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Allereerst kregen zij uitleg van Ti-
neke Roorda over de techniek van 
het schilderen, kleuren mengen en 
vlakverdeling. Ook werd de expositie 
van Tineke Roorda in het Ludgerus-
gebouw aandachtig bekeken. Daarna 

zelf aan het werk. Eerst een tekening 
in houtskool maken over een zelf-
gekozen onderwerp. Al snel werd 
het doek gepakt en er ontstonden 
boeiende kunstwerken. Bloemen, 
landschappen, een dromerig prinses-

senwerk, een herfstimpressie en zelfs 
een pracht van een brandweerauto 
werden heel creatief neergezet. Het 
kleuren mengen leverde prachtige 
resultaten. Wat waren alle schilders 
trots op hun werk. Maar ook Tineke 
Roorda heeft genoten van hun en-
thousiasme: ze vergaten zelfs hun li-
monade op te drinken! Om 17.00 uur 
gingen alle kinderen voldaan naar 
huis na eerst gezamenlijk met hun 
schilderij op de foto te gaan.

Veel plezier met workshop
schilderen in  Vierakker

Vierakker - In de herfstvakantie heeft Tineke Roorda een workshop 
schilderen gegeven aan 4 jongens en 4 meisjes tussen de 8 en 12 jaar 
in het Ludgerusgebouw te Vierakker. Deze enthousiaste groep heeft 
dinsdag 16 oktober deelgenomen aan het zelf vervaardigen van een 
echt schilderij op doek.

Tineke Roorda met de schilders en hun schilderij.

Zondag a.s. is het zo ver. Dan ontmoe-

ten beide teams elkaar voor de eer-
ste maal in dit seizoen. Vorden staat 
derde met 12 punten en PAX vierde 
met 11 punten.

Het belooft een geweldig spektakel 
te worden, want beide verenigingen 
hebben hun leden opgeroepen om 
deze wedstrijd bij te wonen. De eve-

nementencommissie van PAX heeft 
deze wedstrijd aangegrepen voor wat 
extra activiteiten. Reden genoeg om 
en masse op te trekken naar sport-
park Het Elderink in Hengelo. De 
wedstrijd begint om 14.30 uur, maar 
u wordt aangeraden om op tijd te 
komen in verband met de verwachte 
drukte.

Zondag de topper PAX - Vorden
Vorden/Hengelo - Het is lang ge-
leden dat PAX uit Hengelo en 
Vorden elkaar in competitiever-
band hebben getroffen. Vorden 
is vorig seizoen gepromoveerd en 
beide teams zijn ingedeeld in de 
beruchte derde klasse C Oost.

De voordrachten zullen afgewisseld
worden met eigen composities op
de piano door pianist Jack van Do-
dewaard van het Klavier in Vorden.
Voor en na het programma is er ge-
legenheid de expositie met foto’s,
schilderijen en sieraden in de galerie
te bekijken. 
De poëzie-middag begint om half
drie (inloop vanaf twee uur). Heeft
U belangstelling deze middag bij te
wonen? Geef u dan snel op, de Kunst-
kamer heeft plaats voor maximaal 
dertig personen. 

Zie ook www.deburgerij-vorden.nl.
Informatie en reserveren (niet ver-
plicht): 06- 57079558.

Poezie en muziek 
in Galerie 
De Burgerij Vorden
Vorden - Donderdagmiddag 8 no-
vember is er weer een poëzie-mid-
dag in Galerie De Burgerij aan de
Zutphenseweg 11 te Vorden. Ver-
schillende dichters uit Bronck-
horst e.o. zullen die middag zelf
geschreven gedichten voordra-
gen ‘Tussen de Schuifdeuren’ van
de Kunstkamer van de galerie.

VOLG HET LAATSTE NIEUWS OP:
 @ContactNoord: www.twitter.com/contactnoord

 www.facebook.com/contactachterhoek

 www.youtube.com/weekbladcontact

Voor het doorgeven van nieuwstips kunt u bellen met webreporter 
Gerwin Nijkamp, tel. (06) 29 58 57 80 

Mailen mag natuurlijk ook: webreporter@contact.nl

Wĳ feliciteren
HERWERS NISSAN

met de

Nissan Global Award
2012

Zie Contact week 44

Slavakto 2012
12 inzendingen

12x goud!
waarvan 4 met ster

           WIJ

FELICITEREN

Vlogman

Laat nu uw auto winterklaar maken en maak eventueel gebruik van ons 
gratis vervangend vervoer!

Volledig reconditioneren van uw auto, zowel in- en exterieur:

Deze winter van € 149,- voor slechts € 109,-
(handmatig wassen, velgen reinigen, lak polijsten, interieur & bekleding reinigen en wax aanbrengen)

Wist u dat wij voor slechts € 15,- uw auto handmatig wassen, 
velgen reinigen, vloeibare wax aanbrengen en drogen?

Klaar terwijl u wacht en de koffie staat klaar!

www.carcleaning-zutphen.nl Vordenseweg 23
info@carcleaning-zutphen.nl Tel. 0575 - 55 13 22

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 Amarylissen

voor € 5.99

VOV leden let op!
Woensdag 31 oktober
Algemene leden-

vergadering
20.00 uur

Hotel Restaurant 
Bakker



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 € 7,26 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,24 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,24 (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.

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

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

Dorpskerk Vorden
Zondag 28 oktober 10.00 uur, Viering Heilig Avondmaal, ds. 
J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 oktober, 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 28 oktober 10.00 uur, mevrouw Ester Teunissen, Zut-
phen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 28 oktober 9.30 uur, Woord- en communieviering, J. v. 
Heugten, m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27 oktober 17.00 uur, Eucharistieviering, ’t  Klooster, 
m.m.v. Herenkoor (Greg.).
Zondag 28 oktober Geen viering.

Tandarts
27 - 28 oktober G.M. Wolsink, Laren (0573) 40 21 24.
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. (088) 066 33 05; 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

Kringloop De Boedelhof
“met net dat beetje meer” 
Enkweg 17b in Vorden 
Openingstijden: din. t/m vrij 
10.00 - 17.00 Zaterdag 9.00 - 
16.00 Koffie met appelgebak 
€ 2,50 koffie of thee €‚ 1,-.

�

HOBBYBEURS RUURLO 
28 oktober a.s. Dorpsstraat 
11 Ruurlo Met een demon-
stratie van Nel van Veen (tie-
relantijntje knipvellen) Van 
10.00 tot 17.00uur. Meer info: 
0573-491261

Te huur: royale gestof-
feerde woning met garage in
buitengebied van Hengelo.
Tel. 06-23802657.

�

10 november, 10- 11-12
party, Kranenburgs carna-
val ism cafe uenk, Aanvang 
20.30 entree gratis.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 29 oktober.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Bij aankoop van de beste Kalter aardbeien
doneren wij € 0.10 per bakje pst € 2.99
aan het goede doel KIKA
Kaki/pesimon fruit 8 voor € 2.99
Wegens succes herhaald !!!!!!!
de lekkerste mandarijnen  15 voor € 2.99
Hollandse broccoli  500 gr € 0.89
Deze hele week.... elke dag 
een andere maaltijd aanbieding

Dagmenu’s 24 t/m 30 oktober
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 24 oktober 
Spinazie soep / varkensmedaillons met champignonsaus, 
aardappelen en rauwkostsalade.
Donderdag 25 oktober 
Hutspot met hachee, zuurgarnituur / Vlaflip met bessensap 
en slagroom.
Vrijdag 26 oktober 
Bospaddenstoelensoep / Victoriabaars mosterdsaus, aard-
appelen en groente.
Zaterdag 27 oktober (alleen afhalen en bezorgen) 
Spare ribs met zigeunersaus, friet en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom.
Maandag 29 oktober 
Tomatensoep / Duitse biefstuk met gebakken uien, aardap-
pelen en groente.
Dinsdag 30 oktober
Wiener schnitzel met friet en rauwkost / 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

Jong Gelre Vorden-
Warnsveld presenteert de 
revue ‘De eeuwige jachtvel-
den’. Kom 10, 16 of 17 no-
vember naar het dorpscen-
trum te Vorden en ga mee 
op reis! Start voorverkoop: 1 
november.

�

Vlaai van de week

Appelkruimelvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag
4 broden voor € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Week-aanbieding

Humpkeskoek
pakje 6 st. € 2,00
Mueslibollen 6 stuks

+ 2 GRATIS
Aanbiedingen geldig van di. 16 t/m za. 27 oktober

TE HUUR , kantoor,

bedrijf-, opslagruimte v.a. 120

m2 nabij centrum zelhem,

gsm 0620364752

Bij de Stichting Veiling-
commissie aan de Enkweg 
11 te Vorden kunt u iedere 
dinsdag t/m zaterdag van 
9.00 tot 12.00 uur en op dins-
dag, donderdag en vrijdag 
van 14.00 tot 17.00 u. terecht
voor 2e hands meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica,
huishoudelijke artikelen,
boeken enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tussen 9.00 en 10.00 u. 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u telefonisch 
een afspraak maken voor 
doordeweeks halen of bren-
gen van spullen. Kijkt u ook
eens op onze website:
www.veilingcommissie.nl

�

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

�



Contactjes
vervolg

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Lasagne

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Rianne van der Wal - Veenink

T. 06 - 41 83 85 00
www.entoenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartverzorging

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

www.marionpolman.nl voor een geheel 
verzorgde 

persoonlijke
uitvaart

ongeacht waar u 
verzekerd bent

“als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

U kunt altijd contact met mij opnemen voor alle 
vragen rondom de uitvaart.

 T 06-55916250dag en nacht

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

VORDENSE 
STOET

NU VOOR

€ 2.05

WITTE
PUNTJES

6 VOOR

€ 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 23 t/m zaterdag 27 oktober

APPEL 
KRUIMEL 

VLAAI
 KLEIN

€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

Open vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

Op maat,
persoonlijk

Voor begeleiding bij huiswerk, spelling-, lees- of rekenproblemen 

Alice van den Heuvel-Janssen

lice begeleidt

TE HUUR 
100 m² opslagruimte

omgeving Vorden,
deuropening 3 m bij 3 m,

ruimte geïsoleerd
Tel: 0575-441331

W’j wetten hoe’j 
gezond kunt etten ?
Voedingsadvies op 
moat ... wees wies,

goa naar Jerna 
Bruggink veur advies!

0575 - 463205 /
06-55 166 420

Zat. 27 oktober

in het café
rocknight met

STRIKE & 
POOHNOW
DISCO: flirtnight

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

Gezocht: Stalling tbv auto. 
(oldtimer 5,75m) Omgeving 
Vorden tel.: 06 12174062

�

Met verdriet, maar ook met dankbaarheid en  
respect gedenken we

BERTUS MAALDERINK

Hij is op 17 oktober 2012 overleden.

Als medeoprichter, (ere)bestuurslid en animator 
heeft hij, samen met andere bestuursleden, er 
voor gezorgd dat Vorden kan beschikken over een 
prachtige ijsbaan.

We wensen zijn vrouw Gerda, kinderen en klein-
kinderen kracht toe bij het dragen van dit verlies.

Bestuur IJsvereniging Vorden

Voor de 32ste keer worden, vanaf 8.30 uur, deze 
heerlijke slaatjes aangeboden in uw wijk voor
€ 4,00.
Iets te vieren? Salade voor meerdere personen? 
Het kan! Deze kunnen worden besteld op vrijdag 
26 oktober van 10.00 tot 18.00 uur bij Alie ten 
Pas, tel. 0575-46 34 20 of per mail: wimtenpas@
zonnet.nl
Bezorgers gemist? Op zaterdag 27 oktober kunt 
u slaatjes kopen aan de kraam bij “De Herberg”, 
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Eet smakelijk!

Weten we al wat we eten in het 
weekend van 26 en 27 oktober?

Wij wel!

Een overheerlijk

SLAATJE
van de Harmonie Vorden

Te koop: nog enkele schil-
derijen van de Zelhemse 
schilder H.E. Knaake te 
weten: koeien bij de Pol, 40 
x 50, één bloemstilleven 30 
x 40, Herder met schapen, 
60 x 80 op de Slangenburg. 
Inl. tel. 0573-451208.

�

Bedroefd om het afscheid, maar ook dankbaar voor 
alles wat hij voor ons betekend heeft geven wij u 
kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa

Bertus Maalderink

 Hengelo (Gld.) † Vorden
11 juli 1933 17 oktober 2012

 Gerda Maalderink-Bloemendal

 Arie en Annette
  Didi
  Tjeerd

Pieter van Vollenhovenlaan 15
7251 AP Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Heerlijke oliebollen uit 
Wichmond; ze zijn er weer 
zaterdag 3 november. 
Verkoop ten bate van het on-
derhoudsfonds van de PKN 
te Wichmond.

�

Heden werd uit onze familiekring weggenomen 
onze dierbare zus, schoonzus en tante

Hendrika Reindina 
Wijers-Aalderink

tante Riek

weduwe van Hendrik Wijers

 Familie Aalderink

Hengelo (Gld.), 11 oktober 2012



Een unieke kans om lekker rond te 
snuffelen om uw servies compleet te 
maken. En dat is wel zo prettig met 
de snel naderende feestdagen. De 
schuurverkoop biedt ook leuke en 
actuele accessoires om uw huis extra 
gezellig te maken voor de komende 
maanden. Zo is er naast een ruime 
collectie van sfeerlichten en borden-
dragers, ook o.a. fotolijstjes en verzil-
verd bestek te verkrijgen. En voor de 
lange donkere wintermaanden is er 
een grote collecte puzzels van onder 
meer Wasgij, Anton Pieck en Jan van 
Haasteren. 

De schuurverkoop is op zaterdagen 
tot en met 17 november van 11.00 

tot 16.00 uur aan de Whemerweg 20
in Almen. 

Verdere info: www.servieskast.nl

Snuffelen in Almen
Almen - Aanstaande zaterdag is 
de vijfde schuurverkoop van in 
totaal acht verkoopzaterdagen 
aan de Whemerweg 20 in Almen. 
Hier vindt u Wedgwood- en  Vil-
leroy & Bochserviezen die niet 
meer gemaakt worden.

Het is alweer een tijd geleden dat Bat-
ty MinX de Achterhoekse cafés onvei-
lig maakte. Velen zullen zich echter 
de naam en de spetterende optredens 
van deze band nog zeker herinne-
ren. Het is een band die stevige pop- 
en rockcovers speelt en iedere keer 
weer het publiek enthousiast maakt. 
Na een wisseling én uitbreiding van 
bandleden en heel veel oefenen op 
een heerlijk nieuw repertoire is Batty 
MinX weer helemaal terug. 

Natuurlijk is de Slof zondag gewoon 
de hele dag geopend. 
Ben je nieuwsgierig naar de band, 
heb je eens zin in iets anders? Zak 
dan niet onderuit op zondagmiddag, 
maar dender de nieuwe week in, kom 
naar de Slof in Vorden. Volg ons via 
de nieuwsbrief op 
www.deslofvorden.nl of 
twitter @deslofvorden. 
Noteer ook alvast: vrijdagavond 9 no-
vember komt de Vordense Band Be-
ware en zondagmiddag 25 november 
de bluesband Cry Wolf.

Batty MinX zondag in 
 eetcafé de Slof Vorden

Vorden - Eetcafé de Slof, dé plek voor een hapje, drankje en veel gezel-
ligheid, gunt bands een podium; iedere laatste zondag van de maand 
weer! Zondag 28 oktober om 17.00 uur barst het muziekseizoen weer 

Ruim 800.000 kinderen in Neder-
land gaan naar een kinderdagverblijf, 
peuterspeelzaal, de buitenschoolse 
opvang of worden opgevangen door 
een gastouder. Dat is niet voor niets. 
Kinderopvang stelt ouders in de gele-
genheid om te werken, maar vooral 
om kinderen tijdens die werkuren 
een veilige en vertrouwde omgeving 
te bieden. Een omgeving waarin het 
kind onder begeleiding van professio-
nals veilig kan spelen en leren. Want 
de kinderopvang draagt bij aan de 
ontwikkeling van het kind. In 2012 
betalen ouders een groter deel van de 
kosten dan in de jaren hiervoor. Voor 
sommige ouders -vooral met lagere 
inkomens- is dit soms een probleem. 
De politiek laat hen in de steek en 
dat zou anders moeten. Het is echter 
niet zo dat je beter je baan op kunt 
zeggen dan te kiezen voor kinderop-
vang. Stoppen met werken is de aller-
duurste vorm van kinderopvang die 
er bestaat en wat ontzeg je je kind 
als je het niet naar de kinderopvang 
laat gaan? Immers kinderopvang is 
veel meer dan alleen de mogelijkheid 
voor ouders om te werken. Kinderen 
die naar de opvang gaan ontwikkelen 
meer zelfvertrouwen en intelligentie. 
Dit blijkt uit verschillende onderzoe-
ken. Dagelijks zijn dan ook bij kin-
deropvang Avonturijn professionals 
bezig de beste manier om kinderen 
tot ontwikkeling te laten komen, hun 
talenten laten ontdekken. Bovendien 
krijgen kinderen de kans om erva-
ringen op te doen, ontwikkelen hun 
sociale vaardigheden door leren met 
andere kinderen te spelen, te leren en 
vriendjes maken. Natuurlijk wordt 
alles duurder en het is vervelend als 
er minder van je salaris overblijft dan 
dat je gewend was, maar dat je beter 
kunt stoppen met werken, is op zijn 
zachtst gezegd een merkwaardige 
opmerking. In 2005 is de Wet Kin-
deropvang ingevoerd. Vóór 2005 be-
taalden ouders vaak de totale kosten 
uit hun eigen portemonnee, kinder-
opvangtoeslag is pas sinds 2005. Met 
de komst van de Wet Kinderopvang 
is dit verandert: Ouders zouden ge-
middeld een derde deel van de kos-
ten van kinderopvang gaan betalen, 
de rest wordt door overheid en (indi-
rect) via de werkgevers gefinancierd. 
In de afgelopen jaren zijn ouders 
steeds een minder groot deel van de 
kosten gaan bijdragen en bij de hui-
dige bezuinigingsronde wordt dat 
nu rechtgetrokken. Bij Avonturijn 
betalen ouders gemiddeld ongeveer 
twee euro voor een uur kinderop-
vang. Hogere inkomens betalen meer 
en lagere inkomens nog minder. En 
voor het tweede en volgend kind 
betaal je een nog kleinere bijdrage. 
Ook de speelleergroep waar we Voor 
en Vroegschoolse opvang aanbieden, 
komt voor kinderopvang toeslag in 
aanmerking, waardoor ouders bij-
voorbeeld bij een bruto jaarinkomen 
van 50.000 euro slechts veertien euro 
per maand betalen voor een ochtend. 
En dit alles is inclusief voeding, lui-
ers, fruit en andere tussendoortjes.

Verbaast
,,Wat mij daarom dan zozeer ver-
baast is in deze discussie is dat het 
consequent alleen gaat over de kos-
ten van kinderopvang. Is kinderop-
vang anno 2012 dan niet meer dan 
een kostenpost? Ik denk dat we met 
elkaar ook een visie hebben, over wat 
we belangrijk vinden voor onze kin-
deren en wat we hen mee willen ge-
ven. Toch? Immers er wordt zeventig 
miljoen beschikbaar gesteld voor het 
peuterwerk en de kinderopvang om 
taalachterstanden bij jonge kinderen 
te voorkomen en er wordt extra geld 
beschikbaar gesteld om pedagogisch 
medewerkers in de kinderopvang te 
scholen. Dan vinden we met elkaar 
toch dat zij een belangrijke rol heb-
ben bij de ontplooiing van jonge 
kinderen! Dat valt voor mijn gevoel 

niet te rijmen met de tendens om de 
formele kinderopvang op te zeggen. 
Want nogmaals, wat ontzeg je je kind 
als je het kind niet naar de kinderop-
vang laat gaan?”, zo is de visie van 
directeur Yolanda Bensink van kin-
deropvang Avonturijn. 

Talenten
In Scandinavische landen is het al 
jaren van zelfsprekend dat kinderen 
naar de kinderopvang gaan. Daar 
gaan alle kinderen vijf dagen per 
week en de groep op het kinderdag-
verblijf is het tweede opvoedingsmi-
lieu aanvullend op thuis. Als het goed 
is, krijgt een kind van zijn ouders heel 
veel liefde en exclusieve aandacht. 
Als het kind boft, dan krijgt hij dat 
ook nog eens van opa’s en oma’s. Een 
kind zal zich dan gekoesterd en spe-
ciaal voelen en ontwikkelt een indi-
viduele persoonlijkheid. In een groep 
leer je echter heel andere dingen. Je 
wordt van kleins af aan gevormd tot 
democratisch burger: je leert er de-
len, je leert er op je beurt wachten, 
je leert troosten, je leert op een goede 
manier om te gaan met conflicten. 
Allemaal vaardigheden waar je veel 
plezier van kunt hebben in je leven. 
Pedagogisch medewerkers zijn het er 
over eens dat dit een belangrijk on-
derdeel is van de opvoeding, waarbij 
je verantwoordelijkheid leert dragen 
voor anderen en ziet dat andere men-
sen net zo veel rechten hebben als jij. 
In de kinderopvang is hier dan ook 
veel aandacht voor. Het mooie is ook 
dat een kind in een groep vanzelf-
sprekend en spelenderwijs dingen 
leert, door te kijken naar andere kin-
deren. Ouders zijn er vaak verbaasd 
over dat hun kind op de kinderop-
vang al zijn jas zelf aantrekt, wel zijn 
korstjes van het brood opeet of veters 
strikt of over bepaald gedrag waar zij 
thuis veel problemen mee hebben, 
binnen de groep zomaar over is. Kin-
deren willen graag bij de groep horen 
en passen zich daarom dan vrij snel 
aan. Ook dat is het (bijkomend) voor-
deel van de omgang met leeftijdsge-
nootjes.

Ruimte
Er zijn ook andere talenten die thuis 
minder goed tot hun recht kunnen 
komen. Yolanda Bensink: ,,We lezen 
overal dat we in onze samenleving 
weinig plaats inruimen voor kinde-
ren. Waar kunnen kinderen nog spe-

len met water en zand, leren omgaan 
met hoogteverschillen en unieke bui-
tenervaringen opdoen? Kinderen zit-
ten meer uren achter in de auto, voor 
de tv of computer dan ooit te voren.
Onze locaties zijn speciaal ingericht 
voor kinderen en bovendien hebben 
alle locaties aangrenzende buiten-
ruimtes met diverse speeltoestellen. 
Op de kinderopvang en bij de gastou-
ders is elke dag tijd en aandacht voor 
buiten en bewegen, sport en spel, 
waardoor de motorische ontwikke-
ling van het kind gestimuleerd wordt. 
Onze BSO-locaties werken allemaal 
volgens het Beweegwijs concept.Er 
worden leeftijdsgerichte activiteiten 
aangeboden en er is voldoende ont-
wikkelingsmateriaal dat past bij wat 
het kind nodig heeft.”

Twee werelden
Een kind dat een vader of moeder 
en een oma of opa heeft, waar hij bij 
terecht kan, die naar hem luisteren 
en die speciale aandacht voor hem 
hebben en hem liefde geven, is een 
bevoorrecht kind. Maar een kind dat 
zich daarnaast een paar dagen per 
week mag ontwikkelen in een speel-
leergroep met VVE-aanbod of in een 
groep op de kinderopvang of in een 
gastgezin begeleid door goed opge-
leide, enthousiaste pedagogisch me-
dewerkers of gastouders van Avon-
turijn, dat kind heeft het beste van 
twee werelden. Bensink: ,,Het wordt 
de hoogste tijd dat wij ook in Neder-
land inzien dat we kinderen met kin-
deropvang iets extra’s gunnen. En dat 
hoeft echt niet duur te zijn!”

Informatie
Wilt u meer informatie over de di-
verse opvangmogelijkheden die 
Avonturijn voor u kan verzorgen, 
neem dan een kijkje op onze web-
site: www.avonturijn.nl of neem ge-
rust telefonisch contact op met onze 
hoofdlocatie in Ruurlo (0573) 760200. 
Avonturijn verzorgt kinderopvang, 
buitenschoolse opvang, gastouderop-
vang en opvang in speelleergroepen 
met VVE-aanbod in de gemeente Ber-
kelland, Bronckhorst, Doetinchem en 
Lochem. Er is altijd wel een locatie bij 
u in de buurt!
Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot Yolanda Bensink, di-
recteur kinderopvang Avonturijn. 
tel. (0573) 760201, e-mailadres 
y.bensink@avonturijn.nl

Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling

Avonturijn is een onderdeel van opvoeding
Ruurlo - Steeds meer ouders ke-
ren zich af van de duurder wor-
den kinderopvang. Maar stoppen 
met werken is de allerduurste 
kinderopvang die er is. En een 
verarming voor je kind. Wat ont-
zeg je je kind als je het niet naar 
de kinderopvang laat gaan?

