het orgel bespeelt en Kees van Dussel-
dorp zit achter de piano. Verder is er 

een korte overdenking door ds. M.J. 
Kooistra uit Aalten. Na afloop is er 
gelegenheid om onder het genot van 
koffie of thee gezellig na te praten.

Zangdienst ‘Vorden zingt’
Vorden - Op zondagavond 28 september om 19.00 uur is er in de Dorps-
kerk van Vorden weer een zangdienst. Er wordt gezongen uit diverse 
bundels en deze liederen zijn op verzoek aangevraagd.

Gedurende de gehele maand sep-
tember wordt er in Nederland voor 

allerlei goede doelen huis- aan- huis 
gecollecteerd. Ons land kan trots zijn
op haar inwoners die bereid zijn deze
goede doelen te steunen.

Zo ook het Prinses Beatrix Spierfonds,
waarvoor afgelopen week ruim
31.000 collectanten in Nederland op 
pad gingen. Het Prinses Beatrix Spier-
fonds zet zich in voor alle spierziek-
ten in Nederland.

Prinses Beatrix Spierfonds
Vorden - De organisatie in Vor-
den is verheugd dat de afgelopen 
week bijna 2100 euro naar het 
Prinses Beatrix Spierfonds kon 
worden overgemaakt. Daarvoor 
hartelijk dank aan de collectan-
ten voor hun inzet en de Vorden-
se bevolking voor hun giften.

De opleiding tot biersommelier be-
gon twee jaar terug met de basisoplei-
ding van de Stichting Bieropleidingen 
Nederland (StiBoN). Afgelopen jaar 
volgde de vervolgopleiding waarin 
nog dieper werd ingegaan op onder 
meer het brouwproces, de grondstof-
fen, de wetgeving, de trends en de 
combinatie van bier en spijs. 

Afgelopen weekend werd de kroon 
gezet bij de Doemens Bier Akademie 
in Obertrum. “De nadruk bij dit laat-
ste deel van de opleiding lag vooral 
op de verschillende bierstijlen en de 
combinatie van gerechten en bijpas-
send bier. De masterclasses van de 
wereldkampioen biersommelier Karl 
Schiffner en de Oostenrijkse bierauto-
riteit Karl Zuser waren zeer leerzaam 
en inspirerend”, aldus de kersverse 
Achterhoekse biersommelier.

Al jarenlang houdt Schepers zich be-
zig met bier. Al vanaf het begin is hij 
als pr-man nauw betrokken bij de Na-
tionale Bokbierdag in Zutphen, die op 
12 oktober voor de 18e keer gehou-
den wordt. Vorig jaar verscheen het 
boek ‘Een wereld vol bier’ van zijn 
hand. Van dat boek met meer dan 
honderd korte verhalen vol feiten 
en fabels over bier gingen er al zo’n 
drieduizend over de toonbank. Op dit 
moment is Schepers samen met Cry-

stal Park New Media in Zutphen be-
zig met de ontwikkeling van Bierista.
nl. Op dit platform over bier is de eer-
ste Nederlandse online talkshow over 
bier te zien.

Het begrip sommelier is in de wijnwe-
reld een bekend fenomeen. “Iedereen 
weet dat je smakelijke combinaties 
kunt maken met spijs en wijn. Veel 
minder bekend is dat dit ook uitste-

kend met bier kan. Bier heeft een 
nog breder smaakbereik dan wijn. Er 
zijn talloze fantastische combinaties 
mogelijk”, aldus Alain Schepers. De 
biersommelier verzorgt proeverijen, 
geeft masterclasses bier en spijs en 
geeft presentaties voor businessclubs 
en andere gezelschappen over meer 
dan zesduizend jaar biergeschiedenis. 

Meer info op: www.alainschepers.nl

Alain Schepers eerste Achterhoekse 
biersommelier
Ruurlo - Alain Schepers is afge-
lopen weekend toegetreden tot 
de selecte groep van biersomme-
liers. In het Oostenrijkse Ober-
trum voltooide de inwoner van 
Ruurlo samen met zestien an-
deren de intensieve opleiding. 
Ons land telt sinds dit weekend 
37 biersommeliers. De 42-jarige 
bierkenner is de enige biersom-
melier van de Achterhoek.

