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Voor Geurt Harmsen was de onder-
scheiding geen verrassing. Geurt: ‘ Ik 
ben altijd op de vergadering van de 
VOV present. Dit keer wilde ik ver-
stek laten gaan, te veel pijn in mijn 
been. Toen ik mij bij Fred Jansen 
(secretaris van de VOV) afmeldde zei 
hij: ‘ Je moet wel komen Geurt, het is 
erg belangrijk, al is het maar tot de 
pauze’. Toen begon bij mij een lichtje 
te branden. Ik ben ere-lid en Lid van 
Verdienste van de VOV. Toen dacht 
ik al bij mij zelf, er zal wel meer aan 
de hand zijn’, zo zegt Geurt met een 
grote grijns ‘the day after’ in zijn wo-
ning aan de Burgemeester Gallees-
traat. Onderwijl echtgenote Annie 
koffie en appeltaart serveert merkt ze 
op: ‘Je hebt deze onderscheiding dik 
verdiend hoor Geurt. Het is een hele 
eer voor alles wat je gedaan hebt en 
nog doet’. Geurt knikt en is ook zicht-
baar ingenomen met de woorden van 
zijn vrouw.
En hij heeft het geweten ook, de 
hele kamer staat vol met bloemen 
en daarbij vele schriftelijke en tele-
fonische gelukwensen. Tijdens het 
gesprek komt voormalig huisarts 
Gerben Sterringa met echtgenote 
ook nog even langs om Geurt te fe-
liciteren en een ‘eigen gebakken ‘ 
koek te brengen. De ogen van Geurt 
Harmsen beginnen te glinsteren. Hij 
geniet overduidelijk. De inmiddels 80 
jarige Vordenaar heeft zich zijn leven 
lang voor tal van maatschappelijke 
doelen ingezet. Zo was hij een halve 

eeuw geleden mede-oprichter van IJs-
vereniging Vorden en vele jaren be-
stuurslid. Geurt: ‘De aanleiding was 
dat in die dagen de Vordensebeek 
(thans Baaksebeek) nogal eens buiten 
de oevers trad. Bertus Maalderink 
was daar op een winterse dag bezig 
een ijsbaantje te creëren, zodat de 
jeugd kon schaatsen.
Harre Wesselink, destijds fractievoor-
zitter van de VVD vroeg mij of ik mis-
schien een ijsvereniging kon oprich-
ten. Baron van Westerholt van kas-
teel Hackfort, eigenaar van de grond, 
vond het ook wel een goed idee en zo 
kwam er een vereniging tot stand’, 
zo zegt Geurt Harmsen die inmiddels 
erelid is. Het grappige is, Geurt heeft 
nooit geschaatst. Zegt hij: ‘ Ik ben zelf 
niet zo van sporten, wat ik leuk vind 
is om samen dingen op te zetten, iets 
voor de jeugd organiseren. De ijsver-
eniging is trouwens een fijne gezel-
lige club’, zo zegt hij. Ook heeft Geurt 
Harmsen aan de wieg gestaan van de 
oprichting van de Veilingcommissie 
Vorden. 
Geurt: ‘Dat was ongeveer vijftien jaar 
geleden. Het dak van de hervormde 
kerk moest opgeknapt worden. Dus 
moest er geld komen. Gerhard Wee-
vers senior, eigenaar van drukkerij 
Weevers zat toen in de geldwerving 
commissie. Hij vroeg mij om mee te 
helpen. Er moesten spullen ingeza-
meld worden. Ik zie het nog voor me, 
we gingen met paard en wagen door 
het dorp. Jan Rigterink liep voorop, 
gekleed in een zwart pak, zwarte ho-
ge hoed op en rinkelen met een grote 
bel. Wij er achteraan om spullen in 
te laden. We hadden in de gauwig-
heid heel wat bij elkaar zodat er bij 
hotel Bakker twee veilingen konden 
worden gehouden. Gerhard Wee-
vers had voor die gelegenheid een 

paar veilingmeesters opgetrommeld, 
prachtig allemaal. We vonden het zo 
leuk dat besloten werd om een Vei-
lingcommissie op te richten. Weevers 
heeft toen de ‘stukken’ voor de nota-
ris gemaakt’, zo zegt Geurt Harmsen 
die momenteel nog altijd dagelijks 
voor de Veilingcommissie in touw is. 
Vrij recent overhandigde hij namens 
deze commissie nog een cheque van 
75.000 euro voor de herinrichting 
van de hervormde kerk.
Geurt Harmsen maakt zich (nog 
steeds) verdienstelijk voor de gemeen-
schap. Zoals bijvoorbeeld voor de 

Koninklijke Onderscheiding

Geurt Harmsen Lid in de Orde van 
Oranje Nassau

Vorden - Afgelopen woensdagavond werd Geurt Harmsen tijdens de al-
gemene ledenvergadering van de Vordense Ondernemers Vereniging 
(VOV) in hotel Bakker, koninklijk onderscheiden. Geurt werd Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. De versierselen en oorkonde werden hem uit-
gereikt door burgemeester Henk Aalderink. Veelal wordt degene die 
wordt onderscheiden, onder ‘valse voorwendsels’ naar een bepaalde 
plek of bijeenkomst gelokt. Immers niemand mag weten wat er staat 
te gebeuren!

Geurt Harmsen en burgemeester Henk Aalderink bekijken de oorkonde

hobbyclub in de kelder van het dorps-
centrum. Ook is hij bestuurslid van
Cultuurfonds Vorden. Tot voor kort 
verrichtte Geurt ook veel werkzaam-
heden voor de VOV, vlaggenpalen
plaatsen, op diverse plekken in het
dorp borden plaatsen met daarop de
aankondigingen van evenementen. 
Ook heeft hij scouting Vorden met 
raad en daad bijgestaan bij het reali-
seren van het huidige troephuis. En
met alles wat Geurt doet geldt stee-
vast één ding: ‘Afspraak is afspraak’. 
Burgemeester Henk Aalderink stond
bij de uitreiking van de Koninklijke 
Onderscheiding uitvoerig stil bij de
verdiensten van Geurt Harmsen voor
de Vordense gemeenschap. ‘Wij zijn
erg trots op U’, aldus Henk Aalder-
ink. Namens de VOV sprak ook voor-
zitter Marcel Leferink waarderende
woorden tot Geurt en bedankte hij 
hem voor alles wat hij voor de on-
dernemersvereniging heeft gedaan. 
Geurt Harmsen wordt door de men-
sen die met hem te maken hebben,
alom gerespecteerd als een man die 
achter de schermen heel veel goeds
heeft gedaan (en nog doet). Dat alles
zonder aanzien des persoon, met een
hele grote mate van plichtsgetrouw!

Geurt Harmsen met lintje en de vele bloemen

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 Amaryllissen 
voor

  5.00

Bezoek onze vernieuwde 
website of kom langs 

in onze showroom
www.businesspointtelecom.nl

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK

Eerlijk en 
betrouwbare

schilder heeft nog 
tijd voor binnen- 
en buitenwerk.

Tel. 06-22 68 52 97



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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden,  4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 

 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Hervormde kerk Vorden:
Zondag 6 november 10.00 uur, Raad van Kerkendienst in de 
Geref. Kerk, Actie schoenendoos, pastor J. van Kranenburg.

Gereformeerde kerk Vorden:
Zondag 6 november 10.00 uur, Raad van Kerkendienst in de 
Geref. Kerk, Actie schoenendoos, pastor J. van Kranenburg.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 6 november 10.00 uur, Ds. Van Alphen.

R.K. kerk Vorden:
Zondag 6 november 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 5 november 17.00 uur Eucharistieviering, ’t Klooster, 
Dames- en Herenkoor.
Zondag 6 november 10.00 uur Woord- en communieviering, 
Groep 3, Herenkoor. 

Tandarts:
5-6 november P. Scheepmaker, Ruurlo, (0573) 45 25 13.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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       
Entreegebouw 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, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal  afde-
lingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Inten-
sive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van 
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig 
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU): 
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. 
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
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
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Rui-
terkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. 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
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 
 Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en 
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 
(0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 32 zorg-
verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is 
niet noodzakelijk.

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Jong Gelre Vorden-
Warnsveld presenteert op 
12, 18 en 19 november de 
revue: ‘De koningin van het 
witte goud’ in het dorpscen-
trum te Vorden. Beleef het 
sprookje! Kaarten zijn nu te 
koop in de voorverkoop.

Ben je de revue van Jong 
Gelre naar 1 keer kijken nog 
niet moe? Koop dan voor 
12,50 een passe partout!

Vlaai van de week

Stoofperenvlaai
6-8 personen € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Gevulde koeken 2 voor € 1,50
 Speculaasbroodje € 2,25
Aanbiedingen geldig van di 25 oktober t/m za 5 november.

Koningwinter staat 
voor de deur. Heeft u 
ze al, de IJSBAAN-
ABONNEMENTEN. Uw 
laatste kans is op zaterdag 
19 november 2011. Van 11.00 
uur t/m 16.00 uur. !!!

TE HUUR  APPARTEMENT
in Keijenborg; 2 gestoffeerde
kamers, keuken met in-
bouw apparatuur, complete 
badkamer, apart toilet. Met 
schuur en veel buitenruimte. 
Geen huisdieren. Tel. 06 - 
262.441.80. na 20.30u.

Heerlijke oliebollen uit 
Wichmond; ze zijn er weer 
op zaterdag 5 november. 
Verkoop ten bate van het on-
derhoudsfonds van de PKN 
te Wichmond

Open huis voor workshops 
Kerstdecoraties. Zondag 
12 nov. van 11 tot 16.00
uur. www.creatiefbymarjo.
nl M.Frederiks, Wiendelsw
1, Keijenborg. Tel: 0575-
463442

Dagmenu’s 2 t/m 8 november

Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 

maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 

Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 2 november Courgettesoep / Wiener Zwiebel-
rostbraten, gefrituurde uien en rode wijnsaus, aardappelen 
en warme groente.

Donderdag 3 november Andijviestamppot met spekjes, 
verse worst, jus en zuurgarnituur / bitterkoekjes bavarois 
met slagroom.

Vrijdag 4 november Mosterdsoep / Pangafilet op Oosterse 
wijze en zoetzure saus, aardappelen en groente.

Zaterdag 5 november (alleen afhalen/bezorgen) Spies 
brochette, kip en varkenshaas, knoflooksaus, aardappelen 
en salade / IJs met slagroom.

Maandag 7 november Groentesoep / Zigeunerspies met 
stroganoff saus, aardappelen en rauwkostsalade.

Dinsdag 8 november Wiener Schnitzel met gebakken aard-
appelen warme groente / IJs met Slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 

of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 

even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

HAARDHOUT, gekloofd!!
Afgehaald à € 60,- p/m3 
omg. WILDENBORCH Info: 
0654 223023

Te koop: eieren van jonge 
hennen, 20 voor € 1,-. H. 
Weenk Schutterstraat 12.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 7 november. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Knapperige Rubens of Fuji appelen   
 1 kilo 1.99

Gesneden boerenkool
zonder stronkjes    250 gram 0.99
Hollandse bloemkool    per stuk 1.19
Huisgemaakte wildpeper met puree,
rode kool en stoofpeertje + GRATIS
bakje appelcompote per persoon 8.95

Woensdag rauwkostdag!!!
Bij iedere aankoop bakje rauwkost gratis

Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16, 

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

Alleen op afspraak.

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

Kranenburgs Carnaval  
ism  café Uenk organise-
ren 11-11-11 party aanvang 
21.11 uur, bij café Uenk te 
Vorden, verkleden mag, live 
muziek,gratis entree.

-



NIEUW:

BLOND 
VOLKOREN

100% ZACHT VOLKOREN

NORMAAL 2.65
NU VOOR

    2.25

WITTE 
KADETJES

NU 6 VOOR    2.15

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 1 t/m zaterdag 5 november

STOOFPEREN 
VLAAI

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Schuurverkoop
op niveau

Elke zaterdag tot 
17 december 

11.00-16.00 uur

Servieskast
Whemerweg 20 – Almen

06-38891801
www.servieskast.nl

Elke zaterdag tot 
17 december 

11.00-16.00 uur

Afscheid nemen is
met dankbare handen meedragen
al wat herinnering waard is.

Na het overlijden van onze moeder, oma en over-
grootmoeder

Jans Groot Jebbink-Haaring

mochten wij vele blijken van medeleven ontvangen. 
Uw warme aandacht heeft ons erg goed gedaan. 
Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar.

Gerrit en Diny
Wim en Ada
Bert en Elma
Renske en Frans
Klein- en achterkleinkinderen

November 2011

Hier zijn geen woorden voor,
om iemand te moeten missen die onmisbaar is.
Het doet ons goed te weten dat Fred,
niet alleen voor ons zo bijzonder was.

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk 
te bedanken. Die overweldigende belangstelling 
heeft ons veel steun gegeven na het overlijden van 
mijn allerliefste man en onze papa.

Ing. Fred Eggink

 Janny Eggink-Kuenen
  Bas
  Janneke

Halle, november 2011

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

Schoonmaakbedrijf Huurneman
Glazenwasserij

Maakt uw uitzicht mooier!
Hengelo Gld.

Bobby Huurneman
Tel. 06-26798432

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Graag danken wij u voor uw medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader en opa

Jos Hermsen

Uw aanwezigheid, condoleance, warme brieven en 
troostende woorden hebben ons ontroerd en zijn 
ons tot grote steun.

 Bets Hermsen-Goris
 Kinderen en kleinkinderen

Baak, november 2011

Jachtschotel / Herfstschotel / 
Rucolastamppot

per portie

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
gem.Bronckhorst e.o.

gem.Zutphen e.o.
gem.Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

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

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

Atelier Henk Eggersman
Goud, zilverreparaties en ont-
werpen. Van uw oude trouwring 
maken wij een modern sieraad. 
Beelden in brons. Oude siera-
den. Inkoop van goud en zilver.

Burg. Galleestraat 8, Vorden
Tel. (0575) 55 07 25

Open woensdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur

 

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

In buitengebied van 
Ruurlo tijdelijk te huur 

een bungalow 
(2 slaapkamers). 

Huurprijs € 750,-- (inclu-
sief nutsvoorzieningen). 

Voor info bel met 
0314-624215

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

Aloe Vera en haar producten!
Meldt je nu aan voor mijn 

WORKSHOP

Anny Cactus, tel. 0573-451817
E-mail: annycactus@cactusoase.nl

www.annycactus.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

U ontvangt 5-10-of zelfs 20% korting op  
1-2-3 producten van hetzelfde merk! 

Turfstraat 6, Zutphen 
(0575) 512015 

www.binorm.nl 

oa de merken: Weleda, Börlind, Solgar,  
Vsm, Hauschka, Orthica, A.Vogel 

20% 
3 

10% 
2 

5% 
1 

*** Actie loopt tm 12 november *** 



Sint-Nicolaas
actie

van de 
Vordense Ondernemers Vereniging

Sint-Nicolaasactie van de 

Vordense Ondernemers Vereniging

Kras alle drie de vakjes open

en win een prijs bij drie 

dezelfde afbeeldingen.

Vizier Op Vorden

Bij elke € 10,- on vangt u een kraslot.

Kras drie dezelfde afbeeldingen en 

maak kans op een waardebon van 

€ 100,-, € 50,-, € 10,- of € 2,50!

Deze Sint-Nicolaasactie duurt van: 

Maandag 7 november
t/m Zaterdag 3 december

Vizier Op Vorden

t

Deelnemers Sint Nicolaas Krasaktie 2011

1 2010 Concepts BV Kerstpakketten & relatiegeschenken
2 ABN Amro Vorden
3 Ami Kappers
4 Autobedrijf Groot Jebbink
5 Autobedrijf Klein Brinke
6 Autobedrijf Robert Nijenhuis
7 Bibo kinder- en babykleding
8 Brasserie Lettink
9 Bruna Boekhandel Postkantoor
10 C 1000 Yvonne en Wilbert Grotenhuys
11 Café Feestzaal De Herberg
12 Chinees Restaurant Fan Sheng 
13 Classic & Ko
14 Da Vinci for Hair
15 De Boedelhof Kringloop 
16 De Vordense Tuin
17 Den 4 Akker
18 Dutch PC Electronics
19 Echte Bakker Van Asselt
20 Etos Barendsen
21 Fa. A. Beeftink & Zn.
22 Fashion Corner
23 Fixet Barendsen
24 Galerie De Burgerij, met koffi e en theeschenkerij
25 Giesen Schoenmode
26 Grand Bistro De Rotonde
27 Helmink Wonen
28 Hema Warenhuis Offringa
29 IJssalon Lekker
30 J.G. Accountancy en advies B.V.
31 Kettelerij Bloembinderij
32 Keurslagerij Vlogman
33 Marcel Leferink makelaar-taxateur o.z. R.M.T. 
34 Martens Jacht- en wapenhandel
35 Mediq Apotheek Vorden
36 Meeks Meubelen
37 Mitra Slijterij Sander Pardijs
38 Notaris Hulleman
39 Oudenampsen administratie
40 Plaza Vorden
41 Podi Jacquelien Ter Heurne
42 Profi le Bleumink
43 Rabobank Graafschap Noord
44 Reinier’s Groenten, Fruit & Traiteur
45 Roosenstein Quality Wear
46 Salon Marianne haar- en huidverzorging
47 Schildersbedrijf Peters
48 Siemerink Opticien Juwelier
49 Tiny Koning Travelcounsellors
50 Top 1 Toys Sueters
51 Tuunte Fashion
52 Visser Mode
53 VVV Vorden
54 Welkoop Vorden
55 Weulen Kranenbarg Tuin & Erf BV

Winnende loten kunt u inleveren bij Bruna Vorden.



Hoera wij staan in de 
cafetaria top 100!

KNIP UIT en eet smakelijk!

 * De aktie keuze snacks zijn: 
 frikandel, kroket, bamischijf, spicy viandel en nasischijf.

 Deze aktie is alleen geldig bij meenemen.

4 Personen friet
4 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 8,00

6 Personen friet
6 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 12,003 Personen friet
3 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 6,00

5 Personen friet
5 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 10,002 Personen friet
2 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 4,00

PLAZA 
VORDEN
DORPSSTRAAT 8
7251 BB  VORDEN
tel. (0575) 55 43 55

Aktie geldig
van 1 t/m 30 november 2011.



OPGERICHT 11 NOVEMBER 1930

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

HARTELIJK DANK!
aan alle inwoners van Vorden en omgeving, 

onze sponsors en leveranciers
voor het slagen van onze 31e slaatjesactie.

Het was weer geweldig!

Bestuur en leden Sursum Corda Vorden

0575-552959

 
 

IJSVERENIGING VORDEN 
   Leden- Jaarvergadering 

te houden op Maandag 7 november 2011 om 20.00 u. 
in de Kantine “IJsvereniging Vorden” Het Hoge 41a te Vorden. 
 

AGENDA 
 
1. Opening. 
2. Mededelingen / Ingekomen stukken. 
3. Notulen vorige Leden- Jaarvergadering. 
4. Jaarverslag 30 september 2010 t/m 1 oktober 2011. 
5. Verslag penningmeester financiële stukken boekjaar 2010/2011. 
6. Verslag kascontrolecommissie. 
7. Benoeming kascontrolecommissie 2011/2012. 
8. Bestuursverkiezing, 
Aftredend en Herkiesbaar :      Dhr. A. Mulder 
                     Mevr. A. de Vries 
 
Aftredend en NIET Herkiesbaar :  Dhr. H.J. Reindsen (voorzitter) 
                     Dhr. A. Willems (penningmeester) 
                    Dhr. T. Groot 
 
Verkiesbaar nieuw bestuurslid :  Dhr. A. Maalderink 
 
9. Contributie 2010/2011. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 
=================================================== 

www.ijsbaan-vorden.nl 
 

IJSVERENIGING 
 

 
VORDEN 

 

4 DAGEN VOORVERKOOP 
 

IJSBAAN-ABONNEMENTEN 
 
 

AAN DE IJSBAAN HET HOGE 41a te VORDEN 
 

ABONNEMENT 
€ 12,50 PER PERSOON 

 
WOENSDAG 09 NOVEMBER 14.00 uur t/m 16.00 uur. 

 
ZATERDAG  12 NOVEMBER 11.00 uur t/m 16.00 uur. 

 
WOENSDAG 16 NOVEMBER 14.00 uur t/m 16.00 uur. 

 
ZATERDAG  19 NOVEMBER 11.00 uur t/m 16.00 uur. 

