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Samen met bestuurslid (PR en Com-
municatie) Marieke van Loo keek 
hij terug op de turbulente laatste 
jaren. Jaren waarin het zwembad-
bestuur (bestaande uit Wolter Zig-
gers, Marieke van Loo, Jan Wullink, 
Macha Hoppen en Meta van Arkel) 
met telkens weer goede argumenten 
bleef vechten tegen het college die 
vanwege bezuinigingen plannen de 
wereld instuurde dat er zwembaden 
in de gemeente Bronckhorst zouden 
moeten sluiten. Binnenkort krijgt 
het zwembadbestuur van In de Den-
nen 625.00 euro op haar rekening 
gestort. Daarmee vervalt de jaarlijkse 
gemeentelijke subsidie en staat het 
zwembad geheel op ‘eigen benen’. 
Een exploitatieopzet dat het bestuur 
van In de Dennen destijds bij de ge-
meente Bronckhorst heeft ingediend 
is positief door de raad beoordeeld. 
Er moest aangetoond worden dat het 
bad voor tenminste vijf jaar open zou 
kunnen blijven.
De meerjarenbegroting is inderdaad 
gebaseerd op een 5-jaren termijn. 
Toch ging dat in de ogen van het be-
stuur van het bad niet ver genoeg. 
“Wij willen een robuuste en toe-
komst bestendige exploitatie voor 
tenminste 20 jaar”, zo zette het be-
stuur de plannen uiteen. In het ge-
sprek met Wolter Ziggers en Marieke 
van Loo straalde het enthousiasme 
er vanaf. Beiden gaven aan tevreden 
te zijn over het bedrag van 625.000 
euro. “Ik ben heel erg opgelucht en 
blij met deze uitkomst. Eigenlijk had 
ik voorafgaande aan het raadsbesluit 
het volste vertrouwen in een goede 
afloop”, zo zegt Marieke. Nu het geld 

in aantocht is, wordt gelijk begon-
nen met de noodzakelijke verbou-
wingen en aanpassingen. Zo komt er 
een nieuw dak op de kleedhokjes en 
wordt alles betegeld. Het huidige en-
treegebouw gaat tegen de vlakte en 
komt er op dezelfde plek een nieuw 
gebouw inclusief een kantine die 
plaats biedt aan circa 50 personen.
Voor dit nieuwe gebouw komt een 
verhoogd terras met van daaruit 
een prachtig uitzicht op het zwem-
bad. Wellicht dat de kantine ook 
voor andere doeleinden kan worden 
gebruikt. Wolter Ziggers: “Met ge-
noemde verbouwing is een bedrag 
gemoeid van circa 325.000 euro. 
Daarbij is inbegrepen de aanleg van 
zonnecollectoren. Verder gaan we 
de nog bestaande leningen aflossen 
en stoppen we 75.000 euro in het 
potje ‘reservering’. Bovendien gaan 
we ons de komende jaren inzetten 
op nog meer hulp van buitenaf. Vrij-
willigers die ons kunnen helpen met 
o.m. het groenonderhoud, horeca, 
schoonmaken gebouwen en helpen 
bij de evenementen die we jaarlijks 
organiseren. Denk bijvoorbeeld aan 
Moonlight Swimming, Expeditie In 
de Dennen en op de dagen dat wij 
het bad bij extreem mooi weer lan-
ger open houden. Wij hopen dat de 
bevolking hierop anticipeert”, zo zegt 
Wolter Ziggers. Marieke van Loo: “De 
vaste kern personeel blijft uiteraard 
in tact, want de veiligheid staat voor-
op. Behalve uit de verkoop van abon-
nementen, entree van de bezoekers 
komt ook een deel van de inkomsten 
uit het geven van zwemlessen. Ik kan 
het niet goed genoeg benadrukken 

Verheugde gezichten bij bestuur In de Dennen
In Vorden kunnen ze de komende 20 jaar blijven zwemmen
Vorden - “Eindelijk is de kogel door de kerk. We kunnen nu in Vorden 
in ieder geval de komende twintig jaar in ons zwembad In de Dennen 
blijven zwemmen”, aldus voorzitter Wolter Ziggers van het zwem- en 
recreatiebad. Op ‘the day after’(de dag nadat de gemeenteraad van 
Bronckhorst groen licht had gegeven om 625.000 euro beschikbaar te 
stellen), verheugde gezichten aan tafel bij voorzitter Wolter Ziggers.

Marieke van Loo en Wolter Ziggers

hoe belangrijk het is dat kinderen le-
ren zwemmen. En daar is In de Den-
nen met kwalitatief goede zwemin-
structeurs uitermate geschikt voor”, 
zo zegt ze. Afgelopen zomer een ge-
weldige happening tijdens het spon-
sor- zwemmen. Onder het motto ‘Red 
het zwembad’ zwommen 500 kinde-
ren een bedrag van 23.000 euro bij 
elkaar. Het badbestuur: “In korte tijd 
hebben wij samen met veel vrijwilli-
gers deze sponsoractie georganiseerd 
en is op deze dag een grote mate van 
saamhorigheid tentoon gespreid, 
waarop wij zeer trots zijn. Ook het 

aantal uitgebrachte stemmen op het 
Rabobank Coöperatiefonds, waarbij 
wij een plan voor de aanleg van zon-
nepanelen (10.000 euro) getuigt van 
grote betrokkenheid en steun voor 
ons zwembad In de Dennen”. Ma-
rieke van Loo en Wolter Ziggers sta-
ken tot slot van het gesprek een grote 
pluim op de hoed van bedrijfsleider 
Timme Koster. “Hij overal inzetbaar, 
hij is initiatiefrijk, hij is zeer sportief 
en bovenal is Timme enorm betrok-
ken bij het zwembad In de Dennen”, 
zo spraken Marieke van Loo en Wol-
ter Ziggers lovend.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Verenigingen en stichtingen die 
regelmatig nieuws aanleveren 
kunnen een inlogcode aanvragen 
om de persberichten rechtstreeks 
in ons nieuwssysteem te plaatsen. 
U kunt een gebruikersnaam en in-
logcode aanvragen door een mail 
te sturen naar de redactie.
De deadline: vrijdag om 12.00 
uur. Advertenties kunnen tot 
maandagochtend 9.00 uur per 
mail worden gestuurd naar 
advertentie@contact.nl

Voor vragen en/of meer info over 
de redactionele inhoud en adver-
tenties, kunt u telefonisch contact 
opnemen via 0575 - 551010. 
Ons post- en bezoekadres is 
Nieuwstad 30, 7251 AH in Vorden.

Persberichten naar 
redactie@contact.nl
Regio - Alle verenigingen, stich-
tingen, bedrijven en personen 
die persberichten aan willen 
leveren voor weekblad Contact 
en de site Contact.nl worden 
verzocht deze te sturen naar 
het e-mailadres 
redactie@contact.nl
Vanaf nu communiceert de 
redactie centraal via dit adres. 
Dit geldt ook voor de organi-
saties en personen die aanle-
verden via andere adressen. 
U wordt verzocht ook het ge-
noemde adres te gebruiken.

Heel veel
feestelijke
aanbiedingen
bij PLUS Eland

Plus Eland Klantvriendelijkste Bedrijf
van Nederland 2013

PLUS Eland | Raadhuisstraat 53 | 7255 BL Hengelo (Gld)



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575)  55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie:
info@contact.nl
E-mail Advertenties:
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie:
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Correspondent:
Ab en Dinie Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Weekblad Contact behoudt zich 
ten aanzien van de inhoud van 
deze uitgave en/of website zowel 
het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de  
Auteurswet als het databankrecht. 

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.contact.nl
Daar vindt u ook de  volledige 
inhoud van deze krant  en het 
 openbare archief.

! nnp

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

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
5 – 6 oktober F. A. Kuijl, Lochem  (0573) 251684
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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, A. Ariensstraat 33a.
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 calamiteitennummer (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 
zoals 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 calamiteitennummer (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 
Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 
volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
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) 460 312
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, 
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). 
Geopend 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, diëtetiek, 
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.

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) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 
reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 
lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 
(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 
Hummelo, Het Drempeltje in Drempt 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 10.00-16.00 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 7227. 
www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 
RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-
verwijzing 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

Kerkdiensten

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 oktober gezamenlijke dienst in de Gerformeerde kerk 
10.00 uur: ds. J. Kool, viering Heilig Avondmaal. 1e C. Diaconaal 
werk; 2e C: Kerk en Israel

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 6 oktober, 10.00 uur, ds. Deddie van Alphen, dienst met 
de Garve

R.K. kerk Vorden
Zondag 29 september 9.30 uur, Woord- en communieviering, 
werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
5 Oktober 17.00 uur Eucharistieviering, Hogenelst, 6 oktober 
10.00 uur Oecum. Viering met de school 

Weekenddiensten

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

Dagmenu’s 2 oktober t/m 8 oktober

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(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 2 oktober 
Tomatensoep / Spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen 
en rauwkostsalade 

Donderdag 3 oktober 
Zuurkoolovenschotel met gehakt, ananas, jus, verse worst en 
zuurgarnituur / panna cotta 

Vrijdag  4 oktober  
Spinazie soep/Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en groente

Zaterdag 5 oktober (alleen afhalen/bezorgen)
Varkenshaassaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade /  
IJs met slagroom                     

Maandag 7 oktober
Gesloten

Dinsdag 8 oktober
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade / 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

Ze zijn er weer !!!!!!
Giezer Wilderman stoofperen
 heel kilo € 1.99
De lekkerste zoete witte druiven
 500 gram € 0.89
Hollandse bloemkool per stuk € 0.99
Bildtstar 3 kilo € 2.50
Bildtstar 10 kilo € 6.50
Huisgemaakte stampot andijvie
+ 2 gegaarde speklappen
 samen voor 2 personen € 9.98

Aanbiedingen geldig t/m maandag 7 oktober.
Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 

Zaterdag 19 oktober

 Goud van Oud
met de

Disco Kings
Zaal open: vanaf 21.30 uur

Kaarten in de voorverkoop: € 6,00

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl



Met behulp van vooraf gedefi nieerde 
sjablonen kunt u uw familiebericht voor 
de weekbladen Contact, Elna of Groenlose 
Gids, zelf samenstellen in de categorieën 
jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden, 
dankbetuiging of in memoriam. 
 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 
eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden. Ga voor meer informatie en 
 opgave van uw advertentie naar 
www.contact.nl/info/adverteren

familieberichten
online opgeven:

Ik sta op voor 
mijn man Hipke
 Anneke Nieboer (57)

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 
15%

Daar word je vrolijk van!

op alle 
uitnodigingen

De hele maand oktober

jubileumuuuuuuuuuu

Vanadis 
uitvaartverzorging

0575-520505

Marspoortstraat 22
7201JC  Zutphen   
www.vanadis.nl

Uw wens, ons uitgangspuntFrank Dekker

Hier ben ik dan!
 

Jelle 
Simon

 
Jelle is geboren op 6 september 2013
Woog 2540 gram en was 49 cm bij zijn geboorte
 
Lieve Jelle,
Zo bijzonder, zo mooi, zo uniek.
Er is nog een lange weg te gaan.
We gaan ervoor!

Zoon en broertje van:                                                                          
Rik, Monique en Chris Velhorst
Steenderenseweg 9
7255 KC Hengelo gld

 
Jelle ligt op dit moment nog in het ziekenhuis.

SAAR
27 september 2013 / 3760g / 52cm

Hoera! Je bent er!

Marleyn Dijkman & Alexander Molendijk

Oude enkweg 12
7251 GC  Vorden

Sebastian

Colombia,  Nederland,
1 maart 1994 23 september 2013

Mijn Colombiaanse zoon is overleden. De crematie 
heeft inmiddels plaatsgevonden.

Albert Maandag

Hackforterweg 7a
7234 SE  Wichmond

 

Hartelijk dank voor het warme medeleven dat wij
hebben ondervonden na het overlijden van onze
moeder en oma

Jantje Kettelerij - Luijmes
 
Uw aanwezigheid, de mooie bloemen, de lieve
brieven en kaarten hebben ons goed gedaan.

 
Familie Kettelerij

 
Ruurlo / Steenderen,
september 2013

Grote hobbybeurs op 
zondag 6 oktober

van 10.00 tot 17.00 uur
in de zalen van 

café-restaurant Mentink
Groenloseweg 57,
7261 RM te Ruurlo

Entree €2,00, kinderen 
tot 12 jaar gratis

Voor meer informatie kijk op:
www.hobbybeurs.com

Hobbybeurs in 
Ruurlo

Perceel wordt verkocht bij inschrijving.
Inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij

Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars
Kerkstraat 4, 7255 CB Hengelo Gld. Tel. 0575-462359

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Perceel landbouwgrond aan de 
Remmelinkdijk te Keijenborg.

Groot 2 hectare 79 are 75 centiare.

Goede zandgrond, perfect van vorm
en goed ontsloten.
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Rookworst

2de gratis

SPECIAL

Sole mio

100 gram 245

VLEESWARENKOOPJE

Boterhamworst + snijworst

2 x 100 gram 249

KEURSLAGERKOOPJE

gebraden
Kippenpoten

4 stuks 500

MAALTIJDIDEE

Cordon Bleu

3 stuks 595
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

 
Als je me zoekt,
ik ben in de wolken…

        Marije

We bedanken iedereen heel hartelijk voor de 
hartverwarmende blijken van medeleven die 
we mochten ontvangen na het overlijden van  
onze lieve en unieke dochter en(schoon)zus

Marije Gudde

 Toke en Wim
 Wouter en Lianne
 Michiel en Marije
 Anne
 Saskia en Peter-Henk 

Kranenburg, september 2013

Workshops en cursussen
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus 
bij onze lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden 
en kosten contact op via advertentie@contact.nl of 06-52584992

Week van de Opvoeding: Workshop “Ik sta in mijn kracht!”

De nationale Week van de Opvoeding komt eraan! Onder het motto 
“Word spelenderwijs” wordt in onze regio de workshop “Ik sta in mijn 
kracht!” gegeven. Ouders die in hun kracht staan, kunnen beter opvoe-
den. Kinderen die in hun kracht staan, gaan soepeler met ouders en 
andere kinderen om. In deze workshop kunnen gezinnen spelenderwijs 
ontdekken hoe het is als ieder binnen het gezin in zijn kracht staat.

Deze workshop wordt gehouden op zaterdag 12 oktober in Dorpscentrum 
Vorden en wordt 2 keer gegeven: 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 
uur. Begeleiding: Karin Haarman (trainer rots & water) en Noam Shalgi 
((kinder-)haptotherapeut bij haptonomiepraktijk “Ontdek je gevoel”). 
Gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar zijn welkom. Volwassenen betalen 
€ 7,50 voor deelname, kinderen € 5,00. Het aantal plaatsen is beperkt. 
Graag aanmelden via 06–57950582 of info@ontdekjegevoel.nl. Voor 
meer informatie zie www.ontdekjegevoel.nl. 



CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren 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. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze website www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Man, weduwnaar, 61 jaar, 

sportief en financieel afhan-

kelijk, zoekt na een enorme

teleurstelling een liefdevolle 

zachtaardige en betrouwbare

vrouw voor een relatie met 

warmte en genegenheid voor

elkaar. Br. O. Nr. 356 Reac-

ties naar Weevers Grafimedia,

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Last van wespen? Bel: 

0610499025

Volop mooie pompoenen en

creatief voor alle leeftijden in

sfeervolle tunnelkas bij

Biozorgkwekerij 'De Stek

Wittebrinkweg 8  Zelhem.

Verkoop ma t/m za

9:00-17:00u.

Creatief wo t/m za

13:00-16:00u.

s.v.p. aanmelden voor

deelname.

www.aaldering-destek.nl

tel. 0314-324356

Te huur: tijdelijke woonruimte

in Zutphen / Vorden  2-4 pers.

info 06-53361231

Veehouders opgelet. Hebt u te

weinig ammoniak voor een

Natuur Beschermingswet

vergunning; bel ons. M

Schiphorst tel 0575-450814

Te huur: 2 kamerapp. eigen

badkamer,keuken ,cv in het

centrum van Hengelo Gld .

Vanaf Half November 2013,

Prijs: 600,-- all in Tel:

06-22296977

Te huur: 2 kamerapp. eigen

badkamer,keuken ,cv in het

centrum van Hengelo Gld .

Vanaf Half November 2013,

Prijs: 600,-- all in Tel:

06-22296977

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

30 oktober start Fleur Taken

weer  muziekcursussen voor

peuters met hun (groot)ouder

in Ruurlo. Voor opgave en info :

m u z i w i j s @ g m a i l . c o m

www.muziwijs.nl

Te huur autobox centrum

Vorden. 0575-551417

Kringloop De Boedelhof

Enkweg 17b in Vorden

di t/m vrij 10.00-17.00

za 9.00-16.00

laatste zat. v/d

maand magazijnverkoop

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

Alleen op afspraak.

Luciënne, uw kapster aan huis. Dat is handig!
Bel voor afspraak of info: 06-21297821.

Zie ook www.luciennesknipatelier.nl

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

Halve Marathon v. Doetin-

chem, 27 okt. 2013. Inschrij-

ving via www. 

halvemarathondoetinchem.nl

of www.argoatletiek.nl. Zie hier

ook kosten vd inschrijving.

Calefax Rietkwintet speelt op 

6 okt. in Kulturhus Ruurlo om

15.30 u. Kaarten à € 22.50 via 

www.kunstkringruurlo.nl Oud Vorden publiceert regelmatig foto’s waarvan vele ge-
gevens ontbreken. Wij vragen uw hulp om deze gegevens 
compleet te krijgen.

U kunt reageren via fotocommissie@oudvorden.nl of tele-
fonisch: G. Eskes 0575-551410 of J. Berentsen 0575-553368.
De foto’s staan ook gepubliceerd op: www.oudvorden.nl

Helpt u ons mee om van onderstaande foto de juiste gege-
vens te vinden?

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven 
van Oud Vorden en Weevers Grafimedia
Nummer 81 - 2013

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.  De publicatierechten berusten 
bij de  vereniging Oud Vorden en Weevers Grafimedia.



Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

WIJ ZIJN TERUG, 
KOM JIJ OOK?
VANAF 1 SEPTEMBER  VOORHEEN STRADA SPORTS VORDEN

Overweg 16 – 18  7251JS Vorden  0575 553433

WWW.INDOORSPORTVORDEN.NL

PROBEER ONS 
1 MAAND 

VRIJBLIJVEND UIT!

BETAAL 
GÉÉN 

INSCHRIJFGELD

0575 - 55 34 33
AKTIE

LOOPT TOT 
31 DECEMBER 2013

BEL NU SNEL

VOOR JE EERSTE AFSPRAAK!

Stationsweg 16, Telefoon: 0575-551583
VORDEN

Vanaf
4 oktober tot
1 maart zijn 

wij op
vrijdagavond 

gesloten!

aanbieding geldig t/m 9 oktober a.s.

Nieuw bij Davorta 
sieraden van Melz

Armbandjes van Biba
2e voor de halve prijs

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden
0575-551334  www.davorta.nl

www.facebook.com/davorta

VOLG
ONS
OP
FACEBOOK

Floryn
jonge jenever

nu voor 10,99

Max. 6 flessen per klant.
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo Gld.
Tel. 0575-460561

Gevraagd voor de herfstvakantie: Vakantiewerkers
Firma Lucassen Boomkwekerij

Oude Zutphenseweg 6a, 7251 JX Vorden. Tel. 0575 556722

E-mail: info@lucassen-boomkwekerij.nl



Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

AUTO TE KOOP

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

De Venterkamp 6
7261 AH  Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

Mitra Vorden wordt Slijterij Sander Pardijs
Ter gelegenheid van deze naamswijziging organiseren wij een:

Grote Wijn & Bierproeverij
Ontdek ons nieuwe assortiment wijnen en speciaal bieren op vrij-
dagavond 4 oktober, van 19.30 tot 22.30 uur in de zaal van “De 
Herberg” in Vorden.

U kunt hier kennis maken met ongeveer 60 nieuwe 
wijnen van o.a. Salenteijn en Montes, Graham’s 
port en Pol Roger Champagne. Daarnaast staan er 
ongeveer 50 soorten speciaalbier op de proeftafels. 
Waaronder St Feullien, Cuvee de Trolls, Troubadour 
en natuurlijk ook veel speciale bokbieren. Alleen 
deze avond met interessante kortingen te bestel-
len. Ook de nodige hapjes zullen niet ontbreken.

Kaarten (toegang vanaf 18 jaar) à 15 euro zijn verkrijgbaar bij:

Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 22, Vorden. Tel. 0575-554264

Zie ook het redactionele stuk in dit Contact.

Vanaf woensdag 25 september opruiming Mitra assortiment, 
hoge kortingen, op is op!!

Screens en rits-screens

Inclusief glasvezel doek

Inclusief motor met handzender

Geen lichtspleten aan de zijkant bij het rits-screen

Windvast systeem in alle posities bij het rits-screen

Uitgebreide keuze uit doekkleuren

  
  

Inclusief SUNVAS doek, de doek-innovatie van 2013

Inclusief motor met handzender

Maximale breedte: 5,5 meter

Maximale uitval: 3 meter

Uitgebreide keuze uit doekkleuren

  
  

Knikarmscherm Floret

Nazomer actie!!

Actie is geldig t/m 2 november

Uw logo
Straatnaam 1
1234 AB Plaatsnaam
T: +31 (0)000 000000
E: info@voorbeeld.nl
I: www.voorbeeld.nl

Nijverheidsweg 9
7255 RA Hengelo (Gld.)
0575-465400
06-55777626
Info@keizon.nl

Zonwering &
         Geveltechniek

www.keizon.nl

Leeftijd van 10 tot 18 jaar

3 voorrondes bij Hotel Bakker in Vorden

Vakkundige jury, kapper en visagiste aanwezig

Spectaculaire prijzen!

Doe mee en schrijf je nu in!

Hotel Bakker Vorden Presenteert:

Op Koningsdag zaterdag 26 april 2014 
van 19.30 tot 21.30 onder begeleiding van “Papa di Grazzi”!
Aarzel niet, geef je op bij Hotel Bakker!  Dorpsstraat 24 
Vorden • 0575-551312 • www.bakker.nl • info@bakker.nl

FINALE:

Junio
r

Songfestival 



Dit is een prima resultaat ondanks
de negatieve publiciteit rondom
K.W.F en Alpe d’HuZes, daarom 
dank aan alle gevers en uiteraard 
aan de collectanten. Door deze jaar-
lijkse landelijke collecte kan het
K.W.F. onderzoek doen naar de be-
strijding van kanker.

Opbrengst collecte 
K.W.F september 
2013 in Toldijk

Toldijk - De collecte voor het Ko-
ningin Wilhelminafonds voor de
Kankerbestrijding heeft dit jaar
694.54 euro opgebracht.

Op ZATERDAGMIDDAG om 13.00 
uur start de Baakse kermis met een 
kermisviering in de Sint Martinu-
skerk. Na deze opening is er in de 
feesttent plaats voor allerhande ver-
makelijkheden voor jong en oud. Dit 
programma is vernieuwd met nieu-
we spelen en amusement. Op het ker-
misterrein zijn uiteraard de attracties 
open. Vanaf 21.00 uur kan er gefeest 

en gedanst worden in de feesttent op 
de muziek van Vangrail of in één van 
de cafés in het dorp.

Op de ZONDAGMIDDAG is er vanaf 
14.00 uur, zoals gebruikelijk in Baak, 
een grote kermisoptocht met prach-
tige praalwagens, karretjes, loopgroe-
pen en versierde fietsen. Deze zal 
door de straten van Baak trekken, 

begeleid door diverse muziekkorp-
sen. Ook zullen de vendeliers en het 
Koningspaar 2012 deelnemen aan de 
optocht. Na de optocht is de kermis 
geopend voor iedereen en in de feest-
tent zal op de muziek van You And 
Me gedanst en nagepraat worden. 
Om 16.30 uur is in Partycafé de Bier-
kaai de prijsuitreiking voor de kleine 
wagens, fietsen, loopgroepen, etc.

ZONDAGAVOND is het wederom 
dansen geblazen vanaf 21.00 uur in 
de feesttent op de muziek van You 
And Me. Hier is dan tevens de prijs-
uitreiking van de grote wagens van 
Baak. Het belooft dus weer een ou-
derwets ‘Boaks’ feest te worden. Ook 
‘s avonds zijn de cafés weer open.

De ‘Bielemans’ maken MAANDAG-
OCHTEND het dorp weer wakker. 
Bielemannen betekenen letterlijk: 
mannen die een bijl dragen. Eerst 
werkten ze in dienst van hun kas-
teelheer, later hielpen ze de schut-
ters. Dit met name om wegversper-
ringen op te ruimen met hun bijlen 
en zagen. Tegenwoordig zijn ze een 
welkom kermisvermaak met hun 
vrolijke kleding en eigenzinnige bie-
lemansstreken.

De vendeliers uit Baak en Muziekver-
eniging Nieuw Leven uit Steenderen 
verzorgen vervolgens om 10.30 uur 
de afmars van Café Herfkens naar de 
vogel op het feestterrein. Aansluitend 
begint het vogelschieten, vogelknup-
pelen, lepeltjesschieten en schijfschie-
ten op het terrein bij de feesttent. Het 
eerste schot zal dit jaar gelost worden 
door wethouder Spekschoor, gevolgd 
door de pastoor en Schutterskonin-
gin 2012 Ineke Tichelman. Voor de 
kinderen begint de kleine schutterij 
en kegelen in de feesttent na het eer-
ste schot van het vogelschieten.

Zodra de vogel is gevallen wordt het 
Koningspaar 2013 bekend gemaakt, 
waarna een huldiging volgt. 

Dan volgt de prijsuitreiking van de 
overige spelen waarna het uitbundig 
feesten volgt tot laat in de middag op 
de muziek van 30 Euro Live. Ook ‘s 
avonds zijn de cafés open.