Alain Schepers (rechts) samen met wereldkampioen biersommelier Karl Schiffner.  
Foto: Arvid Bergström
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U krijgt in kleine groepjes een rond-
leiding van ongeveer anderhalf uur 
waarbij u achtereenvolgens een be-
zoekje brengt aan het zonnestelsel, 
het observatorium, de aardglobe en 
het Zuidelijk Halfrond. Bij helder 
weer kunt u ‘s avonds ook door een 
van de telescopen kijken en overdag 
naar de zon door de speciale zon-
nekijker. Op het terrein staan ook 
zeven bijzondere bouwwerken (o.a. 
de Eiffeltoren) die ’s avonds mooi 
zijn verlicht. Vooral de aardglobe is 
een unieke belevenis. U stapt in een 

grote bol en in twee minuten tijd ziet
u de hele wereld om u heen draaien.
Dan gaat het licht uit en verschijnt er
een indrukwekkende sterrenhemel. 
In Ruimteschip Aarde is plaats voor 
tien volwassenen of vijftien kinderen
per keer. Zelfs bij een bewolkte lucht
kunt u in Toldijk toch sterren kijken!
Aanmelden hoeft niet, u bent van
harte welkom voor een onvergetelij-
ke ruimtereis! Adres: Hoogstraat 29
in Toldijk. Voor verdere info: www.
achterhoeksplanetarium.nl. 

Weekend van de Wetenschap
Op meer dan 185 locaties door heel
Nederland beleef je live wetenschap
& technologie op 4 en 5 oktober 2014.
Alleen tijdens het Weekend van de
Wetenschap openen bedrijven, insti-
tuten, universiteiten, (onderzoeks-)
instellingen en musea exclusief hun 
normaal gesloten deuren. 

Meer informatie: 
www.hetweekendvandewetenschap.nl

Weekend van de Wetenschap:  
backstage bij ruim 185 organisaties

Het Achterhoeks Planetarium 
doet mee
Toldijk - Het eerste weekend van 
oktober staat in het teken van 
wetenschap en technologie. In 
Toldijk opent het Achterhoeks 
Planetarium ook de deuren. Op 
vrijdagavond 3 oktober is het pla-
netarium geopend van 19:30 tot 
ca. 22:00 en op zaterdag 4 oktober 
van 15:00 tot 17:00 en van 19:30 
tot ca. 22:00.  Zondag 5 oktober is 
het planetarium gesloten.

Het was warm, daarom werd de bij-
eenkomst aan de Sarinkkamp naar 
buiten verplaatst, naast de sporthal. 
Frans Miggelbrink praatte het aan el-
kaar. Hij liet de wethouders Antoon 
Peppelman en Paul Seesing vertellen 
dat er het in het komende jaar veel 
gaat veranderen. Voorheen kwam 
beleid en regelgeving uit Den Haag. 
De gemeenten gaan dit overnemen, 
maar de wethouders vinden dat juist 
een goede zaak: “Overbodige lagen 
verdwijnen en wij staan veel dichter 
bij de mensen. 

We gaan het helemaal anders doen, 
maar een stuk beter. Wel krijgen we 
minder geld, waardoor het efficiënter 
zal moeten. De sociale teams zijn een 
onderdeel van een integrale aanpak 
met mensen uit verschillende disci-
plines. Ze moeten dichtbij de mensen 
komen te staan, weten wat er in het 
dorp leeft en waar de problemen zit-
ten. Het is belangrijk herkenbaar en 
laagdrempelig te zijn en ook een sig-
naleringsfunctie te hebben.”

De bedoeling is dat als iemand of een 
gezin in de problemen komt, ze zich 
kunnen melden bij het sociale team. 
Het kantoor is ook voor mensen die 
problemen in de buurt of dorp signa-
leren, ze kunnen spontaan binnenlo-

pen. Vanuit alle hoeken kunnen de 
signalen komen, niet alleen vanuit 
de zorginstellingen, maar ook van 
buren, huisarts en sportvereniging. 
Preventie wordt heel belangrijk. Een 
zorgvraag hoeft maar één keer te 
worden gesteld, één lid van het team 
wordt de contactpersoon en roept ge-
richte hulp in, eventueel kan speci-
alistische hulp worden aangeboden. 
Het sociale team heeft nauwe contac-
ten met alle organisaties, vrijwilligers 
en mogelijke zorgaanbieders.

Een sociaal team bestaat uit diverse 
professionals zoals een welzijnsad-
viseur, medewerker van MEE, maat-
schappelijk werk, jeugdzorg en parti-
cipatieconsulenten van de gemeente. 
In het team in Hengelo nemen deel: 
Jony Berendsen, Daniëlle Bolink, Ma-

rieke Dekkers, Annemiek van Haar-
lem, Jet Jansen, Ans Vermeulen en 
Miranda Westerveld. Ze mochten 
als aftrap een door de wethouders 
opgeblazen ballon doorprikken en 
daarmee was het eerste team bin-
nen Bronckhorst in functie. In de 
komende twee maanden worden ook 
sociale teams in Hummelo en Keppel, 
Vorden, Steenderen en Zelhem geïn-
stalleerd.