 
 

Voorverkoop abonnementen t/m 19 November 2011 
 

 

TEVENS IN- EN VERKOOP VAN SCHAATSEN 

www.ijsbaan-vorden.nl 

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

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

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

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 

Wat is: A. Staets 

 B. Gruus 

 C. Kremerslatien 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Naast beelden wordt er ook geluid 
opgenomen. Tijdens een proef met 
de helmcamera in Doetinchem en 
ook elders in de regio, blijkt dat het 
cameratoezicht door politiebikers in 
het weekend heel preventief werkt. 
Vooral stappers met een glaasje te-
veel op, houden zich in waardoor ver-

nielingen of mishandelingen worden 
voorkomen.
Vastgelegde strafbare feiten kunnen 
worden gebruikt voor confrontatie 
van betrokkenen met hun gedrag. 
Natuurlijk kan het als bewijsmateri-
aal dienen in een rechtszaak en het 
kan de politie ook helpen bij de iden-

tificatie van verdachten die de benen 
hebben genomen.
Het gebruik van de camera kan ook 
eventueel geweld tegen de politie of 
andere hulpdiensten terugdringen. 
Bij gewelddadigheden tegen functio-
narissen in het publieke domein kan 
een rechter baat hebben bij camera-
beelden om de straf te bepalen.
Wanneer er geen strafbare gedragin-
gen zijn vastgelegd, worden de opge-
nomen beelden direct na terugkomst 
op het politiebureau gewist.

Politiebikers met helmcamera 
op pad

Bronckhorst - Politiebikers in de gemeente Bronckhorst gaan binnen-
kort in het weekend met een helmcamera op pad om strafbare feiten 
te voorkomen of om deze op beeld vast te leggen of om te gebruiken 
bij identificatie van de verdachte.

Alex Klein is auteur van ‘Het Starters-
kompas’, een leidraad die starters in-
zicht geeft in wat er op hen af komt 
en welke beslissingen er moeten wor-
den genomen. Maar ook hoe de uit-
daging aan te gaan met klanten, de 
Belastingdienst, wanbetalers, met de 

huidige economie en zeker zo belang-
rijk: met zichzelf. Verder is ook de
Kamer van Koophandel aanwezig om
de toekomstige ondernemers te advi-
seren en kunnen zij zich voorinschrij-
ven voor een serie startersworkshops
in 2012. Een zeer informatieve avond,
die bovendien uitermate geschikt is
om je netwerk uit te breiden. Deze
informatieavond is een van de vele 
kennisevenementen en workshops
die Rabobank Graafschap-Noord jaar-
lijks organiseert. Deze evenementen 
zijn overzichtelijk gepresenteerd op
de website www.kennisvloer.nl

Ook het aanmelden voor het starters-
evenement verloopt via deze site.

Informatieavond voor 
startende ondernemers
Zutphen - Op maandag 14 novem-
ber om 19.30 uur vindt er bij de 
Hanzehof in Zutphen een infor-
matiebijeenkomst plaats voor 
startende ondernemers en ieder-
een die overweegt voor zichzelf 
te beginnen. De spreker van de 
avond, Alex Klein, helpt starters 
hun koers uit te stippelen naar 
succes in het bedrijfsleven.

Vorden. Tientallen mensen bezoch-
ten afgelopen zaterdag de bijzonder 
gezellige receptie van de jubilerende 
pianovakman Jack van Dodewaard. 
De eigenaar van Het Klavier werd in 
de loop van de middag flink in het 
zonnetje gezet door de gasten die 
waren toegestroomd om hem te feli-
citeren met zijn jubileum ’40 jaar in 
het pianovak’ . Naast de concertzaal 
van Het Klavier was een extra tent 
opgezet om alle feestgangers te her-
bergen. En dat bleek wel nodig want 
in de loop van de middag waren beide 

ruimtes helemaal gevuld met gasten 
die in veel gevallen van heinde en 
verre waren gekomen, beladen met 
fantastische cadeaus. 
Pianist Marek Pietrasiewicz speelde 
evergreens op de fraaie Bechstein-
vleugel en ook werden de aanwezi-
gen getrakteerd op een miniconcert 
van de nog jonge Mexicaanse pianist 
Juan Zuruthuza (1981). Hij speelde op 
verzoek van de jubilaris werken van 
Chopin en delen van de liederency-
clus der Winterreise van F. Schubert 
in een bewerking door F. Liszt. Dat 

leverde hem een staande ovatie op. 
‘Dank, dank dank’ waren de woorden 
van de aangedane jubilaris, die welis-
waar op de hoogte was van het feest, 
maar geen idee had wie er kwamen. 
Dit alles was zorgvuldig geheim ge-
houden om deze feestelijke dag nog 
eens extra mooi te maken. 

Na het muzikale intermezzo werd er 
nog heerlijk na geborreld en gepraat 
tot in de avonduren. Jack van Dode-
waard: ‘Het was een geweldige dag 
vol emoties en verrassingen’.

Jack van Dodewaard in het 
 zonnetje gezet

De Lindenhof bestaat uit één gebouw 
waarin een verdeling is gemaakt van 
21 appartementen en drie huiska-
mers. Deze woonvorm is bestemd 
voor ouderen met geestelijke of licha-
melijke aandoeningen en is gebouwd 
door wooncorporatie Pro Wonen. 
Wat kleinschalig wonen van Sensire 
onderscheidt van andere woningen 

voor ouderen met dergelijke aandoe-
ningen, is dat een zo gewoon moge-
lijke thuissituatie wordt gecreëerd. 
Herkenbaarheid speelt een grote rol 
en de bewoner voelt zich veilig. Hui-
selijkheid en geborgenheid, maar 
ook privacy en de mogelijkheid om
bezoek te ontvangen in de eigen wo-
ning staan hierbij centraal. 

De Lindenhof heeft op de begane
grond twee woongroepen van zes 
appartementen en op de eerste ver-
dieping een woongroep van negen ap-
partementen. Iedere woongroep heeft
een gezamenlijke keuken en huiska-
mer. Elke bewoner heeft een eigen
appartement van ongeveer 45m2 met
een woon- slaap – en badkamer. In de
woonvorm is 24- uurszorg aanwezig.

Open dag Sensire 
De Lindenhof Vorden
Vorden - Zaterdag 5 november 
opent Sensire voor het eerst de 
deuren van de nieuwe kleinscha-
lige woonvorm De Lindenhof 
aan de Smidsstraat 48 in Vorden. 
Tijdens de open dag kan ieder-
een die geïnteresseerd is in deze 
nieuwe vorm van wonen tussen 
10.00 en 14.00 uur een kijkje ko-
men nemen.

MIDDEN VELUWESHOW 
APELDOORN
Konijnen:  Franse Hangoor: Bram 
Bruinsma 1xZG, Jelle Bruinsma 1xG, 
R. Bruinsma 1xZG, 1xG, J. Agterkamp 
1xF, 1xZG, 1xG. Kleurdwerg: 2xF, 
1xZG

DIEPENHEIM
Dwerghoenders: Wyandotte: H.G. Nij-
hof 4xZG, 1xG, T. Zevenhoeken 2xG
Konijnen: Vlaamse Reus: H. Hammink 
1xF, 2xZG, 1xG, A. Dijkstra 1xZG,1xG. 
Franse Hangoor: R. Bruinsma 3xZG, 
Bram Bruinsma 1xZG, Jelle Bruinsma 
1xZG. Rode Nieuw Zeelander: G. 
Lenselink 1xF, 2xZG. Alaska: J. Bake-

ring 1xF, 4xZG. Hollander: T. Zeven-
hoeken 1xF, 3xZG. Hulstlander: A.
Dijkstra 2xF, 2xZG

VAN PALLANDTSHOW 
VARSSEVELD
Hoenders: Wyandotte: B. Wassink
1xF, 2xZG
Dwerghoenders: Wyandotte Kriel: B.
Wassink 3xG
Konijnen: Franse Hangoor: R.
Bruinsma 1xF, 1xZG. Jelle Bruinsma
1xG, Bram Bruinsma 1xZG. Nieuw
Zeelander Wit: H. Bolwiender 1xF,
3xZG. Rode Nieuw Zeelander: G.
Lenselink 1xF, 2xZG

P.K.V. Nieuws

Vorden. De afgelopen tijd is door 
problemen bij de provider de web-
stek www.theateronderdemolen.
nl regelmatig ‘uit de lucht’. Daar-
door dus geen informatie over de 
komende voorstellingen en geen 
mogelijkheid via de stek voor re-
serveringen. TOM hoopt het pro-
bleem zo snel mogelijk te hebben 

opgelost. U kunt nog steeds reser-
veren via het telefoonnummer 
0575 555783. Agenda: vrijdag 4 
november 20.00 uur: singer/song-
writer/pianiste Jacqueline van der 
Zee; zondag 20 november 15.00 
uur Dinie Hiddink met Achter-
hoekse verhalen en band ‘Op 
Drift’, beiden in ‘t plat.

Webstek TOM 
 onbereikbaar
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Burgemeester Aalderink: ‘Ik begrijp 
uw probleem. We hebben in jaren 
niet zo’n strenge winter gehad, er 
was een tekort aan zout. Scholen 
en zorgcentra hebben primair onze 
eerste aandacht. Wel vind ik dat er 
ook aan buren gevraagd mag/kan 
worden een handje te helpen. We 
hebben in onze gemeente mensen 
die gepensioneerd zijn en die nog zo 
fit zijn, dat die wellicht op dit gebied 
wat vrijwilligerswerk kunnen doen. 
Ik zou zeggen, meldt u zich bij ons 
aan. Bij strenge winters kunnen we 
als gemeente, hoe graag we dat ook 
willen, niet alles oplossen, maar denk 
met ons mee. Wellicht ook iets voor 
de dorpsbelangenorganisaties in onze 
gemeente’, aldus Henk Aalderink.
De suggestie vanuit de zaal om de ko-
mende winter op bepaalde hoeken in 
bepaalde straten bakken met zand te 
plaatsen, zal burgemeester Aalderink 
meenemen naar het college. Ook het 
openbaar vervoer in deze contreien 
werd door het publiek in de zaal aan-
gestipt. Men vindt dat de overheid 
hier niet voldoende aandacht aan 
schenkt. ‘Ze begrijpen in Den Haag 
waarschijnlijk de problemen niet. 
Ik adviseer de heer Aalderink om de 
ministers in Den Haag voor een be-
zoek aan de Achterhoek uit te nodi-
gen. Laat de ministers vervolgens in 
het buitengebied ‘los‘ en zeg er bij 
‘gaan jullie maar met het openbaar 
vervoer terug naar Den Haag’! Op de 
vraag welk standpunt Bronckhorst 
inneemt ten aanzien van de plannen 
die er zijn om proefboringen naar 
gas te doen, verwees Henk Aalderink 
naar de raadsvergadering, later op de 
avond in Hengelo, waar dit onder-
werp aan de orde zal komen.
Uitgangspunt van het bezoek van 
burgemeester Aalderink was om de 
leden van de ANBO en PCOB wat te 

vertellen over de toekomst van de ge-
meente Bronckhorst en de plek van 
de oudere inwoners daarin. Ook ging 
hij uitvoerig in op de krimp van de 
bevolking. ‘De vergrijzing gaat heel 
snel, in de komende jaren gaat onze 
gemeente terug naar circa 30.000 in-
woners. Er zullen 25 procent minder 
kinderen worden geboren, dat bete-
kent dus straks ook minder kinderen 
op de scholen. Dat houdt in geen 
nieuwe scholen meer bouwen, maar 
een gebouw neerzetten met multi-
functionele mogelijkheden, waarin 
dus ook een school in ondergebracht 
kan worden. 
Tijdens zijn betoog wees de burge-
meester er voortdurend op dat we 
ons door de bevolkingskrimp niet 
uit het veld moeten laten slaan. ‘Ik 
wil het woord krimp eigenlijk niet 
meer gebruiken. Niet somber zijn, 
bewustwording creëren. Ik denk ook 
dat de gemeentes in de Achterhoek 
elkaar meer en meer moeten helpen, 
gezamenlijk dingen aanpakken. Een 
gezamenlijke visie uitstralen, ons nog 
meer richting Brussel laten zien om 
te proberen ‘Europees geld‘ te krij-
gen’, aldus Henk Aalderink die nog-
maals een lans brak voor de ouderen 
in onze samenleving.’Die laten we in 
Bronckhorst absoluut niet in de steek. 
Als u niet meer mobiel bent, moet u 
toch in de maatschappij mee kunnen 
blijven doen. Wij zullen ons daar als 
gemeente ‘hard‘ voor maken’, zo zei 
hij. Henk Aalderink was bijzonder 
trots op de saamhorigheid in zijn 
gemeente. ‘We hebben hier duizend 
evenementen per jaar. In de zomer-
maanden moet ik wel 33 keer ‘ergens‘ 
vogelschieten. Dat vind ik prachtig, 
maar ik schiet natuurlijk wel mis, 
anders bederf ik het feestje voor an-
deren’, zo sprak hij tot grote hilariteit 
van de aanwezigen in de zaal. Terug-

komend op de leefbaarheid wees hij 
op het feit dat er de komende jaren 
veel boerderijen leeg komen te slaan. 
‘Daar moet wel iets mee gebeuren, 
oppassen voor verloedering. Dus is 
het wenselijk dat het buitengebied op 
glasvezel wordt aangesloten, zodat de 
boerderijen of nog verkocht kunnen 
worden of dat zij voor andere doelein-
den kunnen worden gebruikt’. Een 
ander item, de kinderen gaan de deur 
uit en vinden mensen het tijd worden 
om de bestaande woning te verbou-
wen. Henk Aalderink: ‘Maar hoe ga 
je dat doen? Je wordt ouder, wellicht 
is het dan handig om bij verbouwin-

gen al naar ‘later‘ te gaan kijken. Is 
er ‘straks‘ een traplift, of een andere 
voorziening mogelijk, zodat je dan zo 
lang mogelijk zelfstandig kunt blij-
ven wonen’. 

Burgemeester Aalderink liet deze 
middag ook een filmpje zien, waar-
uit blijkt hoe prettig het is om in 
Bronckhorst te wonen. Een gemeente 
met veel voorzieningen voor jong en 
oud. ‘Er zijn in Nederland meer ge-
meentes met 38.000 inwoners en die 
zelfs geen zwembad hebben. Wij heb-
ben er vijf en dat willen we graag zo 
houden. Echter, wij zullen ons als ge-

meente terugtrekken. De zwembaden
moeten zich zelf redden en datzelfde
geldt ook voor de sportverenigingen,
aan wie wij de accommodaties zul-
len overdragen. Want ondanks onze
visie ‘optimistisch blijven‘ zal ook de
gemeente Bronckhorst niet aan be-
zuinigingen ontkomen (10 procent).
Wij doen een beroep op iedereen op
nog meer samenwerking. Dat geldt
ook voor de 43 dorpskernen met de 
verschillende dorpsorganisatie. Ook
daar is meer samenwerking gewenst.
Gelukkig hebben we in Bronckhorst
inwoners met veel inspiratie’, aldus
burgemeester Henk Aalderink.

‘Krimp geeft ook kansen’

Burgemeester Henk Aalderink te gast bij ouderen
Vorden - Met nog in het achterhoofd de laatste koude en gladde winter 
werd donderdag, tijdens het bezoek van burgemeester Henk Aalderink 
aan de PCOB en ANBO Vorden, door de zaal nog eens teruggeblikt op 
deze ‘ijstijd’. En wat is het dan mooier, dat juist nog voor de komende 
winter de burgemeester op bezoek komt! ‘Het was zo glad dat ik vier 
weken mijn huis niet uit kon en waarom doet de gemeente daar niet 
wat aan?’, zo sprak een mevrouw in de zaal.

v.l.n.r.: Jan Olthaar (PCOB), Burgemeester Henk Aalderink en Cees v.d. Pol (ANBO).

SoulXtension is een soul/funkforma-
tie uit de regio Arnhem, en laat zich 
het best omschrijven als een soulful 
& swingend collectief dat garant staat 
voor charme, ongepolijst topenter-
tainment, en meer. Een band met een 
berg ervaring en oog voor presentatie 
en een eigen blazerssectie. Een band 
met lekkere vocalen, funky gitaarpar-
tijen, mooie toetsenpatronen en een 
strak knorrende ritmesectie. 

De band speelt oudere soul, 70-er ja-
ren soul/funk met hier en daar wat 
moderner werk met hits, minder 
bekende nummers en eigen arrange-
mentjes.

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.

SoulXtension bij LIVE@IDEAAL.ORG
Wolfersveen - Woensdagavond 9 
november 2011 zal SoulXtension 
tussen 20.00 en 22.00 uur optre-
den in het programmalive@ide-
aal.org, dat vanuit Café ‘de Mal-
lemolen‘ in Zelhem wordt uitge-
zonden.

De tent zat stampvol en was dus ook 
te klein. Vele bezoekers kwamen 
naar Toldijk. Ook konden een groot 
aantal nieuwe mensen als lid van de 
PJS worden ingeschreven. Het was 
een geweldig feest, beter had de or-
ganisatie het niet kunnen wensen! 
De Plattelands Jongeren Steenderen 

hebben nu ook een facebook pagina!
Zo wil de PJS de leden op de hoogte
houden van nieuwe activiteiten, zo-
als discobussen etc. Ook de acties,
bijvoorbeeld dat een gratis kaartje
te winnen is voor een Humsteefeest
of een discobus, zijn via facebook te
bekijken.

Goed bezocht Humsteefeest

Toldijk - Het Humsteefeest was verrassend goed en dit omdat er ver-
rassend veel mensen waren, het verrassend lekker weer was en ook
de bandjes verrassend goed waren. Op het podium stonden de bands
Under Koffer en Springbreak!

De band Under Koffer gaf een goed optreden.

Uitslag van de tweede avond van de 
tweede competitieronde van Bridge-
club Bronkhorst, gespeeld op 27 ok-
tober 2011 in Toldijk.Lijn A: 1. Guy 
Mendes de Leon & Miguel Mendes de 
Leon 65,83 %; 2. Diny Mijnen & Her-
man Stapelbroek 64,17 %; 3. Emmy 

Stegeman & Joop ten Holder 57,08 %. 
Lijn B: 1. Hans Dekker & Wim van 
Wanrooij 61,46 %; 2. Karen Notten 
& Joop te Veldhuis 60,76 % (3) Theo 
Damen & Theo Schut 55,56 % (3) Tiny 
Kleinreesink & Wim Schipper 55,56 
%. 

Lijn C: 1. Marietje Geurts & Greet Jan-
sen 62,50 %; 2. Fia Wesselink & Theo 
Huis in ’t Veld 60,42 %; 3. Wil ten 
Holder & Lenie Lamers 57,92 %. 

Let op: de derde avond in deze ronde 
is op woensdag 2 november!

B r i d g e n  i n  T o l d i j k
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KLASSIEKE AUTO? KOM BIJ ONS!
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

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

Dinsdag 8 november 2011  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. 

Bent u op zoek naar een uniek 
cadeau voor de feestdagen of 
verjaardagen?
Misschien heeft Agri-Borduren een oplossing.

Ook voor het borduren van bedrijfskleding en 
badtextiel kunt u bij ons terecht.

Agri-Borduren
Wilma Spiekker
Ruurloseweg 79
7255 MA  Hengelo Gld
Tel. 06-38104820
e-mail: info@agri-borduren.nl
www.agri-borduren.nl

De Molenkolk

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

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



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

Heel erg spannend allemaal, de kin-
deren luisterden met open mond. 
Aansluitend was er een optocht. De 
afgelopen dagen kon de jeugd bij de 
Bruna gratis een lampion afhalen, 
waarvan gretig gebruik werd ge-
maakt. De wandeling ging richting 
kasteel Vorden. En wat is het dan niet 

stoer om , s’ avonds laat in het don-
ker te wandelen ! Weer terug op het 
grasveld vertelde boswachter Willem 
Regtop van Natuurmonumenten over 
de dieren die zich in de duisternis be-
vinden, waarvan men er een aantal in 
het ‘ namaak- bos ‘ kon bekijken. 
Medewerkers van Sterrenwacht 

Phoenix waren met hun instrumen-
ten aanwezig om de jeugd van de 
prachtige sterrenhemel te laten ge-
nieten. De kinderen kregen tijdens 
de Nacht van de Nacht ‘wat lekkers ‘ 
aangeboden en konden ook broodjes 
bakken. Twee gitaarspelende jongens 
zorgden voor nog meer gezelligheid 
tijdens dit leerzame gebeuren dat 
werd georganiseerd door de Vorden-
se Ondernemers Vereniging ( VOV ) . 
Natuurmonumenten en de gemeente 
Bronckhorst. Udo Heij die aanstaan-
de zondag mee zal lopen aan de 
marathon in New York, vertelde de 

kinderen over Energy4All, een stich-
ting waarvoor hij tracht om samen 
met anderen, gelden bijeen te krijgen 
voor onderzoek naar de energy- en 

stofwisselingsziekte . Kinderen die
aan deze ziekte lijden kunnen name-
lijk niet oud worden. Dus is er voor
onderzoek veel geld nodig.