Dagelijks zijn dan ook bij kinderopvang Avonturijn professionals bezig de beste manier om 
kinderen tot ontwikkeling te laten komen, hun talenten laten ontdekken.

Van een aantal foto’s is inmiddels be-
kend wie er op staan, maar de Foto-
commissie vraagt hulp van de lezers 
van Contact bij het opsporen van de 
ontbrekende informatie. 

Daarvoor kunt u via het Menu gaan
naar Archief/ Foto’s/ Scholen en
schoolfoto’s/ O.L. dorpsschool. Vanaf
F101432 staan de nieuwe foto’s. Als
u klikt op Details dan ziet u onder
de foto de gegevens die inmiddels be-
kend zijn. Mocht u aanvullingen heb-
ben dan kunt op het veldje ‘Geef een
reactie’ klikken en uw informatie op
het formulier vermelden en daarna
als e-mail verzenden. 
Ook kunt u de gegevens schriftelijk
doorgeven aan de fotocommissie, p/a
J.M. Ilbrink, Strodijk 1, tel. 552666.

Vereniging Oud Vorden 
zoekt namen van leerlingen 
Dorpsschool 1951
Vorden -  Vereniging Oud Vor-
den heeft de beschikking gekre-
gen over 50 foto’s (dia’s) van een 
optocht van leerlingen van de 
Dorpsschool uit 1951. 
Deze zijn inmiddels op de website 
www.oudvorden.nl gezet.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Chevrolet Wintercheck.
T.w.v. € 24,95

  GRATIS Wintercheck op 18 punten t.w.v. € 24,95

   Voordelig 5 maanden Chevrolet Winterplan Garantie 
Certifi caat voor slechts € 14,95 (normaal € 19,95)**

  Aantrekkelijke winteraanbiedingen**

   Winterbanden sets (vier winterbanden en 
vier stalen wielen) vanaf € 349,-*

   GRATIS Chevrolet Thermobeker bij aanmelding 
vóór 31 oktober 2012 op www.chevrolet.nl of 
bel 0800 - 234 2345

Zaterdag 3 november 2012: Chevrolet Winter Testdag

AUTO HILLEN

Bettinkhorst 2 | Zutphen | 0575-516646
www.autohillen.nl

* Verplicht in Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland (onder voorbehoud)  ** Het Chevrolet Winterplan Garantie Certificaat (WGC) biedt 5 maanden garantie uitsluitend voor 
de Chevrolet of Daewoo eigenaar. Het WGC is tijdelijk € 14,95 (consumentenprijs inclusief BTW) in plaats van € 19,95, deze tijdelijke prijs is geldig van donderdag 1 november 2012 tot en met maandag 5 november 2012. 
Van dinsdag 6 november tot en met 31 december 2012 is de normale prijs van € 19,95 van toepassing. Een winterbanden set bestaat uit vier winterbanden en vier stalen 
wielen. Onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Consumentenprijzen inclusief 21% BTW, exclusief montage. Looptijd speciale 
winteraanbiedingen: 1 oktober 2012 tot en met 31 december 2012. Druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag uw dealer naar alle voorwaarden of kijk op www.chevrolet.nl. www.chevrolet.nl



Vorden  - Ondernemers moeten in tij-
den van economische recessie extra 
hun best doen om klanten binnen te 
halen, maar hoe doe je dat ? Welke 
acties zijn zinvol en waar moet je 
vooral geen tijd en geld in steken ? 
Voor elk bedrijf gelden er eigen spel-
regels, die afhankelijk zijn van de 
situatie, maar er zijn ook algemene 
regels, die op bijna elk bedrijf van toe-
passing zijn.
Het Ondernemerscafé is er in geslaagd 
om een deskundige op het gebied 
van marketing vest te leggen voor 
de bijeenkomst op 25 oktober a.s. bij 
Brasserie Lettink. Bert Breukers, Pro-
jectleider en Ondernemersadviseur 
bij het ROZ (Regionale Organisatie 
Zelfstandigen). Hij heeft en aantal 
tips in huis voor allerlei soorten on-
dernemers waarmee zowel gevestig-
de bedrijven als beginnende ZZP-ers 
hun voordeel kunnen doen. Volgens 
Breukers gaat het om kennen, ver-
trouwen en gunnen bij het werven 
van nieuwe klanten. Dit is een boei-

end proces waarin nog veel valt te le-
ren voor de meeste ondernemers. Be-
halve de inleiding van Bert Breukers
over marketing is er ook een forum
waarin Erik Oldenhave van Smederij
Oldenhave en Rachel Woltering van 
het gelijknamige Coachings- en Trai-
ningsbureau zitting hebben. Beide
ondernemers geven een kijkje in de 
keuken van 2 totaal verschillende
Vordens bedrijven . Het 3e lid van
het forum is Dolf Klein, mede eige-
naar van Klein Transporttechniek uit
Weesp. Een bedrijf dat al meer dan
100 jaar bestaat ! De discussie met het
forum, de inleider en de aanwezige 
ondernemers zal worden geleid door
Martien Pater, lid van de commissie
Ondernemerscafé. De commissie is
ervan overtuigd dat de bijeenkomst
voor veel ondernemers zeer nuttige
informatie zal opleveren die zij in 
deze lastige periode maar al te goed
kunnen gebruiken. Belangstellenden
kunnen zich opgeven door een e-mail
te sturen naar   c.smeerdijk@chello.
nl De bijeenkomst begint om 18.00
uur en duurt tot ca. 20.30 uur.

Hoe kom je aan je klanten 
en hoe houd je ze vast?
Ondernemerscafé op 25 oktober 
in het teken van marketing.

De Vogelkwekers uit Vorden wisten 
de lijn met goede resultaten van dit 
seizoen door te trekken naar het na-
tionaal kampioenschap. Acht keer 
kreeg een vogel de hoogste prijs in de 
gespeelde categorie en de leden na-
men samen dertien prijzen mee naar 
huis. Ben Horsting haalde de meeste 
prijzen binnen: twee keer goud en 
een keer brons. Een bijzonder goed 
resultaat als in het achterhoofd wordt 

gehouden dat Horsting een deel van 
zijn vogels thuis liet. Tijdens de keu-
ring was hij hoofdkeurmeester van 
de categorie Europese cultuurvogels. 
Hij wilde niet de schijn tegen krijgen 
op het moment dat zijn eigen barm-
sijsen in de prijzen zouden vallen. 
De vogels die nu thuis achterbleven 
gaan overigens wel naar de wereld-
kampioenschappen eind deze maand 
in Portugal. Daar verdedigt Horsting 
zijn wereldtitel.

DE UITSLAG VAN VORDENSE 
KWEKERS IN ZUTPHEN:
Evert Korenblik: 2e prijs stel kleurka-
naries geel mozaïek type 1 met 185 
punten. Geert Jansen: 1e prijs stam 
kleurkanarie zwartrood intensief 
met 371 punten. Ben Horsting: 1e 

prijs stel kleurkanarie bruin opaal 
geel mozaïek type 1 met 185 punten, 
1e en 3e prijs agaat topaas geel mo-
zaïek type 1 met respectievelijk 92 
en 90 punten. Wim Berendsen: 1e en 
3e prijs stel Gloster consort schim-
mel met respectievelijk 189 en 185 
punten. Jan Berendsen: 1e prijs enkel 
Rijstvogel opaal wilkleur met 91 pun-
ten. Evert van der Wal: 3e prijs enkel 
Driekleurglansspreeuw met 91 pun-
ten en 1e prijs enkel Zanglijster met 
93 punten. Kees Bink: 1e prijs stel 
Agapornis roseicollis opaline groen 
met 183 punten. Herman Ellenkamp: 
3e prijs enkel Valkparkiet witmasker 
grijs met 89 punten. Willem Peters 
1e prijs enkel Halsbandparkiet pallid 
met 93 punten.

De Vogelvriend Vorden scoort 
 tijdens NK Zutphen

Vorden - Afgelopen weekend be-
haalden negen leden van vogel-
vereniging De Vogelvriend een 
medaille op het Nederlands Kam-
pioenschap in Zutphen. Een bij-
zonder hoge score in de geschie-
denis van de Vordense vogelver-
eniging.

“Dit is een geweldige eer”, vertelt 
Jos Herwers. “Nissan heeft deze on-
derscheiding onlangs ingesteld en 
wij zijn de eerste Nederlandse dealer 
die hem heeft gekregen.” Herwers is 
al veertig jaar dealer van Nissan. De 
Herwers-groep telt drie Nissan-dea-
lerbedrijven. 
Herwers Nissan Hengelo heeft de spe-
ciale onderscheiding gekregen voor 

de goede prestaties op alle fronten. 
“De Nissan Global Award is er voor de 
dealer die behalve succesvol verkoopt 
ook een hoge waardering krijgt van 
zijn klanten, die op het gebied van 
onderhoud en service bovengemid-
deld presteert en die openstaat voor 
vernieuwing”, vertelt Robert Lujan, 
Managing Director van Nissan Neder-
land. Het bedrijf in Hengelo is tevens 

aangesteld als Nissan High Perfor-
mance Center, waar de exclusieve 
GT-R verkocht wordt. Ook voerde 
Herwers als een van de eerste Nissan-
dealers de elektrische Nissan LEAF in 
het gamma. 

“Onze goede prestaties zijn natuur-
lijk te danken aan de inzet van het 
hele team. Om onze klanten opti-
maal te bedienen, hebben we de Her-
wers Kwaliteit Standaard ontwikkeld, 
waarmee we allemaal werken. Ver-
der gaat het om de bereidheid nieu-
we dingen te leren en uit te zoeken”, 
aldus Jos Her

Nissan Global Award 2012

Belangrijke onderscheiding voor 
Herwers Nissan Hengelo

Amsterdam/Hengelo - Herwers Nissan Hengelo is onderscheiden met 
de Nissan Global Award 2012. Nissan kent deze onderscheiding toe 
aan de best presterende Nissan-dealer. Oprichter Jos Herwers ontving 
de award persoonlijk uit handen van Carlos Ghosn, de hoogste man 
van Nissan.

Let op: reserveer van te voren uw 
deelname aan deze bijzondere tocht. 
In verband met de te verwachten 
grote belangstelling kunnen alleen 
mensen die zich van te voren heb-
ben aangemeld deelnemen. Dit kan 
via www.natuurmonumenten.nl of 
telefonisch bij de ledenservice, 035 - 
655 99 55. Per gezin mag slechts één 
volwassene mee en zaklampen tij-
dens de tocht zijn natuurlijk uit den 
boze. Als ‘ervaringsdeskundige’ heeft 
de Nachtwachter hulpmiddelen mee, 
om de deelnemers te laten kennisma-
ken met de nacht. Een potje nachtsel 

en een flesje nachtwater spelen een
belangrijke rol in de voorbereiding 
op de ontmoeting met de nacht. En
als de duisternis in het bos voor de
dagmensen ondraaglijk begint te
worden, heeft hij wat opgeslagen 
zonlicht achter de hand. Stukje bij
beetje worden de dagmensen inge-
wijd in de geheimen van de nacht. 
Daarbij hoort ook enige kennis van
het nachtjargon dat de Nachtwachter
gebruikt, zoals het begrip ‘Sluier van
stilte’ en woorden als ‘Nachtconcert’.

Na de tocht levert de Nachtwachter 
de deelnemers weer bij ’t startpunt af
en gaat vervolgens zelf terug naar het
westen, de nacht in. De dagmensen 
die iets minder dagmens zijn gewor-
den kijken hem na. Als stille getuige
van deze bijzondere natuurervaring 
bungelt om hun nek een unieke me-
daillon. 

Zie voor meer activiteiten
www.natuurmonumenten.nl en
twitter @NM-Gelderland

Met de nachtwachter over 
de Velhorst
Vorden - Het valt niet mee om 
verstokte dag-mensen te laten 
kennismaken met de nacht. Op 
verzoek van Natuurmonumenten 
wil de nachtwachter van land-
goed Velhorst wel een poging 
wagen. Speciaal voor kinderen in 
de leeftijd van 7 tot 11 jaar. Deze 
avontuurlijke tocht vindt plaats 
op vrijdag 26 oktober van 19.00 
tot ca. 21.00 uur.

Namens de Stichting is de organisa-
tie in handen van de coördinatoren 
Ineke Bijsterbosch (Steenderen) en 
Louise van Uden (Vorden). Inmiddels 
hangen op verschillende plaatsen in 
de gemeente Bronckhorst flyers. Ook 
is de bijeenkomst reeds tijdens diver-
se bijeenkomsten van ouderenbon-
den e.d. aangekaart. De Theatergroep 
Mooi Weer verleent medewerking 

aan deze Dag van de Ouderen. In de
zwoele atmosfeer van een zomerse 
namiddag wordt het overvolle, zon-
nige terras van Café Mooi Weer over-
goten met muziek. Veel nostalgische,
zomerse liedjes en een spannende
kruiswoordpuzzel spelen de hoofdrol
in dit warmbloedige zomerspektakel.
Geniet van de ‘muzikale cocktail’, 
die wordt geserveerd op het terras 
van Café Mooi Weer. Entree vrij,
consumpties voor eigen rekening.
Wie deze middag wil bijwonen dient
zich voor 23 oktober aan te melden
bij één van de volgende personen:
Loes van der Laan: 0314-380232, Ans
Vermeulen: 0575-465281, Ineke Bijs-
terbosch: 0575-450029, Louise van 
Uden: 0575-553405, Paul Tiggeloven:
0314-622074.

Dag van Ouderen
Vorden - Ieder jaar organiseert de 
Stichting Samenwerken Welzijn 
Bronckhorst (SSWB) voor de ge-
meente Bronckhorst een speciale 
middag voor ouderen. Deze mid-
dag vindt dit jaar plaats op vrij-
dag 26 oktober (aanvang 14.00 
uur) in het Dorpscentrum in Vor-
den (Raadhuisstraat 6).

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

KEUKEN
VAN HACKFORT

‘‘de wilde keuken”
Heerlijk wild uit de 

achterhoek

0575 555 015
www.keukenvanhackfort.nl
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Empereg
 B. Haegen
 C. Opspöllen

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Opmerkelijke zaken komen aan het 
licht in veel foto’s en originele kran-
tenberichten uit die tijd. Liefst twaalf 
gevallen van moord en/of doodslag 
worden behandeld, waaronder de 
moord op een meisje uit Ruurlo door 
een ‘psychopaat’ van de Kruisberg. In 
het decennium veranderde veel. Niet 
alleen uiterlijk door bouw van zwem-
baden, sporthallen, bejaardenhuizen 
en grote nieuwe wijken. De jeugd 
schopte tegen de oude garde aan 
en kwam in opstand. Halbstarken 
veroorzaakten overlast in Zutphen, 
Doetinchem en Winterswijk, brom-
nozems terroriseerden Ruurlo, Vars-
seveld en Aalten. Beatclubs kwamen 
en verdwenen soms net zo snel weer, 
vaak na vechtpartijen of onenigheid. 
De popmuziek is populair, bekende 
popgroepen traden op bij de beat-
clubs Shabby in Doetinchem, Walhal-
la in Zelhem en Square in Hengelo.

Op sportgebied vergaarde Hans Vul-
tink de ene na de andere biljarttitel 
en Gerrit Wolsink, Bennie Hartel-
man en Jan van Beek waren succes-
volle crossers. Bijna elke plaats had 
zijn eigen motorcross en later kwa-
men er ook wegraces in Hengelo en 
Drempt. Op voetbalgebied scoorde De 
Graafschap wisselvallig in de tweede 
divisie en werd betaald voetbal in 
1962 pas na een beslissingswedstrijd 
veiliggesteld. In 1966 was er eindelijk 
promotie, maar het verblijf in de eer-
ste divisie duurde slechts één jaar. In 
1969 lukte het opnieuw kampioen te 
worden. Bekende namen waren Ger-
rit Bosveld, Chris en Joop Hartjes en 
uiteraard Guus Hiddink. De televisie 
kreeg steeds meer invloed. Massaal 
werd er in 1968 gekeken naar de 
prestaties van Aalten ingswedstrijd 
veiliggesteld. In 1966 was er eindelijk 
promotie, maar het verblijf in de eer-
ste divisie duurde slechts één jaar. In 
1969 lukte het opnieuw kampioen te 
worden. Bekende namen waren Ger-
rit Bosveld, Chris en Joop Hartjes en 

uiteraard Guus Hiddink. De televisie
kreeg steeds meer invloed. Massaal
werd er in 1968 gekeken naar de
prestaties van Aalten in Zeskamp, dat
live op tv was, met een bizarre ont-
knoping. Andere grote evenementen
waren de driejaarlijkse Winnetou-
openluchtspelen in Ruurlo, die lan-
delijke bekendheid hadden en het
1000-jarig bestaan van Hengelo in
1963, waarmee het dorp het journaal
haalde. Dodelijke ongevallen waren
aan de orde van de dag, de onveilig-
heid op de wegen en rails was enorm.
Hoog water in 1960 en 1966 trok veel
ramptoerisme, net als een windhoos
in 1966 en grote branden bij kasteel
Ulenpas in Hoog-Keppel, de Sorbo in
Vorden en hotel Leemreis in Hengelo.

De kroniek telt 304 pagina’s met veel
foto’s die passen bij de nieuwsberich-
ten, ook uit de voormalige gemeentes
die nu Bronckhorst vormen. Zo lezen
we over een Vordense chauffeur die
opgepakt werd voor mensensmok-
kel, over een bankoverval in Steende-
ren, over koninklijke bezoeken aan 
Bronkhorst en Hoog-Keppel, over de 
start van de AVIKO in Hoog-Keppel,
over een landbouwer uit Halle die ge-
troffen wordt door noodweer en over
de strenge winter van 1963.

Het is al weer het vijfde boek van Her-
mans. Na Alle hoeken van het veld
(1993), Daar midden in de Graafschap
(2001), Adres Kervel-kelder (2006)
en Achter de coulissen (2010) is dit
het eerste boek dat niet alleen over
Hengelo gaat, maar de belangrijkste
nieuwsfeiten in de De Achterhoekse 
Kroniek van de Jaren 60 is een uit-
gave van Het Boekenschap en vorm-
gegeven door Inline Design. Voorin-
schrijving is mogelijk in boekhandel
Bonvrie in Hengelo en Zelhem tot en
met 1 november. 

Ook is het boek te bestellen via 
www.kroniekachterhoek.nl.

Met voorwoord van Bennie Jolink

Nieuw boek van Willy 
Hermans

Hengelo - De Achterhoek in de sixties staan centraal in het nieuwste
boek van Hengeloër Willy Hermans. Op donderdag 1 november is de
presentatie van het boek. Normaal-zanger Bennie Jolink krijgt dan
het eerste exemplaar van de Achterhoekse Kroniek van de Jaren 60 
uit handen van de schrijver. Jolink nam ook het voorwoord van het
lijvige boek voor zijn rekening, waarin hij een ode geeft aan de roe-
rige zestiger jaren. Vanaf 2 november is het boek in alle Achterhoekse
boekwinkels verkrijgbaar.

Na 18 jaar de Nederlandse podia 
onveilig te hebben gemaakt met de 
meest beestachtige feesttentenmu-
ziek, vonden Robert Wagenvoort (gi-
taar) en René Groot Wassink (drums) 
het tijd geworden om het roer om te 
gooien en terug te keren naar hun 
roots, in de vorm van pure Rock & 
Roll. Samen met de zeer ervaren mu-
zikanten Bert Radstake (contrabas) 
en frontvrouw Renske Zenhorst als 
leadzangeres, werd ‘Strike’ opgericht.
Geïnspireerd door rocklegendes uit 
heden en verleden als The Base Balls, 
Elvis, Brian Setzer, Blondie, Volbeat, 
Snoop Dog, Trigger Finger, Lee Roc-
ker, Johnny Cash, gemengd met een 
vleugje ‘Strike’ leidde tot een verfris-
send nieuwe ‘Rock met een Billy- 
randje’.

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.

Strike bij LIVE@IDEAAL Zelhem
Zelhem - Woensdagavond 31 ok-
tober speelt de band ‘Strike’ tus-
sen 20.00 en 22.00 uurlive in het 
programmalive@ideaal, dat van-
uit Café ‘de Mallemolen‘ in Zel-
hem wordt uitgezonden.

HET ONTWERP 
De nieuwe Renault Clio overtuigt met 
vloeiende lijnen, die elegant worden 
gecombineerd met een fraai ge-
stroomlijnd ontwerp. Je zult de verlei-
ding niet kunnen weerstaan om hem 
even te willen aanraken. Binnenin de 
auto vind je de perfecte combinatie 
van design en technologie, met een 
multimediasysteem met touchscreen 
dat naadloos is geïntegreerd in het 
fraaie ontwerp van het dashboard. 

Natuurlijk kun je de nieuwe Renault 
Clio met heel veel elementen zowel 
binnen als buiten helemaal aan jouw 
persoonlijke smaak aanpassen. Van 
een speciale striping op het dak en 
specifieke interieur kleuraccenten tot 
de vloermatten op de grond. 
Door de innovatieve motoren en het 
dynamische onderstel rijdt de nieuwe 
Renault Clio sportief, soepel en dyna-
misch. Eenmaal achter het stuur zul 
je een ongekend rijgenot ervaren! 

MAAK KANS OP EEN WEEKEND 
PROEFRIJDEN INCLUSIEF 
HOTELOVERNACHTING T.W.V. 
€ 150,- 
Tijdens het introductieweekend 
wordt er zelfs een weekend proefrij-
den in de nieuwe Renault Clio inclu-
sief een hotelovernachting t.w.v. € 
150,- weg gegeven! Als dat geen on-
vergetelijk weekend wordt... 
Kijk voor meer informatie over in-
troductie van de nieuwe Renault Clio 
op www.herwers.nl of kom langs in 
de showroom bij Herwers Renault in 
Doetinchem, Hengelo (Gld.), Neede 
en Zevenaar. Donderdag en vrijdag is 
de showroom geopend tot 21.00 uur.

Donderdag 25 t/m zaterdag 27 oktober

Introductie van de nieuwe 
Renault Clio bij Herwers Renault

Hengelo - Graag presenteert Herwers Renault hun nieuwste passie: 
de nieuwe Renault Clio. Een waar staaltje Dutch Design, ontworpen 
door niemand minder dan de Nederlandse topdesigner Laurens van 
den Acker. Van donderdag 22 tot en met zaterdag 27 oktober is er een 
speciale introductie van de nieuwe Clio bij Herwers Renault.



De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met 
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? 
Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06-10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
23-10 SWS, Lanco modeshow/verkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
23-10 SWH, GGNet, geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
24-10 Welfare Vorden, bazar De Wehme, Vorden 14.00 uur
24-10 ANBO Hengelo/Steenderen, bustocht Vertrek Welkoop, Hengelo 13.00 uur
25-10 KBO Steenderen/Baak, ontspanningsmiddag
25-10 KBO/DHK, bowlen Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
26-10 SSWB, Dag van de Ouderen Dorpscentrum, Vorden
27-10 Seniorensoos Wichmond/Vierakker, Ludgerusgeb., Wichmond 14.30 uur

broodmaaltijd
27-10 ANBO, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden         0575-552003
02-11 ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem          0575-465556
06-11 SWS, schoenenverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
07-11 Ons Contact, M. Kuiper, lezing Herfkens, Baak 14.30 uur
07-11 Welfare Vorden, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
07-11 SWDHK, Huiskamer Welzijn,

thema mantelzorgondersteuning Hoog-Keppel 14.30 uur
10-11 Zonnebloem, zonnemiddag Den Bremer, Toldijk
13-11 ANBO Hengelo/Steenderen,

MuseumPlusbus Hengelo
14-11 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
17-11 SWS en anderen, bazaar De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
21-11 ANBO Hengelo/Steenderen, slachtvisite Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Dag van de Ouderen 26 oktober
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB) organiseert voor de hele ge-
meente Bronckhorst een speciale middag voor senioren op 26 oktober om 14.00 uur 
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden. Tel. 0575-552722. Toegang gratis, 
consumpties voor eigen rekening.
Theater Mooi Weer voert haar voorstelling ‘Op het terras’ op. Het belooft een humoris-
tische en vrolijke middag te worden. Aanmelding is noodzakelijk. U kunt dit doen bij 
de Welzijnsstichting in uw omgeving. 