Het Sociaal Team Hengelo Gld is te 
bereiken op Sarinkkamp 5a op de 
volgende tijden: ma. 08.30 – 12.30 
uur, di. 17.00 – 20.00 uur, wo. 13.00 
– 17.00 uur, do. 13.00 – 17.00 uur, vr. 
08.30 – 12.30 uur.

Contact (gemeente): tel. (0575) 750250 
of e-mail info@bronckhorst.nl

Kantoor aan Sarinkkamp

Aftrap voor Sociaal Team Hengelo
Hengelo - Op woensdag 17 sep-
tember is in Hengelo de officiële 
aftrap gegeven voor het eerste 
sociale team binnen de gemeente 
Bronckhorst. De sociale teams 
moeten een vangnet worden voor 
mensen met vragen of proble-
men over zorg, welzijn en werk. 
Voortaan kunnen Hengeloërs 
terecht in het kantoor aan de Sa-
rinkkamp.

Frans Miggelbrink wijst aan waar de dames van het Sociaal Team Hengelo de ballon door 
moeten prikken. Wethouders Peppelman en Seesing zijn er klaar voor.

U kunt de krant lezen of diverse tijd-
schriften, gebruik maken van gratis 
internet, boeken lenen voor uzelf of 
voor uw kleinkinderen en nog veel 

meer. Op woensdagmorgen 1 okto-
ber en donderdagmorgen 2 oktober
van 10.00 tot 12.00 uur is er een spe-
ciale inloopochtend voor 65+. Er is
koffie met een koekje. Kom daarom
woensdagochtend 1 oktober naar
bibliotheek Hengelo (Gld). Of don-
derdagmorgen 2 oktober bibliotheek
Vorden en Zelhem. U bent van harte
welkom.

Inloopochtend voor ouderen 
in bibliotheek
Hengelo - Woensdag 1 oktober is 
het de Internationale dag van de 
ouderen. De bibliotheek nodigt 
daarom alle ouderen uit om die 
dag een bezoekje te brengen.

Misschien is het een leuke aanvulling 
op uw andere hobby; als je modeltrei-
nen hebt kun je ook postzegels ver-
zamelen van treinen of als je vogels 
houdt kun je postzegels waar vogels 
opstaan verzamelen. Dat heet dan 
thematisch verzamelen. 

Denkt u dit ook wel eens? Dan is het 
misschien tijd om een (oude) hobby 
op te pakken. Een goede start maken 
kan binnenkort op de verzamelaars-
beurs die zondag 28 september ge-
houden wordt in ‘De Swite’, clubge-
bouw van Schuttersgilde St. Switber-
tus aan de Hendrik Leemreizestraat 
2 in Lichtenvoorde. Hier kunnen ver-
zamelaars van ansichtkaarten, mun-
ten en postzegels terecht om hun 
collecties uit te breiden, te ruilen of 
te laten bewonderen. Ook kunt u er 
advies krijgen hoe u het best de hob-

by op kunt pakken. De organisatie is 
in handen van Postzegelvereniging 
‘De Achterhoek’. Toegang is gratis en 
parkeren kan voor de deur. 

Jeugdige verzamelaars
Voor alle jeugdige verzamelaars - 
ook voor niet-leden van de Globe - is 
het Postzegelwinkeltje van De Globe 
aanwezig. Hier kunnen de jonge ver-
zamelaars hun vijf punten die ze bij 
binnenkomst krijgen, verzilveren 
voor postzegels. 

Meer informatie: 
Henk Grievink, tel. 0544 - 375707 (na 
18.00). Hij kan u ook vertellen welke 
handelaren aanwezig zullen zijn. 
E-mail: henkgrievink@hotmail.com

Kijk ook eens op 
www.deglobe-achterhoek.nl

Verzamelbeurs: 29 september Lichtenvoorde

Tijd voor een leuke hobby

Lichtenvoorde - Veel mensen hebben wel een oud postzegelalbum 
thuis liggen, vroeger gespaard of een keertje gekregen van een oom. 
Op zolder ligt nog dat potje munten van opa van lang geleden. In de 
keukenla ligt ook al weken een oude munt die je hebt meegenomen 
van vakantie. En die oude ansichtkaarten in de kast, zou u daar nog 
wat mee kunnen?

