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Lovende woorden waren er over en 
weer van de betrokken partners. En, 
er blijken verrassend genoeg ook veel 
overeenkomsten te zijn tussen de op 

het oog zo verschillende organisa-
ties. Neem bijvoorbeeld de leeftijd. 
Zowel bij Sensire en Yunio als bij de 
bieb kunnen jong en oud terecht. 

Mevrouw Baas, wijkverpleegkundige 
bij Sensire, heeft in de korte tijd dat 
haar organisatie samenwerkt met de 
bieb, ook al ontdekt dat er veel van 
elkaar te leren is: “Ik heb de laatste 
jaren te weinig tijd gehad om te le-
zen, maar sinds kort werp ik vaak 
een blik in de boekenkast van mijn 
cliënten. Het zegt veel over een per-
soon: een mens is wat hij leest.” Die 
gedachte zou kunnen voorkomen dat 
medewerkers in de bekende valkuil 
stappen: “Het gevaar is dat we den-
ken: de mens is zijn ziekte.” Behalve 
wijkzorg, zijn ook het consultatiebu-
reau, de diëtist en het maatschappe-

Verzamelgebouw bieb, Sensire, Yunio en ProWonen officieel geopend

‘Het leven in een notendop onder 
één dak in Vorden’

Vorden - Jaren geleden was niet voor te stellen dat beide instanties 
onder één dak zouden komen. De bieb, een plek waar het omslaan van 
een bladzijde in alle stilte te horen is en het consultatiebureau, waar 
het een komen en gaan is van ouders met huilende kinderen. Toch 
komen klanten en cliënten van de Bibliotheek Vorden en Yunio, maar 
ook Sensire en ProWonen allemaal via dezelfde deur naar binnen in 
het gebouw aan de Raadhuisstraat 5 in Vorden. Een uiterst trotse bur-
gemeester Aalderink verrichte woensdag 26 september de officiële 
opening van het pand. “Hier vind je het leven in een notendop”, zo 
verwoordde mevrouw Willems van de Bibliotheek West-Achterhoek 
deze bijzondere samenwerking op mooie wijze.

lijk werk vertegenwoordigd aan de 
Raadhuisstraat.
Het tot sfeervol en modern verbouw-
de pand is van woningcorporatie Pro-
Wonen en wordt gehuurd door de
gemeente Bronckhorst. Daaruit blijkt
dat ProWonen een woningcorporatie
is die meer doet dan huizen bouwen
en de gemeente laat zien dat een bieb
in Vorden onmisbaar is. Burgemees-
ter Aalderink liet tijdens zijn toe-
spraak weten dat hij overal waar hij
komt, trots vertelt over dit soort voor-
beelden van samenwerking in zijn
gemeente. Hij benadrukt nog eens
dat iedereen weet dat het echt anders
moet nu er bezuinigt gaat worden
en de samenleving zo verandert. “De
kunst is om meer te doen met min-
der”, vertelt de burgervader. “En wat
zou het toch 
mooi zijn als 
de huilende 
kindertjes die 
voorbij lopen 
op de terugweg 
een boek uit 
de bibliotheek 
meenemen.”

Bekijk op Contact.nl een video-
interview dat we bij de ingebruik-
name van het pand hadden met
Wiep Broekhuijsen, directrice 
van Bibliotheek West-Achterhoek

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Collectanten Wichmond in de bloemetjes

Wichmond - Afgelopen week wer-
den een aantal dames die al jaren in 
Vierakker/Wichmond voor de Nier 
Stichting collecteren, door het hoofd-
bestuur in de bloemetjes gezet. Dat 
waren onder meer: H. Kornegoor, L. 
Wesselo en R. Stoltenborg (20 jaar); 
W. Pardijs (25 jaar) en T. Dimmen-
daal en A. Garritsen (35 jaar).

Deze week
in Contact

www.weevers.nl

In de derde week van november verschijnt Weevers Grafi media voor 
het eerst met een Uitvaartkatern in het Contact. Een katern gericht op 
alle facetten van ‘het einde’. Maak gebruik van deze unieke mogelijkheid 
om uw producten en diensten onder de aandacht te brengen.

Meer informatie & reserveren: Jan Marinissen of Dyanne Schiphorst  
advertentie@contact.nl of tel. 0575-551010

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset afterpress

Uitvaartkatern
Verschijning: week 46

Oplage: 33.200

Aanleveren: 23 oktober 2012

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

20 rozen

€ 5.00



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

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

Alleen op afspraak.

Overgangsconsulente 
Jose la Croix in Baak, 

tel. 0575-560381, 
  www.joselacroix.nl

Het APPELSEIZOEN is
weer begonnen. Per kist
of per kg, moes op bestel-
ling. We zijn er elke dag 
behalve dinsdag. Ooijman 
- Groenloseweg 37 - Ruurlo 
- 0573-491261.

�

Vlaai van de week

Stoofperenbavaroisevlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding

Crackers    div. soorten € 1,99
Speculaas  250 gram € 3,75
Aanbiedingen geldig van di. 2 t/m za. 13 oktober

Romantisch concert met
kaarslicht van Trio Delta op 6
okt. in Kulturhus Ruurlo om
20.30 uur. Kaarten à € 17.50 
via www.kunstkringruurlo.nl

�

Schuurverkoop
op niveau

Elke zaterdag
t/m 17 november
11.00-16.00 uur

Servieskast
&

uw-servies
Whemerweg 20, Almen

Dorpskerk Vorden
Zondag 7 oktober Gezamenlijke Jongerendienst in de Gerefor-
meerde kerk, 10.00 uur, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 oktober Gezamenlijke Jongerendienst in de Gerefor-
meerde kerk, 10.00 uur, ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 7 oktober 10.00 uur, ds. Deddie v. Alphen, Warnsveld.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 6 oktober 18.30 uur, Woord- en communieviering, J. 
van Kranenburg, m.m.v. Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 oktober 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
Koorleden.
Zondag 7 oktober 10.00 uur, Woorddienst - Kindernevendienst, 
Groep 2, Herenkoor.

Tandarts
6 - 7 oktober J.J. de Kruif, Vorden (0575) 55 33 72.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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 14.00-19.30 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.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar 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.

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

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

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 Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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, 
zo 17.00 - 18.00 uur.

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285. 
Fax 0314 360287. e-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. Coördi-
nator: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl Admini-
stratief medewerker: Willy Gotink, e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek op 
afspraak. Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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, doorverwijzing 
huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Aanbiedingen geldig t/m maandag 8 oktober.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

De lekkerste handsinaasappelen zoet en
vol sap elke 2e kilo voor de halve prijs

Grote zak gesneden hutspotmix met gratis
geschrapte aardappelen voor 2 personen 2.99
Witlof met gratis pakje Hollandaise saus
van Garde d’Or kilo 1.79
Hollandse blauwe druiven 500 gram 3.99
VOOR ELKE OVEN EEN FEEST!!!
Wegens succes herhaald! Diverse soorten
2-persoons ovenschotels in een
GRATIS porseleinen ovenschaal 9.98

Wilt u uw oud ijzer
kwijt? Bel gewoon Frits
Peppelinkhausen, tel (0575)
55 29 16. (06) 51 60 15 16.

�Fil.ver. vraagt te koop: 
Postzegelverzamelingen, 
liefst vooral Ned. Tel. 0313 
475774.

�

Te koop: kleine baaltjes 
stro en hooi + grote balen
stro onkruidvrij. Tevens ge-
vraagd landbouwgrond 
voor het telen van graan. J. 
Gosselink Toldijk, tel. 06-
51946908.

�

Gezocht: Fijne collega
voor een hondenuitlaat-
service. Enige kennis van
hondengedrag, rijbewijs en 
klantgericht zijn is een pre. 
Tel: 06-40729031 tussen 17 
en 18 uur.

�

Dagmenu’s 3 t/m 9 okt.
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 3 oktober 
Groentesoep / Zuurkoolovenschotel met gehakt en ananas, 
verse worst en jus, zuurgarnituur.
Donderdag 4 oktober 
Karbonade de Rotonde, aardappelen en groente / Tiramisu 
met slagroom.
Vrijdag 5 oktober 
Minestronesoep / Zalmfilet met mosterdsaus, peterselie 
aardappelen en rauwkostsalade.
Zaterdag 6 oktober (alleen afhalen / bezorgen)
Lasagne de Rotonde Parmezaanse kaas en rauwkostsalade / 
IJs met slagroom.
Maandag 8 oktober
Runderbouillon met flensjes / Duitse biefstuk met gebak-
ken uien, frieten en rauwkost.
Dinsdag 9 oktober 
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

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

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



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 ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

 

Gezocht: Fijne collega 
voor een hondenuitlaatservice. 

Kennis van hondengedrag, 
rijbewijs en klantgericht zijn is 

een pre. Tel: 06-40729031 
tussen 17 en 18 uur

In Memoriam:

Gerrit Meutstege

* 19-11-1946 † 29-09-2012 

Na een slopende ziekte is Gerrit Meutstege op  
29 september overleden. Een strijd die niet te win-
nen was.
Hiermee verliezen wij een ‘op en top’ verenigings-
man. Een kleurrijk figuur met een zwart-wit hart. 
Tot op het allerlaatste moment bleef hij actief voor 
de PR-commissie.
In verband met zijn ziekte was hij onlangs gestopt 
met de ontvangstdienst en als omroeper van het 
1e elftal.
 
Gedurende 53 jaar was hij een zeer actief lid van 
onze vereniging.

Begonnen als juniorenlid, er waren destijds nog 
geen pupillen, stroomde hij later door naar het eer-
ste elftal waarmee hij in het seizoen 1964 -1965 het 
kampioenschap behaalde en promoveerde naar de 
vierde klasse. 
Dit talent bleef niet onopgemerkt.
Voor de Graafschap speelde hij 2 seizoenen be-
taald voetbal (van 1970 tot 1972). Daarna keerde 
hij als aanvoerder terug bij onze vereniging.
Een sierlijke en markante speler, atletisch en met 
een uniek spelinzicht. Dit probeerde hij ook over 
te dragen in zijn jaren als jeugdleider van diverse 
teams. 
Daarnaast vervulde hij nog vele andere functies. 
Wij zullen zijn humor, maar ook zijn rake opmerkin-
gen missen.

Gerrit, wij hopen dat je nu je rust zal vinden na deze 
lange en zware strijd.

Wij wensen Jannie, Anne en Thijs, Esmee en 
 Karien heel veel sterkte de komende tijd.

Bestuur voetbalvereniging S.V. Steenderen

Met verdriet hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

André Teunissen
André heeft van 1968 tot 1990 samen met zijn vrouw  
leiding gegeven aan Modecentrum Teunissen.

Hij bleef betrokken bij ons bedrijf.

Corrie Roon en Rob Teunissen
en alle medewerksters van Teunissen Mode

Donderdag 4 oktober 2012 zijn wij gesloten.

Ruurlo, Dorpsstraat 60

Met respect en dankbaarheid staan we stil bij het 
overlijden van

Jan van Bommel

Wij zijn bedroefd om het verlies, maar dankbaar 
voor wat hij voor onze vereniging heeft betekend.

We hebben Jan leren kennen als iemand  die zeer 
betrokken was bij onze vereniging, je kon altijd 
een beroep op hem doen. Hij is jarenlang speler 
geweest, zelfs tot op late leeftijd, zette zich in als 
jeugdleider/trainer en heeft zich verdienstelijk ge-
maakt als scheidsrechter.

De herinnering aan de prettige samenwerking zal in 
onze gedachten blijven.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd.

Bestuur en leden van S.V. Ratti

Liefde overwint alles...

Op 25 & 29 september 2012 
hebben wij de bekroning op 
onze liefde gevierd.

Het waren onvergetelijke en fantastische dagen!!

Wij willen iedereen bedanken voor jullie warmte 
en liefde!

Henk & Alice 
Beumer-Rouwenhorst

Hengeloseweg 34
7021 ZT Zelhem

VVV Snertfietstocht Ruurlo
Zondag 7 oktober a.s.

Start tussen 11.00 en 13.00 uur bij
De Keizerskroon, Dorpsstraat 15, Ruurlo

Keuze uit 2 routes; 25 km en 45 km.
De route van 25 km is scootmobiel toegankelijk.

Deelnameprijs € 5,- incl. bord snert 
of tomatensoep

Inl. VVV Ruurlo 0573-453926

Vakantiekilootjes 
eraf?

Naar Jerna Bruggink

op een draf!

Met Herbalife en 

Jerna’s coaching is

dat geen straf.

Bel 06-55 166 420

Tuinmeubelen in de winter opslaan? 
Voor opslag van (tuin) meubelen,

mail naar: tuinmeubelopslag@hotmail.com 
Meldt uw wensen of kijk voor de mogelijkheden op 

www.brocantebronckhorst.nl

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende 
blijken van medeleven, die wij ontvingen na het 
overlijden van onze lieve moeder, oma  en omi

Hermien van Houte-Driezes

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen 
zijn die haar missen. Dit zal ons tot steun zijn in de  
komende tijd.

Josje en Gerhard
Trudy en Tonny
Elly en Frits
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, september 2012

Mijn papa en mama zijn dolgelukkig dat ik er ben!

Gijs Wolsink
25-09-2012

Mijn trotse ouders zijn:
Maarten Wolsink en Esther Menkhorst

Akkermansstraat 2a
7021 LW Zelhem

Wat zijn we blij,
met zo’n mooi meisje erbij!

Anouk
23 september 2012

Trotse ouders:
Christiaan Lichtenberg en Susanne van der Tol
Grote broer: Jesse

Het Kerspel 40
7251 CV Vorden



Etos Barendsen Vorden bv

Zutphenseweg 3

7251 DG Vorden

www.barendsen-vorden.nl

Maakt je mooier!

Beautydag
zaterdag 6 oktober
Laat je inspireren en adviseren over de 

nieuwste najaarstrends.

Koop je voor € 15,00 aan producten dan 

ontvang je een leuke verrassingstas.

Speciaal op deze dag:

diverse demonstraties!!

Kom je ook?
SOVITAL 

LICHT 
MEERGRANEN

NU VOOR

€ 2.09

WITTE
BROODJES

6 VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 2 t/m zaterdag 6 oktober

HERFST-
VLAAI

 KLEIN
€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25

www.refreshteacaps.nl

Geniet van de zon met een mooie bruine tint en 
een slanker- en sterk figuur!
Je goed en fitter voelen met een mooie huid en minder kilo’s? 

Refresh Teacaps helpt! met EGCG, het wonderstofje uit groene thee!

D
ez

e
 p

ri
js

 is
 g

eldig tot en m
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42 caps
startverpakking

5,50

Kortingsbon Refresh Teacaps 
TV Actie zaterdag 27 oktober RTL 4 

Etos Barendsen - Zutphenseweg 3, 7251 DG Vorden (centrum)

Kijk op 27 oktober 2012 a.s. zaterdagmiddag op RTL4
LifestyleXperience of uitzending gemist

*alleen geldig bij inlevering van deze kortingsbon bij Etos Barendsen te Vorden

Barendsen

Zonne-energie... interessanter dan ooit!

bouwkeurGROEP bv
Tel: (0572) 38 26 09 

15%
SUBSIDIE

ZUTPHEN 



GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

52ste HERFSTKLEURENWANDELTOCHT
OP 20 EN 21 OKTOBER A.S.

Start: zaal de Veldhoek,

 Varsselseweg 55 Veldhoek

Starttijd 30 en 20 km: 09.00 uur - 10.00 uur.

Starttijd 15,10 en 5 km: 10.00 uur - 14.00 uur.

Organisatie:
Wandelsportvereniging de Ploeg

Informatie:
tel. 0575-463013 / 0314-641531

www.wsvdeploeg.tk

CULTUURFONDS
nodigt u uit om mee te gaan naar de

DUTCH DESIGN WEEK
IN EINDHOVEN

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

1695

14951395

795

Reis rond de wereld

Het leven van een loser 5
Jeff Kinney

Reis rond de wereld 
met nijntje
Dick Bruna

NIEUW
De avonturen van 
Marco Polo
Geronimo Stilton

gratis kinderboeken
week geschenk 
bij aankoop van €10,- 
aan kinderboeken

kinder
boeken
week
ontdek de wereld 
met bruna
3 t/m 14 oktober

Raadhuisstraat 22, 7251 AB  Vorden
Tel. 0575 - 553100

Gevraagd:

Vakantiewerkers voor 
de herfstvakantie
Firma Lucassen Boomkwekerij

Oude Zutphenseweg 6a, 7251 JX  Vorden

Tel. 0575 556722

E-mail: info@lucassen-boomkwekerij.nl



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

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11 06 22467236
Vorden 0575 519701
www.kaspervrielink.nl info@kaspervrielink.nl

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

 Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden 
Telefoon 0575 55 15 14  Email: info@helminkwonen.nl

 J.W. Hagemanstraat 3  7151 AD Eibergen 
Tel. 0545 47 41 90  Email: helmink@colorsathome.nl

Helmink maakt het mooier bij u thuis

Easy Sit biedt zitcomfort
dat aansluit bij uw wensen

Met Easy Sit zit u zeker goed!

Kijk voor meer 
informatie op 
www.easysit.nl

De op maat gemaakte Easy Sit fauteuil kenmerkt zich door het 
fl exibel verstelbare zitcomfort. Easy Sit is de onbetwiste top als het 
gaat om zitcomfort en onderscheidt zich al meer dan 20 jaar door 
maatwerk, vakmanschap en degelijke Hollandse kwaliteit. Kom het 
nu ervaren bij Helmink Wonen. Wij denken met u mee naar een 
passende zitoplossing.

  Veel opties mogelijk, zoals: 
lendepomp, draaiplateau, 
accu of nekkussen.

  Veel stof- en lederkleuren 
mogelijk.

  Standaard uitgerust met 
Topswing, de verstelbare 
hoofdsteun van Easy Sit.

Altijd persoonlijk
zitcomfort!

Uniek!
Het grote succes:
Draaiplateau i.c.m. sta-op

h door het 
top als het 
0 jaar door 
t. Kom het 
e naar een 

Geheel voor u 
op maat gemaakt:

 Zithoogte

 Zitdiepte

 Zitbreedte

 Rughoogte

 Armleuning hoogte

 www.helminkwonen.nl

Bij de Stichting Veilingcommissie aan de Enkweg 11 te 
Vorden kunt u iedere dinsdag t/m zaterdagochtend van 09.00 
tot 12.00 uur en op dinsdag, donderdag - en vrijdagmiddag 
van 14.00 tot 17.00 terecht voor 2ehands meubels, kleding, 
witgoed, electronica, huishoudelijke artikelen, boeken enz.
Inbrengen van goed verkoopbare artikelen kan tussen 09.00 
uur en 10.00 uur of d.m.v. een telefonische afspraak (06-
44629049).
Tevens kunt u via dit telefoonnummer een afspraak maken 
voor doordeweeks halen of brengen van spullen. Kijkt u ook 
eens op onze website: www.veilingcommissie.nl

Live muziek
vrijdag 12 oktober

Aanvang 21.00 uur

D.O.M. &
Desperate Blues Band

Volks-
feest 

Varssel
vrijdag 5 oktober 2012
19.15 uur Blijspel “’n Hond met Veren”
 door VARSSELS VOLKSTONEEL
 Na afloop dansen met KEEP IN TOUCH

zaterdag 6 oktober 2012
13.30 uur Opening van de VOLKSSPELEN
 MACHINISTEN KAMPIOENSCHAP
20.30 uur FEESTAVOND met muziek van 
 TRIGGER

zondag 7 oktober 2012
11.45 uur: LAWAAIOPTOCHT vanaf school
12.30 uur: ZESKAMP  voor kinderen
14.00 uur: goochelaar / entertainer  MAGIC JACK
15.00 uur: gezellig muziekmiddag met  HAYLOFT
 en nog enkele shows van Magic Jack

Alle activiteiten vinden plaats in en rondom de feest-
tent nabij de Varsselse Molen. Op het Varssels feest is 
iedereen welkom die  van een oergezellig feest houdt.

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Phalaenopsis
Diverse kleuren. 
Potmaat 12 cm. Per stuk

van 12,99Cvoor 

6,99

Vlinderorchidee

wk 40. Geldig van 04-10 t/m 10-10. OP=OP

 Cursussen  Workshops  Kinderpartijtjes 
 Opdrachten  Reparaties  Trouwringen

Ook voor sieraden in opdracht en reparaties.

Beekstraat 12a    7227 NC Toldijk    Tel. 0314-640945



Wie nog wat nodig heeft voor die 
mooie tafel kan heel goed terecht 
bij de zaterdagse schuurverkoop van 
Servieskast Almen. Hier is een fantas-
tische keus aan, met name niet meer 
in productie zijnde serviesonderdelen 
van Wedgwood en Villeroy & Boch en 
brocante. Samen met de grote keus 
aan puzzels van Wasgij en Jan van 
Haasteren biedt dit de kans om net 

dát cadeau te kopen waarmee je een
ander (of jezelf) heel erg blij maak. 

De schuurverkoop vindt plaats op alle
zaterdagen tot en met 17 november
aan de Whemerweg 20 in Almen van
11-16 uur. Daarnaast zijn we altijd op
afspraak geopend. Meer info: 
www.servieskast.nl, www.uw-servies.nl
& www.marceldespeelgoedman.nl

Een mooi gedekte tafel…

Almen - Bij deze feestelijke decembermaand hoort natuurlijk een 
mooi gedekte tafel waaraan we urenlang met familie en vrienden kun-
nen genieten van winterse gezelligheid, lekker eten en elkaars gezel-
schap. Met Kerst bereikt dat mooie tafelen een hoogtepunt.

Bij de marktkooplieden krijgt u 
enveloppen met kans op een kadobon. 

In de speciale marktkraam kunt u
deze kadobon inleveren voor een prijs.

Wij hopen weer op een geslaagde
aktiemarkt.

Najaars-aktiemarkt 
op de markt in Vorden
Vorden - Op vrijdag 5 oktober a.s. 
is er weer de najaars- aktiemarkt.

De opblaas-
bare versies 
van Bertus op 
zien Norton 
en Tinus op 
zien BSA za-
gen vanaf het 
dak van het 
podium dat 

het goed was. Het feest van de jubi-
lerende vereniging was meer dan 
geslaagd. Oud-gedienden als Bennie 
Jolink en ‘vliegende tandarts’ Gerrit 
Wolsink waagden zich weer op het 
Hengelse Zand. 

De Sahara stond tjokvol met crosslief-
hebbers die er in de jaren zeventig en 
tachtig ook al bij waren, maar ook 

de jongere generatie zag onder het 
genot van een biertje hoe het zand 
opspatte in de heerlijke najaarszon.

De ene crossliefhebber koos er voor 
om dicht met de neus op de actie te 
staan, terwijl de ander een stoel had 
meegenomen om van daaruit met 
volle teugen te genieten van de his-
torische cross. Grijze vijftigers liepen 
over dezelfde grond als zij deden toen 
ze nog een tiener waren. Ze waren 
voor even terug in hun jeugdjaren en 
haalden alle herinneringen op. 

Na de laatste cross begaf het publiek 
zich massaal naar het podium. De 
kinderen kregen een plekje op de 
eerste rang, voor de dranghekken. 

Misschien wel net zo mooi als het op-
treden van Normaal, was voor hen de 
grote hoeveelheid zand. De kans om 
in zo’n grote zandbak te spelen krijg 
je niet vaak.

De kans om Normaal op ‘t Hengelse 
Zand te zien spelen ook niet en dat 
leken de ouderen zich goed te besef-
fen. Hier en daar lieten de dames 
zich weer op de schouders van hun 
geliefde hijsen, alsof de tijd 23 jaar 
had stil gestaan. Ook de band genoot 
zichtbaar. Op het gezicht van Jan 
Manschot, voor het eerst sinds de 
operatie aan een hersentumor terug 
achter het drumstel, was constant 
een lach te zien. 

Eén van de bezoekers is euforisch 
over dit evenement: “Dit was echt 
één en al nostalgie. De Hamove heeft 
veel inwoners van deze regio een 
prachtig weekend bezorgd.”

Bekijk op Contact.nl 
een videoverslag en een 

uitgebreide fotoreportage

Nostalgie viert hoogtij tijdens feest ter ere van 75-jarige Hamove

‘Met zien allen naor de 
motocross op ‘t Hengelse Zand’

Hengelo - “Tja, waar zullen we nou eens mee beginnen?”, vraagt Ben-
nie Jolink het publiek. Als er ter ere van het 75-jarige bestaan van de 
Hamove uit Hengelo voor het eerst sinds 1989 weer wordt gecrosst op 
circuit ‘t Hengelse Zand, is er maar één antwoord mogelijk. Zelfs de 
in groten getale aanwezige kleine kinderen weten het en schreeuwen 
luidkeels: “Oerend Hard!” De crosshelden van toen en nu, duizenden 
bezoekers en Normaalfans zongen vervolgens uit volle borst de zin die 
het nostalgische gevoel van het weekend pakkend samenvat. ‘Naor de 
motocross op ‘t Hengelse Zand. De hoender en de vrouwluu staoven 
an de kant’. Drummer Jan Manschot had geen beter moment voor zijn 
terug keer kunnen kiezen.

Normaal-zanger Bennie Jolink balt zijn vuist en roept: “Ik zegge Oeh!” Oerend Hard, het 
lied waarin circuit ‘t Hengelse Zand wordt bezongen, was het openingsnummer tijdens het 
optreden ter ere van het 75-jarige bestaan van de Hamove.