Kinderen genoten van Nacht van de Nacht

Vorden - Ideale weersomstandigheden zaterdagavond tijdens de Nacht 
van de Nacht. De insteek om kinderen kennis te laten maken met de 
duisternis slaagde uitstekend. Ook de ouders genoten volop. Het ge-
heel speelde zich af op het grasveld bij de hervormde dorpskerk waar 
honderden kinderen luisterden naar een verhaal over Koning Winter, 
verteld door Johan Mollenhof.

broodjes bakken

sterren kijken: erg leerzaam

gezellige muziek

Nu, bijna 33 jaar later weet de ZAMC 
precies hoe het werkt. De hoeveel-
heid werk is nooit een thema ge-
weest en met de grondeigenaren 
en de Gemeente Zelhem (en later 
Bronckhorst) wordt al jaren op een 
hele goede manier samengewerkt. 
Daarbij staat de ZAMC, als organisa-
tor van Jan van Beekrit, inmiddels 
bekend als een zeer gedreven orga-
nisator met de mooiste crossproeven 
van de gehele ONK-cyclus. En dat is 
natuurlijk belangrijk, want juist in de 
proeven wordt het kaf van het koren 
gescheiden, hier wordt tegenwoordig 
bepaald wie de winnaar van de wed-
strijd gaat worden. 
Zaterdag 5 november staat Zelhem 
weer helemaal in het teken van dit 
jaarlijks terugkerende topsportevene-
menten. Dit traditionele motorsport-
evenement geniet inmiddels een ge-
weldige reputatie, opgebouwd door 
jarenlange inspanningen door het 
ZAMC bestuur, de endurocommissie 
en alle vrijwilligers. 

Door de jaren heen heeft de endu-
rosport zich wereldwijd enorm ont-
wikkeld. In de beginjaren zagen veel 
crossers een enduro als een goede 
gelegenheid om hun conditie op peil 
te houden, waarbij ze het de echte 
endurorijder vaak knap lastig maak-
ten. Tegenwoordig is dat uitgesloten. 
Het beeld is volledig gekanteld. De 
endurorijders pakken tegenwoordig 
in de zomer een aantal crosswed-
strijden mee om daarmee scherp te 
blijven. Daarnaast is, in tegenstelling 

tot vroeger, het presteren in de speci-
ale crossproeven essentieel voor een 
goede eindklassering. Deelname aan 
een crosswedstrijd is dus een middel 
om een goed enduroseizoen kunnen 
rijden. Daarmee is ook direct bepaald 
dat goede crossproeven erg belang-
rijk zijn. En daar blinkt de ZAMC in 
uit, het creëren van mooie en compe-
titieve crossproeven.

DRIE TOTAAL VERSCHILLENDE 
CROSSPROEVEN
Daar waar veel andere enduro organi-
satoren het veelal moeten stellen met 
de beschikbare (mais)landerijen, kan 
de ZAMC gelukkig beschikken over 
drie totaal verschillende terreinom-
standigheden voor die proeven. De 
deelnemers zijn daar maar wat blij 
mee. Ze weten dat de proeven listig, 
zwaar, soms erg snel, soms erg lang 
zijn, waar vooral uiterst geconcen-
treerd gereden moeten worden, zoals 
het bij een enduro hoort.
De eerste crossproef is de Memo Tours 
proef ’t Zand, al jaren (volgens de 
echte kenners) de mooiste proef die 
in Nederland gereden kan worden. 
Dit jaar ca. 7 kilometer lang, de ene 
slinger na de andere, lastige hoogte-
verschillen met direct daarna korte 
bochten, lange snelle bospaden en 
zgn. brandgangen waar, naarmate 
de wedstrijd vordert, behoorlijk knip-
gaten in worden gereden. Het tracé 
is absoluut niet te onthouden, dus 
opperste concentratie blijft nood-
zakelijk. En bovenal een proef die 
een geweldige aanslag doet op het 

uithoudingsvermogen van de deel-
nemers. Deze proef kan ook als een 
scherprechter worden gezien, niet ie-
dereen kan evengoed uit de voeten in 
het zgn. klapzand van de roemruchte 
‘Sahara’. De Sahara is daarbij ook een 
prachtige plek voor het publiek om 
de wedstrijd te bekijken. De ZAMC is 
dan ook erg blij met de afspraken die 
met de beide eigenaren van ‘t Zand, 
de families de Fremery en Koolen, ge-
maakt zijn.
Crossproef 2 is de Takkenkamp 
Voegwerken crossproef op crosster-
rein ‘de Kappenbulten’. Al vanaf de 
allereerste enduro zit deze proef in 
de ‘Jan van Beek rit’ en hij mag ook 
zeker nooit ontbreken. Gelukkig is 
de samenwerking tussen de ZAMC 
en de Halmac perfect, waardoor te 
verwachten is dat dit ook altijd zo zal 
blijven. Door de najaarsstormen met 
traditiegetrouw veel regenwater is de 
proef op de Kappenbulten een cros-
sproef, waar menig endurorijder zijn 
Waterloo heeft gevonden. Loodzwaar 
is de enig juiste typering voor deze 
proef die deels over het GP circuit, 
maar ook naast het circuit en het 
nabij gelegen terrein loopt. Voor het 
publiek een absolute aanrader, goed 
bereikbaar, makkelijk parkeren en 
mooie sport
Crossproef 3 is de Vruggink / Skoda 
crossproef – speciaal op terrein ‘de 
Langenberg’. De basis is een flinke 
maisplak. Hierop bouwt de enduro-
commissie een proef die of uitblinkt 
door zijn uitgekiende bochtencombi-
naties of een proef die soms als een 
sprintproef gezien kan worden, dus 
kort maar heftig. Dit jaar wordt deze 
proef voorzien van een serie boom-
stammen en een partij echte zwerf-
keien uit Drenthe, zodat er wederom 
het predicaat ‘speciaal’ opgeplakt 

kan worden. Voor de toppers een 
kolfje naar hun hand, voor de min-
der getalenteerde rijders die deze 
hindernis niet zien zitten, is er een 
omleiding die in elk geval veel extra 
rijtijd vraagt. Een absoluut spectacu-
laire proef die zeker voor hilarische 
momenten zal zorgen.
Direct naast de proef is er een tijdcon-
trole (evenals in de Kappenbulten) en 
dus ook de finish, volop bedrijvigheid 
derhalve.

DE JAN VAN BEEK WISSELTRO-
FEE
Deze meest begeerde beker in endu-
roland wil elke toprijder graag in zijn 
bekerkast hebben staan. Alleen de 
allerbeste endurorijders is dat in het 
verleden gelukt. Henk Poorte, Gerard 
Jimmink, Patrick Isfordink en Hans 
Vogels zijn ooit definitief in het bezit 
gekomen met deze beker. Uiteraard 
wordt er ook in de diverse andere 
categorieën flink strijd geleverd om 
de kampioenspunten, maar boven al-
les zal het een strijd worden om de 

totaaloverwinning. Die strijd voert in
Zelhem altijd de boventoon. 
Husabergrijder Hans Vogels behoort
ook dit jaar tot de favorieten. Sinds
enkele jaren gaat hij als professioneel
endurorijder de wereld over waarbij 
het ene resultaat nog mooier is dan
de ander. Zijn laatste wapenfeit was
een 4e plaats tijdens de WK enduro
in Frankrijk. 

DE WEDSTRIJDFEITEN
Naar verwachting komen ca. 200 en-
duro rijders aan de start. De eerste
deelnemers starten om 8.30 uur aan
de Korenweg, bij het ZAMC clubge-
bouw. De Inters rijden 4 ronden van
elk ca. 65 km., de nationalen en dag-
licenties rijden elk 3 ronden. Aanslui-
tend aan de enduro rijden de off road
deelnemers 1 ronde. Bij deze ronde
zit geen wedstrijdelement. Direct na
afloop vindt de prijsuitreiking plaats
in de grote tent bij het ZAMC-clubge-
bouw. Bij de diverse crossproeven is 
ruime parkeergelegenheid voorhan-
den. De toegang is overal gratis.

Bij Top-enduro maken de crossproeven het verschil

33e Jan van Beekrit
Zelhem - Toen ruim 33 jaar geleden de eerste plannen voor een ONK-
Enduro in Zelhem wereldkundig werden gemaakt werden de wenk-
brauwen hier en daar flink gefronst. “Weten jullie wel hoeveel werk 
dat is” en “Wat denk je dat de grondeigenaren en de Gemeente ervan 
vinden”.



Eric is op 1 november 1986 aange-
nomen als leerling monteur door 
Driekus Groot Jebbink. In zijn begin-
jaren hielp hij als leerling-monteur 
ook de klanten bij het tanken, toen 
het tankstation nog bediend was. 
Daar heeft hij al direct een goede 
band opgebouwd met de klanten. Eric 
was er dan ook groot voorstander van 
om tijdens de gratis wintertestweek, 
die deze week bij autobedrijf Groot 
Jebbink wordt gehouden, de klant de 
gelegenheid te geven om samen met 
de monteurs de auto te controleren 
op alle belangrijke punten voor de 
winter.

Binnen autobedrijf Groot Jebbink, 
is Eric de A.P.K. keurmeester bij uit-
stek, hij kent de regels als geen ander. 
Wanneer de regelgeving in een be-
paald geval niet helemaal duidelijk is, 
dan is het vaste gezegde van Eric:”Bij 
twijfel voordeel klant, mits de veilig-
heid niet in gevaar komt”. Tijdens de 
wintertestweek, is naast de betrouw-
baarheid, ook de veiligheid waar naar 
gekeken wordt. Sinds de verruiming 
van de a.p.k. termijnen zien we de 
veiligheid van de auto’s afnemen. 
Een sprekend voorbeeld hiervan is de 
verlichting. Veel auto’s rijden rond 
met ondeugdelijke en/ of halve ver-

lichting. Het kan niet uitblijven of 
de politie zal hier met de korter wor-
dende dagen op gaan controleren. De 
wintertestweek is dan ook een uitge-
sproken gelegenheid om op dat punt 
een vervelende bon voor te zijn.
De wintertestweek wordt gehouden 
van maandag 31 oktober t/m zater-
dag 5 november. Voor maandag tot 
en met vrijdag kunt u een afspraak 
maken met Christiaan Lichtenberg 
om de gratis test op een gereserveer-
de tijd uit te voeren, op zaterdag 5 
november worden de auto’s gratis ge-
keurd op volgorde van binnenkomst. 
(zie advertentie elders in dit blad voor 
de openingstijden) Eric en zijn col-
lega’s zullen u met open armen ont-
vangen als u deze week langs gaat bij 
autobedrijf Groot Jebbink.

Eric Rouwenhorst 25 jaar 
bij Autobedrijf Groot Jebbink

Vorden - Kom Eric feliciteren en laat uw auto gratis checken tijdens 
de wintertestweek. Wie kent hem niet? Eric Rouwenhorst van autobe-
drijf Groot Jebbink.

Op bijgaande foto van links naar 
rechts: Gerard Tenniglo, Marcel Rad-

stake (huisarts), Geke de Jong (huis-
arts), Esther Tanis (huisarts), Hanne-

ke, Rob en Afra Jansen van den Berg 
(fysiotherapie) en Ben Albers (huis-
arts). Het gezondheidscentrum wordt 
nog voor het einde van het jaar door 
de huisartsen en fysiotherapeuten in 
gebruik genomen.

Sleutels gezondheidscentrum 
overhandigd

Vorden - Vorige week maandag heeft Gerard Tenniglo van Pro Wonen de 
sleutels van het gezondheidscentrum aan de Zutphenseweg in Vorden 
uitgereikt aan de nieuwe eigenaren.

In Vorden doen wij al heel wat jaartjes 
mee, samen met de Hervormde kerk, 
Gereformeerde kerk en de Christus 
Koning kerk in een Raad van kerken-
dienst.  De scholen Het Hoge, De Vor-
dering en De Kraanvogel doen hier 
gezamenlijk aan mee. Iedereen, jong 
en oud, kan meedoen. Ook de Dorps-
school doet mee, en in Wichmond is 
men eveneens actief met de schoe-
nendoosactie. De schoenendozen van 
deze actie gaan dit jaar onder andere 
naar: Moldavië, Roemenië, Oeganda, 
Sierra Leone en Zambia. De actie-
folders zijn inmiddels in de kerken 
uitgedeeld. Op de Vordense scholen 
eveneens. Op de scholen loopt de ac-
tie tot en met vrijdag 4 november. 

Zondag 6 november wordt de actie
afgesloten in een Raad van Kerken-
dienst in de Gereformeerde Kerk om
10.00 uur met Jaap van Kranenburg
als voorganger. De muzikale begelei-
ding is in handen van Wieteke Schots-
man met haar gitarengroep. Het gaat
zeker weer een mooie viering worden
met veel kinderen, ouders, opa’s en
oma’s. In de Christus Koningkerk en
de Hervormde Kerk is er dan geen
viering. U bent van harte welkom!
Doe ook mee, vul een schoenendoos
en laat kinderogen weer stralen! 

Zie ook voor meer informatie www.
actie4kids.org en www.edukans.nl/
scholenacties/schoenmaatjes

Schoenendoosactie 2011

Vorden - Met als thema “Samen Delen” is de schoenendoosactie vanaf
23 oktober 2011 weer van start gaan. Zo’n 60.000 kinderen zullen weer
verrast worden met een mooi versierde en goed gevulde schoenen-
doos. De schoenendozen met schoolspulletjes, toiletartikelen en speel-
goed gaan o.a. naar kinderen die leven in moeilijke omstandigheden:
in weeshuizen, sloppenwijken, vluchtelingenkampen en voormalige
oorlogsgebieden.

De vogelwedstrijd in Almen is voor 
veel leden van De Vogelvriend Vorden 
traditioneel de opening van het wed-
strijdseizoen. De beste vogels die ze 
het afgelopen jaar hebben gekweekt, 
zetten ze dan in op een aantal wed-
strijden. Voor de leden zal eind no-
vember de belangrijkste wedstrijd 
zijn, want dan organiseert de vereni-
ging een grote regionale vogelshow 
in het Dorpscentrum ter gelegenheid 
van het 60-jarig jubileum. Als de uit-
slag in Almen een indicatie is voor de 
rest van het seizoen, kan het mooi 
gaan worden. In Almen gingen zes 
leden met tien prijzen naar huis.

Prijswinnaars in Almen: E. Korenblik
3e prijsijs stel Kleurkanarie Geelmo-
zaiëk type 1 met 183 punten en kam-
pioen stel Postuurkanarie Duitse kuif
met 183 punten. J.D. Oudenampsen
kampioen enkel Kleurkanarie bruin
opaal wit dominant met 90 punten
en 1e prijs enkel grondvogels Roul-
roul 92 punten. 

T. Bielderman 3e prijs enkel Postuur-
kanarie Raza Espagnola intensief met
91 punten. B. Horsting 1e prijs stel
Cultuur vogels Kleine Barmsijs don-
ker factor bruin met 183 punten. W.
Peters kampioen enkel Grote Parkie-
ten Pyrrhura molinea blauw met 91
punten en kampioen stel Grote Par-
kieten Pyrrhura molinea hypoxatha 
183 punten. Jos Borgonjen 1e prijs
kleurkanarie geel intensief met 93 
punten en 3e prijs kleurkanarie geel
intensief met 92 punten.

Willem Peters 
dubbelkampioen in Almen
Almen - Vogelkweker Willem Pe-
ters heeft vorige week op de grote 
open nationale vogelwedstrijd in 
Almen een dubbelslag geslagen. 
Hij wist met maar liefst twee par-
kieten kampioen te worden.

Om 19.00 uur komen we bij elkaar, 
in het Achterhuus van de gerefor-

meerde kerk aan de Zutphenseweg,
om op ongedwongen wijze samen te
zijn. Het thema van de ont-moeting
is: ‘De spijker op zijn kop’. 
Daarna is er koffie en wat lekkers en
is er volop ruimte voor een ontmoe-
ting.

KOM ONT-MOETEN
Vorden - Op zondag 6 november 
houdt de Ont-moeten werkgroep 
van de Protestantse Gemeente i.w. 
te Vorden weer een On-tmoeting.

Naast een fantastische keus aan, met 
name niet meer in productie zijnde 
serviesonderdelen van Wedgwood- en 

Villeroy & Boch, vindt u er een mooie
collectie verzilverd bestekgoed, glas
en ander tafelgoed. Voor jong èn ou-
der is er een groot aanbod van nieuwe
bordspellen en puzzels van Wasgij en
Jan van Haasteren. 

De schuurverkoop wordt gehouden
aan de Whemerweg 20 in Almen en is
iedere zaterdag tot en met 17 decem-
ber. Meer info: www.servieskast.nl en
www.marceldespeelgoedman.nl

Tijd voor een mooi gedekte tafel!
Almen - De lange avonden nodi-
gen weer uit om ons interieur 
extra gezellig te maken. Daarbij 
mag een mooi gedekte tafel niet 
ontbreken. Bij de zaterdagse 
schuurverkoop van Servieskast 
Almen vindt u hiervoor prach-
tige artikelen.



Het moet gezegd, de wethouder deed 
het met veel overtuiging. Hij bediende 

de knoppen van de grote shovel van 
de firma Rouwmaat en na een minu-

ten was er een ‘flink gat’ geslagen in 
de muur van de fabriek en ‘knalden’ 
de eerste stenen naar beneden. Al-
vorens hij deze handeling verrichtte 
ging André Baars in het kort nog in 
op wat hij noemde de ‘rijke historie’, 
zoals hij de onderhandelingen uit de 
laatste jaren omschreef. ‘Een periode 
van hoogte- en dieptepunten, waarbij 
over en weer dingen werden gezegd 
die beter niet gezegd hadden kunnen 
worden. Er is de afgelopen jaren veel 
overleg geweest met Nico van Goet-
hem. Hij kan hier vanmiddag door 
omstandigheden niet aanwezig zijn. 
Blij dat zijn zoon (Bob) zijn vader van-
middag komt vervangen’, aldus An-
dré Baars.

De onderhandelingen hebben jaren 
geduurd, maar afgelopen zomer 
zijn de gemeente Bronckhorst en 
grondeigenaar Nico van Goethem 
het eindelijk eens geworden over de 
verkoop van het voormalige HAVO 
fabrieksterrein. De bewoners nabij 
het complex hebben zelfs een bewo-
nerscommissie opgestart om de plan-
nen vlot te trekken. De buurt heeft 
een hele tijd tegen deze ‘ oude troep ‘ 
aan moeten kijken. André Baars: ‘De 
gemeente heeft dan ook gemeend 
om de buurtbewoners daarvoor een 
attentie te moeten overhandigen. Als 
blijk van waardering voor de overlast 
en alvast tevens voor de overlast die 
het afbreken van de panden en straks 
de bouw van de geplande woningen, 
met zich brengt’, zo sprak hij. Het 
plan voor de sloop van de panden 67- 
69 aan de Burgemeester Galleestraat 
voorziet in de realisatie van 14 grond-
gebonden woningen in de duurdere 
prijsklasse.
André Baars: ‘Dus geen appartemen-
tencomplex en geen hoogbouw. Wel 

wordt bekeken of er van de 14 wonin-
gen nog een aantal specifiek voor de 
seniorengroep gebouwd kan worden. 
De woningbouw op zich verloopt 
overal traag. Hier wordt straks op een 
unieke plek gebouwd. Alle elementen 
zijn aanwezig om er een mooi project 
van te maken. Nu ik Bronckhorst ga 
verlaten voor mij een mooi moment 
om dit traject af te sluiten’, zo sprak 
hij. De buurt die bij deze ‘sloop-han-
deling’ aanwezig was, kreeg van de 
gemeente chocolademelk en specu-
laas aangeboden, waarna Baars zich 
nog een poos ongedwongen met de 
aanwezigen onderhield. De buurtbe-
woners wensten hem daarbij voor 
straks, veel succes bij zijn werkzaam-

heden als burgemeester van Ermelo. 
Nu de sloop van het HAVO gebouw is
ingezet, wordt aansluitend het totale
complex gesloopt. Op deze locatie 
zijn delen van de grond vervuild en
worden gesaneerd. André Baars: ‘Na
de sanering wordt de locatie bouwrijp
gemaakt en kan in 2012 met de bouw
van de eerste fase woningen worden
begonnen’, zo deelde hij verder me-
de. Overigens is de gehele ontwik-
keling mede mogelijk gemaakt door
een bijdrage van de gemeente en van
de provincie Gelderland. Met de ont-
wikkeling van deze locatie komt dan
tevens een eind aan de verpauperde
aanblik van dit stukje Vorden. Dit tot
grote vreugde van de omwonenden!