Bert Krabbenborg volgde na zijn 
LTS opleiding een opleiding tot au-
tomonteur. Uiteindelijk belandde 
Bert in de metaalsector. Maar al snel 
bleek dat seriewerk in die sector niet 
aan hem besteed was. “Na diverse 
omzwervingen bij lokale en regio-
nale metaalbedrijven nam ik ontslag 
en ben toen bij Oldenhave in Delden 
naar binnen gestapt met de vraag of 
ze werk voor mij hadden. En dat had 
Willem.” Als snel bekwaamde Bert 
zich in het ambachtelijk smidswerk. 
“Maar je bent meer dan alleen smid. 
Ook ben je koperslager, monteur en 
installateur te gelijk”, zo vertelt Bert 
in een van de sfeervolle ruimten van 
het pand van Smederij Oldenhave 
op het Vordense bedrijventerrein ’t 
Werkveld, waar de smederij sinds 
2005 gevestigd is. Met de specifieke 
opdrachten waarbij Oldenhave be-
trokken wordt, komt Krabbenborg 
ook op bijzondere locaties waar 
Jan en alleman niet dagelijks komt. 
Bert: “Denk aan de Ridderzaal in 
Den Haag waar vorige week Koning 
Willem Alexander de Troonrede uit-
sprak en waar we in de nok geres-
taureerde kroonluchters hebben ge-
plaatst. En ook de Eerste en Tweede 

Kamer was een van onze werkplek-
ken waar we menig deurklinker 
hebben gerestaureerd en geplaatst.” 
Heel recent heeft Bert aan de restau-
ratie van een stoomtram die tussen 
Hoorn en Medemblik loopt gewerkt. 
“Bij een smid komen ze met zulke 
vreemde dingen en worden de gek-
ste oplossingen gevraagd. Het zijn 
vaak voorwerpen die je nooit hebt 
gemaakt, maar die je toch maar gaat 
maken. Dat is qua creativiteit leuk. 
Ik vind het prettig als ik niet weet 
wat ik morgen moet gaan doen.”

IJzerkunstenaar
Naast zijn werkzaamheden bij Ol-
denhave is Bert Krabbenborg ook als 
ijzerkunstenaar actief. Bert: “Sme-
den is een ambacht. Het is kunstig 
maar het blijft een concept dat al 

meerdere malen gemaakt is. Op het 
moment dat je begint weet je al wat 
het wordt, het is geen verrassing 
meer. Met kunst kun je alle kanten 
nog op. Onder het maken verande-
ren de inzichten en vaak het kunst-
werk.” 

Vooral het afval bij de smederij in-
spireert hem. In 2009 won Krabben-
borg de Gelderlander Kunstprijs met 
zijn creatie ‘Kijvende piranha’s’. Ook 
exposeert en werkt Bert met zijn 
atelier- en werkplaats Arti Flex re-
gelmatig mee aan de Bronckhorster 
Kunst10Daagse. Erik Oldenhave: 
“Bert´s creativiteit komt ons dan 
ook goed van pas. We hopen dat we 
nog vele jaren van zijn creativiteit, 
inzicht en werkzaamheden gebruik 
mogen maken.”

“Hij heeft unieke vaardigheden”

Bert Krabbenborg 25 jaar werkzaam 
bij Smederij Oldenhave
Vorden - “Hij heeft unieke vaar-
digheden. Maakt van het on-
mogelijke iets mogelijk. Is all-
round, creatief en heeft geduld. 
Ziet telkens nieuwe uitdagingen 
en overwint daarmee menige 
hindernis”. Zie hier de omschrij-
ving van Erik Oldenhave van zijn 
werknemer Bert Krabbenborg 
(50). De geboren Vordenaar, die 
in het Zelhemse Velswijk woont, 
was vorige week 25 jaar in dienst 
bij Smederij Oldenhave. Krab-
benborg werd daarvoor in het 
zonnetje gezet tijdens een gezel-
lig samenzijn met familie, ken-
nissen en collega’s.