Iedereen die geïnteres-
seerd is in kerk en sa-
menleving is van harte 
welkom. Het eerste half 

uur van deze laagdrempe-
lige ontmoeting staat in 
het teken van de bekende 
priester Henri Nouwen 
onder het thema: U bent 
geliefd. Zoals gewoonlijk 
zijn er ook een momen-
ten om samen te zingen, 
te bidden en uit de Bij-
bel te lezen. Daarna is er 
ruim de tijd om onder de 
koffie elkaar te ontmoe-
ten en op een ongedwon-
gen manier met elkaar in 
gesprek te gaan.

Ont-Moeten in het 
Achterhuus Vorden
Vorden - De werkroep 
Ont-Moeten van de Pro-
testantse Gemeente in 
wording te Vorden orga-
niseert op zondag 8 ok-
tober om 19.00 uur weer 
een Ont-Moeten in het 
Achterhuus van de Ge-
reformeerde kerk aan 
de Zutphenseweg 47.

Hierna was het woord aan de heer Ben Godtschalk over “De 
andere Staring”, dat ging over A.C.W.Staring, die leefde van 
1767-1840. Hij was een veelzijdig mens,nl dichter, landman, 
regionalist, nationalist en niet te vergeten musicus.
Naar aanleiding van een vraag van de organist van de Sint 
Walburgiskerk in Zutphen ging de inleider op onderzoek 
uit in het huisarchief van de familie Staring op “De Wilden-
borch”. De huidige bewoners ware graag bereid om hieraan 
mee te werken. Alras bleek echter dat het onderwerp mu-
ziek  en Staring nagenoeg onbekend was. Een aantal liede-
ren zijn door een zangeres tijdens de Staringavonden ten 
gehore gebracht. Zelfs is een cantate van hem in Zutphen 
uitgevoerd. Doordat zijn ouders vroeg stierven, werd hij als 
6-jarige jongen ondergebracht bij zijn oom,ds. Jacob Staring 
in Gouderak. Deze heeft hem ook de liefde voor de natuur 
bijgebracht. De inleider liet ook veel van zijn Puntdichten 
de revue passeren, waarvan sommige met diepgaande bete-
kenis. De spreker wist het gehoor te boeien met de verschil-
lende zeemansverhalen van de vader van de dichter Dami-
aan Hugo en de grote invloed op zijn zoon. Daarbij kwam 
het verleden van de inleider als gezagvoerder op de grote 
vaart duidelijk naar voren. De reizen van vader Staring bij 
de VOC, zijn eerste stranding op de Marokkaanse kust en 
daarna de reis naar Kaapstad. De inleider sloot zijn verhaal 
af met prachtige beelden van de tuin van De Wildenborch. 
Hij riep de aanwezigen op de komende zomer tijdens de 
Staringavonden in de Kapel op de Wildenborch en de tuin 
met een bezoek te vereren. De voorzitter bedankte de inlei-
der hartelijk voor de verrijking van de geschiedenis rond de 
dichter Staring. Met het zingen van “Alle volken, looft de 
Here” werd deze geslaagde bijeenkomst gesloten.

PCOB -afdeling 
kreeg uitleg over 
“De andere Staring”
Vorden - Voorzitter Fred Midden kon een groot aan-
tal belangstellenden welkom heten op de eerste bij-
eenkomst na de vakantieperiode. Na een overdenking 
“Zou God wel bestaan?”, ging hij voor in gebed.

Vrijdag en zaterdag a.s.

30/40/50% KORTING
showroomopruiming jaccuzi’s

Almenseweg 2, Vorden
0575-552350

www.buunk-vorden.nl



Kranenburg - Met op de achtergrond 
de heerlijke herfstzonnestralen trap-
te de Ratti dames af tegen Varsseveld 
2. Uit vorige competities een oude 
bekende; dus beide teams begonnen 
niet geheel blanco aan de wedstrijd. 
De laatste krachtmeting tussen beide 
teams was in een gelijkspel geëin-
digd. 
In de verste verre was het dan ook 
geen aftastend begin, beide teams 
vol in de duels met veel inzet. Varsse-
veld kreeg naarmate de tijd verstreek 
moeite met het hoge speeltempo van 
de Ratti dames. Het was Ratti dat de 
wedstrijd domineerde, maar de aan-
vallen werden nog niet bekroond 
met een doelpunt. De scherpte in de 
afronding ontbrak, maar tevens hield 
de keepster van Varsseveld haar team 
in de wedstrijd met uitstekende red-
dingen. Een legio aan scenario’s pas-
seerde de revue. Een bal op de paal, 
ballen rakelings langs, bal net niet 
over de lijn, noem maar op. Na een 
half uur spelen werd het geduld van 
Ratti beloond. Op een pass van Ro-
wena Peters wist Els Berenpas dan 
eindelijk de keepster te passeren. 1-0. 
Varsseveld gaf zich nog lang niet ge-
wonnen en bleef vechten voor elke 
bal. Ratti was echter scherper in de 
duels en veelal was ook de tweede 
bal direct weer voor Ratti, waardoor 
Varsseveld niet aan opbouwen toe 
kwam. Keepster Gerdien Peppelman 
verrichte nog een goede redding net 
voor rust, maar verder was het niet 
echt gevaarlijk geweest voor het Ratti 
doel. De rust werd bereikt.
Na de rust moest Ratti het veldover-
wicht ook meer gaan uitdrukken in 
doelpunten. Een 1-0 voorsprong was 
echt te weinig en het gaf Varsseveld 
hoop. Even liet Ratti zich te ver terug-
zakken en werd Varsseveld even ge-
vaarlijk. Maar keepster Gerdien Pep-
pelman bewees ondanks het weinige 
balcontact geconcentreerd te spelen 
en verrichte een paar prima reddin-
gen. Na twintig minuten spelen was 
het wederom Els Berenpas die wist 
te scoren. Kelly Peters verzorgde een 
prima voorzet vanaf de rechterkant 
en Els Berenpas wist de bal uit de 
kluts in het net te schieten. 2-0. Ratti 
bleef scherp en nog geen vijf minu-
ten later werd wederom een prima 
aanval opgezet. Esther Menkveld gaf 
een lange pass op Kelly Peters. Op 
snelheid passeerde ze haar directe te-
genstandster en de keepster verkeek 
zich op het schot wat volgde en de 3-0 
verscheen op het scorebord. Ratti was 
niet van plan om dit nog uit handen 
te geven en speelde de wedstrijd net-
jes uit. De eindstand bleef 3-0. Ratti 
heeft wederom als collectief een pri-
ma wedstrijd gespeeld. 

Aanstaande zondag uit tegen Hoeve 
Vooruit 2.

R a t t i

Ratti dames in the winning 
mood! Ratti 1 – Varsseveld 2

Er werd flink gekocht. De te gebrui-
ken winkelmandjes kwamen hierbij 
goed van pas. Het geheel werd opge-
luisterd met achtergrondmuziek ver-
zorgd door ouders van leerlingen van 
de basisschool. Buiten verzorgde Kra-
nenburgs Belang diverse spellen voor 
de kinderen. Ze voorzagen de kinde-
ren tevens van drinken en chips . Er 
was tevens gelegenheid om een rond-
je te rijden op en pony, haren te laten 
vlechten of nagels te laten lakken , 
verzorgd door basisschool leerlingen. 
In de koffiehoek was het gezellig toe-
ven en bijkletsen met gratis geschon-

ken koffie of limonade met cake. De
door enkele ouders gebakken lekker-
nijen werden vlot verkocht. De over-
gebleven kleding is geschonken aan
een organisatie die kleding vervoerd
naar de Oekraine t.b.v. een kinderte-
huis. Het speelgoed is aan Home Start
aan de veilingcommissie in Vorden 
geschonken.

Dankzij de gulle gaven van vele o.a.
Vordense ondernemers en markt-
kooplieden van de weekmarkt was de
verloting een groot succes en konden
er mooie prijzen worden weggegeven.
Al met al was het een zeer geslaagde
avond en kan de organisatie heel te-
vreden terugblikken op de afgelopen
weken waarin veel tijd is gestoken in
het sorteren en prijzen van alle spul-
len. De volledige opbrengst van de
beurs is bestemd voor de peuterspeel-
zaal. De commissie bedankt langs de-
ze weg alle aanbieders van speelgoed
en kleding en alle vrijwilligers die
hebben geholpen. De eigenaren van 
de opslagplaats werden bedankt met
een mandje met lekkernijen.

Speelgoed en kinderkledingbeurs 
geslaagd
Kranenburg - De speelgoed en 
kinderkledingbeurs van peuter-
speelzaal ’t Kraankuikentje die 
afgelopen vrijdagavond werd ge-
houden, was een groot succes. 
Door de inbreng van veel kleding 
en speelgoed kon een leuke pre-
sentatie worden neergezet. Direct 
om 18:00 uur na het openen van 
de deuren stroomde de gymzaal 
van basisschool de Kraanvogel 
vol met belangstellenden.

De lezingen over dit onderwerp geeft 
hij al een aantal jaren, maar de ont-
wikkelingen gaan razend snel en 
staan niet stil. In deze voordracht 
gaat hij speciaal in op het werken op 
grote waterdieptes en het invaren van 
zeer grote en zware modules tot wel 
40.000 ton midden op zee. Ook het ge-
wone zeemansleven, met alle verha-
len erom heen, komt aan bod tot en 
met de huishouding aan boord van de 
immense kraanschepen en hun grote 
internationale bemanningen. Dit alles 
wordt begeleid met fraaie vaak unie-
ke beelden en filmmateriaal met een 

zeldzame filmopname van een nach-
telijke tewaterlating van een jacket/
platform midden op zee voor de West-
kust van Australië. Ben Godtschalk is
jarenlang als gezagvoerder in deze in-
dustrie werkzaam geweest en is daar
nog steeds zijdelings bij betrokken.
Hij geeft de lezingen om deze bloei-
ende tak van oer-Nederlands kunnen
op zee , meer bekendheid te geven.
In deze tijd van crisis en toenemende
werkeloosheid bloeit deze industrie
als nooit tevoren en wordt het perso-
neelstekort helaas steeds nijpender.
Zie ook www.heerema.nl

Lezing in Vorden over 
Nederlandse Maakindustrie op zee

Vorden - Onder de titel ‘Ongekend/Onbekend’ geeft Ben Godtschalk
vrijdagavond 5 oktober in de Kapel in het buurtschap Wildenborch
(Kapelweg 1) te Vorden een voordracht over de Maakindustrie, die Off-
shore heet. Aanvang 20.00 uur.

VIT-hulp bij mantelzorg biedt al 
ruim 13 jaar ondersteuning aan 
mantelzorgers in diverse gemeen-
ten in Oost-Gelderland. Iedereen die 
langdurig zorgt voor een naaste die 
chronisch ziek is of een beperking 
heeft, is mantelzorger en kan voor 
informatie, advies en begeleiding 
terecht bij VIT. De hulp wordt ge-
financierd door de gemeenten en is 

daardoor gratis toegankelijk, zonder 
indicatie, voor mantelzorgers in de 
betreffende gemeenten.

De verhuizing naar Lichtenvoorde 
is om redenen van efficiency. Het 
nieuwe kantoor ligt meer centraal 
in het werkgebied. De mantelzorg-
consulenten zullen voortaan vanuit 
Lichtenvoorde binnen de verschil-

lende gemeenten werkzaam zijn. 
Ook de inzet van de vrijwilligers 
van de Vrijwillige Zorgverlening bij 
mantelzorgers thuis, zal vanuit hier 
gecoördineerd worden.
Voor hulp, informatie en advies 
blijft de VIT helpdesk bereikbaar 
op werkdagen van 9.00 - 15.00 uur; 
maar wel op een nieuw telefoon-
nummer: (0544) 82 00 00. 
Een e-mail sturen kan ook: 
info@vithulpbijmantelzorg.nl

De Stichting Vrijwillige Zorgverle-
ning is bereikbaar op tel. (0544) 82 
00 05 en via 
info@vrijwilligezorgverlening.nl

VIT-hulp bij mantelzorg is verhuisd 
naar Lichtenvoorde
Lichtenvoorde - Per 1 oktober is VIT-hulp bij mantelzorg verhuisd 
naar Lichtenvoorde. Na jaren in Ruurlo gevestigd te zijn geweest, 
verplaatste VIT haar kantoor naar een pand gelegen bij wooncom-
plex “de Klinke”, aan de Varsseveldseweg 5 in Lichtenvoorde. De 
Stichting Vrijwillige Zorgverlening Oost-Achterhoek, ook in Ruurlo 
gevestigd, verhuisde mee naar Lichtenvoorde.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Het spel van Vorden 1 werd daarna 
een beetje tam, maar hierbij dient 
aangetekend te worden dat de tegen-
stander van deze middag, VDZ uit 
Arnhem, veruit de beste tegenstan-
der was in 3c tot nu toe. Vooral in 
de as van het veld had de ploeg van 
Willy Melchers een aantal ervaren 
jongens staan en voorin werden de 
fysiek sterke en geslepen aanvallers 
steeds gevaarlijk aangespeeld. Voor 
rust kreeg Vorden verder geen mo-
gelijkheden, maar de Arnhemmers 
daarentegen kwamen verdiend met 
1-0 voor, nadat een snelle omschake-
ling resulteerde in een voorzet vanaf 
links die keihard bij de eerste paal 
vanaf 10 meter werd ingekopt.Na de 
pauze speelde Vorden ‘naar de kanti-
ne toe’ en het vele publiek uit Vorden 
ging er eens goed voor zitten en men 
genoot in het prachtige najaarszon-
netje van een korte stormloop van 
Vorden. Vooral de ingooien van Ste-
fan Eggink zorgden telkens voor veel 
onrust en uit een van deze scrimma-
ges scoorde Daan Horstman de 1-1. 
Terwijl iedereen verwachte dat Vor-
den 1 hierna zou doorstoten, kwam 
de geslepenheid van VDZ vooral in 
deze fase duidelijk naar voren. Even 
een bal vast houden in de voorhoe-
de, een blessurebehandeling, goede 
voortzettingen van de keeper en veel 
fysiek in de duels, zorgden ervoor dat 
het ritme van Vorden 1 werd verbro-
ken en zodoende nam VDZ het heft 
weer in handen. Uit een vrije trap van 
VDZ kwam de bal na 65 minuten bij 
een speler op de punt van het 16 me-
tergebied en deze schoot keihard in 
een melee van spelers en een speler 
uit Arnhem zette hier op het juiste 
moment een voet tegenaan. 
Vorden stond met 1-2 achter en 
moest heel diep gaan om er weer 
een wedstrijd van te maken. Met een 
uiterste krachtinspanning, goede 
aanvallen via Bart Stokman en Daan 
Horstman aan de rechterkant en de 
reeds genoemde ingooien van Stefan 
Eggink en Dennis Wentink probeer-
de Vorden in ieder geval nog een 2-2 
uit het vuur te slepen. Echte doelkan-
sen leverde dit niet op, maar zolang 
de stand 1-2 bleef was het arnhemse 
kamp er toch niet gerust op. In de te-
genstoten kwam VDZ een paar keer 
goed door, alhoewel men het niet 
goed uitspeelde. In een 1 tegen 1 duel 
kreeg Bart Stokman de rode kaart na-
dat hij de spits de doorgang had belet.
Uiteindelijk verloor Vorden de wed-
strijd dus met 1-2, maar aangezien 
verder, op het verlies van Brummen 
na, alle wedstrijden in een gelijkspel 
eindigde staat v.v. Vorden nu op een 
keurige 3e plaats op 1 punt achter-
stand van de koplopers WVV en SML.

EERSTE OVERWINNING 
VORDEN 2
Het tweede elftal had er nog maar 1 
competitiewedstrijd op zitten, aange-
zien in het eerste competitieweekend 
HC’ 03 kermis mocht vieren in Hum-
melo. Zondagmorgen trad men thuis 
aan tegen Be Quick 2 en dit beteken-
de het thuisdebuut van de nieuwe 
trainer Luc Feukkink uit Ulft. Hij is 
de opvolger van 2e efltaltrainer Hugo 

van Ditshuizen, die na 3 seizoen is 
vertrokken naar de hoofdmacht van 
Socii. Luc wil dit seizoen 3 nieuwe 
jongens uit de A-jeugd inpassen en sa-
men met enkele spelers die een stapje 
terug hebben gedaan vanuit het 1e 
elftal, meedoen in het linkerrijtje van 
de reserve 4e klas. 
In de 1e helft kwam Vorden 2 door 
Tim Vrielink op een 1-0 voorsprong 
en in de 2e helft werd vanuit een on-
duidelijke ‘’ wel of niet buitenspel’’ 
positie de 2-0 gescoord door Kevin 
Dimmendaal. In het daaropvolgen-
de opstootje werd een speler van Be 
Quick uit het veld gestuurd. Toch 
lukte het Be Quick met 10 man terug 
te komen in de wedstrijd en vanuit 
een penalty de 2-1 te maken. 

Daarna was het een erg onrustige 
wedstrijd met weinig lijn in het spel 
van het 2e elftal. Toch sleepte het 
team van Luc Feukkink de overwin-
ning uit het vuur en mocht het de 
eerste 3 punten van het seizoen no-
teren.

UITSLAGEN V.V. VORDEN 
29 EN 30 SEPTEMBER
Vorden 1 - VDZ 1 1-2, Vorden 2-Be 
Quick Z. 2 2-1, Vorden 3-Dierense 
Boys 4 2-1, Vorden 4-Be Quick Z. 3 
1-5, Gorssel 3-Vorden 6 4-2,Angerlo 
Vooruit 4 - Vorden 7 7-0. Vorden 
A1-AZC A1 2-0, SDZZ A1-Vorden A2 
gestaakt, DZC ‘68 B5-Vorden B2 3-1, 
Vorden C1-VIOD C22-1,Warnsveldse 
Boys C4 - Vorden C24-6, Pax D1G-
Vorden D1G3-1, VVL D1-Vorden 
D2G 2-10, Vorden D3D-Oeken D1G 
0-5, Vorden D4G- Eefde SP D2G0-8, 
VIOD E1G - Vorden E1 2-2, Vorden 
E2-SBC ‘05 E1 2-7, AZC E4-Vorden 
E3G 4-1, Vorden E4G-Zelhem E2G 14-
0, Steenderen E3G-Vorden E5G 2-11, 
Groessen E7-Vorden E6 8-2, Vorden 
F1-Concordia-W F2 4-1, Vorden F2-
Halle F1 0-12, Vorden F3-DZC ‘68 F8 
8-0, Doetinchem F1-Vorden F4G 16-
1, Vorden F5-Gorssel F3 0-11, Socii 
4-Vorden 7 2-2

PROGRAMMA 6 EN 7 OKTOBER
Vorden B1 - DEC ‘10 B1 (1 oktober) , 
VVO A1-Vorden A1, Vorden A2-ESA 
A3, Be Quick Z. B1D-Vorden B1, Vor-
den B2-HC ‘03 B2, Steenderen C1GD-
Vorden C1, Vorden D1G -Twenthe 
D1, Vorden D2G-MvR D2D, Zelos 
D2-Vorden D3D,Almen D1G-Vorden 
D4G, Vorden E1-DVV E1, VIOD E2G-
Vorden E2, Vorden E3G-FC Zutphen 
E9, Zeddam E2G-Vorden E4G, Vorden 
E5G-SBC ‘05 E4, Vorden E6-GSV ‘38 
E4, HC ‘03 F1-Vorden F1, Zelos F2-
Vorden F2, Vorden F4G-Warnsveldse 
Boys F5, Oeken F3G-Vorden F5, Neede 
1-Vorden 1, Baakse Boys 2-Vorden 2, 
Be Quick Z. 3-Vorden 3, Brummen 
4-Vorden 4, Vorden 5-Brummen 6, 
Vorden 6-Baakse Boys 3, Vorden 
7-Doesburg SC 4
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VV Vorden op derde plaats 
na verlies tegen VDZ
Vorden - Vorden 1 heeft zon-
dagmiddag in de 5e wedstrijd 
van deze competitie haar 
eerste verlies in een thuis-
wedstrijd opgelopen. Met 
veel beleving, inzet en een 
paar mooie aanvallen via de 
rechterkant van het veld pro-
beerde Vorden 1 nog een 2-2 
gelijk spel te behalen, maar 
de ervaren en geslepen ploeg 
uit Arnhem ging uiteindelijk 
met een 1-2 overwinning te-
rug naar Arnhem.De eerste 
10 minuten leverde direct 
een aantal mogelijkheden op 
voor Vorden en na een uit-
glijder van de rechtsback van 
VDZ kreeg Roy Bohmer zelfs 
een goede kans om op 1-0 te 
komen, maar nadat hij zich-
zelf goed had vrij gespeeld 
gaf hij de bal breed, waar 
achteraf vele supporters van 
Vorden liever hadden gezien 
dat hij zelf had geschoten.



Op 29 september werd door buurtver-
eniging “De Veldwijk” voor de 29ste 
keer het buurtfeest georganiseerd 
op ‘De Goldberg’. In het begin van 
de middag was de hechte gemeen-
schap nog van slag door het bericht 
dat twee jonge leden van de buurtver-
eniging de nacht ervoor bij een ern-
stig auto-ongeluk waren betrokken. 
Gelukkig lijkt het voor deze buurtge-
noten wonderbaarlijk goed te zijn af-
gelopen. De spelen leidden de gedach-
ten af en de sfeer zat er daarna al snel 
in. Er waren diverse spelletjes voor 
volwassenen en kinderen, en natuur-
lijk het vogelschieten. Twee dames 
bleken bij dat laatste de mannen de 
baas. Met een welgemikt schot werd 
Dinie Groot Jebbink de nieuwe konin-
gin. Na 30 jaar mag ze nu eindelijk 
eens de koningsmantel dragen die 
ze indertijd zelf voor de buurtvereni-
ging had gemaakt! Daarnaast werd 
dit jaar ook een prinses benoemd. Ke-
sly Bouwmeister had overtuigend het 

vogelschieten voor de jeugd gewon-
nen door zowel de linkervleugel als 
de romp er af te schieten. 
 
Burgemeester Henk Aalderink, die 
samen met zijn echtgenote was ge-
komen, reikte de versierselen uit, 
en Frank Rouwenhorst gaf een best 
staaltje vaandelzwaaien weg. Hierna 
werd de middag traditiegetrouw af-
gesloten met de stoelendans waar tot 
ieders verrassing  de burgemeester 
spontaan aan mee deed. En vervol-
gens nog bijna won ook. Maar ook 
hier was het tenslotte een vrouw (Ma-
rike van Megen) die met de eer ging 
strijken en zelfs de burgemeester het 
nakijken gaf.
 
De avond werd een gezellig feest, niet 
in het minst door de muziek van Zie-
zo, en duurde tot in de kleine uurtjes. 
Waarna iedereen tevreden wande-
lend of per fiets door het stille, maan-
beschenen Veldwijk huiswaarts trok.

PRIJSWINNAARS:
Vogelschieten: Kop: Henk Janssen, 
Staart: Jan Gr Jebbink, Rechtervleu-
gel: Henk Janssen, Linkervleugel: Ar-
jan Middendorp, Romp: Dinie Groot 
Jebbink.
Vogelschieten jeugd: Staart: Julia 
Gr Jebbink, Rechtervleugel: Andrea 
Gr Jebbink, Kop: Julia Gr Jebbink, 
Linkervleugel: Kesley Bouwmeister, 
Romp: Kesley Bouwmeister.

Ringsteken: 1e prijs: Gerrit Schue-
rink, 2e prijs: Peter Olthuis, 3e prijs: 
Jan Teeuwen. Fladderschieten: 1e 
prijs: Mike Bouwmeester, 2e prijs: 
Dik Gr Jebbink, 3e prijs: Herbert His-
sink. Schijfschieten: 1e prijs: Dick Gr 
Jebbink, 2e prijs: Frank Rouwenhorst, 
3e prijs: Henk Janssen. Sjoelen: 1e 
prijs: Hennie Gr Jebbink, 2e prijs: Dik 
Gr Jebbink, 3e prijs: Willie Velhorst. 
Ring gooien: 1e prijs: Dick Gr Jebbink, 
2e prijs: Arjan Middendorp, 3e prijs: 
Frank Rouwenhorst. Spijkerbroek-
hangen volwassenen: Jan Janssen. 
Spijkerbroekhangen jeugd: Kesley 
Bouwmeister. Stoelendans kinderen: 
Dioj Stevens. Stoelendans volwasse-
nen: Marike van Megen.

Vrouwen schieten zich tot Koningin en 
Prinses op het buurtfeest van “De Veldwijk”

Veldwijk - De Harmonie speelt, de zon schijnt en volwassenen hebben 
grote lol terwijl ze op een ietwat modderig veldje onder aanvoering 
van de burgemeester rond net te weinig stoelen lopen. Geen scène uit 
“Fanfare” maar een beeld uit buurtschap “de Veldwijk” anno 2012.

foto: Hennie Harmsen

Vorden - Afgelopen zaterdag, 29 sep-
tember, nam Dash dames 1 het op 
tegen Twente’05 Enschede. Ze gin-
gen hier zonder Karien Meutstege, 
Ellen Leunk en Elles Zents heen. 

De uitgedunde selectie was bij ieder-
een merkbaar en er werd maar met 
een klein groepje geyelled. Er liepen 
wat wedstrijden uit en hierdoor be-
gonnen de Vordenaren met een half 
uur vertraging aan de wedstrijd. Wel 
zaten ze vol energie en wilden er zo-
veel mogelijk uithalen.

Na het eerste fluitsignaal was al 
duidelijk dat beide teams aan el-
kaar gewaagd waren. De eerste set 
ging redelijk gelijk op, dit omdat de 
serves druk aan beide kanten hoog 
was. Maar het echte volleyballen 
begint pas na de 20. Hier wist Dash 
zich sterk te maken door vol lef door 
te blijven gaan. Er werd een gaatje 
geslagen en door een fout serve van 
Twente ’05 op 22-24 ging de set naar 
de Vordenaren, 22-25.