Sloop HAVO gebouw ingezet

Laatste klus Andre Baars in Vorden?

Vorden - André Baars wordt zoals bekend burgemeester Van Ermelo. 
Volgende maand wordt hij daar geïnstalleerd. Afgelopen woensdag-
middag was hij nog voor even in Vorden, voor waarschijnlijk zijn 
laatste officiële klus in het Achtkastelendorp, als wethouder van de 
gemeente Bronckhorst. Aan hem de eer om met een grote shovel de 
aanzet te geven tot de sloop van de oude HAVO borstelfabriek.

Andre Baars voor het laatst in Vorden?

Andre Baars (niet zichtbaar) met de eerste aanzet tot sloop

Bij het ontwerp is getracht te zoeken 
naar een middel om het leed en ver-
driet van de ouders en de naasten te 
verzachten. Het monument bestaat 
uit drie zuilen. De twee grote zuilen 

symboliseren het ouderpaar. De klei-
ne zuil staat symbool voor het over-
leden, ongedoopte kindje. De gebrok-
kelde rand geeft het afgebroken leven 
aan. Bij de onthulling waren circa 50 

mensen aanwezig. Voor velen was 
het omdat ze dit persoonlijke heb-
ben ervaren. Pastoor Hogenelst heeft 
het monument gezegend tijdens een 
korte viering. 

Gedichten werden voorgelezen en er 
werd op het eind een gedachtenis-
kaartje uitgereikt. Daarna kon men 
nog onder het genot van een kopje 
koffie van gedachten wisselen.

Onthulling monument

Voor de vroeg-gestorven 
ongedoopte kinderen

Kranenburg - In de geloofsgemeenschap Vorden/Kranenbrug is zon-
dag op de R.K. begraafplaats een monument onthuld voor vroeg ge-
storven niet gedoopte kinderen. Dit, om een herinnering te kunnen 
vasthouden en recht te doen aan het verdriet en gemis dat door menig 
ouderpaar werd ervaren na het sterven van hun ongedoopte kindje.

IEDERE DAG:

de Wehme.

Opgave bij de Wehme.

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. 
Info en opgave bij Welzijn Ouderen 
Vorden.

sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

NOVEMBER
 2 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
 3 Bejaardenkring Vorden

 9 ANBO klootschieten, Olde Lettink
 9 Handwerkmiddag Welfare Rode 

kruis in de Wehme

 17 Bejaardenkring Vorden

 23 Handwerkmiddag en kraamver-
koop Welfare Rode kruis in de
Wehme

pan
 24 PCOB Stampertje bijeenkomst 

Voltooid leven met predikanten
en dr. Sterringa

 30 ANBO klootschieten, Olde Lettink

KUNSTAGENDAVORDEN
-

ABNAMRObank

In totaal doen zestig sportscholen 
in het land mee. Het onderzoek zal 
in totaal 5 weken duren. Voor dit 
onderzoek wordt gezocht naar 100 
deelnemers die gedurende 5 weken 
minimaal 2 x per week komen bewe-
gen.Iedereen kan meedoen, onafhan-
kelijk van leeftijd of conditieniveau. 

Het Nationaal Beweeg Onderzoek 
biedt aan deelnemers de kans om er-
achter te komen hoe zij ervoor staan
qua beweeggedrag. Elke deelnemer
ontvangt na een uitgebreide fitheid-
stest een persoonlijk profiel waarin
duidelijk wordt in hoeverre hij of zij
aan de verschillende beweegnormen
voldoet en wat er gedaan kan worden
om meer te gaan bewegen. Aanmel-
den voor het Nationaal Beweeg On-
derzoek kan via info@stradasports.nl
of via telefoonnummer 0573 252 620
of 0575 553 433. 
Het Nationaal Beweeg Onderzoek 
is een gezamenlijk initiatief van di-
verse partijen waaronder EFAA, HDD
Groep, Activity Workx, Hidden Pro-
fits, Well Pro en het onderzoeksbu-

op www.stradasports.nl

Doe mee aan het 
Nationaal Beweeg Onderzoek
Vorden - Bij Strada Sports Vor-
den en Lochem kan je in de 
maand november mee doen aan 
het Nationaal Beweeg Onderzoek 
‘Bewegen is Medicijn’. Niet alleen 
zal het onderzoek informatie op-
leveren over hoe de Nederlanders 
bewegen, maar het levert ook we-
tenschappelijke data op over de 
resultaten die sporters en niet-
sporters behalen op het gebied 
van bewegen en preventie.



Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
TUINONTWERP 

TUINAANLEG (RENOVATIE) 
TUINONDERHOUD 
(SIER)BESTRATING 

VIJVERS 

 

PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

 30,- korting per man per dag

+ 10% KORTING 
op materiaal (excl. glas)

Nijverheidsweg 6   7255 RA Hengelo   tel. (0575) 46 16 55
www.regelinkschildersbedrijf.nl   info@regelinkschildersbedrijf.nl

MS211
Nieuwste Trillingsarme  motorzaag
Vermogen 2.3 PK. Zaagbladlengte 35 cm

MS171
Lichte trillingsarme motorzaag
Vermogen 1.8 PK. Zaagbladlengte 30 cm

MSE 140 C-Q
Electrische motorzaag 
Zaagbladlengte 35 cm

BR380 Bladblazer
Krachtige bladblazer  
met beproefde techniek.

Viking Hakselaars  
GE150 GE250
Gedempte invoertrechter

MS 271
Zeer Robuuste zaag
Vermogen 3.5 PK. Zaagbladlengte 40 cm

PELGROM, Sterk gesnoeide PRIJZEN

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

NU MET
GRATIS 
OPVANG-

BAK

384,-

 329,-
189,-

 169,-

654,-

 599,-
269,-

 239,-

589,- 

499,-
SHE 71
Elektrische bladzuighakselaar
Superkrachtig. Standaard ook 
inzetbaar als bladblazer.

NU MET
GROTE 

OPVANG-
ZAK

149,- 

129,-

Vanaf

 279,-

BGE71
Elektrische bladblazer
Perfect lichtgewicht voor particulier gebruik 
(3kg). Ook inzetbaar als zuighakselaar dankzij 
de optionele aanbouwset.

111,- 

99,-

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



Begroting 2012

Onlangs berichtten wij u op de gemeentepagina’s 
uitgebreid over de begrotingsplannen van b en w. 
De in de gemeenteraad vertegenwoordigde 
 politieke partijen geven deze week in een 
 notendop hun mening over de begroting 2012. In 
het Contact van 15 november staat een verslag 
van de komende begrotingsvergadering. Met deze 
publicaties hopen wij u een compleet overzicht 
van de begrotingsbehandeling van onze gemeente 
te geven. De begroting 2012 is in z’n geheel in te 
zien tijdens de openingstijden van het gemeente-
huis bij de publieksbalie. Ook kunt u deze raad-
plegen op www.bronckhorst.nl → Bestuur en 
 organisatie → Beleid en rapporten. Verder ligt de 
begroting ter inzage in de bibliotheken in Vorden, 
Hengelo (Gld) en Zelhem.

Begrotingsvergadering 
De gemeenteraad beslist in de raadsvergadering 
van 10 november over de begroting 2012. U bent 
van harte welkom om bij deze bijeenkomst 

 aanwezig te zijn. De vergadering begint om 17.00 
uur (let op afwijkende tijd)!

Spreekrecht tijdens raadsvergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het mogelijk het 
woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet op de agenda 

staan 
2. agendapunten aangaande projectbesluiten op 

grond van de Wet ruimtelijke ordening, die niet 
in een raadscommissie zijn behandeld.  

U kunt de raad tijdens een raadsvergadering niet 
toespreken over: 
a. de ingekomen stukken en presentaties
b. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de 

Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit 
van het gemeentebestuur of het advies van een 
adviescommissie bezwaarschriften ex artikel 
7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbe-
velingen van personen

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

e. onderwerpen die niet behoren tot de bevoegd-
heid van het gemeentebestuur

Als u tijdens de vergadering het woord wilt 
 voeren, kunt u zich hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 
24 uur voor aanvang van de vergadering, 
 aanmelden bij de Griffie, tel. (0575) 75 02 50 of 
 e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u raadsvergade-
ringen live volgen. Neem eens een kijkje. U hoeft 
hiervoor dus niet meer per se naar het 
 gemeentehuis! 

Hieronder vindt u de reacties van de 
 raads fracties op de begroting 2012

Algemene beschouwingen
Raad geeft mening over begrotingsplannen b en w

Begroting gaat over centen, nee het gaat om meer!

2011 is een jaar geweest van herbezinning. Verschillende 
 invloeden van de demografische ontwikkelingen zijn duide-
lijker geworden. Zowel bij inwoners als bij maatschappelijke 
organisaties zijn effecten van deze op ons afkomende ontwik-
keling doorgedrongen. Daarnaast zijn de gevolgen van de 
 verschuivingen van taken naar gemeenten steeds verder in 
kaart gebracht. Een opdoemende economische crisis zorgt 
hierbij voor een flinke tegenwind. Al deze ontwikkelingen 
 vragen om een aanpak die de gemeente Bronckhorst 
 toekomstbestendig maakt.

Toekomstbestendig, met oog voor kwaliteit
Het ingezette traject Toekomstbestendig Bronckhorst (TBB) 
is uniek in de Achterhoek. In dit proces hebben inwoners 
 direct invloed op de nieuwe visie over Bronckhorst. Zij 
 bepalen samen met de politiek hoe hun gemeente eruit gaat 
zien. Het CDA is hier, in tegenstelling tot sommige andere 
partijen, een groot voorstander van en wil hieraan door en 
met inwoners invulling geven. Alleen een lijstje met keuzes 
is niet voldoende voor ons. Wij willen weten wat de 
 inwoners ervan vinden en vervolgens de keuzes maken. 
 Deze visie moet leiden tot een gemeente Bronckhorst waar:

niveau blijft

Toekomstbestendig, niet alleen voor jezelf
Intussen hebben b en w niet stil gezeten. Voor 2012 presente-
ren zij een beleidsarme begroting die sluit met een klein plus-
je. Dit positieve resultaat is alweer teniet gedaan door een klei-
nere bijdrage uit het Gemeentefonds. In de WMO zijn de nood-
zakelijke besparingen gehaald, zodat nu vrijwel binnen het 

Algemene beschouwingen van 

de CDA-fractie

budget wordt gewerkt. Verder moet Bronckhorst in de komen-
de periode 6 miljoen euro besparen, daarvan is nu al 2 miljoen 
gerealiseerd. Dit alles zonder veel directe gevolgen voor de in-
woners. 

Toekomstbestendig, met elkaar 
In het voorjaar, nadat de keuzemogelijkheden voor TBB bekend 
zijn, moet duidelijk worden hoe we er uiteindelijk voor staan.
TBB activeert inwoners om mee te denken en om mee te doen. 
Dit gedachtegoed was in het verleden al een ingeburgerd prin-
cipe in de Achterhoek. Het noaberschap was en is een alge-
meen geaccepteerd beginsel en functioneerde naar ieders te-
vredenheid. In deze tijd van individualisering is dit gebruik ech-
ter op de achtergrond geraakt. We gingen allen mee in het den-
ken aan jezelf. Wie is er op dit moment niet verontrust over zijn 
‘eigen’ pensioen. We hebben toch voor ons ‘eigen’ pensioen be-
taald, is een veel gehoorde kreet. Dit terwijl pensioenfondsen 
een collectieve voorziening waren die door deelnemers samen 
in een coöperatief verband opgezet zijn om beroepsgroepen 
van een oudedagvoorziening te voorzien. Het gezamenlijk naar 
draagkracht opbouwen van voorzieningen was in het verleden 

-
ten wij dit oude gedachtegoed wel weer nieuw leven inblazen 
om toekomstige ontwikkelingen samen het hoofd te bieden. 
Het CDA wil zaken in samenwerkingsverbanden aanpakken. 
Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en 
 samenwerkingsverbanden die zowel regionaal, landelijk als 
Europees al bestaan. We moeten meer aan elkaar denken dan 

niet belangrijker is.

Toekomstbestendig vraagt wat van ons
Al onze voorzieningen kunnen niet meer door overheden gefi-
nancierd worden. Op een andere wijze exploiteren biedt meer 
mogelijkheden. Inwoners zullen hierin een belangrijke rol heb-
ben. Wat wij zelf voor onze voorzieningen over hebben, is be-
palend voor het voortbestaan. Dit bepaalt het draagvlak wat 
aanwezig is. 
Deze begroting laat zien wat de gemeente Bronckhorst nog 
kan doen. Als de inwoners van Bronckhorst voorzieningen in 
stand willen houden, moeten zij ook laten zien wat zij er voor 
willen doen. Een dorpswinkel kan niet bestaan zonder klanten! 
Een voorziening niet zonder participatie en draagvlak!

 ‘Een mens kan in 
zijn eentje niet 

 overleven, hij heeft 
de nabijheid van 
 anderen nodig’, 

 aldus de Dalai Lama.

De CDA-fractie

Vertrouwen in onze inwoners, ondernemers en  
maatschappelijke instellingen

Verantwoordelijkheid bij die inwoners en organi- 
saties; maar ook meer 

Deregulering en minder bureaucratie. Ook dat is VVD.

De VVD gelooft in de kracht van het particulier initiatief. Dit 
brengt het beste in mensen naar boven. Inventiviteit en initia-
tief van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellin-
gen zijn de beste garantie voor het goed functioneren van onze 
maatschappij. De overheid, dus ook de gemeente, heeft hierbij 
slechts een voorwaardenscheppende rol. Dit betekent dat 
 degene die het initiatief neemt zo min mogelijk door allerlei 
 regels moet worden gehinderd. Zover regels noodzakelijk zijn 
moeten deze strikt worden nageleefd en hierop moet door de 
overheid nauwlettend worden toegezien. Overtreders  moeten 
lik op stuk krijgen. 

Bezuinigingen 
In 2015 moet Bronckhorst ruim € 6 miljoen minder uitgeven. 
Omdat een groot deel van de uitgaven die kostendekkend zijn 
(afval en riolering) rechtstreeks aan de gebruiker worden 
doorberekend, moeten de bezuinigingen gevonden worden 
binnen een bedrag van ca. € 50 miljoen.

afname en toenemende vergrijzing, moet een terughoudend 
beleid worden gevoerd. Ook moeten gelden herverdeeld 
 worden om de toenemende zorg voor ouderen te financieren. 
Nieuw beleid kan alleen op de rit worden gezet wanneer 

middelen beschikbaar zijn. De reservepositie moet zoveel 
 mogelijk in stand blijven en mag alleen als investering ingezet 
worden die tot lagere lasten in de toekomst leiden.
 
Mee blijven doen
Mensen moeten in staat worden gesteld om zoveel en zolang 
mogelijk mee te blijven doen, dus ook zolang mogelijk in hun 
eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. De nadruk moet 

Algemene beschouwingen van 

de VVD-fractie



GroenLinks gelooft dan ook niet dat dit waar is. Veel organi-
saties zijn na de gesprekken die zij met het college hebben 
gehad, ongerust. Het college wil geen jaarlijkse subsidies 
meer verstrekken aan verenigingen en stichtingen. Soms is 
het wel mogelijk een bedrag ineens te krijgen. HC’03 in 
Drempt en Zelos in Zelhem profiteerden hiervan. Ook bij de 
overdracht van het Hessenbad en de Hessenhal in Hoog-
Keppel aan de stichting Zonnewater gaat geld mee. Daarna 
is het parool: ‘Zelf je broek ophouden!’. Voor de dorpshuizen 
geldt dat de regeling voor eenmalige bijdragen ‘opnieuw 
wordt beoordeeld’. Dit is bestuurlijk bargoens voor: 
‘wordt stopgezet’. Het bestuur van het Dorpscentrum in 
 Vorden trekt al aan de bel bij de gemeenteraad. Zonder 
 bijdrage van de gemeente is voor hen de renovatie niet  
te financieren.

Bezwaren
Moet er dan niet bezuinigd worden? Jazeker. Maar niet op deze 
manier. GroenLinks heeft twee bezwaren. In de eerste plaats is
het tempo veel te laag. Dat er vanaf 2013 ongeveer 6 miljoen 
euro (10% van de jaarlijkse begroting van de gemeente) moet 
worden bezuinigd, is al enkele jaren bekend. Ruim anderhalf 
jaar is besteed aan studie en gepraat. Zorgvuldigheid is prima, 
maar dit lijkt meer op vooruitschuiven. We mogen blij zijn 
 wanneer in 2015 de bezuinigingen effect hebben. Er zit nu 
 eenmaal de nodige tijd tussen besluit en uitvoering. Dit 
 betekent dat de gemeente in 2013 en 2014 geld uit de 
 Algemene reserve, onze ‘spaarpot’, moet bijleggen. In 2015 
wordt de pijn pas echt gevoeld. In 2014 zijn de volgende 
 gemeenteraadsverkiezingen... Toeval?

Ons tweede bezwaar is de manier waarop het gaat. Via 
 ‘overleg’ met de inwoners en het maatschappelijk middenveld. 
Is het overleg wanneer je gevraagd wordt hoe je denkt je broek 
op te houden wanneer de gemeente stopt met subsidiëren? Is 
het overleg wanneer je hoort dat de gemeente in ieder geval 
één zwembad wil openhouden, de ‘markt’ zal wel bepalen welk 
bad dit is? Is het overleg wanneer je verteld wordt dat de 
 heestervakken of de bomen in je straat worden verwijderd 
 tenzij je als inwoners zelf zorgt voor het onderhoud? Het 
 verbaast ons niet dat ongeruste inwoners en besturen van 
 verenigingen en stichtingen zich bij ons op de stoep verdrin-
gen. Dit zijn positieve mensen die best snappen dat er iets 
moet gebeuren en die mee willen denken. De mening over het 
‘overleg’ werd door één van hen goed verwoord: ‘Ze gooien 
het probleem over de schutting, geven er wat geld bij en 
verder zoek je het maar uit.’ Het college van CDA en VVD 
 gelooft nog steeds dat privatisering en marktwerking de 
 maatschappelijke problemen wel oplossen. Wij zijn al lang  
van dit geloof af.

Begroting 2012
De begroting voor 2012 is een pas op de plaats, niet een stap 
voorwaarts. Er is wat lucht uitgehaald zodat we aan het eind 
van het jaar niet tekort komen. De echte problemen komen in 
de jaren hierna. De spaarpot van de gemeente is nog groot. 
 Deze zal echter snel slinken. We noemden al het bijpassen  
in de jaren 2013 en 2014 en het geld dat organisaties even-
tueel meekrijgen. Hierbij komt nog het risico op grondex-
ploitaties. Allemaal redenen om zuinig met de spaarpot  
om te gaan.

 ‘GroenLinks, zin in 
de toekomst’ is 
 onze slogan. De zin 
blijft, maar ons 
 vertrouwen in een 
goede toekomst 
voor Bronckhorst 
langs de weg van 
het TBB-traject is 
klein.

De GroenLinks-fractie

 liggen op versterking van de eigen kracht en het aanbod moet 
worden afgestemd op de vraag, ook wel zorg op maat. Gelet op 
de diversiteit van taken, voorzieningen en betrokken organisa-
ties, rijst de vraag op welke schaal dit realistisch is en hoe de 
zorg zo dichtbij mogelijk kan worden gerealiseerd en georga-
niseerd. Een gebiedsgerichte aanpak is wat betreft de VVD de 
beste aanpak. Waarbij samenwerking tussen zorgverleners en 
één aanspreekpunt in de buurt centraal staat.

Accommodaties
Alleen daar waar genoeg draagvlak is, kunnen accommodaties 
van een voldoende kwaliteit in stand blijven. Accommodaties 
dienen daarbij zoveel mogelijk multifunctioneel te worden ge-
bruikt. De bemoeienis van de gemeente met accommodaties 
moet zoveel mogelijk worden afgebouwd. 