Recent heeft Bert Krabbenborg aan de restauratie van een stoomtram die tussen Hoorn 
en Medemblik loopt gewerkt.
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Een face-lift kan mislukken
mevrouw in vuur en vlam
Wij wisten ‘t al wat langer
omdat we zagen 
dat ze lelijk op de koffie kwam

J. Wagenvoort

Pianist Vital Stahievitch en fluitiste 
Dasha Beltiukova zijn beiden geboren 
en getogen in Minsk (Belarus) en heb-
ben van kinds af aan speciale scholen 
voor muziekonderwijs gevolgd. Na 
hun studie kwamen zij naar Neder-
land om hier hun Master diploma op 
het Conservatorium van Amsterdam 
te behalen. Ze treden regelmatig op in 
de bekende zalen in Nederland, Bel-
gië en Rusland en krijgen uitstekende 
recensies. Onlangs schitterden Dasha 
en Vital nog op het podium van het 
Concertgebouw. In Ruurlo brengen 
zij een romantisch programma met 
werken van o.a. Liszt, Mendelsohn, 
Dvorak en Prokoviev. 

Voor meer informatie over, zie: 
www.stahievitch.com
Meer informatie over Dasha Beltiukove 
is te vinden op www.magicflute.nl

Vital Stahievitch
Is een begaafd pianist. Zijn muzika-
le carrière begon in Minsk waar hij 
studeerde aan het Muziek College en 
Nationale Muziekacademie bij Zoya 
Kacharskaya. In 1996 won hij de 
2de prijs op de Internationale Stasys 
Vainiunas Pianowedstrijd in Vilnius 
(Litouwen). Hij trad als solist op in Eu-
ropa en de Verenigde Staten. In 2000 
heeft Vital in samenwerking met 
de Italiaanse label “Agora” een CD 
opgenomen met muziek van Franz 
Schubert. In 2008 kwam een nieuwe 
CD in samenwerking met de Neder-

landse label “EDS Music” met muziek 
van Sergej Prokofiev. Vital is de prijs-
winnaar van de Emmanuel Durlet 
Internationale Pianoconcours in Ant-
werpen (België) en Europese Unie Pi-
anoconcours Arcangelo Speranza in 
Taranto (Italië). Hij is laureaat van de 
Internationale Chopin Pianoconcours 
(Tsjechië) en YPF Pianoconcours (Ne-
derland). In 2007 heeft Vital zijn Mas-
ter opleiding aan het Conservatorium 
van Amsterdam bij Hakon Austbo 
afgerond. In 2009 studeerde Vital af 
aan het Universiteit van Amsterdam 
(Master Artistic Research program-
ma) bij Naum Grubert.

Dasha Beltiukova
Beschikt over een fantastische fluit-
techniek. Zij was zeven toen ze haar 
eerste dwarsfluitlessen kreeg aan het 
Muziek College te Minsk. Drie jaar la-
ter maakte ze haar debuut als soliste 
in het Concertgebouw van Minsk. In 
1995 won Dasha de 2e prijs op het 
internationaal muziekconcours voor 
Jonge Muzikanten in Rusland. Zij 
heeft deelgenomen aan internatio-
nale muziekwedstrijden en master 

classes (o.a. bij Aurele Nicolet, Tre-
vor Wye en Jacques Zoon) en heeft 
vele malen gespeeld met kamer- en 
symfonieorkesten in Wit-Rusland. 
Dankzij haar groeiende populariteit 
in Wit-Rusland zijn er verschillende 
tv- en radio-opnames van haar con-
certen gemaakt.
In 2003 heeft Dasha op uitnodiging 
van de Zhengzhou University een 
masterclass-presentatie in combina-
tie met een serie concerten gegeven 
in China. In 2004 heeft ze haar Mas-
ter opleiding aan het Conservatorium 
van Amsterdam (bij Harrie Starre-
veld) afgerond. Tegenwoordig treedt 
Dasha zowel solistisch, als met haar 
ensembles op in Nederland, Rusland 
en USA. Liefkozend wordt zij “mijn 
nachtegaal” genoemd door Carole 
Marie Doucet (een chansonnière van 
niveau), met wie zij regelmatig op-
treedt.

Kaarten voor dit concert zijn te  
bestellen in de voorverkoop op 
www.kunstkringruurlo.nl 
de bekende adressen in Ruurlo  
ad e 17,50 en e 20,00 aan de kassa.

Vital Stahievitch en Dasha Beltiukova 
bij Kunstkring Ruurlo
Ruurlo - Op zondag 28 september 
opent de KunstKring Ruurlo weer 
haar deuren voor de muzieklief-
hebbers, met de aanvang van het 
nieuwe muziekseizoen. ‘s Mid-
dags om 15.30 zal het eerste con-
cert gegeven worden door Vital 
Stahievitch en Dash Beltiukova, 
beiden al bekend bij de klassieke 
liefhebber. Zaterdag 2 december 
2012 gaven zij al een concert in 
het Kulturhus, samen met mez-
zospraan Ruth Willemse.