De wedstrijd was gestart met een 
vrije gedachte, bij zo’n sterke tegen-
stander gewoon plezier maken en 
met elk punt dat ze meenamen naar 
Vorden blij wezen. Maar na deze 
eerste set wilden ze toch meer pun-
ten meenemen. Helaas is er al wel 
vaker gebleken dat de 2de set voor 
de Vordense dames moeilijk is om 
de aandacht erbij te houden. En ze 
kwamen op een achterstand. 

Na lange serve series wisten ze de 
achterstand nog goed te maken en 
kwamen ze zelfs voor, 22-24, maar 
Twente gaf deze set niet kado en 
vocht voor elk punt. Met een paar ra-
ke klappen vanaf de buitenkant wis-
ten ze het gaatje te dichten en deze 
set naar zich toe te trekken, 26-24.

Het verlies van de tweede set was 
toch wel een kleine domper voor de 
dames uit het achtkastelendorp. Dit 

was te zien in het spel, de service-
druk werd minder en hierdoor had 
Twente vrijbaan. Dash kwam niet 
onder de servicedruk uit en hierdoor 
kwam de tegenstander met 2-1 voor 
in deze wedstrijd. Setstand 25-18.

De instelling van de eerste paar pun-
ten kwam nu terug bij de dames uit 
Vorden. Gewoon keihard gaan tegen 
deze tegenstander, met minder win 
je de wedstrijd niet. Hierdoor werd 
er sterk begonnen aan de vierde set. 
Door veel aanmoedigingen vanaf de 
kant en hecht teamspel werd er kei-
hard gewerkt voor elk punt. Ook de 
servicedruk was terug bij Dash en 
door deze inzet wisten de dames uit 
Vorden de set te winnen met 19-25.

Door de gelijke stand van 2-2, moest 
er een vijfde set worden gespeeld. 
En vanaf het begin van de set ging 
het heel gelijk op, er werd duidelijk 
aan beide kanten gevochten voor elk 
punt. Dash wist als eerste de 8 pun-
ten te bereiken, waardoor ze met 
een voorsprong van 1 punt wissel-
den van kant. Dit zorgde bij de trai-
ner van Dash, Henk Wahl, al voor 
een klein vreugde sprongetje. De set 
bleef erg gelijk opgaan tot een stand 
van 11-11. Toen werd er door een 
sterke serveserie van Lian Leunk, 
waar Twente al de hele wedstrijd 
moeite mee had, een gat geslagen. 
Dit betekende winst voor de Vorde-
naren. Setstand 11-15.

Er werden onverwachts drie punten 
mee naar Vorden genomen, wat een 
vrolijke terugreis opleverde. Vol-
gende week wordt er thuis gespeeld 
tegen Boemerang dames 1 uit Eiber-
gen. Deze dames zijn niet onbekend 
voor Dash, ze hebben hier in de be-
ker al tegen gespeeld en helaas met 
3-0 van verloren. Dus uw support 
is zaterdag 6 oktober hard nodig in 
sporthal ’t Jebbink. 

Gesponsord door Visser Mode, sub-
sponsoren ‘Bistro de Rotonde’ en ‘in-
tersport Harbach’

D a s h

DASH VECHT ZICH TERUG

Alleen bij Bruna ontvangen klanten 
in de Kinderboekenweek van 3 tot 
en met 14 oktober een gratis boeken-
legger waarop een letter met letter-
waarde staat. Het is de bedoeling dat 
kinderen de boekenleggers verzame-
len en die meenemen naar school. De 
hele klas maakt met de letters een 
bestaand woord van zoveel mogelijk 
punten en levert dat via het actiefor-
mulier in bij hun lokale Bruna win-
kel. 
Tijdens de actie kunnen kinderen en 
hun leerkrachten zien welke uitda-
ging ze aangaan, want in elke Bruna 

winkel hangt een poster met ingele-
verde woorden. Na afloop van de Kin-
derboekenweek bepaalt Bruna uit de 
landelijke inzendingen de acht geluk-
kige klassen die de goed gevulde boe-
kenkoffer winnen. Daarnaast wint 
de school van de klas met het hoogst 
aantal punten én het meest originele 
woord een spectaculair optreden van 
de band Paul van Loon & Andere 
Snuiters. De actievoorwaarden zijn 
te vinden op bruna.nl/kinderboeken-
week. 

De Bruna winkels zijn vanwege de 
ruime keuze altijd al de plek waar de 
leukste kinderboeken te vinden zijn, 
maar ze doen tijdens de Kinderboe-
kenweek traditioneel nog een stapje 
extra. De Bruna winkel staat geheel 
in het teken van het Kinderboeken-
weekthema ‘Hallo Wereld’, over het 
ontmoeten van andere culturen in en 
door verhalen. Dit thema wordt ook 
ondersteund met lokale activiteiten. 
Het Kinderboekenweekgeschenk van 
Schrijfster Tosca Menten is ook bij 
Bruna gratis bij aankoop van €10,- 
aan kinder- en jeugdboeken.

WoordPret bij 
Bruna Vorden in 
Kinderboekenweek
Vorden - Bruna organiseert tij-
dens de Kinderboekenweek 2012 
‘WoordPret’, een educatieve wed-
strijd waar kinderen met hun 
hele klas aan kunnen deelnemen. 
Het loont zeker de moeite dat te 
doen, want voor de winnaars ligt 
een boekenkoffer ter waarde van 
€600,- klaar. Bruna stelt acht van 
deze koffers ter beschikking, zo-
dat er voor elk van de groepen 
van de basisschool één gewonnen 
kan worden.

En zoals elk jaar komen de Vordense 
Indië-veteranen de 2e donderdag in 
oktober bij elkaar in het Chinese res-
taurant Fan Sheng aan de Dorpsstraat 
in Vorden. En hoewel het groepje om 
begrijpelijke redenen steeds kleiner 
wordt zijn we tòch nog van plan dit 
jaar (en misschien nog wel enkele 
jaren meer...) te verzamelen op don-
derdag 11 oktober a.s. om 17,00 uur.

Mocht u, als veteraan zijnde, nog 
nooit deelgenomen hebben, kom dan 
gewoon langs en schuif aan!

Voor eventuele vragen kunt u bel-
len naar: Harry de Bruin. tel: 0575 
551144.

Bijeenkomst 
Vordense 
Indië-
veteranen
Vorden - Het is weer zover, alweer 
een jaar voorbij.

Er zijn nog plaatsen vrij en lezers 
van CONTACT kunnen nog inschrij-
ven.

GROTE KEUZE
Er is een geweldige variatie 
aan onderwerpen; lampen, tas-
sen, meubels, sieraden, kleding, 
vazen,serviesgoed, maar ook fiet-

sen, radiatoren en schoenen en 
behang. Het is heel verrassend hoe 
creatief en innovatief jonge starters 
soms eenvoudige en functionele op-
lossingen gevonden hebben.
Vorig jaar kwamen er 100.000 be-
zoekers kijken naar deze beurs voor 
design en toegepaste kunst.

HORECA
Behalve de productpresentaties zijn 
er ook cafés, koffietentjes en een 
tijdelijk restaurant op de STRIJP-S 
ingericht waar gepauzeerd kan wor-
den. Voor liefhebbers denkt CUL-
TUURFONDS Vorden hier een goede 
mogelijkheid te bieden voor een 
interessant bezoek aan de lichtstad 
Eindhoven. Deelnemers kunnen 
zich aanmelden via het secretariaat; 
info@cultuurfonds.nl of tel.552278. 
Voor tijden zie advertentie elders in 
Contact.

Bezoek aan designbeurs 
Eindhoven
Vorden - Op dinsdag 23 oktober 
laat Cultuurfonds Vorden een 
bus vertrekken vanaf het Markt-
plein in Vorden om een kijkje 
te gaan nemen bij de DUTCH 
DESIGN WEEK in Eindhoven. 
Op het voormalig bedrijventer-
rein van PHILIPS, nu genaamd 
STRIJP-S, wordt deze jaarlijkse 
spraakmakende expositie ge-
organiseerd waar tal van jonge 
ontwerpers hun producten pre-
senteren.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

IEDERE DAG

OKTOBER
-

KUNSTAGENDA VORDEN

-

-

-
-



Eigenaresse Anneke van der Mijden, 
die al vele jaren tot grote tevredenheid 
van vele klanten via haar internetwin-

kel diverse soorten Wedgwood-servie-
zen levert, biedt daarmee liefhebbers
van mooi serviesgoed de gelegenheid
hun servies aan te vullen. Daarnaast
zal een royale keus aan Villeroy & 
Boch serviesgoed van Uw-Servies uit
Olst, een groot assortiment aan Was-
gij - en Jan van Haasterenpuzzels en
brocante te vinden zijn. Verdere info:
www.servieskast.nl

Schuurverkoop met niveau 
in Almen
Almen - Vanaf zaterdag 29 sep-
tember zal Servieskast in Almen 
wederom een aantal zaterdagen 
tijdens de komende cadeaumaan-
den een schuurverkoop houden 
van Wedgwood serviesgoed.

Geen doorsnee collectie, maar een 
concept waarbij een silhouet zonder 
armen en hoofd continue van vorm 
verandert. De fantasiefiguur is over-
goten met ruwe olie en in de olie zijn 
symbolen te ontdekken afkomstig uit 
verschillende religies en populaire 
cultuur. Peters wil de relatie tussen 

kapitalisme, macht, geloof en natuur
onderzoeken zonder een oordeel te
vellen. Doel is om verbanden te leg-
gen en aan te zetten tot dialoog. 

Het oorspronkelijke uitgangspunt
voor dit project was om vanuit de 
puurheid van silhouet en print een
nieuwe wereld te scheppen. Die we-
reld werd een karakter, een abstract
figuur die steeds van vorm verandert.
Peters’ collecties zijn altijd maat-
schappij kritisch, maar in dit project
is de ontwerper meer uitgesproken 
dan men van hem gewend is.

Antoine Peters presenteerde 
zijn nieuwe project: ‘HOPE’
Amsterdam – Twee weken gele-
den (6 september jl.) presenteerde 
modeontwerper Antoine Peters 
zijn nieuwe project genaamd HO-
PE bij Glamcult - A Rest Stop For 
Rare Individuals in Amsterdam.

In de schouwburg werden alle geno-
digden ontvangen met koffie en in de 
Rabobank Theaterzaal welkom gehe-
ten door gastheer Bert Groot Wessel-
dijk.
Binnen het thema ‘samenwerken’ 
vulden drie verschillende sprekers 
de avond. Directeur Rabobank Graaf-
schap-Noord Jan ten Hove, directeur 
Rabobank Foundation Pierre van He-
del en directeur Nice-Nyenrode Ineke 
Duit vertelden over de Rabobank en 
het Coöperatiefonds. Veel aandacht 
werd geschonken aan de vele pro-
jecten die in het buitenland worden 
ontplooid. De vertegenwoordigers 
van winnende verenigingen en stich-

tingen kwamen voor de cheques be-
stemd voor hun projecten. Daarvoor 
werd het gehele podium gebruikt. 
Van het Achterhoeks Planetarium 
Olthof waren de voorzitter Jan Bur-
gers en bestuurslid Alie Olthof naar 
Lochem gekomen. Jan Burgers mocht 
op het podium de cheque met het 
volledig gevraagde bedrag van 8000 
euro in ontvangst nemen. Daarvoor 
hadden ze een behoorlijk aantal 
stemmen van leden gekregen, waar-
voor de Steunstichting heel hartelijk 
dankzegt.
Het Achterhoeks Planetarium is de 
kijkdoos van Henk Olthof naar het 
heelal. Het planetarium ondervindt 

een toenemende belangstelling van 
onderwijsinstellingen in het kader 
van het stimuleren van Wetenschap 
& Techniek. Door de realisatie van 
de educatieve doelstelling van het 
planetarium: sterren en planeten in 
het weiland: het Achterhoeks Plane-
tarium, de kijkdoos van Henk Olthof 
hoopt het bestuur een bijdrage te 
kunnen leveren aan de toenemende 
belangstelling. Voor meer informatie 
zie www.achterhoeksplanetarium.nl

Aan de cheque van de Rabobank 
Graafschap-Noord zijn wel voorwaar-
den gesteld. Het project dient bin-
nen één jaar gerealiseerd te zijn. Het 
is belangrijk dat de gelden gebruikt 
worden voor het doel waarvoor ze 
toegekend zijn.
De avond werd muzikaal opgevrolijkt 
door een serenade van dweilorkest ’t 
Spult uit Zutphen als dank voor hun 
ontvangen bijdrage. Tot slot konden 
de aanwezigen nog napraten met een 
hapje en een drankje.

Uitreiking Rabobank Coöperatiefonds cheques

Steunstichting Achterhoeks 
Planetarium Olthof

Lochem - Op dinsdag 25 september nodigde de Rabobank Graafschap-
Noord vertegenwoordigers uit van winnende verenigingen, stichtin-
gen en andere initiatieven, leden van de ledenpanels, Ledenraad, Raad 
van Commissarissen en medewerkers van de bank in de Schouwburg 
Lochem voor een bijeenkomst met als thema Samenwerken. Tijdens 
deze avond werden de Rabobank Coöperatiefonds cheques uitgereikt. 
De Steunstichting Achterhoeks Planetarium Olthof uit Toldijk ont-
ving 8000 euro.

Voorzitter Jan Burgers met cheque van het Rabobank Coöperatiefonds voor het Achterhoeks Planetarium.

Natuurlijk moest er even een proef-
ritje gemaakt worden door de twee 
Pieten, zodat zij verslag bij Sinter-
klaas konden uitbrengen over deze 
Pietenmobiel. En wat schetste hun 
verbazing … tijdens de proefrit liep 
een wiel van de Fiat af. Paniek in 
de Paardenstraat, want wat nu? De 
eigenaar van de Fiat werd meteen 
opgepiept en kreeg te horen dat het 
autootje op dit moment niet goedge-
keurd is om eind november dienst te 
doen als Pietenmobiel. De Pieten zijn 
door derden opgehaald en weer naar 

Schiphol gebracht om zo snel moge-
lijk het slechte nieuws te brengen bij
Sinterklaas. De eigenaar van de Fiat
heeft te kennen gegeven de Fiat te 
laten herkeuren zodat deze echt wel
geschikt zal zijn als Pietenmobiel. Hij
heeft beloofd de keuringspapieren
zo snel mogelijk naar Sinterklaas te
sturen zodat hij zich hier verder geen
zorgen over hoeft te maken.
Gelukkig zijn er geen gewonden ge-
vallen, maar enkele voorbijgangers 
keken wel heel erg raar van dit ge-
beuren: 29 september, twee Pieten???

Pietenpech op de 
Paardenstraat

Steenderen - Twee Pieten brachten afgelopen weekend vanuit Spanje
een bezoek in Nederland om zich voor te bereiden voor de drukke Sin-
terklaastijd. Zij hadden opdracht van Sinterklaas om de Pietenmobiel
in Steenderen te keuren. Daarmee zullen de beide Pieten in november
en december ‘On Tour’ zijn tussen de Top1Toys winkels van Steende-
ren en Vorden.

De Pieten zullen in november en december ‘On Tour’ zijn, maar in een opnieuw gekeurde Fiat.

‘Ik ben geboren en getogen in het 
dorp Nieuw - Dijk nabij Didam. Ik 
was zeer verbonden met de plaat-
selijke bevolking en ben daar na de 
kweekschool in Arnhem, zelfs be-
noemd tot onderwijzer. Daarnaast 
bekleedde ik er tal van functies, 
veel gedaan op het gebied van jon-
gerenwerk. Ik denk dat ik bij al die 
bewoners in Nieuw-Dijk wel eens 
op bezoek ben geweest’, zo zegt hij 
lachend. Zijn echtgenote, de uit Hil-
versum afkomstige Toke, leerde hij 
‘op school‘ kennen. Wim Gudde was 
zo nauw met Nieuw-Dijk verweven 
dat hij zich nauwelijks kon voorstel-
len om het dorp ooit nog eens te 
verlaten. En toch gebeurde dat, bijna 
een kwart eeuw geleden!

Wim Gudde: Op gegeven moment 
hadden we drie kinderen en zeiden 
Toke en ik tegen elkaar: ‘Wat wil-
len we, blijven we hier of gaan we 
ons geluk elders beproeven. Maar zo 
zeiden we erbij, wanneer we Nieuw-
Dijk verlaten dan moet het elders 
wel een ‘stapje hogerop‘ zijn. Van-
daar toen de sollicitatie bij school 
De Kraanvogel’, zo sprak hij. ‘Ik 
vond de school in de Kranenburg ge-
lijk een prachtige nieuwe school in 

een buitengewoon fraaie omgeving. 
De school telde 37 leerlingen. De 
Prinses Julianaschool in de Wilden-
borch bestond nog. De kinderen uit 
bijvoorbeeld het buurtschap Linde 
gingen toen nog naar scholen in 
Vorden en Hengelo. Toen de school 
in de Wildenborch kort daarop sloot 
(ook de school in het Medler was op-
geheven) gingen de meeste kinderen 
uit die buurtschappen en ook uit 
Linde naar onze school. 

Zelfs kregen we ook kinderen uit 
Ruurlo en Hengelo bij ons op school. 
Momenteel telt de school 137 leer-
lingen, precies honderd meer dan 
in het begin. De Kraanvogel kreeg 
blijkbaar een ‘bepaalt gezicht’ dat 
ouders aanspreekt. Wij doen bewust 
niet aan ‘werving‘ en kunnen ons 
daarom volledig richten op onze 
specifieke taak: zo goed mogelijk 
onderwijs geven. We hebben een 
geweldig kwalitatief sterk team, 
waarvan de meeste leerkrachten na 
schooltijd dikwijls nog een poos op 
school bezig zijn. En natuurlijk zijn 
we met zijn allen ape-trots op de 
Cito toetsen van de leerlingen. Wij 
hopen het komende jaar voor de 25e 
achtereenvolgende keer een score te 

behalen die boven het landelijk ge-
middelde ligt! Ik denk dat daardoor 
veel ouders, juist vanwege de kwali-
teit die wij op veel terreinen bieden, 
bewust voor De Kraanvogel kiezen. 
Vrijwel alle kinderen blijven tussen 
de middag op school. Zij kunnen 
hier en in de directe omgeving van 
de school volop spelen. Wij zijn blij 
dat wij tijdens de middagpauze kun-
nen rekenen op de hulp van diverse 
ouders. Naast het zeer betrokken 
personeel, zijn juist die meelevende 
en meewerkende ouders een stevige 
garantie voor de toekomst. 
Als direct betrokkenen zullen zij 
immers altijd het beste onderwijs 
voor hun kinderen willen hebben, 
zoals dat ook de afgelopen jaren met 
wisselende invalshoeken steeds het 
geval is geweest. Wat wel opvallend 
is, we krijgen ieder jaar nog steeds 
meer leerlingen op school, dan voor-
af is ingeschat. De ‘negatieve‘ cij-
fers vooraf, worden nog steeds door 
‘positieve‘ achterhaald. Terwijl veel 
scholen in de Achterhoek de afgelo-
pen jaren de krimp van de bevolking 
al terug vinden in een dalend aantal 
leerlingen, is dat bij De Kraanvogel 
nog niet het geval. Natuurlijk zijn 
we realistisch genoeg om te besef-
fen dat een lager aantal geboorten 
uiteindelijk ook op De Kraanvogel 
wel moet leiden tot minder leerlin-
gen. Gelukkig kunnen wij met het 
huidige leerlingenaantal een stootje 
hebben, zodat de toekomst met ver-
trouwen tegemoet wordt gezien’, 
zo zegt een optimistische directeur 
Wim Gudde.

Wim Gudde: ‘School is nog steeds groeiende’
Kranenburg - Wim Gudde, directeur van school De Kraanvogel viert 
volgend jaar zijn zilveren jubileum op deze school. Toen De Kraan-
vogel destijds werd geopend was ‘meester Bekken’ nog het school-
hoofd. Een jaar later (1988) stopte hij er mee en werd Wim Gudde 
benoemd. ‘Ik weet nog goed hoe het allemaal begon’, zo sprak Wim 
Gudde op een stormachtige herfstmiddag in het kantoor van de 
school. Onderwijl de koffie werd gepresenteerd, blikt de directeur 
terug en zegt hij:

Deze gezondheidsreizen zijn noodza-
kelijk, omdat zij leven in een gebied 
met een te hoog gehalte aan radioac-
tiviteit, door de kernramp in Tsjerno-
bil in 1986. Het verblijf van zes we-
ken in Nederland heeft als doel om de 

kinderen zowel lichamelijk als men-
taal te laten aansterken. De kinderen
gaan overdag naar school (OBS Theo
Thijssen in Zutphen) en verblijven
per twee in een gastgezin. Het gaat
om of twee jongens of twee meisjes,
in de leeftijd tussen 8 en 12 jaar. 

Er zijn tot op heden onvoldoende gast-
gezinnen. De Stichting doet derhalve
een dringend beroep op de bewoners
in deze omgeving zich als gastgezin 
aan te melden bij Julia Loen (coördi-
nator Gastoudergezinnen) Stichting 
Krasnakin. Telefoon 0575-433393 
mailadres: Julia.loen@krasnakin.nl

Stichting Krasnakin zoekt 
gastgezinnen
Vorden - De Stichting Krasna-
kin zoekt in Zutphen, Vorden en 
omliggende plaatsen nog enkele 
gastgezinnen voor Wit-Russische 
kinderen. Deze kinderen komen 
uit het besmette Tsjernobyl-
rampgebied en komen van zater-
dag 11 mei t/m 22 juni naar Zut-
phen.
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Been, bene
 B. Afniefelen
 C. Reet

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Greencode laat middels een QR-code zien wat er duur-
zaam is aan het gebouw en de organisatie. Grote onder-
nemingen als de Rabobank en Transavia gingen Weevers 
Grafimedia al voor. “Wij vinden het belangrijk dat we bij 
nieuwe investeringen rekening houden met het milieu”, 
aldus directeur Gerhard Weevers. “Dat we daarvoor nu 
een Greencode erkenning krijgen is een mooie waarde-
ring voor het beleid dat we al jaren voeren. Zo hebben 
we zonnepanelen laten installeren op het dak van onze 
hoofdvestiging in Vorden en scoort ons wagenpark zeer 
goed qua lage CO2 uitstoot.” 

De duurzame voorzieningen die zijn getroffen bij de 
nieuwbouw in Zutphen kan iedereen, door de Greencode 
te scannen met een smartphone, nu lezen. “Het is een 
nieuwe manier om duurzame voorzieningen aan een 
gebouw zichtbaar te maken en veel bedrijven maken hier 
al gebruik van”, aldus Marco Dees van Greencode.nl

WEEVERS GRAFIMEDIA
Weevers Grafimedia is gevestigd in de Achterhoek. 
Een familiebedrijf, opgericht in 1936 en sinds 1965 in 
eigendom van de familie Weevers. 
De organisatie bestaat uit een hoofdvestiging in Vorden 
en vier nevenvestigingen en is totaalleverancier van 
concept & ontwerp, internetdiensten, sign, offset- en 
digitaal drukwerk en uitgever van de plaatselijke 
weekbladen Contact, Elna en Groenlose Gids.

Op www.weevers.nl vindt u meer informatie over de 
producten en diensten van Weevers Grafimedia.

GA NAAR CONTACT.NL VOOR EEN VIDEO OVER 
GREENCODE

Weevers Grafimedia voorzien van 
Greencode
Zutphen - De vestiging van Weevers Grafimedia te 
Zutphen mocht afgelopen donderdag 20 september 
een Greencode logo ontvangen van Managing Di-
rector Marco Dees van Greencode.nl. Directeur Ger-
hard Weevers nam de Greencode trots in ontvangst.

Marco Dees van Greencode.nl (links) overhandigt Gerhard Weevers 
van Weevers Grafimedia de Greencode. 

Door deze QR-code te scannen 
kan men zien wat duurzaam is 

aan het gebouw en de organisatie 
die er in gehuisvest is.

Na een welkomstwoord aan iedereen 
aanwezig en een dankwoord aan de 
organisatoren Ineke Bijsterbosch en 
Harm Baarslag lieten de belangstel-
lenden zich zowel binnen en buiten 
informeren over brandveiligheid, slo-
ten op deuren en ramen, veilig ver-
keer, gezondheid en dergelijke. 

De dorpsbelangenorganisatie Steen-
derens Belang hield een enquête over 
veiligheid. Maar ook werd door een 

paar mensen die het aandurfden, een 
brandje geblust.

Omdat er signalen zijn dat ouderen 
zich onveiliger voelen, was de veilig-
heidsmarkt vooral voor hen bedoeld. 
Wijkagent Harm Baarslag was tevre-
den over de opkomst van deze eerste 
Bronkhorster veiligheidsmarkt. Al 
vond hij het wel jammer dat alleen 
de ouderen uit Steenderen en omstre-
ken kwamen en niet uit de andere 

plaatsen van de gemeente. “Ik denk 
dat het te maken heeft met de af-
stand hierheen,” denkt hij. “We gaan 
over een oplossing nadenken.”

De pannenkoeken die werden gebak-
ken waren heerlijk, een gratis pan-
nenkoek was te verdienen door de 
bon over onveilige situaties in te vul-
len en in te leveren. Aan de tafels van 
Het Anker was het verder prima toe-
ven, met een muzikale omlijsting van 
de accordeonisten Bennie Gartsen en 
Wilfred van der Weijden.