Baakse kermis komend weekend weer van start

111 jaar kermis – 53 jaar optocht

Baak - Baak viert komend weekend weer uitgebreid feest tijdens de 
traditionele ‘Boakse karmis’. Op zaterdag 5, zondag 6 en maandag 

Het verschil in meer dan vijftig jaar wagenbouw: links uit 1963 een paard en wagen en 

Daarom geven zij iedereen nogmaals 
de kans om zijn/haar keus kenbaar 
te maken, zodat de Bielemans op de 
Baakse Kermis 2013 het nieuwe per-
soneelslid in kunnen werken.

“Dus nogmaals: Ben jij, of ken jij de 
meest geschikte persoon voor deze 
job? Iemand met echt een hart voor 
de Baakse Kermis. Heb je altijd al het 
onmisbare hulpje van de Bielemans 

willen zijn? Geef je dan zo spoedig 
mogelijk op. Stuur ons een mailtje 
met de naam van de persoon die jij 
het meest geschikt acht. Voor meer 
kans op deze functie schrijf je ook de 
reden op waarom deze persoon ge-
schikt is,” aldus de oproep.

Kijk voor meer informatie en taakbe-
schrijving www.bielemans.jouwweb.nl

Zoektocht naar Boaks Best Biele Butler
Baak - Tijdens de Baakse Kermis van 2012 hebben de Bielemans de ge-
hele maandag besteed aan het vinden van een Boaks Best Biele Butler. 
Hoewel de Boaks Best Biele Butler Bus goed vol zat, kregen ze het idee 

Op dinsdag 24 september zal ds. Fini 
van Zoelen een inleiding verzorgen 
over Augustinus. “Onrustig is ons 
hart, totdat het rust vindt in U” zijn 
beroemde woorden van deze kerkva-
der. Hij leefde van 354 tot het jaar 
430 en is van grote betekenis geweest 
voor zowel de rooms-katholieke als 
de kerken van de reformatie. Ds. van 
Zoelen vertelt over zijn betekenis en 

invloed maar hoopt ook enkele voor-
oordelen over Augustinus uit de weg
ruimen. Een ieder is van harte uitge-
nodigd om kennis te maken met de-
ze sprankelende en spraakmakende 
kerkvader. Spraakmakend tot op de
dag van vandaag. Alvast voor de agen-
da: Rondom de Kern vindt naast 24
september plaats op 22 oktober en 26
november in het Anker in Steenderen

Rondom de Kern weer van start!
Boeiende avond over 
Augustinus
Steenderen - Open thema-avonden, verdieping en een boeiend gesprek:
de komende maanden zijn belangstellenden weer van harte welkom
bij Rondom de Kern. Iedere avond deelt een ervaren spreker inzichten
met de aanwezigen vanuit eigen passie, ervaring, kennis en/of beroeps-
praktijk. Het zijn sprekers die weten te boeien en te prikkelen. Waar
raakt geloven het maatschappelijke of persoonlijke leven?

Karel van de Kate brengt na negen jaar 
Twente Plat deze nieuwe show samen 
met Willem van de Wieze (Willem 
Pluimers) en Harrie van ‘t Rit (Harrie 
te Wierik). ‘Tukkerpret’ is een kolde-
rieke show, waarin Karel van de Kate 
de zaal een lachspiegel voorhoudt... 

De politiek en de actualiteit worden 
op de korrel genomen, maar vooral 
is het schieten op de gekheid van al-
ledag. Tijdens zijn conferences wordt 

Karel keer op keer lastig gevallen door
Willem van de Wieze. Dit zorgt voor
heftige en hilarische tweegesprekken.
Pianist en accordeonist Harrie van ‘t
Rit zorgt voor toepasselijke liedjes en
sfeervolle achtergrond muziek.

De revue wordt gebracht in het
Twents/Achterhoeks dialect. Kaar-
ten zijn te koop of te reserveren bij
Zaal Langeler, reserveringslijn 053-
5726338 of karelvandekate@simpc.nl

Nieuwe Twentse Revue debuteert 
in Zaal Langeler Hengelo Gld.

Hengelo - Met een eigen theatershow: ‘Tukkerpret’ komt Karel van de
Kate naar theaters en diverse zalen. Zaal Langeler zal op 10 oktober de
eerste te zijn. De show begint om 20.00 uur.

‘Tukkerpret’ door Willem van de Wieze, Karel van de Kate en Harrie van ’t Rit.

Van de mensen die in de buurt van 
Steenderen wonen, kwamen de 
meesten op de fiets. Het parkeerter-
rein stond daarnaast ook vol. Deze 
mensen kwamen voornamelijk van 
verder weg, zo werd verteld. Een 
ontmoeting met een familie uit Does-
burg, die vrienden uit Amsterdam te 
gast had. Zij genoten in de fruitboom-
gaard van de buitenlucht en het pluk-
ken van de appels, waar zij, zo ver-
telden ze enthousiast, appeltaart en 
appelmoes van gingen maken.

Kilo’s appels werden geplukt, vaak 
door de kleinste bezoekers, even op-
getild door sterke armen. Het was 
een drukte van belang tussen de bo-
men die volhingen met gele of glim-
mend rode appels. De tassen werden 
al voller.
De kinderen konden zich overigens 
ook vermaken op het springkussen of 

met een ritje in de pluktrein, dat door 
de hele boomgaard reed. 

Daarnaast was er boerenijs van IJs-
boerderij de Steenoven, koffie en 
thee, werden wafels gebakken door 
vrijwilligers van De Zonnebloem 
Steenderen en kon een bloemstukje 
worden gemaakt. 

De imker liet een bijenvolk zien en 
had honing en honingwijn op zijn 
kraam. In de boerderijwinkel ston-
den vele bordjes met lekkernijen om 
te proeven.

Kijk voor meer informatie op 
www.fruitbedrijfhorstink.nl

Foto’s staan op www.contact.nl

Veel mensen, veel kinderen, veel zon en vooral veel appels

Appelplukdag bij Fruitbedrijf Horstink Steenderen
Rha/Steenderen - Er even heerlijk op uit op een zonnige zaterdag, moe-
ten veel mensen hebben gedacht. De appelplukdag bij Fruitbedrijf 
Horstink mocht zaterdag 28 september rekenen op zeker duizend be-
zoekers.

Tijdens de appelplukdag bij Horstink werd de grote appel zorgvuldig in de tas gelegd.

Ik sta op voor 
mijn moeder Els

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie



Het vogelgooien voor dames werd gewonnen 
door Bep Kroesen. Zij kreeg de titel ‘Knuppelko-
ningin van Linde’. Jens Hellema werd de nieu-
we koning bij de jeugd. De volksspelen voor 
volwassenen en kinderen werden geopend door 
wethouder Josephine Steffens. Aan de kinder-
spelen werd door liefst 170 kinderen deelgeno-
men, een groot aantal voor een buurtschap als 
Linde dat zelf geen school heeft. Marco Arfman: 
‘De meeste kinderen bezoeken school de Kraan-
vogel. Vroeger gingen veel kinderen naar de 
Medlerschool, maar die bestaat dus niet meer. 
Ook bezoeken kinderen uit Linde de openbare 
school en school Het Hoge in het dorp. De kin-
deren die richting het aangrenzende Noordink 
wonen, gaan veelal in Hengelo naar school. En 
natuurlijk komen veel ouders , die hier vroe-
ger woonden nu, speciaal voor het Lindesfeest 
graag even met hun kinderen terug’, zo vertel-
de Marco. Het Lindesfeest werd zaterdagavond 
afgesloten met een daverende feestavond in de 
tent met medewerking van de band ‘Plork en 
de Aannemers’.

De uitslagen van de diverse spelen waren bij de 
jeugd als volgt: Vogelschieten: 1 Jens Hellema, 
2 Ties Garritsen, 3 Teun Hermsen, 4 Mariska 
Reinders, 5 Renske Uilenreef.
Meisjes 5-6 jaar: 1 Annemijn Raggers, 2 Nadé 
Mombarg, 3 Esmee van Leijden. Jongens 5/6 
jaar: 1 Tim Drenten,2 Tim Uilenreef, 3 Sjoerd 
Meijerink. Meisjes 7-8 jaar: Helen Uilenreef, 2 

Eliene Berenpas, 3 Corine van Duin. Jongens 7-8 
jaar: 1 Jochem Uilenreef, 2 Thijs Arfman, 3 Jas-
per Harmsen. Meisjes 9-10-11 jaar: 1 Welmoed 
Doornbos, 2 Wiep Thuss, 3 Yannick Sangers. 
Jongens 9-10-11 jaar: 1 Ruben Zweverink, 2 Pas-
cal Havekes, 3 Seye Groot Roessink. Meisjes 12-
13-14 jaar: 1 Janouk Uilenreef, 2 Renske Uilen-
reef, 3 Bente Lenselink. Jongens 12-13-14 jaar: 
1 Siebrand Lichtenberg, 2 Michael Berendsen, 
3 Stefano Klaasen. Stoelendans: 1 Carmen Fok-
kink, 2 Anna de Jonge, 3 Rianne Reinders.

De uitslagen bij de volwassenen waren: Vogel-
schieten: 1 Jannie Lenselink, 2 Henk Ruiter-
kamp, 3 Erik Tuinman, 4 Martin Roeterdink, 
5 Peter Hellema. Vogelgooien: 1 Bep Kroesen, 
2 Dian Lenselink, 3 Sanne ten Have, 4 Ineke 
Jansen, 5 Esther Tuinman. Kegelen: 1 Han Be-
renpas, 2 Jan Kornegoor, 3 Martin Roeterdink. 
Sjoelen: 1 Aniek Hoogkamp, 2 Niels Siemerink, 
3 Henk Sleumer. Rad van Fortuin: 1 Koos Jager, 
2 Anne Koning, 3 Nicolette Jager. Ring werpen: 
1 Bas Bouwmeester, 2 Marco Arfman, 3 Mimi 
Klein Bramel. Schijfschieten: 1 Floris van Veen, 
2 Martin Roeterdink, 3 Anke van het Einde. 
Geluksbaan: 1 André Harmsen, 2 Anneke Eel-
derink, 3 Annet Grooters. Ballero: 1 Marian 
Arfman, 2 Nynke Bultman, 3 Gerrit Jan Knoef. 
Dogkarrijden: 1 Nynke Bultman, 2 Wim Lense-
link, 3 Jeanet Lenselink. Gavel-darten: 1 Dewald 
Meijerink, 2 Yvonne Koning, 3 Martin Roeter-
dink.

Jannie Lenselink schutterskoningin 
Linde

Linde - De volksfeesten in het buurtschap Linde werden het afgelopen weekend onder 
ideale weersomstandigheden nabij de prachtig versierde en draaiende Lindesche molen 
gehouden. Het vogelschieten en het vogelgooien vond reeds op de vrijdagavond plaats. 
Het werd bij het vogelschieten een spannende aangelegenheid dat pas na drie uur 
schieten de ontknoping kreeg. En wat bleek, Jannie Lenselink, samen met haar gezin de 
vroegere bewoonster van boerderij de Vosheuvel, gaf met een wel gemikt schot de vele 
mannen die deelnamen, het nakijken. Zij werd de nieuwe schutterskoningin

Winnaars Lindesfeest

Het blijspel was een aaneenschakeling van 
prachtige momenten: Patiënten met uiteen-
lopende karakters. Bijvoorbeeld een nieuws-
gierige patiënte die iedere week de praktijk 
bezoekt (behalve 3 weken geleden want toen 
was ze ziek), een zwerver, een freule en een 
patiënt met dubbele tongval. Zij zorgden voor 
hilarische taferelen in de dokterspraktijk. Uit-
eindelijk bleek aan het eind van het verhaal 
zwerver Boris de vader te zijn van de ‘nieuwe’ 
dokter Mulleman. De medespelenden waren: 
Frank Bouwmeester, Anja Bosch, Marieke 

Tuinman, Jan Bosch, Jannie Tuinman, Joke
de Koning, Dianne Mombarg, Bert Tuinman,
Bastiaan Meijerink, Martin ten Have, Edith 
Garritsen, Herbert Hulstijn en Michelle Me-
ijerink. Souffleuse Joke ten Have. Grime Ina
Wesselink en Gerrie Harmsen. Op de toneel-
avond werden ook twee leden van de vereni-
ging gehuldigd omdat zij maar liefst 50 jaar
verenigingslid zijn. Dit waren Hemmie Beu-
mer en Harry Lichtenberg. Zij werden in het
zonnetje gezet door voorzitter Henk Sleumer
met een klok en een dinerbon.

Hilariteit tijdens toneelavond Linde

Linde - Het volksfeest in het buurtschap Linde begon traditioneel met een toneelavond.
Er waren donderdagavond ruim 400 bezoekers bij de opvoering van het blijspel ‘Bi-j de
dokter’ dat onder regie van Henk Broekgaarden met veel enthousiasme in de feesttent
werd opgevoerd.

De organisatie is er trots op dat er ook dit najaar 
weer maar liefst elf zaken zijn die hun krachten 
willen bundelen in één modeshow. Door die sa-
menwerking kan het dorp zich profileren als 
een winkelcentrum met een compleet aanbod. 
Nieuw is dit jaar de extra catwalk waar het pu-
bliek wooninspiratie op kan doen.
Een ander sterk punt van de winkeliers is de 
laagdrempeligheid. Die sfeer heerst er ook tij-

dens de modeshow. “Het is hier ons kent ons”,
aldus de organisatie. “We werken ook alleen 
met modellen uit de regio. Dat geeft een reëel
beeld van alle prachtige producten die we te bie-
den hebben.”

Koopavond
De modeshow begint om 19.30 uur. Na afloop
zijn de winkels nog tot 22.00 uur geopend.

Gezin Bronckhorst centraal tijdens 
Mode- en Wooninspiratieshow Hengelo

Hengelo - Voor de laatste mode hoef je niet ver weg. Dat laat het ‘gezin Bronckhorst’
donderdagavond vanaf 19.30 uur zien tijdens de Mode- en Wooninspiratieshow in de
Remigiuskerk in Hengelo. Modellen uit de regio showen de laatste najaarstrends van
de elf deelnemende winkels uit het dorp. Van traditioneel tot trendy en van chique tot
sportief: in Hengelo kan heel het gezin slagen.

Ook dit jaar zijn de Kruidkoeken weer gebak-
ken door bakkerij Besselink uit Wichmond. 
“Wij rekenen weer op u voor een geslaagde 
actie, hiervoor alvast bedankt.”

Het eerstvolgende concert: Op zaterdag avond 
30 november bij Herfkens in Baak.

Koekactie 
Muziekvereniging Jubal
Vierakker/Wichmond - Op vrijdag avond 
4 oktober van 17.00 tot 21.00 uur en op 
zaterdag  5 oktober van 9.00 tot 14.00 
uur, komt muziekvereniging Jubal uit 
Vierakker/Wichmond voor de jaarlijkse 
Koekactie bij u in Vierakker, Wichmond 
en natuurlijk ook in Baak aan de deur.

Voorzitter Fred Midden kon een groot aantal 
belangstellenden welkom heten. Hij hield een 
overdenking n.a.v. Psalm 131 over het overge-
ven aan de Heer en ging daarna voor in gebed.
Er is een nieuwe ledenwerffolder gemaakt om 
te proberen het aantal leden op peil te houden. 
Hij memoreerde het overlijden van vijf leden in 
de afgelopen zomerperiode. Verder zijn er twee 
vacatures in het bestuur: één door vertrek van 
mevr. H. Vlasblom naar Apeldoorn en van de 
secretaris, die eind dit jaar stopt met zijn be-
stuurswerk.

Hierna was het woord aan de inleider Hendrik 
Weenink uit Barchem met zijn dia-presentatie 
‘Ach lieve Tijd’, een feest van herkenning over 
vroeger en nu. De heer Weenink hield een 
kleurrijk  verhaal over ‘hoe leefden onze ouders 
en voorouders?’

Het programma werd afgewisseld met anekdo-
tes, gedichten, spreuken en toepasselijke mu-
ziek en liederen.

De inleider is tevens één van de rondleiders op 
museumboerderij “De Lebbenbrugge” te Borcu-
lo. Evenals de gasten daar wist hij de zaal mee te 
nemen naar vroegere tijden en oude gebruiken 
weer tot leven te brengen. Zoals het slachten 
van een varken op de boerderij en de buren-
plicht bij geboorte, huwelijk en begrafenis. 

De aanwezigen waardeerden het verhaal, de 
dia’s en de anekdotes uit vroegere tijden zeer. 
De voorzitter bedankte de heer Weenink harte-
lijk voor het terug kijken naar de vroegere om-
standigheden en gebruiken.

Hierna riep hij de aanwezigen op voor het bij-
wonen van de beurs over Woongemak op 26 
oktober a.s in het gemeentehuis te Hengelo. 
Met het zingen van het lied ‘Welk een vriend 
is onze Jezus’ werd deze geslaagde bijeenkomst 
afgesloten.

Diavoorstelling ‘Ach, lieve tijd’ 
bij PCOB
Vorden - Op donderdagmiddag jl. hield de 
PCOB afdeling Vorden de eerste middag-
bijeenkomst na de vakantieperiode in het 
totaal vernieuwde Stampertje.



Aanleiding was de opening van ge-
noemde tuin die Sensire voor de be-
woners heeft laten aanleggen. Eén 
van de bewoners, Herman Bruil viel 
de eer te beurt het lint te mogen 
doorknippen. Pieter Brijker, contact-
verzorger Sensire, stak een pluim 
op de hoed van Bart Krijt van de Be-
wonersraad. Bart heeft namens het 
team een verzoek bij de Rabobank 
ingediend voor een bijdrage uit het 
Coöperatiefonds van de bank met als 
resultaat dat er voor de tuin 10.000 
euro beschikbaar werd gesteld. In 
het Plan van Aanpak was de motiva-
tie beschreven om de tuin ( die er al 
was) om te toveren tot beweeg- en be-
leeftuin. De tuin zorgt er thans voor 
dat de bewoners veilig actief kunnen 
zijn en zich daar kunnen bewegen. 
Daarnaast wordt ook ingespeeld op 
de belevingswereld van de bewoners. 
Om goed op de behoefte van de bewo-
ners te kunnen inspelen, werd advies 
ingewonnen bij het bedrijf Nijha uit 
Lochem. Adinda van Sommeren (Sen-
sire), coördinator van het zorgteam: 
‘Om de bewoners te stimuleren om 
buiten te gaan bewegen, is de loop-
omgeving aangepast. Er is een loop-
brug geplaatst, het terras aangepast 
en er zijn brede looppaden gecreëerd. 
Bovendien is er een kippenhok/ko-
nijnenhok in de tuin geplaatst. De 
dieren worden zoveel mogelijk door 

de bewoners, met begeleiding van 
een medewerkster van Sensire, van 
voer voorzien. In de tuin is ook een 
overkapping aangebracht. Komt er 
bijvoorbeeld familie op bezoek, een 
prima plekje om daar te gaan zitten’, 
zo zegt ze. Pieter Brijker vult aan: 
‘We werken hier in de Lindenhof van 
s’ morgens zeven uur tot s’ avonds 
elf uur met drie ziekenverzorgers. S’ 
nachts heeft één verzorger dienst.
In de Lindenhof wonen 21 personen. 
Het gebouw telt drie woonkamers 
waar de bewoners elkaar kunnen 
treffen. Onze vijf woonbegeleiders 
zorgen voor de huishouding, doen 
het onderhoud op de kamers e.d. De 
ziekenverzorgers helpen o.m. met 
het wassen en aankleden van de be-
woners. Ook leren ze dat de bewoners 
naar buiten gaan, de tuin in. Toen 
de beweeg- en beleeftuin was gerea-
liseerd, namen de bewoners een af-
wachtende houding aan. Ze durfden 
eerst niet naar buiten. Nu doen ze dat 
wel en je ziet dat de mensen zich in 
de tuin ontspannen en dat geldt in 
feite ook voor de verpleging, op die 
manier ontspannen zij zich ook’, zo 
zegt Pieter Brijker, die zijn baan ‘pa-
radijselijk’ noemt. ‘Op deze manier 
hier in de Lindenhof je werk te kun-
nen doen is voor een ziekenverzor-
ger, het meest ideale (werk) plaatje’, 
zo zegt hij enthousiast.

Bewoners in hun nopjes met beweeg- en beleeftuin

Feestelijke opening 
in de Lindenhof

Vorden - Het was voor de bewoners van de Lindenhof woensdag een 
feestelijke middag. Het najaarszonnetje baande zich voorzichtig een 
weg door de wolken , waardoor de temperatuur naar bijna 20 graden 
steeg. Een prima moment om met behulp van verpleging c.q. familie 
naar de beweeg- en beleeftuin te gaan. In de tuin keken de bewoners 
zich de ogen uit, plotsklaps zoveel bezoek, dat komt zelden voor. En 
dan ook nog koffie met cake, vervolgens een hapje en een drankje, 
deze dag kon niet meer stuk!

Ook kippen en konijnen in de beweeg- en beleeftuin

Dinsdag 19 november is er in Hotel
Bakker een lezing door Zwany van
der Jagt over haar boek ‘Napoleon 
1811- 1813’. Dinsdag 7 januari is er
in zaal De Herberg de Nieuwjaarsvi-
site. Woensdag 26 februari komt Jos
Lankveld op bezoek. Hij zal dan wat
vertellen over de zuivelcoöperaties.
De jaarvergadering wordt dinsdag 25
maart gehouden. 

Aansluitend zal Henk Wullink ver-
slag doen van zijn fietstocht van St. 
Petersburg naar Vriezenveen.

Oud Vorden
Vorden - De vereniging Oud Vor-
den gaat zaterdag 5 oktober op 
najaarsexcursie naar Groenlo.
Daar krijgen de leden een rond-
leiding in het stadsmuseum,
waarna een wandeling door de 
stad zal worden gemaakt.

Veel cabaretiers geven alles; Arie 
geeft ook nog de rest! Observaties, 
overdenkingen en vooral veel onzin, 
gegniffel, gegrinnik en geschater, 
het publiek zal het meemaken in 
een avond vol conferences, typetjes 
en muziek. Een voorproefje is op de 
webstek te vinden, evenals informa-
tie over groepskorting. Reserveren 
kan daar ook (www.tom-vorden.nl).

Cabaretier Arie Vuyk in 
TOM
Vorden - Vrijdagavond 4 okto-
ber staat Arie Vuyk om 20.30 
uur met zijn nieuwste avond-
vullend programma ‘Alles en de 
rest’ in Theater Onder de Molen 
te Vorden.

Daarna ging het naar Mayen, de door 
de Eifelbergen omgeven stad met 
haar oude stadsmuur en torens. De 
volgende dag werd een bezoek aan 
Koblenz gebracht, waar o.m. een 
rondtoer werd gemaakt. Vandaar 

ging de reis naar Cochem met haar 
wijnhellingen, kastelen en kleine 
dorpjes. 
De terugreis ging via een toeristische 
route naar het schilderachtige Mon-
schau dat aan de Ruhr ligt.

Driedaagse Moezelreis 
vanuit Wichmond geslaagd

Wichmond - 43 inwoners uit Wichmond en omstreken hebben met 
initiatiefnemer en organisator Hilde Hissink een driedaagse reis naar 
de Moezel gemaakt. Het eerste reisdoel was Maria Laach een plaatsje 
aan de Laacher See.

Prachtig gitaarspel, ondersteunde 
zijn eigen teksten, een Franstalig lied 
over de geboorte van zijn dochter 
en nostalgische klanken op de trek-
harmonica zijn het bewijs van een 

veelzijdig artiest, die in heel Europa 
optreedt. Na de pauze trad de HBTG-
band op. Of, zoals ze zelf deze middag 
lieten weten, weer gewoon Op Drift, 
de naam die voorheen al jaren gehan-
teerd werd. In de Op- Drift tijd werden 
alleen maar eigen dialect nummers 
gespeeld. Tegenwoordig mengen ze 
dit met Engelstalige covers uit de ja-
ren 70. Het uur na de pauze werd vol 
gemaakt met een mix van beide. ‘Van 
zoep’n Gert-Jan’, tot aan ‘Hotel Cali-
fornia’. Een aantal nummers werd 
deze middag gezongen door Wendy 
Addink. De band was samengesteld 
uit Wim Woestenenk, zang gitaar, 
Victor Macare, gitaar, Johny Addink, 
drums en Eelke Nijhof, bas.

Jan Willem van Opstal solo 
en Op Drift in TOM
Vorden - In het Theater onder 
de Molen (TOM) trad vorige week 
voor de pauze Yann Lawick, of-
tewel Jan-Willem van Opstal, op. 
Een troubadour met veel erva-
ring. Yann Lawick zong prachtige 
liederen, levensverhalen eigen-
lijk, die gedeeltelijk autobiogra-
fisch waren. Liefde, verdriet en 
geluk zijn onderwerpen die pas-
sen bij de voorstelling van deze 
troubadour.

Wat maakt de naïeve kunst zo an-
ders? De naïeve kunst is niet geba-
seerd op academische beginselen 
van perspectief, anatomie, kleuren-
kennis of stofuitdrukking. De naïeve 
kunstenaar presenteert zijn of haar 
schilderij al verhalend, met voorkeur 
voor detail en helderheid van kleur. 
Het doet ongecompliceerd en vro-

lijk aan. Het is toegankelijke kunst 
met thema’s van alledag, waarbij 
jeugdherinneringen, fantastische en 
nostalgische thema’s geliefde inspi-
ratiebronnen zijn. Een expositie vol 
luchtigheid en humor die het ge-
woon waard is gezien te worden. De 
expositie is t/m 9 november te zien. 
De Galerie is geopend op vrijdag, za-
terdag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. www.deburgerij-vorden.nl.