Volksdansgroep Humoresque
Volksdansgroep Humoresque is een activiteit die deel uitmaakt van de KBO en al heel 
lang bestaat. Het doel van de groep is bewegen op muziek. Daarnaast is er ook tijd voor 
gezelligheid en onderling contact.
Er wordt onder leiding van docente Yvonne Pen elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.15 
uur gedanst in de zaal van Gasterij Winkelman in Keijenborg. Met uitzondering van de 
vakanties.
De groep bestaat momenteel uit 19 dames, maar heren zijn zeker welkom. Het reper-
toire is veelzijdig, van vrolijk exotisch, tot rustig en kalm. Er wordt gedanst op interna-
tionale muziek uit o.a. Hongarije, Israel, Ierland, Griekenland en Rusland. De dansen 
variëren van tango tot polka en van wals tot sirtaki.
De leden komen niet alleen uit Keijenborg, maar ook uit Halle, Velswijk en Zelhem. U 
bent van harte welkom eens op een dinsdagmiddag te komen kijken.

Ouderenwinkel.nl
Is een winkel hoofdzakelijk gericht op senioren. Het motto van Ouderenwinkel.nl is 
dan ook ‘de winkel die ouder worden leuk maakt’. Er wordt een select en exclusief 
assortiment aangeboden. Voorbeelden van producten zijn: seniorentelefoons, zit-en 
rugkussens, loepen, klokken, spelletjes voor slechtzienden rollators, scootmobielen, 
wandelstokken, wandbeugels, douchestoelen, sta-op stoelen, seniorenbedden, electri-
sche dekens en kussens, bloeddrukmeters, seniorencomputers en huishoudelijke hulp-
middelen.
Alle producten hebben gemeen dat ze het dagelijks leven van senioren en hulpbehoe-
venden vergemakkelijken, waardoor het mogelijk is langer zelfstandig te kunnen blij-
ven wonen.
In de winkel aan de IJsselkade 5 te Doetinchem wordt regelmatig voorlichting gegeven 
door een thuiszorgmakelaar over onder andere vergoedingen van de zorgverzekering.
www.ouderenwinkel.nl/doetinchem.

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. 
Tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl 
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak. 
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden 
Tel. 0575-553405. Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop en telefonisch spreekuur: 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 

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl

Themamiddag mantelzorgondersteuning 7 november
Zorgt u voor iemand in uw directe omgeving, dan bent u 
mantelzorger. Meestal gaat het om de zorg voor een partner, 
ouder, kind, broer of zus die chronisch ziek, dementerend 
of een beperking heeft. Het kan ook gaan om personen uit 
de vriendenkring of de buurt. Mantelzorg komt er altijd bij 
naast andere zaken in het leven die belangrijk zijn zoals ge-
zin, werk, hobby en sociale contacten. Vaak wordt het een 
extra belasting. In dat kader organiseert ST. Welzijn DHK 
een themamiddag mantelzorg. Eki Voorburg van het VIT 
komt deze middag vertellen over ondersteunings-mogelijk-
heden en natuurlijk is er ruimte voor uw vragen. Kosten: 
geen. Plaats: Dorpshuis ’t Gildehofke  te Voor-Drempt. Tijd: 
woensdag 7 nov. 14.00 uur.

MuseumPlusBus naar Twentse Welle 5 december, op-
gave tot 15 november
Gratis bezoek aan een museum? Stichting Welzijn Steende-
ren gaat samen met Stichting Welzijn Drempt Hummelo en 
Keppel naar de Twentse Welle in Enschede. Vertrek op 5 de-
cember vanaf de Bongerd in Steenderen en vertrektijd volgt 
na uw aanmelding.
Busreis en museum zijn gratis. Lunch en consumpties zijn 
voor eigen rekening. Opgave bij Stichting Welzijn Drempt, 
Hummelo en Keppel telefoon 0314-380232.

Kerstconcert met Ernst Daniël Smid dinsdag 18 de-
cember, opgave tot 4 december
Vanaf uw opstapplaats rijden we naar het Hanzehoftheater 
te Zutphen. Ernst Daniël Smid zal vele klassieke kerstliede-
ren zingen, ondersteund door het orkest Maxemillecorde. 
Samen met koor Effecta en soul- en gospelzanger Dennis 
Legree heeft deze voorstelling alle ingrediënten voor een ge-
weldig en sfeervol avondje uit. Een echte aanrader en meldt 
u spoedig aan. Thuiskomst om 23.00 uur. Kosten all-inn 
€ 31,50 p.p. Opstapplaatsen in Voor-Drempt, Hoog-Keppel, 
Hummelo en Baak. 
 
Stampotbuffet 23 november, opgave tot 15 november 
Zoals gebruikelijk wordt in de herfst/winterperiode het 
stamppotbuffet met hutspot en boerenkool georganiseerd 
in de huiskamer van het gezondheidscentrum. De prijs is 
€  9,50 inclusief 1 consumptie en koffie/thee na. Aanvang 
17.30 uur tot 20.00 uur. Tel. 0314-380232.

Social Media informatie bijeenkomst met het Graaf-
schapcollege
In samenwerking met het Graafschapcollege organiseert 
St.Welzijn DHK een informatiemiddag over het gebruik van 
en de mogelijkheden met Social Media. Twitter, Facebook, 
Linkedin, iPod, Smartphones, allemaal nieuwe communica-
tiemiddelen die er op dit moment zijn. Misschien stuurt u al 
dagelijks een tweet de wijde wereld in of u denkt nu: Hellup 
. . . Wilt u meer weten over Social Media? Wat zijn de nieu-
we middelen en wat kunnen wij hiermee? Datum volgt en 
wordt gehouden in de huiskamer van het Centrum. Kosten: 
geen en spoedig aanmelden tel. 0314-380232.

Computercursussen
De gevarieerde cursussen zijn weer gestart. In het voorjaar 
start er weer een nieuwe serie cursussen.U kunt zich hier nu 
al voor aanmelden, tel. 0314-380232. Plaats: Gezondheids-
centrum te Hoog-Keppel. Zie overzicht onderaan.

Tai-Chi-Tao cursus
De cursus is doorlopend en u kunt zich nog aanmelden voor 
de dinsdagmorgen met docent Francis Arntz. Secretariaat 
tel. 0314-380232
 
Fitness, nog enkele plaatsen vrij
De doorlopende trainingen zijn op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt een gratis proef-
les meemaken. De oefeningen worden op maat aangeboden 
onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. Heeft u 
een medisch dossier, dan wordt hier aandacht aan geschon-
ken. Ook mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo en 
Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte in het Gezond-
heidscentrum te Hoog-Keppel. Kosten € 60,- voor 10 lessen. 
Opgave tel. 0314-380232.

Biljarten
Bij het biljarten op Hyndendael zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat tel.
0314-380232.

Koersbal, komt u eens kijken
Iets voor u? Koersballen is een gezellige activiteit die weke-
lijks plaatsvindt op donderdagmiddag in de huiskamer van
het Gezondheidscentrum van 13.45 tot 15.30 uur. Deelname
is gratis. 

Nordic-Walking, sluit u aan 
Iedere zaterdagmorgen van 09.15-10.30 uur wordt in groeps-
verband met poules gewandeld in de omgeving van Keppel.
Na afloop is er koffie/thee in het centrum. Deelnemers bui-
ten Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom. Start: Op het
plein te Hoog-Keppel en hier zijn geen kosten aan verbon-
den.

Bowlen in het Dorpshuis Drempt
In de herfst- en winterperiode wordt weer gebowld met Jan
van Hagen. Aanvang 14.00 tot 16.00 uur, kosten € 5,- per
keer op 25 oktober, 22 november, 20 december. Veel Plezier
gewenst. Informatie tel. 0313-472920

Rummicub
Komt u Rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-
16.00 uur in het Kerkhuis te Hoog-Keppel en in zorgcen-
trum Hyndendael te Hummelo. De kosten zijn € 1,- en loopt
u eens binnen om kennis te maken met dit leuke spel.
 
Seniorenclub 60+
Carnaval met De Blauwe Snep op zaterdag 17 november.
Aanvang 13.30 uur in het Dorpshuis te Drempt.

Tafeltje-Dek-Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bij voorbeeld
na een ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zit-
ten, dan kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis laten
bezorgen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrij-
dag,  zaterdag (of op uw keuzedagen). Aanmelden tel. 0314-
380232 en spreek uw boodschap en telefoonnummer in.

Ouderenadviseur tel. 06-10687320
De ouderenadviseur is vraagbaak voor ouderen, mantelzor-
gers en allen die vragen hebben rondom de problematiek
van ouderen. Ook voor hen die zich zorgen maken over een
oudere en behoefte hebben om  een signaal door te geven is
de adviseur voor u beschikbaar. Spreekuur is op dinsdag van
13.30-14.00 uur en op donderdag van 09.00-9.30 uur in het
Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. 

Welfareochtenden 
Het Welfarewerk van het Ned. Rode Kruis in Zorgcentrum
Hyndendael te Hummelo is weer begonnen op woensdag
van 09.30-11.30 uur op 30 oktober, 14 en 28 november en 12
december. Informatie, bestelling en verkoop is tijdens deze
ochtenden. 

Dag van Ouderen 26 oktober, opgave tot 23 oktober
Met Theatergroep Mooi Weer organiseert Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst 
SSWB een jaarlijkse middag van 14.00-16.45 uur speciaal voor ouderen. Deze keer is de 
locatie: Dorpscentrum Vorden, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. Aanvang 14.00 uur 
en zaal open 13.30 uur. Entree is vrij en consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmel-
den tel. 0314-380232.  

nieuw aantal eerst les Laatste les dagdeel starttijd eindtijd prijs per

Pc-crea/vervolg  4x 1 nov. 22 nov. donderdag 20.00 21.30 € 25,00 cursus

Pc-mail/internet  4x 30 okt. 20 nov. dinsdag 20.00 21.30 € 25,00 cursus

Pc-onderhoud  4x 31 okt. 21 nov. woensdag 20.00 21.30 € 25,00 cursus

Inloop pc-middag   Op aanvraag dinsdag 14.00 16.00 gratis nvt.

Opgaveformulier cursus/activiteiten
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activi-
teit:

Heer/mevr.:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Tel.:

E-mail:



Uitslagen van de zesde competi-
tieavond van de eerste ronde en 
de eerste avond van de tweede 
competitieronde van Bridgeclub 
Bronkhorst gespeeld op 10 en 18 
oktober 2012 te Toldijk. 

Vorige week miste het verslag in de 
krant, doordat na het klikken op de 
verzendknop, de laptop gelijk werd 
uitgezet. Gevolg: er vond geen ver-
zending plaats.
Computers; ze staan niet altijd voor 
alles. Door het wegvallen van een 
competitie-uitslag in de computer, 
kreeg de heer Joop ten Holder giga 
veel werk te verstouwen. Alle uitsla-
gen handmatig invoeren. Daar zijn 
een paar uurtjes in gaan zitten. Joop, 
men realiseert zich het niet altijd, 
maar respect en dank. Je hebt het 
weer helemaal voor elkaar gekregen! 

De dames Nel Hendriks en Hennie 
van Druten namen op mooie wijze de 
eerste plaats in. Gefeliciteerd!
Deze week eindigden bridgeparen in 
alle lijnen op gedeelde plaatsen. Op 
zich ook knap.

UITSLAGEN:
10 oktober: 
A-lijn: 1. Nel Hendriks & Hennie van 
Druten 64,58 %; 2. Miguel& Guy Men-
des de León 57,64 %; 3. Theo Damen 
& Theo Schut 54,86 %.
B-lijn: 1. Marietje Geurts & Greet Jan-
sen 58,33 %; 2. José & René Winkel-
man 57,08 %; 3. Agnes Pietersen & 
Theo van Aalst 55,42 %.
C-lijn: 1. Aartje Bernards & Pop Grizel 
59,33 %; 2. Karen Notten & Joop te 
Veldhuis 57,58 %; 3. Jenny & Wim 
Wanrooy 54,50 %.

18 oktober: 
A-lijn: 1. Inge & Reint Pellenberg 
57,99 %; 2. Will Snelder & Bert Bot-
schuyver 55,56 %; 2. Dick Brinkman 
& Hans Dekker 55,56 %.
B-lijn: 1.Fien Biezeman & Henk Bie-
zeman 60,42 %; 1.Jos Jehee & Theo 
Geurts 60,42 %; 3. Gerda van Onna & 
Harrie Pelgrom 57,64 %.
C-lijn: 1. Riet Niesink & Riekie Nieu-
wenhuis 63,33 %; 2. Gerrit Jaspers & 
Jan Supheert 54,17 %; 2. Bert Nijen-
huis & Jan van der Tol 54,17 %.

Donderdag 25 oktober is de tweede 
avond van de tweede competitie-
ronde. T.a.v. a.s. donderdag: afmel-
den met een sms of bellen naar  
06-28633453 (inspreken lukt niet!) of 
mailen naar bcbronkhorst@hotmail.nl. 
Veel succes en plezier gewenst.

B r i d g e n   i n   T o l d i j k
MIDDEN VELUWESHOW 
APELDOORN
Konijnen: 
Franse Hangoor: J. Agterkamp 2xZG, 
2xG
Alaska: J. Bakering 2xF, 2xZG, 1xG
Kleurdwerg: H. Gubbels 3xZG

DIEPENHEIM
Dwerghoenders:
Barnevelderkriel: H.J. Nijenhuis 1xF, 
3x ZG
Wyandottekriel: H.G. Nijhof 5xZG, 
1xG

Konijnen: 
Vlaamse Reus: H. Hammink 5xZG
Wener: H.J. Nijenhuis 4xF
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
2xF, 1xZG 
Hollander: T. Zevenhoeken 3xZG, 
1xG
Hulstlander: A. Dijkstra  3xZG, 1xG

Cavia’s:
Borstelhaar: M.D. Zevenhoeken 1xF,
2xZG

U i t s l a g e n  P . K . V .

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

Er worden deelnemers gevraagd en Welfarewerk nodigt u uit om 
eens kennis te komen maken op deze ochtenden. 

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. 0314-380232 of antwoordap-
paraat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag van 
08.30 tot 16.30 uur.

De cursus- en activiteitopgaven kunnen u sturen naar: Stichting Welzijn 
Drempt, Hummelo & Keppel   Burg.van Panhuysbrink 1E 6997AA 
Hoog-Keppel.
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Email: info@swdrempthummelokeppel.nl

Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem; maandag t/m 
donderdag van 8.30 tot 9.00 uur. 
Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8. 7021CL in Zelhem. Inloopspreekuur 
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur. Tijdens de spreek-
uren telefonisch bereikbaar via mobiele nummer 06-13280466.
Het algemene nummer is 0314-622074. Paul Tiggeloven ouderenad-
viseur/coördinator zit in de hal achter de balie. U kunt hier terecht 
voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning op het ge-
bied van wonen, zorg, welzijn en financiën. Ook voor vragen over 
de WMO.
Tevens informatiepunt van ProWonen. Als u vragen hebt voor Pro-
Wonen en moeite hebt om uw vraag zowel telefonisch of digitaal 
voor te leggen aan ProWonen kunt u tijdens de spreekuren in het 
Streekhuus binnenlopen.

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof
In de Oranjehof is doorlopend een expositie van werken van Zelhem-
se kunstenaars. Het beschikbaar stellen van de ruimte in de Oranje-
hof biedt de kunstenaars de gelegenheid om de kunstwerken te to-
nen en de bezoeker om van deze kunstwerken te genieten. Expositie 
van 05-10 tot en met 05-01-2013. Schilderwerken van Marc Veenhuis.
Marc Veenhuis is geboren in Amersfoort en vele jaren later vanuit 
Noordoost Groningen vertrokken richting de Achterhoek. Halver-
wege de jaren’80 heeft Marc een aantal olieverfschilderijen gemaakt 
in zwart-wit met gebruik van veel stenen, rotsen, zuilen etc. welke 
nog steeds vaak voorkomen in zijn schilderwerkjes. Na 1986 is er 25 
jaar lang geen verfstreek van zijn hand verschenen, een lange pauze 
die tot 2011 duurde. De schilderwerkjes (of zoals hij het zelf noemt: 
‘kliederwerk’) zijn bijna allemaal van het formaat 30 x 30 cm (ge-
woon, omdat dit een praktisch formaat is) en zijn herkenbaar aan de 
opvallende kleuren, stenen en cirkels. Ze zijn geschilderd met olie-
verf op een acrylverf onderlaag. De werkjes van Marc zijn in overleg 
te koop. Voor vragen hierover of vragen in het algemeen over zijn 
inspiratie of motivatie kunt u contact opnemen via zijn e-mail adres. 
Carnut8@hetnet.nl of carnut@kpnmail.nl
Openingstijden voor de Expositie: maandags en donderdags van 
10.00 tot 11.30 uur en tijdens de activiteiten die u bezoekt. Er is gele-
genheid om tegen een kleine vergoeding een kopje koffie of thee te 
drinken. Voor meer informatie: neem contact op met de Oranjehof. 
Tel 0314-622074

* * * OPROEP!!!!! * * *
Aan kunstenaars of aankomend talent kunstenaars
De Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 in Zelhem is een mooie ruim-
te om te exposeren. Het beschikbaar stellen van de ruimte biedt de 
kunstenaars de gelegenheid om de kunstwerken te tonen voor een 
periode van 3 maanden.
Wij zijn op zoek naar Zelhemse kunstenaars of aankomend talent. 
Hebt u interesse? Voor informatie kunt u terecht bij Henk Van Zui-
lekom, tel: 0314-622298 of Paul Tiggeloven, tel. 0314-622074 of 06-
13280466.

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
Stichting Welzijn Zelhem heeft op 14 juni 2012 Seniorenopvang de 
Korenaar officieel in gebruik genomen. Inmiddels maken 11 gebrui-

kers/gasten gebruik van de Seniorenopvang. Voor hen staat een team 
van vrijwilligers en een professionele medewerker klaar.
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ-indicatie 
krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit treft zijn mensen 
met lichte/matige klachten op het gebied van lichamelijk- en geeste-
lijk functioneren, eenzaamheidsproblemen of ter ontlasting van de 
mantelzorg. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent u mensen 
die voor seniorenopvang in aanmerking (willen) komen neem dan 
voor meer informatie of aanmelding contact op met Paul Tiggeloven, 
tel. 0314-622074, mobiel: 06-13280466. De eigen bijdrage voor 2 dag-
delen is € 10,- inclusief warme maaltijd.

Oproep: 
Door omstandigheden kunnen enkele vrijwilligers geen hulp meer 
bieden. Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die creatief 
zijn, behulpzaam zijn, affiniteit met ouderen hebben en het een 
uitdaging vinden om te werken met ouder wordende mensen. Voor 
meer informatie of aanmelding graag contact opnemen met Paul 
Tiggeloven, tel. 0314-622074, mobiel: 06-13280466.

Bewegingsactiviteiten
Fit door bewegen. Vakantie voorbij? Kom in beweging, ontmoet en voel je goed.
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve leefstijl, 
waarin beweging op welke manier dan ook een belangrijke plaats 
inneemt, draagt bij aan de vermindering van overgewicht en het 
voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Het maakt fitter en 
gezonder. Bovendien heeft regelmatig sporten of bewegen een posi-
tief effect op het gevoel van welbevinden. Bewegen in groepsverband 
is ook een mooie manier om andere mensen te ontmoeten.
Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel te nemen 
aan bewegingsactiviteiten met een lage drempel. 

Fit door bewegen. (bewegingslessen) locatie Oranjehof, Prinses Beatrix-
straat 41, Zelhem. Dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00 uur 
tot 11.45 uur. 
Locatie Dorpshuis de Korenaar Halle, maandags van 10.30 tot 11.15 
uur. 

Aqua Sportief  (bewegen in het water) maandag 13.30-14.30 uur en van 
14.30-15.30 uur. Beide in zwembad De Brink Zelhem.

In alle groepen is ruimte om deel te nemen. Ter introductie kunt u 3 
weken geheel vrijblijvend gratis deelnemen aan de bewegingslessen. 
Opgave/informatie via Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 of 06-
13280466. Mailen kan ook p.tiggeloven@sswb.nl

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof plaats
Koffieochtenden. Ieder mens heeft behoefte aan contact met anderen. 
Een praatje maken met bekenden of kennismaken met nieuwe ge-
zichten. Gezellig met anderen een kop koffie of thee drinken. U bent 
van harte welkom op maandag en donderdagochtend van 10 tot 11 
uur in de Oranjehof.

SOOS-middag. Wekelijks op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 
uur Soosmiddag van Noodhulp.

Extra Activiteit Zondagmiddag 4 november 2012. Op zondagmiddag 4 no-
vember komt de Harmonicagroep DHC optreden in de Oranjehof. 
Aanvang 14.30 uur. Gratis entree, vrije gift is welkom. Consumpties 
die u gebruikt zijn voor eigen rekening.

Activiteitenavond, bingo (1 x per maand). 6 november in de Oranjehof 
aanvang 19.30 uur. Elke dinsdag is er een activiteitenavond. Men kan 
allerlei spellen spelen o.a. koersballen, kaarten, rummikub, sjoelen. 
Daarnaast kunt u gezellig samen koffiedrinken en een drankje nutti-
gen. Houdt u niet van spelletjes maar wel om anderen te ontmoeten 
dan bent u ook van harte welkom. Aanvang 19.30 uur. 

Verrassingsbuffet. Zaterdag 17 november wordt er een gezamenlijk 
buffet georganiseerd. Deze keer wordt er een verrassingsbuffet ge-
serveerd door Wiliam Kappert. Locatie: Oranjehof, Beatrixstraat 41 
Zelhem. Aanvang: 17.00 uur. Eindtijd 19.00 uur. De kosten bedragen 
€ 16,- per persoon incl. kop koffie of thee. Opgave en betaling voor 10 
november bij Fien Berendsen tel, 0314-621130. Bij geen gehoor Annie 
Lievestro tel, 0314-326198.

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Er zijn dit najaar nog 2 fietstochten. De start is bij de Oranjehof, 

Beatrixstraat 41 in Zelhem. De dagtochten zijn ongeveer 50 km. Met 
3 x een stop. Het is raadzaam om brood mee te nemen voor onder-
weg. Bij de overige tochten is er 1 stop.
Contactpersonen, Han en Gerrie Til, Telefoon: 0314-625536. Mob. 06-
49135536.

Maand Datum Tijd Afstand

Oktober 2012 Donderdag 25 13.30 uur 25 km

 Dinsdag      30  13.30 uur 15 km

Dinsdag 20 november is de eerste winterbijeenkomst. De winterbij-
eenkomsten staan in het teken van samenkomen en samen een ge-
zellige middag hebben.

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De kos-
ten voor de keuring zijn € 27,50. De keuringen worden gehouden in 
de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem.
U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur aanmelden (alleen 
op deze tijden). Via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het telefoonnum-
mer 06-27594051. Krijgt u geen gehoor, probeert u het dan later nog 
een keer. Aanmelding per e-mail is ook mogelijk op anbozelhem@
gmail.com Vermeldt dan uw naam, adres, woonplaats geboorteda-
tum en de gewenste keuringsdatum.
Het CBR streeft er naar alle aanvragen van een verklaring van ge-
schiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen met een maximumter-
mijn van 4 maanden. Vroegtijdig laten keuren is altijd beter, immers 
de verklaring van geschiktheid is één jaar geldig.
De benodigde papieren voor deze keuring dient u tijdig te halen op 
het gemeentehuis. Voor Bronckhorst is dit in Hengelo (Gld.). Hier zijn 
kosten aan verbonden.
De eerstvolgende keuring is zaterdag 24 november. Daaropvolgend 
weer op zaterdag en 22 december en 26 januari 2013. Data voor keu-
ringen worden door de ANBO ook gepubliceerd in het Contact en 
ANBO-ledenblad.

Oproep: leren omgaan met de mobiele telefoon
In de wandelgangen wordt regelmatig de vraag gesteld of het moge-
lijk is dat er in Zelhem een keer een ochtend/middag georganiseerd 
kan worden over het leren omgaan met een mobiele telefoon. 
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken in deze tijd en lijkt 
een onmisbaar communicatiemiddel. Nu senioren steeds langer zelf-
standig blijven wonen is de mobiele telefoon een belangrijk hulp-
middel geworden. Het gebruik van een mobiele telefoon is niet altijd 
even eenvoudig.
Stichting Welzijn Zelhem wil bij voldoende belangstelling een dag-
deel organiseren met de mogelijkheid om aan mensen die er behoef-
te aan hebben uit te leggen hoe ze kunnen bellen, voicemail beluiste-
ren, sms-en en vele andere mogelijkheden die een mobiele telefoon 
biedt. Wij willen dit voor u organiseren, maar willen eerst weten of 
hiervoor belangstelling is.
Als u na het lezen van bovenstaand bericht denkt: “Dit is iets voor 
mij”, dan kunt u zich aanmelden bij de Stichting Welzijn Zelhem. 
Telefoon 0314-622074 of 06-13280466. De oproep geldt voor ieder-
een binnen de gemeente Bronckhorst die gebruik wil maken van dit 
aanbod.