Foto’s van deze Veiligheidsmarkt 
Bronckhorst staan op 
www.contact.nl

Eerste Veiligheidsmarkt in 
Steenderen

Steenderen - Op zaterdag 29 september vond de eerste veiligheids-
markt van Bronckhorst plaats. In en om het Anker lieten vele bedrij-
ven en instanties zien wat zij voor de oudere burgers kunnen beteke-
nen op het gebied van veiligheid. Mevrouw Wilma Aalderink opende 
deze markt op een ludieke wijze: zij struikelde Het Anker in en liet zo 
zien wat er allemaal bij het binnengaan van een woning mis kan gaan.

De eerste Veiligheidsmarkt Bronckhorst, georganiseerd door Ineke Bijsterbosch en Harm Baarslag (r.) werd officieel geopend door me-
vrouw Aalderink (m).

Bronckhorst - Op de 50e verjaardag 
kreeg Sensire-medewerkster Emmy 
Hulstijn bezoek van enkele ‘zorg’ 
Sara’s om te controleren of ze, in het 
kader van de bezuinigingen in de 
zorg, nog iets voor haar konden doen, 

nu ze de Sara-leeftijd had bereikt.
Maar elastische kousen, douchen en
ook andere vormen van zorg, bleken
bij haar overbodig, omdat ze haar lijf
prima in conditie houdt door regel-
matig bij Aerofitt te vertoeven.

Sara’s op bezoek bij Sara 
Emmy

De Galerie Bibliotheek Zelhem heeft 
een prachtige tentoonstelling ge-
organiseerd rond het thema Hallo 
Wereld. Kinderboeken-illustratoren 
Philip Hopman, Alex de Wolf, Sandra 
Klaassen, Mylo Freeman en Jan Jutte 
exposeren originele tekeningen van 
hun boeken. De opening van de ex-
positie is op zaterdag 6 oktober om 
17.00 uur. Iedereen, jong en oud, is 
hierbij van harte welkom. De entree 
is gratis. Er zullen een aantal van 
bovengenoemde kunstenaars aanwe-
zig zijn om hun boeken te signeren. 
Woensdag 10 oktober van 13.30 tot 
16.00 uur, tijdens de Kinderboeken-
week-feestmiddag, bruist de bieb in 
Zelhem van de activiteiten. Deze mid-
dag wordt geopend met een work-
shop Afrikaans dansen o.l.v. Fatima 
van den Boom (13.30 uur 4-6 jaar; 
13.50 uur 7-9 jaar). Hierna wordt er 
ieder half uur een verhaal voorgele-
zen uit de geëxposeerde prentenboe-

ken in de Galerie en is de prachtige
tentoonstelling natuurlijk ook te be-
zichtigen.
Naast alle festiviteiten voor de Kin-
derboekenweek is ook het Team
jeugd en gezin (CJG) present. Zij zijn
aanwezig om alle vragen, groot en
klein, die u heeft over het opvoeden
en opgroeien van uw kinderen te
beantwoorden. Team jeugd en Ge-
zin heeft deze middag ‘bewegen en 
gezonde voeding voor kinderen’ als
speciaal thema gekozen. Zo kunt u
met een diëtist van Sensire/ kinderfy-
siotherapeut Erna Janssen van Dijke 
in gesprek gaan over voeding en be-
weging. Voor de kinderen zijn er tal
van leuke beweegspelletjes waar ze
aan mee kunnen doen. Of laat ze lek-
ker aan de slag gaan om leuke hapjes
uit allerlei verschillende landen te 
maken. Ten slotte is er een trakta-
tiewedstrijd voor alle kinderen waar
een leuke prijs mee te verdienen valt.
Meedoen aan alle activiteiten is gra-
tis.

Activiteiten in alle vestigingen
In alle vestigingen kun je het zoek-
platenspel spelen. Aan de hand van
een grote plaat ga je op zoek naar 
verschillende landen en culturen.
Ook zijn er overal dansworkshops
van Fatima van den Boom. Woensdag
3 oktober: Vorden 13.30 uur.Woens-
dag 10 oktober: Zelhem 13.30 uur en
Hengelo 15.30 uur. 
Zie ook: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl.

Kinderboekenweek Vorden
Vorden - De 58e Kinderboeken-
week vindt plaats van woensdag 
3 t/m zondag 14 oktober 2012. 
Het motto is Hallo wereld!: over 
verschillende culturen. Tosca 
Menten schrijft het Kinderboe-
kenweekgeschenk. Fleur van der 
Weel en Edward van de Vendel 
maken het Prentenboek van de 
Kinderboekenweek.Evenals voor-
gaande jaren organiseert biblio-
theek West-Achterhoek allerlei 
activiteiten in de verschillende 
vestigingen.

Zaterdag 6 oktober
van 20.00 - 24.00 uur

Zondag 7 oktober
van 12.00 - 20.00 uur

Op de Markt in Lichtenvoorde - Entree vrij

Proeverij met 
Oogstfeest

Festival der Speciaal 
Bieren



Bouwkeur Groep BV heeft in deze 
nieuwe markt al ruime ervaring op 
gebied van zonnepanelen en biedt 
deskundig advies over de beste oplos-
sing voor iedere situatie. Ook nemen 
wij op alle mogelijke manieren de 
zorg uit uw handen. Wij regelen een 
subsidieaanvraag en monteren en 
installeren vakkundig uw panelen. 
Bouwkeur importeert de zonnepane-
len rechtstreeks, dus zonder tussen-
komst van distributeurs. Hierdoor 
kunnen wij tegen een zeer goede prijs 
kwaliteit verhouding leveren. De lage 
aanschafprijs draagt bij aan een snel-
lere terugverdienperiode. Uiteraard 
bent u na aanschaf van zonnepane-
len veel minder geld kwijt aan ener-
gierekeningen.

De voordelen
Zonne-energie is een van de schoonste 
vormen van duurzame energie. Het is 

stil, veilig en onuitputtelijk. Zonnepa-
nelen vormen een uitstekende inves-
tering met hoge rendementen (8% - 
16%) en hebben een levensduur van 
meer dan 25 jaar. Elk jaar verhoogt 
de overheid de energiebelasting. 
Sinds 2001 is de elektriciteitsbelas-
ting bijna verdubbeld. Zonnepanelen 
zijn daarentegen in de laatste jaren 
fors in prijs gedaald. Zonnepanelen 
verlagen niet alleen uw energienota, 
maar geven uw woning of bedrijf ook 
meerwaarde.
Het energielabel van uw woning 
wordt beter door de zonnepanelen. 
En een beter energielabel betekent 
meerwaarde voor uw huis. Een 
‘groen’ huis is gemiddeld 3,4% meer 
waard.

Vanwege overweldigend succes 
nogmaals een inloopdag
Wilt u ook meer weten, kom dan 

naar de info dag. Bouwkeur houdt de 
komende week wegens enorm succes 
nogmaals informatieve inloopdagen. 
“Het is nu de juiste tijd om in zonne-
panelen te investeren, aldus Belinda 
Korenblik van de Bouwkeur Groep 
BV”. “U kunt nog steeds gebruik ma-
ken van de landelijke subsidieregeling 
die de aanschaf 15 procent goedkoper 
maakt. Verder is zonne-energie één 
van de schoonste vormen van duur-
zame energie. Ook het energielabel 
van je woning wordt beter door de 
zonnepanelen; een meerwaarde voor 
het huis dus.” De inloopdagen vinden 
plaats op 6, 9 en 13 oktober, zie ad-
vertentie elders in deze krant. Tevens 
kunt u bij Bouwkeur Groep BV ook 
terecht voor energielabels, maatwer-
kadviezen, asbestinventarisaties, legi-
onella en NEN 3140 keuringen. 

Voor meer info bel of mail ons: 
info@bouwkeurgroep.nl 
www.bouwkeurgroep.nl 
tel. 0572-382609

Vanwege overweldigend succes 
extra inloopdagen Zonne-energie

Regio - Bouwkeur Groep BV levert kwalitatief hoogwaardige en be-
taalbare zonnepanelen aan particulieren en bedrijven die flink willen 
besparen op hun energierekening. Door de zon als energiebron te ge-
bruiken, word je onafhankelijk van energiebedrijven.

Belinda Korenblik.

Een half jaar geleden wederom een 
probleem. Sparta nam (op haar ver-
zoek) afscheid van leidster Gerrie 
Kappert. Zij bekleedde deze functie 
25 jaar. Het bestuur van Sparta belde 
‘stad en land af ‘ om een opvolgster 

te vinden. Uiteindelijk kon Gerdien 
Robbertsen, (overigens voor tijdelijk)
worden aangetrokken. Deze week is
Gerdien voor 3,5 maand vertrokken 
naar Ethiopië om daar les te geven
aan een school met gehandicapte
kinderen. Dus dreigde er opnieuw
een probleem. 

Inmiddels is Ernst Jan Somsen, o.m.
gymleraar op school Kraanvogel en
badmeester in het Vordense zwem-
bad ‘In de Dennen’ bereid gevonden
om met ingang van woensdag 3 ok-
tober (tot een nieuwe leider is gevon-
den) gymles te geven bij Sparta. Trees
Boltjen is bereid gevonden het uur
damesgym te verzorgen.

Zorgen gymvereniging 
Sparta Vorden voorlopig 
van de baan
Vorden - De zorgen bij de Vorden-
se gymnastiekvereniging Sparta 
zijn voorlopig een stuk minder 
geworden. De bestuursproble-
men zijn helemaal opgelost. 
Sparta kampte al geruime tijd 
met een tekort aan bestuursle-
den. Inmiddels zijn de drie vaca-
tures ingevuld en kan Sparta op 
bestuurlijk niveau de draad weer 
volledig oppakken.

Vorden - Afgelopen vrijdagavond 
speelde het eerste team van Flash 
een uitwedstrijd tegen Schalkhaar. 
Er werd gespeeld met het vaste team, 
Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt, 
Anne van Eeuwijk en Hermien Oude-
nampsen. Hermien wist dat er geen 
kantine aanwezig was en verraste het 
team met een thermoskan met lek-
ker warme koffie! Na de koffie waren 
Chjehrando en Niels goed wakker, zij 
lieten er geen gras over groeien en Ch-
jehrando won met 21-8 en 21-7. Niels 
won met 21-4 en 21-3. Hierna was 
het de beurt aan Anne. Ondanks een 
lichte verkoudheid won ze relatief 
makkelijk met 21-11 en 21-12. Her-
mien had het moeilijker, zij verloor 
de eerste set. In de tweede set kwam 
ze beter in haar spel en won. De derde 
set werd ook een prooi voor Hermien 
met 21-7. Hierna speelden Chjehran-
do en Niels de dubbel. Deze verliep 
uitstekend en de heren van Flash 
wonnen. Anne en Hermien speelden 

in de damesdubbel ontzettend scherp
en gaven hun tegenstandsters geen 
schijn van kans. Na de damesdubbel
was de tussenstand 6-0 voor Flash.
Anne en Niels speelden de eerste mix.
Na een paar ontzettend mooie punten
van Anne werd de eerste set een prooi
voor Flash. De tweede set werd ook
gewonnen. Hermien en Chjehrando
begonnen ook uitstekend aan hun
mixpartij. Met name Hermien was
erg scherp aan het net en maakte
veel punten. Zij wonnen met 21-7 en
21-8. Hierdoor kwam de eindstand 
uit op 8-0. Door deze overwinning
verstevigd Flash hun koppositie in de
poule. Over 2 weken is de volgende 
wedstrijd. SVS 2 - Flash Vorden 1: 0-8

ANDERE UITSLAGEN:
Flash Vorden 2 – Phido 5: 2-6
Pluumke 6 - Flash Vorden 3: 2-6
Bravo jeugd 2 - Flash jeugd 1: 6-2
Pluumke jeugd 1 – Flash jeugd 2: 0-8
Flash jeugd 3 – Poona jeugd 2: 3-5

F l a s h  V o r d e n  1  v e r s t e v i g d  k o p p o s i t i e

Vanuit Symone’s ervaring als leer-
kracht heeft zij gezien en ervaren 
dat er regelmatig vragen rijzen bij 
ouders/verzorgers over waar zij te-
rechtkunnen voor de problemen van 
hun kind of henzelf. Ook ouderbege-
leidingsgesprekken behoren tot de 
mogelijkheden. Daarnaast geef zij 

ook interactieve workshops over alles 
wat met opvoeden te maken heeft. 
Aanmelden voor “?Opvoeden & Zo!” 
Onlangs heeft Symone een training 
gevolgd en een licentie behaald voor 
het spel “Coachee!”. Symone: ”Op 
dit moment ben ik de enige hier in 
de omgeving die dit spel ook daad-
werkelijk mag toepassen tijdens de 
coaching in de praktijk”. Door het 
beantwoorden van vragen en het ma-
ken van verschillende opdrachten le-
ren we elkaar steeds beter kennen en 
wordt er op een speelse manier een 
veilige basis gelegd voor het verlenen 
van de juiste hulp. Werkvormen zijn 
bijvoorbeeld: filosoferen, tekenen, 
werken met klei, invullen van een ge-
dachtewolk of familieboom, werken 
met bewegingsvormen en gesprek-
ken voeren.

Vanuit de ervaring die ik inmiddels 
heb opgebouwd door het vele jaren 
werken in het onderwijs en het wer-
ken met zorgleerlingen ga ik ook een 
weerbaarheidtraining geven onder 
de naam “Weerbaar”. De training 
bestaat uit 6 lessen van ongeveer één 
uur en wordt gegeven aan kinderen 
van tien tot dertien jaar. De training 
wordt gegeven in groepjes. De cursus 
biedt veel oefensituaties aan op het 
gebied van mentale, verbale en fysie-
ke weerbaarheid. Spelenderwijs leer 
ik uw kind kennismaken met, inzicht 
krijgen in en oplossingen bedenken 
voor lastige situaties. 
Aanmelden voor deze cursus kan via 
mijn website. 

Op de website, www.zithetzo.nl, kunt 
u alle informatie vinden.

Nieuws van ?ZithetZo! 
Vorden

Vorden - ?ZithetZo!, praktijk 
voor coaching en speltherapie , 
gaat verhuizen! Vanaf 1 oktober 
2012 zal ?ZithetZo! gevestigd zijn 
aan de Raadhuisstraat 20. Dit is 
boven de Brunawinkel. De zol-
der is er prachtig verbouwd tot 
speel- en coachruimte. ?ZithetZo! 
is gespecialiseerd op het gebied 
van autisme, kindercoaching en 
ADHD/ADD.

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

Let op: reserveer van te voren uw 
deelname. In verband met de te ver-
wachten grote belangstelling kunnen 
alleen mensen die zich van te voren 
hebben aangemeld deelnemen. Dit 
kan via www.natuurmonumenten.
nl of telefonisch bij de ledenservice 
van Natuurmonumenten, 035 - 655 
99 55. Paddenstoelen herkennen 

Hoe hou ik een knolamaniet en een 
kastanjeboleet uit elkaar? Wat is het 
verschil tussen een inktzwam en 
een stinkzwam? En waar groeit een 
vliegenzwam eigenlijk? Of de aard-
appelbovist? Tijdens deze exclusieve 
gezinsworkshop paddenstoelen hoor 
je het allemaal. Ga mee en ontdek ze 
zelf.

De herfst is het jaargetijde om pad-
denstoelen eens goed te bekijken.
Paddenstoelen zijn er in alle moge-
lijke vormen, kleuren en soms ook 
geuren. Het zijn de afvalverwerkers
van de natuur, leven vaak van dood
materiaal dat volop voorhanden is
in het bos van landgoed Velhorst.
Onderweg hoor je verhalen over het
geheimzinnige leven van paddenstoe-
len en de verschillende verschijnings-
vormen. 
Zie voor meer activiteiten: 
www.natuurmonumenten.nl en 
volg Natuurmonumenten op twitter
@NM-Gelderland.

Gezinsworkshop paddestoelen op 
landgoed Velhorst Vorden

Vorden - Meer weten over het geheimzinnige leven van paddenstoe-
len? Zondag 14 oktober exclusieve workshop paddenstoelen herken-
nen voor het gezin. Ga mee en ontdek samen met twee ervaren pad-
denstoelenkenners de paddenstoelen van landgoed Velhorst. Op dit 
landgoed vind je paddenstoelen in vele soorten en maten. De activiteit 
begint om 10.00 uur en zal ongeveer twee uur duren.



HENGELO MODE&INSPIRATIEDORP KOOPZONDAG
7 OKTOBER



modeIn Hengelo

De organisatie heeft er voor 
gekozen de najaarsshow op don-
derdagavond te houden. “We 
verwachten op dit tijdstip meer 
mensen te bereiken dan in het 
weekend.” De kracht van de Mode 
en Wooninspiratie Show zit hem in 
de veelzijdigheid. Van schoenen 
tot jassen en van broeken tot kap-
sels. Van casual tot chique, alles 
komt voorbij. Bezoekers kunnen 
in de sfeervolle kerk die 425 zit-
plaatsen telt, de nieuwste najaar-

smode tot zich laten komen. Ook 
is te zien wat de trends op het ge-
bied van wonen zijn. Zo zullen er 
modellen worden aangekleed met 
stoffen waarmee meubels worden 
gestoffeerd en die als raamdeco-
ratie dienen.

Omdat er geen professionele man-
nequins maar regionale modellen 
over de catwalk paraderen, ademt 
de show dezelfde sfeer als de win-
kels zelf met een hoog ons-kent-

ons-gehalte. “In Hengelo is het 
persoonlijke contact met de klant 
nog erg belangrijk.”

Dat de show een regionaal karak-
ter heeft, betekent overigens niet 
dat de winkeliers niet verder kijken 
dan de gemeentegrenzen. Ook de 
merken die landelijk hoog aang-
eschreven zijn, worden gedragen 
door de Bonckhorster modellen. 
“Deze show bewijst dat je voor 
de nieuwste mode echt niet naar 

de grote stad hoeft. De jasjes en 
blouses die presentatoren en pre-
sentatrices op televisie dragen, 
vind je ook hier in de rekken.”

De Mode en Wooninspiratie Show 
wordt op donderdagavond 4 ok-

tober om 19.30 uur gehouden. 
Vanaf 19.00 uur kunt u al een mooi
plekje aan de catwalk uitzoeken. 
De winkels in Hengelo zijn die
avond tot 22.00 uur open.

Of het nou gaat om schoenen, 
jurken, jasjes of shirtjes: het zijn 
de warme tinten, specerijkleuren, 
maar ook de knalkleuren, nepbont 
en animal prints die je overal te-
rug ziet komen. Toch blijft ook het 
klassieke zwart-wit een hot item: 
we gaan dit najaar ‘back to the Six-
ties.’ Het mooie is dat beide stijlen 
ook nog eens perfect met elkaar 
matchen. Een herfst vol glamour, 
lef en luxe, klasse en comfort.

Jurkjes die met rechte silhouetten 
of iets uitstaand, zijn helemaal ter-
ug van weggeweest. Jasjes heb-
ben aangerimpelde schouders en 
geven zo meer volume. Wie voor 
broeken gaat, kan een iets wi-
jde pijp verwachten die over de 
schoenen valt. 

Voor de dames is er de komende 
maanden volop keuze uit korte en-
kellaarsjes zonder hak. Net als bij 
de kleding geldt dat hier het klass-
ieke zwart-wit in de mode is, maar 
ook warme specerijkleuren als ker-
rie en terra. De avontuurlijke man 
of vrouw draagt schoenen met 
snakeskin- of krokoprints. Deze di-
erlijke elementen en ook nepbont 
zijn tevens terug te vinden in de 
kledingrekken. 

Boven de prachtige outfits hoort 
natuurlijk een mooi kapsel. De 
kleuren van dit seizoen zijn geïn-
spireerd op de prachtige herfst-
tinten. Blondtinten blijven trendy 
en brengen licht in de donkere 
winterdagen. Kapsels met pony 
zijn volgens de experts nog nooit 
zo mooi geweest als dit najaar. Ze 

zijn er in alle varianten: kort, lang, 
in laagjes of met volume, recht en 
nonchalant.

Van geheel andere orde lijken 
de woontrends, maar tegelijker-
tijd zijn er toch veel overeenkom-
sten omdat de ontwerpers in die 
wereld ook naar hun modecolle-
ga’s kijken. De trends veranderen 
hier echter niet per seizoen, maar 
duren wat langer. Langzaamaan 
verschuiven de accenten.

PVC-vloeren zijn op dit moment 
erg populair vanwege de gebrui-
ksvriendelijkheid. Op de boven-
verdieping kiest de consument 
echter weer steeds vaker voor 
tapijt. Dit vanwege de grote vari-
atiemogelijkheden met kleuren 
en de behaaglijke sfeer die deze 
vloerbedekking creëert. In de 
slaapkamers zijn vooral boxsprings 
te vinden. De tijd dat deze ruimte 
het ondergeschoven kindje was, is 
echt wel voorbij. Men gaat als het 
even kan voor verstelbare bedden 
met matrassen afgestemd op het 
gewicht en voorkeuren van het in-
dividu.

Hout dat robuust en verouderd 
aandoet, komt op dit moment 
veel terug in het meubilair. Dit valt 
onder de noemer ‘lifestyle’. In de 
stoffering is het aanbod 
ontzettend veelzijdig, 
maar stoere opgeruwde 
leerstoffen wat we ook 
wel kennen van de pilo-
tenjacks zijn zeker in de mode. 

Raamdecoratie heeft misschien 
wel de meeste raakvlakken met 
de modewereld. Tussen de vele 
stalen komen de klassieke zwart-
witmotiefjes voorbij, maar ook ani-
malprints. Elders in het land zie je 
tijger- slangenprints ook terug op 
bijvoorbeeld banken, maar dat li-
jkt in Hengelo net een stap te ver. 
Eén ding is duidelijk: dit najaar is 
het aanbod gigantisch veelzijdig 
en zijn er oneindig veel combina-
ties mogelijk. Kom 4 oktober naar 
de Remigius Kerk en laat je inspir-
eren.

Topproducten uit de 
landelijke mode ook op 
de Hengelose catwalk

Waar een klein dorp groot in kan zijn

Veel war
kleuren

me tinten, specerij-
en animal prints
Najaarstrends 2012

Vorig jaar besloot een actieve club Hengelose ondernemers de modeshow die jaren geleden nog in 
de sporthal werd gehouden nieuw leven in te blazen. Najaar 2011 werd de Mode en Wooninspiratie 
Show nieuwe stijl voor het eerst in de Remigius Kerk gehouden. Juist in kleine dorpen is samenwerking  
belangrijk, beseffen ze in Hengelo. En succesvol: de twaalf deelnemende winkels verzorgen donderdag 4 
oktober een show die zowel opa’s en oma’s als de jongste kinderen zal inspireren. Waar een klein dorp 
groot in kan zijn!



Schröder Mode Ruurloseweg 1 - 7255 DE Hengelo Gld.
tel: 0575-461232 www.schroder-mode.nl

DE HERFST EN WINTER 
COLLECTIE VAN
IS BINNEN 

KOOPZONDAG 
7 OKTOBER

DEELNEMER 
MODESHOW
4 OKTOBER

OKTOBER/NOVEMBER

ACTIE
5 EURO KORTING 
OP EEN 
KLEURBEHANDELING

10% KORTING 
OP EEN PRODUKT 
NAAR KEUZE

 nieuwe mode, nieuwe kleuren, onze najaarscollectie is binnen!4 oktober 
modeshow
Remigius kerk in Hengelo (gld)

7 oktober 
koopzondag
in Hengelo (gld)



Focus Fashion is sinds 1984 een begrip in de Achterhoek. Een modeketen met 10 filialen 
verspreidt over de Achterhoek en Twente, die bekend staan om de ruime collectie betaalbare 
vrijetijdskleding.
Vriendelijk, vakbekwaam personeel en winkels met een prettige uitstraling, waar je graag naar 
binnen loopt en waar het goed vertoeven is.  De meeste merken die we voeren hebben 
maandcollecties wat inhoudt: elke week nieuwe items !!!
Voor de dames zijn dat: Cecil, Street One, Vero Moda, Enjoy, Vila joy, Yaya, Tom Tailor, 
Soyaconcept, Double Face, Moglie, Dreamstar,  Romano…
Voor de heren: Tom Tailor, TTdenim, Its Noize….

Naast de goede service biedt Focus Fashion haar klanten iets extra's. Alle filialen werken 
namelijk met een automatisch spaarsysteem.  Bij besteding van ieder € 12,50 ontvang je 1 
spaarpunt. Vanaf 25 punten kan het spaartegoed verzilverd worden bij de eerstvolgende 
aankoop. 
Aan ons lijstje van filialen mogen we nu ook  Haaksbergen toevoegen. Dit filiaal gelegen aan 
de Spoorstraat 20a,( voorheen Limoen), voert alleen dameskleding.

FOCUS FASHION WE FOCUS ON YOU!!!

Voor meer informatie over onze filialen: www.focusfashion.nl

               ons op Facebook

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

DE
NIEUWE 

COLLECTIE
IS BINNEN
Een voorproefje van deze 

collectie kunt u al zien tijdens 
onze gezamelijke modeshow, 
donderdagavond 4 oktober 

om 19.30 uur.

GRATISGRATIS
damestas
t.w.v. € 29,95
bij besteding vanaf € 50,00
op koopzondag 7 oktober. 

koopzondag
7 oktober

12.00 - 17.00 uur

OP = OP!