Groepsexpositie naïeve kunst 
in Galerie De Burgerij
Vorden - Galerie De Burgerij aan 
de Zutphenseweg 11 opent zon-
dagmiddag 6 oktober om 15.30 
uur een expositie met werk van 
maar liefst zeven Nederlandse Na-
ieve kunstenaars. Ze komen uit 
alle windstreken van Nederland, 
ook uit Vorden. Het zijn Fred 
Breebaart (Delft), Edith Donck 
(Montfoort), George Jurriaans 
(Heerhugowaard), Maurice (Jan 
Martens) (Vorden), Cor Melchers 
(Huissen), Jos Tempelman-Hem-
melder (Hengelo Ov.) en André 
Zentveld (Harmelen).

Ratti begon geconcentreerd aan de
wedstrijd en had in het eerste half-
uur het meeste overwicht. Diverse
aanvallen werden ingezet, maar he-
laas nog niet afgemaakt. In de 35e
minuut speelde de keepster van de 
Witkampers de bal in de voeten van
de linksback. Zij besloot de bal terug
te kaatsen. De spits Lianne ten Have
reageerde alert, onderschepte de bal
en passte de bal naar linksbuiten Els
Berenpas. Zij schoot de bal over de
keepster heen: 0-1. Vijf minuten later
was het weer de keepster van de Wit-
kampers die de bal uitschoot. Deze
bal kwam terecht bij middenvelder
Kim Heuvelink. Zij benutte dit balver-
lies door van afstand te schieten op
het doel. De bal ging wederom over 
de keepster heen: 0-2. Na deze voor-
sprong verslapte Ratti iets, waardoor
de Witkampers hun kansen grepen. 
In de laatste paar minuten voor de
rust wisten ze twee keer de verde-
diging te passeren en te scoren: 2-2. 
Na de rust waren beide teams aan
elkaar gewaagd. Er werden niet echt
grote kansen gecreëerd. Pas in de 80e
minuut schoot Kim Heuvelink weer
van afstand op het doel. Dit doelpunt
bracht Ratti op een voorsprong: 2-3. 
De laatste tien minuten van de wed-
strijd zette Witkampers alle zeilen
bij. Er werd met vier aanvallers ge-
speeld, waardoor de verdediging van
Ratti op de proef werd gesteld. Ratti
bleef doorzetten en dit werd uiteinde-
lijk beloond met de overwinning. De
stand bleef 2-3 en de Ratti Dames gin-
gen met de winst naar huis. Aanko-
mende zondag 6 oktober speelt Ratti
thuis tegen Vaassen vr 1.

Witkampers vr 2 – Ratti vr 1
Ratti pakt drie 
punten in Laren
Kranenburg - Op zondag 29 sep-
tember reisden de Ratti Dames af
naar Laren om het op te nemen
tegen het tweede damesteam van
de Witkampers. Van tevoren was
bekend dat het geen gemakke-
lijke wedstrijd zou worden. An-
derhalve maand geleden hadden
de Ratti Dames immers van hen 
verloren met een oefenwedstrijd
(eindstand 3-2).



Niets bleek minder waar. In de eer-
ste set kwam al licht naar voren waar 
van te voren rekening mee gehouden 
werd. De dames uit Doetinchem had-
den een sterke selectie en vooral ook 
een erg sterke servicedruk waar de 
Rood-Zwarten het erg moeilijk mee 
hadden. Er werd nog wel strijd gele-
verd maar het was eigenlijk een on-
begonnen zaak en de eerste set ging 
verloren (25-17).
Met een andere spelverdeelster en 
frisse moed werd er gestart aan de 
tweede set maar al snel bleek ook dat 
in deze set geen eer te behalen viel. 
Voor zover dat kon voerde Orion de 
druk op en bij Dash bezweken ze hier 

duidelijk onder. Deze set bleef dan 
ook met een groot verschil in Doetin-
chem (25-11).
Dan de allom bekende derde set 
maar. Als er vanaf nu drie sets ach-
ter elkaar gewonnen kon worden was 
de winst alsnog voor de Vordenaren. 
Met een furieuze start en een erg ster-
ke serviceserie van Karien Meutstege 
leken de rollen omgedraaid. 
Dash kon aanhaken bij het spel van 
Orion en speelde zelf gelijk ook een 
stuk krachtiger. Deze set stond er 
een team. Maar met nog net iets te 
veel eigen fouten werd ook deze set 
gewonnen door Orion. (25-22)
Het was al meer dan een seizoen gele-

den dat Dash 4-0 had verloren en dit 
wilden de dames dan ook graag zou 
houden. Dan in ieder geval maar één 
punt mee naar Vorden nemen, alles 
beter dan niets. Maar ook in deze set 
ging er veel fout. Het zat er gewoon 
niet in. De pass kwam niet aan het 
net, mede door de sterke service van 
Orion en als hij er wel kwam werden 
lang niet alle ballen gescoord. Het 
was gewoon collectief falen tegen 
een erg goed spelend team uit Doe-
tinchem. (25-16)
De dames uit het achtkastelendorp 
zijn weer met beide benen op de 
grond gezet en weten ook weer hoe 
het is om met 4-0 te verliezen. Deze 
wedstrijd moesten zij hun meerdere 
erkennen in Orion dames 1. Maar 
aankomende week zullen de Vorden-
se dames weer hard trainen om de 
eerste thuiswedstrijd van het seizoen 
te vlammen. Dit gaat gebeuren op za-
terdag 5 oktober tegen Ormi dames 1, 
om 17.45 in sporthal ’t Jebbink.

Collectieve baaldag voor Dash dames 1
Vorden - Op zaterdag 28 september speelden de Vordense dames uit in 
Doetinchem, een wedstrijd om de hoek dus. Hier traden zij aan tegen 
Orion dames 1, waar veel van verwacht wordt in deze competitie. Maar 
ook zij hadden de eerste wedstrijd met 3-2 gewonnen, dus hierin ston-
den wij gelijk. Al vroeg aangekomen in sporthal Rozengaarde werd er 
alle tijd genomen voor de voorbereiding waardoor er scherp gestart 
zou kunnen worden aan de wedstrijd.

Niels Lijftogt begon zeer sterk en won 
zijn enkelpartij met 21-15 en 21-17. 
Chjehrando Gasper had het een heel 
stuk moeilijker. Hij verloor de eerste 
set met 21-16, wist daarna de tweede 
set nipt met 24-22 te winnen en ook 
de derde set trok hij met een miniem 
verschil naar zich toe 21-19. Anne van 
Eeuwijk speelde een gedegen enkel-
spel. Zij won met 21-13 en 21-18. Twee 
sets had ook Vera Velhorst maar no-
dig, zij won toch wel afgetekend met 
21-8 en 21-14.  In het herendubbel 
waren beide partijen aan elkaar ge-
waagd. Elo United won de eerste set 
met 21-14. Het Vordense team kwam 
in deze spannende partij echter sterk 

terug en won zowel de tweede als de
derde set met 21-18. De heren kregen
een flink applaus van het talrijk op-
gekomen publiek. De dames begon-
nen hun dubbel zeer goed. Het werd
vrij snel 21-8 in de eerste set. Daarna
kregen de tegenstandsters meer vat
op het spel en wonnen de tweede set
met 22-20. De Vordense dames over-
tuigden echter weer in de derde set 
en sloegen met 21-11 toe. Het eerste
mixedspel van Niels en Anne leverde
geen probleem op. Het werd 21-10 en
21-11. Chjehrando en Vera moesten
echter vol aan de bak in hun mixed-
spel. Met 19-21, 23-21 en 21-15 wisten
zij echter ook te winnen.

Andere uitslagen:
Flash Vorden 2 – Phido 7:  4-4
Hengelose Badminton Club 2 - Flash
Vorden 3: 5-3
Shuttle Up jeugd 2  – Flash Vorden
jeugd 3:  5-3

Opnieuw een 8-0 overwinning 
voor Flash Vorden
Vorden -  Flash wist wederom alle 
partijen naar zich toe te trekken. 
Maar anders dan de uitslag doet 
vermoeden was het een zware 
wedstrijd tegen een goed team 
Elo United uit Hengelo (Ov).

Konijnen: Ned. Hangoor Dwerg: 
J. Martens 1xF, 2xZG

P . K . V .  N i e u w s
Jongdierendag Brummen

Zaterdag 21 september was het 
weer een gezellige boel op camping 
de Goldberg. De buurtvereniging 
‘De Veldwijk’ organiseerde voor de 
30ste keer het jaarlijkse buurtfeest. 
Het was een heerlijke najaarsdag, 
en veel buurtbewoners genoten deze 
dag van de activiteiten die door het 
bestuur en vrijwilligers in goede ba-
nen werden geleid. Het vogelschieten 
was weer spannend tot aan het eind. 
Frank Rouwenhorst schoot uiteinde-

lijk de romp er af, en mag zich een 
jaar lang de koning van De Veldwijk 
noemen, uiteraard met koningin Jo-
landa aan zijn zijde. In de namiddag 
arriveerde Janco Schoemaker op een 
trekker met daarachter een kar met 
hooibalen. De nieuwe schuttersko-
ning en zijn koningin waren niet te 
beroerd om samen met prinses Iris 
en prins Twan op deze alternatieve 
gouden koets plaats te nemen (zie fo-
to), om in een feestelijke optocht met 

de Harmonie en verklede kinderen te 
worden binnengehaald. Daarna volg-
de een huldiging door vervangend 
burgemeester Paul Seesing. Hij stond 
eerst even stil bij de afwezigheid van 
onze gedreven en geliefde burge-
meester Aalderink en vertelde dat er 
maar liefst vier locoburgemeesters 
nodig zijn hem te kunnen vervangen.
De wethouder feliciteerde de nieuwe 
koning en koningin, en was zo spor-
tief om samen met echtgenote mee 
te doen met de stoelendans, hiermee 
een traditie voortzettend die Aalder-
ink vorig jaar had ingezet. Tot besluit 
van de stoelendans leverde koningin 
Jolanda het bewijs dat je de zwaarte 
van het koninginneschap niet te licht 
moet opvatten. Ten overstaan en tot 
groot vermaak van haar oneerbiedige 
onderdanen zakte de koningin dwars 
door de laatste stoel.
Het feest werd in de avond voortge-
zet in De Goldberg, onder muzikale 
begeleiding van Ziezoo. Traditioneel 
kwam iedereen aanzetten met een 
prijs voor de loterij en nam met een 
beetje geluk aan het eind van de ui-
terst gezellige avond een andere prijs 
mee terug naar huis. 
De winnaars van de wedstrijden:
Vogelschieten (romp): Frank Rouwen-
horst; Ringsteken: Johan Heuvelink; 
Fladderschieten: Dick Groot Jebbink; 
Schijfschieten: Henk Jansen; Sjoelen: 
Sabine Wilgenhof; Ring gooien: Jan 
Wolters; Spijkerslaan: Herwin Wil-
genhof; Stoelendans kinderen: Ties 
Dekkers; Stoelendans volwassenen: 
Jolanda Rouwenhorst; Gewicht raden 
pompoenen: Dini Groot Jebbink.

Familie Rouwenhorst is het nieuwe 
koninklijk gezin voor De Veldwijk

Veldwijk  - Zaterdag 21 september was het weer een gezellige boel op 
camping de Goldberg. De buurtvereniging ‘De Veldwijk’ organiseerde 
voor de 30ste keer het jaarlijkse buurtfeest. Het was een heerlijke na-
jaarsdag, en veel buurtbewoners genoten deze dag van de activiteiten 
die door het bestuur en vrijwilligers in goede banen werden geleid.

Foto: Marcel Dekkers

Staand van links naar rechts: Antoon 
Peters, Maria Peters, Hilda Waarle, 
Reinier Hendriksen, Koen Klein Hee-
renbrink, Sibren Eppink, Bram Klein 
Haneveld, Roy Waarle, Ruud Mul-

link, Gerard Waarle, Henk Veen. Zit-
tend: Gijs Klein Heerenbrink, Willem
Wisselink, Wouter Gudde, Michiel 
Gudde, Niek Nijenhuis, Frank Waar-
le, Bryan Heuvelink. Afwezig: Emiel
Tuller, Bert-Jan Kolkman, Bert Pep-
pelman.
Afgelopen zondag bood Schilders-
bedrijf Peters het 1e herenteam van
Ratti nieuwe tenues aan. Antoon en 
Maria wensen trainer Henk Veen en
de heren  veel succes in het aanko-
mende seizoen.

Herenteam 1 Ratti 
in het Nieuw

Kranenburg - Afgelopen zondag 
bood Schildersbedrijf Peters het 
1e herenteam van Ratti nieuwe 
tenues aan. Antoon en Maria 
wensen trainer Henk Veen en de 
heren  veel succes in het aanko-
mende seizoen.

Met dit geld zet de Nierstichting 
alles op alles om ervoor te zorgen 
dat mensen met een nierziekte in 
leven blijven en ook écht kunnen 
blijven leven. En dat is hard nodig, 
want voor mensen met ernstig nier-
functieverlies bestaan maar weinig 
opties: dialyse, niertransplantatie of 
de dood.

Nierstichting haalt in Vorden 
3.736 euro op
Vorden -  In heel Nederland gin-
gen van 16 tot en met 21 sep-
tember ruim 80.000 enthousi-
aste collectanten op pad voor de 
Nierstichting. Alleen al in Vor-
den is tijdens de Nierstichting 
Collecteweek ruim 3.700 euro 
ingezameld.

Na het succesvol optreden op 26 sep-
tember tijdens het Lindesfeest wil de 
toneel groep Linde  voor de Zonne-
bloem regio IJsselstreek het stuk “Bi-j 

de Dokter” nogmaals opvoeren. Voor
deze voorstelling op zaterdagmiddag
12 oktober aanvang 14.00 uur in het
Cultuurhuis in Vorden zijn nog en-
kele kaarten beschikbaar. Ook niet le-
den van de Zonnebloem zijn welkom.

Het blijspel wordt gespeeld in Ach-
terhoeks Dialect. Zaal open 13.15 uur
afloop plm 16.30 uur. Kaarten reser-
veren bij Gerrit Vlogman, tel. 552542

Toneelgroep Linde speelt 
“Bi-j de Dokter”
Vorden - Na het succesvol optre-
den op 26 september tijdens het 
Lindesfeest wil de toneel groep 
Linde  voor de Zonnebloem  regio 
IJsselstreek  het stuk “Bi-j de Dok-
ter” nogmaals opvoeren.

Verder is er een cursus  Stromend te-
kenen dit is “ schilderen” als Hunder-
twasser gecombineerd met mandala 
technieken. Het is een brede cursus. 
Men werkt met verschillende mate-
rialen en technieken. Hundertwasser 
was een veelzijdige Weense kunste-
naar met een geheel eigen, kleurige 
stijl. Rian gaat met de cursisten naar 
het Cobra museum in Amstelveen 
om werk van Hundertwasser te bekij-
ken. Op maandag avond en dinsdag 
middag begint een nieuwe cursus, 
opgeven hiervoor is nog mogelijk. In 
deze cursus worden ook andere stij-
len en schilders bekeken. Zo ervaar je 
tekenen /schilderen en leer je  kustge-
schiedenis. Nieuw is de cursus  mind-
ful tekenen. In plaats van elke week, 

gaan we een keer per maand een dag 
mindful bezig zijn. Je krijgt verschil-
lende ontspannings oefeningen om 
thuis zelf te doen, body  mind en 

Tekenpraktijk ’Het Kleine Veld tien jaar!
Vorden - In oktober begint een cursus Keltisch Tekenen. Dit is een  
leuke manier om een goed gevoel te krijgen. Het knopend tekenen 
geeft stevigheid. Donderdag avond 7 oktober is de eerste keer van een 
serie van vijf.

tekenen.De eerste keer is17 of 19 ok-
tober afhankelijk van de deelnemers. 
Ook nieuw zijn de pony’s. Ze heeft 
vier shetlanders waarmee gespeeld, 
gepoetst en gereden kan worden. 
Hier wordt ook therapeutisch mee 
gewerkt. Net als de manier van te-
kenen/schilderen geeft Rian ook hier 
persoonlijke aandacht en aanpak, 
voor kinderen die dat graag willen of 
nodig hebben.

Kijk ook op de website  
www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl





30%

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39
info@goossensatomica.nl

www.goossensatomica.nl

WINTER
COLLECTIE
is binnen!

DE



25% KORTING
NU 25% KORTING OP ONZE HUISCOLLECTIE RAAMDECORATIE. 

 

Deze actie is geldig van 30 september t/m 27 oktober 2013. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties.

Kwaliteitslaminaat 
van Balterio voor 
internetprijzen!

Een greep uit de collectie:

Type: Adviesprijs Spannevogel
  basisprijs  

Grandeur € 34,45 € 24,95

Tradition 4V € 31,95 € 25,95

Tradition 2V € 28,95 € 20,95

Tulip € 15,95 € 13,50

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

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

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

www.spannevogel.nl
Koopzondag in Hengelo Gld. op 6 oktober

winkel open van 11.00-17.00 uur

Het adres voor al uw 
druk- en printwerk!

Geboorte?

Wij hebben er 
het kaartje voor!
Wij maken altijd een proefdruk.

Envelopjes kunnen desgewenst eerder 
geleverd worden.

Vraag vrijblijvend advies of een prijsopgave.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Telefoon 0575-463818

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

Spalstraat 11 Hengelo Gld
(0575) 46 15 21

www.memelink-bergervoet.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

SPAREN



voor de helefamilie

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo gld, Tel: 0575 46 19 96

OPENINGSTIJDEN:

Maandag: 13.30-18.00 uur
Dinsdag: 09.00-18.00 uur
Woensdag: 09.00-18.00 uur
Donderdag: 09.00-20.00 uur 
Koopavond!!
Vrijdag: 09.00-18.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur

10%
Een voorproefje van deze collectie kunt u al zien
tijdens onze gezamelijke modeshow,
donderdagavond 3 oktober om 19.30 uur.

op de gehele collectie
m.u.v. afgeprijsde artikelen e.a. aanbiedingen

korting

ZONDAG 6 OKTOBER
12.00 - 17.00 uur

KOOPZONDAG

i.v.m. de modeshow donderdagavond, zijn wij tot 22.00 uur geopend!

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39
info@goossensatomica.nl

www.goossensatomica.nl

Casual Chique
sportieve vrijetijdskleding m/v

Wij zijn ook aanwezig 
tijdens de modeshow 
in de kerk 3 oktober 2013.

Koopzondag 6 oktober 12.00-17.00 uur



..... met een mooi cadeau
van Langeler mode!

Fashioncoupon
€ 20,00 cadeau

van donderdag 3 oktober t/m koop-
zondag 6 oktober € 20,00 cadeau bij 
besteding van minimaal € 100,00 
tegen inlevering van deze advertentie.

Fashion is
 in the air...

Kerkstraat 11
Hengelo (gld)
tel: 0575 461235
info@langelermode.nl

Fashion with feeling

Maak bij ons kans op een 
modecheque van Expresso 

t.w.v. € 125,00*

Wij geven er 4 weg!
Kom kijken naar de nieuwe collectie en vul je 
gegevens bij ons in, of like ons op Facebook.

* Alleen te besteden op de Expresso collectie in de maand 
oktober en niet in combinatie met andere acties.

ACTIE

Kerkstraat 11
Hengelo (gld)
tel: 0575 461235
info@langelermode.nl

Fashion with feeling

Nieuwsgierig 
naar de nieuwe 
collectie?

 
 

koopzondag 6 oktober 
van 12:00 tot 17:00 uur 

 21B

Kom kijken naar onze modeshow.
Donderdag 3 oktober, 19.30 uur
in de Remigiuskerk. 
Winkel open tot 22:00 uur.



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 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 40, 1 oktober 2013

De Commissaris van de Koning van 
Gelderland, de heer Cornielje, heeft 
mr. G.J. (Fred) de Graaf aangesteld 
als waarnemend burgemeester van 
Bronckhorst om onze zieke burge-
meester Henk Aalderink tijdelijk te 
vervangen. De heer De Graaf start
1 oktober in deze functie.

Burgemeester Aalderink heeft de 

-

hier volledig op te richten. Afhanke-

behandeling reageert, wordt de da-

Burgemeester Aalderink wil graag 

-

ontvangen.

Fred de Graaf wordt waarnemend

burgemeester van gemeente Bronckhorst

Wonen in een goed geïsoleerd huis 
biedt naast een aangenaam binnen-
klimaat een forse besparing op uw 
stookkosten. Woningisolatie vraagt 

Gelderland stelt hiervoor geld be-

regeling ‘Achterhoek Bespaart’ en de 
-

hoekse gemeenten. U kunt maximaal 
-

giebesparende maatregelen in uw 

voor spouwmuur-, dak-, gevel- of 
vloerisolatie en het plaatsen van 
HR++ glas en geldt voor woningen 

bonus en kan de subsidie oplopen tot 

met 2014 totdat het beschikbare

eerst komt, het eerst maalt’ is van 
toepassing. Wacht daarom niet te 
lang met uw aanvraag!

Informatieavond
-
-

ring? Kom naar de verduurSaam-

hoor hoe u uw huis kunt verduur-

-
bare subsidie- en energiebespa-

plaats in het gemeentehuis in
-

-

welkom. Aanmel-
den kan via www.
verduursaam.nl 
of scan de
QR-code.

Achterhoek duurzame huizenroute

Woningeigenaren stellen hun hun 
-

gen open en delen hun kennis en
ervaring met iedereen die interesse 

haar woning. Ook hierover kunt u 
-

duursaam.nl.

Succes
-

-
se gemeenten het initiatief genomen 
om particuliere woningeigenaren te 
stimuleren om energiebesparende 
maatregelen te treffen. Hiervoor is de 
regeling ‘Achterhoek Bespaart’ opge-
steld. Het succesvolle verloop heeft 
ertoe geleid dat de provincie Gelder-

-

Op dit moment hebben we in Bronck-
horst al 228 aanvragen ontvangen, 
waaronder 1 aanvraag voor een
burenbonus.’

Meer informatie
Wilt u meer informatie over ‘Achter-
hoek Bespaart’, dan kunt u contact 
met ons opnemen via e-mail info@
bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50. 

verduursaam.nl

Profiteer van de regeling ‘Achterhoek Bespaart’

‘Aangenaam wonen in een goed geïsoleerd huis’

Iedere eerste maandag 

sirenes te horen in heel Nederland. 

geven dan één luid alarm dat 1 mi-
nuut en 26 seconden te horen is. 
Omdat het om een test gaat, hoeft u 
geen actie te ondernemen. Het 

alarmeringsstelsel te testen. 

met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in ge-
val van een ramp: ‘Ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren en 

-

op de hoogte gehouden van de 
-

structies. Op maandag 7 oktober 
a.s. is de eerstvolgende sirenetest.

Als aanvulling op de sirene is er 
NL-Alert, een alarmmiddel voor 
de mobiele telefoon. Stel het in! 
Lees meer op www.nl-alert.nl.

Sirenetest

-

-

leukste spe(e)ltips voor u en uw 
kind(eren)! 

Prijsuitreiking

een thema inloopmiddag Spelend 

-

stands met o.a. een poppendokter!

Ook nieuwsgierig naar de leukste 
spe(e)ltips? Kom langs in de biblio-
theek van Hengelo.

Adres: Sterreweg 10, Hengelo (Gld)

Meer informatie?

Wedstrijd CJG Achterhoek

Week van de Opvoeding 2013
Op verschillende plekken in de ge-
meente vormen we plantsoenen om 

worden ook oude en versleten hees-
tervakken opnieuw ingeplant met bo-

-
nen kwamen tot stand in overleg met 
inwoners, dorpsbelangenorganisatie 
en andere belangenverenigingen en 

-
-

ken met inwoners van Hengelo,

Groenstructuurplan
In ons Groenstructuurplan staat dat 

de kwaliteit van het openbaar groen 
met lagere onderhoudskosten. We 
willen dit bereiken door het omvor-
men van oude, versleten heestervak-

Meer informatie 
Bewoners die overlast van de werk-

-

-
-

horst.nl ➝ Infobalie ➝ Plannen en 
-

heden duren naar verwachting tot 
eind oktober.

Omvormingen openbaar groen in 

Hengelo, Keijenborg en Velswijk

30 september van start

-

baar groen langs de weg



Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning   
vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. Een afspraak maken heeft ook als voordeel dat u niet hoeft te wachten.

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Toon en Daan

Daan: “Zij hebben onder andere een 
website, www.cjgbronckhorst.nl, 
met informatie over alles wat u 
bezig houdt op het gebied van kin-
deren van 0 tot 23 jaar, opgroeien 
en opvoeden. Zoals zwangerschap 
en bevalling, verzorging en opvoe-
ding, gezondheid, school en werk, 
echtscheiding, vrije tijd, drank- en 
drugsgebruik etc. Op de website 
vindt u per onderwerp 

trakteren op school, zakgeld of 
computergebruik

Ook biedt de site u informatie over 
actuele cursussen en activiteiten 
bij u in de buurt. Alle informatie 
en advies van het CJG is gratis, 
begrijpelijk en objectief.” 

Toon: “Op de site vindt u op veel 
vragen die bij u leven over uw kind 
vast een antwoord, maar heeft u 
nog vragen dan kunt u ook een mail 
sturen naar info@cjgbronckhorst.nl. 
U krijgt een persoonlijk antwoord 
terug. Bellen kan ook (0575) 46 11 00. 
Wanneer er na het eerste contact 
meer ondersteuning nodig is, zoekt 
het CJG samen met u naar de juiste 
hulp van de juiste organisatie. 
Daarnaast houdt het CJG spreekuren 
op locaties in Hengelo, Hoog-Keppel, 

Steenderen, Vorden en Zelhem waar 
u langs kunt komen en is er het team 
Jeugd en Gezin dat ontmoetingen met 
ouders organiseert op verschillende 
manieren en plaatsen. Hierover 
vindt u op www.cjgbronckhorst.nl 
meer informatie.” 