Oproep: Open Tafelproject/gezamenlijke maaltijden
Meerdere senioren hebben de vraag gesteld of er mogelijkheden zijn 
om gezamenlijk een aantal keren per maand een warme maaltijd 
te gebruiken in de Oranjehof. “Zien eten . . . doet eten”, wat is er 
gezelliger dan samen eten? Juist om mensen met elkaar in contact te 
brengen in een gezellige sfeer.
De Stichting Welzijn Zelhem wil bij voldoende belangstelling per 
4 januari 2013 starten met het Open Tafelproject. De open tafel is 
bedoeld voor senioren die veel behoefte hebben aan contact en ge-
zamenlijk een maaltijd willen gebruiken. In eerste instantie zal het 
gaan om 2 x per maand een warme maaltijd te organiseren op de vrij-
dag. Begintijd 17.00 uur, eindtijd rond 18.30 uur. Locatie: Oranjehof. 
De prijs voor een maaltijd zal rond de € 8,- euro bedragen. Drankjes 
(met uitzondering van water) worden apart afgerekend. De stichting 
Welzijn Zelhem wil het open tafelproject organiseren als er voldoen-
de belangstelling voor is. 
Hebt u belangstelling voor het open tafelproject dan kunt u zich nu 
al aanmelden bij de Stichting Welzijn Zelhem. Telefoon: 0314-622074 
of 06-13280466. U kunt zich ook inschrijven als u in de Oranjehof 
komt. (Er ligt een intekenlijst op de balie). Na inschrijving wordt u in 
december nader geïnformeerd over de stand van zaken.



Een unieke kans om lekker rond te 
snuffelen om uw servies compleet te 
maken. En dat is wel zo prettig met 
de snel naderende feestdagen. De 
schuurverkoop biedt ook leuke en 
actuele accessoires om uw huis extra 
gezellig te maken voor de komende 
maanden. Zo is er naast een ruime 
collectie van sfeerlichten en borden-
dragers, ook o.a. fotolijstjes en verzil-
verd bestek te verkrijgen. En voor de 
lange donkere wintermaanden is er 
een grote collecte puzzels van onder 
meer Wasgij, Anton Pieck en Jan van 
Haasteren. 

De schuurverkoop is op zaterdagen 
tot en met 17 november van 11.00 

tot 16.00 uur aan de Whemerweg 20
in Almen. 

Verdere info: www.servieskast.nl

Snuffelen in Almen
Almen - Aanstaande zaterdag is 
de vijfde schuurverkoop van in 
totaal acht verkoopzaterdagen 
aan de Whemerweg 20 in Almen. 
Hier vindt u Wedgwood- en  Vil-
leroy & Bochserviezen die niet 
meer gemaakt worden.

Het is alweer een tijd geleden dat Bat-
ty MinX de Achterhoekse cafés onvei-
lig maakte. Velen zullen zich echter 
de naam en de spetterende optredens 
van deze band nog zeker herinne-
ren. Het is een band die stevige pop- 
en rockcovers speelt en iedere keer 
weer het publiek enthousiast maakt. 
Na een wisseling én uitbreiding van 
bandleden en heel veel oefenen op 
een heerlijk nieuw repertoire is Batty 
MinX weer helemaal terug. 

Natuurlijk is de Slof zondag gewoon 
de hele dag geopend. 
Ben je nieuwsgierig naar de band, 
heb je eens zin in iets anders? Zak 
dan niet onderuit op zondagmiddag, 
maar dender de nieuwe week in, kom 
naar de Slof in Vorden. Volg ons via 
de nieuwsbrief op 
www.deslofvorden.nl of 
twitter @deslofvorden. 
Noteer ook alvast: vrijdagavond 9 no-
vember komt de Vordense Band Be-
ware en zondagmiddag 25 november 
de bluesband Cry Wolf.

Batty MinX zondag in 
 eetcafé de Slof Vorden

Vorden - Eetcafé de Slof, dé plek voor een hapje, drankje en veel gezel-
ligheid, gunt bands een podium; iedere laatste zondag van de maand 
weer! Zondag 28 oktober om 17.00 uur barst het muziekseizoen weer 

Ruim 800.000 kinderen in Neder-
land gaan naar een kinderdagverblijf, 
peuterspeelzaal, de buitenschoolse 
opvang of worden opgevangen door 
een gastouder. Dat is niet voor niets. 
Kinderopvang stelt ouders in de gele-
genheid om te werken, maar vooral 
om kinderen tijdens die werkuren 
een veilige en vertrouwde omgeving 
te bieden. Een omgeving waarin het 
kind onder begeleiding van professio-
nals veilig kan spelen en leren. Want 
de kinderopvang draagt bij aan de 
ontwikkeling van het kind. In 2012 
betalen ouders een groter deel van de 
kosten dan in de jaren hiervoor. Voor 
sommige ouders -vooral met lagere 
inkomens- is dit soms een probleem. 
De politiek laat hen in de steek en 
dat zou anders moeten. Het is echter 
niet zo dat je beter je baan op kunt 
zeggen dan te kiezen voor kinderop-
vang. Stoppen met werken is de aller-
duurste vorm van kinderopvang die 
er bestaat en wat ontzeg je je kind 
als je het niet naar de kinderopvang 
laat gaan? Immers kinderopvang is 
veel meer dan alleen de mogelijkheid 
voor ouders om te werken. Kinderen 
die naar de opvang gaan ontwikkelen 
meer zelfvertrouwen en intelligentie. 
Dit blijkt uit verschillende onderzoe-
ken. Dagelijks zijn dan ook bij kin-
deropvang Avonturijn professionals 
bezig de beste manier om kinderen 
tot ontwikkeling te laten komen, hun 
talenten laten ontdekken. Bovendien 
krijgen kinderen de kans om erva-
ringen op te doen, ontwikkelen hun 
sociale vaardigheden door leren met 
andere kinderen te spelen, te leren en 
vriendjes maken. Natuurlijk wordt 
alles duurder en het is vervelend als 
er minder van je salaris overblijft dan 
dat je gewend was, maar dat je beter 
kunt stoppen met werken, is op zijn 
zachtst gezegd een merkwaardige 
opmerking. In 2005 is de Wet Kin-
deropvang ingevoerd. Vóór 2005 be-
taalden ouders vaak de totale kosten 
uit hun eigen portemonnee, kinder-
opvangtoeslag is pas sinds 2005. Met 
de komst van de Wet Kinderopvang 
is dit verandert: Ouders zouden ge-
middeld een derde deel van de kos-
ten van kinderopvang gaan betalen, 
de rest wordt door overheid en (indi-
rect) via de werkgevers gefinancierd. 
In de afgelopen jaren zijn ouders 
steeds een minder groot deel van de 
kosten gaan bijdragen en bij de hui-
dige bezuinigingsronde wordt dat 
nu rechtgetrokken. Bij Avonturijn 
betalen ouders gemiddeld ongeveer 
twee euro voor een uur kinderop-
vang. Hogere inkomens betalen meer 
en lagere inkomens nog minder. En 
voor het tweede en volgend kind 
betaal je een nog kleinere bijdrage. 
Ook de speelleergroep waar we Voor 
en Vroegschoolse opvang aanbieden, 
komt voor kinderopvang toeslag in 
aanmerking, waardoor ouders bij-
voorbeeld bij een bruto jaarinkomen 
van 50.000 euro slechts veertien euro 
per maand betalen voor een ochtend. 
En dit alles is inclusief voeding, lui-
ers, fruit en andere tussendoortjes.

Verbaast
,,Wat mij daarom dan zozeer ver-
baast is in deze discussie is dat het 
consequent alleen gaat over de kos-
ten van kinderopvang. Is kinderop-
vang anno 2012 dan niet meer dan 
een kostenpost? Ik denk dat we met 
elkaar ook een visie hebben, over wat 
we belangrijk vinden voor onze kin-
deren en wat we hen mee willen ge-
ven. Toch? Immers er wordt zeventig 
miljoen beschikbaar gesteld voor het 
peuterwerk en de kinderopvang om 
taalachterstanden bij jonge kinderen 
te voorkomen en er wordt extra geld 
beschikbaar gesteld om pedagogisch 
medewerkers in de kinderopvang te 
scholen. Dan vinden we met elkaar 
toch dat zij een belangrijke rol heb-
ben bij de ontplooiing van jonge 
kinderen! Dat valt voor mijn gevoel 

niet te rijmen met de tendens om de 
formele kinderopvang op te zeggen. 
Want nogmaals, wat ontzeg je je kind 
als je het kind niet naar de kinderop-
vang laat gaan?”, zo is de visie van 
directeur Yolanda Bensink van kin-
deropvang Avonturijn. 

Talenten
In Scandinavische landen is het al 
jaren van zelfsprekend dat kinderen 
naar de kinderopvang gaan. Daar 
gaan alle kinderen vijf dagen per 
week en de groep op het kinderdag-
verblijf is het tweede opvoedingsmi-
lieu aanvullend op thuis. Als het goed 
is, krijgt een kind van zijn ouders heel 
veel liefde en exclusieve aandacht. 
Als het kind boft, dan krijgt hij dat 
ook nog eens van opa’s en oma’s. Een 
kind zal zich dan gekoesterd en spe-
ciaal voelen en ontwikkelt een indi-
viduele persoonlijkheid. In een groep 
leer je echter heel andere dingen. Je 
wordt van kleins af aan gevormd tot 
democratisch burger: je leert er de-
len, je leert er op je beurt wachten, 
je leert troosten, je leert op een goede 
manier om te gaan met conflicten. 
Allemaal vaardigheden waar je veel 
plezier van kunt hebben in je leven. 
Pedagogisch medewerkers zijn het er 
over eens dat dit een belangrijk on-
derdeel is van de opvoeding, waarbij 
je verantwoordelijkheid leert dragen 
voor anderen en ziet dat andere men-
sen net zo veel rechten hebben als jij. 
In de kinderopvang is hier dan ook 
veel aandacht voor. Het mooie is ook 
dat een kind in een groep vanzelf-
sprekend en spelenderwijs dingen 
leert, door te kijken naar andere kin-
deren. Ouders zijn er vaak verbaasd 
over dat hun kind op de kinderop-
vang al zijn jas zelf aantrekt, wel zijn 
korstjes van het brood opeet of veters 
strikt of over bepaald gedrag waar zij 
thuis veel problemen mee hebben, 
binnen de groep zomaar over is. Kin-
deren willen graag bij de groep horen 
en passen zich daarom dan vrij snel 
aan. Ook dat is het (bijkomend) voor-
deel van de omgang met leeftijdsge-
nootjes.

Ruimte
Er zijn ook andere talenten die thuis 
minder goed tot hun recht kunnen 
komen. Yolanda Bensink: ,,We lezen 
overal dat we in onze samenleving 
weinig plaats inruimen voor kinde-
ren. Waar kunnen kinderen nog spe-

len met water en zand, leren omgaan 
met hoogteverschillen en unieke bui-
tenervaringen opdoen? Kinderen zit-
ten meer uren achter in de auto, voor 
de tv of computer dan ooit te voren.
Onze locaties zijn speciaal ingericht 
voor kinderen en bovendien hebben 
alle locaties aangrenzende buiten-
ruimtes met diverse speeltoestellen. 
Op de kinderopvang en bij de gastou-
ders is elke dag tijd en aandacht voor 
buiten en bewegen, sport en spel, 
waardoor de motorische ontwikke-
ling van het kind gestimuleerd wordt. 
Onze BSO-locaties werken allemaal 
volgens het Beweegwijs concept.Er 
worden leeftijdsgerichte activiteiten 
aangeboden en er is voldoende ont-
wikkelingsmateriaal dat past bij wat 
het kind nodig heeft.”

Twee werelden
Een kind dat een vader of moeder 
en een oma of opa heeft, waar hij bij 
terecht kan, die naar hem luisteren 
en die speciale aandacht voor hem 
hebben en hem liefde geven, is een 
bevoorrecht kind. Maar een kind dat 
zich daarnaast een paar dagen per 
week mag ontwikkelen in een speel-
leergroep met VVE-aanbod of in een 
groep op de kinderopvang of in een 
gastgezin begeleid door goed opge-
leide, enthousiaste pedagogisch me-
dewerkers of gastouders van Avon-
turijn, dat kind heeft het beste van 
twee werelden. Bensink: ,,Het wordt 
de hoogste tijd dat wij ook in Neder-
land inzien dat we kinderen met kin-
deropvang iets extra’s gunnen. En dat 
hoeft echt niet duur te zijn!”

Informatie
Wilt u meer informatie over de di-
verse opvangmogelijkheden die 
Avonturijn voor u kan verzorgen, 
neem dan een kijkje op onze web-
site: www.avonturijn.nl of neem ge-
rust telefonisch contact op met onze 
hoofdlocatie in Ruurlo (0573) 760200. 
Avonturijn verzorgt kinderopvang, 
buitenschoolse opvang, gastouderop-
vang en opvang in speelleergroepen 
met VVE-aanbod in de gemeente Ber-
kelland, Bronckhorst, Doetinchem en 
Lochem. Er is altijd wel een locatie bij 
u in de buurt!
Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot Yolanda Bensink, di-
recteur kinderopvang Avonturijn. 
tel. (0573) 760201, e-mailadres 
y.bensink@avonturijn.nl

Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling

Avonturijn is een onderdeel van opvoeding
Ruurlo - Steeds meer ouders ke-
ren zich af van de duurder wor-
den kinderopvang. Maar stoppen 
met werken is de allerduurste 
kinderopvang die er is. En een 
verarming voor je kind. Wat ont-
zeg je je kind als je het niet naar 
de kinderopvang laat gaan?

Dagelijks zijn dan ook bij kinderopvang Avonturijn professionals bezig de beste manier om 
kinderen tot ontwikkeling te laten komen, hun talenten laten ontdekken.

Van een aantal foto’s is inmiddels be-
kend wie er op staan, maar de Foto-
commissie vraagt hulp van de lezers 
van Contact bij het opsporen van de 
ontbrekende informatie. 

Daarvoor kunt u via het Menu gaan
naar Archief/ Foto’s/ Scholen en
schoolfoto’s/ O.L. dorpsschool. Vanaf
F101432 staan de nieuwe foto’s. Als
u klikt op Details dan ziet u onder
de foto de gegevens die inmiddels be-
kend zijn. Mocht u aanvullingen heb-
ben dan kunt op het veldje ‘Geef een
reactie’ klikken en uw informatie op
het formulier vermelden en daarna
als e-mail verzenden. 
Ook kunt u de gegevens schriftelijk
doorgeven aan de fotocommissie, p/a
J.M. Ilbrink, Strodijk 1, tel. 552666.

Vereniging Oud Vorden 
zoekt namen van leerlingen 
Dorpsschool 1951
Vorden -  Vereniging Oud Vor-
den heeft de beschikking gekre-
gen over 50 foto’s (dia’s) van een 
optocht van leerlingen van de 
Dorpsschool uit 1951. 
Deze zijn inmiddels op de website 
www.oudvorden.nl gezet.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Al 100 jaar

Wij hebben oog voor uw oren

Spalstraat 15, 7255 AA  Hengelo

Doe de gratis hoortest in 3 minuten

Beter horen? Ga naar Beter Horen 
bij Juwelier en Opticien Köhler-Wissink
Goed horen is net zo belangrijk als goed zien. U ontdekt het bij Juwelier en  

Opticien Köhler-Wissink. Dankzij een samenwerking met Beter Horen kunt u 

daar namelijk ook terecht voor een persoonlijk hooradvies van onze gekwalifi-

ceerde audicien en een hooroplossing die echt bij u past. Bovendien profiteert  

u van topkwaliteit producten en service. 

Wilt u direct een afspraak maken? Bel dan 0313 - 48 56 78 of loop eens binnen 

voor een gratis hoortest. Binnen 3 minuten weet u hoe het met uw gehoor 

is gesteld. De Beter Horen audicien ontvangt u graag bij Juwelier en Opticien 

Köhler-Wissink. 

Hengelo (Gld)
Kruisbergseweg 13 
7255 AG Hengelo (Gld)
Telefoon 0575 - 46 81 81www.bouwcenterhci.nl

Kom naar de HCI koopjesmarkt in 
Hengelo Gld. Wij verkopen een groot 
assortiment overjarige artikelen o.a.: 

•Dakpannen 
•Gereedschap 
•Tegelprofielen 
•Keukenapparaten 
•Sanitairproducten
•Dakramen

•Sierbestrating
•Gevelstenen
•Raamdorpels
•Isolatie
•Snelbouwstenen
•Keukenaccessoires

  Zaterdag 27 oktober
MAGAZIJNOPRUIMING
  Van 08.00 tot 16.00 uur in Hengelo (Gld)



Iedere voetbalvereniging heeft een 
aantal wedstrijden tegen buurtclubs 
die altijd als een bijzondere wedstrijd 
worden gezien, maar er zijn maar 
een paar wedstrijden die de titel 
‘derby’ verdienen. In het profvoetbal 
kennen wij natuurlijk Feyenoord - 
Ajax en NEC-Vitesse en Heerenveen-
Groningen, maar ook in het amateur-
voetbal bestaan er vele derby’s waar-
van Spakenburg-IJsselmeervogels de 
bekendste is. In de achterhoek staan 
Grol (Groenlo) tegen Longa (Lichten-
voorde) en Eibergen tegen Neede als 
bekende derby’s te boek, maar ook 
Reunie (Borculo) tegen Ruurlo mag 
er zijn en aanstaande zondag staat in 
Zutphen de wedstrijd AZC tegen Be 
Quick voor het eerst sinds vele jaren 
weer op het programma. Voor voet-
balvereniging Vorden geldt PAX als 
de echte derby en terwijl in de jaren 
‘50 en ‘60 van de vorige eeuw deze 
wedstrijd regelmatig werd gespeeld, 
hebben beide clubs elkaar de laatste 
35 jaar slechts vier keer ontmoet in 
de competitie. Terwijl PAX vanaf de 
eind jaren ‘80 in de 1e en 2e klas en 
nu dus de laatste 4 jaar in de 3e klasse 
KNVB heeft gespeeld, daar peddelde 
v.v. Vorden in die jaren telkens tus-
sen de 5e en 4e klasse KNVB. Toen 
v.v. Vorden in 2002 een jaartje in de 
3e klas speelde, werd voor het eerst 
sinds 20 jaar de derby weer een keer 
gespeeld, maar jammer genoeg duur-
de het verblijf van v.v. Vorden in dat 
jaar maar 1 seizoen. Door de promo-
tie van het 1e elftal van v.v. Vorden 
afgelopen seizoen naar de 3e klasse, 
via het winnen van de beslissings-
wedstrijd in de nacompetitie tegen 
HC’03 op het veld van PAX in Henge-
lo, staat dus nu de derby wederom op 
het programma. Bij beide verenigin-
gen merk je dat het meer is dan een 
normale competitiewedstrijd en zijn 
er allerlei voorbereidingen aan de 
gang om ervoor te zorgen dat het een 
mooi spektakel wordt.Vorden 1 had 

afgelopen weekend een vrij weekend 
en kon dus nagenieten van de goede 
competitiestart met 12 punten uit 7 
wedstrijden. Vier keer werd er al ge-
wonnen en zowel Ruurlo, FC Trias, 
FC Eibergen en Sp. Brummen werden 
met aanvallend en enthousiast spel 
verslagen. De zeer jeugdige ploeg van 
trainer Michel Feukkink staat op dit 
moment op een keurige 4e plaats en 
begint dan ook met veel vertrouwen 
aan de wedstrijd tegen de nr. 5 PAX. 
De ploeg uit Hengelo van trainer Wil-
liam Krabbenborg begon zeer goed 
aan de competitie door de eerste twee 
wedstrijden met ruime cijfers te win-
nen, maar daarna stokte de productie 
en werd er nog 1 keer met 1-0 gewon-
nen en 2 keer gelijk gespeeld. Beide 
verenigingen kijken uit naar deze 
wedstrijd en verwachten veel publiek 
uit zowel Hengelo als Vorden. Lees 
de website van v.v. Vorden (www.vv-
vorden.nl) voor de laatste bijzonder-
heden rondom de derby.

Vorden C1 begint ook prima aan 
het seizoen
Afgelopen weekend was er een in-
haal- en bekerprogramma en daarom 
kwamen maar enkele teams in actie. 
Vorden C1 (12-14 jaar) moest naar 
Steenderen om de afgelaste wedstrijd 
van 3 weken geleden in te halen. 
Voor de ploeg van de trainers Mi-
chiel Barink en Rene Nijenhuis was 
dit een belangrijke wedstrijd, want 
met winst hielden zij aansluiting met 
de koploper PAX C1 die zelfs al twee 
wedstrijden meer heeft gespeeld. 
Vorden C1 behaalde een keurige 0-2 
overwinning op Steenderen en heeft 
zodoende na 5 wedstrijden keurig 
13 punten verzameld en nog niet 
verloren. Voor deze groep jongens 
is het mooi en opvallend dat zij zo 
goed meedraaien in deze competitie, 
aangezien zij het de afgelopen twee 
seizoen best moeilijk hebben gehad. 
Maar het team dwingt deze prestaties 

zelf af door goed aanvallend voetbal 
en ver van het doel af te verdedigen. 
Deze speelstijl vraagt veel afstem-
ming en training, maar het is mooi 
om te zien dat naast de A1 en B1 ook 
de C1 het zich steeds meer eigen be-
gint te maken en het ook nog eens 
combineert met resultaten. Tenslotte 
waren er afgelopen zaterdag ook nog 
twee opvallende resultaten te vermel-
den, want zowel Vorden B2 als Vor-
den A2 hadden nog niet of niet vaak 
gewonnen, maar gelukkig behaalde 
beide teams tegen Zelos en SDZZ een 
mooie overwinning!

Uitslagen 20 en 21 oktober
zondag 21 oktober 2012: Vorden 
2-HC ‘03 3 BNO, Vorden 4-Socii 2 2-0, 
Baakse Boys 4-Vorden 5 2-2
zaterdag 20 oktober 2012: SDZZ A1-
Vorden A2 1-13, Vorden B2 Zelos 
B3 4-2, Steenderen C1GD-Vorden C1 
0-2, VIOD C3-Vorden C2 2-6, Vorden 
D1G-Zelos D1G 2-5, Vorden D2G-Pax 
D2 7-1, Doetinchem D2-Vorden D3D 
3-13, Vorden E2-HC ‘03 E1, 2-8, Con-
cordia-W E6G-Vorden E3G 0-5, DZC 
‘68 F5-Vorden F1 4-7.

Programma 23, 27 en 28 oktober
Dinsdag 23 oktober 2012: Vorden B1 
DEC ‘10 B1.
Zaterdag 27 oktober 2012:AVW ‘66 
A1-Vorden A1, Vorden A2-FC Zut-
phen A2D, Lochem SP B1-Vorden 
B1, Vorden B2-SBC ‘05 B2, Zelos C1-
Vorden C1, Vorden C2-SBC ‘05 C1G, 
Vorden D1G-SP Lochem D2G, Vor-
den D2G-Peeske ‘t D2, Vorden D3D- 
Brummen D2, Gorssel D2-Vorden 
D4G, MvR E1-Vorden E1, Zelhem E1-
Vorden E2, Vorden E3G-Rheden E3, 
Zelos E3-Vorden E4G, Vorden E5G-
AZC E5G, Vorden E6-MvR E6, Zelos 
F1-Vorden F1, DZC ‘68 F6-Vorden F2, 
FC Zutphen F3- Vorden F3, Vorden 
F4G-Ratti F1G, Harfsen F2-Vorden F5, 
Vorden MF- Gorssel.
Zondag 28 oktober 2012:Pax 1-Vor-
den 1, Zelhem 2-Vorden 2, Socii 2 - 
Vorden 3, ABS 3-Vorden 4, Vorden 
5-Keijenburg. Boys 6, Vorden 6-Pax 
11, Vorden 7-Eerbeekse Boys 6.

PAX - Vorden, echte derby op 
zondag 28 oktober!
In 2002 heeft de derby PAX - Vorden voor het laatst op het programma 
gestaan en daarvoor in 1980, 1981 en 1982. Logisch dat beide verenigin-
gen halsreikend uitkijken naar deze wedstrijd die zondag 28 oktober 
om 14.30 uur in Hengelo (gld) wordt gespeeld op sportpark ‘t Elderink.