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

MOOI! HERFST! MODE!
koopzondag 7 oktober

Tijdens deze koopzondag zijn er extra leuke activiteiten in de winkel.
Wat dacht u van; 

Tijdens deze koopzondag zijn er extra leuke activiteiten in de winkel.
Wat dacht u van; 

De laatste nagellak trends van het hippe 
merk CIATE! Gratis lakken van je nagels in 
de nieuwste herfstkleuren. 
(U kunt een plekje reserveren)

Mode en Make-up trends 
met doorlopend modeflitsen.
 

Proeverij 
van thee schenkerij "het Ham"
Proeverij 
van thee schenkerij "het Ham"

De laatste nagellak trends van het hippe 
merk CIATE! Gratis lakken van je nagels in 
de nieuwste herfstkleuren. 
(U kunt een plekje reserveren)

Mode en Make-up trends 
met doorlopend modeflitsen.
 

Bezoekadres: Varsselseweg 20, 7255 NP Hengelo (Gld.)
Tel: 06 5336 2300 E: info@deheesterhof.nl

Het plantseizoen 
is weer 

begonnen! 
Kom voor alle bomen, 

heesters en haagplanten 
naar de Heesterhof! 



nieuwsgierig 
naar de nieuwe 
collectie

kom kijken naar onze modeshow. 
zaterdag 24 maart, 
16.30 - 19.00 uur

zondag 25 maart geopend van 12:00 tot 17:00 uur

HEMA Hengelo, Raadhuisstraat 21B
HEMA Vorden, Dorpsstraat 18B

Spalstraat 11 Hengelo Gld
(0575) 46 15 21

www.memelink-bergervoet.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

SPAREN

Het adres 
voor al uw 

druk- en printwerk!

Naast het leveren van 
offsetdrukwerk 

is Uiterweerd druk & print
uw bedrijf voor het printen van

digitale bestanden.

Flexibel, voordelig, 
goede service 

en korte levertijden.

Vraag vrijblijvend advies of een prijsopgave.

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

info@uiterweerd.nl

Tevens kunt u uw familiedrukwerk bestellen 
bij Drogisterij De Vijzel.

Dorpsstraat 7, 7221 BM Steenderen
Telefoon 0575 451296

info@devijzel.nl



Molenenk 20, Hengelo Gld. Winkelskamp 2, Hengelo Gld.www.onstenkmeubelen.nl

OKTOBER WOONMAAND

“ouderwetse”

TENTVERKOOP

Opruiming van:

   - Accessoires

 - Verlichting

    - Schilderijen

- Sierkussens

Maak tijdens de Ak-Ziedagenkans op een meubelcheque t.w.v.           

  
                    € 150,- !!

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
3 oktober 4 oktober 5 oktober 6 oktober

10.00 - 17.00 u 10.00 - 20.00 u 10.00 - 21.00 u 10.00 - 17.00 u

Ak-Ziedagen:

10% KORTING* op de gehele collectie
      met nu nog 19% BTW!

* met uitzondering van lopende acties.
Actie geldig t/m 31 oktober 2012

PAARDBESPAAR
DAGEN!

Nijverheidsweg 2  7255 RA  Hengelo (Gld)  Tel. (0575) 462 511  www.arendsen-hengelo.nl

KOM LANGS EN MAAK KANS OP 

GRATIS SET ZONNEPANELEN!

ZATERDAG 
6 oktober 
10.00 - 16.00 u

VRIJDAG 
5 oktober 
10.00 - 20.00 u

DONDERDAG 
4 oktober 
10.00 - 20.00 u

WOENSDAG 
3 oktober 
10.00 - 18.00 u



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).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

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

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 7
Nr. 40, 2 oktober 2012

B en w besloten de gemeenteraad 
het plan voor een nieuw te bouwen 
gecombineerde brandweerkazerne 
met gemeentewerf op het bedrijven-
terrein Winkelskamp Oost in Hengelo 
voor te leggen. Om de veiligheid van 
onze inwoners en omgeving te kun-
nen waarborgen en te voldoen aan 
de wettelijke brandweerzorg heeft 
Hengelo een kazerne nodig. De hui-
dige brandweerkazerne in Hengelo 
is 50 jaar oud en voldoet qua grootte 
en Arbo-normen niet meer aan deze 
tijd. Daarnaast werken wij toe naar 
één centrale gemeentewerf in de ge-
meente, van waaruit alle werkzaam-
heden in de openbare ruimte worden 
gecoördineerd. Vanaf 2010 is staps-
gewijs een verandering in de organi-
satiestructuur doorgevoerd. Vanwege 
ruimtegebrek op de gemeentewerf 
in Hengelo, wordt nu nog vanuit 
Hengelo en Zelhem gewerkt. 

gecombineerde pand bedragen         

staat een geraamde opbrengst van de 
bestaande werven en de brandweer-

door de nieuwbouw worden gedeelte-
-

ontstaat geen extra druk op de 

neemt de raad hierover een besluit. 

nieuwbouw eind 2014 gerealiseerd. 

Onderzoek
Investeren in de bestaande brand-

op het terrein gebrek aan stallings-

tot verbetering van de dienstverlening 

werktechnische voordelen op. 

weer en de buitendienst onder meer 
allebei gebruik maken de kantoor-, 
kantine-, garderobe-, sanitaire facili-

waaronder ook renovatie en uitbreiding
van de huidige werf in Hengelo. Totale 

de beste oplossing.

Gecombineerde brandweerkazerne met gemeentewerf 
in Hengelo stap dichterbij

Buurtschap Oosterwijk 
in Zelhem maakt leef-
omgeving schoon

 
Samen verantwoordelijk, samen doen

6 oktober hun gebruikte elektrische apparaten of 
kapotte spaarlampen inleveren, ontvangen daar-

-
cheque voor de 2e

milieu André Spekschoor moedigt de inwoners 
van Bronckhorst aan mee te doen aan de actie: 

is dubbel winst voor het milieu en goed voor uw 
portemonnee.”

E-goed staat voor gebruikte elektrische en elek-

E-goed apart in te leveren, worden alle apparaten 
op een milieuverantwoorde manier verwerkt en 
materialen hergebruikt. Het inleveren wordt nu 

elektrische apparaten ontvangen de inwoners 

waardecheque voor de 2e

Besparen dankzij LED-lampen

-

lampen bovendien weinig energie verbruiken en 
een lange levensduur hebben, kan er ook flink 
mee bespaard worden op de energiekosten en 

E-goed inleverdag 
6 oktober

6 oktober met een speciale 

-
punten geopend waar u 

van E-goed ontvangt u niet alleen een waarde-
cheque voor de 2e

-

2Switch en Aktief (tel. 0900 - 02 05).

Hier kunt u op zaterdag 6 oktober tussen 
10.00 en 12.00 uur uw E-goed gratis inleveren:

-

Doet u ook mee?

-
loopwinkels van 2Switch en Aktief of naar het 

waardecheque voor de 2e -
geet naar het Afval Breng Punt niet uw afvalpas 

de inleverpunten en welke winkels deelnemen 

Gratis 2e LED-lamp bij inleveren E-goed
Wethouder Spekschoor geeft startsein 
E-goed actie

Doet u ook 
mee?
Het initiatief van 
de buurtschap 

een mooi voor-
beeld van hoe 

leefomgeving 
moeten omgaan. 

Een schone 
omgeving is en 

-

Bronckhorst. 

Ziet u een schone 
leefomgeving 

u dan aan via 
email: info@
bronckhorst.nl



Raadsvergadering 27 september 2012
Op 27 september vergaderde de gemeenteraad. Een grote groep 
VIP gasten woonde de vergadering bij. Tijdens het vragenkwartier 
stelde de fractie van GBB een vraag aan de wethouder over de 
zwembaden. Wethouder Seesing bevestigde dat initiatiefnemers 
voor de zwembaden tot 10 oktober de tijd hebben om een plan 
in te dienen. Verder werd o.a. gesproken over:

 De raad stemde met algemene stemmen in met de oprichting 
van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Hierin gaan we de 
samenwerking aan met de provincie Gelderland en de ge-
meenten Aalten, Berkelland, Doetinchem, Lochem, Montfer-
land, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen, 
om de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handha-
ving op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening 
en milieu waar nodig te verbeteren

 De raad stelde de Duurzaamheidsagenda Bronckhorst 2013-
2016 unaniem vast. De gemeente streeft naar duurzaamheid 
en zet in op het gebruik van alternatieve energiebronnen, met 
name biogas en zonne-energie. Ons duurzaamheidsbeleid 
geeft een belangrijke impuls aan de leefbaarheid in de ge-
meente en de lokale en regionale economie en werkgelegen-
heid. Tegelijkertijd wordt via het afvalbeleid gestreefd naar 

 10 kg restafval per inwoner per jaar in 2030. Met een motie 
gaven GroenLinks, PvdA, D66 en GBB opdracht aan het college 
om bij de behandeling van dit onderwerp volgende maand de 
eventuele belemmeringen in de gemeentelijke regelgeving 
voor een pilot voor het plaatsen van mini-windturbines op 
daarvoor geschikte plaatsen weg te nemen. VVD stemde hier-
mee in, CDA stond er sympathiek tegenover maar wilde het 
onderwerp pas volgende maand bij de structuurvisie behan-
delen en stemde daarom tegen. Zie voor meer informatie 

 over de pilot het artikel elders op deze gemeentepagina’s. 
 Ook gaven alle fracties het college de opdracht mee om zich 
 ervoor in te zetten dat de teruglevering van groene stroom 

aan het elektriciteitsnet meer rendabel wordt

 De Achterhoek heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal 
 te zijn. Al in 2020 moet 50% van de energie opgewekt worden 

uit duurzame bronnen, zoals biomassa, wind en zon. Om deze 
ambitie waar te kunnen maken, wordt de Achterhoekse 

 Groene Energie Maatschappij (AGEM) opgericht. De fracties 
van CDA, VVD en D66 stemden ermee in de AGEM te steunen, 
te participeren in de AGEM Coöperatie en een krediet van 

 € 112.878,- beschikbaar te stellen, verspreid over vijf jaar, 
waarmee het voorstel werd aangenomen. Voor PvdA was de 
AGEM een stap te ver, voor GroenLinks en GBB was het ont-
breken van een businessplan reden om tegen te stemmen. 
Met een motie gaven de fracties van CDA en VVD het college 
de opdracht voor oktober 2013 met een gedegen business-
plan te komen en eventuele winst te gebruiken om het start-
kapitaal terug te betalen

 De gemeente zit in de Gemeenschappelijke Regeling Stads-
bank Oost Nederland (SON). De SON voert voor de gemeente 
de schuldhulpverlening en het budgetbeheer uit. De raad stelde 

het gemeentelijke beleidsplan integrale schuldhulpverlening 
2012-2015 vast, waarin staat hoe wij dienstverlening op het 
gebied van schuldhulpverlening vormgeven 

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken zijn 
tijdens de vergadering verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl 
(onder Bestuur en organisatie  Openbare vergaderingen  
Gemeenteraad.) De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering 
is op 25 oktober 2012.

 Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een functiewijziging 
op drie locaties: Functiewijziging van agrarisch naar wonen 
op de locaties Eeltinkweg 4 Zelhem en Remmelinkdijk 10 

 Keijenborg en functiewijziging van agrarisch naar wonen en 
ruitersportcentrum op de locatie Velswijkweg 11 Zelhem. De 
plannen passen niet binnen de huidige bestemmingsplannen. 
Om die reden startte een bestemmingsplanherziening om de 
functie te wijzigen naar wonen en sport (manege/ruitersport-
centrum).De raad wordt gevraagd het nieuwe bestemmings-
plan vast te stellen

 De Structuurvisie Bronckhorst geeft de hoofdlijnen van het 
ruimtelijk beleid weer. Het hebben van een structuurvisie is 
voor een gemeente wettelijk verplicht. De raad wordt gevraagd 
de gewijzigde structuurvisie Bronckhorst vast te stellen. 
Daarmee maakt de raad ook ruimte voor de proef met kleine 
windmolens (zie elders op deze gemeentepagina)

 Deze tussenrapportage is een tussentijdse verantwoording 
van het college aan de raad. Hierin staat hoe ver de doelen van 
de raad, opgenomen in de programmabegroting 2012 – 2015, 
gevorderd zijn en op welke punten bijsturing te verwachten is. 
B en w vragen de raad akkoord te gaan met de tussenrapportage

 De Rekenkamercommissie Bronckhorst, Berkelland, Lochem 
en Montferland (RC BBLM) heeft in 2011 onderzoek gedaan 
het persoonsgebonden budget binnen de WMO over de periode 
2008 en 2009. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van 
de aanbevelingen van de RC BBLM en in te stemmen met de 
reactie van het college op het rapport 

 In de periode van juni 2011 tot maart 2012 deed de RC BBLM 
onderzoek naar de invoering van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin. Met dit onderzoek kan de gemeenteraad zich een oor-
deel vormen of het CJG Bronckhorst voldoet aan landelijke en 
gemeentelijke beleidsambities en aan wet- en regelgeving. 

 De raad wordt ook hier gevraagd kennis te nemen van de aan-
bevelingen van de RC BBLM en in te stemmen met de reactie 
van het college op het rapport

 De RC BBLM wil met het onderzoek naar grondbeleid inzicht 
geven op welke wijze de gemeente Bronckhorst het door haar 
geformuleerde grondbeleid in de praktijk vorm geeft, op welke 
wijze hierbij rekening wordt gehouden met de toekomstige 
woningbehoefte en behoefte aan bedrijfsruimte. Als de raad 
instemt met het concept-onderzoeksplan, zal eind oktober 
2012 het onderzoek starten 

 - Verdere inschakeling maatschappelijk middenveld 
   bij sociaal financiële nood
 - Buitengewone algemene ledenvergadering VNG 
   12 oktober 2012

De raadscommissies Beleidsontwikkeling en Evaluatie en 
Controle vergaderen samen op 11 oktober in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Hieronder vindt u de vergaderagenda van 
deze openbare vergadering. U bent van harte welkom om deze 
bij te wonen.

 B en w vragen de gemeenteraad in te stemmen met het plan 
en de financiering voor de gezamenlijke nieuwbouw van een 
brandweerkazerne en centrale gemeentewerf in Hengelo 
(Gld). De oude brandweerkazerne in Hengelo is 50 jaar oud en 
voldoet qua grootte en Arbo-normen niet meer aan deze tijd. 
Daarnaast werken wij toe naar één centrale gemeentewerf in 
de gemeente, van waaruit alle werkzaamheden in de openbare 
ruimte worden gecoördineerd. Zie ook bericht elders op deze 
gemeentepagina

 Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met grote 
stelselveranderingen in het sociale domein: de Wet Werken 
naar Vermogen, decentralisatie Jeugdzorg en structuur-

 veranderingen rond de AWBZ. Hoewel de exacte invulling van 
deze opgaven nog open ligt, is wel duidelijk dat meedoen en 
eigen verantwoordelijkheid zoveel mogelijk op lokaal niveau 
komen te liggen. De raad wordt gevraagd de visie vast te stellen 
en daarmee het college opdracht te geven voor verdere uit-
werking van de visie naar de praktijk

Tijdens de raadsvergaderingen kan niet worden ingesproken. 
Over onderwerpen  kunt u inspreken 
tijdens de Rondetafelgesprekken of commissievergadering, 
iedere tweede woensdag en donderdag van de maand. 
Over onderwerpen  heeft u hiervoor 
de mogelijkheid tijdens het agendapunt ‘Mogelijkheid tot inspre-
ken over niet-geagendeerde onderwerpen’ in de commissie-
vergadering (iedere tweede donderdag van de maand).

Voor het inspreekrecht geldt een aantal spelregels, zoals min. 
48 uur voor de vergadering aanmelden en spreektijd max. 
5 minuten per persoon. Voor meer informatie of aanmelden 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 onderwerpen 
die op de agenda staan verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl of scan de QR-code. 

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Het milieuparkje aan de Oude Zut-
phenseweg in Laag-Keppel is aan 
vervanging toe. De ondergrondse 
glascontainer is versleten en de 
bovengrondse voorziening voor 
kunststof verpakkingen willen we 
vervangen door een ondergrondse. 
De bestaande locatie is ongeschikt 
voor een vernieuwd milieuparkje 
(waar inwoners de afvalsoorten glas, 
papier en kunststof kunnen inleveren). 
Het is te klein, zorgt voor overlast 
en is moeilijk bereikbaar voor afval-
inzamelaar Berkel milieu. We zijn op 
zoek gegaan naar een nieuwe locatie 

en hebben hierover ook overlegd met 
de Dorpsraad Keppel en Eldrik. Bij de 
keuze zijn onder meer de volgende 
uitgangspunten van belang: bereik-
baarheid, veiligheid, sociale controle 
en het beperken van overlast. 

Toetsing locaties
Na toetsing van diverse locaties kwam 
het grasveldje tegenover het Wilhel-
minaplantsoen in Laag-Keppel als 
meest geschikte locatie naar voren. 
Dit grasveld ligt op ruime afstand van 
de eerste bebouwing en geen van de 
omwonenden heeft direct zicht op de 

locatie. Tijdens een informatieavond 
voor belanghebbenden en omwonen-
den in april 2012 werd ons verzocht 

nog 4 alternatieve locaties te toetsen. 
Dit hebben wij samen met Berkel 
Milieu gedaan, maar geen van de 

alternatieven voldoet aan de randvoor-
waarden. Het Wilhelminaplantsoen 
is daarom gekozen als definitieve 
locatie voor het nieuw aan te leggen 
milieuparkje. 

Plannen inzien?
De plannen liggen tijdens openings-
tijden ter inzage bij de publieksbalie 
in het gemeentehuis en zijn tevens 
wte bekijken via www.bronckhorst.nl 

Inwoners van Laag-Keppel 
ontvangen binnenkort informatie 

over het vervolg-traject.

Aanleg nieuw milieuparkje aan Wilhelminaplantsoen in Laag-Keppel

B en w staan een pilot toe met een 
aantal aanvragen voor kleine wind-
molens. Reden hiervoor is dat de 
categorie kleine windmolens meerdere 
uitvoeringen kent en wij weinig verge-
lijkingsmateriaal hebben om een goed 
oordeel te kunnen vormen over de 
landschappelijke inpasbaarheid van 
kleine windmolens. Hiermee wijken 
b en w bewust af van een eerder geno-
men besluit van de raad om windmo-
lens op Bronckhorster grondgebied te 
verbieden. Dit veto was vooral gericht 
tegen grote windmolens, die de raad 
als landschapvervuiling ziet, maar 
bleek uiteindelijk alle formaten wind-
molens aan te gaan. 

Duurzame energie
Bronckhorst wil de productie van 
duurzame energie stimuleren, maar 
wel op een maatschappelijk verant-
woorde manier. De markt ontwikkelde 
ondertussen andere modellen wind-

molens. Wethouder Arno Spekschoor 
van Ruimtelijke ordening “Deze nieuwe 
en kleinere types windmolen zijn 
mogelijk wel geschikt voor bedrijven 
en minder landschapvervuilend. 
Wat ons betreft krijgt windenergie 
een kans, zo lang dit niet ten koste 
gaat van ons unieke landschap”. De 
uitkomsten van de proef zijn richting-
gevend voor de beoordeling van toe-
komstige aanvragen voor het plaat-
sen van kleine windmolens. De raad 
behandelt de pilot tijdens de vast-
stelling van de structuurvisie in de 
vergadering van oktober.

Bronckhorst staat pilot kleine wind-
turbines toe

Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) stelde de gemeente Bronckhorst de 
beleidsregels voorzieningen maatschappelijke onder-
steuning gemeente Bronckhorst 2012 (Wmo beleidsregels) 
vast. De Wmo is uitsluitend bedoeld om te compenseren 
in de participatie van inwoners en zelfredzaamheid 
waar het de inwoner zelf niet lukt. Hierbij speelt de 
eigen verantwoordelijkheid van de inwoner een grote rol. 
De Wmo beleidsregels bevatten enkele wijzigingen, die 
vanaf 1 oktober 2012 gelden.

Wijzigingen
1. Geen hulp bij het huishouden vanuit de Wmo als vanuit 
 de AWBZ daarvoor al geld wordt ontvangen
 Mensen die vanuit de AWBZ via het zogenaamde volledig 

pakket thuis alle zorg thuis ontvangen (de instelling of 
de thuiszorg levert alle zorg en ondersteuning inclu-
sief eten en schoonmaak) kunnen geen beroep op de 
gemeente doen voor hulp bij het huishouden vanuit 

 de Wmo. Ditzelfde geldt voor mensen die een AWBZ 
zorgzwaartepakket (zzp) in de vorm van een persoons-

 gebonden budget ontvangen. Ook in dat bedrag zijn de 
kosten voor schoonmaak begrepen.

2. Bij weinig gebruik van het collectief vervoer (Regiotaxi) 
wordt geen vergoeding meer vanuit de Wmo gegeven

 Mensen met beperkingen die een lage vervoers-
 behoefte hebben en daardoor per jaar minder dan 
 52 ritten maken met de Regiotaxi, ontvangen hiervoor 

niet langer een vergoeding vanuit de Wmo. 
 Zij hebben geen meerkosten voor vervoer en kunnen 

gebruik (blijven) maken van de Regiotaxi als openbaar 
vervoersysteem.

3. Een Wmo-hulpmiddel wordt vervangen als deze technisch 
niet meer voldoet

 Voor Wmo-hulpmiddelen geldt een afschrijvingstermijn 
van 7 jaar. Steeds vaker gaan hulpmiddelen langer mee. 
Het feit dat een hulpmiddel is afgeschreven leidt niet 
automatisch tot aanschaf van een nieuw hulpmiddel. 
Middelen die nog goed zijn, kan iemand gewoon blijven 
gebruiken. Alleen bij medische noodzaak vervangen 
wij het hulpmiddel.

Wat betekent het voor u
Hebben bovenstaande wijzigingen gevolgen voor u, dan 
ontvangt u van ons een brief. Daarin vindt u informatie 
over wat er met de aan u toegekende voorziening gaat 
gebeuren. Ontvangt u geen brief dan behoudt u uw 
Wmo-voorziening.

Wijziging beleidsregels voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Bronckhorst 2012

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29 en 31 december 2012 van 08.30 tot 18.00 uur, Joost Jansen 
marktwerken

 1 januari van 00.30 tot 05.30 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 1 januari van 00.30 tot 
05.15 uur, afsluiten parkeerplaats Het Jebbink, van 31 december 2012 18.00 uur t/m 1 januari 2013 
06.00 uur, stichting evenementen Vorden

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 21 september 2012: 

Ontvangen op 26 september 2012: 

Ontvangen op 27 september 2012: 

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 éénmaal 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.

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

De stukken liggen van 4 oktober t/m 14 november 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?

schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 26 september 2012:

rtv Vierakker-Wichmond
Afgegeven op 27 september 2012:

tijdelijke gebruiksvergunning voor bestaand gebouw, 4 november, ontheffing art. 35 Drank- en 
Horecawet, 4 november 2012 van 11.00 tot 17.00 uur, vereniging streekprodukten Achterhoek

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 24 september 2012:

Verzonden op 25 september 2012: 

Verzonden op 27 september 2012:  

Verleende vergunningen

De bladkorven staan er weer
Ook dit jaar kunt u weer gebruik maken van de bladkorven. Op 160 plaatsen 
in nagenoeg alle kernen en buurtschappen van de gemeente staan speciale, 
tijdelijke bladkorven waar u het bladafval uit uw tuin gratis kunt brengen. 
We plaatsen de korven aan het begin van de herfst. We legen de korven 
wekelijks en na de bladperiode halen we ze weer weg. Er zijn wel een aantal 
spelregels verbonden aan het gebruik van de korven. Ze zijn alléén bedoeld 
voor bladafval, dus gooit u er geen plastic of papieren zakken in! Ook ander 
tuinafval, zoals grasmaaisel of afstervend loof hoort niet in de korven thuis.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tijdelijke verkeersmaatregelen

-

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Buitengebied; Riefelerdijk 3/3A Hengelo’

Bestemmingsplannen

Verkeer en vervoer

Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Bronckhorst 2012

-

Mandaatbesluit

Gemeentelijke regelgeving algemeen

-

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

U BENT ZZP’ER?
U OVERWEEGT OM ALS ZZP’ER TE STARTEN?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

In een persoonlijk onderhoud nemen wij dan alle 

voor- en nadelen met u door. We doen dit op een 

tijdstip dat u het beste past (kan ook ‘s avonds).

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Oktober
woonmaand

KOM EN KIJK IN
ONZE VOORDEELSHOP

IN HENGELO GLD.

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
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A P E L D O O R N ,  B R O N C K H O R S T ,  B R U M M E N ,  D E V E N T E R ,  D O E S B U R G ,  E P E ,  L O C H E M  E N  Z U T P H E N                  

Denk aan je toekomst, 
maak van afval geschiedenis!

Meer weten? www.afvalvrij.nl/e-goed

 

E-goed kunt u heel gemakkelijk en gratis inleveren. Klein, groot, 
kapot of werkend: alles is welkom! U kunt met uw E-goed te-
recht bij de volgende inleverpunten: 

Van 6 oktober t/m 31 december krijgt u bij het wegbrengen 

e 

Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen!

LED is 5X beter
3.  Lage energiekosten
4.  Lange levensduur (tot wel 4 keer langer 
 dan een spaarlamp)

-

een schonere leefomgeving. U 
krijgt bovendien een waarde-

e

gratis waarmee u de komende 
jaren tot wel 500 euro bespaart 

speciale E-goed inleverdag.

E-goed, wat is dat ook alweer?
E-goed staat voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. 

-

leveren worden giftige stoffen onschadelijk gemaakt en nuttige stof-
fen hergebruikt.