Daan: “Bij het CJG zijn onder meer 
de volgende organisaties betrokken: 
bureau jeugdzorg Achterhoek, 
bibliotheek West-Achterhoek, de 
gemeente, GGD, MEE Oost-Gelderland, 
samenwerkingsverbanden ‘Weer 
Samen Naar School’ Doetinchem en 
Zutphen, Sensire Maatschappelijk 
Werk en Yunio. Opvoedvragen? 
Neem zeker eens contact op met 
het CJG!”

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Deze week:  Aflevering 31

Vraag over het opvoeden en opgroeien 

van uw kind? CJG weet raad! 
Peter en Jeanne de Wit hebben een 3-jarige dochter Pien die de laatste 
tijd snel driftig is. Er is dan geen land mee te bezeilen. Gek worden ze er 
soms van. Gelukkig kunnen ze er af en toe ook erg om lachen. Maar ze 
merken vaker dan hun lief is dat ze geïrriteerd raken, vooral als om half 
zeven ‘s morgens het eerste wat ze horen een schreeuwende peuter is 
die woedend op de grond ligt te spartelen omdat ze het licht aan/uit 

hebben gedaan terwijl zij 
dat net wilde doen, ze haar 
helpen bij de wc terwijl ze 
dit ineens juist absoluut 
niet wil of juist weer wel, 
ga zo maar door. Ze wor-
den regelmatig woedend 
en vinden dat vervelend, 
maar soms lijkt het wel de 
enige manier om haar tot 
bedaren te brengen want 
vervolgens is ze poeslief. 
Het lijkt wel de peuter-
puberteit. Ze vragen zich 
weleens af doen we het 
wel goed? Met wie kunnen 
we hierover eens praten?

Toon: “Iedere ouder heeft bij het 
opvoeden van zijn of haar kind wel 
eens vragen en onzekerheden. 
Veel gaat vanzelfsprekend, maar 
er kunnen momenten zijn dat u 
het even niet meer weet. Wie helpt 

u dan het beste op weg? Er zijn 
zoveel organisaties. Daarom is er 
één centraal punt voor alle vragen 
over opvoeden en opgroeien in 
Bronckhorst: het Centrum voor 
Jeugd en Gezin.”

Deze week valt in de regio Noord- en 
Oost-Gelderland bij ongeveer 33.000 
ouders met een kind jonger dan 12 
jaar een brief van GGD Noord- en 
Oost-Gelderland in de bus. Bronck-
horst behoort ook tot dit gebied. In 
deze brief worden de ouders uitgeno-
digd om een vragenlijst op internet 
over de gezondheid en het welzijn 
van hun kind in te vullen. Met de
resultaten kunnen wij als gemeente, 
maar ook instellingen, het beleid en 
aanbod gericht op kinderen verder 
ontwikkelen of bijstellen. De resulta-
ten van dit onderzoek zijn in het voor-
jaar van 2014 bekend.

Het onderzoek
De door een steekproef geselecteer-
de ouders van kinderen van 0 tot en 
met 11 jaar ontvangen een brief met 
een inlogcode om op internet een vra-
genlijst in te vullen. De vragenlijst van 
de GGD gaat o.a. in op gezondheid, 
welzijn en opvoeding.
Voor de betrouwbaarheid van de ge-
gevens is het heel belangrijk dat zo-
veel mogelijk ouders de vragenlijst 
invullen. De GGD verwerkt de gege-
vens anoniem.

Onderdeel van groter onderzoek 
Dit gezondheidsonderzoek vindt 
plaats in opdracht van de gemeenten. 

Namens de gemeenten hebben GGD-
en de taak de gezondheid van de in-
woners in hun werkgebied te volgen. 
GGD Noord- en Oost-Gelderland voert 
het onderzoek samen met vier ande-
re GGD’en in Gelderland en Overijssel 
uit. Dit vergroot de onderlinge verge-
lijkbaarheid van de resultaten en leidt 
tot meer gegevens over de gezond-
heidssituatie van de kinderen in Oost-
Nederland. Op basis hiervan kunnen 
gemeenten hun beleid ontwikkelen. 
Door het onderzoek iedere vier jaar te 
herhalen zijn ontwikkelingen in de 
gezondheidssituatie te volgen en is 
het mogelijk ons beleid bij te stellen.
Meer informatie staat op de website 
van de GGD: www.ggdnog.nl.

GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt 

gezondheid kinderen
Heeft u de inloopavond van 23 sep-
tember over de bouwkavels op het 
terrein van de huidige Albert Heijn 
supermarkt in Hengelo niet kunnen 
bezoeken, maar heeft u wel belang-
stelling voor dit bouwplan? Laat het 
ons weten. Op www.bronckhorst.nl/
kavelsAH vindt u een digitaal formu-
lier waarmee u uw interesse kunt la-
ten blijken. Wij moeten de kavels nog 
indelen. Hiervoor is het van belang 
om te weten welk kaveloppervlak 
voorkeur heeft en welke types hui-
zen belangstellenden zouden willen 
realiseren. Het insturen van het for-
mulier is vrijblijvend en verplicht
u tot niets. U krijgt hiervoor tot
15 oktober 2013 de tijd. Eind 2013 
start de verkoop van de kavels. 

Zelf bepalen wat u wilt bouwen
Op deze locatie van de huidige AH, 
vlakbij winkels en andere voorzie-
ningen, willen wij  minimaal 2 en 
maximaal 4 bouwkavels realiseren 
voor particulier opdrachtgeverschap 
(vrijstaand of 2-onder-1-kap). Hier 
kunt u binnen de uitgangspunten van 
het bestemmingsplan zelf bepalen 
wat u wilt bouwen. U bent vrij in de 
keuze van aannemer.

Vragen
Heeft u vragen over deze bouw-
kavels, dan kunt u contact met
ons opnemen via e-mail
info@bronckhorst.nl of
tel. (0575) 75 02 50.

Digitaal interesseformulier beschikbaar 

voor bouwkavels AH-terrein in Hengelo



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.

Voor de ontwikkeling van zeven pa-
tiowoningen op het HAVO-terrein in 
Vorden werkte de gemeente Bronck-
horst samen met Stichting SIR-55. 
Eind juni 2013 is Stichting Adviesbu-
reau SIR-55 failliet gegaan. Omdat 
gemaakte afspraken nu niet meer
nagekomen kunnen worden en de 
ontwikkeling van het HAVO-terrein 
niet in gevaar mag komen, stopt de 
gemeente definitief het SIR-project.

De gemeente Bronckhorst heeft
Esprit Management bv. gevraagd de 
ontwikkeling van fase 1 nader te ver-
kennen. De ontwikkeling van het 

HAVO-terrein in Vorden kent twee
fasen. In de eerste fase staan zeven 
patiowoningen in de planning en in 
fase 2 zeven kavels voor particulier 
opdrachtgeverschap. Vanuit het dorp 
Vorden is belangstelling voor de
patiowoningen voor de doelgroep 
55+. Diverse kandidaten hebben zich 
in het voortraject gemeld. Dit najaar 
wordt een informatieavond gehouden 
voor belanghebbenden. Eind 2013 
moet duidelijk zijn of en hoe de ont-
wikkeling van de patiowoningen vorm 
kan krijgen. De bouwkavels hebben 
wij in prijs verlaagd.

SIR-55 project op HAVO-

terrein Vorden beëindigd

Raadsvergadering
26 september 2013
De openbare vergadering begon om 
20.00 uur. Er was veel publiek op de 
tribune, waaronder de initiatiefne-
mers voor overname van de zwem-
baden in Hengelo en Vorden en be-
trokkenen bij de VVV-Bronckhorst. 
De voorzitter maakte bekend dat 
Fred de Graaf is aangewezen als 
waarnemend burgemeester van 
Bronckhorst, in verband met de ziek-
te van burgemeester Aalderink. 
Hierna werd de heer Titus Smit be-
noemd als commissielid, niet-zijnde 
raadslid, van GroenLinks.

Commissielid Titus Smit van GroenLinks

Er werd over de volgende onderwer-
pen gesproken:

-

 De raad stemde er unaniem mee in 
zwembad het Elderink over te dra-
gen aan de initiatiefnemers, met 
een eenmalige gemeentelijke bij-
drage van € 471.000. De ingedien-
de plannen voldoen aan de gestel-
de kaders, zoals een sluitende ex-
ploitatie voor minimaal vijf jaar 
zonder structurele gemeentelijke 

middelen en overname van het 
vaste personeel. Wel biedt de ge-
meente de initiatiefnemers gedu-
rende twee jaar in beperkte mate 
begeleiding aan om inhoud te ge-
ven aan de plannen. De raad sprak 
zijn waardering uit voor de inzet 
van de initiatiefnemers en wenste 
hen veel succes met de overname

 Ook de initiatiefnemers van zwem-
bad In de Dennen kregen de com-
plimenten van de raad voor hun in-
spanningen. De raad stemde met 
algemene stemmen in met een 
eenmalige gemeentelijke bijdrage 
van € 625.000 aan het zwembad en 
beëindiging van de subsidie. Met 
deze bijdrage kan de stichting het 
zwembad voor een lange periode 
zelfstandig exploiteren

-

 Het plan heeft betrekking op het 
schrappen van woningbouwloca-
ties binnen de bebouwde kom van 
Zelhem. Ook komt hiermee de mo-
gelijkheid tot een tweede woning 
bovenop de begane grondbouw-
laag te vervallen. Het ontwerpbe-
stemmingsplan heeft ter inzage 
gelegen en er zijn twee zienswij-
zen ingediend. Een amendement 
van GroenLinks, GBB en D66 over 
het in stand laten van de bouwmo-
gelijkheid op het perceel Abraham 
Kuyperstraat 8 in Zelhem werd 
aangenomen (voor: VVD, Groen-
Links, D66, GBB, tegen: CDA, PvdA) 
en het bestemmingsplan werd 
hiermee gewijzigd vastgesteld 

 De Basisadministratie Adressen 
en Gebouwen (BAG) registreert te-
genwoordig het aantal woningen in 
de gemeente. De BAG merkt, an-
ders dan voorheen, dubbele bewo-
ning aan als zelfstandig huishou-

den. De raad stelde de bestem-
mingsplannen vast (GBB stemde 
tegen om het onderwerp te be-
spreken tijdens de commissiever-
gadering) en verklaarde de inge-
diende zienswijzen deels gegrond 
en deels ongegrond. Met deze her-
ziening sluiten de bestemmings-
plannen weer aan op de BAG

 De fracties van CDA, GroenLinks 
en GBB vroegen met een motie het 
college in overleg te treden met 
het bestuur van de VVV-Bronck-
horst over de wenselijkheid en de 
voorwaarden waaronder de in-
gangsdatum van de subsidiestop 
kan worden uitgesteld tot uiterlijk 
1 juli 2014. Door deze motie wordt 
ruimte geschapen om op behoorlij-
ke wijze inhoud te kunnen geven 
aan de omvorming naar de nieuwe 
organisatie Achterhoek Toerisme. 
Met één stem tegen van de PvdA 
werd de motie aangenomen.

Een aantal onderwerpen van de 
agenda is doorgeschoven naar de 
volgende raadsvergadering. Voor al-
le informatie over de onderwerpen 
die besproken zijn tijdens de verga-
dering verwijzen wij u naar www.
bronckhorst.nl (onder Bestuur en or-
ganisatie ➝ Openbare vergaderin-
gen ➝ Gemeenteraad.) 

De raadscommissie vergadert op
9 oktober in de raadzaal van het ge-
meentehuis. U bent van harte wel-
kom om daarbij aanwezig te zijn! Op 
de agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:

 De raad wordt gevraagd dit be-
stemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen. De wijziging maakt reali-
satie van een zorgboerderij op 
landgoed Zelle mogelijk 

 De Basisadministratie Adressen 
en Gebouwen (BAG) registreert het 
aantal woningen. Dubbele bewo-
ning van 1 pand betekent in deze 
registratie 2 verblijfsobjecten. Dit 
was in de oude registraties van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
niet het geval. Daarom moeten alle 
dubbelbewoonde woningen alsnog 
in dit bestemmingsplan vastgelegd 
worden. Dit is gebeurd en de raad 
wordt gevraagd om het bestem-
mingsplan gewijzigd vast te stellen

 Op de locatie van de Piersonschool 
in Hengelo (Gld) verdwijnt de 
school en de grond wordt verkocht 
aan de naastgelegen woning. Op ‘t 
Soerlant (Zelhem) zijn enkele wo-
ningbouwkavels nog niet verkocht. 
Met de ontwikkelaar zijn afspraken 
gemaakt over afname van de ka-
vels en een flexibeler invulling om 
beter op de vraag te kunnen inspe-
len. Ook wordt er één woning weg-
bestemd. Hiervoor is een bestem-
mingsplan uitgewerkt en deze ligt 
nu aan de raad voor ter vaststel-
ling

-

 Voor de nieuwe tarieven 2014 voor 
huishoudelijke hulp is voor de hele 
regio Achterhoek een voorstel ge-
maakt. De raad wordt gevraagd 
met de nieuwe tarieven in te stem-
men

-

 Op verzoek van de fractie Groen-
Links wordt de gelopen procedure 
en principe toezegging van het col-
lege voor realisatie van vier star-
terswoningen in het oude politie-
bureau in Zelhem besproken

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over on-
derwerpen , 
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergaderingen. Over onderwer-
pen  
heeft u hiervoor de mogelijkheid tij-
dens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering die iedere tweede don-
derdag van de maand plaatsvindt.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, via 
tel. (0575) 75 02 50 of griffie@
bronckhorst.nl.

Voor alle informatie 
over de onderwer-
pen die op de agen-
da staan verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl of 
scan de QR-code.

Uit de raad

stichting Sportieve activiteiten Bronckhorst

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

Ontvangen op 19 september 2013:

Aanvragen

Ontvangen op 21 september 2013:

Ontvangen op 23 september 2013:

Ontvangen op 24 september 2013:

Ontvangen op 25 september 2013:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. 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 genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen 
op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat 
moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 17 september 2013:

-

-

Afgegeven op 26 september 2013:
-
-

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

-
-

-

-

Mogelijkheden voor bezwaar
-

-

Voorlopige voorziening 

-

-

Verleende vergunningen

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied; Bekveldseweg 7 Hengelo’
-

-

➝ ➝
-

Inspraakreactie indienen?
-

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied; Vierakkersestraatweg 19, 19A 
en 19B Vierakker’

-

Bestemmingsplannen

-

➝ ➝
-

Inspraakreactie indienen?
-

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Toldijkseweg 26 Steenderen’

-

➝ ➝
-

Zienswijze indienen?
-

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Buitengebied; Ruurloseweg 44, 46 en 46a 
Vorden’

-

➝ ➝

-

Wegwerkzaamheden

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)

-

-

-

Melding 

-

Wet milieubeheer

Voornemen tot uitschrijving uit GBA

-

Gemeentelijke regelgeving algemeen



Openbare bekendmakingen - vervolg

gesteld van het voornemen over te gaan tot uitschrijving naar een onbekend adres. Deze uitschrij-
ving heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens 
te gebruiken zoals opgenomen in de GBA. Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen 
wij betrokkene ook op deze wijze in de gelegenheid om, binnen drie weken na deze publicatie, infor-
matie over zijn/haar adres te geven. Ontvangen wij binnen drie weken geen adresinformatie dan 
wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de volgende 
persoon:

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat zij ieder 

voor zover het hun dan wel zijn bevoegdheden betreft in de vergadering van 17 september 2013 het 
besluit mandaat, volmacht en machtiging aanpak ongeregistreerd grondgebruik hebben vastge-
steld. Met dit besluit hebben burgemeester en wethouders en de burgemeester bevoegdheden aan-
gewezen die namens hen door het afdelingshoofd beheer kunnen worden uitgevoerd. Het besluit 
mandaat, volmacht en machtiging ongeregistreerd grondgebruik treedt in werking op de dag na be-
kendmaking. 

B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat het afdelingshoofd van de afdeling 
Beheer op 24 september 2013 ondermandaat heeft verleend aan de medewerkers van de clusters 
vastgoedbeheer en handhaving. Het ondermandaatbesluit treedt in werking op de dag na bekend-
making.

Hekwerken en Omheiningen

facebook.com/garageteerinkbv

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

12.30 tot 16.00 uur

Voor al uw afvalstromenVoor al uw afvalstromen

Daar word je vrolijk van!

Vrijdag 11 oktober

10%
Lekker belangrijk! Voetbal is niets
voor jou? Ga je liever ‘iets leuks’ doen? 
Maak een kaart op Happycards.nl!
Als je de actiecode hn133 invult, dan 
ontvang je op vrijdag 11 oktober 
10% korting op je bestelling*.
Wordt het voor jou toch nog een Happy Night!

Nederla
nd Hongarije

*  bij bestellingen 
vanaf 70 euro.

Zondag 13 oktober 2013
www.bokbierdag.nl

Nationale
  Bokbierdag

                              Zutphen

 
  Bokbierdag
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Schin, schinne
 B. Undermelk
 C. Varkenszomp

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Vox Diablos is een jonge en enthou-
siaste Rock-coverband ontstaan uit 
de samenwerking tussen bassiste 
Carine Vos en drumster Lynn Jansen 
of Lorkeers. Zij begonnen in 2010 sa-
men muziek te maken en zochten 
daar muzikanten bij. Na enkele wij-
zigingen in de samenstelling wordt 
de groep vanaf begin 2013 gevormd 
door Bibi Nuijen-zang, Matt Don Gri-
ot-leadguitar, Anne Scholten-rhytm-
guitar, Carine Vos-basgitaar en Lynn 
Janssen of Lorkeers-drums.
Door de jonge, frisse uitstraling en 
sound van de band wordt er nieuw 
leven geblazen in klassieke rockhits, 
maar er staan ook meer hedendaagse 
nummers op de setlist. Het geheel 
vormt een gevarieerd programma 

van ACDC tot KT Tunstall, van Elvis
tot Anouk en van Guns ‘nd Roses
tot Donna Summer. Daarnaast zijn 
er ook soulinvloeden, waardoor er
ook enkele prachtige nummers van
bijvoorbeeld Bill Withers worden ge-
speeld.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Vox Diablos bij LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 9 oktober speelt de band ‘Vox Diablos’ tus-
sen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, dat vanuit
Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Parketvloeren zijn terug van eigenlijk 
nooit weggeweest. Een paar jaar ge-
leden was er het vermoeden dat de 
luxe houten vloeren tot een uitster-
vend ras behoorden. De vraag naar 
parket blijft echter. En dat is volgens 
Woerts ook niet zo verwonderlijk. 
“Parket biedt de klant duizend en één 
mogelijkheden en zo’n vloer gaat een 
mensenleven mee.”
De Spannevogel is de samenwerking 
aangegaan met een gerenommeerd 
bedrijf uit de regio. “Volledig gecer-
tificeerde parketmeesters leggen de 
vloeren voor onze klanten.” In de 
Hengelose vestiging van De Spanne-
vogel zijn nu parketsoorten van klas-

siek tot modern te vinden, die in on-
eindig veel patronen gelegd kunnen 
worden.

Laminaat voor internetprijs
Het laminaatmerk Balterio is in ver-
schillende prijscategorieën te ver-
krijgen. De Spannevogel Basisvariant 
kan zelfs de concurrentie aan met de 
internetwinkels. Dat gebeurt echter 
ook onder ‘internetvoorwaarden’. 
“De klant geeft aan hoeveel vierkante 
meter hij van een bepaald soort wil 
hebben, betaalt vooraf en kan het 
vervolgens afhalen.”
Voor klussers die de vloer wel zelf 
kunnen leggen, maar wel graag wil 

dat een deskundige van De Spanne-
vogel advies geeft en de oppervlaktes 
komt opmeten, is er de tussenvariant.
Men kan er echter ook voor kiezen 
om gebruik te maken van alle ken-
nis en kunde die De Spannevogel in 
huis heeft. “Die klanten geven we 
vooraf uitgebreid advies en voor hen 
leggen we de vloer en ondervloer er 
helemaal in.”
Bert Woerts is blij met deze aanvul-
ling op het al uitgebreide assorti-
ment. “Voor een ‘laminaatje’ tot een 
luxe parketvloer kan men bij ons te-
recht.” Hij nodigt iedereen van hart 
uit eens een kijkje te nemen bij De 
Spannevogel. “Oktober is de woon-
maand. Niet alleen op de vloerenaf-
deling, maar ook op onze meubelaf-
deling zijn vele nieuwe programma’s 
te bewonderen.”
Zie ook de advertentie in Contact

Aanbod van laminaat tot luxe parketvloeren

De Spannevogel breidt assortiment 
vloeren uit

Hengelo - Vanaf nu kan men bij De Spannevogel in Hengelo terecht 
voor vrijwel alle soorten vloeren. Van laminaat tegen ‘internetprijzen’ 
tot luxe parketvloeren. “De klant kan kiezen voor goedkoop, maar ook 
voor onze uitgebreide service en adviezen gaan”, legt Bert Woerts uit.

Bert Woerts is blij met de uitbreiding van het assortiment vloeren bij De Spannevogel. Vanaf nu kan men er ook terecht voor parketvloeren.

Deze katjes zijn allemaal dit jaar ge-
boren en zijn momenteel klaar voor 
een nieuwe baas. De kittens zijn ont-
wormd, ontvlooid, gechipt, geënt en 
oud genoeg om uit het gastgezin te 
vertrekken. De castratie/sterilisatie-
kosten zijn bij de aanschafsprijs inbe-
grepen, mits dit door een dierenarts 
gebeurt waar de Dierenbescherming 
afspraken mee heeft. Wie geeft deze 
speelse, lieve, sociale, ondeugende 
viervoetertjes een gezellig thuis? Een 
aantal van de jonge katjes is zo schuw 
dat voor hen een plek gezocht wordt 
op een locatie in een buitengebied, op 

een een boerderij, manage of iets der-
gelijks. Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met de coördina-
tor gastgezinnen kittens, Lisette van 
Dijck, tel. 06-53366652.

Tientallen kittens zoeken baas
Regio - Momenteel zitten bij de 
gastgezinnen van Dierenbescher-
ming OverGelder in de regio Doe-
tinchem vele kittens te wachten 
op een nieuwe baas. Bij elkaar 
gaat het om zo’n 40 sch(k)atjes.

In elke kroeg waren meerdere tafels 
‘klaargelegd’. De deelnemers moes-
ten na vier spelletjes uitzoeken naar 
welke kroeg zij moesten lopen om de 
volgende vier spelletjes tegen andere 
tegenstanders te spelen. Bijvoorbeeld 
van Langeler naar Leemreis, van 
Leemreis naar Wolberink, naar het 
Hoekje en dan weer naar Langeler. In 
de middagpauze een heerlijk broodje 
gezond en om 17.00 uur weer verza-
melen bij Langeler.
Hier werd de uitslag door de wed-

strijdleider bekend gemaakt. De pa-
ren die in elke lijn eerste, derde en 
zesde waren geworden konden een 
prijs komen uitzoeken. Ook was er 
een prijs voor degenen die de meeste 
slems hadden geboden en gemaakt.
De voorzitter Theo Schut bedankte 
Paul Niks voor zijn inzet en ook dank 
voor de penningmeester, de activitei-
tencommissie, de familie Langeler en 
alle anderen die zich hebben ingezet 
om deze dag zo mooi te laten slagen! 
Om 18.00 uur werd genoten van een 

goed verzorgd buffet en gingen ze al-
lemaal tevreden naar huis.

Uitslag
Lijn A: 1. Jeanne Berendsen & Mariet-
te Kok 64,58%, 2. Irene Wilke & Ad 
Schotman 61,11%, 3. Gerrit Jansen & 
Volkert Neysen 58,63%.
Lijn B: 1. Greet Engels & Ine Wil-
lemsen 63,33%, 2. Emmy Stegeman 
& Liesbeth Klompenhouwer 61,55%, 
3.Frank Willemsem & Liesbeth En-
gels 58,87%.
Lijn C: 1. Rienie & Evert Thalen 
62,24%, 2. George Massen & Dick Ot-
ten 60,20%, 3.Dick Weijers & Gerrie 
Rossel 58,42%.

Kennismaken met bridge
Liefhebbers kunnen op een geheel 
vrijblijvende manier kennismaken 
met het bridgen door de televisiecur-
sus bij Omroep Max te volgen, gepre-
senteerd door Berry Westra. Vanaf 
woensdagmiddag 20 november in 
twaalf wekelijkse afleveringen van 
elk twaalf minuten, herhaald via de 
website van Omroep Max.
Mogelijke bridgemiddag in Hengelo? 
De voorzitter is benaderd met de 
vraag of er in Hengelo een vaste mid-
dagbridge mogelijk zou kunnen zijn. 
Ja, natuurlijk kan dat, als er minstens 
20 mensen zijn die dat graag zouden 
willen. De vraag aan alle bridgelief-
hebbers binnen en buiten Bridgeclub 
Bronkhorst: wie graag op de DINS-
DAGMIDDAG wil bridgen in Hengelo 
Gld., laat dit zo spoedig mogelijk we-
ten aan de voorzitter, telefoon (0575) 
451822, e-mail theo.schut@planet.
nl, of de secretaris, telefoon (0575) 
451330, e-mail joger.25@hetnet.nl

Kroegentocht Bridgen in Hengelo

Hengelo - De bridgers hebben het getroffen met het weer tijdens de 
Kroegentocht afgelopen zaterdag. Ze werden ontvangen bij Hotel Lan-
geler met koffie en cake. Hier gaf wedstrijdleider Paul Niks uitleg hoe, 
wat en waar gespeeld moest worden. Met 44 paren speelden zij in drie 
lijnen en vier verschillende locaties (kroegen) hun 28 spelletjes.