Het werd dan ook een geweldige dag 
waarbij ontmoeting en uitwisseling 
centraal stonden. Voorzitter Bennie 
Bannink van Wi’j eren ’t Olde uit Zel-
hem besloot de dag na een gezamen-
lijke maaltijd in het Vordense Kultur-
hus ’t Dorpscentrum dan ook met 
de woorden: “Het was een gruwelijk 
mooie dag.” Als beloning voor alle 
inspanningen ontving het organisa-
tiecomité van de drie organiserende 
Bronckhorster folkloristische dans-
groepen De Iesselschotsers uit Steen-
deren, De Knupduukskes uit Vorden 
en Wi’j eren ’t Olde uit Zelhem tot 
tweemaal toe spontaan een hartver-
warmende ‘yell’ van de folkloristen.
Er was een uitgebreid programma 
voor de Nationale Folkloredag sa-
mengesteld. Aan de dag waren een 
aantal thema’s verbonden zoals cou-
lisselandschap, agrarisch, cultuur en 
historie. En met deze thema’s werd 
de Achterhoek nadrukkelijk uitge-
dragen. Onder meer werd door de 
gasten een bezoek gebracht aan de 
geitenhouderij van de familie Roe-

kevisch in Zelhem, huifkartochten 
langs enkele Vordense kastelen en 
een stadwandeling door Bronkhorst 
gemaakt. En als slotstuk traden een 
groot aantal folkloristen op het voor-
plein van de Nederlands-hervormde 
kerk op. En dat werd een fleurig en 
kleurig bont spektakel. Folklore ver-
broederd zoveel werd wel duidelijk.

Verschil in folkloredracht
Dat er grote verschillen in de folklo-
redracht is werd al snel duidelijk toen 
de gasten na de ‘tripjes’ naar Zelhem, 
Bronkhorst en langs enkele Vordense 
kastelen in ’t Dorpscentrum terug 
arriveerden. De zondagse dracht van 
Arendtje de Witte-Hoekstra en Klaas 
van de Werk van de Snitser Skots-
ploech uit Sneek hadden zeer bij-
zondere kenmerken. Arendjen droeg 
een gouden oorijzer met daarover 
de kanten floddermuts, de schort en 
tipdoek en de fraai bewerkte beugel-
tas en chatelaine of brullock (schaar, 
naaldenkoker en speldenkussen). 
Klaas ging gekleed in korte slipjas, 

kuitbroek met blauwe kousen en 
droeg daarbij een hoge zwarte hoed. 
Aan het vestzakhorloge hingen de 
signetten (twee lakstempels) en een 
horlogesleutel aan zilveren kettingen 
en bijeengehouden door ‘tonnetjes’.
“Dit is dan ook de dracht van de wel-
gestelde herenboeren en kooplui uit 
onze omgeving”, zo vertelde Arendj-

“Het was een gruwelijk mooie dag”

Bronckhorst overspoelt door folkloristen tijdens 
Nationale Folkloredag
Vorden - Nog nooit werd Vorden en omgeving overspoeld door folklo-
risten van zoveel verschillende folkloristische dansgroepen uit Neder-
land als zaterdag 20 september. Ruim vijftig in getal. Uit alle windstre-
ken waren bijna 240 folkloredansers naar Vorden afgereisd voor de 
Nationale Folkloredag van de Federatie van Folkloristische Groepen in 
Nederland (FFGN). En dat allemaal in folkloredracht die zeer verschil-
lend van karakter waren. Van de statige herenboer uit West-Friesland 
tot de werkdracht van de zandboer uit de Achterhoek.

en in de foyer van ’t Dorpscentrum 
toen het tweetal op het punt stond 
om naar het voorplein van de kerk te 
lopen voor het afsluitende optreden. 
Intussen laafden Danielle Smit en 
Lian Muijskens zich aan de bar van 
’t Dorpscentrum aan een Radler. Het 
tweetal was met hun partners vanaf 
Terschelling naar Vorden afgereisd. 
Beiden zijn lid van de Vereniging 
Terschellinger Volksdansen en beho-
ren respectievelijk met hun 31 en 51 
jaar verreweg tot de jongste deelne-
mers aan de folkloredag. Wat hun 
‘trekt’ aan de folklore? “De gezellig-
heid en het feit dat het belangrijk is 
om de folklore te blijven uitdragen. 
Dat doen we op het eiland in de zo-
mer periode talloze malen voor alle 
vakantiegangers. En ook hebben we 
een jeugdafdeling. Dat is vrij uniek.”