Waarom E-goed inleveren?
Omdat het loont! Want als u E-goed wegbrengt, krijgt u nu een waar-

e -
geruimder huis, maar levert uw E-goed ook nog iets op. Omdat een 

-
duur heeft, bespaart u de komende jaren ook nog eens tot wel 500 

ook uw portemonnee.

Hoe werkt de actie?

 

Gratis 2e LED-lamp
bij inleveren E-goed
Spaar het milieu en uw portemonnee!

elektrische apparaten en/of spaarlampen waar u vanaf wilt in! 

De E-goed 
Inleverdag
Kom ook op zaterdag 6 oktober!

Oude elektrische 
apparaten gooi je niet 
weg. Die lever je in!

Hoe kan ik mijn 
E-goed kwijt ?

* Meer info
Kijk op www.afvalvrij.nl/e-goed voor een compleet 

inleverpunten en deelnemende winkels.

Hier kunt u op zaterdag 6 oktober tussen 10.00 en 12.00 
uur uw E-goed gratis inleveren:

Wat:  e  

   
Let op:  U kunt hier alleen elektrische apparaten  

Entree:  

Wist u dat... u uw E-goed ook gratis aan huis kunt laten 
ophalen door de samenwerkende kringloopbedrijven 

e 



De Rabobank informeert deze avond 
over de financiële mogelijkheden om 
woonwensen voor nu maar ook voor 
later te realiseren. Daarnaast zal ook 
SIR-55 een presentatie verzorgen. 
Deze organisatie zet zich actief in om 
samen met deelnemers woningen te 
realiseren voor 55 plussers. Zij vertel-
len wat zij hierin kunnen betekenen 
en geven uitleg over Collectief Par-
ticulier Opdrachtgeverschap. Daar-
naast presenteren zij hun plannen 
voor de realisatie van zeven SIR-55 
woningen aan de Enkweg in Vorden. 
Na de presentaties is er gelegenheid 
om onder het genot van een hapje en 
drankje vragen te stellen aan de aan-
wezige medewerkers van SIR-55 en 
de Rabobank.

Waar en wanneer
De avond vindt plaats op maandag 8 

oktober, van 19.30 uur tot 21.30 uur 
bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 in 
Vorden. Aanmelden voor deze avond 
is noodzakelijk. Dit kan tot 1 okto-
ber aanstaande via de website van de 
bank: 
www.rabobank.nl/graafschap-noord 
of telefonisch via tel. (0575) 43 98 88.

Stichting SIR-55
Ingegeven door de wensen van de 
consument, zet Stichting Initiatieven 
Realisatie 55+ Woningbouw, zich al 
ruim 20 jaar in om de woonwensen 
van 55 plussers te realiseren. Kern 
van deze organisatie zijn (groepen) 
medioren en senioren die zelf in-
vloed willen uitoefenen en verant-
woordelijkheid willen nemen bij de 
ontwikkeling van hun toekomstige 
woning. Hierbij kan gebruik worden 
gemaakt van de ervaringen van doel-
groepgenoten die hun woonwensen 
inmiddels hebben gerealiseerd. Hun 
wensen en eisen zijn gebundeld en 
dat kan als leidraad voor volgende 
projecten door deelnemers worden 
gebruikt. Hierbij kan gedacht worden 
aan wensen en ervaringen op het ge-
bied van toegankelijkheid, omgeving, 
bruikbaarheid, veiligheid en comfort. 
Meer informatie is te vinden op 
www.sir-55.nl.

Informatieavond Wonen voor 55+
Vorden - Rabobank Graafschap-
Noord organiseert op maandag 
8 oktober samen met SIR-55 een 
informatieavond over woon- en 
financiële mogelijkheden voor 
55 plussers. Tijdens deze avond 
komt ook de mogelijke realisatie 
van zeven SIR-55 woningen aan 
de Enkweg in Vorden (voormalig 
HAVO-terrein) aan de orde.

Die Stichting ging kleuter- en lager 
onderwijs verzorgen in het oostelijk 
deel van Vorden, nadat de katholieke 
St. Antoniusschool in Kranenburg en 
de openbare school op ‘t Medler wa-
ren opgehouden te bestaan. ‘Het hui-
dige bestuur heeft gemeend al dege-
nen die in het verleden deel uitmaak-
ten van het bestuur, de oudervereni-
ging, de medezeggenschapsraad en 
het team van leerkrachten te moeten 
laten delen in de feestvreugde rond 
het jubileum. Ieder van hen heeft 
namelijk ‘in de voorhoede‘ op zijn of 
haar eigen manier een steentje bijge-
dragen aan het voortbestaan en de 
ontwikkeling van de school. Daarom 
is er op vrijdagavond 5 oktober een 
feestelijke bijeenkomst in de gymzaal 
van De Kraanvogel. Daarbij zijn ook 
de directe relaties van de school en 
de naaste buren uitgenodigd’, zo zegt 
directeur Wim Gudde.

De Samenwerkingsschool maakte de 
eerste jaren van haar bestaan gebruik 
van de bestaande school naast de ka-
tholieke kerk in Kranenburg. Die 
school was echter zeer verouderd. 
Na hevige inspanningen van toen-
malige bestuurders kreeg men het 

voor elkaar, dat er nieuw gebouwd 
mocht worden aan de Eikenlaan. 
Omdat de leerlingaantallen flink wa-
ren teruggelopen, er waren nog maar 
veertig leerlingen, kreeg men van de 
overheid geld voor de bouw van een 
nieuwe, maar kleinere school. De 
overheid financierde twee lokalen 
en een speellokaal. Daarnaast was er 
geld beschikbaar om een derde lokaal 
als tijdelijke noodvoorziening te rea-
liseren. 

Wim Gudde: ‘Sommigen in de omge-
ving spraken in de tijd van de nieuw-
bouw sceptisch over de mogelijkheid 
dat die nieuwe school over een paar 
jaar wel een fraaie kantine voor de 
naast gelegen voetbalclub zou zijn! 
Dat is echter heel anders gelopen, 
de afgelopen 25 jaren is de school 
flink gegroeid: De Kraanvogel wordt 
nu door honderd leerlingen méér 
bezocht dan destijds. Het gebouw 
heeft dan ook de nodige verbouwin-
gen en uitbreidingen ondergaan. De 
meest in het oog springende ontwik-
keling daarvan is ongetwijfeld de 
volwaardige gymzaal die mede dank-
zij de hulp van veel vrijwilligers in 
1998 gestalte kreeg’, zo zegt hij. De 

Kraanvogel heeft in de loop der jaren
een heel eigen gezicht gekregen. De
school toont zich maatschappelijk
geïnteresseerd en is op veel terreinen
actief, of het nu om de kinderpost-
zegelactie, de blubberrun voor het
KWF of een op ontwikkelingslanden
gerichte actie gaat. Dat men de maat-
schappelijke ontwikkelingen volgt,
blijkt ook uit het aanbieden van een
cursus typen aan alle leerlingen en 
recent uit een forse uitbreiding van
het aantal lessen Engels. Ook werkt
de school enthousiast aan zijn groene
omgeving en biedt ze de leerlingen 
veel ruimte en sportieve mogelijk-
heden in en om het gebouw. Wim 
Gudde: ‘Daarnaast is De Kraanvogel
de voorbije jaren een toevluchtsoord
geweest voor leerlingen die het el-
ders wat moeilijker hadden (inclusief
de opvang van asielzoekersleerlingen
van 1999 tot 2002). Soms werd daar
in de wandelgangen wat meewarig
over gedaan, maar feit is dat menige
leerling is opgebloeid. Dat de resul-
taten er niet onder geleden hebben, 
blijkt uit de jaarlijkse score op de Ci-
to- eindtoets’. Waar veel scholen zijn
opgegaan in grotere verbanden, is De
Kraanvogel een zgn. één-pitter geble-
ven. D.w.z. dat het bestuur van de
Stichting Samenwerkingsschool geen
andere school onder haar hoede heeft
dan De Kraanvogel. Dat bestuur be-
staat uit ouders van leerlingen. Wel
maakt de stichting deel uit van het
Personeelscluster Oost-Nederland om
op het gebied van personeel risico’s
zoveel mogelijk af te dekken.

Feestelijke bijeenkomst

De Kraanvogel sluit jubileumjaar af

Kranenburg - Begin 1987 werden de deuren van basisschool De Kraan-
vogel in Kranenburg officieel geopend. Het zilveren jubileum werd af-
gelopen schooljaar groots gevierd met verschillende activiteiten voor 
de leerlingen. Hoogtepunt was ongetwijfeld het feest voor leerlingen 
en ouders samen op zaterdagmiddag 24 maart. Daarnaast herdacht 
men het afgelopen jaar ook dat nog tien jaar eerder, in de zomer van 
1977, de Stichting Samenwerkingsschool Kranenburg en Omstreken 
een feit werd.

Schoonheid begint natuurlijk van 
binnen uit. Dat is mede een reden 
waarom ETOS Barendsen Refresh 
Teacaps in haar assortiment heeft 
opgenomen. Wij zijn op deze Beau-
tydag aanwezig, om u meer uitleg 
te geven over het gebruik van de 
Refresh Teacaps, welke bijzonder 

helpen tegen veroudering van huid. 
Bovendien zorgen de Refresh Teacaps 
voor een betere conditie en bescher-
ming van heel uw lichaam. Komt u 
gerust binnen bij de Beautydag van 
ETOS Barendsen, welke  zich geves-
tigd heeft in het centrum aan de Zut-
phenseweg 3 te Vorden. Hier kunt u 

vragen naar de GRATIS infopakketjes
over de Refresh Teacaps, met het 
wonderstofje EGCG in capsules. Deze
capsules zijn ontwikkeld in een apo-
theek uit Ruurlo, waardoor vanuit 
daar veel landelijke gebruikers zijn
ontstaan. Tevens willen wij u mel-
den dat wij ook op TV te zien zijn bij
LifestyleXperience op zaterdag 27 ok-
tober a.s. op RTL-4. Ook in 2013 zijn
wij te zien bij LifestyleXperience en
Koffietijd op RTL-4.

ETOS Barendsen te Vorden gaat 
ook voor REFRESH TEACAPS

Vorden - Kom naar de Beautydag bij Etos Barendsen op zaterdag 6 ok-
tober a.s. en maak kennis met de Refresh Teacaps!  Het wit-roze thee 
extract uit de groene thee plant met haar bijzondere werking.

Elke maand organiseert Monique 
Norde van De Vordense Tuin work-
shops in haar winkel.
Op 23 en 24 oktober wordt er met 
de workshop een bloemstuk van po-
lygonum takken en diverse herfst 
materialen gemaakt met bijpassende 
schaal . U wordt dan om 19.00 uur 
ontvangen met koffie, thee en lekker-
nijen en daarna wordt het werkstuk 
gemaakt. Tussendoor is er een glaasje 
wijn of fris en voor alle materialen 
en ondergronden wordt gezorgd. U 

hoeft geen evaring te hebben, alles 
wordt stapsgewijs uitgelegd en ieder-
een gaat met een mooi stuk de deur 
uit. Een voorbeeld van de workshop 
staat nu in de winkel en op de web-
site van De Vordensetuin. 

Voor opgave en info kunt u contact 
opnemen met: De Vordense Tuin, 
Raadhuisstraat 11 in Vorden 
Telefoon 0575-555222 
info@devordensetuin.nl 
www.devordensetuin.nl

Workshops bij 
De Vordense Tuin

Vorden - Vorige week zijn de workshops bij De Vordense Tuin weer 
begonnen, dit keer werden er mooie herfst kransen gemaakt.

Michel Besselink en Kevin Harmsen 
zetten 20 oktober De Herberg op z’n 

kop. Een heerlijk avondje swingen 
met de muziek van de jaren 70 ,80 & 
90. Dus kom op 20 oktober naar De 
Herberg en de jongens makken er 
een super feest van.

Meer weten over The Disco Kings? 
kijk op www.discokings.nl voor ver-
dere informatie bel 552243.

The Disco Kings op 20 oktober 
bij de Herberg Vorden
Vorden - Wat was het 2 jaar gele-
den gezellig bij de Herberg! Dat 
vraagt om meer... Daarom orga-
niseren The Disco Kings en de 
Herberg weer een gezellig feest 
voor de oudere jongeren.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!



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

Aanwezig waren de mensen ach-
ter het Team Jeugd en Gezin vanuit 
GGD, Yunio en Sensire Maatschap-
pelijk Werk, Petra Keizer, Martijn 
Wesseling en Daniëlle Bolink. Zij 
vonden het jammer dat er niet meer 

mensen kwamen. “Maatschappelijk 
Werk heeft blijkbaar een negatieve 
lading, terwijl we er juist ook zijn 
om preventief problemen te voorko-
men,” vertelt Daniëlle Bolink over 
haar werk. De kinderfysiotherapeut 

Babette Werdmölder ging met de 
kinderen bewegen over een speciaal 
bewegingsbaantje. Lejanne Winters 
en Annet Worm van de Steenderense 
Gymnastiek Vereniging en Harold 
Achterkamp van Arci Steenderen 
Voetbal- en Keepersschool zorgden 
eveneens voor een sportief samen-
zijn. “Als je met mate snoept, kan 
het wel.”

Opvoedmarkt in Sporthal Het Hooge Wessel

Thema: Gezondheid en Bewegen

Steenderen - Vrijdagmiddag 28 september organiseerde team jeugd 
en gezin Bronckhorst een gezondheidsmarkt in Sporthal Het Hooge 
Wessel. Naast informatie over opvoeden, opgroeien en voeding kon-
den kinderen deelnemen aan voetbal, gym en bewegingsactiviteiten.

Sfeerimpressie van de opvoedmarkt met activiteiten in Sporthal Het Hooge Wessel in Steenderen.

Uitslag van de vierde competitieavond 
van Bridgeclub Bronkhorst gespeeld 
op27 september 2012 te Toldijk. 

De uitslag was als volgt:
A-lijn: 1. Diny Hartelman & Hans Jan-
sen 61,25 %; 2. Inge & Reint Pellen-
berg 60,83 %; 3. Miguel & Guy Men-
des de León 58,75 %.
B-lijn: 1. José & René Winkelman 
55,83 %; 2. Will Snelder & Bert Bot-
schuyver 55,67 %; 3. Dini Mijnen & 
Herman Stapelbroek 54,42 % en Fien 
& Henk Biezeman 54,42 %.
C-lijn: 1. Karen Notten & Joop te Veld-
huis 68,06 %; Hermien Koenders & 
Mies van Zadelhoff 55,21 %; Leni Me-
ijerink & Sophie de Vries 53,82 %.

Donderdag 4 oktober: zesde en tevens
laatste avond van deze eerste compe-
titieronde.
Het was een gezellige avond die goed
bezet was. Er werd naar de zaterdag
toegeleefd. In Hengelo zou de kroe-
gendrive plaatsvinden, die een keer
per jaar door onze bridgeclub geor-
ganiseerd wordt. Er is in vijf lijnen
gespeeld, de opkomst was groot.
T.a.v. donderdag: afmelden met 
een sms of door te bellen naar 06-
28633453 (inspreken lukt niet!) of
mailen naar bcbronkhorst@hotmail.
nl. Veel succes en plezier gewenst. 
Een hartelijke bridgegroet en tot
ziens, Silvia Schreiber.

B r i d g e n   i n   T o l d i j k

Bokbier is een seizoensbier dat elke 
eerste maandag van oktober officieel 
wordt gelanceerd. Wat vlaggetjesdag 
is voor de haring, is de eerste maan-
dag van oktober voor het bokbier. Er 
zijn echter steeds meer partijen die 
hun donkere najaarsbier al eerder op 
de markt brengen.

De Nationale Bokbierdag is het groot-
ste bokbier-evenement van ons land. 
Op zondagmiddag 7 oktober kunnen 
zo’n twintig verschillende soorten 
worden geproefd in het centrum van 
Zutphen. “Als organisatie zijn we ge-
interesseerd in wat mensen van bok-
bier vinden en welke smaken en mer-
ken favoriet zijn”, aldus Alain Sche-
pers van de Nationale Bokbierdag.
De toonaangevende biersite van Ne-
derland Bier.blog doet vaker onder-

zoek onder bierliefhebbers. “Bier.
blog is er om liefhebbers te vertellen
over de talrijke facetten van bier en
speciaalbier. Die groep geïnteres-
seerden wordt steeds groter. Behalve
informatieve artikelen en blogs doet
Bier.blog ook regelmatig onderzoek
om meer te weten te komen wat bier-
liefhebbers bezighoudt. De site voor-
ziet duidelijk in een behoefte want
het aantal belangstellenden blijft
maar groeien”, aldus Fiona de Lange,
de vrouw achter Bier.blog.

Meedoen aan de enquête is simpel.
Ga naar www.bier.blog.nl of naar
www.bokbierdag.nl. Hier vind je de
verwijzing naar de vragen. Het invul-
len kost slechts een paar minuten.
Als dank voor de moeite ding je mee
naar een leuke prijs.

Bokbier-enquête
De organisatie van de Nationale Bokbierdag houdt samen met Bier.
blog een onderzoek naar de consumptie van bokbier. Doel van de en-
quête  is om meer inzicht te krijgen in hoe bokbier beleefd wordt.

Na ontvangst met koffie en cake in 
zaal Langeler, werd uitgelegd hoe 
spelers de weg konden vinden naar 
waar zij welke spellen moesten spe-
len. Er kon om half twaalf worden 
begonnen. Bij Zaal Wolbrink, Het 
Hoekje, De Egelantier, Leemreis en 
bij Langeler op twee plekken (in de 
zaal en in het café) stonden 5 tafels 
klaar waar de mensen gingen zitten 
bridgen. De uitslag van elk spel kon 
worden ingevoerd in de eigen bridge-
mates, een unicum! Na vier spellen 
gespeeld te hebben, werd veranderd 
van locatie. Alles was prima geregeld 
en iedereen had dan ook goede zin. 
De wedstrijdleiders Paul Niks en Joop 
ten Holder konden direct na afloop 

van de wedstrijd in zaal Langeler de 
bridgemates uitlezen en het resultaat 
bekend maken.

Voorzitter Theo Schut bedankte de 
familie Langeler, de wedstrijdlei-
ding, de mensen die de prijzentafel 
en de PR hadden verzorgd en liet dit 
vergezeld gaan met een fles lekkere 
wijn. Ook hijzelf werd niet vergeten. 
Daarna, om 17.00 uur, was er in een 
heerlijk koud en warm buffet wat ie-
dereen zich goed liet smaken. 

Bij dezen bedankt de club iedereen 
die deze kroegentocht in Hengelo 
Gld. heeft mogelijk gemaakt!

WEDSTRIJDUITSLAG
Lijn A: 1. Volkert Neysen & Gerrit 
Jansen 63,75%, 2. Irene Wilke & Ad 
Schotman 56,25%, 3. Gerrit Olden-
have & Gerti Wissink 55,83%. 
Lijn B: 1. Jeanne Berendsen & Mariet-
te Kok 69,58%, 2. Jan Wieggers & Els 
Wieggers 60,00%, 3. Diny Hoftijzer & 
Gerrie de Goeijen 59,17%. 
Lijn C: 1. Ab Vruggink & Kitty Vrug-
gink 68,75%, 2. Frank Willemsen & 
Riek Engels 65,00%, 3. Greet Engels 
& Ine Willemsen 63,75%. 
Lijn D: 1. Elly van Maastricht & Jan 
Jongkind 73,33%, 2. Maria Smeenk & 
Leny van Ampting 59,33%, 3. Emmy 
Stegeman & Liesbeth Klompenhou-
wer 58,92%. 
Lijn E: Ton Hendriks & Frank Verlin-
den 64,06%, 2. Frank Werkhoven & 
J. Simons 56,25%, Dorine Hotslag & 
Christine Verheyen 53,13%.

Kroegentocht Bridgeclub Bronkhorst

Hengelo - De Bridgeclub Bronkhorst Kroegentocht van zaterdag 29 
september is prima verlopen. Er deden 58 paren mee en zij speelden 
in 5 lijnen. Het was droog, ‘s middags een lekker zonnetje en het wan-
delen van de ene kroeg naar de andere was dan ook plezier voor twee!

De Kroegentocht van de Bridgeclub Bronkhorst

Prachtige optredens van zeer diverse 
orkesten in een wondermooie akoes-
tiek. Het weekend wordt op zondag-
middag afgesloten met een concert 
van het Symfonisch blaasorkest 
Gaanderen, o.l.v. Joop Boerstoel. Gast-
solist hierbij is gitarist Raimond Sur-
quin. Voor het volledige programma 
kunt u kijken op www.mui-online.nl/
hanzefestival.asp 
 
HRFSTWND-CONCERT: THE 
ARNHEM SYMPHONIC WINDS 
MEETS HUNGARY
In combinatie met het Hanzefestival 
vindt op de avond van 13 oktober 
in de Buitensociëteit van De Han-
zehof in Zutphen het openingscon-
cert plaats van de serie HRFSTWND 

(www.hrfstwnd.nl). Speciaal voor
deze gelegenheid heeft het MUI een 
projectorkest samengesteld naar
voorbeeld van jaren geleden: The 
Arnhem Symphonic Winds. Het or-
kest bestaat uit gevorderde amateur-
muzikanten, die voornamelijk uit 
Gelderland afkomstig zijn. De pro-
grammering staat geheel in het teken
van de gastsolisten van de avond: het
Budapest Saxophone Quartet. 

Het concert wordt gedirigeerd door
Römanö Mediati en Ria Kornet (beide
werkzaam als consulent bij het MUI)
en de presentatie is in handen van
Marlies Claasen (bekend van o.a. Om-
roep Gelderland)

Hanzefestival voor Gelderse
Blaasorkesten in Zutphen

Regio - Op 13 en 14 oktober a.s. wordt in De Hanzehof in Zutphen het
Hanzefestival voor Gelderse blaasorkesten gehouden. Maar liefst 15
blaasorkesten (waaronder ook orkesten uit de gemeente Bronckhorst
en Warnsveld) presenteren zich die dagen voor een hopelijk talrijk pu-
bliek en een professionele jury, bestaande uit Dick Bolt, Jan Bosveld,
Tijmen Botma en Jan Nellestijn.
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Op zaterdagavond begint het feeste-
lijk gebeuren met een bierproeverij 
georganiseerd door de horeca op de 
Markt: café Walk Inn, Grand Café 
Markt 5, Drank- en Spijslokaal Mar-
kant en Bar Bodega Brul. Nu is het 
woord ‘bierproeverij’ niet de juiste 
benaming voor alles wat er die avond 
staat te gebeuren. Het is met recht 
een ‘Festival der Speciaal Bieren’ 
waarbij de muziek van de live band 
In-C-eeN zeker sfeerverhogend zal 
werken. De vier horecagelegenheden 
op de Markt hebben er erg veel zin 
in en zetten zich in om er een jaar-
lijks terugkerend evenement van te 
maken. ‘We hebben een ruime keuze 
in speciaal bieren en van alle soorten 
wordt - naast uitleg over smaken - ook 
uitleg gegeven over de verschillen in 
biersoorten. Je hebt naast hopbieren 
ook haver-, gersten- en mout bieren. 

Na de uitleg kan iedereen kan dit
verschil vast en zeker proeven’, al-
dus de organisatie. Omdat bij bui-
ten festiviteiten normaal gesproken 
alle drank in plastic glazen wordt ge-
schonken, wordt nu een deel van de 
grote tent afgesloten voor dit gebeu-
ren. ‘Op deze manier kunnen we de 
speciale biertjes in glazen presente-

ren, want dit moet je natuurlijk niet 
uit plastic drinken.’

Zondag kunnen de smaakpupillen 
nog meer te verwerken krijgen want 
dan is er de grote proeverij ‘Proef 
Lichtenvoorde’. “Alle gerechten wor-
den ter plekke bereid en kunnen 
geproefd worden voor maximaal zes 
euro per gang. Voor een culinair 
hoogstandje zeker een aanrader! Bo-
vendien wordt alles op en bijzondere 
wijze gepresenteerd door Willem te 
Molder van Boh Foi Toch. Hij staat 
garant voor gezelligheid en zal zeker 
zorgen dat ook de lachspieren aan het 
werk gezet worden”, vertelt een van 
de organisatoren Hugo Jansen van 
Bakkerij Oude Wesselink. In de grote 
tent op de Markt zullen medewerkers 
van restaurants De Leeuw, De Kie-
zel, ‘t Zwaantje, Hogenkamp en ijs-

Festival der Speciaal Bieren, Oogstfeest en Proef Lichtenvoorde 

Culinair weekend in Lichtenvoorde

Lichtenvoorde - In het weekend van 6 en 7 oktober staat het centrum van Lichtenvoorde bol van de 
activiteiten. Zaterdagavond vindt het Festival der Speciaal Bieren plaats en de zondag staat in het 
teken van oogsten, maar vooral proeven van al het lekkers dat u voorgeschoteld wordt. En bovendien 
wordt alles muzikaal omlijst door plaatselijke muziekverenigingen. Natuurlijk vindt alles op en rond 

Bakker Hugo Jansen terwijl hij brood haalt uit de takkenbossenoven

Proef 
Lichtenvoorde

Oogstfeest

Zaterdag 6 oktober
20.00 - 24.00 uur

FESTIVAL DER 
SPECIAAL BIEREN

Muziek van In-C-eeN

Zondag 7 oktober
13.00 - 20.00 uur

PROEVERIJ 
MET OOGSTFEEST

Grote proeverij met 
gerechten van maximaal 
€ 6,- per gang
Ambachtelijk dorsen 
Brood bakken in takken-
bossen oven
Oude tractoren
Muziek van Harmonie 
St. Caecilia en 
Schutterij St. Switbertus

Twee jaar geleden is de start gegeven 
voor dit evenement en wel met een 
Oogstfeest op een locatie net buiten 
Lichtenvoorde. Natuurlijk mogen de 
oude tradities van het oogsten niet 
ontbreken en met oude dors- en 
bindmachines zullen dan ook diverse 
demonstraties gegeven worden hoe 
vroeger werd geoogst, bloem werd ge-
malen en strobalen werden gemaakt. 
Maar ook de oude tractoren ontbre-
ken deze dag niet. Bakker Oude Wes-
selink zal ter plekke brood bakken in 
een takkenbossenoven. U ziet: er is 
voldoende te beleven en te proeven. 
Lichtenvoorde staat dit weekend ga-
rant voor culinaire uitspattingen. 