Bridgers tijdens de Kroegentocht in Zaal Langeler.

Het thema van de dienst is ‘Waar zit 
je rijkdom?’ en daar valt een hele-

boel over te vertellen. Bijvoorbeeld 
(volgens een spreuk van ‘Loesje’) ‘Al-
les hebben is ook niks’.

De dienst begint om 19.00 uur. Van-
af 18.45 uur staat er koffie en thee
klaar.

Jeugddienst in Halle
Halle - Zondag 6 oktober is er 
weer een jeugddienst in Halle. 
Ds. Marissa Buitink gaat voor in 
de dienst.
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Organiseerden de voormalige School-
commissie en Ouderraad van de 
school onder auspiciën van Stichting 
Volksfeest Veldhoek voorheen een 
spelletjesmiddag voor de jeugd. Nu 
was er een soort activiteiten/kermis-
middag voor de jeugd georganiseerd 
waar de kinderen vrijblijvend aan 
deel konden nemen. Denk hierbij 
aan een stormbaan, doeltrappen, 
schminken, een springkussen, een 
zweefmolen en het Rad van Fortuin. 
En dat werd een succes. 
En JA gooide de optocht ‘open’. Tradi-
tie was dat alleen de kinderen van de 
‘School met de Bijbel’ aan de optocht 
mochten deelnemen. Het gevolg? 
Een recorddeelname van groepen en 
individuen. Exact 131 Veldhoekers 
namen zaterdagmorgen onder prach-
tige herfstomstandigheden deel aan 
de optocht. Een bonte stoet van jong 
en oud trok onder aanvoering van 
de Ruurlose muziekkapel De Schad-
denstekkers vanaf Eetcafé Veldhoek 
door de landelijke dreven naar het 
feestterrein achter de voormalige ba-
sisschool aan de Kapersweg, gelegen 
op Berkellands grondgebied. Het was 
daarom ook dat wethouder Leo Scha-
renborg van de gemeente Berkelland 
de officiële opening van het feest 
pleegde. 
Voor voorzitter Lammert Korten van 
Stichting Volksfeest Veldhoek was 
de editie 2013 alles bepalend voor de 
toekomst van het feest na de sluiting 
van de school. “En die is voor de toe-
komst voor meer dan honderd pro-
cent gegarandeerd. Daarvan ben ik 
overtuigd. De Veldhoekers hebben 
dat bewezen. De deelname aan de 
optocht was indrukwekkend en de 
deelname aan de nieuwe opzet van 
de kinderactiviteiten was ook zeer 

geslaagd. Een recordaantal van 112 
schutters nam deel aan het vogel-
schieten en met een bomvolle tent op 
vrijdagavond voor de toneeluitvoe-
ring is het feest meer dan geslaagd.” 
Ook voorzitter Ilse Kleijn Winkel van 
Stichting JA was blij met de fantasti-
sche deelname aan de optocht. “Dit is 
een perfecte start voor ons als stich-
ting. We hebben veel tijd en energie 
in de oprichting gestoken. En dan 
geeft het een grote voldoening als 
zoveel Veldhoekers ons initiatief zo 
creatief ondersteunen. Dit geeft ons 
energie na de sluiting van de school 
die veel impact heeft op het sociale 
leven in de buurtschap. Nu we het 
feest achter de rug hebben gaan we 
ons oriënteren en concentreren op 
andere activiteiten voor de doelgroep 
tot kinderen tot ongeveer zestien jaar 
uit de buurtschap.” 
De optocht werd bij de kinderen in 
de categorie groepen met voertuig 
gewonnen door Thimo en Iris Peters 
en Nina en Luka Scheffer met het 
thema ‘Samen spelen toen en nu’ en 
zonder voertuig door Ilon en Merle 
Bouwmeester met ‘We zijn melig’. 
Bij de volwassenen won de vrienden-
groep The Muppets met het dweil-
orkest ‘De Dweilers’. De originali-
teitprijs werd door het ‘bruidspaar’ 
Nellie Klein Selle en Willy Scheffer 
gewonnen die elkaar het ‘JA’ woord 
gaven. Schutterkoning 2013 werd 
voor de derde keer in de geschiede-
nis Jan Bouwmeester. Ook in 1983 en 
1989 werd Bouwmeester tot ‘Koning’ 
gekroond. Het spectaculaire eindspel 
‘Op ’t rad, op ’t krat, door ’t water-
bad’ dat massaal werd aanschouwd 
door het publiek werd gewonnen 
door Bouwe Wossink en Kevin Bret-
veld (mannen) en Jennke Eggink en 

Anouk Bleumink (vrouwen). Zater-
dagavond werd het feest besloten 
met een daverende feestavond met 
medewerking van de band Kaliber.

Zie voor meer foto’s: 
www.contact.nl

Uitslagen school- en volksfeest 
Veldhoek 2013
Optocht: Jeugd: Groepen zonder mo-
tor: 1. Ik ben melig, Ilon en Merle 
Bouwmeester; 2. De cowboys, Evi en 
Tigo Reerink; 3. Koningbezoek in de 
Veldhoek, Senna ter Horst, Abel, Isa 
en Jonas van Trigt. Gemotoriseerd; 1. 
Samen Spelen Toen en Nu, Thimo en 
Iris Peters en Nina en Luca Scheffer; 
2. Oerend hard naar succes, Bram van 
Haarlem, Damon Weenk, Mika Klein 
Selle en Sascha Momberg; 3.Vlieg 
mee over ons mooie buurtschap, Roy 
en Ella Schoppers. Originaliteitprijs 
Jeugd: Voor de pc hebben wij geen 
tijd, wij zijn graag buiten in onze 
vrije tijd, Nicky en Kaya Veenhuis, 
Nick en Maud Wijnbergen, Niek, Bas 
en Wout Mulderije. Volwassenen. 
1. De Dweilers, Vriendengroep The 
Muppets; 2. De Pottenkiekers, André, 
Albertha en Sylke Bouwmeester; 3. 
Marktplaats.nl, Mark Menkhorst en 
René klein Bleumink. Originaliteit-
prijs; Ja, ik wil, Nelly klein Selle en 
Willy Scheffer.

Volksspelen
Vogelschieten 112 deelnemers: Romp 
en schutterskoning: Jan Bouwmees-
ter; Kop: Rudy Klein Selle; Linker-
vleugel: Jan Weenk; Rechtervleugel: 
Gerrit Reerink; Staart: Henk Enze-
rink. Kegelen: 1. Edwin Klein Selle; 
2. Hentje Enzerink; 3. Rik Bouw-
meester. Klepelschieten: 1. Martin 
Scheffer; 2. Jan Visschers; 3. Arno 
Eelderink. Schijfschieten: 1. Maarten 
Wolsink; 2. Martin Scheffer; 3. Mar-
tijn Eggink. Vogelgooien vrouwen: 
Romp Anja Bluemink; Kop: Anja 
Bikkel; Rechtervleugel: Ria Bretveld; 
Linkervleugel: Ria Ankersmit; Staart: 
Henrieke Heerink. Bierpul Schuiven: 
1. Marcel Bouwmeester; 2. Jori Groot 
Wassink; 3. Robert Groot Wassink. 
Rode Draad Spel manne: 1. Bouwe 
Wossink en Kevin Bretveld; 2. André 
Bouwmeester en Helmer Venneker; 
3. Rob Woerts en Erwin Sieverink. 
Rode Draad Spel vrouwen: 1. Janneke 
Eggink en Anouk Bluemink; 2. Dewi 
Ankersmit en Karlijn Bluemink; 3. 
Chantal Ankersmit en Susan van de 
Burg. WC borstel gooien: 1. Mark 
Schoppers; 2. Jan Visschers; 3. Hentje 
Enzerink. Doeltrappen mannen: 1. 
Anne-Jan Nijen Es; 2. Jeroen Scheffer; 
3. Nick Groot Wassink. Doeltrappen 
vrouwen: 1. Agnes Menkhorst; 2. Al-
bertha Bouwmeester; 3. Janneke Eg-
gink. Doeltrappen jeugd: 1. Tristan 
Menkhorst; 2. Marnix Menkhorst; 
3. Leco Bouwmeester. Boodschap-
penkrat: Raden van de prijs € 39,66; 
€ 39.44 geraden door Susan van de 
Burg; Snoeppotten Raden van het 
aantal dierenkoppen 96 stuks: Niek 
Bikkel. Raden van het aantal lollies: 
56 stuks Lotte Mombarg.

Jan Bouwmeester voor derde maal ‘Koning van de Veldhoek’
Veldhoekse optocht groter en bonter dan ooit

Veldhoek - Het was een klein nuanceverschil. Maar toch, omdat basis-
school Veldhoek afgelopen zomer haar deuren na 96 jaar sloot werd 
na 93 jaar de naam veranderd in Veldhoeksfeest. Tot vorig jaar vier-
den de Veldhoekers hun jaarlijkse buurtfeest op de grens van Ruur-
lo-Hengelo-Zelhem namelijk onder de noemer School- en Volksfeest 
Veldhoek. Maar aan de formule van het feest was afgelopen weekeinde 
bijna niets veranderd. Wel had de nieuwe Stichting Veldhoek Jong & 
Actief (JA) besloten om het zaterdagmiddagprogramma voor de kinde-
ren in een geheel nieuw jasje te steken en de optocht ‘open te gooien’.

Bij de volwassenen won de vriendengroep The Muppets met het dweilorkest ‘De Dweilers’ 
de Veldhoekse optocht. .

De deelnemers startten tussen 10.00 
en 12.00 uur vanaf de Rabobank ves-
tigingen in Lochem, Ruurlo en Bor-
culo. De route was door Henk Tem-
mink en Roelof Doldersum uitgezet 
tussen deze drie locaties en voerde 
door het prachtige Achterhoekse 
landschap. Tussentijds konden de 
deelnemers op de pauzeplaatsen 
even uitrusten, wat eten en drinken. 

Na een tocht van ongeveer veertig 
kilometer arriveerde iedereen weer
bij de startplaats waar vaak nog de
laatste hand werd gelegd aan de fo-
topuzzel en even werd nagekletst. De
enthousiaste reacties van iedereen 
waren een goede motivatie voor de
ruim vijftig Rabobank medewerkers
die het evenement dit jaar weer mo-
gelijk hebben gemaakt.

Tweeduizend deelnemers 
Rabobank Herfsttintenfietstocht

Ruurlo - Mede dankzij het prachtige herfstweer namen zondag 29 sep-
tember maar liefst tweeduizend deelnemers deel aan de achtste editie
van de jaarlijkse Herfsttintenfietstocht van Rabobank Graafschap-
Noord.

De Rabobank vestiging in Ruurlo vormde een van de drie startlocatie voor de Herfsttinten-
fietstocht.

In de feesttent trapt ZATERDAG-
AVOND Vangrail af om 21.00 uur. 
Op de ZONDAG staan twee optredens 
van ooit ’s lands beste coverband, na-
melijk You and Me. Ze beginnen na 
de optocht in de feesttent. Natuurlijk 
is er ook weer de grote buitenbar voor 
de tent. MAANDAG staat 30 Euro Live 
al voor de derde keer op het hoofdpo-
dium in Baak in de tent. Deze keer 
komen ze met een opgepimpte show. 
Dus komt dat zien!
En de CAFÉS bieden natuurlijk ook 
weer een daverend topprogramma. 
Bij Herfkens treedt op de ZONDAG 

vanaf 15.00 uur weer Fred Duyn op.
Op de MAANDAG is er vanaf 17.00
uur live-muziek.

In Partycafé de Bierkaai is zoals altijd
weer vier dagen feest met vier gewel-
dige bands: ZATERDAG voor de vier-
de keer Verdwaald, vanaf 21.00 uur
en ZONDAG Strike vanaf 15.00 uur.
MAANDAG Poor John vanaf 16.00
uur en DINSDAG het vat leegmaken
met Van Ceybergen vanaf 12.00 uur.

Voor extra informatie, check de 
cafésites of www.baaksekermis.nl

Muzikaal programma in Tent, 
Partycafé de Bierkaai en café Herfkens
Baakse Kermis pakt groots uit

Baak - Op 5, 6 en 7 oktober is het weer zover! De 111e editie van de 
Baakse Kermis is wederom in aantocht. Het beloofd een grandioos 
feest te worden. Jong en Oud, dik en dun, honger of dorst, iedereen
komt aan zijn/haar trekken. Muzikaal loopt Baak al jaren voorop als
het gaat om kwaliteitsbands/acts. Dit jaar zijn kosten noch moeite ge-
spaard. En…..op zaterdag na, zijn alle kroeg- en tentbezoeken geheel
gratis! Dus das weer goed geregeld.

De Baakse Kermis pakt groots uit met gevarieerd muzikaal programma.

De rit is uitgezet door Jan Luiten 
en Harry Horsting en voert de deel-

nemers geheel door de gemeente 
Bronckhorst. Onderweg dienen er 
enkele opdrachten uitgevoerd te 
worden. De start is tussen 13.30 een 
14.15 uur vanuit het clubhuis van 
de Graafschaprijders aan de Eiken-
laan 2a in het buurtschap Kranen-
burg.

Herfstoriëntatierit VAMC 
De Graafschaprijders
Vorden - Zondag 6 oktober orga-
niseert de VAMC De Graafschap-
rijders een herfstoriëntatierit 
met een lengte van circa 50 ki-
lometer.

Als u voor een zieke, dementerende 
of gehandicapte in uw directe om-
geving zorgt, bent u mantelzorger. 
Meestal gaat het om zorg voor een 
familielid, zoals partner, ouder, kind, 
broer of zus maar het kan ook gaan 
om zorg voor iemand uit uw vrien-
denkring of uit uw buurt. Als man-
telzorger kunt u, net als degene voor 
wie u zorgt, te maken hebben of krij-
gen met de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). Sinds 1 januari 
van dit jaar is de eigen bijdrage van 
de AWBZ al ingrijpend veranderd. 

Veel mensen ervaren de verhoogde 
eigen bijdrage als onrechtvaardig en 
willen graag weten wat zij kunnen 
doen om de eigen bijdrage te voor-
komen of te verlagen. Notaris mr. 
J.A. Blankestijn informeert u wat de 
mogelijkheden zijn om uw vermogen 
in eigen hand te houden. Daarnaast 
krijgt u informatie over schenking- 
en erfrecht, wilsonbekwaamheid en 
andere belangrijke regelingen waar-
mee u te maken kunt krijgen. Ook is 
er gelegenheid om lotgenoten te ont-
moeten en ervaringen of informatie 

uit te wisselen. Aan het einde van de 
bijeenkomst is er de mogelijkheid om 
persoonlijk iets met de mantelzorg-
consulent te bespreken. 

De bijeenkomst begint om 13.30 uur 
en duurt tot ongeveer 16.00 uur en 
is gratis toegankelijk. Wel is opgave 
gewenst, dit kan tot 8 oktober door 
te bellen naar VIT-hulp bij mantel-
zorg 0544-820000 of te mailen naar 
info@vithulpbijmantelzorg.nl. De 
bijeenkomst wordt gehouden Party-
centrum Langeler aan de Spalstraat 
5 in Hengelo en is een initiatief van 
de VIT-hulp bij mantelzorg. Zie ook: 
www.vithulpbijmantelzorg.nl

Dinsdag 15 oktober

Notaris informeert over 
financiële zaken
Hengelo - Op dinsdag 15 oktober worden mantelzorgers uit de gemeen-
te Bronckhorst door de notaris geïnformeerd over financiële zaken.
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Jan van Aardenne daarover: “Om 
daar een ruwe indruk van te krijgen 
zou een simpele rekensom kunnen 
helpen. In die tien jaar dirigeerde hij 
werken van 34 componisten. Lange 
werken en korte werken. Maar laten 
we voor het gemak zeggen dat het 
koor van elk van deze vierendertig 
componisten dertig minuten heeft 
uitgevoerd. Dat betekent dat de diri-
gent het koor 1020 minuten muziek 

heeft aangeleerd. Stap verder: stel
dat één maat gemiddeld één seconde
duurt. Dat betekent dat er in één mi-
nuut zestig maten zitten. Dan heeft
de dirigent zestig keer 1020 maten in
concert gedirigeerd en dat is 61200
maten muziek. Tenslotte: stel je voor
dat in elke maat ongeveer vier noten
zitten – dat brengt het totaal op vier
keer 61200 is samen 244800 noten, 
afgerond zo’n kwart miljoen noten.
Cappella Bronckhorst zingt over het 
algemeen vierstemming koorwerk,
dus in het totaal heeft Hans de Wilde
één miljoen noten met het koor ge-
repeteerd”, zo zegt hij. “Van al deze
noten wist Hans de Wilde muziek
te maken en ze tot leven te brengen
op zijn eigen, inspirerende wijze. Hij
deed dat in ongeveer vierhonderd re-
petities die resulteerden in meer dan
twintig concerten a cappella, begeleid
door grote orkesten of kleine ensem-
bles”, aldus Jan van Aardenne.

Jubilaris dirigent Hans de Wilde 
repeteerde miljoen noten

Vorden - Afgelopen zaterdag-
avond heeft het koor Cappella 
Bronckhorst haar dirigent Hans 
de Wilde in het zonnetje gezet. 
Het koor zong de niets vermoe-
dende dirigent toe met op hem 
toegesneden teksten op muziek 
van Brahms. Daarna volgde een 
door het koor gemaakte hightea. 
Hans de Wilde heeft het koor tien 
jaar gedirigeerd. Maar wat houdt 
dat precies in?

Naast de afstand van ruim 21 kilome-
ter, die om 11 uur start, kunnen lo-
pers zich ook wagen aan een afstand 
van 7500 meter, die om 11.20 uur 
start. Het parcours van beide wed-
strijden loopt door het fraaie buiten-
gebied ten noorden en noordwesten 
van Doetinchem, waarbij onder meer 
IJzevoorde, Zelhem en het landgoed 
rondom kasteel Slangenburg wordt 
aangedaan. De start is vanaf de atle-

tiekbaan van Argo Atletiek, aan de 
Bezelhorstweg 87 in Doetinchem, op 
sportpark De Bezelhorst. Onderweg 
zijn waterposten ingericht voor ver-
frissing. De wedstrijden zijn geschikt 
voor prestatielopers én recreanten.

Inschrijven
Inschrijven kan tot 20 oktober 2013 
via de website van de atletiekvereni-
ging. Na-inschrijving is mogelijk op 

de wedstrijddag tot uiterlijk een uur 
voor de start van de te lopen afstand. 
Voorinschrijvers genieten echter van 
korting van €3,- op het inschrijfgeld 
van respectievelijk €13,- en €11,-. Dit 
jaar wordt er tijdens de halve mara-
thon en 7500 meter met de BibTag 
gelopen. Dit is een startnummer met 
ingebouwde chip, die via matten de 
gelopen tijden registreert. Groot voor-
deel: meer precisie en de uitslagen 
zijn direct bekend. Het startnummer 
met chip is voor eenmalig gebruik en 
hoeft dus niet te worden ingenomen 
na de finish. De prijsuitreikingen zijn 
direct na de finish van de Halve Ma-
rathon van Doetinchem.

Jeugdlopen
Jonge lopers komen vóór de wed-
strijden voor volwassenen aan bod. 
Voor de jeugd heeft Argo Atletiek 
drie wedstrijden georganiseerd. Om 
10.00 uur start een 1000 meter voor 
de jeugd van 7/8/9 jaar. Om 10.15 uur 
eenzelfde afstand voor 10- en 11-jari-
gen. Om 10.30 wordt het startschot 
gelost voor een wedstrijd van 2500 
meter voor de jeugd van 12 tot en 
met 15 jaar. Inschrijven kan tot 20 
oktober 2013. Na-inschrijving is mo-
gelijk op de wedstrijddag tot uiterlijk 
30 minuten voor de start van de te lo-
pen afstand. Voorinschrijvers genie-
ten van korting op het inschrijfgeld.

Parkeren en omkleden
Er is voldoende parkeergelegenheid 
bij het sportcomplex en in de wijk 
Bezelhorst. Deelnemers kunnen bo-
vendien gebruik maken van de kleed-
ruimten en douches bij de atletiek-
vereniging. Er wordt een tent opgezet 
om de eigendommen van deelnemers 
te stallen.
 
Informatie en inschrijving
Zie contactje elders in deze krant.

29e Halve Marathon van Doetinchem

Doetinchem - Atletiekvereniging Argo in Doetinchem verwacht op 
zondag 27 oktober veel deelnemers aan de start van de 29e editie van 
de Halve Marathon van Doetinchem. Ook is er een wedstrijdafstand 
van 7500 meter en drie afstanden voor jeugd van 7 tot 15 jaar.

Op deze zaterdag wordt er een 
verkoop van overtollige religieuze 
voorwerpen gehouden, te denken 
valt aan: Beelden  van Heiligen, En-
gelen, Schilderijen, Kruisbeelden, 
alsook boeken over allerlei religi-
euze onderwerpen. Een bezoek aan 
het museum op deze Gelderse Mu-
seumdag is zeker de moeite waard! 
De aangepaste toegangsprijs be-
draagt die dag voor de deelnemen-
de musea Euro 1,00.

Openingstijden en informatie: Tot 
en met donderdag 31 oktober ie-
dere dinsdag, donderdag en zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur, alsmede op 
de Gelderse museumdag zaterdag 
19 oktober.
Adres museum: Ruurloseweg 101, 
7251 LD Kranenburg-Vorden. In-
formatie ook voor reserveringen 
van groepen: VVV-kantoor Vorden, 
telefoon 0575 – 55 32 22.Website: 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Op Gelderse Museumdag
Verkoop overtollige 
religieuze voorwerpen
Kranenburg - Zaterdag 19 oktober is er weer de Gelderse Museum-
dag. Het Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg-Vorden is op deze 
dag extra geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Snelle ontwikkelingen
Vroeger had de bank alleen kanto-
ren. Nu is er een groot aantal manie-
ren om bankzaken snel en efficiënt te 
regelen zoals via de telefoon, website, 
e-mail en via app’s. Mogelijkheden 
die door heel veel klanten gebruikt 
worden. Daardoor neemt het kan-
toorbezoek sterk af. Reden voor de 
bank om de vestigingen in Borculo, 
Brummen, Gorssel, Hengelo, Laren, 
Ruurlo en Steenderen per 1 januari 
te sluiten. 

Dienstverlening blijft
Alle huidige vormen van contact met 
de bank blijven beschikbaar. Zo kun-

nen klanten gebruik maken van te-
lefoon, website, e-mail en ‘apps’ om 
hun bankzaken te regelen. Klanten 
worden te woord gestaan door lokale 
en professionele adviseurs. Voor een 
persoonlijk gesprek kunnen klanten 
terecht op de kantoren van de bank 
in Zutphen, Lochem en Vorden. De 
bank houdt oog voor klanten met 
beperkingen. Klanten die niet in 
staat zijn bankzaken via internet of 
telefoon te regelen, biedt de bank de 
mogelijkheid om een adviseur aan 
huis te laten komen voor het bespre-
ken van bankzaken. Daarnaast is het 
mogelijk om geld aan huis bezorgd te 
krijgen. Verder organiseert de bank 

regelmatig cursussen om klanten 
wegwijs te maken in de mogelijkhe-
den van bankieren via internet. 

Intentie tot fusie
De toekomstige demografische ont-
wikkelingen in de Achterhoek zoals 
toenemende vergrijzing, bevolkings-
krimp en wegtrekkende jongeren, 
hebben er toe geleid dat er ook ge-
keken wordt naar de optimale om-
vang van de bank om klanten in de 
toekomst zo goed mogelijk te kunnen 
blijven bedienen. In dit kader hebben 
Rabobank Achterhoek-Oost en Rabo-
bank Graafschap-Noord de intentie 
uitgesproken om met elkaar te fuse-
ren. De uiteindelijke fusie wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de leden-
raden van beide banken. De banken 
bestrijken gezamenlijk (delen van) 
de gemeenten Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Brummen, Lochem, 
Oost Gelre, Winterswijk en Zutphen.

Intentie tot fusie Rabobank Graafschap-Noord en Achterhoek-Oost

Servicekantoren Rabobank sluiten, 
pinautomaten blijven
Regio - Rabobank Graafschap-Noord ziet de wensen van haar klanten 
verschuiven. Steeds vaker wordt er voor bankzaken gebruik gemaakt 
van telefoon en internet. Het bezoek aan de kantoren neemt daardoor 
sterk af. Daarom sluit de bank per 1 januari 2014 haar kantoren in 
Borculo, Brummen, Gorssel, Hengelo, Laren, Ruurlo en Steenderen. Er 
blijft wel een geldautomaat in de dorpen aanwezig.

Programma
Dressuur: zaterdag 12 oktober, vanaf 
8.30 tot 15.00 uur
Vaardigheid: zaterdag 12 oktober 
vanaf 9.15 tot 16.00 uur
Marathon: zondag 13 oktober van 
10.00 tot 16.30 uur

Op zondag begint om 8.30 uur de 
marathon met het wegtraject (7,5 

km). Om 10.00 uur is het eerste team 
terug op de Hietmaat en begint daar 
aan het spectaculaire hindernispar-
cours. 

Dit parcours bevat zes creatieve con-
structies die ieder op zich een hoog-
standje van vernuft zijn, met als 
hoogtepunt de waterbak. Zoals altijd 
garantie voor verrassingen en natte 

pakken. Het wordt weer een dag vol
spanning en emotie, succes en pech,
afzien en toch verdergaan. Maar bo-
venal een dag waarop het samenspel
tussen mens en paard centraal staat. 

Op het wedstrijd terrein zijn stands 
aanwezig en voor de jeugd is een ei-
gen ‘parcours’ uitgezet met ‘gekke’
fietsen en mooie skelters. 

Toeschouwers kunnen zich de hele
dag op het terrein vermaken en ui-
teraard is de catering aanwezig.