Onderwijs
Prognoses voor 2020 laten een daling van zo’n 30% zien 
voor het aantal leerlingen. Voorop staat dat de kwaliteit van 
het onderwijs primair een verantwoordelijkheid is van de 
schoolbesturen. De afname van het aantal kinderen 
 betekent dat gekeken moet worden naar clustering van 
scholen in combinatie met kindvoorzieningen, zoals  voor- 
en naschoolse 
 opvang. Bij deze 
keuzes moet de 
kwaliteit en duur-
zaamheid voorop 
staan. De VVD 
staat  achter het 
principe van de 
brede school, met 
multifunctioneel 
 gebruik van 
 gebouwen en 
voorzieningen.

Economische ontwikkelingen
Voor de economie van een plattelandsgemeente als Bronck-
horst is de agrarische sector van groot belang. Er moet ruimte 
geboden worden aan initiatieven in het buitengebied om de 
leefbaarheid te waarborgen.
Voor een gezond bedrijfsleven en vestigingsklimaat is het van 
belang dat bedrijventerreinen en het buitengebied aantrekke-
lijk blijven, voorkom verpaupering. Ook moet de gemeente zich 
inspannen voor glasvezel of snel internet voor het buitenge-
bied en bedrijventerreinen.
 
Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie is in Bronckhorst een volwassen sector 
geworden. Het is tijd dat de gemeente haar vooraanstaande rol 
afbouwt en overlaat aan de ondernemers. Eén overkoepelende 
organisatie die als gesprekspartner voor de gemeente op-
treedt, moet voldoende zijn. Wat de VVD betreft hoort bij een 
terugtredende overheid ook dat op termijn de toeristenbelas-
ting moet worden afgeschaft.

Ruimte voor onze inwoners, ondernemers en maatschappe-
lijke instellingen en een sluitend huishoudboekje. Daar staat 
de VVD voor.

De VVD-fractie

Begroting 2012 - vervolg

Jongerendebatten zijn één van de manieren 

waarop de raad met jongeren in  gesprek gaat

Inwoners van Bronckhorst 
straks het Haasje?

De begroting is het hoogtepunt in 
de gemeentelijke politiek. Accenten worden aangegeven, waar 
gaan we extra op inzetten maar óók wat gaan we minder of 
 helemaal niet meer doen. Kortom een visie op de toekomst die 
houvast biedt voor het  beleid in het komende jaar. Als dit uw 
beeld is van de gemeentelijke begroting wordt u in Bronck-

Algemene beschouwingen van 

de PvdA-fractie

horst teleurgesteld. De  begroting is een visieloos document, 
gemaakt met een boekhoudersmentaliteit (Ka’ching). Geld is 
waar het om draait en niet de mensen waar het om zou moeten 
gaan. De begroting is de opmaat naar Toekomstbestendig 
Bronckhorst (TBB).

De TBB-bijeenkomsten zijn bezocht door 400 betrokken 
 inwoners. Bezuinigingen zijn in deze bijeenkomsten niet ter 
sprake gekomen, zorgen van inwoners wel. Een legitimatie 
voor bezuinigingen (hoe nodig deze ook zijn) kan dit nooit en te 
 nimmer zijn.

Aantrekkelijke centra zijn van belang voor de leefbaarheid.  
Er is veel leegstand van winkelpanden en dat komt de aantrek-
kelijkheid van onze centra niet ten goede. Het is bekend dat we 
met minder inwoners ook kleinere centra zullen krijgen. Bij 
 gedegen bezuinigingsbeleid moet je ook het beschikbare 
 budget voor de centrumplannen ter discussie stellen. Niet door 
het geheel op voorhand te schrappen, maar wel door na te 
denken of het wat soberder uitgevoerd kan worden.

Over leefbaarheid zegt het college: “Wij zorgen ervoor dat 
door goed onderhoud de voorzieningen kwalitatief op peil 
 worden gehouden.” De realiteit is dat we het risico lopen dat dit 
college de in jaren zorgvuldig opgebouwde voorzieningen in 
ras tempo gaat afbreken door het schrappen van subsidies en 
het afstoten van accommodaties.

Woningbouw: het aantal te bouwen woningen moet terug.  
Er zal ingezet moeten worden op kwaliteit, dus slopen en 
 minder terug bouwen. Dit mag niet uitmonden in het afpakken 
van reeds verleende bouwvergunningen voor de ‘gewone’ 
man. Ook zal het college creatief moeten zoeken naar 
 mogelijkheden om woonruimte voor jongeren te creëren in 
(lang) leegstaande woningen en winkelpanden.

Voor de bibliotheek ziet het er ook niet best uit, in de begroting 
2012 is al € 61.000,- geschrapt (mogelijk vooruitlopend op 
 toekomstige bezuinigingen). Onbegrijpelijk dat dit zonder 
 inhoudelijke discussie gebeurt. 

Over de toekomst van verenigingen maakt de PvdA zich 
 ernstig zorgen. Subsidies worden onzeker, dit in combinatie 
met het accommodatiebeleid wordt het wellicht een onmoge-
lijke opgaaf voor de vrijwilligers om het verenigingsleven in 
stand te houden

De WMO heeft als doel meedoen. Maar dit college denkt niet 
meer in meedoen, maar alleen nog maar in euro’s 
(Ka’ching), de mensen zijn onderschikt geworden. Ons 
 goede minimabeleid wordt door dit college wel heel gemak-
kelijk aan de kant geschoven. Durf eens creatief te zijn! Er 
zijn opties te bedenken om het kille rijksbeleid te omzeilen. 
Het kan toch niet zo zijn dat we meedoen in sommige 
 gevallen overlaten aan liefdadigheid van bijvoorbeeld 
 kerken of andere instellingen. Ook bij ouderen is zelfred-
zaamheid het toverwoord. Ouderen worden steeds meer 
 afhankelijk gemaakt van de welwillendheid van familie, 
 buren en/of vrienden. In plaats van een zorgeloze oude dag 
krijgen de ouderen in Bronckhorst straks wellicht een 
 zorgloze oude dag.

Duurzaamheid gaat bij dit college hoofdzakelijk over geld en 
niet over onze leefomgeving. Ons voorstel om de afvalstroom 
te beperken door kostenloze omruiling van een grote container 
voor een kleinere is door de coalitie afgewezen, geld was 
 hierbij weer het belangrijkste argument en milieuwinst was 
duidelijk ondergeschikt.

Ka’ching:

‘BRONCKHORST LET OP U SAECK’ 
De PvdA is in elk geval alert!

De PvdA-fractie

TBB, weg ermee!

B en w zijn erg tevreden over de begroting. Ook met het 
 project Toekomstbestendig Bronckhorst (TBB) gaat het 
voorspoedig. Inwoners en organisaties werken volgens het 
college goed mee om enkele miljoenen euro’s te besparen. 
Het is te mooi om waar te zijn!

Algemene beschouwingen van 

de GroenLinks-fractie



Begroting 2012 - vervolg

Kip met gouden
eieren van de leg

Onze kip met de gouden eieren is van de leg. Dan kun je twee 
dingen doen: een nieuwe kip kopen of rustig afwachten tot ze 
weer aan de leg raakt. En intussen de tering naar de nering 
zetten. Een nieuwe kip is niet zo snel voorhanden dus lopen we 
ons warm om flink te bezuinigen. 

Concrete bezuinigingsvoorstellen zijn ons door het college nog 
niet gepresenteerd. De begroting voor 2012 maakt een pas op 
de plaats. Echte keuzes maken we pas volgend jaar. Waar 
moeten we ons dan nu mee bezighouden? Laten we dit tussen-
jaar besteden om de balans op te maken: Waar staan we 
 maatschappelijk, hoe staat het met onze samenleving?

Het is goed toeven in Bronckhorst
Wat we om ons heen zien is een gemeente die zijn zaken 
 behoorlijk op orde heeft, waar de nodige voorzieningen zijn, 
waar niet al te veel sociaal-culturele problemen zijn, waar de 
mensen nuchter en vitaal zijn en zich met elkaar bezighouden, 
in een mooie omgeving, kortom waar het goed toeven is. 

Op het eerste gezicht lijkt het allemaal mee te vallen, maar de 
scherpe kantjes beginnen zich af te tekenen: de thuiszorg 
wordt beperkt, het groenbeheer verandert, privatisering van 
accommodaties is onderwerp van gesprek.

Goed en snel inspelen en investeren in kennis
D66 gelooft niet in een maakbare samenleving. D66 gelooft 
meer in zo goed en zo snel mogelijk inspelen op de verande-
rende maatschappij. Een maatschappij die is veranderd van 
een verzorgingsstaat in een maatschappij waarin iedereen 
zichzelf wil ontplooien, in een samenleving van goed opgeleide 
mensen die hun leven zelf bepalen. Investeren in kennis is  
nu essentieel. Dat betekent goed onderwijs, scholing en 
 bijscholing voor alle leeftijdsgroepen, ook in de verwachte 
krimpsituatie. Wie goed is opgeleid en zelfstandig keuzes kan 
maken, hoeft niet bang te zijn om niet mee te kunnen komen.

Voorwaarden scheppen en barrières wegnemen
Innovatie, kennis en flexibiliteit zijn van doorslaggevend 
 belang op de economische markten. Concurreren op prijs of 
kwaliteit is niet meer voldoende. D66 is overtuigd van de 
kracht en vindingrijkheid van mensen en bedrijven. De 
 explosieve groei van de handel via internetsites trekt zich niets 
aan van traditionele grenzen en illustreert de dynamiek van de 

Algemene beschouwingen van 
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economie. D66 ziet bedrijvigheid ontstaan door voorwaarden 
te scheppen en barrières weg te nemen. Voor Bronckhorst 
 betekent dit een goede dekking met snel internet in alle kernen 
en in het buitengebied. En volop ruimte voor ondernemerschap 
met moderne op de toekomst gerichte bedrijventerreinen.  
Het college schermt graag met de ligging in de kennis- en 
 innovatiedriehoek Nijmegen-Enschede-Wageningen. Maar lukt 
het b en w om kennisintensieve bedrijven aan te trekken?

Een dienstbare overheid
Ruimte geven aan de ontwikkeling van mensen betekent 
een dienstbare overheid die communiceert, die overleg en 
samenwerking stimuleert, die ‘Ja’ zegt. Een overheid die 
voorwaarden schept. Een overheid die niet remt met allerlei 
verordeningen en vergunningen. Maar ook een overheid die 
consequente keuzes maakt, maatschappelijke belangen 
 bewaakt en zorgt voor veiligheid en een goed milieu.

Duurzaam
D66 wil zo veel mogelijk overschakelen op duurzame 
 energiebronnen die het milieu niet belasten, zoals zon en 
 biogas, en verschoond blijven van het boren naar steenkool- of 
schaliegas. Zo kan de Achterhoek een voortrekkersrol spelen 
bij het ontwikkelen van een duurzame samenleving met 
 (export)kansen. D66 wil ook uitdrukkelijk kiezen voor biologi-
sche landbouw die qua omvang 
goed in het kleinschalige 
 karakter van het Achterhoekse 
landschap past. Veel inwoners 
zien de steeds grotere stallen 
als horizonvervuiling en als een 
bron van dierziektes, fijnstof en 
geurhinder. Deze raad kan zich 
in deze tijd van bezinning ook 
zelf een spiegel voorhouden. 

De hamvraag aan het bestuur 
maar ook aan inwoners is: hoe 
krijgen we onze kip weer aan de 
leg? Liefst met duurzame eieren 
zodat onze gemeente een plaats 
blijft waar het goed toeven is.

De D66-fractie

Bronckhorst

Gemeentebelangen 
 constateert: Stilte voor 
de storm!

De begroting 2012 
van de gemeente 
Bronckhorst is vol-
gens afspraak een 
beleidsarme begro-
ting. Daarop heeft 
onze fractie dan ook 
niet veel op te mer-
ken. 

Voorloper 
Toekomstbestendig Bronckhorst (TBB)
Deze begroting is de voorloper van het TBB-proces (Toekomst-
bestendig Bronckhorst). We weten nu al geruime tijd dat er 
flink bezuinigd moet worden. Ongeveer zo’n 10% op de begro-

Algemene beschouwingen van 

de GBB-fractie

ting van de gemeente wat ca. 6 miljoen euro aan structurele 
bezuinigingen inhoudt. Dat raakt ons allemaal. Inwoners, 
 organisaties benaderen ons als politiek wat dat voor hen gaat 
betekenen. Want leven in ongewisheid is niet prettig. Achter  
de schermen wordt er al flink gewerkt om de bezuinigingen 
 ingevuld te krijgen. Maar als politiek kunnen wij daar nog 
 weinig aan sturen, biedt de begroting op dit moment nog geen 
soelaas en kan er door ons niet op worden gestuurd door het 
geven van kaders.

Privatisering
Wel zien wij dat op onderdelen geprivatiseerd wordt om zo 
structurele bezuinigingen binnen te halen. Maar let op: privati-
sering kan een middel zijn, maar is geen doel op zich. De regio 
vergrijst en er is sprake van bevolkingsafname. Daarbij loopt 
Bronckhorst in de Achterhoek redelijk voorop. Juist nu is het 
aspect leefbaarheid van groot belang voor de toekomst.

Goed voorbeeld
Bezuinigen is ook het geven 
van het goede voorbeeld. GBB 
heeft vorig jaar voorgesteld 
de vergoeding voor het raads-
werk te verlagen. Niet dat de 
vergoeding staat in verhou-
ding tot de werkzaamheden 
die een gemiddeld raadslid 
vervult, maar als een voor-
beeldfunctie. Helaas heeft dit 
voorstel het niet gehaald. 

Met het komende vertrek van een wethouder heeft het 
 gemeentebestuur een natuurlijk moment om het goede 
 voorbeeld te geven en de collegegrootte te heroverwegen in 
relatie tot de terugtredende overheid op een aantal taakvelden. 
Wij wachten af of het college dit als kans oppakt en niet als 
 bedreiging ziet.

Meer doen met minder
Waar het om gaat is dat iedereen zijn steentje bijdraagt en 
 bedreigingen weer als kansen worden gezien om meer te doen 
met minder. Maar zoals gezegd: Het is stilte voor de storm die 
bezuinigen heet en waar u en de samenleving, waarin u zich 
bevindt, wel degelijk wat van gaat merken.

GBB met als doelstelling: ‘Belangenbehartiger van de 
 leefgemeenschappen in Bronckhorst’ houdt een kritische 
vinger aan de pols en zal waar nodig uw belangen 
 behartigen om de leefbaarheid van Bronckhorst te 
 behouden.

De GBB-fractie



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 André Baars

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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De winter is in aantocht. De kans op 
sneeuw, nachtvorst, ijzel en daarmee 
gladheid neemt de komende tijd 
weer toe. De gemeente stelt alles in 
het werk om gevaarlijke situaties die 
hierdoor op de weg kunnen ontstaan, 
te voorkomen of te bestrijden door te 
strooien. Daarnaast is het natuurlijk 
belangrijk dat u zelf bij deze weers-
omstandigheden ook extra alert bent 
als u in uw auto of op de fiets stapt. 
Net als voorgaande jaren bestrijdt 
de gemeente gladheid preventief. 
Dit houdt in dat wordt gestrooid 
wanneer gladheid wordt voorspeld. 
Ook de provincie strooit preventief. 
De strooiroutes zijn gelijk aan de 
routes zoals we die afgelopen winter 
hebben gestrooid. Toen was sprake 
van een extreem winterseizoen. Zo 
hadden we te maken met een lange 
periode van winterse omstandig-
heden met veel sneeuw. Daarnaast 
werden we (landelijk) geconfron-
teerd met een tekort aan strooizout. 
Dit tekort is inmiddels aangevuld. 
Om de kans op een nieuw zouttekort 
te verkleinen, is door de gemeente 
in regionaal verband een contract 
afgesloten met een grote leverancier. 
Maar bij aanhoudend streng winter-
weer blijft er natuurlijk altijd een 
kans dat opnieuw een landelijk zout-
tekort ontstaat.

Gemeentelijke wegen

wegen vanuit de gemeentewerf 

strooien we wanneer gladheid wordt 
voorspeld. Als basis voor de glad-

-

deel uit van de A-routes:
1 alle doorgaande wegen, inclusief 

de fietspaden
2 toegangswegen naar veerponten
3

terrein
4
5
 onder 1 of 2 vallen
6 een aantal routes naar scholen in 

het buitengebied
7 verbindingswegen naar buurge-

meenten, daar waar het strooibeleid 
niet aansluit op het strooibeleid 

 in de buurgemeenten

8
naar de volgende gebouwen: 

 hulpdiensten (politie, brandweer, 
ambulance), scholen (basisscholen 

-

appartementencomplexen voor 
 ouderen), station en gemeentehuis

B-routes
Als aanhoudende gladheid is voorspeld 
start de gemeente direct aansluitend 

B-routes vallen onder andere een 
aantal wegen in de centra van de 

toegangswegen naar sporthallen, 

wegen in het buitengebied die een 
logische verbinding vormen tussen 

vanaf alle panden binnen de bebouw-
de kom binnen 400 meter op een 

de bebouwde kom geldt een afstand 
van 1 kilometer (de weg naar een 

-
ming. Het kan dus voorkomen dat 

Overige wegen

wordt voorspeld en de situatie op 
de A- en B-routes dit toelaat, wordt 
de gladheid op (alle) overige wegen 
binnen de gemeente bestreden. 

politie prioriteit boven eigen waar-
neming en meldingen van inwoners. 

Provinciale wegen

-

 
Wanneer wordt er gestrooid?

In principe kan er 24 uur per dag 
worden gestrooid. In de regel strooit 
de gemeente in de loop van de avond 

gestrooid.

Eigen verantwoordelijkheid

-

beroep op weggebruikers om goed 
op de weersomstandigheden en de 
verkeersinformatie te letten en daar 

met het feit dat het een paar uur duurt 

gladheid binnen de kom is het van 

aan één kant van de weg te parkeren. 
-

merde doorgang.

Zelfwerkzaamheid
In de afgelopen twee winters is door 
een aantal inwoners, met name in het 
buitengebied, met eigen materieel en 
op eigen initiatief, sneeuw geschoven 
om de wegen begaanbaar te houden. 

realiseren dat u dit werk voor eigen 
-

meente is geen opdrachtgever. Als 
schade aan de weg ontstaat, kan de 

Trottoirs

Schade aan beplanting
Helaas kunnen we niet voorkomen 

terechtkomt en daardoor schade kan 
ontstaan aan beplanting die daarvoor 
gevoelig is. Het is aan te raden op 
die plekken, doorgaans langs wegen 
waar geen trottoir is, beplanting toe 

Meer informatie?

strooiroutes kunt u contact met ons 
opnemen via tel. (0575) 75 02 50 of 

→ 
Infobalie → → 

→ 

Gladheidbestrijding winter 2011-2012

-

naar een oplossing. In 2008 heeft de gemeente-

raad ingestemd met de co-financiering. Na een 
uitgebreide tracéstudie en een milieueffectrap-

vastgelegd in het streekplan van de provincie. 

→ Infobalie → → Hummelo → 
Rondweg Hummelo) of scan de QR-code. Het be-
stemmingsplan geeft een bestemmingsregeling 

-
vingsaspecten in beeld gebracht. Het ontwerp lag 

-

m.e.r. heeft een positief toetsingsadvies met enkele 

-
mentaarnota waarmee we reageren op de ingekomen 

op 24 november a.s. over. Na 
het besluit van de raad staat 

staat ook op de agenda van 
de commissievergadering van 
8 november a.s. Zie elders op 

Rondweg Hummelo 
B en w stellen raad voor definitief bestemmingsplan vast te stellen



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

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

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

Toon en Daan

verplicht zich te melden voor een 

inburgeringsonderzoek omdat zij 

zich als vreemdeling voor het eerst 

in Nederland vestigen en niet over de 

nationaliteit beschikken van één van 

de 27 EU-landen*. Inwoners met de 

nationaliteit van één van de 27 EU-

landen zijn niet inburgeringsplichtig. 

Inmiddels is daar ook Turkije bijgeko-

men, door een rechterlijke uitspraak. 

Nederlanders die in het buitenland zijn 

geboren, zich voor het éérst in Neder-

land vestigen en ouder zijn dan 17 jaar, 

moeten ook voor een inburgerings-

onderzoek naar de gemeente. Dit geldt 

bijvoorbeeld als iemand kind is van 

Nederlandse emigranten die terug-

keren of inwoners van de Nederlandse 

Antillen.”

*EU-landen
België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, 
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, 
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, 
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, 

Roemenië, Bulgarije en Zweden.