Grote tent 
op de Markt 
Programma

salon delicious Doppen u versteld 
laten staan van allerlei lekkernijen. 
Verder kunt u ook terecht bij Grand 
Café Markt 5, Drank- en Spijslokaal 
Markant, Bar Bodega Brul op hun ei-
gen plek onder de luifel. Daar vindt 
u bovendien allerlei heerlijkheden 
van slagerij Gebroeders Gosselink en 
kunt u genieten van al het moois dat 
er te vinden is bij Trendy Bloemen. 
Muziek mag natuurlijk ook niet 
ontbreken en ook die is van eigen 
bodem. De leden van Harmonie St. 
Caecilia en Schutterij St. Switbertus 
zijn druk aan het repeteren omdie 
dag hun beste beentje voor te kun-
nen zetten.

Festival der 
Speciaal Bieren

Jurgen Meilink, sinds juli van dit jaar is hij 
werkzaam als restaurantmanager bij Grand Bi-
stro de Rotonde. Na het afronden van de Mid-
delbare Hotelschool te Wageningen met stages 
in de Belgische Ardennen en zuidwest Engeland 
heeft hij bij verschillende bedrijven in de Ach-
terhoek ervaring opgedaan. Zijn interesse voor 
de horeca werd gewekt toen zijn ouders in 1990 
camping “de Vlinderhoeve” te Kring van Dorth 
overnamen.

Aan hem nu de eer om te organiseren èn om u 
persoonlijk te ontmoeten:
Proef en stem mee voor de wildwijn 2012 
Grand Bistro de Rotonde.

Dit nieuwe en hopelijk terugkerende item is om 
nader kennis te maken en natuurlijk ook ter 
promotie van onze wildkaart. Wij nodigen hier-
bij onze vaste gasten en andere wijnliefhebbers 
uit voor een wildwijn proeverij. Speciaal voor u 
hebben onze wijnkopers 3 potentiële wildwij-
nen geselecteerd.
Op maandag 8 oktober (zie elders onze adver-
tentie) kunt u deze komen proeven bij een 
“blinde proeverij”. Deelname is gratis, wij vra-
gen u enkel even telefonisch te reserveren.
De wijn die uiteindelijk als winnaar uit de bus 
komt zal gedurende het hele wildseizoen als 

Grand Bistro de Rotonde wildwijn 2012 worden 
geschonken.
Heeft u deze wijn ook aangewezen als uw per-
soonlijke favoriet? Dan maakt u kans op een 
wilddiner voor twee met wijnarrangement.
Onze wildkaart zal 16 oktober ingaan, het 

weekend voorafgaand wordt de prijswinnaar 
bekend gemaakt.

Buiten de wildkaart om kunt u natuurlijk in 
deze donkere, maar zeker ook romantische 
maanden ook nog steeds bij ons terecht voor 

een “high wine” of “high beer”, een ruim twee
uur durende wijn of bier proeverij, waarbij u 
wordt voorzien van een keur aan hapjes (reser-
veren gewenst).

Wist u ook al dat...
De 1ste etage van Grand Bistro de Rotonde spe-
ciaal is ingericht voor uw feest of partij?
Compleet met eigen bar en keuken is dit de
plek bij uitstek voor u en uw familie of vrien-
den. De aanwezigheid van de keuken biedt nog
veel meer mogelijkheden, lekker koken met z’n
allen en daarna genieten van je eigen bereide
maaltijd, het kan allemaal, kom langs en vraag
naar de mogelijkheden.

Graag verwelkomen we u ook dit wildseizoen
weer bij Grand Bistro de Rotonde, Kerkstraat 3,
Vorden, tel. 0575-551519.

Wild! Bij Grand Bistro de Rotonde in Vorden
Vorden - Bladeren vallen van de bomen 
en de open haard brand weer. Niet alleen 
het begin van de herfst maar weldra ook 
het begin van het wildseizoen. Tijd om de 
sprankelende rosé in te ruilen voor een ro-
buuste rode wijn.
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Pauw is niet betrokken bij het bedrijf 
uit Doorn dat op dit moment de in-
teresse voor breedbandinternet in de 
gemeente Bronckhorst peilt, maakt 
de inwoner van de gemeente Bronck-
horst duidelijk. Hij is werkzaam als 
it-architect bij de Rabobank. Eerst 
was er bij hem de hoop dat provin-
cie en gemeente zich hard zouden 
maken voor de aansluiting van het 
buitengebied op glasvezel. Onder an-
dere de crisis gooide echter roet in 
het eten, waardoor snel internet op 
het platteland ver weg lijkt. “De aan-
komende jaren zie ik het er niet van 
komen”, vertelt Pauw. Met alle gevol-
gen van dien. Volgens de it’er zal dit 
de leegloop in de Achterhoek en het 
buitengebied in het bijzonder alleen 
maar in de hand werken.
“Internet is tegenwoordig niet meer 
weg te denken uit de samenleving”, 
weet de buitengebiedbewoner. Zon-
der snel internet raak je steeds ver-
der achterop is zijn stelling. Zowel 
als consument, maar vooral als on-
dernemer.  “Ik heb een abonnement 
van 8 Mbit per seconde, maar hier 
aan de IJzerhorst bevinden we ons op 
zes kilometer afstand van de verdeel-
centrale in Vorden. Daardoor gaat 
het dataverkeer hier niet sneller dan 
1,5 Mbit/sec.” Er zijn echter plekken 
waar nauwelijks een derde van die 
snelheid wordt gehaald. “Aan de an-
dere kant van Wichmond komen ze 
amper aan 500 kb.”
Dat vertaalt zich in lang wachten 
voordat bijvoorbeeld updates van 
Windows of de virusscanner binnen 

zijn. “Voor een consument is dat nog 
te overzien, maar ik hoorde van een 
garagehouder hier in de buurt dat 
hij soms de hele dag zijn PC niet kan 
gebruiken, omdat de bedrijfssoftware 
een update moet krijgen.” 
Daar komt bij dat de ontwikkelingen 
op het gebied van internet en gere-
lateerde software exponentieel zijn. 
“Dat betekent dat in de toekomst het 
probleem alleen maar groter wordt. 
Bedrijven als Microsoft ontwikkelen 
hun software met snel internet als 
uitgangspunt. Zij houden geen reke-
ning met de minderheid die nog een 
trage verbinding heeft. Ik vermoed 
dan ook dat Windows 9 hier niet zal 
werken.” Datzelfde scenario voorziet 
de it-architect voor de nieuwe soft-
ware van agrarische bedrijven, zoals 
programma’s voor melkrobots. “De 
online diensten worden zo ver uitge-
breid dat de snelheid van internet die 
we nu hebben ontoereikend zal zijn.”
In zijn zoektocht naar een oplossing, 
ontdekte Pauw Greenet. De formule 
die dit bedrijf hanteert is simpel. Bij 
30 tot 35 deelnemers binnen een 
straal van 2 kilometer, wordt er een 
antenne geplaatst die een 4G-signaal 
uitzendt. Ook een telefoonaanslui-
ting behoort tot de mogelijkheden. 
De bewoner van de IJzerhorst wil zijn 
buren enthousiasmeren voor dit al-
ternatief en daarom gaat hij ze een 
brief sturen. 
In de bijlage van de brief heeft hij de 
voor- maar ook de nadelen op een rij-
tje gezet. “Ik wil dat duidelijk is wat 
de consequenties zijn als men voor 

Greenet kiest.” Zo neemt - net als het
geval is bij ADSL - de snelheid af naar-
mate de modem zich verder van de
bron bevindt,  in dit geval de anten-
ne. “Wel is het zo dat als de snelheid
onder de 10Mbit per seconde komt,  
Greenet abonnees niet aan hun
tweejarige contract houdt.” Andere
nadelen zijn dat Greenet geen mail-
box levert en dat alleen de nieuwste
smartphones en tablets 4G-ontvangst
hebben. Ook is Greenet duurder dan
de meeste andere providers. Alleen
internet kost 37,50 per maand. Een
telefoonaansluiting kost 7,50 extra of
12,50 euro als men voor onbeperkt 
bellen kiest. Het bedrijf biedt overi-
gens nog geen televisie. Vergelijkbare
abonnementen kosten bij providers
als UPC en KPN 30 á 32,50 euro. 
Pauw: “De vraag is dus eigenlijk of je
bereid bent om iets extra te betalen
voor sneller internet.”
De initiatiefnemer gaat voor een an-
tenne die op een hoogspanningsmast
bij hem in de buurt moet komen en
hij wil mensen bij elkaar krijgen voor
een antenne aan de Lankhorsterweg
in Wichmond. Om dit realiseren
moet ongeveer de helft van het aan-
tal mensen die binnen een straal van
twee kilometer van deze antennes 
wonen meedoen.
Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Wijbrand Pauw:
w.pauw@xs4all.nl of 0575-550574. 
Ook is hij bereid om mensen die el-
ders een antenne willen laten plaat-
sen te informeren. 
Meer over Greenet: www.greenet.nl

Wijbrand Pauw wil krachten bundelen met buurtbewoners uit Vierakker
Samen sterk voor snel internet in het buitengebied

Vierakker - Het platteland heeft zo z’n voor- en nadelen, net als ook 
een stad ze heeft. Wijbrand Pauw uit Vierakker noemt het relatief 
trage internet als één van de ergernissen die horen bij het buitenaf 
wonen. Als de overheid niet voor oplossingen kan of wil zorgen, dan 
kun je je daar bij neerleggen, maar deze buitengebiedbewoner slaat 
liever de handen ineen met zijn buren om een alternatief te zoeken. 
Dat heeft hij gevonden in Greenet, een bedrijf dat een internetsnel-
heid tot 50 Mbit/sec via antennes biedt.

Wijbrand Pauw weet als geen ander dat wonen in het buitengebied z’n voor- en nadelen 
heeft. Relatief traag internet is één van de ergernissen. Hij wil de krachten bundelen met 
buurtbewoners zodat een antenne van Greenet kan worden geplaatst.

Bootstrap is een Rock Cover Band uit 
Vorden. Toen de band van Ingmar 
en Nicolien werd opgeheven, gingen 
ze op zoek naar bandleden voor een 
nieuwe band. Nicolien kende drum-
mer Roy van de basisschool en belde 
hem met de vraag of hij interesse had 
om bij Bootstrap te komen drum-
men. De zoektocht naar een bassist 
was kort, want Roy’s zusje bleek te 
kunnen bassen en zo werd Elzemiek 
de bassiste van de band. Elzemiek 

kende Wieteke weer uit een eerdere 
band en zo werd Wieteke als twee-
de gitarist toegevoegd aan de band, 
waarmee Bootstrap compleet was. 
Op de website www.bootstrapband.
nl vindt u nadere informatie over de 
band.

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.

Bootstrap bij LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 10 oktober speelt de band ‘Bootstrap’ tussen 
20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, dat vanuit Café 
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Geen mens kan zonder voedsel. Voed-
sel is een essentieel levensmiddel, een 
middel om te leven. In onze verstede-
lijkte samenleving zijn we gewend ge-
raakt aan en verwend met een grote 
keuze aan voedsel. De schappen in de 
supermarkten liggen vol. Vaak weten 
consumenten niet waar het voedsel 
vandaan komt of hoe het voedings-
product is samengesteld. Boeren en 
tuinders weten op hun beurt vaak 
niet bij wie hun producten uiteinde-
lijk terecht komen of in welke vorm 
dat is. Vervreemding aan twee kanten 
dus. Ook ten aanzien van het land-
schap en de natuur is sprake van een 
soortgelijk spanningsveld. Daar waar 
vroeger de verbinding tussen boer en 
burger sterk was en boerenland syno-
niem was met een aantrekkelijk land-
schap, daar spelen nu voortdurend 
fricties en conflicten. De vraag is nu 
niet langer hoe de belangen van boe-

ren en burgers uiteenlopen, maar wat
de gedeelde waarden zijn ten aanzien
van het land. Alleen als de dialoog 
daarover op gang komt, is het moge-
lijk om echte verbindingen te leggen
en in gezamenlijke verantwoordelijk-
heid te werken aan een duurzame 
land- en tuinbouw die behalve ge-
zond voedsel ook een aantrekkelijke
natuur oplevert en bijdraagt aan de
kwaliteit van leven op het platteland
en in de stad. Ton Duffhues heeft in
het kader van een project ‘Waarden
van het Land’ boeren en burgers uit-
gedaagd om hun verhaal te schrijven
over dieren, planten, voedsel, natuur
en landschap als inspiratiebron. Hij 
zal hier deze avond over vertellen en
alle aanwezigen uitdagen om in ge-
sprek te gaan over hun ‘waarden van
het land’. Duffhues neemt ons mee
op hun zoektocht naar een eigentijd-
se boerenspiritualiteit om vervolgens
van daaruit een spiegel voor te hou-
den aan iedereen - boeren, burgers,
kerken en maatschappelijke organi-
satie - die een band heeft met de land-
en tuinbouw. 
Deze avond wordt georganiseerd
door de Werkgroep Inspiratie en Ont-
moeting van de gezamenlijke kerken
in Hengelo Gld. Alle belangstellenden
zijn van harte welkom. Toegang en
kopje koffie gratis; vrije gift bij de uit-
gang. Concactpersoon: Ted Willems,
tel. 0575- 461987 en ds. Aleida Blan-
ken, amh.blanken@hetnet.nl

In Hengelo Gld

In gesprek over de waarden 
van het land Hengelo
Hengelo - Donderdagavond 11 
oktober zal Ton Duffhues, coör-
dinator landbouw en samenle-
ving bij LTO Zuid, een inleiding 
houden naar aanleiding van zijn 
boek ‘Waarden van het land’ en 
het met Anselm Grün geschreven 
‘Boerenwijsheid– inspiratiebron 
voor een duurzame samenle-
ving’. De avond wordt gehouden 
in Ons Huis aan de Beukenlaan 
30 in Hengelo. De aanvang is om 
20.00 uur.

Sportcentrum AeroFitt biedt, in het 
kader van het afgelopen januari ge-
opende gezondheidscentrum, speci-
ale begeleiding aan voor specifieke 
doelgroepen die extra aandacht ver-
dienen. 

Gedurende deze training wordt er 
niet alleen maar fysiek getraind, 
maar wordt er ook stil gestaan bij de 
aspecten die buiten de sportschool 

om een belangrijke rol spelen. Door-
dat de instructeur speciaal voor deze 
doelgroep is opgeleid, de deelnemers 
allemaal om dezelfde reden deel-
nemen, biedt de cursus enorm veel 
handvaten die men in de praktijk kan 
toepassen. Een echte aanrader voor 
iedereen die zich tot de onderstaande 
doelgroep(en) mag rekenen.
Mensen met (pre) diabetes. Mensen 
met overgewicht / obesitas. Mensen 

met COPD of andere longklachten.
Mensen rug / nek / schouder klach-
ten. Zwangeren. Senioren. Kinderen
met overgewicht en kinderen met
een motorische achterstand.
 
De begeleiding kan zowel individueel
als in groepsverband plaatsvinden.
Dit is afhankelijk van de wensen van
de klant. Heeft u interesse? Bel naar
0575-465001 of mail naar hengelo@
aerofitt.nl en maak geheel vrijblij-
vend gebruik van een gratis proefles.

Specifieke doelgroepen bij sportcentrum AeroFitt
Hengelo - Vanaf 1 oktober starten bij sportcentrum AeroFitt Hengelo 
de nieuwe cursussen weer voor de volgende specifieke doelgroepen.



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

Op deze dag zal er overdag een 
programma voor de jeugd zijn 
en om 16.00 uur begint het pro-
gramma voor de oud-leden. Het 
wordt een dag vol echte scouting 

activiteiten, live muziek, feest en 
een weerzien van oude bekenden. 
Dus ben jij ergens in de afgelopen 
75 jaar lid geweest en wil je je oude 
scoutingvrienden weer eens terug 
zien? Meld je dan nu aan: jubile-
umdag@roothaangroep.nl of bel 
met Rick Groters: 06-28817151. 
(Wij vragen geen entree en de 
maaltijd is inclusief. Drank is 
voor eigen rekening). Meer info 
op www.roothaangroep.nl of fa-
cebook.com/roothaan of twitter 
@roothaangroep

Oproep oud-leden 
Scouting Roothaangroep 
Doetinchem
Regio - Scouting Roothaan-
groep Doetinchem bestaat 75 
jaar! Daarom organiseren zij 
voor alle leden en oud-leden 
een Jubileumdag. Deze dag 
zal plaatsvinden op zaterdag 6 
oktober bij de Roothaanhoeve 
aan de Koekendaalseweg 11 in 
Doetinchem.

In deze economisch zware tijd is het 
als kleiner grafisch bedrijf moeilijk 
om het hoofd boven water te houden. 
Daarom is aansluiting gezocht bij 
Weevers. Hameland Printing past als 
bedrijf uitstekend bij Weevers Grafi-
media, waarbij het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen hoog in 
het vaandel staat. In opzet verandert 
er voor de klanten en medewerkers 
niets, er wordt op dezelfde voet door-

gegaan. Er zijn echter wél de voorde-
len van een aansluiting bij een groter 
bedrijf: het scala aan grafische dien-
sten wordt bijvoorbeeld veel breder.
Hameland Printing heeft een nauwe 
samenwerking met Hameland Ar-
beidsontwikkelbedrijf. Ook dit wordt 
onveranderd voortgezet. 

Onder toeziend oog van directeur 
Henry Wullink van Hameland Ar-

beidsontwikkelbedrijf zijn de con-
tracten voor de overname getekend 
door Peter te Brake van Hameland 
Printing en Gerhard Weevers van 
Weevers Grafimedia.

Het hoofdkantoor van Weevers Gra-
fimedia staat in Vorden. Daarnaast is  
het bedrijf ook gevestigd in Zutphen, 
Zelhem, Groenlo en Lichtenvoorde. 
Hameland Printing en Weevers Gra-
fimedia zullen in Lichtenvoorde on-
der een dak gevestigd worden. Begin 
2013 wordt daarom de ruimte aan de 
Bleekwal  uitgebreid om tevens plaats 
te bieden aan de medewerkers van 
Hameland Printing.

Hameland Printing verder onder 
de vlag van Weevers Grafimedia

Lichtenvoorde - Per 1 oktober jl. heeft Weevers Grafimedia de activi-
teiten overgenomen van Hameland Printing uit Lichtenvoorde. Ha-
meland Printing is een bijzonder bedrijf vanwege de combinatie van 
reguliere medewerkers en medewerkers met beperkingen en moge-
lijkheden.

Gerhard Weevers (midden) van Weevers Grafimedia en Peter te Brake (rechts) van Hameland Printing ondertekenen de contracten onder 
toeziend oog van Henry Wullink, directeur van Hameland Arbeidsontwikkelbedrijf.

Het weer was prachtig, de kinderen 
konden buiten popcorn maken en 
broodjes bakken boven open vuur. De 
scouting was aanwezig om het parke-
ren in goede banen te leiden.

In de kraam van AGF Garritsen wer-
den de nieuwe fruitsappen, maar ook
heerlijke droge worst geproefd en
gekocht. Verder werden vele streek-
producten gepromoot, zoals ook op
de kraam van Slow Food Achterhoek.

Met als thema ‘Van knol tot culinaire
kwaliteit in Toldijk!’ stoomde en bak-
te chef-kok Reinier van Boerderijres-
taurant Op de Brusse in De Heurne
verschillende aardappelen tot culinai-
re hapjes. Hij gebruikte hiervoor de
lichtroze Roseval, Victoria, de prach-
tig paars gekleurde Truffelaardappel
en de nieuwe Prins van Oranje.

Dag van de aardappel 
 profiteert van mooi weer

Toldijk - Tijdens de Week van de 
Smaak organiseerde de familie 
Garritsen van de Boerderij voor 
Streekproducten, Aardappelen, 
Fruit en Groente ‘De Kruisbrink’ 
een dag in het teken van de 
aardappel. Zondag 30 september 
maakten bezoekers kennis met 
verschillende aardappelrassen.

Een proeverij van verschillende aardappelrassen door chef-kok Reinier.

Het ruim vijf kilometer lange par-
cours is uitgezet in de prachtige 
bossen van Staatsbosbeheer rondom 
zwembad De Meene in Ruurlo. Er 
zijn verschillende nieuwe hindernis-
sen, waaronder nieuwe passages over 
de Baakse Beek en ook het kanovaren 
bij het kasteel Huize Ruurlo is weer 
onderdeel van het parcours.
 
Door de grote variatie aan hindernis-
sen is de survival aantrekkelijk voor 
elke leeftijdsgroep, zowel jong als 
oud. Overal op het parcours is bege-
leiding aanwezig om zo nodig aanwij-
zingen te geven of assistentie te verle-
nen, zodat het ook voor de allerjong-
sten haalbaar is. Kinderen vanaf de 
leeftijd van zeven jaar zijn al prima in 
staat, zeker met een beetje hulp, om 
hieraan mee te doen. En mocht een 
hindernis net even iets te moeilijk 
zijn, dan mag zo’n hindernisnatuur-
lijk gewoon worden over geslagen. 
Door het ongedwongen en recrea-
tieve karakter van dit evenement is 
het ook een prachtige manier om aan 
teambuilding te doen. Afgelopen ja-

ren hebben verschillende teams van 
bedrijven en leerlingen van de basis-
scholen met succes meegedaan. Ook
geoefende survivalaars worden uit-
genodigd om mee te doen, want het
parcours biedt daarvoor voldoende
uitdagingen. Het parcours mag zon-
der extra kosten meerdere malen 
worden gelopen! Publiek is langs het
gehele parcours van harte welkom.
Leuk om naar te kijken! Prachtig om
te beleven! Deelname zwemvaardig-
heid is vereist. Deelname is voor ei-
gen risico. De deelnemers kunnen
starten tussen 9.30 uur en 12.00 uur
bij het clubgebouw van Schuurman
BZC, gelegen bij zwembad De Meene
aan de Loolaan in Ruurlo. Alle hin-
dernissen sluiten om 13.30 uur. De
inschrijfkosten bedragen zes euro
voor volwassenen en vier euro voor 
kinderen tot en met twaalf jaar. Le-
den van Schuurman BZC en Scouting
Ruurlo krijgen korting. Voor meer in-
formatie kunt u terecht bij Herman 
van den Berg , tel. 0573 452451 of bij
Corien Geverink, tel. 06-13487374of
op de website www.survivalruurlo.nl

Zwem- en waterpolovereniging Schuurman BZC

Recreatieve survival in 
Ruurlo voor jong en oud
Ruurlo - Zwem- en waterpolovereniging Schuurman BZC organiseert
zondag 14 oktober in samenwerking met Scouting Ruurlo voor de 
dertiende keer een survival voor het hele gezin. Ook de boogschietver-
eniging De Veldhoek, de survivalgroep Jan in ’t Touw uit Zelhem en de
kanovereniging Njord uit Lochem zullen hun medewerking verlenen.

nieuws uit uw regio

www.contact.nl

van idee naar concreet product. Al onze specialismen staan stuk voor stuk garant voor kwaliteit. 

De verbinding is onze kracht.
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Rond 1455 vond Johannes Gutenberg in Mainz de boek-
drukkunst uit. De essentie van zijn uitvinding was het 
drukken van tekst die gezet werd uit losse, loden letters. 
Na het drukken konden die letters voor een volgende 
tekst opnieuw gebruikt worden. Om met die losse let-
ters te kunnen drukken, moest Gutenberg ook nieuwe 
gereedschappen en technieken bedenken. Zo bedacht hij 
onder andere een handgietinstrument, een zethaak voor 

letters én een drukpers. Voor de drukpers kon Gutenberg 
gebruik maken van bestaande technieken zoals die van 
oudsher toegepast werden in de houten olie- en wijnpers. 
De houten drukpers werd vanaf Gutenbergs tijd tot in 
de negentiende eeuw gebruikt. Rond 1800 introduceerde 
de Engelsman Charles Earl Stanhope de eerste ijzeren 
handpers, die hij samen met de technicus Robert Walker 
ontwikkeld had. In essentie was dat een ijzeren versie 
van de eeuwenoude houten pers, zij het met enkele, in-
grijpende technische verbeteringen. De ijzeren handpers 
vond direct algemene navolging en in de eerste helft van 
de negentiende eeuw werden talloze typen ontwikkeld, 
waarbij de constructeurs dankbaar gebruik maakten van 
elkaars vindingen. Van de houten handpers zijn bijzon-
der weinig exemplaren bewaard gebleven, van ijzeren 
handpersen zijn echter meer exemplaren behouden. 
Van de Zweibrücker pers is in ons land slechts één ander 
exemplaar aanwezig (in particulier bezit in Amsterdam).    

In 1819 bedacht John Wells in Hartford/Connecticut 
(USA) een belangrijke verbetering van het drukmecha-
nisme. Hij paste twee scheefstaande kniestukken toe die 
bij het drukken recht gedwongen werden en zo druk uit-
oefenden. In Duitsland verbeterde Christian Dingler in 
1837 dit mechanisme door een dubbel stel kniestukken 
toe te passen. Naar zijn woonplaats werd dit de ‘Zwei-
brücker Presse’ genoemd. 