Meer info: 
www.instapendraf.nl

24e Samengestelde 
Menwedstrijd‘In Stap en Draf’
Hengelo - Voor de 24e keer houdt de vereniging van het aangespan-
nen paard ‘In Stap en Draf’ uit Hengelo op zaterdag 12 en zondag 
13 oktober de jaarlijkse Samengestelde Menwedstrijden. Ook dit jaar 
wordt gestart met circa 100 aanspanningen. De 160 paarden en pony’s 
vormen samen met de rijders de teams die in de klassen 1,2 en 3 van 
de Koninklijke Nederlandse Hippische Sport federatie (KNHS) om de 
eer en de eerste prijs strijden. De toegang is gratis.

In Toldijk opent het Achterhoeks Pla-
netarium ook de deuren op zaterdag 
5 oktober van 15.00 tot 17.30 uur en 
’s avonds vanaf 19:30 uur. De tuin 

met zeven bijzondere bouwwerken, 
het observatorium en drie planetaria 
zijn gratis te bezoeken en te bewonde-
ren. Het planetarium viert bovendien 
deze dag zijn 25-jarig bestaan. Henk 
Olthof (overleden in 2010) opende in 
augustus 1988 de deuren van zijn pla-
netarium.

Meer info:
www.achterhoeksplanetarium.nl

Achterhoeks Planetarium 
viert Weekend van de 
Wetenschap
Toldijk - Het eerste weekend van 
oktober staat weer volop in het 
teken van wetenschap en techno-
logie. Dit jaar is het thema van het 
jaarlijks terugkerende Weekend 
van de Wetenschap ‘Schatkamers’.

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

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON*

Geldig voor één van onderstaande 
voorstellingen:

04-10 Arie Vuyk
20-10 Lieve Bertha
01-11 Bender
17-11 Jazz BTW
06-12 Herman Coenen
15-12 Uitgerekend met Kerst

* Geldig voor 2 personen

 Lindeseweg 29, VordenTOM Theater onder de Molen WWW.TOM-VORDEN.NL

5,- KORTING

Maandaanbieding OKTOBER
OKTOBER WOONMAAND

 25% KORTING
op o.a. vouwgordijnen,

rolgordijnen, jaloezieën, etc.*
* Vraag naar de voorwaarden.

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

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

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

www.spannevogel.nl

Uw zorg, onze uitdaging!
Wij bieden ondersteuning aan senioren en men-
sen met een beperking.

meer!

-
kingsgesprek:

0575-442997
06-45102390

ThuisAssist  Maakt uw leven makkelijker!www.thuisassist.nl

Uw tuin is een
vakman waard!

Wij helpen U verder met:

Al bijna 35 jaar uw partner in het groen.
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

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

IJssel
computerservice

*

*

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

I

TE KOOP: 
Suzuki-Intruder 1400

Chopper in zeer 
goede conditie: 

incl. druppellader, 
motorpak en 

motorlaarzen.
€ 3.200,=. 

Tel. 0575 - 46 40 00

Keltisch tekenen (knopend)
Mandala tekenen / tekenen

Combicursus tekenen / schilderen
Het begint in oktober; je kunt er nog bij.

www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl
Tel. Rian Drok 0575-543037

Hengelo GLD
      

Roy Polman
Rozenstraat 10
7255 XT Hengelo GLD
Tel. 0575 462209
Mob. 06 202 398 81

NAJAARSBEURT
Ook voor de najaarsbeurt van uw tuin bent u bij ons aan het 
juiste adres. Voor info www.hoveniersbedrijfpolman.nl
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Te zien zijn onder meer sieraden, 
kaarten, kraamcadeautjes, groende-
coratie, warmte zakken, cupe cakes, 
poppenkleertjes, poppen, zeepkettin-
gen, geborduurde handdoeken en vo-
gelhuisjes. Uit Ruurl zijn onder meer 
Rita met warmte zakken, Willemien 
met ‘Grols’ breiwerk, Angelika met 
zeepkettingen, Rianne met kaarten 
en Dini met sieraden Kom op zondag 
6 oktober 2013 naar de hobbybeurs 
voor hobby ideeën, leuke cadeautjes, 
materiaal of gewoon voor de gezellig-
heid. De beurs is geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. De entree bedraagt 
twee euro, kinderen tot 12 jaar gratis. 
Voor meer informatie: 
www.hobbybeurs.com

Ruim 35 hobbyisten uit de Achterhoek en Twente
Hobbybeurs bij Mentink 
in ’t Ruurlose Broek
Ruurlo - Ruim 35 hobbyisten uit 
de Achterhoek en Twente tonen 
en demonstreren zondag 6 okto-
ber in de zalen café-restaurant 
Mentink in ’t Ruurlose Broek 
hun hobby tijdens de jaarlijkse 
Hobbybeurs georganiseerd door 
de familie Schepers uit Ruurlo.

Op de beurs is onder meer ‘Grols’ breiwerk
te zien en te koop.

De workshop is op zaterdag 9 novem-
ber in het Atelier van de KunstKring 
Ruurlo in ‘t Kulturhus. Het is een 
vervolg op de workshop die Cor Mel-
chers eerder dit jaar gaf en die zoveel 
enthousiaste reacties opleverde dat 
een vervolg logisch is. Het thema van 
de workshop is deze keer ‘Kerst en 
Winter’. De Huissense kunstschilder 
Cor Melchers is al enige jaren actief 
als schilder van naïeve en expres-
sionistische schilderijen. Zijn stijl is 
opvallend vrolijk en bont van kleur. 
Hij laat ook de alledaagse en gewone 
taferelen zien in een wat geroman-
tiseerde en harmonische omgeving. 
Schoonheid ligt in oprechte eenvoud 
en draagt mede bij tot simpel geluk, 
zo lijkt zijn devies. Behalve een rijk 
kleurenpalet, doen de zwarte belij-

ningen weldadig en verfrissend aan.
De kleurvlakken worden daarmee
op hun plek gezet. Meer over deze 
kunstschilder op zijn website www.
cormelchers.nl. De workshop begint 
om 10.00 uur. Om 16.00 uur gaat 
iedereen naar huis met zijn/haar ei-
gen schilderij. De kosten bedragen
55 euro, inclusief iets lekkers bij de 
koffie, een lunch en een eigen kunst-
werk aan de muur. Ook nu verwacht
de KunstKring Ruurlo weer veel be-
langstelling. Het is daarom verstan-
dig niet te lang te wachten met aan-
melden. Informatie en aanmelding 
bij Lieneke Tanis, tel. 06-51609497
of via cursusadministratie@kunst-
kringruurlo.nl 
Zie ook de website 
www.kunstkringruurlo.nl

Thema: ‘Kerst en Winter’
Opnieuw een workshop 
naïef schilderen

Ruurlo - Altijd al willen schilderen zonder al te veel ballast? Dan lijkt
de eendaagse workshop ‘Naïef Schilderen’ dé gelegenheid om dat eens
uit te proberen. Onder deskundige begeleiding van kunstschilder Cor
Melchers maken de deelnemers met succes in één dag een schilderij
van dertig bij veertig centimeter.

Kunstschilder Cor Melchers gaat royaal om met kleur. Oprechte eenvoud is kenmerkend
voor zijn werk.

Robert werd in Billington, County 
Durham in Engeland geboren als 
zoon van Norman en Elizabeth Vic-
toria Meachen. Hij was 23 jaar en net 
getrouwd met zijn geliefde Doree. Zij 
woonden in Stockton, County Dur-
ham. De familie was erg betrokken 
bij de strijd tegen de Duitse bezetters, 
want twee zonen van Norman en Eli-
zabeth Meachen, waren onder dienst 
en vlogen voor de Royal Air Force. 
Cyrill Meachen, broer van Robert, 
vloog in een Spitfire, maar stortte 
al in het begin van de oorlog in Het 
Kanaal. Sinds 1942 is hij als vermist 
opgegeven.
Robert miste zijn broer en wilde er 
alles aan doen om de oorlog te stop-
pen. Hij voerde heel wat bombarde-
mentsvluchten uit, maar op 23 sep-
tember 1944 eindigde ook voor hem 
de oorlog. Op de terugtocht van hun 
mislukte missie om het Dortmund–
Emskanaal te bombarderen en de 
scheepvaart daar lam te leggen werd 
het toestel, de Lancaster ED 470, in 
brand geschoten door een Duitse 
nachtjager. Brandend vlogen zij over 
het oostelijk deel van de Achterhoek, 
gevolgd door een catastrofale crash 
en een gigantische ontploffing. Daar-
bij veel vuurwerk van ontploffende 
munitie en signaalkogels. De enorme 
grote knal was kilometers ver te ho-
ren en deed de gebouwen in de di-
recte omgeving op hun grondvesten 
schudden. Er ontstond een geweldige 
krater en een grote ravage.
Norman en Elizabeth Meachen wa-
ren op slag ook hun tweede zoon 
kwijt. Robert kwam ook op de lijst 
van vermiste personen, omdat zijn li-
chaam niet werd gevonden. Voor zijn 
jonge vrouw en zijn ouders restte 
niets anders dan afwachten waar Ro-
bert terecht gekomen was. Pas in de 
jaren ’80 kregen ze dat bericht. Ro-
bert zou met het toestel in de Waal 
gestort zijn en naar de Noordzee zijn 
afgedreven.
Onderzoek door leden van het AVOG 
crashmuseum maakte duidelijk dat 
dit verhaal hoogstwaarschijnlijk niet 

klopte. De staartschutter, die er in de 
omgeving van Eibergen uit gespron-
gen was en de oorlog overleefde, gaf 
aan dat hij het toestel had zien neer-
komen. Dat moest een eind voor de 
Waal zijn. Na het lokaliseren van an-
dere omgekomen toestellen bleef de 
‘Gasthuisplaats’ in Zelhem als locatie 
over. Binnenkort komt er zekerheid 
als de resten van de Lancaster gebor-
gen gaan worden. De ouders van de 
twee omgekomen jongens bezochten 
regelmatig het Runnymede Memo-
rial in Londen, om op de panelen de 
namen te lezen van hun niet terug 
gekomen jongens. Dat was de plek 
om hun kinderen te gedenken. Twee 
oude mensen staande voor die vele 
panelen met namen van vermiste 
vliegers. Na bijna 70 jaar kan er in 
oktober zekerheid komen over de 
dood. Hopelijk wordt er iets gevon-
den waarmee kan worden vastge-
steld dat het te bergen toestel de ED 
470 is en kunnen er alsnog lichamen 
geborgen worden. Daarmee krijgen 
de nabestaanden de zekerheid van 
overlijden. Vermist zijn is erger dan 
dood. Over de mogelijk te vinden 

stoffelijke resten is afgesproken dat 
ze na de identificatie in Zelhem be-
graven zullen worden om daarmee 
de anonieme grafsteen voor de neer-
gestorte ‘airman’ recht te doen met 
de namen van de overleden jonge be-
manningsleden, die hun leven gaven 
om Nederland te helpen bevrijden. 
In vrede kunnen leven is een groot 
goed. Tot dat besef kom je als je je 
verdiept in de verhalen over de oor-
log. De beelden van huidige oorlogen 
op televisie worden er des te huive-
ringwekkender van. ‘De mens’ zou 
er van moeten leren en beseffen dat 
oorlog nooit een oplossing is.
Wilt u reageren op het verhaal ach-
ter deze foto, hebt u aanvulling 
over eerder geplaatste foto’s of zelf 
nog oude foto’s met eventueel een 
verhaal voor de werkgroep van de 
vliegtuigberging, neem dan via het 
e-mailadres oudzelhem@gmail.com 
contact op met de internetgroep van 
www.oudzelhem.nl Dit kan ook per 
telefoon. Belt u met Harry Somsen, 
tel. 0314-621011, Bert Schieven 0314-
623306 of Willem Hartemink, tel. 
0314-623686.

Oud Zelhem

Robert Stanley Meachen, 
radiotelegrafist van de ED 470
Zelhem - 23 september was het 69 
jaar geleden dat sergeant Robert 
Stanley Meachen, de radiotelegra-
fist van de neergekomen Lancas-
ter bommenwerper ED 470, in de 
omgeving van Zelhem omkwam.

Medewerkers van peuterspeelzaal 
Hopza uit Hengelo zijn aanwezig om 
kinderen te schminken. Bovendien 
is er een poppendokter aanwezig.

De bibliotheek zorgt voor boeken 
en andere materialen over Sport en 
Spel: tevens het thema van de Kin-
derboekenweek 2013. Zowel buiten 

als binnen, zijn er spelletjes te spe-
len. Iedereen is van harte welkom 
op woensdagmiddag 9 oktober, van 
14.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze 
bijeenkomst worden ook de win-
naars van de leukste speltips bekend 
gemaakt. Ook nieuwsgierig? Kom 
langs in bibliotheek Hengelo, Ster-
renweg 10.

Centrum Jeugd en Gezin Bronckhorst 
in bibliotheek Hengelo
Hengelo - Op woensdag 9 oktober is Centrum Jeugd en Gezin Bronck-
horst in bibliotheek Hengelo aanwezig. Tijdens deze inloopmiddag 
zijn er diverse standjes aanwezig, met informatie over opvoeding, 
spel en beweging.

Donderdagavond 26 september is de derde avond van de eerste ronde gespeeld. 
In de uitslag staan vaak verschillende namen omdat er telkens in elke lijn, an-
dere paren zijn die het hoogste percentage gehaald hebben. In lijn A staat nu 
op de derde plaats een paar dat al drie avonden bij de eerste drie genoemd is.In 
lijn C is de eerste plek toegevallen aan het paar dat ook vorige week de eerste 
plaats gehaald heeft. Donderdagavond 3 oktober doet iedereen weer allemaal 
zijn of haar best ook in de uitslag te komen!

Afmelden kan op verschillende manieren: via bcbronkhorst@hotmail.nl, 
een sms naar 06-28633453 (inspreken lukt niet!), of op de wedstrijddag bel-
len naar genoemd mobiel nummer.

De uitslag van deze week:
Lijn A: 1. Diny Hartelman & Hans Jansen 65,97%, 2. Gerda Schuurman & Gerda 
Tankink 60,66%, 3. Hennie van Druten & Gonnie Hulleman 55,63%.
Lijn B: 1. Karen Notten & Agnes Pietersen 57,25%, 2. Leni Lamers & Tiny Klein-
reesink 53,25%, 3. Marietje Geurts & Greet Jansen 52,17%.
Lijn C: 1. Jenny & Wim van Wanrooy 67,50%, 2. Ans Knaake & Leida Penne-
kamp 55,56%, 3.Irene Lichtenberg & Theo Schoenaker 55,00%.

B R I D G E N   I N   T O L D I J K

De spreekwoordelijke knipoog gaat 
deze avond uit naar de jaren 1984 en 
1985 waarin de uitbaters van café-
zaal Besselink, Bennie en Nanny, des-
tijds de wekelijkse zondagmiddagdis-

co met de naam VAT ‘84 presenteer-
den. Vanuit de gehele regio kwamen 
de bezoekers die voor een gezellige 
en nog steeds gedenkwaardige sfeer 
zorgden. 

Maar natuurlijk kan er deze avond
ook genoten worden van de rest van
de hits uit de jaren ‘80. Drive-inn The
Classic on the Road-show zorgt met 
sfeer en muziek voor de optimale 
´Terug in de tijd´ avond. De zaal is
open vanaf 20.30 uur. De entree be-
draagt 5 euro.

Meer info: 
www.evenementencommissiehum-
melo.nl en www.ffnaarsteef.nl

Knipoog naar VAT’84 in FF naar Steef

Terug naar de jaren tachtig
Hummelo - Op 12 oktober gaat de Stichting Evenementencommissie 
Hummelo met muziek uit de jaren ’80 terug in de tijd.Te horen is mu-
ziek van onder andere U2, Tina Turner, Duran Duran, UB40, WHAM! 
en niet te vergeten de Nederlandse bands Drukwerk, VOF de Kunst en 
Het Goede Doel.´Terug in de tijd´ wordt gehouden in café-zaal FF naar 
Steef aan de Dorpsstraat 1 te Hummelo



“Met het behalen van het kwaliteits-
certificaat `PlusPraktijk´ is al het har-
de werken door ons hele team van 
de afgelopen jaren terecht beloond” 
aldus Hanneke Jansen van den Berg, 
praktijkmanager van Fysiotherapie-
praktijk Jansen van den Berg in het 
Gezondheidscentrum in Vorden. 

Sinds 1 september jl. is onze praktijk 
toegetreden tot de top van de Neder-
landse fysiotherapie met het behalen 
van dit belangrijke certificaat voor 
de grote zorgverzekeraars als Men-
zis, Interpolis, Zilveren Kruis, Agis 
en Achmea. Dit certificaat werd be-
haald na een audit door een extern 
auditbureau dat is gespecialiseerd in 
de certificering van Pluspraktijken in 
opdracht van de Zorgverzekeraars. 
“Een prestatie om trots op te zijn, 
omdat slechts 8% van de 5500 fysio-
therapiepraktijken in Nederland pas 
deze status hebben bereikt”.

De titel ‘Pluspraktijk’ wordt uitgege-
ven door zorgverzekeraars aan prak-
tijken die niet alleen aan de eisen van 
hun beroepsgroep voldoen, maar die 
op het gebied van kwaliteit aantoon-
baar een stap verder gaan. Het gaat 
om de kennis en kunde van de be-
handelaars, het structureel gebruik 
van meetinstrumenten en het net-
werk van hulpverleners, waarmee sa-
mengewerkt wordt om tot optimale 

zorg te komen.

Rob Jansen van den Berg, de huidige 
praktijkeigenaar, zegt hierover: “Na 
de verhuizing van
onze praktijk naar het Gezondheids-
centrum in Vorden heeft het team 
van Fysiotherapiepraktijk Jansen van 
den Berg niet achterover geleund. 
We hebben als team hard doorge-
werkt om dit PlusPraktijk certificaat 
te behalen. Dat dat nu in één keer is 
gelukt, daar zijn we heel blij mee!”. 
Hanneke Jansen van den Berg, prak-
tijkmanager & fysiotherapeute en 
samen met haar man Joris Jansen 
van den Berg beoogt opvolger, voegt 
daaraan toe: “Je kunt zo’n kwaliteits-
verbetering in alle aspecten van het 
bedrijf alleen bereiken als het volledi-
ge team ervoor gaat. Het behalen van 
dit PlusPraktijk certificaat laat zien 
dat de zorgverzekeraars onze grote 
inspanningen, om de best mogelijke 
zorg te leveren, ook zien en erken-
nen. En wat mij betreft zijn we er 
nog niet. We gaan door met het ver-
der (door) ontwikkelen van nieuwe 
doelgroep programma’s en beweeg-
programma’s zoals voor Diabetes, 
Obesitas, longaandoeningen (COPD) 
en Hartfalen. Daarnaast zullen we 
ook van start gaan met Hydrofit, een 
sport- en beweegprogramma in ons 
therapeutische zwembad. Kortom we 
zorgen ervoor dat de kwaliteit van de 

zorg hoog blijft. Deze kwaliteit zal 
weer worden getoetst door hercerti-
ficering van het certificaat PlusPrak-
tijk over een aantal jaren. ‘En dat is 
goed om de kwaliteit binnen de zorg 
te waarborgen’” zegt Hanneke. 

Nu al biedt Fysiotherapiepraktijk 
Jansen van den Berg programma’s 
als Fysio Medische Fit (sporten on-
der medische begeleiding) en Zwan-
gerFit, waarin onder begeleiding van 
een gespecialiseerde fysiotherapeut 
gericht naar vooraf bepaalde doe-
len en resultaten wordt toegewerkt. 
Daarnaast heeft Praktijk Jansen van 
den Berg sinds 1 september ook een 
gecertificeerde bekkentherapeute en 
een extra manuele therapeute bin-
nen de praktijk. “Door volgens de 
nieuwste richtlijnen te werken staan 
we, nog meer dan voorheen, stil bij 
de voortgang van de behandeling van 
een patiënt. Dit komt de kwaliteit 
van de behandeling ten goede. We ge-
ven de beste zorg in korte tijd. Klant-
gerichtheid staat daarbij hoog in het 
vaandel: “samen met de patiënt eva-
lueren we op vastgestelde tijden het 
behandelproces” aldus Hanneke.

Voordelen van een PlusPraktijk zijn 
onder andere de ruime openingstij-
den (vanaf 08:00 uur en op een aantal 
avonden), een goede bereikbaarheid 
van de praktijk en de korte wachttijd. 
Daarnaast
garanderen deze certificaten dat Fy-
siotherapiepraktijk Jansen van den 
Berg voldoet aan alle geldende kwa-
liteitscriteria zoals goede behandelre-
sultaten, moderne en gecertificeerde 
apparatuur, heldere klachtenregi-
stratie én afhandeling en vooral een 
goede service. Certificatie is immers 
dé manier om naar buiten zichtbaar 
te maken dat een zorg- of welzijnsor-
ganisatie intern de zaken goed op 
orde heeft, dat de patiënt én tevens 
cliënt altijd centraal staat en dat de 
organisatie voortdurend en systema-
tisch werkt aan verbetering van het 
aanbod.

Fysiotherapiepraktijk Jansen van den 
Berg is gevestigd in het Gezondheids-
centrum aan de Zutphenseweg 23c in 
Vorden. Binnen dit Gezondheidscen-
trum werken ruim 10 disciplines
samen om een nog betere gezond-
heidszorg in Vorden en omstreken 
te realiseren. Op de Christinalaan 16 
in Vorden bevindt zich het therapeu-
tische zwembad. Op de website van 
Fysiotherapiepraktijk Jansen van den 
Berg vindt u alle informatie die u 
zoekt: www.jansenvdberg.nl

Jansen van den Berg:

behoort tot de top van de 
Nederlandse Fysiotherapie praktijken

Vorden - “Met het behalen van het kwaliteitscertificaat `PlusPraktijk´ 
is al het harde werken door ons hele team van de afgelopen jaren te-
recht beloond” aldus Hanneke Jansen van den Berg, praktijkmanager 
van Fysiotherapiepraktijk Jansen van den Berg in het Gezondheids-
centrum in Vorden.

In het leven van alledag, met zijn 
ups en downs,  die ieder op zijn 
of haar manier ervaart…is er van-
avond een boodschap van Henri 
Nouwen.

Een bericht over Troost, Warmte 
en Verbondenheid vanuit het Evan-
gelie dat we graag met zoveel mo-
gelijk mensen willen delen!

Ontmoeten: Troost, 
Warmte en Verbondenheid
Vorden - De volgende Ont-Moeten vindt plaats op zondag 6 okto-
ber van 19.00 uur tot 19.30 in het Achterhuus aan de Zutphense-
weg 13 te Vorden. 

Op donderdagmiddag vertrokken de 
meesters en juffen (leerkrachten, di-
rectie, onderwijs ondersteunend per-
soneel en assistenten) vanuit Deven-
ter naar de Duitse hoofdstad. 
De reis naar Berlijn was een afsluiting 
van een periode waarin het team met 
elkaar veel heeft beleefd. Het bou-
wen van een nieuw schoolgebouw 
met de nodige omschakelingen die 
daarbij horen, is een tijd waar een 
schoolteam een stap extra moet zet-
ten. Door de inzet van alle teamleden 
staat er zowel letterlijk als figuurlijk 
een prachtige school! Gelijktijdig 
werkte het team aan de opbrengsten 
van de school en werden er nog veel 
meer zaken succesvol opgepikt. Ge-
noeg reden voor een mooie reis, om 
dat te vieren.

GANZTAGSCHÜLE
Op de vrijdag bezochten ze vier “Gan-
ztagschüle”. Op iedere school werd 
een invulling gegeven aan een dag-
programma, waarbij de leerlingen 
de hele dag op school zijn. Deze in-
formatie is zeer waardevol voor de 
school. Het komende schooljaar gaat 
Het Hoge verkennen op welke wijze 
zij in Vorden een school kunnen 
neerzetten waar kinderen een hele 
dag kunnen verblijven voor onder-
wijs, maar ook cultuur en sport. De 
bso/ kinderopvang van het inpandige 
Avonturijn, de mensen van Beweeg-
wijs en ook de gemeente denken 
daarin mee. Inmiddels wordt er in de 

school door de muziekschool Oost-
Gelderland al Algemene Muzikale
Vorming gegeven aan groep 4. Groep
5 gaat zich oriënteren op allerlei mu-
ziekinstrumenten en wordt er ook
al sinds jaren gitaarles gegeven door
Wieteke Schotsman van Colorfull
Music. De school wordt daarmee nog
sterker een plek voor meer dan on-
derwijs alleen. Over het rijke aanbod
wat de komende tijd zal ontstaan,
komt nog veel meer nieuws! Op de 
bezochte Berlijnse scholen zag het
team veel mooie voorbeelden.
De vrijdagmiddag stond in het teken
van een bezoek aan de Reichstag. 
Op zaterdag gaven alle teamleden
een eigen invulling aan de dag en
wisten zij elkaar ’s avonds natuurlijk
wel weer te vinden om ervaringen te
delen! Sommigen maakten een fiets-
tocht, anderen een wandeling. Er
werden musea bezocht, een blik in
de Hansa studio’s, een rondrit in een
trabant, Checkpoint Charlie, Alexan-
derplatz…. In Berlijn was genoeg te
zien en te beleven.

Basisschool Het Hoge is als eigenlijk
net als de stad Berlijn….Vooral een 
bruisende plek volop in ontwikke-
ling, waar mensen samen zijn, om 
te zorgen voor kleurrijke omgeving 
waar een ieder tot zijn recht mag ko-
men!  Tot op het laatste moment bij
aankomst, op zondagmiddag op het
station van Deventer, was het een
vrolijke boel.