Twee stemmen, piano, gitaar, mooie 
melodieën, authentieke gedichten en 
wonderbaarlijke dansjes. De onver-
wachte mix van poëzie en muziek 
levert een voorstelling op waarin rust 
en diepgang heupwiegend overgaan 
in liedjes die recht uit het hart wor-
den gezongen.
David Rous begon al op zijn vijfde 
te oefenen op viool, piano en gitaar, 
studeerde geschiedenis, deed een jaar 
toneelschool Maastricht en eindigde 
met een titel in de Engelse letterkun-
de. Gedurende deze jaren speelde hij 
in de bands Dialog en Subreal en ac-

teerde in verschillende muziekthea-
terproducties. Momenteel doceert hij
in het Nijmeegse voortgezet onder-
wijs en schrijft liedjes en gedichten. 

Ewout Eggink maakte begin jaren
tachtig deel uit van het muziekthea-
tergezelschap Dynastie van Oer, regis-
seerde theaterproducties, maakte de
documentaire HEF. Samen met Eve-
line Hesp leidt hij de Amsterdamse
theatereenheid LPDPN en werkt daar
nu aan F.I.E.T.S. Schrijft gedichten en
liedteksten en is een veelgevraagd ste-
macteur. Sinds hun debuut in 2003
bewegen De Dansende Dichters met
verve langs theaters, festivals, scholen
en poetryslams. Gerrit Komrij nam
Ewout’s gedicht ‘Victorie Victorie’ op
in de Bloemlezing der Nederlandse
Poëzie. Met hun muziek drongen zij
door tot de singer-songwriter regio-
finale van de Grote Prijs van Neder-
land 2003. In 2004 presenteerden ze
hun eerste cd ‘Anatomische Liedjes’.
De voorstelling begint om 20.30 uur.
Reserveren kan via www.tom-vorden.
nl, daar vindt men bij ‘Artiesten’ ook
een korte videokennismaking met De
Dansende Dichters.

De Dansende dichters in 
TOM Vorden
Vorden - Vrijdagavond 2 novem-
ber, aansluitend op Vrijdag uit 
de Kunst, is er een prachtige po-
etische voorstelling in TOM aan 
de Lindeseweg 29 in het buurt-
schap Linde bij Vorden. Het the-
ater biedt dan een programma 
waar ook een jonger publiek voor 
warm loopt: ‘De Dansende Dich-
ters’, bestaande uit David Rous 
en Ewout Eggink. Zij maken en 
spelen wat zij noemen: Anatomi-
sche Liedjes. Korting op de toe-
gangsprijs t/m 18 jaar.

Zowel Marinus als Riekie is geboren 
in Vorden. Zij kregen samen een 
zoon en dochter, zijn opa en oma van 

drie kleinkinderen en het echtpaar
heeft inmiddels ook drie achterklein-
kinderen.

Echtpaar Lijftocht uit 
Vorden zestig jaar getrouwd

Vorden - Het echtpaar Lijftocht uit Vorden vierde maandag 15 oktober
een bijzonder jubileum. Marinus en Riekie uit waren die dag maar 
liefst zestig jaar getrouwd.

Ongeveer 8 weken voor de actie be-
ginnen de voorbereidingen al. Alles 
wat nodig is om een slaatje te maken 
wordt besteld en vervolgens worden 
de verkoopwijken ingedeeld. 
Op vrijdag 26 oktober wordt alles in 
stelling gebracht bij de Herberg voor 
de nachtploeg en worden al diverse 
groenten voorgesneden. Rond 01.30 
uur wordt begonnen aan het maken 
van de slaatjes met een ploeg van 
plm. 25 personen. Er wordt altijd 
hard gewerkt met veel plezier. Als 
dan de eerste verkopers zo rond 8.30 
uur komen staan de meeste slaatjes 
reeds klaar voor de verkoop. Vele rou-
tes zijn gemaakt om heel Vorden in-
clusief het buitengebied te voorzien 
van slaatjes. Rond het middaguur 
wordt verwacht dat ook dit jaar weer 
de vele slaatjes allemaal zijn verkocht 
en dat Harmonie Vorden kan terug-
zien op een geslaagde actie. 
Mocht u niet weten wat u in het 

weekend van 26 en 27 oktober wilt
eten, een overheerlijk Herberg slaatje
van Harmonie Vorden gaat er altijd
in. Een venter gemist? Geen pro-
bleem. Er staat een kraam bij de Her-
berg waar u de slaatjes kunt kopen. 

Harmonie Vorden is opgericht op 30
augustus 2012. Een nieuwe vereni-
ging door de fusie van Chr. Muziek-
vereniging Sursum Corda en Muziek-
vereniging Concordia Vorden. Een
vereniging waar u nog veel meer van
gaat horen. Momenteel wordt druk
gewerkt aan de samenvoeging en be-
nadering van de vele donateurs waar-
bij de eerste reacties zeer positief zijn.
Dat de vereniging middenin de Vor-
dense gemeenschap staat blijkt wel
uit de agenda voor de komende tijd.
Allereerst op zaterdag 10 november.
Een concert in de NH kerk samen 
met de Heelsums Harmonie. Voor de
rest van 2012 staan ook nog op het 
programma de Sinterklaasintocht,
muzikale pieten die een Zwartepie-
tenorkest vormen, een optreden op 
de kerstmarkt en medewerking aan
de kerstnachtdienst.

Zelfs voor 2013 zijn al plannen ge-
maakt, op 6 april staat het allereerste
grote concert gepland, dus houdt de
agenda daarvoor al vast vrij.

Slaatjesactie Harmonie Vorden
Vorden - Alweer voor de 32e keer 
gaan de leden van Harmonie 
Vorden op pad voor de jaarlijkse 
slaatjesactie. Een actie die voor 
de vereniging een mooie finan-
ciële bijdrage oplevert welke na-
tuurlijk weer goed besteed gaat 
worden aan o.a. instrumenten, 
aanschaf van bladmuziek enz.

Rond deze datum zal bij de meeste 
verenigingen de nieuwe prins bekend 
worden gemaakt, zo niet bij Kranen-
burgs carnaval, deze word pas tijdens 
het carnavalsbal op 9 februari bekent 
gemaakt, daarom zal  op deze avond 
de prins van 2012,  Prins Sjoerd de 
1e en zijn adjudant Jan Willem de 
gasten voorgaan in de polonaise, de 
muzikale omlijsting deze avond is in 
handen van DJ Martin.

Kranenburgs carnaval in 
samenwerking met café 
Uenk Vorden
Kranenburg - Zaterdagavond 10 
november zal er voor de 2e keer 
een carnavals party worden ge-
houden bij café Uenk.

Ook militaire missies willen een bij-
drage leveren aan een hoopvollere 
samenleving, hoe omstreden ze soms 
ook kunnen zijn.  Alex Hoorn, die 
woonachtig is in Warnsveld, is als 
krijgsmachtpredikant werkzaam bij 
Defensie en is in die hoedanigheid 
uitgezonden geweest naar Afghani-
stan. Hij is daar voornamelijk werk-
zaam geweest in Khandahar, maar 
heeft ook werkbezoeken  gebracht 
aan Nederlandse militairen die werk-
zaam waren in Kabul en op Kamp 
Holland in Tarin Kowt. Aan de hand 
van foto’s zal hij ingaan op verschil-
lende aspecten van deze dynamische 
en veelbewogen tijd, zowel voor mili-
tairen als voor het thuisfront. 

De avond wordt gehouden in gebouw 
Withmundi, achter de protestantse 
kerk te Wichmond (Dorpstraat 16), 
begint om 20.00 uur en wordt om ui-
terlijk 22 uur afgesloten.

In 2005 is Linda gestart met 
de cursus Boetseren/plastische 
vormgeving bij de Gruitpoort in 
Doetinchem. Haar beelden zijn 

voornamelijk ongekleurd, de 
‘huid’ van de klei of de schaduw-
werking van details spreken voor 
zich. Bij de Gruitpoort worden 
Linda en haar medecursisten be-
geleid door de beeldhouwer Jo-
zef Kemperman uit Gendringen. 
Zijn aanwijzingen en het overleg 
met hem ervaart Linda als heel 
inspirerend. De galerie (www.ga-
lerie-21.nl) is geopend op vrijdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag.
Ze is met name heel benieuwd 
naar de mening van de bezoekers 
van de expositie ze hoopt dan ook 
dat veel mensen de weg naar Ga-
lerie 21 zullen vinden.

Expositie keramiek van 
Linda Faber uit Vorden
Vorden - Zaterdag 3 novem-
ber tot en met zondag 9 de-
cember 2012 gaat Linda Faber 
(1957) uit Vorden met haar 
keramiek exposeren in Gale-
rie 21, Terborgseweg 21, 7084 
AD Breedenbroek. Het is een 
spannende en uitdagende stap 
voor haar omdat dit de eerste 
keer is dat zij een groot deel 
van haar objecten en beelden 
aan een publiek zal laten zien.

Krijgsmacht-
predikant 
Alex Hoorn in 
Wichmond
Wichmond - Woensdagavond 
31 oktober zal  in het kader van 
het jaarthema van de protestant-
se kerk, geloof-hoop-liefde, in 
Wichmond een avond gehouden 
worden die gewijd is aan de mis-
sie in Afghanistan.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL
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BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

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

(bromfiets)Rijbewijs A M

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

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

  

 
 Controle blusmiddelen 

Op de volgende datum kunt u bij ons weer uw blusmiddelen laten controleren: 

 
Maandag 5 november 2012  tussen 12.00 en 16.00 uur        
 
Locatie:  
Oefencentrum “De Maalderij”, Zutphen-Emmerikseweg 103, 7223 DB Baak  
 
Let op: De controleurs zijn bij ons op locatie aanwezig van 12.00 tot 16.00 uur en kunnen ter plekke uw 
blusser(s) controleren. Vriendelijk verzoeken wij u vooraf aan te melden via verkoop@achterkamp.nl   
 
De standaardcontrole kost € 12,50 excl. BTW per blusser, uitgezonderd groot onderhoud (5 en 10 jaar).  
U kunt uitsluitend betalen per pin. De controle wordt uitgevoerd in samenwerking met een door REOB erkend 
bedrijf. Voor informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0575-452990. 

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

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

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

Zondag 4 november: Achterhoekse 
Streekproducten markt

Mooie rode Goudreinette 3 kilo 2.50
Harde uien 5 kilo 2.00

Nieuw in ons assortiment Biologische Groente
en Kemper Kip producten

Volop Boerenkool zo vers van `t land nu 1.00 kilo

Nieuwe oogst vers geperste appelsap 5 liter pak
Aardappelen oa surprise 10 kilo 3.50 eigen teelt

Tekenpraktijk Het Kleine Veld

Cursus Mindful tekenen
Mandala tekencursus
Kindercursus

Ria Drok

Almenseweg 39

Vorden Tel. (0575) 54 29 37

www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl 

Slagwerkgroep Crescendo
PRESENTEERT:

WWW.THEVOICEOFPERCUSSION.NL

Zaterdag 10 november | 20.00 uur

Ons Huis Hengelo Gld.
(Beukenlaan 30)

THE VOICE OF PERCUSSION

i.s.m. Tamboerkorps St. Gregorius uit Giesbeek

Talloze percussie-instrumenten uit de 

hele wereld, scheurende gitaren, gewel-

dige zang passeren de revue en laten 

"Ons Huis" op de grondvesten trillen!

Kom kijken wat slagwerk allemaal te 

bieden heeft! Entree is gratis.



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. 
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-
-

teiten opgenomen die de gemeente 
al uitvoert en activiteiten die de ko-

-

sport en wat kost dat, hoeveel geld 

is gereserveerd voor onderhoud aan 

begroting is opgesteld door het col-

moet de begroting vaststellen en kan 

november a.s. behandelt de gemeen-

-

dering begint om 17.00 uur en is in 

Zoals voor iedere raadsvergadering 

van 8 november van harte welkom. U 
kunt de vergadering ook vanuit huis 

Gemeenteraad vergadert

op 1 november en 8 november 

over begroting 2013
Geef uw mening over de be-
groting op 1 november!

-
ring van 8 november is er op 1 no-
vember om 20.00 uur een speciale, 
openbare commissievergadering van 
de raadsfracties over de begroting 

-
spreken over de begroting en daar-
mee raadsleden laten weten hoe u 
over de plannen van b en w denkt! 

-

24 uur voor aanvang van de vergade-

opgave van het onderwerp waarover 

e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

raadplegen op www.bronckhorst.nl  

Bestuur en organisatie  Beleid en 
rapporten

-
-

hem. 

-
dop informatie over de begrotings-

-

november is de besluitvormende 
raadsvergadering over de begroting 

staat een verslag van de vergadering. 

compleet 

de begrotings-
behandeling 
van uw ge-
meente.

Speciale commissievergadering voor 

inwoners

De begroting van de gemeente be-
draagt in 2013 circa 62 miljoen euro. 
Na het optellen en aftrekken van alle 
cijfers blijkt voor komend jaar een 
eenmalig tekort van 194.000 euro.
B en w vragen de raad om dit aan te 
vullen uit de algemene reserve. De 
meerjarenbegroting (tot 2016) is 
sluitend. Wethouder Arno Spek-
schoor, die verantwoordelijk is voor 
de gemeentelijke begroting: “De fi-
nanciële vertaling van de besluiten 
uit het traject naar een Toekomstbe-
stendig Bronckhorst (TBB), dat de af-
gelopen tijd liep, zijn verwerkt in de-
ze begroting. Dit grote traject kwam 
voort uit twee ontwikkelingen waar 
we mee te maken hebben als ge-
meente: ons inwoneraantal gaat be-
hoorlijk afnemen en de samenstel-
ling van onze inwoners verandert 
door vergrijzing en ontgroening 
(meer ouderen en minder geboor-
ten). Daarnaast moeten overheden in 
Nederland door de economische re-
cessie flink bezuinigen. Voor Bronck-
horst hebben we berekend dat in to-
taal structureel ca. 6 miljoen euro 
aan besparingen nodig zijn om de 
ontwikkelingen op te vangen. Dat is 
heel veel en betekent helaas ook dat 
moeilijke besluiten nodig waren. 
Over de mogelijk- en onmogelijkhe-
den hebben we met vele inwoners, 
organisaties en bedrijven gesproken. 
Dit leidde in juni tot het vaststellen 
van de concrete uitwerking van onze 
visie op een Toekomstbestendig 
Bronckhorst in de zogenaamde Per-
spectiefnota (de voorloper van deze 
begroting). Ons uitgangspunt is dat 
het in Bronckhorst goed wonen, wer-
ken en recreëren blijft. Inwoners en 
organisaties hebben meer ruimte 
voor eigen verantwoordelijkheid. In 
plaats van de gemeente kunnen zij 
zelf ook zaken regelen die voor hen 

belangrijk zijn. Maar inwoners die 
ondersteuning nodig hebben, kunnen 
op de gemeente blijven rekenen.”

Huishoudboekje

-

-
voorbeeld bestaan uit salaris, kinder-

wonen, gas, water, licht, eten, sport 

aantal inkomstengroepen en daar-

-
ling, scholen en centrumplannen. Als 

-
deren steeds meer geld kosten, dan 

-
bron van de gemeente. Zoals u waar-

-
-

-
der geld binnen door onder meer de 
economische situatie en het besluit 
om minder woningen te gaan bou-
wen, omdat we minder inwoners ver-
wachten in de toekomst.

Richtingen
-

-
vingsvergunning in 2010 ook geen 

betekent niet minder werk voor ons. 
-

bouwen en wonen liepen in 2012 te-

-

organiseren en de leges voor vergun-
ningen meer kostendekkend te ma-

-
-

-
-

men straks op de begroting voor ge-

initiatieven vanuit de samenleving, 
die inwoners en hun leefomgeving 

-
-

-
-

over is door de val van het kabinet 

900.000 euro hadden gereserveerd. 

Zwembaden
Een definitief besluit over hoe de ge-

-
baden in Bronckhorst moet de raad 

-
stelde visie over de toekomst van 
Bronckhorst staat dat de gemeente 

-

-
baden inmiddels wel gefaseerd afge-
bouwd in de begroting, waarmee we 

-

-
gen en organisaties nog nader aan 
het uitwerken hoe we de exploitatie-
kosten van de sporthallen omlaag 

een nieuw subsidiebeleid.

de maatregelen die we willen nemen 

gemeenten, met donkere wolken te 
-

TBB-besluiten doorgevoerd in begroting, belastingheffing huishoudens nagenoeg gelijk

B en w presenteren sluitend meerjarenbeeld, maar 
voor 2013 is 194.000 euro uit algemene reserve nodig

B en w van Bronckhorst



Begroting 2013 - vervolg

Lasten begroting 2013
2%

34%

7%5%22%

3%

27%

1 Algemeen
2 Zorg en welzĳn
3 Kindvoorzieningen
4 Accommodaties

5 Ruimte
6 Economie
7 Dienstverlening

Baten begroting 2013 op soort

47%

15%

10%
1%

5%

6%

6%
6% 0% 4%

Algemene uitkering van het Rĳk
Overige inkomensoverdrachten van het Rĳk
Onroerende zaak belasting
Overige belastingen
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
Rioolrechten

Overige opbrengsten en leges
Bespaarde rente, rente, dividend
en resultaat renteverdeling
Aktivering kosten
Onttrekking reserves

Cijferoverzicht
Hieronder ziet u het cijferoverzicht van de gemeentelijke begroting voor 2013:

Kerngegevens gemeente Bronckhorst in 2013

Baten 2013 naar soort (bedragen x € 1.000)
 begroting

Totaal 61.976

Baten en lasten 2013 (bedragen x € 1.000)
  Lasten Baten
Thema’s  begroting 2013 begroting 2013

Totaal  62.170  61.976

-

-

-
-

-

Wat gaat u betalen in 2013? 

-

-
-

kenen in de begroting 2013 voor één 

-

maximaal tot 60% van het gemiddelde 
bedrag dat andere gemeenten in Gel-

-

en het aantal keren dat u deze aan de 

Vanaf 1 januari 2013 wijzigt de op-
bouw van de afvalstoffenheffing. 
Dan gaat onze gemeente over op het 
volume/frequentiesysteem. Het 
loont straks nog meer om uw afval 
zo goed mogelijk te scheiden.

-

en een tarief afhankelijk van het for-
maat groene en grijze container dat 

-

-

Tarieven 2013

-

-

-

voorlopige tarieven 

definitieve tarieven in december 

Betalen per aanbieding 

voordeliger afval zo goed mogelijk te 

-

-
-

Ondergrondse containers
-

-

-

-

-

bijvoorbeeld de groene container in 

-

Over de tarieven afvalstoffenheffing

Gemeenteraad in vergadering

-
-
-

aanleiding daarvan vragen over hoe 

-

-
-

lieu heeft een deel van de inzame-

-
ven mogen geen

-
bieden aan een ander inzamelbedrijf 

Bedrijven en instellingen

-
-

drijf voor de inzameling van hun af-

van een groene en grijze container 

-
-

Inzameling huishoudelijk afval 
en bedrijfsafval



Bronckhorst is een prachtige gemeen-
te om te wonen! Dat denkt u vast re-

gelmatig als u in uw woonomgeving 
wandelt, fietst of rijdt. Natuurlijk is het 

ook hier zo, dat er braakliggende ter-
reinen of leegstaande gebouwen zijn 
die dit beeld ontsieren. Soms al lange-
re tijd. Van Mariëtte Sontag, een en-
thousiaste inwoonster uit Halle kregen 
wij een mooie suggestie. Zij wil wel 
een brainstorm organiseren met geïn-
teresseerde inwoners om goede idee-
en te verzamelen voor een invulling 
van zo’n plek of pand, tijdelijk of per-
manent. Bijvoorbeeld een tijdelijk 
kunstwerk op een kaal terrein of een 
steeds wisselende etalage-inrichting 
in een leegstaande winkel. Weet u een 
leeg terrein of pand, waar iets aan ge-
daan kan worden en heeft u goede 
ideeën daarvoor of wilt u actief mee-
denken? Kom naar de brainstorm op 
27 november om 19.30 uur in het ge-

meentehuis in Hengelo. Samen met 
andere inwoners bedenkt u onder lei-
ding van Mariëtte Sontag, die werk-
zaam is als creatieve programmama-

ker en begeleider van interactieve bij-
eenkomsten, een berg mooie ideeën 
en creatieve oplossingen voor open 
plekken en lege gebouwen.

U bent van harte welkom
bij deze zogenaamde
Ideeënstorm!
Aanmelden voor de bijeenkomst is 
niet nodig. En misschien heeft u zelf 
een leegstaand pand dat u wilt aan-
dragen of bent u een vereniging of 
misschien opleiding die een bijdrage 
wil leveren aan een invulling? Ook dan 
zien wij u graag de 27e. Voor meer in-
formatie mail naar: communicatie@
bronckhorst.nl.

Of heeft u een bedrijf 

en wilt u een wethou-

der graag laten zien 

wat bij u leeft?

Het kan!
Vraagt u zich wel eens af wat we de 
hele dag doen op het gemeentehuis 
of wilt u wel eens weten waarover 
burgemeester en wethouders alle-

maal moeten besluiten en wat de 
consequenties daarvan zijn? U mag 
een dagje meelopen met één van de 
wethouders op het gemeentehuis en 
kunt met eigen ogen zien waar uw 
volksvertegenwoordigers voor staan. 
Dit kan op 27, 28 of 29 november a.s. 

Hoe? Stuur een e-mail naar
communicatie@bronckhorst.nl met 
uw naam, adres, de dag waar uw 
voorkeur naar uitgaat (overdag op
27, 28 of 29 november), als u een 
voorkeur heeft de wethouder van
uw voorkeur en een korte motivatie. 

Wij maken een indeling op beschik-
baarheid van de wethouders en hier 
geldt: wie het eerst komt, het eerst 
maalt! Reageer dus snel.

Heeft u een bedrijf?
Werkt u in een bedrijf of instelling of 
heeft u een eigen zaak? Het is ook 
mogelijk dat één van de wethouders 
tijdens die dagen een paar uur bij u 
langskomt in uw organisatie om te 
zien hoe het werkt in uw bedrijf. Een 
mooie moment voor ons om de goede 
en minder goede kanten van over-
heidsregels in Nederland, te ervaren.

Waarom zou ik meelopen met 
een wethouder?
De gemeente is van ons allemaal 
en veel besluiten die de gemeente 
neemt, gaan ons allemaal aan. Na-
tuurlijk proberen we op veel ma-
nieren met inwoners samen te 
werken om tot goede plannen te 

komen. Soms werkt dat goed en 
soms blijken inwoners anders te-
gen een plan aan te kijken en is het 
moeilijk iedereen te tevreden te 
stellen. Graag bieden we u deze 
dagen een kijkje in onze keuken of 
kijken de wethouders met u mee.

De laatste week van november staat bij veel gemeenten in ons land in het teken van vernieuwing. Hoe kunnen we dingen 
eens wat anders dan anders doen? Innovatie is immers nodig om te verbeteren en vooruit te kunnen kijken. Ook in 
Bronckhorst haken we dit jaar aan. We nemen binnen onze organisatie verschillende werkprocessen onder de loep en er 
zijn enkele korte trainingen voor medewerkers. Ook staat deze dagen een aantal activiteiten voor inwoners en organisa-
ties op het programma waaraan u mee kunt doen of naar kunt komen kijken, die anders zijn dan anders. Onder andere:

Begin dit jaar dachten een grote groep 
kinderen van obs Rozengaardsweide 
en de Piersonschool en een klank-
bordgroep van omwonenden en ge-
bruikers van park De Bleijke in Hen-
gelo enthousiast met ons mee om het 
park opnieuw in te richten. Dit is nodig 
omdat het groen en de paden in het 
park sterk verouderd zijn, maar het 
park wel veel kwaliteiten biedt die be-
langrijk zijn om te behouden. De kin-
deren bouwden onder meer maquet-
tes en hun ideeën zijn meegenomen in 
het uiteindelijke ontwerp van het 
park. Inmiddels zijn we gestart met de 

eerste werkzaamheden. De aanwezi-
ge waterpartijen worden gebaggerd 
en grondwerkzaamheden gedaan. Dit 
vormt de basis voor het nieuwe park, 

maar dan is het natuurlijk nog niet in-
gericht! Zo ontbreekt de beplanting 
nog. Hiervoor organiseren we op 8 
december een speciale Boomplant-
dag. Meer informatie volgt nog.