De pers die bij Weevers Grafimedia Groenlo staat, is zo’n 
Zweibrücker pers met een dubbel stel scheefstaande 
kniestukken. Deze pers heeft lange tijd als blikvanger in 
de hal van de hoofdvestiging van Weevers Grafimedia in 
Vorden gestaan, maar recent is hij in oude staat hersteld. 
Het beeldje dat nog bovenop de pers wordt gemonteerd, 
stelt Gutenberg voor die trots een loden letter en een 
boek (ongetwijfeld de beroemde Gutenbergbijbel) toont. 
Bijzonder zijn ook de reconstructie van het timpaange-
stel en de bespanning daarvan met perkament (geiten-
vel), net zoals in de negentiende eeuw gebruikelijk was. 
Het schildje met de naam ‘P. van Dijk’ is van een grafi-
sche machinehandelaar uit de twintigste eeuw. 

Onder leiding van margedrukker Gerard Post van der 
Molen uit Ruurlo is de renovatie gerealiseerd. Ook de 
heren Mast (Den Haag) en Schults (Amsterdam) werk-
ten mee. Het perkament is geleverd door Inden witten 
Hasewint uit Rotterdam en de bespanning van het tim-
paangestel met perkament door Eenhoorn Binderij uit 
Amsterdam. Tijdens bijzondere gelegenheden zal er zelfs 
weer met de prachtige machine op ouderwetse manier 
worden gedrukt. Daarover later meer. Houd de nieuws-
media van Weevers Grafimedia in de gaten om op de 
hoogte te blijven...

Zweibrücker Dingler-handpers blikvanger 
bij entree Weevers Grafimedia Groenlo

Groenlo - Eén van de specialiteiten van Weevers Gra-
fimedia is drukken, zowel digitaal als offset. Het 
Achterhoekse bedrijf gaat met de tijd mee en is te-
genwoordig ook gespecialiseerd in het ontwikkelen 
van concept en ontwerp, internet & av-producties, 
krantenuitgaven, sign & display en afterpress. Kort-
om: een full-service bedrijf dat alle disciplines van 
de grafimedia verbindt. Weevers Grafimedia staat 
niet alleen open voor de nieuwste technieken, maar 
weet ook de verworvenheden vanuit de eeuwenoude 
grafische traditie te combineren met het nieuwste 
wat geboden wordt. Welhaast symbolisch daarvoor 
is de in oude staat herstelde Zweibrücker Dingler-
handpers die in het nieuwe en moderne pand van 
het bedrijf aan de Ziekenhuisstraat 1 in Groenlo is 
geplaatst.

In 2006 is Esther begonnen met Ca-
reer & Kids in Oost Nederland. Sinds 
begin 2011 werkte ze steeds vaker 
samen met Judith, die toen nog zelf-
standige was. Deze samenwerking 
verliep zo goed, dat ze al snel tot de 
conclusie kwamen dat ze samen ster-
ker stonden. “Met deze samenwer-
king vergroten wij onze diversiteit, 
capaciteit, dynamiek en ons netwerk 
voor de cliënten. Hierdoor hebben 
wij meer tijd om onze relaties te ad-
viseren. 

Wij geloven dat ieder mens de moge-
lijkheid moet hebben om te genieten 
van zijn werk en zijn leven, in alle le-
vensfases” aldus de enthousiaste da-
mes. De drie speerpunten van Career 
& Kids/Live zijn loopbaancoaching, 
outplacement- en verzuimbegelei-
ding. De huidige maatschappij vraagt 
veel van mensen; een leuke baan, 
prestaties op je werk, een gezin, een 
leuke partner zijn, vrienden hebben, 

hobby’s, kinderen en om dit allemaal 
goed in balans te houden kan je soms 
teveel worden. Hoe houdt jij al die 
ballen in de lucht?
Career & Kids/Live gaat uit van de sa-
menhang tussen de persoonlijkheid 
van de mens, haar werk- en privé 
omstandigheden. Het één staat niet 
los van het ander. Er moet evenwicht 
zijn tussen de persoonlijke doelstel-
lingen van mensen en de doelen van 
een organisatie. Elk traject wordt op 
maat gemaakt. “Je merkt dat in di-
verse levensfases mensen vragen heb-
ben over hun leven. Wat ga ik doen? 
Past dit werk nog wel bij me? Ik moet 
zoveel, maar wat wil ik nu zelf? Met 
al deze vragen gaan wij aan de slag, 
zodat de cliënt weer een betere ba-
lans vindt in zijn of haar leven” aldus 
Judith en Esther. Career & Kids/Live 
komt ook thuis bij de mensen, voor-

al vrouwen die nog kleine kinderen 
hebben vinden dit erg prettig. “Het is 
niet alleen praktisch maar ook heel 
verhelderend. Door bepaalde metho-
des en trainingen proberen wij deze 
klanten meer structuur en houvast 
te bieden, zodat ze de regie weer in 
eigen handen krijgen.” 

De dames stralen één en al enthou-
siasme en passie uit! Door deze sa-
menwerking staan ze samen sterker 
en dat geeft veel energie en daarnaast 
het allerbelangrijkste in je werk; lol! 
Esther en Judith willen met Career 
Kids/Live echt een verschil maken in 
de regio! 

Kijk voor meer informatie op: 
www.careerandkids.nl
Of bel met Esther op 06-49935242 
of Judith 06-53543472.

Samenwerking op het gebied van Work Life Balance!

Career & Kids bundelen krachten
Sinds 1 september is Career & 
Kids en het label Career & Live 
in handen van Esther Buitenhuis 
en Judith Geurkink. Zij hebben 
hun krachten samen gebundeld 
om deze landelijke organisatie 
in de regio Oost-Nederland neer 
te zetten. Career & Kids/Live ad-
viseert bedrijven op het gebied 
van Work Life Balance. Daar-
naast coachen zij vrouwen en 
ook steeds meer mannen, zodat 
zij met veel plezier en zo weinig 
mogelijk stress, werk en gezin 
kunnen combineren. Hierdoor 
bereiken zowel werknemers als 
werkgevers uiteindelijk betere 
resultaten, immers mensen vor-
men de kern van een organisatie.

Esther & Judith, bundelen hun krachten, in een nieuwe samenwerking op het gebied van 
Work Life Balance!

Uit onderzoek blijkt dat 1/3 van de 
werknemers zich soms gespannen 
voelt door zijn of haar privé leven. 
Gerichte coaching kan dan uitkomst 
bieden. Je jongleert met tijd en acti-
viteiten. Je hebt een drukke, verant-
woordelijke baan, waar je ook nog 
carrière wilt maken. Je balans werk 
privé is door tal van factoren op 
dit moment niet optimaal is, door 
bijvoorbeeld ziekte in de familie, 
huwelijksproblemen, gezin, sport, 

mantelzorg of een zeer druk sociaal 
leven. Zo’n ‘druk-druk-druk’ be-
staan maakt je kwetsbaar. Geen tijd 
voor jezelf. Je kunt het evenwicht 
behouden door jezelf meer centraal 
te stellen. Bewuster te kiezen hoe je 
je tijd verdeelt en hoe je je loopbaan 
vormt kun geven, je eigen carrière 
planning. Een balans tussen de BV 
Werk, BV Privé en BV Ik. Career & 
Live helpt je met het vinden van een 
betere balans in je werk/privé leven. 
Lees ook ons blog over work life in-
tegration.
Career & Live voor loopbaan- out-
placement en verzuimbegeleiding. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.careerandkids.nl. Of bel met 
Esther op 06 49935242 of Judith 06 
53543472

One life, just live it!
Groenlo - Career & Live is on-
derdeel van Career & Kids Oost 
Nederland.Wij geloven dat ie-
der mens de mogelijkheid moet 
hebben om te genieten van zijn 
werk en zijn leven (in alle le-
vensfases)!

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Been, bene:
1. “Smiet ow van de bene.”Ga zitten.
2. “Der ene bi’j de bene hemm.” Iemand te pakken nemen. 

“Ze hebt mi’j good bi’j de bene ehad.”

 B. Afniefelen: (Iemand iets) op slinkse wijze afhandig maken. 
“Labes a’j bunt, um dee kleinen dat spöllegood af te niefeln.” 

 C. Reet: Riet. “Op de reetplesse in de Hemmele kö’j ’s winters 
good schaatsen.”

Op maandag 8 oktober gaat mw. 
Gerrie Bossenbroek in gesprek met 
de predikante van de Protestantse 
Gemeente van Hummelo, Ds. Elise 
Roth-Wijnands. Mia Tankink uit Ke-
ijenborg zal meewerken aan het pro-
gramma van maandag 15 oktober. In 
de uitzending van 22 oktober is een 
overdenking te beluisteren van mw. 
Joke van der Velde uit Hengelo.

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur 
uitgezonden via Radio Ideaal. Na 
de uitzending kunnen er van 20.00
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de
daarop volgende week, via tel. 0314-
624002 van de studio. 

De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. 

De etherfrequenties zijn 105.1 t/m 
107.7 en via internet: www.ideaal.org

Kerk en radio Zelhem
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting “ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

Stichting Theater Onder de 
Mensen
Vorden - Dinsdag 25 september ontvingen twee bestuursleden van 
de Stichting ‘Theater Onder de Mensen’, te weten Josée van der Staak 
en Wendy Addink, in de Schouwburg te Lochem, van het Coöperatie-
fonds van de Rabobank een cheque van 4500 euro voor de aanschaf 
van een eigen geluidsinstallatie voor TOM.

Pianist Jack van Dodewaard van het 
Klavier in Vorden zal de voordrach-
ten muzikaal omlijsten met impro-
visaties op de piano. Schrijft u ge-
dichten (al dan niet in dialect/plat) 

dan is dit een mooie gelegenheid uw
gedichten met anderen te delen en/
of nieuwe inspiratie op te doen. Deze
keer is er een thema ‘licht / donker’. 

Wil men gedichten voordragen dan
kan men zich vóór 1 november opge-
ven door een aantal gedichten te mai-
len naar deburgerij.vorden@gmail.
com of sturen naar Galerie De Burge-
rij, Zutphenseweg 11, 7251 DG Vor-
den. Mochten er teveel aanmeldin-
gen zijn, dan zal vooraf een selectie
plaatsvinden. Voor meer informatie
kan men bellen: 06 - 57079558.

Poezie voordragen in 
Galerie ‘De Burgerij’ 
Vorden
Vorden - Galerie De Burgerij or-
ganiseert weer een poëzie-mid-
dag. Donderdagmiddag 8 novem-
ber ( aanvang 14.30 uur ) zullen 
dichters uit de gemeente Bronck-
horst (en omgeving) eigen gedich-
ten voordragen in de sfeervolle 
galerie aan de Zutphenseweg 11 
te vorden.
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Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

T

Proef en stem mee voor de

Wildwijn 2012
Grand Bistro de Rotonde

Op maandag 8 oktober bent u van harte welkom
bij onze 

“Grand Bistro de Rotonde Wildwijn proeverij”

Aanvang vanaf 19.30 uur, proeverij 
van 20.00 tot 21.00 uur. Entree is 
gratis, reserveren is gewenst, maar 

niet noodzakelijk.

Graag tot aanstaande maandag!
Team Grand Bistro de Rotonde

Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 0575-551519

 

 

Beestachtig veel

GroenRĳk Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2 
0314-621021  groenrĳk.nl

voordeel!

Royal Canin
Hele assortiment. 

nu

Dierendag

actie
GRATIS*

 

Boony hondensnacks! 

*Voor de eerste 50 honden  

die samen met hun baasje vanaf  

donderdag 4 oktober ons  

tuincentrum bezoeken. 

30
korting

%

Mail en win!
een 

Bed & Breakfast 
arrangement

www.winnenmetweevers.nl

Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4  per maand kleurt u mee. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur kleurt
het leven. 
Al voor € 4 kleurt 
u mee.

Word donateur

juist nu!
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*Consumentenadviesprijs Nissan MICRA ELLE 1.2L 80 pk € 15.450,- (prijslijst 1 oktober 2012) is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage (€ 45,-) en kosten rijklaar maken (€ 760,-). Opties en uitrusting zijn afhankelijk van de uitvoering. ELLE pack is uitsluitend beschikbaar 
voor de ELLE uitvoering van de Nissan MICRA en is dan ook niet los verkrijgbaar of in te ruilen tegen tegoed of contant geld. De eerste 5000 eigenaren (in Europa) van de MICRA ELLE hebben recht op een gratis jaarabonnement op ELLE magazine. Voor Nederland betreft dit 
de Nederlandse uitgave. Maximum van één abonnement per auto. Startdatum van het abonnement wordt bepaald door de registratiedatum van de auto en het abonnement stopt automatisch na een jaar. Alle wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden aan Nissan Nederland.

Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik MICRA gamma gecombineerd: 4,1-5,4 l/100 km, resp. 24,4-18,5 km/l. CO -uitstoot variërend: van 95 gr/km tot 125 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan 
Nederland.

Nissan. Innovation that excites.

DOETINCHEM  
HENGELO (Gld.)  Kruisbergseweg 8  0575-462244
ZEVENAAR  Kelvinstraat 2  0316-523523

www.herwers.nl

De R zit weer in de maand, dat betekend: Restylen!
Profiteer van onze aanbiedingen!

Bij Deco Home Harmsen kunt u nu profiteren van 20% korting op Riviera Maison raamdecoratie, behang en woon najaar accessoires. Daarnaast staat er elke dag 
een kopje koffie en iets lekkers voor u klaar,  kleurstylistes helpen u graag met een kleuren plan en vindt u bij ons nieuwe collecties van de Woonbeurs. 

Deco Home is uw specialist in: verf, behang, raamdecoratie, gordijnstoffen en tapijt. Wij geven u deskundig advies en helpen u graag bij het maken van uw keuze.

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo (Gld),
Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie

20%
korting

op alle behang besteld 
en uit voorraad

20%
korting

op raamdecoratie
van Riviera Maison

20%
korting
op alle woon najaar 

accessoires

gratis
wintercheck van uw woning

of bedrijfspand door:

 

Bel of kom langs voor
een afspraak

ONTVANG EEN 
DIMAGO WAARDEBON!
Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief en 
ontvang een waardebon t.w.v. Ð 5,-

Voorwaarden: vraag in de winkel naar de 
deelnemende merken en actievoorwaarden.

NIEUW BIJ ONS

DIGITALE KLEURIMPRESSIES
Door middel van digitale foto’s kunnen kleurimpressies weer  
worden gegeven die een goed beeld schetsten van hoe een  
woon- of slaapkamer eruit zou kunnen zien. Kom langs in 
onze winkel voor meer informatie.



Verkoop van diverse 
merken aanhangwagens 

en paardentrailers.
Ifor Williams, Anssems en Hapert.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

IJssel
computerservice

*

*

M
M Autobedrijf

Melgers
Audi A3 1.6 Ambiente ECC/metal 2006 107.101 km € 12.750 
Chevrolet Kalos 1.2 5-drs. Spirit 2005 67.946 km € 4.950
Daihatsu Sirion 1.0 12V Trend 2007 73.755 km € 6.750 
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4WD automaat premium 2007 105.800 km € 16.750
Nissan Micra 1.4 automaat 3-drs. Acenta 2003 56.514 km € 4.950
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km € 8.950
Peugeot 206 CC 2.0 16V Roland Garros 2002 83.598 km € 7.950
Peugeot 307 SW 1.6 16V Pack 2005 91.398 km € 7.500
Renault Twingo 1.2 8V Authentique 2006 35.954 km € 5.750
Toyota Corolla Verso 1.8 16V SOL Cruise 5-pers. 2007 99.170 km € 15.750
Toyota Rav4 2.0 VVT-i automaat 4 x-style 2008 90.382 km € 21.950
Toyota Yaris 1.3 VVT-i 5-drs. Comfort 2009 51.410 km € 11.750
Volvo S60 2.4 Comfort-line 2003 148.725 km € 7.950
Volvo V70 2.0 107KW 2009 156.055 km € 19.250

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Peugeot 207
SW 1.4 VTI 16v 
Sportium 2011, 

32.590 km

€ 13.250

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

Peugeot 307 SW
1600-16V PREMIUM

2006    € 8.950,-
RENAULT MEGANE 1600-16V 5-DRS LUXE 2005 € 6450
OPEL AGILA 1200-COMFORT  2003  € 3450
OPEL CORSA 1200-5-DRS ELEGANCE 2002 € 4450
OPEL ASTRA 1600-16V 5-DRS 1999 € 2850
OPEL ASTRA 1800-16V 5-DRS SPORT 2005 € 8450
OPEL ASTRA 1600-16V -DRS BUSINESS 2007 € 9450
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM. ELEGANCE 2005 € 8950
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 € 10950
OPEL ZAFIRA 2200-ELEGANCE AUTOMAAT 2001 € 4450
CHEVROLET TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT 2004 € 11950
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 € 14750
FORD FOCUS 1600-16V STATION 2006 € 7450
HYUNDAI GETZ 5-DRS DYNAMIC COOL 2008 € 7950
MINI COOPER 1600-16V 2004 € 10950
MERCEDES C COMBI CLASSIC  2004 € 10950
MERCEDES C-200 COMBI SPORT-EDITION 2006 € 13800
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001 € 8450

Merk/Model Bj. Km. Kleur Uitv. Prijs

Fiat  Panda  1.2 8V Emotion Cool sep-07 40.604 Zwart Hatchback € 5.950 

Ford  Focus  1.6 16v First Edition nov-98 162.588 Grijs metallic Hatchback € 2.000 

Hyundai  Atos  1.1i Active apr-04 71.642 Blauw metallic MPV € 3.750 

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

Hyundai  i10  1.1 5drs. Active Cool jun-08 31.827 Blauw metallic Hatchback € 6.500 

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

Peugeot  107  1.0 12v Millesim 200 jun-11 21.418 Grijs metallic Hatchback € 7.950 

Renault  Mégane  1.4 16v 5drs. Dyn. Comfort jan-03 218.220 Blauw metallic Hatchback € 2.750 

Renault  Scénic  1.6 16v Dynamique Luxe apr-04 131.032 Grijs MPV € 6.750 

Renault  Twingo  1.2 3drs. Authentique Airco jul-08 34.285 Zwart Hatchback € 6.250 

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

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Volkswagen Golf 1.6 Fsi 
Trendline Business 2  sep-04 

107.009 km Blauw metallic, Hatchback

€ 7.500 

Ford Focus station
1,6 16v 11/2005

109.000 km

€ 6.450,-
Citroen Xsara Break 1,4 12/2000 178.000 km € 1950,-

Daewoo Tacuma 1,8 Airco 11/2000 68.000 km € 3950,-

Peugeot 307 1.6 16v 5drs xs 01/2004 66.000 km € 5950,-

Peugeot 207 sw 1,4 vti 16v 04/2008 94.000 km € 8350,-

Zutphen Emmerikseweg 17
7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79 www.bouwmarktdetolbrug.com



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

Wij verzorgen 
kleinschalige, 
aangepaste vakanties 
voor ouderen. 
Bel voor onze gratis 
vakantiebrochure:
(0318) 48 51 83 
Of kijk op onze site: 
www.allegoedsvakanties.nl

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

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

Pure Aloë Vera 
producten en 

Wellnessavonden op maat. 
Tel. 0575 521316 

www.jannienijkamp.myflpbiz.com

Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

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

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

t/m 13 oktober 

Brinkhorst 7

7207 BG  Zutphen

Tel. 0575-572020

VEEL VOORDEEL OP AL ONZE OCCASIONS TIJDENS DE SHOWDAGEN

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de 
voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 6 oktober 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
www.expert.nl/winkels

DRIE INSTELBARE 
KOFFIESTERKTES

INCLUSIEF 
THERMOSKAN

  NU

249.-   
  NU

289.-   

SENSEO® SARISTA HD8010/10.

 bonenkoffi e in een handomdraai

SENSEO® SARISTA HD8030/60.

 bonenkoffi e in een handomdraai

ZORGELOOS KOFFIE DRINKEN!
Nieuw bij Expert: Philips SENSEO® SARISTA

nu met 4 jaar garantie!

Uw eigen sensationele koffi esmaak van verse bonen is nu mogelijk met de Philips Sarista. Deze machine werkt met 
hersluitbare bonen-funnels die eenvoudig te verwisselen zijn per kopje koffi e. Met één druk op de knop zet u zo één 

Kom nu naar uw Expertwinkel en ervaar het zelf!

De verse 

koffi ebonen 

Senseo!

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



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)     T0575- 46 52 58    

F 0575 - 46 01 81 E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

Functie omschrijving
Als monteur installeer je zelfstandig of in 
samenwerking, nieuwbouw, utiliteits-
projecten

 

woningbouw, renovatie en klantenwerk.

Wij vragen
varing in een soortgelijke functie

e,
collegiale instelling

v

Wij bieden
 afwisselende baan met een prettige en 

directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er volop  voor studie en
eigen ontwikkeling. 

Heb je interesse?
 dan je sollicitatie voorzien van een 

CV naar Gotink e
t.a.v. d r. H. Gotink
Molenenk 6 

7255 AX Hengelo

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) en beschikt over een eigen sanitair 
showroom. Als totaalinstallateur zijn wij actief in de gehele Achterhoek.
Vanwege toename van onze werkzaamheden zijn per direct op zoek naar

Een vakbekwame elektro 
monteur met veel ervaring

Ben jij die enthousiaste
Hairstylist

die wij zoeken.

En het leuk vindt om in een hecht en 
gemotiveerd team te werken.

Wat wij graag willen:
Je kunt zelfstandig werken.

Je bent bereid cursussen te volgen.

Je kunt je sollicitatiebrief sturen aan:
mevr. M. Platenburg

Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden 
Tel. 0575 551423

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Deventer zoeken wij een:

OPERATOR PROCESINDUSTRIE M/V
fulltime - vacaturenr. VIO1057199 

 
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Deventer zijn wij 
per direct op zoek naar een ervaren procesoperator. Als proces-
operator ben je verantwoordelijk voor het bedienen, instellen en 
regelen van het geautomatiseerde productieproces. Je werkt in 
5 ploegendienst. Je verricht controles (dynamisch en statisch), 
analyseert en interpreteert resultaten, speurt oorzaken op bij af-
wijkingen en kritische situaties en grijpt zonodig in overleg met je 
shift supervisor. Daarnaast constateer en rapporteer je afwijkingen 
in de werking van het machinepark. Je handelt volgens de geldende 
procedures de TD-werkzaamheden af middels procestechnische 
ondersteuning en controleert of deze werkzaamheden conform 
opdracht zijn uitgevoerd.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een afgeronde VAPRO-B/
MTS Procestechniek of gelijkwaardig. Je hebt kennis van automati-
sering: MS office applicaties alsmede specifieke kennis van SAP is 
een pré. Je hebt kennis van productielijnen en grond en hulpstof-
fen. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je bent 
bereid tot het werken in 5 ploegendienst.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. Tele-
foonnummer: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

INTERNATIONAAL PROJECTMANAGER M/V  
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VCP1057264

Werkzaamheden
Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de begeleiding 
van projecten van A tot Z: planning, aansturing, financieel en 
administratief. Je bent contactpersoon en aanspreekpunt voor de 
grotere klanten, veelal in de industriële branche. Je bent dus regel-
matig in binnen- en buitenland voor dienstreizen, klantbezoeken, 
werkplekinspecties e.d.. Heb je ervaring in een vergelijkbare functie 
en werk je graag internationaal, neem dan contact  met ons op voor 
meer informatie!

Functie eisen

-
gels en Duits.

WERKVOORBEREIDER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK878348

Werkzaamheden
Je bent in deze functie verantwoordelijk voor het creëren van een 

inkopen van de benodigde materialen, het plannen van de produc-
tie en het maken van calculaties. Je zorgt ervoor dat levertijden 
worden gehaald en je organiseert de transportplanning van de 
projecten. Door dit veelzijdige takenpakket ben je betrokken bij het 

-
ding. Tevens word je ingezet op procesmatige projecten zoals oa. 

Functie eisen

SLOPER M/V
omgeving Vorden - Fulltime - Vacaturenr. VVN1056166
 
Werkzaamheden:
Je gaat aan het werk als sloper in de renovatie en onderhoudsloop. 
De werkzaamheden bestaan uit het seriematig slopen van wo-
ningen en gebouwen, afvoeren van puin, opruimen bouwplek en 
zorgdragen voor veiligheid op de werkplek. Daarnaast koppel jij 
de voortgang terug aan de werkverantwoordelijke en kun jij zeer 
zelfstandig werken.

Functie eisen

langere tijd.

STORINGSMONTEUR M/V  
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VCP1057064

Werkzaamheden
Uitvoeren van onderhoud, reparatie, installatie en inspectie, af-
stellen, inregelen en programmeren van apparatuur, assisteren 

-
derdelenvoorraad, up-to-date houden van machinedocumentatie.

Functie eisen

-

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V
omgeving Winterswijk - Fulltime - Vacaturenr. VCP934108 
 
Werkzaamheden:
Het voeren van onderhoud en reparaties aan machines en instal-
laties volgens planning en voorschriften, het controleren van de 
technische staat van toegewezen machines en installaties, het 
lokaliseren van storingen en het verhelpen hiervan, optreden als 
contactpersoon binnen de technische dienst voor een specifieke 
lijn of machinegroep. Je zorgt ervoor dat de besproken zaken door-

Functie eisen



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 40

van 1 t/m 6 oktoberwww.ah.nl

H E N G E L O 

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Extra veel Bonusvoordeel

Grolsch krat 9,99

+ GRATIS PLOPOPENER