Schoolteam Het Hoge 
naar Berlijn

Vorden - In het weekend van 20 september bracht het voltallige team
van Het Hoge het weekend door in de stad Berlijn.  Het was voor alle
teamleden een onvergetelijke ervaring, met ontspanning maar ook 
veel leermomenten!

In de 9 jaar dat het koor bestaat heeft 
het een grote reputatie opgebouwd 
en wordt dan ook veel gevraagd om 
op te treden bij allerlei gelegenheden. 
Het koor staat vanaf haar ontstaan 
onder leiding van dirigente Dineke 
de Roo. Zij heeft zich onder andere 
door studie en reizen naar Rusland 
bekwaamd in de Byzantijnse muziek.

Gastoptreden door Russische bayan-
speler
Tijdens het concert wordt een gast-

optreden vezorgd door Evgeny Su-
vorkin. Hij is afkomstig uit Rusland 
en speelt bayan. Dat is een soort 
knoppenacoordeon. Evgeny is een 
virtuoos muzikant, die in 2002 het 
conservatorium in Nizjini Novgorod 
cum laude heeft afgesloten. Hij is een 
veelgevraagd musicus op het gebied 
van zowel klassieke als folkloristische 
muziek, Oost-Europese muziek en 
muziek uit de Balkan. 
Sinds 2009 verblijft hij in Gent, Bel-
gië, waar hij een opleiding volgt 
aan het conservatorium. Tijdens het 
concert in Vorden zal hij naast een 
solo-optreden ook het koor Cantores 
Versicolores in een tweetal nummers 
begeleiden. Al met al belooft het een 
afwisselend concert te worden, waar 
op hoog niveau gezongen en gemu-
siceerd wordt. Toegangskaarten zijn 
aan de kerkzaal verkrijgbaar. Deze 
kunnen ook worden gereserveerd bij 
Peter Koster, tel. 0314-332764, e-mail: 
p.koster4@chello.nl. De kerk is open 
vanaf 14.30 uur.

Concert Byzantijns 
mannenkoor in Dorpskerk 
Vorden
Vorden - Het Oost-Gelders Byzan-
tijns mannenkoor Cantores Ver-
sicolores geeft op zondag 6 ok-
tober om 15.00 uur een concert 
in de Dorpskerk in Vorden. Het 
repertoire van het koor bestaat 
uit liturgische gezangen uit de 
Byzantijnse traditie en uit Russi-
sche en Oost-Europese volksliede-
ren  Cantores Versicolores is een 
klein mannenkoor, bestaande uit 
14 zangers, afkomstig uit diverse 
plaatsen in de Achterhoek.

Doel is om te leren hoe een familie-
stamboom kan worden opgezet met 
behulp van de computer. De onder-
werpen zijn: Gegevens verzamelen, 
gegevens opslaan, gegevens publice-
ren. Tijdens de cursus zullen er tal-
loze voorbeelden getoond worden. 
Ook zal er volop gelegenheid zijn 
tot het stellen van vragen. Van de 
deelnemers wordt verondersteld dat 
zij beschikken over een eigen laptop 

of PC en printer. Daarbij dienen zij
een redelijke kennis te hebben van
Windows (XP, Vista, Windows 7 of
8), tekstverwerking, het gebruik van
internet (zoals met Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome), program-
ma’s downloaden en zoeken, bv. met
Google. 
Verdere informatie en aanmelding 
kan via e-mail: 
computergenealogie@oudvorden.nl

Oud Vorden geeft cursus computergenealogie
Vorden - Op de dinsdagavonden 
15, 22 en 29 oktober 2013 zal 
er door Oud Vorden een cursus 
Computergenealogie gegeven 
worden. Plaats is de grote zaal 
van het Dorpscentrum. De aan-
vangstijd is 19.30 u. Ook niet-
leden kunnen zich aanmelden. 
Deelname is voor iedereen gratis. 
De cursus wordt verzorgd door 
Wim Ruiterkamp.



Vanaf het begin speelde het spel zich 
af op de helft van Ratti en dat zou 
vrijwel de gehele eerste helft zo blij-
ven. Dit was te danken aan goed druk 
zetten, en daarnaast geconcentreerd 
spel. In de 10e minuut leidde dit tot 
de eerste treffer. Een corner viel bij 
de tweede paal alwaar Raymon Gol-
stein de bal voor het intikken had; 
0-1. Vervolgens was het Bouke van 
Dijk die een primeur liet aantekenen; 
zijn eerste competitiedoelpunt voor 
Sociï. Dit na een knappe aanname en 
goede afronding. In het vervolg van 
de eerste helft hield Sociï het over-
wicht, maar scherpte in de afronding 
ontbrak. Meerdere malen kreeg de 
keeper van Ratti namelijk een roller-
tje te verwerken.
Het was duidelijk dat er in de tweede 
helft een schepje bij op moest. Dat 
werd dan ook al gauw gedaan, in de 

50e minuut stond namelijk al 0-4 op 
het scorebord. Doelpunten van Bouke 
van Dijk en Maarten Rensink waren 
daartoe de aanleiding. Na dit scherpe 
begin van Sociï ging de storm weer 
even liggen om vervolgens nog voor 
10 minuten aan te wakkeren. In de 
67e minuut bewaarde Van Dijk het 
overzicht en bracht Maarten Rensink 
in stelling voor de 0-5. Even later on-
derscheidde Van Dijk zich wederom 
met een goede assist; Gert-Jan Lo-
man kopte de 0-6 binnen. In de 71e 
minuut zorgde Joël Verbeek vervol-
gens ook voor een primeur met zijn 
eerste competitiedoelpunt voor Sociï. 
De invaller, overgekomen van Baakse 
Boys, scoorde op aangeven van Johan 
Riefel. Gert-Jan Loman zorgde voor 
het slotakkoord door op aangeven 
van Dubaern Besseling de 0-8 binnen 
te werken. In de tweede helft werd 

Ratti wat meer balbezit gegund, maar 
de scherpte voorin was daarentegen 
goed op peil. Smetje op de wedstrijd 
was het geblesseerd uitvallen van Joël 
Verbeek, hopelijk is zijn blessure niet 
al te ernstig. Uitblinker bij Sociï was 
Bouke van Dijk, dat in een uitstekend 
spelend team. Aanstaande zondag 
speelt Sociï thuis tegen Epse, aanvang 
14.00 uur. Deze tegenstander is een 
oude bekende uit het kampioenssei-
zoen 2011-2012. Destijds een ploeg 
met twee gezichten, we zullen zien 
welk gezicht er dan op staat.

Uitslagen zaterdag 28 september
Sociï D1 – Warnsveldse Boys D5; 2-3
Sociï E1 – Warnsveldse Boys E7; 10-1
Eerbeekse Boys E6 – Sociï E2; 6-6
SJO Oeken-SHE F3 – Sociï F1; 1-5

Uitslagen zondag 29 september
Ratti 1 – Sociï 1; 0-8
Sociï 2 – SC Doesburg 2; 2-3
Sociï 3 – SHE 2; 3-1
Sociï 4 (vrij)
Witkampers 10 – Sociï 5; 1-0
Sociï VR1 – Wolfersveen VR1; 1-0

Degelijke overwinning Sociï op Ratti
Kranenburg - Sociï mocht het zondag opnemen tegen ‘buurman’ Rat-
ti. Een klus die normaliter voor Sociï te klaren moet zijn, maar het 
moet altijd nog maar even gebeuren. Met deze boodschap werden de 
manschappen van trainer Hugo van Ditshuizen het veld ingestuurd, 
het was aan hen.

Thijs Bulten won de jeugd MX 2 klas-
se. Ondanks dat Youri Pardijs in de 
eerste manche de koppositie innam, 
was Thijs toch sneller. Yakimo Ma-
lawauw won de 85 CC, Mike Poes de 
65 CC en Mike Modderkolk de 50 CC. 
Toen de strijd was gestreden konden 
de vrijwilligers, ouders en jeugd ‘aan 
de bak’ om alles op te ruimen. Het be-
stuur van de VAMC bedankte Gerrit 
Rossel voor het beschikbaar stellen 
van het terrein. De uitslagen waren: 
50 CC: 1 Mike Modderkolk, 2 Milan 
Modderkolk; 65 CC: 1 Mike Roes, 2 

Niels Gerritsen, 3 Jeaneau Evers, 4
Micki Roes, 5 Thomas Sterk. 85 CC: 
1 Yakimo Malawauq, 2 Robin van
Oldeniel, 3 Calvin Tragter, 4 Giorgio
Addis, 5 Tygo Peters. Open L;asse: 1
Bas Klein Haneveld, 2 Marcel Bulten,
3 Niels Beck, 4 Winand Hoenink, 5
Johannes van Kempen; MX 2 Jeugd:
1 Thijs Bulten, 2 Youri Pardijs, 3 Jan
Willem Arendsen, 4 Daan Oosterink,
5 Bjorn Wisman. Recreanten: 1 Tom
Berends, 2 Rick Timmers, 3 Raymond
Driessen, 4 Freek Aalbers, 5 Peter
Groot Nuelend.

Bas Klein Haneveld 
wint open klasse VAMC

Vorden - Bas Klein Haneveld heeft zaterdagmiddag met zijn lichte en-
duro motor op overtuigende wijze de tweede clubcross ( open klasse)
van de VAMC De Graafschaprijders gewonnen. Bij de recreanten won
Tom Berends beide manches. Op het land van Gerrit Rossel in het
buurtschap Delden, dat voor deze wedstrijd door de vrijwilligers van
de club was geprepareerd bonden in de verschillende klassen 40 cou-
reurs de strijd met elkaar aan.

Yakimo Malawauw wint 85 CC klasse Foto Damon Teerink

Vorden 1 is de openingsmaand sep-
tember in het seizoen 2013-2014 
redelijk tot goed door gekomen. Op 
papier was het namelijk zeker geen 
makkelijk programma, want alle drie 
degradanten uit de 2e klasse werden 
aan de geel-zwarten gekoppeld. 
In de openingswedstrijd werd keurig 
met 4-1 gewonnen van Varsseveld en 
gaven de geel-zwarten direct hun vi-
sitekaartje af. In Winterswijk was de 
nieuwe fusieclub FC Winterswijk net 
een maatje te groot, maar er waren 
ook geluiden, zelfs uit het Winters-
wijkse kamp, dat het ook maar zo 
een gelijkspel had kunnen worden. 
Afgelopen zondag werd er met 3-1 
verloren van titelkandidaat DCS uit 
Zevenaar. Op het kunstgras van de 
geel-zwarte club met een flinke his-
torie in de 1e en 2e klasse was het 
met rust nog 0-0 en leken er kansen 
voor minstens een punt voor de Vor-
denaren. Zowel een foute inspeelpass 
van Bas Kortste als het niet goed weg 
werken van Robin Verstege werden 

resoluut omgezet in een treffer voor 
DCS. Vorden maakte de verdiende te-
gentreffer door Bas Kortste en ging in 
de allerlaatste 10 minuten voor de ge-
lijkmaker, maar gaf daarbij natuur-
lijk veel ruimte weg achterin en in de 
allerlaatste minuut was het DCS dat 
hier optimaal van profiteerde; 3-1.
Doordat vorige week het 1e elftal de 
2e thuiswedstrijd met een mooie 4-2 
overwinning afsloot heeft het nu na 
vier wedstrijden zes punten en staat 
het op een gedeelde zesde plaats.
De eerste derby in de maand oktober 
is dus tegen onze buurtclub Ruurlo 
en zij hebben een zeer moeilijke start 
van de competitie achter de rug. Na 
vier wedstrijden staan zij onderaan 
met slechts één punt, nadat de eer-
ste drie wedstrijden werden verloren 
van FC Winterswijk, Doetinchem en 
DCS. Afgelopen zondag werd tegen 
Witkampers het eerste punt behaald, 
maar dat was niet voldoende om van 
de laatste plaats te komen.
Aanstaande zondag is er natuurlijk 

veel ‘reuring’ rondom de derby, want 
zo zal er een speciaal muzikaal tintje 
worden gegeven aan de wedstrijd 
tegen Ruurlo en wordt er een wel 
heel speciale buitenbar in gebruik 
genomen. Maar de vele voetballief-
hebbers zullen natuurlijk vooral op 
het voetbalspektakel afkomen, want 
in de laatste tien jaar hebben beide 
ploegen bewezen dat er altijd sprake 
is van goed voetbal, veel doelpunten 
en spanning. Waarom de afgelopen 
week de ‘spelersbus’ van Vorden al 
werd gesignaleerd op het Sportpark 
in Ruurlo (zie foto) is voor iedereen 
een raadsel, maar ook zonder dit on-
verwachte bezoek is duidelijk dat bei-
de ploegen weinig geheimen kennen 
voor elkaar. Programma en uitslagen: 
Ga naar www.vv-vorden.nl

Vorden als middenmotor in streekderby 
tegen de nummer laatst Ruurlo
Vorden - Aanstaande zondag, 6 oktober om 14.00 uur, spelen Vorden 
en Ruurlo op het Sportpark ‘t Grote Veld de eerste van drie streek-
derby’s in de maand oktober. Op 13 oktober speelt Vorden 1 uit tegen 
Witkampers in Laren en nadat er op 20 oktober een inhaal/bekerweek-
end op het programma staat is er op 27 oktober de absolute kraker 
PAX - Vorden.

Commercieel directeur Eric Leebeek 
mocht de prijs in ontvangst nemen 
van Willem Brethouwer, directeur 
van MarketResponse. Brethouwer: 
”Uit het onderzoek blijkt dat klan-
ten enthousiast zijn, omdat ze bij 
PLUS het gevoel hebben van een 
buurtsuper; er zijn veel medewer-
kers op de vloer, ze worden vrien-
delijk te woord gestaan en mede-
werkers lopen even met de klant 
mee als ze een product niet kunnen 
vinden.” PLUS is bijzonder inge-
nomen met deze onderscheiding. 
Leebeek: “Deze prijs is voor ons een 
bevestiging dat wij op de goede weg 
zijn om onze ambitie ‘de beste ser-
vicesupermarkt van Nederland’ te 
verwezenlijken.” Hans Eland van 
PLUS Eland: “Al onze medewerkers 
werken elke dag hard om de belofte 
‘PLUS geeft meer’ waar te maken en 
we zijn heel erg blij dat klanten van 

PLUS dit ook zien. Dit gaan we zeker 
vieren!”

Oprechte betrokkenheid
Sinds 2007 vindt de jaarlijkse ver-
kiezing van het Klantvriendelijkste 
Bedrijf van Nederland plaats. De 
winnaar wordt bepaald door een 
onafhankelijk onderzoek dat Mar-
ketResponse uitvoert onder 2.500 
consumenten. In dit onderzoek 
beoordelen respondenten de klant-
vriendelijkheid van bedrijven op 
zes criteria: wees beschikbaar als de 
klant daarom vraagt; maak de be-
lofte die je in reclame maakt waar; 
doe niet moeilijk over formaliteiten 
als de klant wil ruilen; geef fouten 
toe en los ze op juiste wijze op; val 
de klant niet onnodig lastig en wees 
oprecht betrokken bij de klant. Het 
centrale onderzoeksthema van dit 
jaar was oprechte betrokkenheid.

ADVERTORIAL

PLUS Eland 
Klantvriendelijkste 
Bedrijf van 
Nederland 2013
Hengelo - PLUS is het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland. Dat 
blijkt uit onafhankelijk onderzoek door MarketResponse, waarvan 
de uitslag op 24 september bekend werd gemaakt in Leusden.

Om te bepalen of een paard in nood is, is 
het belangrijk om te weten hoe een gezond 
paard eruit ziet en welke aandoeningen 
spoedeisend zijn. De eerste zaken die een 
eigenaar kan controleren is de temperatuur, 
ademhaling, hartslag en de slijmvliezen 
van het paard. De bevindingen kunnen de 
dierenarts een indicatie geven over de toe-
stand van het paard. Tijdens de informa-
tieavond op 10 oktober geven dierenartsen 

Schelto Jonker en Karin Hendriks informatie 
en praktische tips over wat u thuis kunt 
doen, zodat u beter voorbereid bent op 
een noodsituatie. De lezing vindt plaats op 
Dressuurstal Seren aan de Schuttestraat 
10. Aanvang: 19:15 uur, deelname is gra-
tis. U kunt zich aanmelden via de website 
www.degraafschapdierenartsen.nl of tele-
fonisch via de speciale paardenlijn: 0575-
587870.

13:00-16:00   

Met onder andere: 
Karikaturist voor dieren

Demonstratie behendigheid
Demonstratie endoscopie

-



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!

KEIJENBORG       Vraagprijs € 189.000,-- k.k.

Sint Janstraat 48 - Aan de rand van het dorp, 
op een royale kavel van 640 m2! gelegen 
een HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS met 
berging, tuinhuis en diepe achtertuin op het 
westen. Bouwjaar ± 1948. Inhoud ca. 300 m3. 

Woning deels voorzien van dubbel glas en C.V.-
gas. Fraaie ligging aan de rand van het dorp. 
Stenen berging voorzien van een wasruimte.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 26a Vorden Tel. 0575 555733

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

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

NIE
UW

 IN
 

DE V
ERKOOP

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 26a Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

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

HENGELO GLD  vr.pr. q 249.000,- k.k.

Beukenlaan 6 - Op een zeer fraaie locatie gelegen, nabij het 
buitengebied, doch ook op steenworp afstand van het centrum, 
een VRIJSTAAND WOONHUIS met tuinhuis, veel privacy biedende 
achtertuin en oprit. Inhoud ± 360 m³. Perceelsoppervlakte 
365 m². Deels voorzien van thermopane beglazing.
Achtertuin op zuidwesten. Verwarming d.m.v. CV-gas.

OPEN HUIS
ZATERDAG 5 OKTOBER 11.00-15.00 UUR

Heb je altijd al een 
fotoboek willen maken, 
maar weet je niet hoe?

Volg dan nu voor € 37,50 één van onze workshops en 
maak daarna de mooiste fotoboeken!

Kijk voor meer informatie op www.fotoboekenco.nl 
of bel Céline Hissink: 06-10465230.

Schrijf je nu in voor een workshop in september 
of oktober en ga zelf aan de slag!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

TE KOOP:  mooi 
dressoir kersenhout

2.32 breed en 
0.54 diep. 

€ 300,=. 
Tel. 0575 - 46 40 00

*De “Upgrade Offer”-aanbiedingen op de nieuwe Nissan MICRA en NOTE zijn uitsluitend geldig voor klantorders met een datum t/m 31/12/2013. Niet geldig voor lease-orders en/of in combinatie met andere acties. Niet inwisselbaar tegen contanten. Consumentenadviesprijs Nissan MICRA 1.2L Visia v.a. € 10.950,- (o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. 

BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage á € 45,- en kosten rijklaar maken á € 745,-). Consumentenadviesprijs Nissan NOTE 1.2L Visia v.a. € 13.490,- (o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage á € 45,- en kosten rijklaar maken á € 761,-). Afgebeelde opties kunnen afwijken van standaarduitvoering. Raadpleeg voor de exacte 

specifi caties uw Nissan-dealer. De 14% bijtelling geldt voor de Nissan Micra 1.2 DIG-S, tot 1 januari 2014. Vanaf leaseprijs gebaseerd op Nissan MICRA 1.2L Visia en Nissan NOTE 1.2L Visia, o.b.v. 48 maanden/20.000 km per jaar full operational lease via Nissan Business Finance, incl. verzekering excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. Alle wijzigingen 

voorbehouden aan Nissan Nederland.

Overeenkomstig 715/2007.EG. Brandstofverbruik MICRA en NOTE gamma gecombineerd: 3,6-5,1 l/100 km, resp. 27,7-19,6 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 92 gr/km tot 125 gr/km.

V.A. 1 OKTOBER IN DE SHOWROOM
INTRODUCTIE NIEUWE NISSAN NOTE & MICRA

Kruisbergseweg 8 7255 AE Hengelo GLD Tel. (0575) 46 22 44

Kelvinstraat 2 6902 PW Zevenaar Tel. (0316) 52 35 23

www.herwers.nl/nissan

NIEUWE NISSAN MICRA
Bij aankoop van een nieuwe MICRA 

Acenta krijgt u voor slechts € 500,- 

een upgrade naar de Connect Edition.

Uw voordeel: € 750,-!

v.a.  14  % bijtelling

V.A. € 10.950,-*

LEASE V.A. € 279,- P.M.

NIEUWE NISSAN NOTE
Stapt u in de nieuwe NOTE Acenta, 

dan ontvangt u voor slechts € 500,-  

een upgrade naar de Connect Edition. 

Uw voordeel: € 1.000,-!

20  % bijtelling

V.A. € 13.490,-*

LEASE V.A. € 285,- P.M.



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

Wat is: A. Schin, schinne: Roos, huidschilfers. “Owe krage zit vol 
schin.”

 B. Undermelk: Nagenoeg geheel ontvette melk. “Geet dee 
undermelk moar in de varkenszomp.”

 C. Varkenszomp: Voerbak voor varkens. “Derk, zet i’j den 
slaegel van den varkenszomp is effen naor achteren, dan 
kan ik de varkens voorn.”

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Een bezoek aan het museum op 
deze Gelderse Museumdag is zeker 

de moeite waard! De aangepaste
toegangsprijs bedraagt die dag voor
de deelnemende musea euro 1,00. 

Openingstijden en informatie: tot 
en met donderdag 31 oktober iedere
dinsdag, donderdag en zondag van
11.00 tot 17.00 uur, alsmede op de
Gelderse museumdag zaterdag 19
oktober. Informatie ook voor reser-
veringen van groepen: VVV-kantoor
Vorden, tel. 0575 - 55 32 22. Website:
www.heiligenbeeldenmuseum.nl
 
Voor meer informatie kan men bel-
len 0575 - 553527 of 0575 - 556471.

Tijdens de Gelderse Museumdag
Verkoop overtollige voorwerpen 
in Heiligenbeeldenmuseum
Kranenburg - Zaterdag 19 okto-
ber is de Gelderse Museumdag. 
Het Heiligenbeeldenmuseum 
Kranenburg-Vorden aan de Ruur-
loseweg 101, is op deze dag extra 
geopend van 11.00 uur tot 17.00 
uur. Op deze zaterdag wordt er 
een verkoop van overtollige re-
ligieuze voorwerpen gehouden 
zoals beelden van Heiligen, en-
gelen, schilderijen, kruisbeelden 
en boeken over allerlei religieuze 
onderwerpen.

In de strijd om de wereldbeker werd 
Thijs negende en ook tijdens het 
wereldkampioenschap in Kentucky 
(Amerika) werd hij negende. Thuis 
in de woonkamer bij zijn ouders in 
het buurtschap Linde met moeder 
Marja en vader Frits als aandachtige 
toehoorders zei Thijs hoop te hebben 
dat het komend seizoen nog beter zal 
gaan. Thijs: ‘Ik ben volop aan het trai-
nen (mountainbiken) en krachttrai-
ning in de sportschool. De conditie is 
goed en ook lichamelijk zijn er geen 
problemen. Wat dat betreft ga ik met 
een goed gevoel de nationale en voor-
al internationale competities in. Het 
afgelopen jaar dus derde tijdens de 
NK. Begin januari 2014 wordt de nati-
onale strijd in Gieten gehouden en ga 
ik voor de titel. Natuurlijk is Lars van 
der Haar een zeer talentvolle coureur 
en is hij de favoriet.
Mijn sterkste punt is het rijden op 
een zwaar en modderig parcours. Dit 
jaar in Hilvarenbeek, werd er op een 
hard pacours gereden en dat was niet 
in mijn voordeel. In Gieten rijden we 
straks op een nieuw parcours en mag 
het voor mij heel erg zwaar zijn’, zo 
zegt Thijs lachend. De Vordenaar 
staat dit seizoen , samen met de Belg 
Bart Aernouts, nog onder contract bij 
AA Drinks. ‘De contracten worden 
altijd van jaar tot jaar bekeken. Hoe 
het na komend seizoen zal gaan, zie 
ik dan wel weer’, aldus Thijs. Op de 
morgen van ons gesprek heeft Thijs 

niet veel tijd. Hij moet naar Alphen 
(onder de rook van Tilburg) voor de 
wekelijkse training onder leiding van 
voormalig wereldkampioen veldrij-
den Richard Groenendaal. ‘Een pit-
tige training onder auspiciën van de 
KNWU’, zo zegt Thijs van Ameron-
gen.
Prof veldrijder zijn vereist een ijzeren 
discipline. Vader Frits van Ameron-
gen is de vaste begeleider van Thijs. 
Hij rijdt zijn zoon naar elke wed-
strijd zowel in Nederland als in het 
buitenland. Tevens zorgt Frits tijdens 
de wedstrijden voor het wisselen- en 
schoonmaken van de fiets. Over Thijs 
zegt hij: ‘Mijn zoon is een man die 
het van zijn inzet moet hebben. Man-
nen als bijvoorbeeld wereldkampi-
oen Sven Nijs beschikken over meer 
talent. Thijs is kritisch op zich zelf en 
beschikt gewoon over een goede dis-
cipline’, aldus pa Frits. Moeder Marja 
is ook trots op haar zoon en als het 

even kan gaat zij ook als ‘supporter’ 
mee naar de koersen.
Het veldrijden wordt in Europa het 
meest in België beoefend. Thijs: 
‘Prachtig om daar te rijden. Het is 
daar echt volkssport nummer één, 
duizenden enthousiaste toeschou-
wers, grote (bier)tenten, voor de sup-
porters vooral een groot feest. Voor 
de coureurs een geweldige ambian-
ce’, zo zegt Thijs. Eindigde hij vorig 
seizoen tijdens de wereldbeker wed-
strijden op de negende plaats, dit sei-
zoen mikt hij op een plek in de ‘top 
zeven’. Johan Lammerts, bondscoach 
van de Nederlandse ploeg zei dit 
voorjaar in Amerika: ‘Met name in 
de zwaardere crossen benadert Thijs 
van Amerongen de wereldtop en is 
in de toekomst een ‘top vijf’ zeker 
haalbaar voor hem’. ‘Laten we daar 
maar op hopen. De koers kan mij 
niet zwaar genoeg zijn’, zo zegt Thijs 
lachend.