Anders dan anders
Natuurlijk staan de bijzondere, na-
tuurlijke speelplekken die in het park 
moeten komen, ook nog op de plan-
ning. Het bouwen van enkele van die 
nieuwe speelplekken willen we an-
ders dan anders doen, na-
melijk door de toekomstige 
gebruikers zelf. En dat zijn na-

tuurlijk de kinderen van de Rozen-
gaardsweide en Piersonschool uit 
Hengelo, die ze grotendeels ook zelf 
bedachten! Op woensdagmiddag
28 november om 13.00 uur gaat een 
aantal van hen in park De Bleijke aan 
de slag met het bouwen van hun eigen 
speelplek zoals die nu nog op teke-
ning in het ontwerp staat (zie www.
bronckhorst.nl  Plannen en projec-
ten, en zoek hier op Bleijke). Zet de 
datum vast in uw agenda, want u bent 
natuurlijk van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen die middag!

Loopt u 27, 28 of 29 november een dagje mee met 
de wethouder op het gemeentehuis?

Kinderen maken zelf het speeltoestel waar ze straks op gaan spelen in De Bleijke

Kent u een open plek of leegstaand gebouw 
die uw woonomgeving ontsiert?

Denk mee over nieuwe ideeën en 
creatieve oplossingen

Aan inwoners die door een beperking 
problemen hebben om zich met eigen 
vervoer te verplaatsen, kan de ge-
meente op grond van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) 
een speciale Regiotaxi-pas aanbie-
den. Hiermee kunnen zij tegen gere-
duceerd tarief van deur tot deur rei-
zen. Door op deze manier te reizen, 
kunnen deze inwoners uitstapjes ma-
ken en aan de samenleving deelne-
men. Per 1 oktober zijn de regels 
voor de Wmo-vervoersvoorziening 
gewijzigd. We gaan meer uit van de 
eigen kracht (verantwoordelijkheid) 
van mensen en algemene voorzienin-
gen, zoals een vervoersdienst door 
vrijwilligers, die soms ook voor han-
den zijn in een gemeenschap. Na een 
aanvraag voor de pas kijken we sa-
men met de inwoner naar zijn be-
hoefte en welke oplossing hierbij 
past. We kijken eerst of iemand het 
vervoer toch met mensen uit zijn om-

geving kan regelen. Soms willen twee 
buurvrouwen iemand bijvoorbeeld 
best om de beurt naar een wekelijkse 
kaartavond in een dorp verderop 
brengen. Ook kijken we naar iemands 
financiële situatie. Iedereen moet in 
zijn levensonderhoud rekening hou-
den met vervoerskosten. Waar er 
geen mogelijkheden zijn, biedt de ge-
meente de mogelijkheid voor de Wmo 
Regiotaxi-pas. Uit onderzoek is ge-
bleken dat veel mensen aan wie wij 
met gemeentelijke gelden een pas 
verstrekten, deze de afgelopen 1,5 
jaar weinig gebruikten (minder dan 
150 zones (zo’n 750 km) per jaar). 
Hen stuurden wij onlangs een brief 
om aan te geven dat zij volgens ons in 
aanmerking komen voor het regulier 
gebruik van de Regiotaxi. 

Openbaar vervoer
De Regiotaxi is een onderdeel van het 
regulier openbaar vervoer netwerk in 

Gelderland. Iedere inwoner van 
Bronckhorst, jong en oud, valide en 
minder valide, kan gebruik maken 
van de Regiotaxi. De Regiotaxi is be-
schikbaar, betaalbaar en is vervoer 

van deur tot deur. Als een inwoner 
zelf gebruik kan maken van de Regio-
taxi als openbaar vervoer, kan hij 
geen verzoek meer doen voor een 
Regiotaxi-pas van de gemeente, maar 
moet zelf het vervoer regelen.

Voorbeeld
Een voorbeeld: Mevrouw Jansen, 82 
jaar, reist per jaar 24 x met de Re-
giotaxi. Enige jaren geleden heeft zij 
van de gemeente een Wmo Regio-
taxi-pas gekregen. Zij gebruikt deze 
om iedere maand naar haar zus te 
reizen. Zij reist van Hengelo (Gld) 
naar Zelhem en weer terug. De reis 
gaat door 3 zones + 1 opstapzone, in 
totaal dus 4 zones per rit. Voor me-
vrouw Jansen zijn de ritkosten: 4 
zones x € 0,55 = € 2,20. Per jaar zijn 
haar kosten: € 2,20 x 24 ritten = € 
52,80 voor in totaal 96 zones. Zij zit 
onder de grens van 150 zones. On-
der het nieuwe beleid van de ge-

meente dient mevrouw Jansen de 
Regiotaxi te gebruiken als openbaar 
vervoer. Het tarief per zone is dan € 
2,00. De ritkosten voor haar worden 
dan 4 zones x € 2,00 = € 8,00. Per 
jaar komen haar kosten op: € 8,00 x 
24 ritten = € 192,00. Een stijging van 
€ 11,60 per maand, die haar financi-
ele situatie, zo is berekend, toelaat. 

Meer informatie over de Regiotaxi?
Voor meer informatie over de Regio-
taxi Gelderland en het openbaar ver-
voer van deur tot deur dat zij bieden, 
kijk op www.regiotaxigelderland.nl, 
stuur een e-mail naar: rtgklanten@
gelderland.nl of bel (026) 355 21 21.

Meer informatie over de wijziging?
Voor meer informatie over het intrek-
ken van uw Regiotaxi-pas vanuit de 
Wmo, kunt u contact met ons opne-
men via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 
info@bronckhorst.nl.

Wmo Regiotaxi-pas alleen nog bij reizen van meer dan 150 zones per jaar

Op 27, 28 en 29 november doen we het graag wat
anders dan anders

Vrijwilligersprijs
De herinrichting van het nieuwe 
park De Bleijke en de samenwer-
king met vele inwoners/vrijwilli-
gersgroepen doet mee aan een 
landelijke vrijwilligersprijs, 
waarmee een geldbedrag voor 
het project te winnen is. Breng 
uw stem uit voor De Bleijke en 
laten we zo samen zorgen dat we 
met de prijs het park nog mooier 
kunnen maken! Ga meteen naar 
www.vrijwilligerswerk.nl.



Openbare bekendmakingen

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

Op verzoek van de raad hebben b en 
w laten onderzoeken of een noorde-
lijk aansluiting op de rondweg Hum-
melo mogelijk is. Uit onderzoek door 
verkeersdeskundigen van de provin-
cie, gemeente en politie blijkt dat deze 
noordelijke aansluiting een verkeers-
onveilige situatie oplevert en de leef-
baarheid in Hummelo niet voldoende 
verbetert. B en w adviseren de raad 
dan ook om de provincie te verzoeken 
af te zien van deze aansluiting op de 
rondweg.

Onderzoek
Een noordelijke aansluiting (vanuit 
Zutphen) vermindert de veiligheid en 
doorstroming op de rondweg. Ook is 
een zware herinrichting van de door-
gaande route door de Dorpsstraat no-

dig, om het verkeer te verleiden ge-
bruik te maken van de rondweg. De 
optie om van de aansluiting een één-
richtingsweg te maken voor het ver-
keer uit Zutphen levert ook onveilige 
situaties op, omdat de kans op het ne-
geren van een inrijdverbod en achter-
uitrijdbewegingen erg groot is. 
De veiligheid zou nog gewaarborgd 
kunnen blijven als de straat smaller 
wordt gemaakt en van chicanes 
wordt voorzien. Ondanks deze aan-
passingen verwachten wij op basis 
van verkeersmodellen dat nog steeds 
per etmaal 3.500 voertuigen (bij 
tweerichtingsverkeer)  door de 
Dorpsstraat blijven gaan als deze 
doorgaande route blijft. Wordt de 
noordzijde van het dorp afgesloten, 
dan passeren er na aanleg van de 

rondweg nog ca. 500 voertuigen per 
etmaal door het dorp. Dit komt de 
leefbaarheid van het centrum aan-
zienlijk ten goede.

Proces
Bij het onderzoek zijn ook een afvaar-
diging van ondernemers, inwoners en 
de dorpsbelangenorganisatie betrok-
ken. Zij hebben hun inbreng geleverd 
aan het onderzoek. De raad beslist in 
november over het voorstel.

Voorstel om af te zien van noordelijke aanslui-
ting op rondweg Hummelo

Van de bijna 350.000 mensen die in 
2010 bijstand ontvingen, vond 9% in 
2011 een baan. Volgens cijfers die het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) vorige week publiceerde, had-
den kleinere gemeenten met 10.000 
tot 50.000 inwoners, waar Bronck-
horst er één van is, hierin het groot-
ste aandeel. Vier op de tien mensen 
met een bijstanduitkering woonden
in een gemeente met minder dan 
100.000 inwoners. In deze kleinere 
gemeenten verruilde 11% van de bij-
standsontvangers hun uitkering voor 
een baan. In onze gemeente ging het 
nog beter. In Bronckhorst vond 16% 

van de mensen die in 2010 in de bij-
stand kwamen in 2011 een baan. 
Daarmee scoren we landelijk een 35e 
plek van de 420 gemeenten. We doen 
dit onder meer door mensen in de bij-
stand op maat re-integratie trajecten 
aan te bieden en door een intensieve 
regionale samenwerking bij het be-
naderen van werkgevers.

Sneller uit bijstand in kleinere
gemeente

Kinderen vanaf 7 jaar en hun ouders 
zijn op 3 november van harte welkom 
op de Techniekdag Bronckhorst. De 
Techniekdag vindt plaats bij de firma 
Goma BV, Ruurloseweg 80A in Hen-
gelo (Gld) en duurt van 10.30 tot 
16.30 uur.

Op deze doe-dag kan de jeugd zelf er-
varen wat het is om in de technische 
sector te werken. Scholen en bedrij-
ven uit de regio presenteren uiteenlo-
pende activiteiten. Zo kan de jeugd -  
onder begeleiding - aan de slag met 
diverse apparaten en instrumenten, 

met timmeren, schilderen, metselen 
en solderen, een minikraan bedienen 
en nog veel meer. Het doel van de 
Techniekdag is jongeren enthousiast 
maken voor een toekomst in de tech-
niek en laten zien welke kansen en 
mogelijkheden een technische oplei-
ding biedt.

Techniek heeft de toekomst
In het bedrijfsleven is de vraag naar 
goed geschoolde medewerkers groot, 
juist in de Achterhoek, waar veel 
technische bedrijven gevestigd zijn. 
Te weinig jeugd kiest echter voor een 
opleiding in de techniek. Om te laten 
zien hoe leuk technische opleidingen 
en beroepen zijn, organiseren het on-
derwijs en bedrijfsleven jaarlijks 
tweemaal een Techniekdag in de 
Achterhoek. De bedoeling is dat er 
uiteindelijk meer jongeren instromen 
in de technische beroepen. Ook is het 
van belang ouders te laten ervaren 
dat techniek toekomst heeft. 

De Techniekdag wordt voor de 24e 
maal georganiseerd in de Achterhoek 
en is een initiatief van VNO-NCW Ach-
terhoek en het Platform Onderwijs 
Arbeidsmarkt Achterhoek. In de 
werkgroep die de Techniekdag in 
Bronckhorst organiseert zitten ROC 
Graafschap College, VMBO Metzo Col-
lege, AOC Oost, OBD-Opleidingen en 
CBS De Rank namens de onderwijsin-
stellingen. Het bedrijfsleven is verte-
genwoordigd door Bedrijven Kring 
Bronckhorst en Bedrijvig & Onderne-
mend Zelhem. Verder verleent ook de 
gemeente alle medewerking aan dit 
educatieve evenement.

Kijk voor meer 
informatie op 
www.techniek-
dag.nl of scan 
de QR-code en 
kom op 3 no-
vember naar 
Hengelo!

Techniekdag Bronckhorst 3 november

Jeugd aan de slag met techniek

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

2012 t/m 31 december 2013, P.E. de Koning

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 11 oktober 2012: 

Ontvangen op 12 oktober 2012: 

 GSM antenne

Ontvangen op 15 oktober 2012: 

Ontvangen op 16 oktober 2012:

Ontvangen op 17 oktober 2012: 

Rectificatie
Ontvangen op 8 oktober 2012:

Buiten behandeling gelaten aanvragen
Ontvangen op 21 september 2012: 

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 10 oktober 2012:

 19.00 uur, carbidschieten Hummelo

Wittebrink
Afgegeven op 15 oktober 2012:

-
fing artikel 35 Drank- en Horecawet, 10 november van 12.00 tot 01.30 uur de dag daaropvolgend, 
houden van een verloting, 10 november, tijdelijke ontheffing groepskamperen, van 10 op 11

 november 2012, Side-car-party (G.H.W. Enzerink)

Horecawet, 14 december 2012 van 17.00 tot 21.00 uur, marktvereniging Hengelo (Gld)
Afgegeven op 16 oktober 2012:

2012 van 08.00 tot 13.00 uur en 20 januari 2013 van 08.00 tot 13.00 uur, toerclub Zelhem

NCW Midden

uur, stichting Triathlon Hengelo (Gld)

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 18 oktober 2012:  

met mestopslag

Verleende vergunningen

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 

liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tijdelijke verkeersmaatregelen
-

-

-

-
-

-

-

Mogelijkheden voor bezwaar
-

-

Voorlopige voorziening 

-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Mogelijkheden voor beroep 

-

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied; Varsselseweg 35 Hengelo’
-

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

-

-

-

Wet milieubeheer

Voornemen tot uitschrijving GBA

-
-

-
-

Privacyreglement Basisregistratie Personen en beheerregeling 
Basisregistratie Personen (BRP)

-
-
-

-

-

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Mogelijkheden voor beroep
-

-

T
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U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige 

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE DOUCHE

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

NU 20 % KORTING OP AL ONZE DOUCHECABINE’S 

Showroom modellen
nu tot wel 50%

 korting

voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen  

showroom waar u zich uitstekend kunt laten  

we u daarnaast helpen bij de complete 

inrichting van uw badkamer naar uw  

wensen: van schetsontwerp tot montage.

Tijdelijk te huur in Steenderen:

Vrijstaande woning
met 3 slaapkamers. 

Huurprijs: € 750,- per maand.

Inl: 0575-451747 
of mobiel: 06-53938973.

Basiscursus Communicatie (NLP)
Vos Training & Coaching organiseert in vijf avonden een basiscursus communicatie.

Met deze cursus ga je ervaren:
 Hoe je beter contact met jezelf en je omgeving krijgt
 Hoe je een betere balans tussen werk en privé kunt creëren
 Hoe je jezelf van denken naar doen kunt brengen
 Hoe je je boodschap beter over kunt brengen
 Hoe je je kunt focussen om je doel te bereiken
 Hoe je afstand kunt nemen van situaties of er juist in kunt gaan staan
 Hoe je meer rust kunt krijgen

Kom naar de gratis informatieavond op: Maandag 29 oktober om 19.00 uur 
in Hotel Restaurant Ruimzicht, Kilderseweg 19, 7038 EH Zeddam

Woensdag 31 oktober om 19.00 uur 
in Eetcafé De Groes, Stationsstraat 2, 7021 CK Zelhem
     
De cursus vindt plaats op 5 avonden van 19.00 
tot 22.00 uur. Voor de juiste data zie www.vostc.nl

Ik stel het i.v.m. de organisatie op prijs 
als je je komst even meldt.
Mail: info@vostc.nl voor aanmelding of meer informatie.

Waar ga jij voor?

VIER HET OKTOBERFEST MET ONS MEE EN KIES VOOR: 
DE AWARD KORTING OF VOOR DE ALL INCLUSIVE DEALS! (Registratie voor 15 november 2012) 

iPhone 5 

CADEAU 

t.w.v. € 670,- bij  

elke All Inclusive  

   deal

Vraag naar de 
voorwaarden.

Van donderdag 25 t/m zaterdag 27 oktober

OKTOBERFEST BIJ HERWERS NISSAN

Herwers Nissan is weer de beste Nissan-dealer van Nederland. 

Carlos Ghosn overhandigt tijdens  
de autotentoonstelling in Parijs op  
27 september de Nissan Global Award 2012 aan Jos Herwers.

*Dit All Inclusive maandbedrag is afhankelijk van het gekozen model, versie, aanbetaling en looptijd. En geldt voor de afgebeelde Nissan PIXO € 8.390,-, MICRA € 14.455,-, JUKE € 22.290,- en QASHQAI € 28.350,- (prijslijst 1 oktober 2012) is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage 
en kosten rijklaar maken. Opties en uitrusting zijn afhankelijk van de uitvoering. Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). 
Alleen geldig op nieuwe Nissan PIXO, MICRA, NOTE, JUKE, QASHQAI en QASHQAI+2 personenauto orders van particulieren van 01/09/2012 t/m 31/12/2012. Nissan All Inclusive incl. verlengde garantie en onderhoud. De slottermijn is gelijk aan de Gegarandeerde Terugkoop Waarde bij 
een looptijd van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Jaarlijks kostenpercentage 6,9% tot maximaal 48 maanden. Nissan Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op 
hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. De garantie verlenging (is verzekeringsproduct) Nissan 5* (verlenging van 3 jaar fabrieksgarantie met 1 jaar, tot 100.000 km) en Nissan 5* onderhoudsplannen (4 jaar onderhoud met een maximum van 100.000 km) zijn producten van 
Nissan International Insurance LTD, No.2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland. **Award korting niet i.c.m. andere acties. Uiterste registratiedatum 15-11-2012.
 Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik MICRA, NOTE, JUKE en QASHQAI gamma gecombineerd: 4,1-8,2 l/100 km, resp. 24,4-12,2 km/l. CO2-uitstoot variërend: van 95 gr/km tot 194 gr/km.  Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Kruisbergseweg 8, 7255 AE HENGELO (Gld.), 0575-462244
Edisonstraat 79, 7006 RB DOETINCHEM, 0314-333055
Kelvinstraat 2, 6902 PW ZEVENAAR, 0316-523523

Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl

All Inclusive 
prijs

Aan  - 
be taling

Totaal 
krediet- 
bedrag

Vaste 
debet-  
rentevoet

Jaarlijks 
kosten-
percentage

Looptijd in 
maanden

Slot termijn Maand- 
 termijn

Totaal te  
betalen 
bedrag

€ 9.584,- € 3.104,- € 6.480,- 6,9% 6,9% 48 € 3.056,- € 99,- € 10.900,- 

€ 14.876,- € 5.030,- € 9.846,- 6,9% 6,9% 48 € 5.272,- € 139,- € 16.963,- 

€ 23.422,- € 7.623,- € 15.799,- 6,9% 6,9% 48 € 8.098,- € 229,- € 26.720,- 

€ 28.927,- € 10.234,- € 18.693,- 6,9% 6,9% 48 € 9.143,- € 279,- € 32.768,- 

 PIXO 1.0 Visia  

MICRA 1.2 DIG-S Acenta

 JUKE 1.6 Acenta

QASHQAI 1.6 Connect

VANAF 

€ 279,-*p/mnd

€ 3.500,-** OF

NISSAN QASHQAI  

www.herwers-nissan.nl

VANAF 

€ 99,-*p/mnd

€ 1.500,-** OF

NISSAN PIXO  

GEEN BPM

14% BIJTELLING

GEEN WEGENBELASTING

VANAF 

€ 229,-*p/mnd

€ 2.500,-** OF

NISSAN JUKE  

4 jaar 
pechhulp

4 jaar 
garantie

4 jaar 
onderhoud

NISSAN 
ALL INCLUSIVE
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Kom je ook de 
echte Avonturijn-

sfeer proeven?

Zaterdag 3 november staan de 

deuren bij Avonturijn wijd open!

Kom kijken in onze kindercentra in Ruurlo (Nieuwe Weg 5-01), 
in Vorden (CBS het Hoge, Het Hoge 36) en in Wichmond 
(Dorpsstraat 16). In Ruurlo laten we u ook kennismaken met 
de speel-/leergroep VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). 
Met veel plezier en vol trots laten we u de kindercentra zien en 
vertellen u graag meer over ons werk! Voor de kinderen is er 
sport, spel en bewegen en kunnen ze naar hartelust spelen en 
de Avonturijn-sfeer proeven.  Kom ook. Het wordt gezellig!

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

Open Huis bij Avonturijn 
in Ruurlo, Vorden en Wichmond

Wichmond

Zaterdag 3 november 
14.00 - 16.00 uur

Ruurlo
Vorden

Laat u verrassen in onze showroom door onze ruime keuze aan 
keukens. In alle mogelijke stijlen en uiteraard voor ieders budget. 
Onze adviseurs stellen graag met u uw droomkeuken samen. 
Ook vertellen zij u graag vrij blijvend over de vele mogelijkheden 
van ontwerp, materialen en afwerking. We zien u graag in onze 
showroom aan de Molenweg in Heelweg. 

Bruggink keukens.
Voor ieders budget!

Kijk voor informatie op: 
www.bruggink-bv.nl

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

info@bruggink-bv.nl MEER DAN 30 JAAR ERVARING

Heeft u al kennis gemaakt met het mooiste vakantie-
park van de achterhoek? 

Beleef het ultieme vakantiegevoel op Résidence
Lichtenvoorde. Dit rustig gelegen park is recent 
vernieuwd en biedt riante kavels en een prachtige 
omgeving.

Vakantiewoningen eerste fase vanaf:

€ 98.000,- incl. eigen grond k.k.

Nog enkele kavels aan het water beschikbaar! Kiest 
u uit de nu nog beschikbare mooiste kavels? 

U bent op zaterdag 27 en zondag 28 oktober van 
harte welkom voor een vrijblijvende bezichtiging.

Nieuw! Vakantiewoningen te koop in Lichtenvoorde

Meer info | Résidence Lichtenvoorde
Koemaatsdijk 1 te Lichtenvoorde | T. 06 1137 0071 of 0318 457 420

www.chaletindeachterhoek.nl

De hele week geopend van 10.00 – 17.00 uur.

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 

Bent u toe aan vervanging 
van radio, televisie, computer, 
wasmachine, koelkast of 
inbouwapparatuur......
Misschien wilt u wel gewoon 
eens iets anders.

Loop dan eens binnen bij:

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!

Wij vragen:

voor de teelt van poot- en consumptieaardappelen

Wij bieden:
een goede huurprijs
mogelijkheid van mest aan- of afvoer
en van verzilveren van toeslagrechten
een correcte afwikkeling

Ook meerjaren afspraken mogelijk
en nog enkele percelen om te ruilen

Bel geheel vrijblijvend met
G. Wullink 0653-879750
Banninkstraat 54a
Hengelo (Gld)

of stuur een mail naar info@wullinkaardappelen.nl

Percelen landbouwgrond

Zat. 27 oktober

in het café
rocknight met

STRIKE & 
POOHNOW
DISCO: flirtnight

VIERSEIZOENENKOOKCURSUS
O.L.V. ARIE KAAL

2 NOVEMBER 2012

MEER INFO: WWW.DEKRUUDHOF.NL

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 

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

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

Viola cornuta
Diverse kleuren. 

Potmaat 9 cm.

Draagtray 6 stuks

van 3,49Dvoor

1,99

Bosviolen

wk 43. Geldig van 25-10 t/m 31-10. OP=OP

WWW.HERWERS-RENAULT.NL

INTRODUCTIE AVOND 
DONDERDAG
25 OKTOBER

JE HERINNERT JE ALTĲD DE EERSTE KEER. 
DE NIEUWE RENAULT CLIO.

De nieuwe Renault Clio vanaf € 13.990,-. De genoemde vanafprĳs is inclusief BTW en BPM. Exclusief kosten rĳklaar maken, verwĳderingsbĳdrage en leges. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. en 12 jr. plaatwerkgarantie. Rentewĳzigingen, drukfouten, prĳs- en specificatiewĳzigingen voorbehouden. Afbeeldingen 

kunnen afwĳken van daadwerkelĳk geleverde auto. Voor meer informatie: bel gratis 0800-0303, kĳk op renault.nl of raadpleeg uw Renault-dealer. Min./max. verbruik getoonde modellen: 3,0-5,5 l/100 km. Resp. 33,3-18,2 km /l. CO
2
 83-104 g/km.

14% BIJTELLING & GÉÉN WEGENBELASTING

NIEUWE MOTOR 3,2L/100KM 

5 STERREN EURONCAP 

MULTIMEDIA SCHERM MET NAVIGATIE

HERWERS
DOETINCHEM  NIJVERHEIDSWEG 21 TEL. (0314) 32 72 02
HENGELO (GLD)  KRUISBERGSEWEG 8 TEL. (0575) 46 22 44
NEEDE  HAAKSBERGSEWEG 102 TEL. (0545) 28 00 00
ZEVENAAR  KELVINSTRAAT 2 TEL. (0316) 52 35 23

 PASSIE HAD AL EEN KLEUR.
NU OOK EEN VORM.