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Op 10 november a.s. is voor de 14e keer de lan-
delijke ‘Dag van de Mantelzorg’. Een dag waarop 
aandacht wordt gevraagd voor mensen die voor 
een ander zorgen; de mantelzorgers. Speciale 
aandacht is er dit jaar voor jonge mantelzor-
gers. ‘Opgroeien met zorg’ is namelijk het the-
ma van de ‘Dag van de Mantelzorg’. Uit onder-
zoek is gebleken dat één op de vier jongeren op-
groeit met iemand die langdurig ziek is of een 
beperking heeft. Dat kan één van de ouders zijn, 
maar het kan ook om een broertje of zusje gaan. 
Voor mantelzorgers van alle leeftijden in Oost-
Gelderland, organiseert het Steunpunt Mantel-
zorg van VIT Oost-Gelderland de onderstaande 
activiteiten.

Beleef mee!
Op 11 november wordt voor jonge mantel-
zorgers van 8-18 jaar een avond vol beleving 
gehouden, van 17.00-21.30 uur. Naast een voet-
balclinic, gegeven door profvoetballers van De 
Graafschap, kunnen ze deelnemen aan meerde-
re workshops, waaronder koken, schilderen, 
hairstyling, knutselen, judo, zang, nagelstyling 
etc. én …. ze kunnen genieten van een spette-
rend optreden van ex-X-Factor kandidaat Va-
lentina Markaj. Locatie is het Metzo College, Ma-
ria Montessoristraat 5 in Doetinchem. VIT orga-
niseert dit in samenwerking met GGNet, IJssel-

kring en het Metzo College. Uitgebreide infor-
matie hierover is te vinden op www.vitoostgel-
derland.nl of www.jmzer.nl. 

Theatervoorstelling ‘Over de Kopzorg’
Op 10 november kunnen mantelzorgers 
(jong en oud) genieten van de theatervoorstel-
ling ‘Over de Kopzorg’. Een voorstelling voor én 
over mantelzorgers waar heerlijk om gelachen 
kan worden, waar u even voelt dat u er echt uit 
bent. De voorstelling beidt vooral (h)erkenning 
en waardering voor het mantelzorgen. 

De voorstelling is van 19.30-22.00 uur in 
De Radstake, Twenteroute 8 in Heelweg, 
Varsseveld. Deze avond is mogelijk dankzij 
financiële bijdragen van Lions Groenlo-Slinge-
landen, Kruiswerk Sensire en een aantal ge-
meenten. Voor beide activiteiten is opgave nodig. 
Dit kan bij VIT via tel. (0573) 43 84 00 of e-mail: 
info@vitoost-gelderland.nl 

Doen, en geniet van één van deze 
leuke uitjes. Mantelzorgers 
verdienen dat!

Dag van de Mantelzorg; voor iedereen die zorgt voor een ander

Kom genieten van een heerlijk uitje op 10 november

Daan: “Voor een toekomst in Nederland 

is het noodzakelijk dat zij voldoende 

kennis van de Nederlandse taal en de 

Nederlandse samenleving hebben. 

Voor nieuwkomers is inburgeren 

verplicht gesteld. Vluchtelingen, zoals 

de familie Bahrami, die via het asielzoe-

kerscentrum in onze gemeente komen 

wonen, krijgen van de gemeente waar 

ze wonen een inburgeringsprogramma 

aangeboden. Dit is geregeld in de Wet 

Inburgering (WI). Overige nieuwkomers 

zoals gezinsherenigers (uit zogenaamde 

niet vluchtelinglanden) moeten zelf 

hun inburgering regelen en betalen. 

De gemeente houdt toezicht op die 

inburgering, zodat het diploma binnen 

de wettelijke termijn (3,5 jaar) wordt 

behaald. Voor de kosten kan een lening 

worden aangevraagd bij de Dienst 

Uitvoering Onderwijs in Groningen. 

Hiervoor geldt géén maximumleeftijd.” 

Toon: “Het doel van inburgeren is de 

nieuwkomer zelfredzaam te maken. Hij 

of zij moet zelfstandig kunnen functio-

neren in de Nederlandse samenleving. 

Het beheersen van de Nederlandse taal 

is daarvoor essentieel. Bovendien is het 

nodig voor bijna elke beroepsopleiding 

die een nieuwkomer wil volgen en elke 

baan waarop hij of zij wil solliciteren. 

Maar ook op straat, in een winkel of bij 

een vereniging kan de familie Bahrami 

niet zonder de Nederlandse taal. Daar-

om wordt nieuwkomers zo spoedig mo-

gelijk de plicht tot inburgeren opgelegd. 

De gemeente beoordeelt of een inbur-

geringsprogramma nodig is. Wij doen 

dit met een inburgeringsonderzoek. 

Tijdens het onderzoek wordt de kennis 

van de Nederlandse taal beoordeeld 

en gekeken naar gedane opleidingen, 

behaalde diploma’s, werkervaring en 

eventuele beletselen zoals de zorg voor 

(kleine) kinderen.” 

Het inburgeringsprogramma
Daan: “Als het nodig is dat iemand een 

inburgeringsprogramma volgt, wordt 

een programma samengesteld dat de 

nieuwkomer moet volgen. Dit geldt voor 

Soraya en Mohammed Bahrami. Het 

inburgeringsprogramma leidt hen op 

voor de vier examenonderdelen van het 

inburgeringsdiploma. Dat is Kennis van 

de Nederlandse Samenleving (KNS), 

Elektronisch Praktijk Examen (EPE), 

Toets Gesproken Nederlands (TGN) en 

het Praktijkexamen. Als ze alle vier de 

onderdelen halen, krijgen ze het inbur-

geringsdiploma en is aan de inburge-

ringsplicht voldaan. De school waar de 

familie Bahrami het inburgeringspro-

gramma gaat volgen en de gemeente 

begeleiden hen tijdens het programma.“ 

Voor wie?
Toon: ”De familie Bahrami was 

Deze week:  Aflevering 12 
Inburgering   

Soraya en Mohammed Bahrami en hun dochtertje Laila uit Iran kregen 
onlangs een verblijfvergunning voor ons land en vestigden zich in onze 
gemeente. Laila gaat hier inmiddels met veel plezier naar school en haar 
ouders moeten inburgeren om een bestaan in ons land op te kunnen gaan 
bouwen. Welke rol speelt de gemeente hierbij? 

Meer informatie over het inburgeren en de rol van de gemeente hierbij, 

vindt u op www.bronckhorst.nl. U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50.  

Iedere eerste maandag van de maand om 
12.00 uur zijn de sirenes te horen in heel Ne-
derland. Dus ook in Bronckhorst. De sirenes 
geven dan één luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Omdat het om een 
test gaat, hoeft u geen actie te ondernemen. 

Het maandelijkse alarm heeft tot doel het 
landelijke waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. Het is belangrijk dat u 
bekend bent met het sirenegeluid en weet 
wat u moet doen als de sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, sluit 
ramen en deuren en zet de radio of TV op 
omroep Gelderland’. Via deze omroep wordt 
u op de hoogte gehouden van de ramp en 
ontvangt u zonodig instructies. Op maandag 
7 november a.s. is de eerstvolgende sirene-
test.

Sirenetest



Raadsvergadering 
26 oktober 
Op 26 oktober jl. vergaderde de 
gemeenteraad. O.a. is gesproken over:

 De raad besloot het bestemmings-
plan ongewijzigd vast te stellen, 
waarmee de agrarische bestem-
ming wordt gewijzigd in wonen, 
waarbij een twee-onder-één kap-
woning wordt gebouwd, een schuur 
wordt verbouwd tot een gezamen-
lijk bijgebouw en de huidige bedrijfs-
woning een burgerwoning wordt 

-

 Al geruime tijd zijn er plannen voor 
het in verval geraakt, voormalige 
cafécomplex ‘Halfweg’ en de nabij-
gelegen (natuur)ijsbaan tussen 
Zelhem en Doetinchem. Om verder 
te gaan met de procedure voor 
sloop van het voormalige café en 
vervangende nieuwbouw werd de 
raad verzocht in te stemmen met 
een ontheffingsaanvraag van de 
ruimtelijke verordening Gelder-
land voor het plan en de afhande-
ling van de ontheffingsaanvraag te 
delegeren aan b en w. CDA, VVD, 
PvdA en GBB stemden tegen, Groen-
Links en D66 stemden voor, waar-
mee het voorstel werd verworpen

 Samen met ondernemers en orga-
nisaties hebben de Achterhoekse 
gemeenten een visie opgesteld 
waar de Achterhoek zich de ko-
mende jaren op richt. Een motie 
van Groenlinks en D66 om het be-
lang te benadrukken van het pro-
gramma ‘Stad en Regio 2012-
2015’ (regiocontract), een motie 
van D66 en GBB voor het belang 
van glasvezel in het buitengebied 
en een motie van GroenLinks over 
steun aan het project ‘Smaakaca-
demie Achterhoek’ werden met al-
gemene stemmen aanvaard. Het 
college gaf aan blij te zijn met de 
inbreng van de raad in de vorm van 
deze moties. De raad stemde in 
met de algemene uitgangspunten 
van de visie en verleende opdracht 
om deze nader uit te werken (voor: 
CDA, VVD, D66 en GBB. PvdA en 
GroenLinks gaven in een stemver-
klaring aan dat ze niet tegen de in-
houd en de beoogde samenwer-
king zijn, maar vanwege het gevoel 
dat de gemeenteraad buiten spel 
wordt gezet, stemden zij tegen)

 De raad stelde het beleidsplan 
2011-2015 voor de Brandweer 
Achterhoek West, waarvan de 
brandweer Bronckhorst onderdeel 
uitmaakt, unaniem vast. Hierin 
staat de koers van onze brandweer 
voor de komende jaren. Speerpun-
ten zijn o.a. goed beleid voor de 
brandweervrijwilligers, op tijd zijn 
na meldingen, de risico’s in het ge-
bied goed in beeld hebben en inwo-
ners informeren over wat ze zelf 
kunnen doen aan brandveiligheid

 De raad stemde unaniem in met 
het aanpassen van de APV-regels, 
waardoor bepaalde vergunningen/
meldingen vervallen of het aanvra-
gen een stuk gemakkelijker wordt. 
Aangepast worden onder andere 
de vergunning voor het kappen van 
bomen, venten/collecteren en per-

manente reclame en de meldingen 
voor tijdelijke verkeersmaatrege-
len bij kleinschalige evenementen. 
Een amendement van GroenLinks, 
D66 en GBB haalde het niet (voor: 
PvdA, GroenLinks, D66 en GBB, 

 tegen: CDA en VVD)

      

 De raad stemde unaniem in met 
het verruimen van de locatiemoge-
lijkheden om te trouwen. Paren in 
Bronckhorst kunnen nu in een huis 
trouwen of op een plek in de open-
lucht die ze bijzonder vinden. Dit 
maakt het nog aantrekkelijker om 
hier te trouwen. De gemeente biedt 
zelf vijf trouwlocaties aan. 

Zie voor meer informatie over deze 3 
onderderpen ook de rubriek Openbare 
bekendmakingen onder Gemeentelijke 
regelgeving algemeen.

Raadsvergadering 

Allereerst werden vier moties be-
handeld, die waren doorgeschoven 
uit de vergadering van 26 oktober:

en GBB over het niet toestaan van 
radioactief restafval bergen in on-
ze gemeente en hierover een dui-
delijk signaal afgeven aan de mi-
nister van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. Deze mo-
tie werd aanvaard

en GBB om bij de minister van Eco-
nomische Zaken, Landbouw en In-
novatie aan te dringen om (proef)
boringen naar steenkoolgas uit te 
stellen en (proef)boringen in onze 
gemeente te voorkomen. De motie 
werd aanvaard

eind van het jaar een overzicht te 
verstrekken met bouwvergunnin-
gen waarbij de gemeente over-
weegt deze in te trekken omdat ze 
niet benut zijn voor de bepaalde 
tijd. Deze motie werd verworpen 

de toekomst geen kapvergunning 
af te geven voor de bomen aan de 
Asterstraat in Hengelo en de kap-
kosten te gebruiken voor het on-
derhoud. De motie werd niet 

 aangenomen

Bronckhorst heeft te maken met di-
verse ontwikkelingen. In het traject 
Toekomstbestendig Bronckhorst an-
ticipeert de gemeente op drie be-
langrijke ontwikkelingen: de demo-
grafische ontwikkelingen, de veran-
derende rol van de overheid en de af-
name van financiële middelen. De 
raad gaat akkoord met de visie ‘Toe-
komstbestendig Bronckhorst; Duur-
zaam en Betrokken’ (voor: fracties 
CDA, VVD en D66, tegen PvdA, Groen-
Links en GBB) en geeft het college op-
dracht de kaders verder uit te werken. 
Elke fractie kreeg de ruimte om haar 
mening over het tot nu toe doorlopen 
proces en de visie te geven. 
De  stelt dat drastische maatre-
gelen nodig zijn om Bronckhorst ook 
voor de toekomst een aantrekkelijk 
woon-, werk- en recreëergebied te 
laten zijn. Zij kunnen zich in grote lij-
nen vinden in de visie en geloven in 
de kracht van de Bronckhorster sa-
menleving om initiatieven te ont-
plooien. De bezuinigingen van 1,5 

wel de limiet. Iedereen moet mee 
kunnen blijven doen. De fractie van 
GroenLinks is niet enthousiast over 
de visie. De fractie mist concrete in-
vulling van beleid en het benoemen 
van de financiële gevolgen. De visie 
is volgens hen daarom niet rijp voor 
besluitvorming. Het participatie- en 
communicatietraject vindt de partij 
onvoldoende open en de gemeente 
communiceert te eenzijdig. Groen-
Links heeft zeer ongeruste inwoners 
gesproken, die vrezen voor een kaal-
slag. De fractie van -
gen vindt het Toekomstbestendig 
Bronckhorst (TBB) traject vertragend 
werken voor de grote bezuinigings-
slag waar de gemeente voor staat. 
Daarnaast stelt GBB dat inwoners 
zich niet herkennen in deze visie en 
zich geen voorstelling kunnen maken 
van de consequenties. Leefbaarheid 
staat toch voorop? Dat blijkt GBB on-
voldoende uit de aanpak en visie. 
D66 is kritisch, maar wil zich con-
structief opstellen. D66 raadt het 
college aan nog nadrukkelijker over-
leg te zoeken met partijen als sport-
verenigingen. De fractie waardeert 
de inbreng van de inwoners tijdens 
de TBB-avonden en enquête en 
neemt deze groep serieus. Bij de be-
zuinigingen pleit D66 vooral voor 
duurzame bezuinigingen. Bijvoor-
beeld het milieu mag daar niet dupe 
van worden. De  had zich het 
traject heel anders voorgesteld. In-
woners hebben begrip voor bezuini-
gingen en weten ook dat het niet kan 

-
quenties van de visie zijn niet te 
overzien. Hoeveel werk moet de in-
woner van de gemeente overnemen? 
De partij vindt dit buiten proporties 
en vreest voor met name de mensen 
die zorg nodig hebben. Daar zit een 
groot spanningsveld. De partij vindt 
dat het college sneller moet werken 
en duidelijkheid moet geven. Het 

 is het eens met de aanpak en 
opzet van TBB, waar inwoners bij zijn 
betrokken. Eerst inhoudelijk kijken 
wat mogelijk is, dan keuzes maken 
en vervolgens financieel doorbere-
kenen. De fractie vindt dit beter dan 
een bezuinigingslijstje samenstellen, 
ongeacht te kijken wat goed is voor 
de gemeente. Wel blijft het CDA de 
ontwikkelingen kritisch volgen en 
samen met de VVD diende de partij 
een motie in om de raad actief op de 
hoogte te houden. Deze motie werd 
aangenomen. Voor: CDA, VVD, tegen: 
PvdA, GroenLinks, D66 en GBB. Bur-
gemeester Aalderink reageerde als 
portefeuillehouder van dit traject, op 
de kritiek. Hij benadrukt het zorgvul-
dige proces met alle partijen en in-
woners waar b en w zeer aan hech-
ten en veel tijd voor nemen. Als in-
woners zeer ongerust zijn, dan wil hij 
deze mensen vanzelfsprekend graag 
spreken. Het doel van TBB is te ko-
men tot een pakket maatregelen die 
de toekomst van de Bronckhorst als 
goede woon-, werk- en recreëerge-
meente garanderen.

overlegd over het toekomstbestendig 

maken van onze gemeente.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens 
deze vergaderingen verwijzen wij 
u naar de website 
van de gemeente 
(onder Bestuur en 
organisatie → 
Vergaderstukken 
→ Gemeenteraad) 

of scan de QR-code. De eerstvolgende 
gemeenteraadsvergadering is op 10 
november 2011. 

Op 8 en 9 november a.s. zijn commis-
sievergaderingen. Hieronder vindt 
u de agenda’s. De vergaderingen 
vinden plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis en zijn openbaar. 
U bent dus van harte welkom om ze 
bij te wonen.
 

Op 8 november vanaf 20.00 uur 
vergadert de commissie Evaluatie 
en controle. Op de agenda staan de 
volgende punten:

 Het ontwerpbestemmingsplan 
heeft ter inzage gelegen en er zijn 
zienswijzen op binnengekomen. De 
raad wordt gevraagd het bestem-
mingsplan ongewijzigd vast te 

 stellen
-

-

 De raad wordt gevraagd het voor-
bereidingsbesluit van 28 april 
2011, met uitzondering van het 
perceel Ruurloseweg 64 in 

 Kranenburg, in te trekken

 De rekenkamercommissie 
 Bronckhorst, Berkelland, Lochem 

 onderzoek naar de prijzen voor de 
gemeentelijke dienstverlening. De 
raad wordt geïnformeerd over de 
aanbevelingen van de commissie 
en gevraagd in te stemmen met de 
reactie van het college met de 
daarin genoemde actiepunten

van b en w aan de raad:
- realisatieovereenkomst recrea-

tiepark Dorado Beach
- kaders accommodatiebeleid
- stand van zaken overdracht 
 Hessenbad en Hessenhal aan 

stichting Zonnewater
- aanpassing antennebeleid 
 mobiele telefooncommunicatie

 
 

Op 9 november vanaf 20.00 uur 
vergadert de commissie Beleids-
ontwikkeling. Op de agenda staan 
de volgende punten:

 De raad wordt gevraagd een een-
malige bijdrage van € 25.000,- be-
schikbaar te stellen aan de Prote-
stantse gemeente Hummelo voor 

 de nieuwbouw van het dorpshuis 
Hummelo, onder voorwaarde dat 
de provincie Gelderland het project 
mee subsidieert en de gemeente 
niet hoeft bij de dragen in de 

 exploitatiekosten

 De raad wordt gevraagd definitief 
in te stemmen met de overdracht 
van het zwembad Hessenbad en 
de sporthal Hessenhal in Hoog-
Keppel per 1 januari 2012 aan de 
stichting Zonnewater. Aan de door 
de raad gestelde voorwaarden, zo-
als consensus tussen de stichting 

Zonnewater en de gebruikers van 
de sporthal betreffende het beheer 
en gebruik van de sporthal, en een 
bedrijfsplan als garantie voor de 
exploitatie en het beheer van de 
voorzieningen op de langere ter-
mijn, is door de stichting voldaan

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met de realisatie van de 
openbare ruimte Vorden Centrum 
(2012-2013) en de verplaatsing 
van de rotonde aan De Horster-
kamp (2014-2015), als uitwerking 

 De raad wordt gevraagd kennis 
 te nemen van de evaluatienotitie, 

en daarnaast een krediet van 
 € 92.800,- beschikbaar te stellen 

voor het beheer van de begraaf-
plaatsen. Ook wordt voorgesteld 
de vergunningplicht voor het plaat-
sen van gedenktekens op graven 

 in het kader van deregulering te 
schrappen en de verordeningen 
hiervoor aan te passen

 Natuur en landschap behoren tot 
de kernkwaliteiten van onze 

 gemeente. Het GUP is een uitvoe-
ringsplan voor het afsluiten van 
langjarige overeenkomsten met 

 eigenaren voor het beheer en her-
stel van hun groene landschaps-
elementen. Het uiteindelijke resul-
taat is behoud en ontwikkeling van 
het landschap zoals vastgesteld in 
het Landschapsontwikkelingsplan 
(LOP) De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met het GUP en daarmee 
de provinciale bijdrage voor het 
opstellen ervan veilig te stellen

van b en w aan de raad:
- website vrijwilligerswerk en 

maatschappelijke stage
- gladheidbestrijding evaluatie 

seizoen 2010-2011

vergaderingen
Tijdens commissievergaderingen 
kunt u gebruik maken van het recht 
om in te spreken. In tegenstelling tot 
raadsvergaderingen kunt u  hier 
inspreken over onderwerpen die op 
de agenda staan, met uitzondering 
van presentaties en actieve informa-
tievoorziening. Als u tijdens de ver-
gaderingen het woord wilt voeren, 
kunt u zich hiervoor, bij voorkeur uiter-
lijk 24 uur voor aan-vang van de ver-
gaderingen, aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: grif-
fie@bronckhorst.nl. De maximale 
spreektijd is vijf minuten. 

Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raads- en commissievergaderingen 
live volgen. Neem eens een kijkje. 
U hoeft hiervoor dus niet meer per se 
naar het gemeentehuis.

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Op 14 november a.s. organiseert de 
gemeente een speciale informatie-
avond voor nieuwe inwoners. De 
avond begint om 20.00 uur en vindt 
plaats in het gemeentehuis. Nieuwe 
inwoners vanaf 18 jaar die tussen 
1 oktober 2010 en 1 oktober 2011 in 
de gemeente zijn komen wonen ont-
vingen hiervoor een persoonlijke 

uitnodiging. Natuurlijk zijn ook in-
woners die na 1 oktober in Bronck-
horst zijn komen wonen van harte 
welkom. 
Tijdens deze avond stellen b en w 
zich voor aan de nieuwe inwoners en 
komt aan bod hoe de gemeentelijke 
organisatie werkt. Op een infor-
matiemarkt vertellen medewerkers 

van de verschillende afdelingen 
over onze producten en diensten. 
Zo leggen zij u graag uit waar aan 
gedacht moet worden als u gaat 
(ver)bouwen, hoe de gemeente 
omgaat met jongeren, ouderen, 
vrijwilligers, het verenigingsleven 
in de gemeente en het openbaar 
groen. Maar ook hoe u als inwoner 
bijvoorbeeld in aanmerking kunt 
komen voor voorzieningen als u 
minder mobiel bent. Naast onze 
medewerkers zijn ook verschillende 
gemeenteraadsleden aanwezig, 
evenals medewerkers van de politie, 
brandweer en de VVV. De avond wordt 
omlijst met een hapje en drankje en 
duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Bent u één van ons nieuwe 
inwoners? Wij begroeten u 
graag op 14 november a.s. 
in het gemeentehuis! 

Informatieavond voor nieuwe inwoners

In nauwe samenwerking met inwo-
ners, ondernemers en de Belangroep 
Stad Bronkhorst heeft de gemeente 
in 2007 een Ontwikkelingsvisie voor 
de stad Bronkhorst opgesteld. De 
raad stelde deze in 2008 vast. In deze 
visie is ook een uitvoeringsprogram-
ma voor de toekomstige toeristische 
ontwikkelingen van Bronkhorst opge-
steld.

Projecten en initiatieven
Vanuit de Ontwikkelingsvisie zijn de 
afgelopen jaren een aantal projecten 
gerealiseerd, zoals het ontwikkelen 
van een stadswandeling, het opzetten 
van een cultureel programma en de 
aanleg van het fietspad tussen 
Bronkhorst en Olburgen. Ook zijn er 
particuliere en gemeentelijke initia-
tieven. Voordat deze verder worden 
uitgewerkt, willen wij inwoners, on-
dernemers en andere belanghebben-
den in Bronkhorst graag informeren.

Informatiebijeenkomst
Op 7 november a.s. om 19.30 uur 

vindt in de Kapel in Bronkhorst een 
informatiebijeenkomst plaats. Wij 
informeren geïnteresseerden dan 
over de laatste stand van zaken met 
betrekking tot de Ontwikkelingsvisie 
en bestaande initiatieven worden 
gepresenteerd. Inwoners en andere 

betrokkenen zijn persoonlijk aange-
schreven.

Nieuwsgierig naar de initiatieven?
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. De Kapel is vanaf 19.00 uur 
geopend. Graag tot dan! 

Informatieavond Ontwikkelingsvisie stad Bronkhorst

We zien u graag op 7 november a.s.

B en w verzoeken de gemeenteraad 
het plaatsingsbeleid voor GSM- en 
UMTS-antennedragers aan te pas-
sen. Het betreft een voorstel om de 
afstandseis van 250 meter tot een 
woning bij plaatsing van vrijstaande 
antennemasten terug te brengen 
naar 100 meter. Telecomaanbieders 
ondervinden problemen bij het huidige 
antennebeleid om voldoende dekking 
voor mobiele telefonie binnen de ge-
meentegrens te kunnen garanderen. 
Ook hebben inwoners aangegeven op 
verschillende plekken in Bronckhorst 
met slechte signaalontvangst te ma-
ken te hebben. De gewijzigde beleids-
regel ligt vanaf 3 november a.s. ter 
inzage. Voor meer informatie zie ook 
de rubriek Openbare bekendmakin-
gen onder Bestemmingsplannen.
Na behandeling van eventuele bin-
nengekomen reacties, leggen b en w 
de wijziging voor aan de gemeente-
raad. Naar verwachting is dit in het 
voorjaar van 2012. 

B en w willen plaatsingsbeleid 
UMTS- en GSM-masten aanpassen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

20.00 uur, A.J. Breukink

keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 21 oktober 2011: 

Ontvangen op 23 oktober 2011:

Ontvangen op 24 oktober 2011:

Ontvangen op 25 oktober 2011: 

Ontvangen op 27 oktober 2011: 

Aanvragen

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 25 oktober 2011: 

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken worden 
verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager
nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen
op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 
dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 21 oktober 2011:

Vorden, sporthal Het Jebbink, Oud- en Nieuwfeest met live-muziek en ontheffing sluitingsuur, ontheffing 

Afgegeven op 27 oktober 2011:

 vishandel Hengel

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 21 oktober 2011: 

Verleende vergunningen

Op vrijdagmiddag 28 oktober 2011 maakte het 
-

den voor te dragen als nieuwe wethouder van 
Bronckhorst. Als de raad de voordracht goed-
keurt, wordt hij in december geïnstalleerd. 

-
-

gaan naar een opvolger en vond die in de per-
soon van Arno Spekschoor. 

en na de herindeling in Bronckhorst. Na de ver-
kiezingen in maart 2010, Spekschoor stond als 
derde op de lijst, besloot hij zich in augustus te-
rug te trekken. Het raadswerk kon hij niet meer 
combineren met zijn werk bij de Dienst Lande-
lijk Gebied in Zwolle. Deze Dienst is een agent-

-
ken, Landbouw en Innovatie, dat al ruim 75 jaar bijdraagt aan het realiseren 
van samenhang en ontwikkeling in het landelijk gebied. Ze doen dat in projec-
ten voor provincies, rijk, waterschappen en gemeenten. 
Arno Spekschoor geeft aan er zin in te hebben. “Het zijn geen gemakkelijke tij-
den met de bezuinigingen, maar ik zie het als een uitdaging.”

CDA draagt Arno Spekschoor voor als 
nieuwe wethouder van Bronckhorst



Openbare bekendmakingen - vervolg

Verzonden op 25 oktober 2011: 

Verzonden op 26 oktober 2011: 

 → → →

Verzonden op 27 oktober 2011:

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar 

 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 25 oktober 2011: 

Verzonden op 27 oktober 2011: 

Mogelijkheden voor beroep 

De nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk een aantal vergun-
ningen of ontheffingen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, nu in één aanvraag 
te combineren. Dit geldt ook voor een aantal ontheffingsmogelijkheden in de ruimtelijke 
ordening (bestemmingsplannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, Ontwerp-
vergunningen, Verleende vergunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) en 
Bestemmingsplannen ruimtelijke ordeningsprocedures kunt tegenkomen.

Inspraak bestemmingsplan ‘Kleine kernen 1’

→ →

Bestemmingsplannen

Inspraakreactie indienen?

Wijziging antennebeleid

Zienswijze indienen?

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Concept Algemene Subsidieverordening 2012

→ →

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe verordening zijn: 

Nieuwe trouwbeleid vastgesteld 

→ 
→ →

Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2011

→ → 

Brandbeveiligingsverordening 2011

→ → 

Gemeentelijke regelgeving algemeen
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Zat. 5 november
vanaf 21.00 uur

J.P.R. 
Strinxband

*
Discotheek

DJ Martijn

Van experts kun je meer verwachten.

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 5 november 2011. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

82 cm
 

LCD

17,3”LED

AEG 1400 toeren wasautomaat
Lavamat 64640. Met 6 kg vulcapaciteit, Silent System, display 

klasse A+ 

TOSHIBA 17,3” LED notebook

 nition 

Expert proost op
een gezellige herfst!
   Met een gratis wijnbon bij uw aankoop. 
 Kijk voor meer informatie op www.expert.nl/wijnbon

8

SONY 82 cm Full HD LCD-TV

op externe HDD

399.-

399.-

499.-

De bezorgservice 
 van Expert.
 Onze bezorgservice brengt uw nieuwe

 het u uitkomt. Als het nodig is zelfs
 binnen 24 uur of op zaterdag. Daarbij 
wordt alles meteen aangesloten en geïnstalleerd. 

pakkings materialen mee terug om deze verantwoord
te laten recyclen.

 O O 
 w 
 hhh
 b

d ll  wordt t aaalleeees meeteteteteteenee  aanangegesloten en n ggegeïnïnstallleleerd.
rr-ovvvendien n n  neneememm n wwij j uuw oude aapappppaparraatat en de verer
dpaaakkkkkkinininingsgsgsggs matata erriaialleenn mee teruruuugggg omom d dezeze verantwowoord

te lataten rrrrececececcycycycycllelen.nn.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

ACHTERHOEKSE
SIDECAR PARTY
ZATERDAG 12 NOV. 2011

10 JAAR JUBILEUM!
Aanvang: 11.00 uur Zijspan opstapdag
  Minimotors
  Springkussen

 20.00 uur LIVE muziek

 7 OP DE SCHAAL 
  7 VAN RICHTER

CAMPING AANWEZIG
Locatie: De Veldhoek

Stellingweg 2
tussen Ruurlo & Zelhem

nieuws uit 
uw regio

www.contact.nl

Van huis uit zijn wij verbonden 

met de Achterhoek. Door onze 

plaatselijke en regionale uitga-

ven is er een sterke verweven-

heid met onze lezers. En daar 

zijn we best trots op… 
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Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op

onze site.

Nu extra lage nieuwbouwrente!

Informeer ernaar.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Spalstraat 13
7255 AA  Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996

GRATIS

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

U BENT ZZP’ER?

U OVERWEEGT OM ALS ZZP’ER TE STARTEN?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

In een persoonlijk onderhoud nemen wij dan alle 

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

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

Wij nodigen u graag uit om onze nieuwe 
Sanitair Showroom te bekijken.

Ontwerp uw eigen Bruggink badkamer 
samen met onze adviseur.

Badkamerrenovatie? 
Bruggink komt met een passend advies 

voor een nieuwe uitstraling, afgestemd op 
uw budget.

Combineren met een verbouw? 
Wij zijn de ideale partner, want als volwaardig 

bouwbedrijf verzorgen we ook uw keuken, 
verbouwing of nieuwbouw.

Molenweg 11
7055 AW  Heelweg/Varsseveld  

Telefoon 0315 24 29 29
www.bruggink-bv.nl 

     Alles voor
           uw badkamer!

Welkom in onze 
Nieuwe Sanitair Showroom!

Kijkt u gerust even rond...

GOLFPLATEN
Gegalvaniseerd, onduline, plastic en astbestvrij

daksinghels rood, zwart en groen

Weulen Kranenbarg Tuin & Erf 
Vorden, tel 0575-551217

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

U kunt bij ons terecht voor gehoorbeschermers
op maat gemaakt van prettig dragend,

zacht siliconen materiaal.

Wij maken oa.: motordoppen | zwemstukjes
slaapdoppen | gehoorbescherming

Meindert Hobbemastraat 38 | 7021 DD Zelhem
t (0314) 643922 | e info@oortechnischlabverhoef.nl



Het hele komende jaar laten we alle relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen 
Contact, Groenlose Gids en Elna kennis maken met culinaire geneugten. Iedere maand biedt een 
‘restaurant van de maand’, vaak zelfs in uw eigen omgeving, een Weevers 3-gangen menu aan voor 
een aantrekkelijke prijs. Dat is dus 12 keer per jaar lekker eten, maar er is meer: Elke maand kunt u 
zich ook aanmelden voor een gratis diner! 
Dit gratis diner voor twee personen zal worden verloot onder degenen die zich hebben aangemeld via 
de website .

Het menu van de maand is, evenals alle informatie, te vinden op de genoemde website. De kok’s van 
de deelnemende restaurants geven u echter een kijkje in de keuken: Van één van de gerechten wordt 
een uitgebreide beschrijving gedaan om het ook thuis te kunnen bereiden. Deze beschrijving en ook de 
te gebruiken ingrediënten zijn vermeld op deze pagina (soms is de beschrijving wegens de omvang in 
de krant beperkt weergegeven; de volledige beschrijving is dan te vinden op de website 

)

RESTAURANT VAN DE MAAND

Hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem mogen we nu beslist 
een van dé landmarks van deze stad noemen. 
De visie van eigenaren Kees Hensen en Dennis Kaal om 
dit gebouw weer in meer dan zijn oude luister te 
herstellen heeft enorm goed uitgepakt. En in de vier 
jaar dat het hotel bestaat is het naast herkenningspunt 
ook een ontmoetingspunt geworden. Ga er maar eens 
lunchen. De grandeur van het monumentale pand is 
volledig behouden maar de manier waarop met name het 
interieur is vormgegeven zal een belangrijke factor zijn 
geweest in ‘dat d’r aover esprokken wödt’. Alleen met 
een eigentijdse klasse uitstraling kom je er echter niet. 
De Achterhoekse gastvrijheid zorgt er binnen no-time 
voor dat je je snel op je gemak voelt. Het is veel 
informeler dan je zou verwachten. Maar altijd een 
belevenis, tot het toiletbezoek aan toe. In de maand 
november trakteert Chef Arthur Ross u op het Weevers 
menu. Geheel passend bij de tijd van het jaar (zie onder 
op deze pagina). Mocht u, ondanks vele malen 
gepasseerd te zijn, nog geen bezoek hebben gebracht 
aan Ruimzicht doe het dan de komende maand. 
Op www.hotelvillaruimzicht.nl is informatie te vinden 
over eten, slapen, evenementen, feesten en meer. 

Hoofdgerecht. Aantal personen: 4. Garnituur bereiding zie website: www.winnenmetweevers.nl 

 400 gr. hertenrugfi let (schoon gemaakt) | 400 gr. hertennekvlees | 1lt. 
hertbouillon | Agar-agar | Peper en zout. Voor de pekel: 750 gr. water | 40 gr. zout | 4 st. kruid-
nagels | 4 st. kardamonpeulen | 3 st. laurierblad | 5 st. gekneusde jeneverbessen | 2 st. steranijs.

 Kook alle bestanddelen van de pekel en laat even trekken. Af laten koelen. Snij 
de hertennek in grove stukken en laat het vlees hierin 1 nacht, onder lichte druk, pekelen. Neem het 
vlees uit het pekelwater en dep het droog. Laat het vlees helemaal garen in de bouillon (tot het uit 
elkaar valt). Weeg het gare vlees af en neem van dit gewicht de helft bouillon. Voeg agar-agar aan 
de bouillon toe, 0.9 gr. per deciliter, en laat dit 1 minuut al roerend doorkoken. Meng de bouillon 
met agar-agar door het gare vlees en stort dit in een vierkante vorm. Zet dit onder druk weg en laat 
1 nacht afkoelen. Snij koud in de gewenste vorm. Laat de mabré, vlak voor het doorgeven, op een 
warme plek tot maximaal 600 C komen. Snij de hertenrugfi let in biefstukken van 100 gr., peper en 
zout ze en bak ze om en om in de boter. Gaar het vlees voor 4 minuten op 1800 C en laat even rusten.

Marmer van fazantdijen met zijn gerookte fi let, 
ganzenlevercrème, aardappelmousse en een 

schuim van zoethout

|

Duet van hert met kastanje, kweepeer, romige 
schorseneren, appel en een jus van yuzu 

|

 Gegratineerde Doyenné du Comice met een 
taartje van peer en roomijs van pinda

 35,00

Svp voortijdig reserveren
info@hotelvillaruimzicht.nl

www.hotelvillaruimzicht.nl | Ds. van Dijkweg 40 | 7001 CV Doetinchem | 0314 320680

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, (0575) 55 10 10
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Aldus het verhaal over De wonder-
lijke nachtegaal, dat zaterdagavond 
als een rode draad door het jubileum-
concert van het Vordens Mannenkoor 
liep en werd verteld door de Vorden-
se troubadour bij uitstek: Gery Groot 
Zwaaftink. Het publiek in de Christus 
Koningkerk hing aan zijn lippen. Het 
jubileumconcert t.g.v. het 75-jarig be-
staan van het Vordens Mannenkoor 
was inderdaad, zoals vooraf werd 
aangekondigd) een concert boordevol 
verrassingen. Zang en muziek werd 
door het verhaal aan elkaar geregen 
in een non- stop programma. Precies 
om 20.00 uur kwamen de koorleden 
via het middenpad de kerk binnenge-
lopen, waarna Gery Groot Zwaaftink 
het koor en solisten aan het publiek 
voorstelde. Een speciaal welkomst-
woord tot een afvaardiging van het 
Polizeichor uit Maagdenburg, met 
wie het Vordens Mannenkoor nauwe 
contacten onderhoudt.
Opmerkelijk de outfit van de koorle-
den. Normaliter met een geel strikje 
voor, maar voor deze gelegenheid ver-
vangen door een rood vlinderstrikje ! 
Nadat het Vordens Mannenkoor had 

geopend met Das Morgenrot was 
kort daarna de beurt aan bariton 
Ludo Eijkelkamp. Wat een ‘mazzel ‘ 
dat je als mannenkoor een dergelijke 
zanger in je midden hebt en dat al 
50 jaar lang ! Ludo schitterde in Die 
zwölf Räuber, maar wellicht nog in-
drukwekkender de wijze waarop hij 
gestalte gaf aan het lied Di provenca 
(uit La Traviata van Verdi) en het Oe-
kraïense lied Ne platsj Rachyle, met 
daarbij uiteraard ondersteuning door 
het Vordens Mannenkoor. In het 
verrassingsconcert (het publiek wist 
vooraf niet wat er deze avond werd 
gebracht) ook enkele optredens van 
het kinderpopkoor Venhorst onder 
leiding van Maartje Epema dat met 
het nummer Yeahh, yeahh, door het 
publiek, aanvankelijk schoorvoetend 
, maar geleidelijk aan met enthousi-
ast ritmisch handgeklap werd onder-
steund.
En dan de sopraan Irma ten Brinke, 
zij zong met volle overgave Folie, fo-
lie…sempre libera eveneens uit La 
Traviata van Verdi. Dat Ludo en Irma 
ook in een gezamenlijk duet goed 
‘uit de voeten ‘ kunnen, bewezen zij 

in het lied Benedictus en eveneens in 
(ook van Verdi) La Vergini degli Ange-
li, prachtig om naar te luisteren. De 
jubilaris zelf (het Vordens Mannen-
koor) liet zich op het ‘eigen feestje’ 
evenmin onbetuigd. Het repeteren 
vooraf wierp duidelijk haar vruchten 
af in de door het koor gezongen num-
mers. Het is en blijft een genot om 
te luisteren naar het Slavenkoor uit 
Nabucco van Verdi, de componist die 
deze avond een duidelijke stempel op 

het concert drukte. 
Dat dirigent Frank Knikkink een 
enorme fan is van Gregoriaanse mu-
ziek, lieten zijn mannen horen in Sal-
ve Regina en Tamtum ergo, waarbij 
het monnikenkoor, een aantal zan-
gers uit het ‘grote koor’ , zich voor 
deze gelegenheid ook als monnik 
had gekleed. Dat er deze avond voor 
elck wat wils was, onderstreepten 
de zussen Martje (vleugel) en Bregje 
van Damme (fluit) met het nummer 
Madrigaal. Wellicht tijdens het con-
cert voor het publiek een beetje ‘uit 
zicht ‘maar toch duidelijk te horen, 
het prachtige pianospel van Martje 
ter ondersteuning bij de liederen die 
door het mannenkoor werden ge-
zongen. Zang van een geheel ander 
kaliber, het Zuidafrikaanse lied Sya-
hamba met jam- be begeleiding van 

Jauke Hartman, Lars Draaier en Niek
Olthof. Dat Frank Knikkink behalve
dirigeren, ook graag orgel speelt liet
hij horen in Abend Glocken van J.S. 
Bach.