Imago
Dat laatste klonk de kersverse nieuwe 
voorzitter Netty van den Nieuwboer 
van de Federatie van Folkloristische 
Groepen in Nederland als muziek in 
de oren. “Want naast de identiteit, 
imago en reputatie is de zorg ten zien 
van vergrijzing een van de speerpun-
ten van het bestuur”, zo verklaarde 
van den Nieuwboer. “Niet voor niets 
was ‘Imago’ -en met name het ver-
band tussen identiteit, imago en re-
putatie- het thema tijdens onze laat-

ste ledenvergadering van de federatie.
Het imago van onze federatie word
bepaald door individuele prestaties 
van de aangesloten groepen. Deze ko-
men voort uit de door de groepen ge-
kozen identiteit. Al met al een moei-
lijke zaak ook omdat het ‘publiek’ 
ons heel verschillend bekijkt in hun
appreciatie van onze inspanningen.”

‘Köttel commissarissen’
Intussen waren Adriaan Eskes en
Reint Wesselink van De Knupduuks-
kes, nadat de laatste huifkar weer 
bij ’t Dorpscentrum was gearriveerd, 
ook weer terug op de uitvalsbasis
van de Nationale Folkloredag. Naast 
alle hand- en spandiensten was dit
Vordense tweetal zaterdag gebom-
bardeerd tot ‘Köttel commissarissen’.
Het duo ruimde namelijk keurig de 
keutels die de paarden lieten vallen
tijdens de huifkartochten op. Aan al-
les hadden de organisatoren name-
lijk gedacht. Als extra beloning kreeg
het tweetal een goed gebonden kop 
bonensoep en een snee roggebrood
met spek. Het slotakkoord van de dag
vormde het gezamenlijk zingen van 
het Achterhoeklied met de organise-
rende leden van de drie Bronckhorster
folkloregroepen en de jongerendans-
groep Onze Jongeleu op de bühne. 
Voor meer foto’s zie de website:  
www.contact.nl.
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Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

De sappers staat al enkele jaren bij Hors-
tink en steeds meer mensen maken er 
gebruik van. “Ik denk dat het een soort 
bewustzijn is, om eten niet weg te gooi-
en. Dat het eigenlijk jammer is dat het 
fruit blijft liggen,” vertelt Monique Hors-
tink. “Nu heb je er een nuttig doel voor 
en het is lekker. Het is pure sap, je weet 
wat er in gaat.”
Mensen met eigen appel- of perenbo-
men kunnen niet alles zelf opeten of 

verwerken tot taart of moes. “Dit is niet 
alles hoor, we hebben dertig soorten 
appelbomen”, vertelt een enthousiaste 
bezoeker. “Ik maak veel appelmoes en 
appeltaart. De hele buurt eet appels.” Er 
bleef toch voldoende fruit over. De vele 
soorten appels gingen door elkaar in de 
sappers voor een heerlijke smaak. Van 
elke zeven kilo fruit werd een pak van 
vijf liter gevuld.

Vele liters fruitsap geperst 
bij Fruitbedrijf Horstink

Steenderen - Zaterdag 20 september stond de mobiele sappers Mobipers 
op het terrein van Fruitbedrijf Horstink. Voor de vele particulieren uit de 
gemeente Bronckhorst, maar ook ver daarbuiten de gelegenheid om hun 
appels en peren tot sap te laten persen.

Vele soorten appels gingen door elkaar in de sappers.

Bronckhorst

Woensdag 24 september 2014
10:30 Cursus Kunstgeschiedenis: Vorden
 De twintigste eeuw, 1910-1990 

Vrijdag 26 september 2014
13:00 Oliebollenactie Concordia Hengelo
13:00 Expositie ‘Art & Fashion’ in Galerie De Burgerij Vorden

Zaterdag 27 september 2014
9:30 Burendag in Park de Bleijke Hengelo
9:30 Workshop ‘à la Klimt’ Vorden
13:00 Expositie ‘Art & Fashion’ in Galerie De Burgerij Vorden
15:00 Wijnhoeve Elanova: rondleiding en wijnproeverij Vorden

Zondag 28 september 2014
13:00 Expositie ‘Art & Fashion’ in Galerie De Burgerij Vorden

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

ZELHEM, RUURLO,
DOETINCHEM EN
             HENGELO

zoeken enthousiaste

(wijk)verpleegkundigen
(16-28 uur) voor onbepaalde tijd

Buurtzorg levert verpleging en 
verzorging thuis met kleine, 
zelfsturende teams bestaande 
uit verpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden.