Barry die uitkomt met zijn eigen 
team” Minibike-import” won maar 
liefst 4 keer en haalde ook nog 6 maal 
het podium met 2e en 3e plaatsen. 
Helaas viel hij ook een paar keer uit 
waarvan een keer met een kapotte 
krukas. Hij heeft een super seizoen 
achter de rug en heeft veel plezier 
aan de wedstrijden beleefd. De laat-
ste race was de moeilijkste want tij-
dens die wedstrijd viel hij waarbij 
de schouder uit de kom schoot. Dat 
weerhield hem er echter niet van om 
de ZPF pocketbike weer op te rapen 
en verder te rijden. Ondanks de pijn 
die hij had wist hij nog wel een podi-

um plaats te bemachtigen. Wassink 
heeft in het verleden met verschillen-
de coureurs uit de GP-wereld op de 
baan gereden. Bekende namen waar-
mee hij heeft gereden zijn Joan Zarco, 
Luca Marconi ,Luca Pasini en ook met 
het broertje van Valentino Rossi. 

Barry is overigens vernoemd naar de 
Britse coureur Barry Sheene, voor-
malig wereldkampioen 500cc. Zijn 
voorbeelden van nu zijn Carlos Checa 
en veelvoudig wereldkampioen Max 
Biaggi. Quentin Koers komt ook uit 
voor het team van Wassink maar rijd 
op een Phantom pocketbike. In het 

eerste jaar dat hij rijdt in de klasse ju-
nior B 40cc werd hij meteen al 6e on-
danks het missen van een aantal wed-
strijden. Barry hoopt dat deze jongen 
volgend jaar kan meestrijden om de 
titel en daarna over kan stappen naar 
de wegracerij. Daarnaast is er mis-
schien de mogelijkheid om volgend 
jaar mee te werken aan de KNMV 
jeugd opleiding. Mocht dat door gaan 
dan zal hij 15 motoren mogen klaar-
maken voor de jeugd. Deelnemen aan 
de races kan al vanaf 6 jaar. De mo-
toren zullen gelijkwaardig zijn zodat 
iedere rijder evenveel kans maakt op 
de overwinning. De motoren die ze 
tot hun beschikking zullen krijgen, 
als het door mocht gaan, komen van 
de Italiaanse fabrikant Phantom. Dit 
alles kan hij echter niet doen zonder 
de steun van zijn vader Henk en de 
rest van de familie.

Wassink tweede in einduitslag 
pocketbike kampioenschap

Vorden - Vordenaar Barry Wassink, al jaren onderweg op een pocket-
bike in het Nederlands kampioenschap, is dit jaar als tweede geëin-
digd. Wassink, die rijdt op een ZPF motor in de categorie senior open 
40cc, reed wedstrijden in Stadskanaal, Zwolle, Lelystad, Assen en twee 
in Duitsland.

Barry rechts met zijn idool Max Biaggi midden en vader Henk. Foto: Henk Teerink.

Ook ditmaal was het weer een verras-
sing waar de reis naar toe ging. Van-
wege het feit dat het Orkest volgend 
jaar 30 jaar bestaat hadden de dames 
Blok en Albrecht het dicht bij huis 
gezocht!!
Men kwam rond half twee in Zutphen 
terecht en daar begon ze in de Hoven 
bij de rozenkwekerij De Wilde.
Daar kreeg men koffie met gebak, 
waarna men een mooie rondleiding 
door de rozentuin kreeg met daarbij 
de nodige uitleg van de dhr. De Wilde 
over o.a. het snoeien en bemesten. 
Hij vertelde dat er duizenden soorten 
waren en de dames genoten van de 
kleurenpracht!

Daarna stapten de dames weer in de 

auto’s en gingen ze naar het museum
Boer Kip, ook in De Hoven. 
Daar stonden twee mensen van de or-
ganisatie al klaar om ons te ontvan-
gen, na de koffie met gebak kregen 
we een mooie dvd film te zien over
het leven van de schilder en boer 
Kip. Men gin g in twee groepen al het
fraaie schilderwerk van deze bewo-
gen man bekijken. Zijn schilderkunst
gaf een eenvoud, maar fraaie kleu-
renpracht van beschilderingen op
borden, kasten, melkbussen, etc. aan.
De oh’s en ah’s waren niet van de 
lucht en iedereen genoot zichtbaar 
over al het moois in en om de boer-
derij.
De dag werd afgesloten met een diner
waarbij iedereen gezellig napraatte
over de geslaagde middag.
De dames Blok en Albrecht hadden 
eer van hun vele werk en kregen als
dank een attentie.
Zo kwam er een eind aan alweer een
geslaagd jaarlijks uitje!

Geslaagd jaarlijks uitstapje 
Vordens Huisvrouwen Orkest
Vorden - Het Vordens Huisvrou-
wen Orkest is donderdag 11 okto-
ber jl. weer op stap geweest.. dat 
doen ze 1x per jaar en is altijd een 
mooie dag.

Krachtbronnen voor succes
Gastspreker tijdens het StartersEvent 
is Huub Narinx. Hij heeft ruim 20 
jaar managementervaring bij onder 
andere SNS bank, Roda JC en Hol-
land Casino regio Zuid. Narinx gaat 
deze avond in op de krachtbronnen 
voor succes. Hij is hierin geïnspireerd 
door het boek van Jim Collins ‘Good 
to Great’, waar een aantal ‘Fortune 
500’ bedrijven werd onderzocht die 
in een periode van vijftien jaar ex-
plosief groeiden. Huub Narinx heeft 
dit vertaald naar handvatten voor 
startende ondernemers van alle be-

roepsgroepen en deelt deze tijdens
het Starters Event.

PROGRAMMA
Iedereen die net gestart is, of van 
plan is binnenkort voor zichzelf te
beginnen, is van harte welkom in De
Hanzehof aan de Coehoornsingel 1
in Zutphen. Bezoekers worden vanaf
19.30 uur ontvangen met een kop 
koffie. Het programma begint om 
20.00 uur en eindigt om 21.15 uur 
met een netwerkborrel.

KENNIS DELEN
Het jaarlijkse StartersEvent is één van
de vele bijeenkomsten die Rabobank
Graafschap-Noord voor zowel par-
ticulieren als bedrijven organiseert.
Met deze bijeenkomsten wil de bank
het delen van kennis stimuleren. 
Kennis over geldzaken, maar bijvoor-
beeld ook over innovatie, (agrarisch) 
ondernemen, natuur & milieu en
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Al deze kennisevenementen worden
aangekondigd op de website www.
kennisvloer.nl. Ook het aanmelden
verloopt via deze website.

Informatieavond voor 
startende ondernemers te 
Zutphen
Regio - Een eigen bedrijf begin-
nen is een droom voor veel men-
sen. En ieder jaar maakt een deel 
van hen deze droom waar. Rabo-
bank Graafschap-Noord organi-
seert het StartersEvent 2012: ‘Hoe 
word ik succesvol starter?’ op 
maandag 29 oktober in Theater- 
en congrescentrum De Hanzehof 
in Zutphen. Een informatief pro-
gramma met praktische handvat-
ten voor (toekomstige) starters in 
alle branches. Deelname is koste-
loos.

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

‘Dat doen we zelf wel‘, fluisterden ze 
nog even toe. En hoe!! Het publiek 
werd door beiden van de ene in de 
andere emotie meegezogen. Hun 
stemmen, die elk afzonderlijk al heel 
bijzonder klinken, zorgden in de sa-
menzang voor kippenvel. De heren 

zijn een weekendje van huis en de 
dames hebben het rijk alleen. Wijn 
en chocola binnen handbereik, tijd-
schriften, kranten alles her en der op 
de grond en dan stilstaan bij hoe het 
leven eigenlijk in elkaar zit. Met non-
chalante uitlatingen over een reünie 

en dan vervolgens een liedje waar-
mee iedereen meteen in de realiteit 
getrokken wordt. Het onderwerp wel 
of geen moeder zijn ontlokte menig 
traantje. Een lach, serieus, maar ook 
lief en stoer, dat zijn de trefwoorden 
voor dit programma waarmee Wendy 
Addink en Rita Boshart de komende 
tijd de zalen in de Achterhoek willen 
veroveren. Het publiek liet overdui-
delijk blijken dat het geraakt was 
want de dames mochten een uitbun-
dig applaus in ontvangst nemen.

Hoe speelt een vrouw het spel?

Vorden - Dit is de titel van het programma waarmee Wendy Addink 
en Rita Boshart afgelopen zondag 21 oktober in TOM het publiek in 
de ban hielden. Vanaf 15.00 uur was het muisstil, nadat Josée van der 
Staak de beide dames had aangekondigd, zonder - zoals afgesproken - 
al teveel te vertellen over de inhoud van het programma.

Rita Boshart en Wendy Addink.

VRIJWILLIGERS-
WERK… IS DAT 
EIGENLIJK WEL 
LEUK?

Als er geen vrijwilligers zouden zijn 
dan zou onze wereld waarschijnlijk 
in elkaar storten. Een krasse uit-
spraak. Maar wel waar! Die uitspraak 
geldt ook voor ons land. En voor onze 
dorpsgemeenschap. Gaat u maar na. 
Alleen al in ons dorp zetten meer 
dan vijftienhonderd Vordenaren hun 
schouders onder het vrijwilligers-
werk. In allerlei clubs en organisaties. 
Voor hulpacties dichtbij en in verre 
streken. En vooral ook voor héél 
dichtbij: als mantelzorgers.  
Toch is het jammer dat er nog steeds 
te weinig vrijwilligers zijn. Omdat 
mensen soms twijfelen of ze er echt 
wel plezier aan zullen beleven. En of 
er wel behoefte is aan hun inzet. Of 
omdat ze niet weten waar je aan be-
gint en hoeveel tijd het vraagt. 

Daarom starten we - dankzij de mede-
werking van de redactie van Contact 

- deze rubriek. Daarin wordt regelma-
tig verteld wat vrijwilligers in Vorden
allemaal doen. Waarom ze zich zo
enthousiast inzetten. Hoeveel tijd het
kost. Hoe blij mensen vaak zijn met
de geboden hulp. En ook, hoeveel
voldoening dit werk voor het welzijn
van anderen jezelf geeft.

De Vordense auteur Harry van Rijn
(89), zelf al meer dan zestig jaar actief
als vrijwilliger in vele organisaties en
acties, heeft ons toegezegd deze korte
verhalen te schrijven. In het volgende
nummer van Contact vindt u zijn eer-
ste bijdrage die, hopen we, nog door
vele zullen worden gevolgd.
Het zou fijn zijn als u die korte ver-
halen gaat lezen. Dan zult u ontdek-
ken dat vrijwilligerswerk leuk is en
zinvol. En dat u er zelf ook veel vol-
doening in zult vinden. Er zijn vele
mogelijkheden om mee te doen.

Meer weten over het vrijwilligers-
werk in Vorden? 
U kunt ons voor informatie bel-
len op nummer 0575 553405.

Profiel
van een
vrijwilliger
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Een parcours van 65 kilometer uit-
zetten is een enorme klus en wat te 
denken van ‘the day after ‘, de zon-
dagmorgen. Toen opnieuw de han-
den uit de mouwen, want de wegen 
moesten weer in de oude staat wor-
den terug gebracht. De zandwegen 
en akkers werden door een aantal 
loonwerkers met groots materieel ge-
vlakt, geveegd en geschaafd. En ook 
dat behoort bij de organisatie van een 

Oost Gelderland Rit (enduro) waaraan 
circa 275 coureurs deelnamen. Het 
was trouwens hartverwarmend om 
te zien hoe de inwoners uit het buurt-
schap Delden de Vordense motor-
club een hart onder de riem staken. 
De leden van De Graafschaprijders 
rijden al bijna een halve eeuw hun 
rondjes en onderlinge wedstrijden op 
het befaamde Delden- circuit. Echter 
de laatste maanden is het stil op het 

crossterrein omdat omwonenden de 
motorclub de toegangsweg naar het 
circuit hebben ontzegd. 
Daarover dient in december bij het 
gerechtshof in Arnhem een hoger 
beroep die door De Graafschaprijders 
is aangespannen. Zaterdag tijdens de 
Oost Gelderland Rit werd één van de 
crossproeven gehouden op een stuk 
land van de familie Rossel, op een 
steenworp afstand van het ‘Delden- 
circuit’ . Er waren veel bewoners uit 
het buurtschap Delden aanwezig om 
de coureurs en hun ronkende moto-
ren bezig te zien of zoals een gebo-
ren en getogen Deldenaar opmerkte: 
‘ Prachtig om de coureurs te zien 
rijden. We hebben hier al een halve 

eeuw motorsport. Ik weet niet an-
ders, wij zijn er mee opgegroeid, het 
hoort gewoon bij ons. Ik hoop dat het 
nog jaren zo blijft. Jammer dat een 
paar mensen uit de buurt er anders 
overdenken. Dat staat in geen enkele 
verhouding tot het overgrote meren-
deel van de inwoners, die vinden dat 
en Delden en de motorclub bij elkaar 
horen’. 

De eerste deelnemers aan de Oost 
Gelderland Rit gingen zaterdagmor-
gen om 8.30 uur nabij het sportcom-
plex van Ratti aan de Eikenlaan van 
start (57 inters, 137 nationalen, 77 
daglicenties. Dat laatste was voor de 
VAMC een record. Behoudens een 
paar pleisters heeft de EHBO Vorden 
(gelukkig) niets te doen gehad. Voor-
zitter Gerben Vruggink zette tijdens 
de prijsuitreiking vijf Zesdaagse rij-
ders (allen lid van de VAMC) vanwege 
hun uitstekende prestaties in Duits-
land in het zonnetje. Amel Advocaat, 
Mark Wassink, Robin Nijkamp, Bas 
Klein Haneveld, Hans Polsvoort en lid 
van het begeleidingsteam Jan Broek-
hof, mochten na de lovende woorden 

van Gerben een boeket bloemen in 
ontvangst nemen die gratis beschik-
baar waren gesteld door Kettelerij
Bloembinderij te Vorden. 

Verder werden ook de gemeente 
Bronckhorst, de vele grondeigenaren
en aan- wonenden van de route, de
bewoners van de Kranenburg, grond-
verzetbedrijven, de EHBO en de vele
vrijwilligers bedankt voor hun me-
dewerking. ‘Al deze mensen heb je
nodig voor het welslagen van deze
enduro’, aldus Gerben Vruggink.
Daarna kreeg wedstrijdleider van de
KNMV, Wilco de Bruijn het woord.
Hij maakte de uitslagen bekend,
waarbij alle winnaars een fraaie be-
ker kregen overhandigd die beschik-
baar waren gesteld door Autoschade
Jansen & Gal B.V. uit Zutphen. Tot 
de VAMC De Graafschaprijders zei 
Wilco de Bruijn letterlijk: ‘ De VAMC
behoort tot één van de beste organi-
satoren van Nederland, wat betreft
de algehele organisatie van een der-
gelijk omvangrijk evenement. Er 
wordt hier werkelijk aan ieder detail
gedacht’, zo sprak hij.

Vlekkeloze organisatie Oost Gelderland Rit

Delden enthousiast over crossproef in achtertuin

Vorden - De 49e editie van de Oost Gelderland Rit die afgelopen zater-
dag door de VAMC De Graafschaprijders uit Vorden werd georgani-
seerd, is zeer succesvol verlopen. Mede door het prachtige weer, werd 
het een schitterend evenement, met na afloop alleen maar lovende 
woorden van de deelnemende coureurs. Er waren ongeveer 140 vrijwil-
ligers in touw om alles in goede banen te leiden.

Grote deelname Oost Gelderland Rit.  foto Henk Teerink

Dakar specialist Kees Koolen en inwoner van buurtschap Delden, in zijn eigen achtertuin. 
foto Henk Teerink

Antoon Huijben is een ervaren foto-
graaf die zich laat verrassen door het 
moment. Door de essentie vast te leg-
gen, het los te maken van de omge-
ving ontstaan zijn beelden: een spel 
van lijnen, structuren, een vervreem-
dend beeld, een verstillend beeld. Het 
doet er niet toe wat en waar het is, 
maar dat het er is: de ervaren schoon-
heid van het moment. Hij laat dat 
beeld het liefst onberoerd, al biedt 
Photoshop de mogelijkheid zijn re-
sultaten te optimaliseren.
Maria Huijben schildert realistisch 
met een sterke verbeeldingskracht. 
Fantasieverhalen en muziek zijn 
haar inspiratiebronnen. Ze beheerst 
vele technieken: acrylverf, (kleur)
potlood, oliepastel, Oost-Indische 
inkt of sepia. In haar recente werk 
koos ze voornamelijk voor acrylverf 
op paneel of doek. Haar schilderijen 
zijn behalve in Nederland in particu-
lier bezit in Noorwegen, Zwitserland, 
Brazilië en de Verenigde Staten. Met 
veel succes maakt ze sinds enkele ja-
ren ook armbanden, broches, colliers 
en hangers. Hiervan is een ruime col-
lectie in Galerie De Burgerij te zien. 
Zie ook www.deburgerij-vorden.nl. 
De openingstijden zijn : zaterdag en 
zondag van 13.00 – 17.00 uur. Zon-
dag 9 december participeert Galerie 
De Burgerij in Kunst Zondag Vorden 
en is de galerie vanaf 11.00 uur open.

Foto’s, schilderijen en sieraden 
expositie in Vorden
Vorden - In Galerie De Burgerij, 
Zutphenseweg 11 te vorden is 
van zaterdag 3 november tot en 
met zondag 16 december 2012 de 
tentoonstelling ‘Momenten van 
schoonheid en verhalen van fan-
tasie’ te zien met foto’s van An-
toon Huijben en schilderijen en 
sieraden van Maria Huijben. De 
opening is om 14.30 uur.

Pooh Now speelt rock ’n roll met een 
Americana tintje. Ze spelen covers 
variërend van Creedence Clearwater 
Revival tot Bruce Springsteen, veelal 
meerstemmig, aangevoerd door Ar-
jan Klein Geltink. Door toevoeging 
van een trekzak krijgt de muziek een 
eigen sfeer, alsof men in de binnen-
landen van het zuiden van Amerika 
is!
Daarnaast zal Strike! het podium 

betreden. Zij brengt: ‘Rock met een
Billy randje’. Deze band herbergt
veel ervaring met leden uit bands
als onder andere Kas Bendjen en The
Avalanche. Zij brengen pure Rock 
‘n Roll met hun energieke zangeres 
Renske Zenhorst en stuwende contra-
bas van Bert Radstake. Gitarist Robert
Wagenvoort en drummer René Groot
Wassink maken de band compleet. 
Ze spelen covers van onder andere
Brian Setzer, Volbeat en Johnny Cash.
Tevens overgieten ze andere num-
mers met een rock and Billy sausje. 
Er wordt entree gevraagd.
Zie ook de advertentie elders in de
krant.

Rocknight bij De Zwaan
Hengelo - Rock’n Roll tijdens de 
Rocknight! Op zaterdag 27 ok-
tober spelen de bands Strike! en 
Pooh Now in Café de Zwaan in 
Hengelo. Aanvang 21.00 uur.

Het financieel verslag ligt een half 
uur voor aanvang van de vergadering 
ter inzage. 
De notulen staan in de nieuwsbrief 
die de donateurs hebben ontvangen 

en op de website van de Bronkhorster
Molen.
Na de pauze zullen een aantal, boven
water gekomen dia’s van de restau-
ratie van de molen worden vertoond.
Iedereen is welkom om deze vergade-
ring bij te wonen.
Meer informatie is te vinden op de 
website www.bronkhorstermolen.nl. 
Vanwege de vergadering op zaterdag
27 oktober aanstaande is de molen
‘s middags gesloten.

Stichting de Bronkhorster Molen

Jaarlijkse donateurs-
vergadering
Bronkhorst - Op 27 oktober 
houdt Stichting De Bronkhorster 
Molen haar jaarlijkse donateurs-
vergadering in Café-restaurant ’t 
Wapen van Bronkhorst aan het 
Gijsbertplein 1344, nr. 1.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus van 20 en 21 oktober: 
Quintus HS1-Reflex HS1: 23-10. Quintus DS1-Reflex DS2: 5-8. Quintus HA1-
Tyfoon HA1: 20-6.
Apollo ‘70 HS2-Quintus HS2: 15-11. HV Angeren D2-Quintus D1: 3-9. Minerva
HB1 – Quintus HB1: 11-5.

H a n d b a l

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Samen met zijn vrouw Ina vertelt 
hij enthousiast over het bezoek dat 
een 26 man sterke Nederlandse fol-
kloristische dansgroep aan de World 
Folkloriade in Zuid- Korea heeft 
gebracht en waar de Nederlanders 
15 optredens hebben verzorgd. Tus-
sen twee haakjes, de World Folklo-
riade voor wereldvrede, ook wel de 
folkloristische Olympische Spelen 
genoemd, is een internationaal fol-
kloristische festival dat elke vier jaar 
door de CIOFF (voluit Councel of Or-
ganizations of Folklore Festivals and 
Folk Arts) is gelieerd aan de UNESCO, 
de VN organisatie die vooral bekend 
is om de werelderfgoed lijst. Als part-
ner zorgt de CIOFF vooral voor het in 
stand houden van cultureel erfgoed. 
De World Folkloriade heeft ook als 
doel via wereldwijde contacten het 
stimuleren van vriendschappen en 
vrede.
Ina Eskes: ‘In Nederland hebben we 
vier folkloristische districten. District 
Oost was uitgenodigd voor het festi-
val in Zuid-Korea. Van het gezelschap 
van 26 personen, kwamen er zeven 
uit de gemeente Bronckhorst (Steen-

deren en Vorden )en de rest uit Twen-
te en omstreken. Na een vliegreis van 
16 uur werden we op het vliegveld 
van Seoel afgehaald. De eerste twee 
nachten hebben we in een school 
geslapen. Heel apart, de meesten 
van ons sliepen op een matje op de 
grond. Daarna werden we in hotels 
ondergebracht’, zo zegt ze. Daar was 
het volgens echtgenoot Adriaan qua 
inwendige mens, genieten. ‘Onvoor-
stelbaar wat wij daar allemaal geser-
veerd kregen. In Korea wordt zeker 
drie keer per dag warm gegeten en 
heb je keuze uit wel tien tot 15 soor-
ten groentes’, aldus Adriaan Eskes. 
Gedurende de twee weken van hun 
verblijf namen dansgroepen uit 43 
landen dagelijks deel aan het festival. 
De World Folkloriade trok maar liefst 
600.000 bezoekers! De dansgroep uit 
Nederland had telkens optredens van 
5, 10 of 15 minuten en daarnaast 
veel parades lopen over het festival-
terrein. Adriaan: ‘Ons programma 
bestond uit dansen zoals (uiteraard) 
de Driekusman, Hakke Teen, Ber-
kelwals, Pot met bonen, noem maar 
op. De burgemeester van de stad 

Anseong (2 miljoen inwoners) waar 
het festival werd gehouden, danste 
zelf ook enthousiast mee. De Korea-
nen vonden onze klompen prachtig. 
We hebben ze allemaal als souvenir, 
weggegeven’, zo kijkt hij terug. Ina 
Eskes: ‘Het was allemaal heel indruk-
wekkend, al deze landen door elkaar 
heen, gezellig dansen met elkaar en 
met het Engels als voertaal, veel klet-
sen.
In Nederland maken wij ons grote 
zorgen over de terugloop van leden 
(vergrijzing )bij de verschillende ver-
enigingen. Zo dansen wij als Knup-
duukskes uit Vorden al een poos sa-
men met de groep uit Barchem en zie 
je overal dat meer verenigingen zijn 
gaan samenwerken. In veel landen 
in de wereld floreert de folklore opti-
maal. Neem bijvoorbeeld een land als 
Zuid- Korea. Daar worden studenten 
aangespoord om de folklore dansen 
in ere te houden. Daardoor zien veel 
jongelui middels uitstapjes naar fes-
tivals in andere landen, veel van de 
wereld’, zo zegt ze. Adriaan en Ina 
Eskes dansen samen al 26 jaar bij De 
Knupduukskes uit Vorden. Adriaan: 
‘Voor ons is het een hobby voor twee. 
We houden allebei erg van dansen en 
van reizen. Zo’n trip van veertien da-
gen naar Zuid-Korea, dansen en het 
bezichtigen van een stad als Seoel (15 
miljoen inwoners), we hadden het 
voor geen goud willen missen’, zo 
zegt hij.