Veldrijder Thijs van Amerongen 
mikt op ‘wereldtop zeven’ positie
Vorden - Toen Thijs van Ameron-
gen het afgelopen voorjaar terug-
blikte op het seizoen 20102/2013 
(periode oktober t/m februari) 
vertelde hij dat het zijn beste sei-
zoen ‘ooit’ was. De 27 jarige veld-
rijder uit Vorden eindigde tijdens 
het Nederlands kampioenschap 
op de derde plaats, achter kampi-
oen Lars van der Haar. Veelvuldig 
oud- Nederlands kampioen Lars 
Boom won het zilver.

Thijs van Amerongen: volop concentratie

De auto moest aan vele criteria vol-
doen, zoals een grote laadruimte, veel 
zitplaatsen en natuurlijk een mooi 
uiterlijk. Met deze opdracht ging 
Tonnie Wassink op zoek en kwam 
uit bij deze Opel Zafira met zeven 
zitplaatsen waarvan er vijf kunnen 
worden weggeklapt, wat een grote 
laadruimte tot gevolg heeft. De door 
garagebedrijf Wassink verzorgde be-
lettering zorgt voor een mooie opval-
lende verschijning.

Dit kan zeker ook worden gezegd van
de veekar die op zeer professionele
wijze en naar vrije hand is voorzien 
van een landschap met dieren. Ge-
heel in de manier van werken zijn de
beide zijkanten afwijkend van elkaar
wat de veekar dan ook tot zeer verras-
send maakt.

Everlien en Albert willen Richard en
Tonnie hartelijk bedanken voor het 
geleverde werk.

Driehoekstransactie in Bekveld

Bekveld - Kinderboerderij Feltsigt was na vele jaren toe aan ‘nieuw’
vervoer voor mensen, kinderen, goederen en vee en is naar volle tevre-
denheid geslaagd bij garagebedrijf Wassink en kunstschilder Richard
Oldenhave.

Tonnie Wassink overhandigt Everlien Janssen de auto en Albert Janssen bedankt Richard
Oldenhave voor het mooie kunstwerk.Lutz is een aansprekende persoonlijk-

heid die een duidelijke mening heeft 
over ombudswerk. PvdA’ers uit di-
verse kernen gaan een team vormen 
dat burgers wil ondersteunen. Deze 

Dinsdag 15 oktober op de Deel aan de Banninkstraat bij Agnes Brinke

Lutz Jacobi installeert PvdA ombudsteam 
Bronckhorst
Bronckhorst - Lutz Jacobi, lid van 
de PvdA fractie in de Tweede Ka-
mer komt naar Hengelo. Zij komt 
naar aanleiding van de installatie 
van het PvdA ombudsteam. Deze 
vindt plaats op dinsdag 15 okto-
ber om 19.30 uur op de Deel bij 
Agnes Brinke aan de Bannink-
straat 20 in Hengelo Gld.

Speciale aandacht gaat naar collectant Nel Alberts uit 
Steenderen; zij collecteerde dit jaar voor de 25e keer voor 
het spierfonds. Alberts heeft mooie herinneringen aan al 
die jaren collecteren. “In de eerste jaren collecteerde ik bij 
de bejaardenwoningen. Veel oudere mensen staan altijd 
open voor een praatje – woar bun ie dan van? Ze dachten 
soms dat ik te jong was om auto te rijden of ze vroegen 
juist of ik ook in een bejaardenwoning woonde.”
Alberts is een fanatieke collectant. “Ik ga altijd nog een 
tweede of zelfs derde keer langs als mensen niet thuis 
zijn. Het is voor een goed doel en ik ben blij dat ik het kan 
doen. En als mensen niet willen geven, dan is dat natuur-
lijk ook niet erg. Maar gelukkig krijg ik over het algemeen 
aardige gulle mensen aan de deur.” 
Met het geld bestrijdt het PBF spierziekten en bewegings-
stoornissen door het financieren van wetenschappelijk 
onderzoek. Jaarlijks kunnen landelijk zo’n acht tot tien 

onderzoeken worden begonnen, vaak voor de duur van 
twee tot vier jaar. Kijk op www.prinsesbeatrixfonds.nl 
voor de lopende projecten. Heeft u een collectant gemist? 
U kunt altijd geld overmaken op giro 969.

Collectanten Prinses Beatrixfonds halen 
recordbedrag binnen
Steenderen - De 28 collectanten voor het Prinses 
Beatrix Spierfonds in Steenderen, Baak, Bronkhorst 
en Toldijk hebben maar liefst 1287,13 euro opge-
haald. De laatste tien jaar was dit bedrag niet meer 
zo hoog.

Wilco Kornegoor (coördinator) overhandigt Nel Alberts een bos 
bloemen voor 25 jaar collecteren

mensen zijn geen professionals, maar 
kunnen heel goed luisteren en ken-
nen de gemeente.
Het PvdA Ombudsteam kan inge-
schakeld worden wanneer mensen 
vastlopen in het oerwoud van regels 
en niet weten waar ze met hun pro-
bleem terecht kunnen. Bijvoorbeeld 
als er een conflict is met het energie-
bedrijf of de woningcorporatie.

U wordt van harte uitgenodigd om 
bij deze bijzondere gebeurtenis aan-
wezig te zijn en kennis te maken met 
het ombudsteam. Voor meer infor-
matie: Jaap van Gijssel 0575-464460. 
Email: jjvg@dds.nl

De routes lopen dan ook door bos-
sen, langs houtwallen en landerijen. 

Voor alle afstanden is er halverwege
een rustgelegenheid. Voor de 30 en 
20 km kunt u tussen 9.00 en 10.00
uur starten. Voor de 15, 10 en 5 km
kunt u tussen 10.00 uur en 14.00 uur
starten. Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met de wandel-
sportvereniging, tel. 0575- 463013
of tel. 0575-462923 of per email op 
h.j.dijkstra@hetnet.nl. Op de website
http://members.chello.nl/h.hulstijn/
vindt u alle bijzonderheden.

Herfstkleurenwandeltocht
Veldhoek - De 53e herfstkleuren-
wandeltocht vindt dit jaar plaats 
op 19 en 20 oktober. Dit jaarlijkse 
wandelevenement, georganiseerd 
door wandelsportvereniging ‘de 
Ploeg’ start bij sportcafé ‘de Veld-
hoek’ gelegen aan de rand van de 
bossen van landgoed het Zand en 
Wolfersveen.



De biologische wijngaarden van Leon en Magda Masselink passen 

helemaal bij de belevenis en bedoe-
ling van Goan Etten: Eet de Ach-
terhoek in de Achterhoek op een 
bijzondere locatie.  Direct naast de 
wijnranken, het proeflokaal en de 
wijnmakerij konden de bezoekers 
aan lange gedekte tafels genieten 
van een voortreffelijk 3-gangen 
menu. Uiteraard bereid van alleen 
Achterhoekse produkten. Voor de 
wijnen Oerlegoed joanitter wit en 
regent rood was het uitsteken van 
een arm voldoende.

Belangstellenden kregen een rond-
leiding in de wijnmakerij en de 
wijnkelder. En genieten was het 
ook van de muziek die helemaal 
past bij zo’n belevenis: De band van 
André van Gessel. Heerlijk um dat 
eiges te beluustere en te ervare. 

In de maand oktober vindt de laat-
ste Gaon! Etten in de Achterhoek 
van dit seizoen plaats en wel in de 
omgeving van Vorden. 

Meer info: www.gaon.nl

Gaon Etten in de wijngaard

Gendringen - Tijdens de Nationale Wijnweek waren in het weekend 
van 28 en 29 september een 10-tal Wijngaarden in de Achterhoek 
open voor het publiek, waaronder Wijngaard Montferland in Gen-
dringen. Op de avond hieraan voorafgaand gaf men gastvrij ont-
haal aan Gaon! Etten in de Achterhoek.

Het onderhoud aan de woning is zo in-
grijpend dat de bewoners niet in hun 
woning kunnen blijven wonen. ProWo-
nen zorgde voor vervangende woon-
ruimte. Bewoners van dertien woningen 
verhuisden naar een bijzondere locatie. 
Zij kunnen namelijk gebruik maken van 
een kamer in het verzorgingshuis Ma-
ria Postel van Stichting Markenheem. 
Dankzij een prettige samenwerking met 
Stichting Markenheem, kan ProWonen 
tot eind van het jaar  dertien kamers 
huren. De kamers staan leeg vanwege 
de verhuizing van het verzorgingshuis. 
Omdat er op de kamers niet gekookt 
mag worden, eten de bewoners dagelijks 
mee met de bewoners van Maria Postel. 

Ook kunnen ze meedoen met de aange-
boden activiteiten van het verzorgings-
huis. Dankzij de inzet van de bewoners
zelf en hun familie en vrienden, verliep
de verhuizing vlekkeloos.

De werkzaamheden in dit groot onder-
houdsproject bestaan onder andere uit
het vervangen van de dakpannen, kunst-
stof goten en luifels. Daarnaast worden
de buitenkozijnen, deuren en ramen 
vervangen door kunststofkozijnen. In
de woning wordt de badkamer en keu-
ken verbeterd. De binnen berging wordt
geïsoleerd en bij de meeste woningen 
voorzien van een extra toiletruimte. Ook
wordt dak-, spouw- en vloerisolatie aan-
gebracht.

Aannemersbedrijf WBC uit Winterswijk
voert de werkzaamheden uit. ProWonen
verwacht eind november het groot on-
derhoud af te ronden. Bewoners kunnen
voor de Kerst in hun vernieuwde woning
wonen.

Bewoners senioren-
woningen Keijenborg 
tijdelijk verhuisd
Keijenborg - Recent verhuisden be-
woners van veertien seniorenwonin-
gen aan de Kerkstraat, Pastorieweg 
en Lindenhof in Keijenborg tijdelijk 
naar een andere woning. ProWonen 
is daar gestart met groot onder-
houd.

Citroën Xsara 1.6i 16v Ligne Prestige jul-01 211.600 Grijs € 1.750

Fiat Grande Punto 1.4 16v Edizione Lusso mei-09 39.569 Blauw met. € 9.000

Ford Focus Wagon 1.6 16v Futura sep-07 131.894 Grijs met. € 8.450

Hyundai Getz 1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 Grijs met. € 6.250

Hyundai i10 1.25i 5drs. I-catcher Airco apr-10 71.925 Rood € 7.750

Renault Scénic 1.6 16v Expression Luxe LPG-G3 mei-04 198.087 Groen met. € 4.500

Suzuki SX4 1.6 Shogun mei-08 73.436 Zwart € 8.950

Toyota Yaris 1.0 Vvt-i 3drs. Idols mrt-04 110.602 Grijs met. € 5.600

Volkswagen Golf 2.0 TFSI GTI jan-05 138.337 Zwart met. € 12.500

Volkswagen Golf United 1.6 5drs. airco, cruise, stoelverw. mrt-08 93.922 Zwart met. € 13.000

Volkswagen Golf Variant 1.9 Tdi 101pk Turijn okt-05 173.267 Grijs met. € 6.250

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Fiat Panda 1.2 8V Emotion
mei-09, 80.241, Zwart metallic

€ 6.250

Peugeot 307 SW 
2,0 16V, 03/2004 

152.000 km
€ 5250,-

Citroen 2cv6 Rood Volledig Gerestaureerd 1986 33,000 km € 9950,-

Peugeot 207 1,6 120pk VTI XS Pack 05/2007 63,000 km € 7850,- 

Peugeot 307 SW 1,6 16v Premium 02/2007 118,500 km € 8450,-

Volkswagen Transp. 1,9Tdi DC Pick Up 09/2006 69,000 km € 9450,-

Verwacht: Peugeot 107 Mill. 5drs zwart 04/2011 66,000 km €  n.n.b.

AUTOMOTIVEREND

M
M Autobedrijf

Melgers
BMW 3-SERIE 320I DYNAMIC EXEC. 121.147 KM 10-2005 € 12.250
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD AUTOMAAT STYLE 7-PER 79.980 KM 01-2009 € 20.950
KIA PICANTO 1.0 5DRS. FESTIVAL 26.310 KM 04-2007 € 6.350
MERCEDES-BENZ C-KLASSE 200 KOMPR. AUTOM. ELEGANCE 48.801 KM 03-2008 € 21.950
NISSAN QASHQAI 1.6 VISIA 88.830 KM 04-2007 € 12.750
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 108.252 KM 01-2003 € 5.250
SEAT LEON 1.4 TSI 5DRS. SPORTSTYLE 124.325 KM 01-2008 € 11.750
SKODA FABIA 1.4 16V SPIRIT 57.516 KM 04-2007 € 7.950
TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 16V SOL CRUISE 5-PERSOONS 99.170 KM 11-2007 € 13.750
TOYOTA YARIS 1.3-16V VVT-I LUNA 156.851 KM 11-2001 € 4.250
VOLKSWAGEN GOLF 1.4-16V COMFORTLINE 173.178 KM 07-2002 € 4.250
VOLKSWAGEN POLO 1.4 16V 3DRS. SPORTLINE 114.981 KM 02-2004 € 6.750

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Volkswagen
Polo 1.4 16V

3-drs. Sportline
114.981 km, 2004

€ 6.750

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

VOLVO V70 2400 T
STATION, bj. 2000 € 4.250,-

RENAULT CLIO 1600 5-DRS RIPCURL 2007 8950
OPEL ASTRA 1800-16V ELEGANCE 2004 6450
KIA SPORTAGE 2500 V6 AUTOMAAT 2008 11950
SUZUKI SX-4 1600 5-DRS COMFORT 2008 9350
VW JETTA 1600 TRENDLINE 2006 8950
VW TIGUAN 1.4 TSI 110 KW 4-MOTION 2008 19950
PEUGEOT 307 1600-16V 5-DRS 2001 3450
PEUGEOT 207 1.4-16v3-DRS 2006 6950
PEUGEOT 307 SW1600-16V PREMIUM 2006 8450
OPEL VECTRA1800-16V ELEGANCE 2003 5450
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005 7950
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 9950
SAAB 9-3 SPORT TURBO 2004 6950
CHEVROLET  TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT 2004 9950
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 13950
MITSUBISHI OUTLANDER 4WD 2.4 SPORT 2004 9950
MERCEDES ML 270 CDI AUTOMAAT 2003 7950
VOLVO V70 2.4 T COMFORT 2001 5950
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Inmiddels is het samen-
werkingsproject in een 
stichtingsvorm omgezet: 
‘Stichting Vrijwillige 
Schulddienstverlening 
Bronckhorst’. Het be-
stuur wordt gevormd 
door Anja Jolink te Zel-
hem, Riek Wildenbeest 
te Halle, Ben Wagenvoort 
en Wim Enzerink te Vor-
den en Gidie Ritzerveld 
te Zutphen. Vrijwillige 
coördinator is Henry Gos-
selink te Zelhem.

Doelstelling van de stich-
ting is ondersteuning 
verlenen in het voorko-
men en helpen oplossen 
van financiële(schuld)
problematiek van parti-
culieren. Inmiddels heb-
ben de eerste vrijwillige 
maatjes hun opleiding af-
gerond en zijn al samen 
met de coördinator actief 
in het ondersteunen van 
mensen in Bronckhorst 
met een schuldenproble-
matiek.

De toename van huis-
houdens met schulden 
neemt schrikbarend toe. 
De schuldenproblema-
tiek komt niet alleen 
voor bij mensen die pro-
blemen hebben met het 
budgetteren van hun 
uitgaven, maar ook ten 
gevolge van inkomensda-
ling door werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid, 
scheidingen etc. Uit lan-
delijk onderzoek is ge-
bleken dat 10 % van de 
huishoudens problema-
tische schulden heeft en 
dat vooral veel jongeren 
te kampen hebben met 
forse schulden.
Wanneer iemand het 
niet meer ziet zitten om 
de financiële zaken op 
orde te krijgen, dan kan 
een beroep worden ge-
daan op een maatje die je 
geheel belangeloos helpt. 
Helpt met het verkrijgen 
van inzicht in de finan-
ciële situatie, helpt met 
budgetteren of overleg 

voert met schuldeisers of 
iemand ondersteunt in 
een regeling van schuld-
sanering.

De welzijnsorganisaties 
in Bronckhorst gaan 
de dienstverlening bin-
nenkort nog verder ver-
breden door een maat-
jesproject voor thuisad-
ministratie. Mensen die 
even hulp nodig hebben 
bij het ordenen van hun 
administratie of een 
klankbord nodig hebben, 
omdat men plotseling er 
alleen voor komt te staan 
doordat in het verleden 
de partner de administra-
tie verzorgde.

Waar kunt u terecht 
voor 
informatie en/of hulp?
U kunt plaatselijk terecht 
bij de welzijnsadviseur 
van de stichtingen Wel-
zijn,  of via de website: 
www.sswb.nl

Meer maatjes nodig
Dat deze dienstverlening 
in een behoefte voorziet 
blijkt wel uit de forse 
toename van het aantal 
hulpvragen en Schuld-
HulpMaatje heeft dan 
ook dringend uitbreiding 
nodig van het aantal vrij-
willige maatjes. Het werk 
is best complex en soms 
moeilijk, maar ook heel 
erg dankbaar. De ma-
tjes worden ondersteund 
en begeleid door een 
ervaren coördinator en 
bovendien ontvangt men 
een gedegen opleiding/
training, alvorens aan de 
slag te gaan. 

De gemeente Bronck-
horst neemt middels een 
subsidie de opleidings-
kosten van de maatjes in 
2013 en 2014 voor haar 
rekening, maar de stich-
ting is ook aangewezen 
op fondsen en donaties 
om dit belangrijke werk 
te kunnen doen.

Schuldhulpmaatje 
nu ook in 
Bronckhorst
Bronckhorst - De Stichting Samenwerken Wel-
zijn Bronckhorst en het Diaconaal Netwerk
Bronckhorst hebben samen de schouders gezet 
onder een Maatjesproject voor vrijwillige schuld-
hulpverlening. SchuldHulpMaatje is een lande-
lijk netwerk voor schuldhulpverlening door
vrijwilligers. Zij zijn professioneel getraind en
gecertificeerd.

Voorgaande poëziemid-
dagen inspireerden 
dichters en publiek. Het 
thema van deze poëzie-
middag is  ‘Stilte’. Dit kan 
in één of meer gedichten 
uitgewerkt worden. Ge-
dichten met een ander 
thema zijn ook welkom. 
De voordrachten zullen 
afgewisseld worden met 

improvisaties op de piano 
door pianist Jack van Do-
dewaard van Het Klavier 
in Vorden.

Belangstellenden kun-
nen zich tot 28 oktober 
aanmelden door een aan-
tal gedichten te mailen 
naar deburgerij.vorden@
gmail.com of per post te 
sturen naar Galerie De 
Burgerij, Zutphenseweg 
11, 7251 DG Vorden. Bij 
te veel aanmeldingen zal 
een selectie plaatsvinden.

Voor meer informatie: 
06 - 57 07 95 58.

Oproep aan dichters in de Achterhoek

Poëzie en muziek 
in Galerie De 
Burgerij
Vorden -  Donderdag-
middag 7 november 
biedt Galerie De Burge-
rij dichters uit de Ach-
terhoek de gelegenheid 
zelf geschreven gedich-
ten voor te dragen, al 
dan niet in dialect.

Heemzorg v.o.f. zoekt voor de zorgverlening binnen 
het kleinschalige woon-zorgcomplex
“De Heemhoeve” aan de Bultenszijweg te Zelhem 
een
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Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die 
zelfstandig werken een uitdaging vinden.
Het aantal uren is bespreekbaar.

Sollicitaties tot 30 oktober 2013 per mail naar 
sollicitatie@heemzorg.nl of per brief naar 
Heemzorg v.o.f., Bultenszijweg 18, 7021 JX Zelhem.

Voor informatie: www.deheemhoeve.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten

MANAGER OPERATIONS M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - Vacaturenummer VIO1178736

Omschrijving
In deze MT-functie ben je verantwoordelijk voor de productie en 
werkvoorbereiding. Als Manager Operations geef je leiding aan 
4 teamleiders in de productie en daarnaast stuur je de werk-
voorbereiding en inkoop (5 personen) rechtstreeks aan. Je bent 
verantwoordelijk voor de realisatie van de productieplanning, de 
uitvoering van werkzaamheden ter verbetering en optimalisatie van 
de productieprocessen en het implementeren van eventuele nieuwe 
technieken. Bovendien draag je bij aan de verdere ontwikkeling 
van de kwaliteitsbewaking. Je legt verantwoording af aan de Plant 
Manager. Je bent een people manager die in staat is medewerkers 
te stimuleren en te laten ontwikkelen. Je hebt ervaring met het 
opzetten en (laten) uitvoeren van verbetertrajecten. Je bent stress-
bestendig en oplossingsgericht, ook als het eens tegen zit. Verder 
beschik je over goede communicatieve vaardigheden.

Functie criteria

RÖNTGENLASSER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - Vacaturenummer VMK1179021

Omschrijving

certificaten dan biedt deze functie jou wellicht een mooie uitdaging. 

Functie criteria

STORING-/ONDERHOUDSMONTEUR E M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - Vacaturenummer VIO1128992

Omschrijving
Je houdt je bezig met het verrichten van elektrotechnisch onder-
houd, het uitvoeren van inspecties, het analyseren en verhelpen 
van storingen en defecten, het effectief en efficiënt uitvoeren van 
periodiek elektrotechnisch gerelateerd onderhoud, het verrichten 
van inspecties en controles aan de elektrotechnische installaties, 
het zelfstandig analyseren en oplossen van storingen en het ver-
richten van herstelwerkzaamheden, het uitvoeren van eindcon-
troles op het onderhoud, het stellen van diagnoses en doen van 
verbetervoorstellen ten aanzien van storingen. De onderhouds-
werkzaamheden worden in de werkplaats uitgevoerd en in geval 
van storingen op locatie in de regio.

Functie criteria

niek, of mechatronica

in het weekend).

STORING-/ONDERHOUDSMONTEUR E M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - Vacaturenummer VMK1175809

Omschrijving

ben je verantwoordelijk voor het voorzien in een behoefte aan aan-
biedingen en offertes ten behoeve van de technisch commerciële 
afdeling en de klant. Je taken zijn: het tekenen van een functioneel 
ontwerp van een geheel productiesysteem of een gedeelte daarvan 

van alle relevante systeemonderdelen, het vastleggen van de 
berekeningen in het projectdossier, het opstellen van offertes, het 
begeleiden en bewaken van het vervolgtraject van de offerte, het 
onderhouden van contacten met alle relevante personen en afde-
lingen tijdens de offertefase.

Functie criteria

“Jij komt toch ook 
op 3 oktober?”

 Kom in contact met werkgevers

 Ruim aanbod aan vacatures

 Sollicitatietips

 Vrije inloop

 Gratis entree

Meld je aan op 
www.vacaturepodium.nl

Vacaturepodium wordt mede mogelijk gemaakt door



Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 

info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl
Go ed Ge zien

NVM OPEN HUIZEN DAG IN DE ACHTERHOEK

5 oktober 11.00 - 15.00 uur

Strodijk 3
Woonboerderij gelegen aan de rand
van het dorp €  459.000,= k.k.

Fokkinkweg 18
Vrijstaande woning op groot perceel

€  349.000,= k.k.

Middenweg 56
Royale helft van dubbel woonhuis
met garage  €  257.500,= k.k.

Prunusstraat 20
Helft van dubbel woonhuis 
met garage €  197.500,= k.k.

Ruurloseweg 36b
Vrijstaande woning met garage en 

kantoor/werkkamer     €  330.000,= k.k.

Rozenstraat 9
Vrijstaande semi-bungalow 
met garage €  199.000,= k.k.

Beatrixlaan 3 - Royaal vrijstaand woon-

huis met souterrain     €  395.000,= k.k. 
/ met duokoop €  262.775,= k.k. 

Zuivelweg 26 
Royaal vrijstaand woonhuis aan de rand

van het centrum €  389.000,= k.k.

Rijnweg 12
In bosgebied gelegen landhuis op
9230 m2 grond €  799.000,= k.k.

Hanenhoek 33
Vrijstaand woonhuis met garage in 
mooie woonstraat    €  359.500,= k.k.

Bruinderinkweg 3
Gunstig gelegen, royale, sfeervolle
woonboerderij  €  649.000,= k.k.

Kastanjelaan 8
Mooie jaren ‘30 woning met kantoor/
praktijkruimte €  359.000,= k.k.

Schiphorsterstraat 12
Helft van woonboerderij met bijge-
bouw en schuur        €  349.000,= k.k.

Roggestraat 10
Vrijstaand woonhuis 
met garage €  199.000,= k.k.

Hans Memlingstraat 16
Half vrijstaande semi-bungalow 
met garage €  229.000,= k.k.

Hendrik Mesdagstraat  2
Vrijstaande woning 
met garage €  324.000,= k.k.

VORDEN HENGELO HENGELO HENGELO

HENGELO HENGELO HENGELO HENGELO

HENGELO ZELHEM HENGELO HENGELO

TOLDIJK HALLE ZELHEM ZELHEM

Dreef 4
Helft van dubbel woonhuis met 
garage en carport      € 250.000,= k.k.

Weegbreeveld 1
Geschakelde woning met  comfor-
tabele werkruimte     € 310.000,= k.k.

Pattonstraat 2
Luxe uitgebouwde  
bungalow € 399.000,= k.k.

Spalstraat 45
Luxe afgewerkt appartement op
de begane grond       € 175.000,= k.k.

HENGELO DOETINCHEM DOETINCHEM HENGELO