Je bent ondernemend, ziet en 
zoekt kansen? Je werkt doelgericht 
en effectief? Dan ben jij de persoon 
die wij zoeken!

Voor informatie kun je bellen naar 
06 - 22993886
of reageer via onze website
www.buurtzorgnederland.com 

www.markenheem.nl

Kijk voor meer informatie over Markenheem of de volledige vacaturetekst op  

www.markenheem.nl of neem contact op met Tanja Wanningen (teammanager),  

telefoonnummer: 0314-376010.

Voel je thuis in onze ouderenzorg!
Markenheem levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan vooral  

ouderen thuis en in diverse woonzorgcentra in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.

Wij zijn per direct op zoek naar: 

Als verpleegkundige ben je onderdeel van een regulier team binnen een locatie of bij  

de thuiszorg van Markenheem en maak je deel uit van het MTH-team. Het MTH-team  

van Markenheem is 24 uur per dag, zeven dagen per week inzetbaar.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 

wordt niet op prijs gesteld.voor zorg dichtbij

Ondernemende Verpleeg kundigen (niveau 5)
Diverse contractgroottes bespreekbaar

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Productieplanner M/V

Krijg jij een kick van het juist af stemmen van men-
sen, materialen en middelen?

Functieomschrijving
Als planner ben je verantwoordelijk voor de planning van 
het volledige productieproces. Je zorgt voor een optimale 
en efficiënte planning van de beschikbare productieca-
paciteit (mensen, materialen en middelen). Je bewaakt 
de voorraad en legt gegevens vast in geautomatiseerde 
systemen.
Je belangrijkste doelstelling is het vertalen van de 
orderlijsten in een productieplanning en het continue 
her-plannen op basis van onder meer machinecapaciteit, 
materiaalbeschikbaarheid en afkeur. Dit alles in lijn met 
geldende procedures en richtlijnen, om zo het productie-
proces optimaal te laten verlopen.

Installatiemonteur M/V

Ben jij een installatie monteur die zelfstandig kan 
werken?

Functieomschrijving
In verband met drukte is onze opdrachtgever op zoek 
naar een zelfstandig werkend installatie monteur. Het 
is een afwisselende functie. Hierbij moet je denken aan 
het uitbreiden van installaties, meterkasten aansluiten, 
nieuwbouw werkzaamheden, maar ook storingen verhel-
pen en reparaties verrichten aan CV installaties. Het is 
een pre als je ervaring hebt in het werken met CV ketels, 
maar belangrijker is dat je dit wilt leren.

Inkoper M/V

Sta jij stevig in je schoenen als inkoper en ben je 
technisch commercieel ingesteld?

Functieomschrijving
In de functie van Inkoper ben je verantwoordelijk voor het 
tijdig beschikbaar hebben van de in te kopen goederen 
voor het productieproces. Het gaat met name om tech-
nische goederen, technische affiniteit is in deze functie 
dan ook zeer  belangrijk. Daarnaast voer je onder-
handelingen met betrekking tot prijzen, levertijden en 
inkoopcondities en ga je daarin doel- en resultaatgericht 
te werk. Het verder optimaliseren van het inkoopproces 
behoort ook tot je taken, evenals het tijdig informeren van 
betrokkenen op het gebied van het inkoopproces. Het 
betreft een fulltime functie voor langere tijd, vanaf circa 
december 2014.

Engineer Installatietechniek M/V

Heb je afgeronde opleiding HIT of HTS elektro rich-
ting installatietechniek?

Functieomschrijving
Als engineer ben je verantwoordelijk voor het vinden 
van de beste oplossing voor vraagstukken op het gebied 
van elektro-, installatie- en energietechniek. Je bent met 
gemiddeld 2 grote projecten bezig, maar speelt ook een 
rol in lopende kleinere vraagstukken, waarbij jezelf ver-
antwoordelijk voor je tijdsindeling bent.

Lasser/ Hechter M/V

Ben jij een lasser MIG/MAG op minimaal niveau 2 en 
kan jij volledig zelfstandig van tekening werken?

Functieomschrijving
In deze functie ga je constructies 
hechten en aflassen. Het is hier-
voor belangrijk dat je ervaring hebt 
met onder- en bovenhands lassen. 
Tevens is het belangrijk dat je lange 
lassen kunt leggen.