‘Guus Hiddink is daar nog steeds de tweede koning’

Ina en Adriaan Eskes folkloretrip 
in Zuid Korea

Vorden - ‘Toen de Koreanen hoorden dat wij uit de Achterhoek kwa-
men, dichtbij de geboorteplaats van Guus Hiddink, werden zij laaiend 
enthousiast. Onvoorstelbaar hoe populair Guus Hiddink daar nog al-
tijd is. (Tien jaar geleden eindigde Zuid- Korea onder leiding van Guus, 
tijdens de wereldkampioenschappen voetbal, op de vierde plaats, red.). 
Hij wordt daar op handen gedragen. Guus Hiddink is gewoon de twee-
de koning van Zuid-Korea’, zo vertelt Adriaan Eskes lachend.

Links Adriaan en uiterst rechts Ina Eskes.

Tarot kan een ontdekkingsreis zijn, 
waarin we telkens weer nieuwe delen 
van onszelf tegenkomen, leren ken-
nen en integreren. De Tarot kan wer-
ken als hulpmiddel tot persoonlijke 
ontwikkeling (bewustwording), als 

gids op de weg die we gaan, als spie-
gel van wat er in ons leeft en gezien
wil worden. De Tarot is een uitnodi-
ging om onbevooroordeeld te kijken.
Het oordeelt niet en er zijn ook geen
‘goede’ of ‘slechte’ kaarten. Het zijn
allemaal aspecten van wie we (ook)
zijn. Het spel begint niet voor niets 
met De Dwaas, die argeloos, maar vol
vertrouwen zijn reis begint.

Inschrijven is verplicht via de biblio-
theek of via 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl.

Kennismaking met 
 beeldentaal Tarot
Hengelo - Philomene Strijthagen 
is Tarotkundige en psycho-ener-
getisch therapeut. Zij geeft op 
woensdagavond 7 november in 
de bibliotheek van Hengelo een 
introductie over werken met de 
Tarot.

Zaterdagavond speelden de Heren 
A-Jeugd een thuiswedstrijd tegen Ty-
foon HA1 uit Hattem. In sporthal De 
Kamp kreeg Quintus voldoende ge-
legenheid tot scoren in tegenstelling 
tot Tyfoon. Uitslag 20-6.
Zondag de 21ste speelden de Dames 
Senioren en Heren Senioren 1 hun 
thuiswedstrijden. Om 11.00 uur 
startte de wedstrijd tussen de Dames 
van Quintus en Reflex uit Varsseveld. 
In de eerste helft had het thuisteam 
alles nog in eigen hand. De tegenstan-
der was zeker niet beter, maar Quin-
tus had teveel balverlies en teveel ver-
dedigende fouten waardoor er veel 7 
meters ontstonden. Hun keeper was 
Women of de Match. In de tweede 
helft ging het spel beter, maar wer-
den goede aanvallen niet binnen de 
palen afgemaakt. De tegenstander 
liep hierdoor uit naar 5-8 winst. Ze-
ker geen wedstrijd die zij hadden 
hoeven verliezen.
De Heren Senioren 1 kwamen uit 
tegen gastteam Reflex HS1. De Quin-
tusheren waren gewoon beter, zij 
speelden de ballen goed uit. Door 
goed wisselbeleid en het goed laten 
invallen van de A-jeugd kreeg het 
team complimenten voor het spel. 
Uitslag 23-10. Met deze tweede ge-
wonnen wedstrijd behouden zij de 
eerste positie in hun poule.
De Quintus Heren B-Jeugd ging naar 
Gaanderen. In Sporthal De Pol speel-
den zij tegen Minerva HB1. Quintus 
speelde de eerste helft heel goed, 
stond met 5-4 achter in de rust. Zij 
hadden alle kans om de wedstrijd 
naar hun hand te zetten. Helaas kon-

den ze het niveau van de eerste helft
in de tweede helft niet vasthouden. 
Jammer, maar het geeft zeker aan dat
het er wel in zit. Uitslag 11-5.
De Quintus Heren Senioren 2 speel-
de tegen Apollo ‘70 HS2 in het Kon.
Beatrixcentrum in Wehl. De Quin-
tusheren hadden een goede start,
met goede combinaties. Ze kwamen
snel op voorsprong wat door gedegen
spel werd uitgebouwd tot een rust-
stand van 7-10. Na de rust kon Quin-
tus niet meer tot scoren komen met
slordig, gehaast spel met veel balver-
lies. Apollo was wel succesvol, uitslag
15-11.
Ook de D-Jeugd ging op pad. Zij trof-
fen HV Angeren D2 in Sporthal Wal-
burgen in Gendt. De spelers uit Hen-
gelo speelden een prima wedstrijd en
wonnen met ruime winst van Ange-
ren: 3-9.

Het programma van 28 oktober, met
alle wedstrijden van SV Quintus in
Sporthal De Kamp:
10:00 uur D-Jeugd Quintus D1 tegen
Grol H.V. D1; 10:45 uur Gemengd C-
Jeugd Quintus GC1 tegen UGHV GC1;
11:30 uur Gemengd C-Jeugd Quintus
GC2 tegen Duiven GC2. 12:15 uur He-
ren B-Jeugd Quintus HB1 tegen Dui-
ven HB1; 13:10 uur Heren A-Jeugd
Quintus HA1 tegen Duiven HA1;
14:15 uur Dames Senioren Quintus 
DS1 tegen Huissen HV DS2; 15:20 uur
Heren Senioren Quintus HS2 tegen
Huissen HV HS3; 16:25 uur Heren 
Senioren Quintus HS1 tegen ESCA-
Handbal HS2.

Handbalnieuws van Quintus

Heren Senioren 1
behouden eerste positie

Hengelo - Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober speelden zes teams
van SV Quintus hun wedstrijden. De D-Jeugd, de A-Jeugd en Heren 
Senioren 1 behaalden winstpunten. De Quintus Heren 1 staan na twee
gewonnen wedstrijden in hun poule op een eerste plaats.

Het eerste Heren Senioren team van Quintus behaalde wederom winstpunten.

Het team wordt plaatselijk aangevuld 
met bijvoorbeeld een kinderfysiothe-
rapeut, een diëtiste en/of plaatselijke 
verenigingen. Ouders/opvoeders kun-
nen het team alle grote en kleine op-
voedvragen voorleggen. Voor de kin-
deren zijn er tal van beweegspelletjes 
waaraan ze mee kunnen doen. Als 
klap op de vuurpijl is er voor de kin-
deren een leuke wedstrijd: wie heeft 
de lekkerste en gezondste traktatie? 

Alle kinderen kunnen hun eigen 
traktatie inleveren en aan het einde 
van de opvoedmarkt wordt bekend 
gemaakt wie de lekkerste en gezond-
ste traktatie heeft gemaakt. En daar 
zijn leuke prijsjes mee te winnen.

Opvoeddeskundigen
 Het Team jeugd en gezin Bronck-
horst bestaat uit vier opvoeddeskun-
digen en is een aanspreekpunt voor 

alle vragen over het opvoeden en 
opgroeien van kinderen van 0 tot 
23 jaar. Het team bestrijkt meerdere 
vakgebieden, van maatschappelijk 
werk tot jeugdverpleegkundige, en 
werkt nauw samen. Ouders/opvoe-
ders kunnen hierdoor alle soorten 
opvoedvragen stellen en advies en 
praktische tips krijgen. De positieve 
ontwikkeling van het kind en de ei-
gen krachten en talenten van de ou-
ders staan hierbij centraal. Leden van 
het Team jeugd en gezin maken ook 
deel uit van het zorgteam, dat elke 
basisschool sinds kort heeft. 
Meer informatie vindt u op 
www.cjgbronckhorst.nl.

Team jeugd en gezin op pad om ouders te ontmoeten

Opvoedmarkten met traktatiewedstrijd
Hengelo - Team jeugd en gezin Bronckhorst gaat op pad om ouders en 
opvoeders te ontmoeten. De komende maand organiseren ze kleine 
gezellige, informatieve markten met als thema ‘gezondheid en bewe-
gen’. Op woensdagmiddag 24 oktober staat het Team klaar in de bibli-
otheek van Hengelo.

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

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

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Empereg:
1. Lastig. “Wat kan ‘jannao toch empereg waezen.”
2. Ongeduldig. “Neet zo empereg, wi’j hebt de tied wal.”

 B. Haegen:
1. “Brandhaegen.” Turf opzetten om het te laten drogen. 

“Ik mot nog wat brand haegen.”
2. “Zich haegen.” Zich opknappen. “Ik mot mi’j nog luk 

haegen veur a’k oetgao.” “Dee ’t zich good haeget, kump 
ter geeuw oet.”

 C. Opspöllen: “Hen opspöllen (gaon).”(Bij iemand) hevig 
protesteren. “Hee is naor de börgemeister hen opspöllen.”

“In 2009 hielden wij in het Graaf-
schapstadion het eerste symposium 
Mens@Techniek waar wij onze visie 
op mens en techniek aan anderen 
hebben over kunnen brengen. In 
2010 hielden wij Mens2Techniek, een 
workshop waarin onze medewerkers 
hun creatieve ideeën rond dit thema 
kwijt konden en lieten zien! En nu is 
er dan Mens&Techniek”, aldus een 
manager van De Lichtenvoorde. “Op 
de cliëntendag van 3 november is er 
voor gekozen om de mens met zijn 
verstandelijke beperking en zijn ver-
wanten centraal te stellen. Wij willen 
graag cliënten en verwanten infor-

meren en willen ook door hén geïn-
formeerd worden. Wellicht hebben 
mensen met een beperking of hun 
verwanten zelf zeer goede ideeën 
over hoe zij of wij de techniek kun-
nen gebruiken. Ook willen wij onze
gezamenlijke kennis over techniek in
de zorg delen. En wensen en dromen
op dit gebied van cliënten en verwan-
ten horen.” 

Daarover gaat deze dag. Wat heeft 
een cliënt nodig om de zelfredzaam-
heid en zelfstandigheid te behouden
of uit te breiden? Welke techniek kan
daarbij behulpzaam zijn? En hoe ziet
dat er praktisch uit? Dat willen zij die
dag allemaal aan elkaar laten zien! 

In Oost-Gelderland ondersteunt en
begeleidt De Lichtenvoorde mensen 
van jong tot oud in wonen, werken
en leven. Of zij een verstandelijke be-
perking, ontwikkelingsachterstand
of autisme spectrum stoornis heb-
ben. Omdat iedereen zijn eigen leven
heeft, ondersteunt De Lichtenvoorde
waar nodig. Kijk voor meer informa-
tie op www.delichtenvoorde.nl of op
www.delichtenvoorde.com

Cliëntendag 
Mens&Techniek
Lichtenvoorde/Doetinchem - Op 
zaterdag 3 november organiseert 
zorginstelling De Lichtenvoorde 
een inloopdag voor cliënten en 
verwanten over Mens&Techniek. 
Al eerder organiseerde De Lich-
tenvoorde symposia over de rela-
tie tussen mens en techniek. Kern 
hierbij is de visie dat mensen met 
een verstandelijke beperking met 
behulp van techniek zelfstandi-
ger kunnen leven en wonen. En 
daar meerwaarde aan ontlenen!

Op maandag 29 oktober zal Mw. Wil-
lemien Eelderink uit Zelhem mee-
werken aan het programma. In de 
uitzending van 5 november is er een 
overdenking te beluisteren van dhr. 
G.J. Bos uit Laag Soeren. Dhr. Wim 
Scheerder uit Doetinchem werkt mee 
aan de uitzending van 12 november.

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. De kabelfrequenties van
Radio Ideaal zijn voor heel Oost-Gel-
derland FM 91.1 of 94.00. De etherf-
requenties zijn 105.1 t/m 107.7 en via
internet www.ideaal.org.

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

Dat betekende in de leeftijdscategorie 
(boven de 60 jaar) een tweede plaats. 

Alleen een hardloper uit Australië 
was sneller. In het totaalklassement 

eindigde Ton ten Have op de 133e 
plaats. 

De tijd die hij dit jaar liep was 6 mi-
nuten en 27 seconden sneller dan de 
tijd die hij in 2011 liep.

Certificaat voor Ton ten Have Vorden

Vorden - Vordenaar Ton ten Have heeft onlangs de marathon in Li-
mone (Italië) nabij het Gardameer uitgelopen. Dat gebeurde in een tijd 
van 3 uur 28 minuten en 27 seconden.

De genodigden werden gevraagd 
geen cadeaus mee te brengen maar 
in plaats daarvan een gift over te ma-

ken voor de KWF Kankerbestrijding. 
De opbrengst was maar liefst 7.000 
euro. Maandag 15 oktober werd de 

cheque overhandigd aan Jan Puthaar, 
regiocoördinator van de KWF Kan-
kerbestrijding. De cheque werd over-
handigd door Foppe Atema, direc-
teur Goma BV in het bijzijn van Arie 
Teunissen en Jan Oortgiesen, beiden 
technisch directeur Goma Beheer BV.

Jubilerende Goma BV overhandigd cheque

Gift van 7.000 euro voor KWF 
Kankerbestrijding

Hengelo - Goma BV in Hengelo bestaat dit jaar vijftig jaar. Dit jubi-
leum werd onder meer gevierd met een bijeenkomst speciaal voor 
relaties op vrijdag 8 juni. Na het officiële gedeelte was er aansluitend 
gelegenheid om het bedrijf te bezichtigen.

KWF-afgevaardigde Puthaar (links) nam de cheque in ontvangst. Daarnaast Foppe Atema, Arie Teunissen en Jan Oortgiesen.

De Herfstrit met een lengte van 
circa 50 kilometer is uitgezet door 
Harry Horsting en Jan luiten. Het is 
tevens de laatste clubrit van 2012. 

Er kan gereden worden in een A 
– of B- Klasse. Beginners kunnen 
deelnemen in de C- klasse. Men kan 
zich vanaf 13.00 uur inschrijven bij 

’t Kontaktpunt ( clubhuis van De 
Graafschaprijders ) aan de Eiken-
laan 2a. De start is tussen 13.30 en 
14.15 uur.

Herfstrit VAMC De Graafschaprijders Vorden
Vorden - De Vordense auto en motorclub De Graafschaprijders or-
ganiseert zondag 28 oktober een Herfstrit, een oriëntatie- puzzelrit 
voor auto’ s, waaraan iedereen kan meedoen.

De vogels moeten op donderdag 15 
november gebracht worden. 

De keuring vindt op vrijdag 16 no-
vember plaats en de opening en de
bekendmaking van de kampioenen
is op zaterdagmorgen 17 november
om 10.00 uur. U kunt een inschrijf-
formulier en het reglement opvragen
bij de secretaris van ‘Vogelvreugd’ 
Zelhem, dhr. Han Peppelman, tel. 
0314 625577. 

De gegevens zijn ook te vinden en te
downloaden via de website 
www.vogelvreugd-zelhem.nl.

Het Open Kampioenschap 
van Bronckhorst
Zelhem - Vogelvereniging ‘Vogel-
vreugd’ uit Zelhem nodigt vogel-
kwekers in de regio uit om deel te 
nemen aan het open kampioen-
schap van Bronckhorst. Deelne-
mers kunnen zowel enkelingen, 
stellen als stammen inzenden. De 
vogels moeten geringd zijn met 
erkende vaste pootringen. De in-
schrijving sluit op 1 november.



Molenenk 20, Hengelo Gld. Winkelskamp 2, Hengelo Gld.

www.onstenkmeubelen.nl

OKTOBER WOONMAAND
PROFITEER NOG SNEL!!

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

10% KORTING EN 19% BTW
DE GEHELE COLLECTIE MET

 

Accessoires
Verlichting

Schilderijen
Sierkussens

Karpetten

Tevens hét adres voor:

NAJAARSOPRUIMING IN HENGELO



OKTOBER/NOVEMBER

ACTIE
5 EURO KORTING 
OP EEN 
KLEURBEHANDELING

10% KORTING 
OP EEN PRODUKT 
NAAR KEUZE

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

Nieuw vanaf 15 oktober 2012

ARENDSEN
uw verfspecialist

ARENDSEN Kerkstraat 2, 7255 CB Hengelo. Tel. (0575) 46 41 90     Alle aanbiedingen zijn geldig van 15 t/m 27 oktober.

10% korting
op het hele HG ASSORTIMENT

SIKKENS, RUBBOL, AZ, EPS, SB

30% korting

Veveo muurverf
professionele kwaliteit

die de schilder ook gebruikt

Wit van 110,00 voor 69,00
Lichte kleur van 119,00 voor 79,00

Muurverfset
met emmer, rol en rooster

van 8,50 voor 6,95

10% korting
OP ALLE VERFARTIKELEN*

* uitgezonderd aanbiedingsartikelen

Speciale aanbieding
GLASWEEFSEL BEHANG

van 2,55 voor 1,95 p/m

van 3,55 voor 2,20 p/m

Wij hebben een prachtige

COLLECTIE BEHANGBOEKEN
Deze kunnen wij kamergewijs leveren.

Nu 10% korting
op alle behang.

NAJAARSOPRUIMING IN HENGELO



25%
op alle kinderschoenen 

en laarzen

korting 
O.A Red-Rag ,Gattino,Quick,LeCoq Sportif,

Shoesme,Braqeez,Hip,Develab,Unisa,Munich

NAJAARSOPRUIMING IN HENGELO



ER IS EEN STIHL
VOOR ELKE JOB

DE VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

VOOR IEDER
WAT WILDS

MSE 140 C-Q

ACTIEPRIJS

€ 169

MS 211

ACTIEPRIJS

€ 329
€ 384

MS 170 D

ACTIEPRIJS

€ 199

MS 211

ACTIEPRIJS

€ 329
MS 341

ACTIEPRIJS

€ 829

BGE 71

ACTIEPRIJS

€ 99

BR 200

ACTIEPRIJS

€ 399

SH 56-D

ACTIEPRIJS

€ 299

HS 45
ACTIEPRIJS

€ 299

HSA 65

ACTIEPRIJS

€ 399

BG 56-D

ACTIEPRIJS

€ 249

NAJAARSOPRUIMING IN HENGELO
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INTERIM MANAGER BEDRIJFSBUREAU M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO1061803

Werkzaamheden
Het betreft een interim functie voor de duur van ongeveer een jaar in verband 
met het vrijstellen van de huidige manager voor de voorbereiding van een 
nieuw te implementeren ERP systeem. In deze functie stuur je de afdelingen 
werkvoorbereiding (3 FTE) en inkoop (1FTE) aan. Je initieert de operationele 
productie en de engineersplanning, je coördineert, verzamelt en rappor-
teert betreffende de operationele productiegegevens, ook controleer je en 
onderhoud je procedures en je neemt deel aan diverse overlegstructuren. 
Je ontvangt leiding van de plantmanager en voorziet hem van informatie 
waar nodig.

Functie eisen

INTERIM HOOFD ADMINISTRATIE M/V (24-32 UUR)
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO1061805

Werkzaamheden
Het betreft een interim functie voor de duur van ongeveer een jaar in verband 
met het vrijstellen van de huidige manager voor de voorbereiding van een 
nieuw te implementeren ERP systeem. Je geeft dagelijkse leiding aan de 
afdeling Administratie (1 FTE). Jouw taken als administrateur bestaan onder 
meer uit: het optimaliseren van de administratieve organisatie, je controleert 
en onderhoud procedures, je levert tijdig gegevens aan van financiële aard, 

crediteuren, je bent verantwoordelijk voor een zodanig functionerende boek-
houding, dat je aan de hand hiervan een correcte balans, verlies - en winst 
rekening en toelichting hierop kan vaststellen, je stelt management- en af-

het opstellen en voorbereiden van de jaarbegroting behoort tot jouw taken.

Functie eisen

MONTEUR HYDROLIEK M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VVN1061759

Werkzaamheden

locatie. Voor jouw functie als monteur hydrauliek beschik je over meerdere 
testbanken, inclusief moderne hydraulische meetapparatuur waarmee je on-
derdelen en installaties test en daaruit rapportages maakt. Soms bezoek je de 
internationale opdrachtgevers om de door jou gerepareerde en gereviseerde 
installaties in bedrijf te nemen
 
Functie eisen

PRODUCTIELEIDER M/V
Omgeving Deventer/Zwolle - Fulltime - vacaturenr. VIA1061976
 
Werkzaamheden
Het betreft een brede functie, waarbij je naast aansturing van de werkvloer 
ook verantwoordelijk bent voor de calculatie en werkvoorbereiding.
 
Functie eisen

-

SERVICE MONTEUR ELEKTRO M/V
Omgeving Deventer/Zwolle - Fulltime - vacaturenr. VIA1061955

Werkzaamheden
Je taken zijn het installeren, onderhouden en verhelpen van storingen van 
elektrotechnische machines bij bedrijven op locatie.

Functie eisen

LASSER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK1061857
 
Werkzaamheden

-

Functie eisen
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Voor een relatie in de omgeving van Lichtenvoorde zoeken wij een:

PROJECT ENGINEER M/V
fulltime – vacaturenr. VIO1062003

Als Project Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerp 
van functionele lay-outs voor interne transportsystemen in de 
voedingsmiddelen industrie. Daarbij werk je samen met de project-
manager en de project engineer Elektro & Besturing. Je maakt ef-
ficiënt gebruik van standaardfuncties en stelt specificaties op voor 
klantspecifieke onderdelen. Afhankelijk van de projectomvang werk 
je de onderdelen alleen of samen met één of meerdere detail engi-
neers volgens planning uit. In je rol als lead engineer controleer je 
de voortgang van de technische uitvoering van de werkzaamheden 
en houd je het constructiedossier van het project up to date. Indien 
nodig voer je gedurende alle fasen van het project, van opdracht tot 
en met oplevering, overleg met de klant en toeleveranciers.

De kandidaat die wij zoeken is een zelfstandige, besluitvaardige 
persoon met een afgeronde HBO-WTB opleiding. Je beschikt over 
een goede beheersing van SolidWorks, ME-10 en/of AutoCad is 
een pré. Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in de machinebouw en bent 
bereid om zo nu en dan (inter)nationaal te reizen. Ook een goede 
beheersing van de Duitse en Engelse taal is belangrijk.
 
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.

Onze opdrachtgever HCI Betonindustrie, gevestigd in Hengelo (G) is een toonaangevende 
producent van prefab betonelementen voor de woning-, utiliteits-, weg- en waterbouw 
en de agrarische sector. HCI is de uitstekende gesprekspartner van de ontwerp- naar 
realisatiefase en weet met haar kennis en ervaring het bouwproces zo efficiënt mogelijk te 
laten verlopen. Zowel in kosten als in uitvoering. HCI Betonindustrie is opgericht in 1921 
en weet klanten vanuit een persoonlijke benadering deskundig van dienst te zijn. Om haar 

organisatie verder vorm te geven is HCI Betonindustrie op zoek naar een:

TECHNISCH COMMERCIEEL MANAGER M/V
met doorgroei-capaciteiten naar een directie positie

De functie
Als Technisch Commercieel Manager heeft u oog voor de commerciële activiteiten en 
bent u in staat om de interne organisatie verder te structureren. Als professioneel ge-
sprekspartner bent u in staat om technisch op een goed niveau te adviseren. U bent als 
MT lid verantwoordelijk voor de omzet, marge en het verdere professionaliseren van de 
organisatie. U vindt uitdaging in commerciële trajecten met veelal bedrijven uit de bouw-
wereld en initieert verbeterprocessen. Projectmatig bent u medeverantwoordelijk voor het 
implementeren van een nieuw aan te schaffen ERP Pakket. Met uw brede scope herkent 
u de interne- en externe belangen. U bent een ervaren manager die een discussie niet uit 
de weg gaat en heldere doelen op constructieve wijze weet te communiceren. De juiste 
kandidaat heeft een bewezen staat van dienst in de commerciële bouwwereld, een landelijk 

netwerk is daarbij een pré.

Functie-eisen
De Technisch Commercieel Manager die wij zoeken beschikt over een afgeronde HBO op-
leiding (bijv. HTS Bouwkunde) of soortgelijk niveau door bewezen praktijkervaring. U bent 
integer, innovatief, ondernemend en organisatorisch sterk. U heeft commerciële business 
to business ervaring in de bouw- of aanverwante sector en bent financieel goed onderlegd. 
U beschikt over een stevige werkmentaliteit, bent vertrouwenwekkend en een doorpakker.

De Werving en Selectie procedure van deze vacature is uitbesteed aan Euro Planit 
 Personeelsdienten. Wilt u reageren? Dan verozeken wij u een korte motivatie met  uitgebreid 
curriculum vitae te sturen aar i.olivier@europlanit.nl. Nadere informatie kan worden ingewon-

nen bij  mevrouw I. Olivier, te bereiken onder telefoonnummer: 0575 - 555518



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 43

van 22 t/m 27 oktoberwww.ah.nl

H E N G E L O 

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Extra veel Bonusvoordeel