Alvorens voorzitter Theo Frencken
tot slot de mannen en solisten in
het zonnetje had gezet, werd het
jubileumconcert afgesloten met de 
canon Komt mee naar buiten alle-
maal, waarbij ook het publiek werd
betrokken. Een prachtige afsluiting
van een prachtig jubileumconcert. Zo
zingend, gaat het 75 jarige Vordens 
Mannenkoor beslist op weg naar ‘de
honderd ‘. Maar of De wonderlijke
nachtegaal dan ook nog van de par-
tij is, blijft natuurlijk een open vraag,
maar ook in de muziek, zijn de won-
deren de wereld nog lang niet uit !

‘De wonderlijke nachtegaal zong mee’

Prachtig jubileumconcert Vordens Mannenkoor

Vorden - ‘Er was eens een koning. Hij woonde met zijn drie zonen 
in een prachtig paleis, maar de koning wilde meer. Hij wilde ter ere 
van onze Lieve Heer een kathedraal bouwen die in de hele wereld zijn 
weerga niet kent. Maar steeds weer werd de kathedraal afgebroken om 
plaats te maken voor een nog mooiere. En steeds was daar een monnik 
die zei dat er iets ontbrak: een nachtegaal! Dus gingen de Prinsen (de 
drie broers) op pad om de nachtegaal te zoeken. En na veel verwikke-
lingen onderweg werd de nachtegaal gevonden. De koning tevreden en 
de mooie fee (die altijd in ieder sprookje voorkomt) trouwde met de 
jongste broer en u raadt het al, ze leefden nog lang en gelukkig’!

Kinderkoor en jambe spelers.

Sopraan Irma ten Brinke.

Vordens Mannenkoor met solisten. Foto: Rob Schmitz.

Maar in de 20e eeuw zijn ze deze kalender kwijtgeraakt 
en is november de 11e maand van het jaar geworden. Al-
lemaal mooi gepraat, maar veel belangrijker is dat alle 
Oktoberfesten zijn geweest, zowel in Varsseveld bij de 
Radstake als in München waar liters bier rijkelijk gevloeid 
hebben. 
Maar één oktoberfest is nog niet aan bod geweest en dat 
is die van het wonderschone plaatsje Toldiek in de Ach-
terhoek. Dit geweldige feest wat in het teken staat van 
pullen bier, bratwurst en tiroler kleding zal in Flophouse 
te Toldiek kneiters hard gevierd worden. 

Dus zorg er allemaal voor aanstaande vrijdagavond in ti-
roler outfit in Flophouse aan de tap te zitten. Want er is 
maar één echt Aprés Oktoberfest in de wereld en dat is die 
van Flophouse in november!

Flophouse heeft de enige rechten

Om oktoberfest in november te vieren!
Toldijk - Oktober is voorbij, de maand november 
is aangebroken. November ook wel slachtmaand of 
nevelmaand genoemd is de elfde maand van grego-
riaanse kalender. November komt van het Latijnse 
woord novem wat negen betekent. November was 
oorspronkelijk de negende maand van het jaar om-
dat tot 153 v. Chr. het Romeinse kalenderjaar in 
maart begon.

“We zijn erg trots dat we deze 
locatie hebben weten te strikken 
voor ons evenement. Het oude 
postkantoor is een fantastische 
locatie en past helemaal bij de 
gewenste sfeer en uitstraling. We 
gaan er dan het dan ook helemaal 

in de Rode Loper stijl aankleden. 
Bovendien is het een centrale en 
bekende locatie die iedereen kent 
uit Lochem en omstreken.” Moni-
que Berendsen van Match 4U. Op 
vrijdag 18 november organiseert 
Match 4U de Rode Loper casting-
dag in het oude postkantoor op 
de markt in Lochem. Speciaal 
daarvoor legt Match 4U meer dan 
een maand lang de Rode Loper uit 
en daagt kandidaten uit de regio 
massaal uit zich op te geven. Mee-
doen? Geef je direct op als kandi-
daat en schrijf je in op www.mat-
ch4u.nl. 

Ook als je erbij wil zijn als publiek 
kun je je via de website aanmel-
den.

Oude postkantoor wordt locatie voor Rode Loper castingdag

Match 4U gaat voor 
groots
Vanwege de grote opkomst die 
verwacht wordt voor de Rode 
Loper castingdag op vrijdag 18 
november is Match 4U op zoek 
gegaan naar een professionele 
locatie die past bij de uitstra-
ling van het evenement. Match 
4U verwacht niet alleen een 
grote opkomst vanuit deelne-
mende kandidaten. Ook rela-
ties en publiek worden uitge-
nodigd.
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Op maandag 07 november zal de heer 
Rien Baauw uit Wichmond een over-
denking houden. In de uitzending van 
14 november is er een voordracht te 
beluisteren van dhr. Joh. Eppink uit 
Steenderen. Deze voordracht, in het 
dialect, heeft als thema : “De verloren 
zoon”. Drs. H.J. Boon uit Zelhem zal 
een overdenking houden in de uit-
zending van maandag 21 november.

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

Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002 

De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org

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

De kalenders kunnen afgehaald 
worden op vrijdag 4 november en 
op zaterdag 5 november bij: Maria 

Wanders-Eijkelkamp, Koldeweiweg
9-A, 7256 AV Keijenborg. Tel.: 0575-
463274. Noteer a.u.b. de data; de ka-
lenders kunnen niet allemaal bezorgd
worden. Ook kunnen nog nieuwe be-
stellingen gedaan worden.

Gerarduskalenders 2012
Keijenborg - De Gerarduskalen-
ders 2012 zijn er weer.

De hele dag staat in het teken van 
de zijspancross. Een belangrijk on-
derdeel is de ‘Opstapdag’ waar de 
jeugd kennis kan maken met zijspan-
cross. Er komen zo’n tien tot vijftien 
zijspancombinaties van de Kids and 
SideCars. Dat zijn jeugdige toekom-
stige talenten die meerijden en ook 
helpen met de Opstapdag. Er zijn 
twee crossbanen uitgezet. Wereld-
kampioen zijspancross Daniël Wil-
lemsen is aanwezig en jong en oud 
kan bij hem in het ‘bakkie’ stappen 
voor een rondje. Ook andere ervaren 
crossers zijn er met hun zijspan. Voor 
de kinderen is er een springkussen 
en ze kunnen zich laten schminken. 
Verder is er onder meer een grote 
zandbult waar de kinderen heerlijk 
op kunnen spelen of met een cross-
fietsje over heen kunnen rijden.

De SideCar Party is een evenement 
voor jong en oud en wordt voor de 

tiende keer gehouden. Henk Enzerink 
(61) is medeoprichter van de SideCar 
Party en is al die jaren coördinator 
van het evenement. Ook zijn vrouw 
Rikie is vanaf de oprichting betrok-
ken bij de organisatie en doet de ad-
ministratie. Daniël Willemsen is ook 
een man van het eerste uur die bij de 
organisatie betrokken is. Alle drie or-
ganisatieleden vinden het vooral leuk 
om de Achterhoekse SideCar Party 
te organiseren. Enzerink: “Je begint 
ergens aan en het wordt steeds gro-
ter. Je ziet het groeien en ieder jaar 
neemt de belangstelling toe; ook is er 
een camping aanwezig. Ik vind mo-
torsport heel mooi en dat speelt na-
tuurlijk ook mee”, zegt hij. “Al negen 
jaar is het een groot succes en nu heb-
ben we een jubileum. Het wordt een 
groot megafeest”, kijkt hij al vooruit. 
Er komt een grote feesttent te staan 
en de toiletten en garderobe zijn al-
lemaal onderdak. “De feestavond 

is altijd heel gezellig en de belang-
stelling neemt alleen maar toe. Het 
wordt écht een jubileumfeest”. Veel 
waardering heeft Enzerink voor de 
ongeveer veertig vrijwilligers. “Daar 
zijn we heel blij mee, want zonder 
vrijwilligers ben je nergens”. 
Rikie vindt de SideCar Party geweldig. 
“Maar ik vind het vooral ook gezellig. 
Ik ga ook veel naar crosswedstrijden 
maar de laatste tijd is dat iets min-
der”. Daniël Willemsen is negen keer 
wereldkampioen en even zo vaak Ne-
derlands kampioen zijspancross. Met 
vertrouwen kijkt Willemsen naar 
het WK zijspancrossseizoen 2012. De 
jaarlijkse Achterhoekse SideCar Party 
vindt Willemsen (36) altijd een leuke 
activiteit. Vanaf het begin is hij er bij 
betrokken als organisatielid. “De eer-
ste keer deed ik het voor de gein en 
later werd het steeds leuker. En nu is 
het al weer voor de tiende keer”, zegt 
de wereldkampioen. “Dat de jeugd 
op deze manier in aanraking komt 
met de zijspancross is natuurlijk heel 
mooi. Ik vind het zelf ook mooi om 
daaraan mee te werken. En met de 
SideCar Party hebben we ook ons ei-
gen feest”, zegt Willemsen. De Ach-
terhoekse SideCar Party: Daar moet 
je bij zijn!

Zaterdag 12 november in Veldhoek

Achterhoekse SideCar Party 
voor de tiende keer

Veldhoek - De Achterhoekse SideCar Party is een begrip in de regio en 
ver daarbuiten. Op zaterdag 12 november wordt voor de tiende keer 
de Achterhoekse SideCar Party gehouden aan de Stellingweg 2 in de 
Veldhoek (tussen Ruurlo en Zelhem). De aanvang is om 11.00 uur en 
het evenement duurt tot 16.00 uur. Vanaf 20.00 uur is er in de feest-
tent een gezellige SideCar Party met live muziek van de feestband 7 op 
de Schaal van Richter.

Daniël Willemsen met Henk Enzerink in de bak gaan er voor! Stichting Plattelandshuis Achterhoek 
en Liemers zet zich in om platte-

landsprojecten in het landelijk gebied
van de grond te tillen. Dit doet Plat-
telandshuis door bij plattelandsvraag-
stukken te fungeren als aanjager van
de streek, kansrijke processen op te 
sporen en in te spelen op vragen van
organisaties uit de Achterhoek en Lie-
mers. Ook stelt Plattelandshuis kennis
beschikbaar over subsidiebronnen en
probeert het als netwerkorganisatie 
gebiedspartijen met elkaar effectief 
te laten samenwerken.

Marieke Frank nieuwe 
manager Plattelandshuis
Regio - Het bestuur van Platte-
landshuis Achterhoek en Liemers 
heeft per 1 november Marieke 
Frank benoemd tot manager van 
deze organisatie. Frank (39) is 
procesmanager bij de Tafel van 
Groenlo van de regio Achterhoek 
en oud-wethouder van de ge-
meente Oost-Gelre.

Lucia en Ricky 
zagen vele Sarah’s

Hengelo - Sarah’s Lucia en Rieky vierden samen met het team Sensire
Dunsborg Hengelo, hun 50e verjaardag op originele wijze.

Ineke Bijsterbosch, medewerker van 
SSWB, heette iedereen welkom en 
gaf een toelichting op het program-
ma. De middag werd geopend door 
wethouder Josephine Steffens. De 
wethouder was blij met zoveel aan-
wezigen en bedankte de SSWB voor 
de organisatie. Ze ging ondermeer in 
hoe welzijn en zorg voor de toekomst 
in Bronckhorst geregeld kan worden. 

Tijden veranderen voortdurend. “U 
bent niet veranderd, maar de omge-
ving en de tijd veranderd”. De wet-
houder gaf enkele voorbeelden uit 
haar eigen jeugd en het verleden. Hoe 
haar opa en oma ook te maken had-
den met veranderingen door de tijd 
waarin ze leefden. “Die veranderin-
gen zijn altijd gewoon doorgegaan. 
Individualisering en mondigheid zijn 

erg toegenomen. Iedere tijd heeft zijn 
voor- en nadelen. Tegenwoordig wil-
len ouderen zoveel mogelijk zelf de 
regie voeren en zolang mogelijk zelf-
standig blijven”, ging Steffens verder. 
Ze vertelde hoe in de toekomst de 
samenleving er uit zal zien. “Ook in 
Bronckhorst neemt de groep ouderen 
in de toekomst toe en zal er meer een 
beroep gedaan worden op zorg. Er zal 
dan ook anders om moeten worden 
gegaan met de bestedingen aan zorg”. 
Ouderen blijven ook steeds langer ac-
tief, maar sommigen kunnen dit niet. 
Maar iedereen moet mee kunnen 
doen. Deel uit maken van de samen-

leving is heel belangrijk. “Er zal meer 
een beroep op u worden gedaan. U 
wilt graag de regie zelf behouden. Als 
gemeente moeten we kijken hoe het 
aanbod herzien moet worden. Daar-
om is deze middag belangrijk. Wat 
wilt u en waar liggen uw wensen. Zeg 
het vooral en discussieer mee. Geluk-
kig doen we in Bronckhorst nog veel 
samen voor elkaar”, aldus wethouder 
Steffens die een aandachtig gehoor 
had van de zaal. 

Theatergroep Nocturne speelde het 
stuk ‘Let’s Amore’ Het stuk wordt 
voornamelijk gespeeld door senioren. 

Het verhaal gaat over een groep seni-
oren die op safari gaan in Afrika, ze
zijn op jacht naar geluk in de liefde.
Ze nemen eigen verwachtingen en
levensverhalen mee in hun bagage. 
Diverse onderwerpen kwamen in het
gespeelde stuk aan de orde. Altzhei-
mer, borstkanker, verlies van een 
dierbare, huwelijksconflicten, liefde 
en zingeving waren onder meer on-
derwerpen waar mensen zich in her-
kenden. Na de theatervoorstelling
gingen spelers en publiek in groepjes
praten over wat de senioren bezig-
houdt in de samenleving.

Nationale Dag van de Senioren

“Senioren willen graag de regie houden”
Hengelo - Jaarlijks is op 1 oktober de nationale Dag van de Senioren. 
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst vierde deze dag op vrij-
dag 21 oktober voor alle senioren in de gemeente Bronckhorst. Ruim 
120 mensen waren aanwezig op de geslaagde middag die gehouden 
werd in Ons Huis in Hengelo.
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Trillen 
Oogoperaties, zoals het herstellen van 
het netvlies of het vastzetten van net-
vlies dat losgekomen is van de oogbol, 
vergen grote nauwkeurigheid. Artsen 
kunnen dit soort ingrepen meestal 
maar een beperkte periode van hun 
loopbaan doen. Meenink: “Voordat 
een oogarts mag opereren, is hij al 
een eind in zijn carrière. Maar op ho-
gere leeftijd worden deze zeer nauw-
keurige ingrepen steeds lastiger.” Het 
nieuwe systeem kan handtrillingen 
eenvoudig filteren, waardoor de pe-

riode dat artsen oogoperaties kunnen 
uitvoeren, flink wordt vergroot.

Altijd dezelfde plek
De robot bestaat uit een ‘master’ en 
een ‘slave’. De oogarts blijft volledig 
in controle en opereert vanaf de mas-
ter, door het bedienen van twee ‘joy-
sticks’. Deze master is ontwikkeld in 
een eerder TU/e-promotietraject, door 
Dr. Ir. Ron Hendrix. Twee robotische 
armen (de door Meenink ontwikkel-
de ‘slave’) kopiëren deze bewegingen 
en voeren de daadwerkelijke operatie 

uit. De naaldachtige instrumenten 
aan de armen hebben een diameter 
van slechts een halve millimeter. De 
instrumenten variëren van een pin-
cetje en een zuigertje tot bijvoorbeeld 
een schaartje. De robot is zo ontwor-
pen dat het punt waar de naald door 
de oogbol gaat altijd op dezelfde plek 
blijft, waardoor schade aan het oog 
voorkomen wordt. 

Snel instrumenten wisselen
Meenink heeft voor de ‘slave’ verder 
een unieke ‘instrumentwisselaar’ 
ontworpen, waarmee de armen bin-
nen enkele seconden kunnen wis-
selen van bijvoorbeeld pincet naar 
schaartje. Dat is belangrijk voor de 
snelheid. Sommige oogoperaties tel-
len wel veertig instrumentwisselin-
gen, wat anders flink wat tijd kan 
vergen. 

Nauwkeuriger
De bewegingen van de chirurg wor-
den teruggeschaald: elke centimeter 
die de chirurg de joystick beweegt, 
wordt bijvoorbeeld vertaald naar een 
beweging van een millimeter van 
het pincetje aan het uiteinde van de 
naald. “Dat maakt de bewegingen 
veel nauwkeuriger,” aldus Meenink. 

OPEREREN MET GEVOEL
De ‘master’ is bovendien voorzien 
van krachtterugkoppeling. Een oog-
chirurg opereert nu nog volledig op 
zicht. De krachten die hij uitoefent in 
de oogbol zijn vaak te klein om te voe-
len. De robot van Meenink kan echter 
heel kleine tegendrukkrachten in de 
oogbol ‘meten’ en zet die krachten 
versterkt door naar de joysticks. Zo 
voelt de oogarts heel precies wat hij 
doet in de oogbol. Ook dat vergroot 
de nauwkeurigheid. 

COMFORTABEL
Het systeem van Meenink en Hendrix 
heeft ook ergonomische voordelen. 
Waar artsen nu voor langere tijd in 
een statische houding voorover ge-
bogen staan, kan de oogarts straks 
de robot rustig bedienen vanuit een 
comfortabele stoel. Bovendien is de 
‘slave’ zo compact, licht en eenvou-
dig te monteren dat verplegend per-
soneel hem binnen enkele minuten 
operationeel kan krijgen. 

Nieuwe handelingen
Oogchirurg prof. Dr. Marc de Smet 
(AMC Amsterdam), een van de bege-
leiders van Meenink, is enthousiast 
over het systeem, onder meer vanwe-
ge de snelheidswinst. Maar ook omdat 
volgens hem de grenzen zijn bereikt 
van wat met handmatige ingrepen 
mogelijk is. “Robotische oogchirurgie 
is de volgende stap in de evolutie van 
oogheelkundige microchirurgie en 
gaat nieuwe handelingen mogelijk 
maken,” vertelt De Smet. 

OP DE MARKT
Zowel de ‘slave’ als de ‘master’ van de 
robot zijn gereed. Meenink gaat dit 
geheel de komende tijd verder testen 
en afstellen. Verder gaat hij de moge-
lijkheden onderzoeken om de robot 

op de markt te brengen. Oogchirur-
gie met robots is een nieuwe ontwik-
keling; er zijn momenteel nog geen 
oogchirurgierobots te koop. 
Ir. Thijs Meenink promoveert maan-
dag 31 oktober op zijn proefschrift 
getiteld ‘Vitreo-retinal eye surgery 
robot: sustainable precision’. Zijn 
eerste promotor is prof. Dr. Ir. Maar-
ten Steinbuch (TU/e). Ron Hendrix
promoveerde 31 maart 2011 op zijn
proefschrift ‘Robotically assisted eye 
surgery: a haptic master control’. Het
project is mede mogelijk gemaakt
door financiële steun van het IOP
Precision Technology programma
van het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie. De
‘slave’ is gerealiseerd met hulp van
het Equipment & Prototype Center 
van de TU/e, in een samenwerking
met onder meer TNO. 

De Technische Universiteit Eindhoven
(TU/e) is een onderzoeksgedreven en
ontwerpgerichte technologie-univer-
siteit, met een sterke internationale
oriëntatie. De universiteit is in 1956
opgericht en telt zo’n 7200 studen-
ten en 3000 medewerkers. De TU/e
richt extra aandacht op maatschap-
pelijke uitdagingen op gebied van
Health, Smart Mobility en Energy. In
Health werken ongeveer 250 onder-
zoekers aan gezondheidstechnologie,
verspreid over negen faculteiten. De
faculteit Biomedische Technologie
is zelfs volledig gewijd aan dit on-
derwerp. Health aan de TU/e bestaat
uit de gebieden Smart Environment,
Smart Diagnosis en Smart Interven-
tions. Voorbeelden van ontwikkelin-
gen aan de TU/e zijn het gebruik van
ultrageluid en MRI om kanker op te
sporen en te bestrijden, een baby-
vriendelijk jasje met onzichtbare sen-
soren om te vroeg geboren baby’s te
bewaken, het kweken van hartklep-
pen en nierweefsel uit lichaamseigen
cellen, en minimaal invasieve robot-
chirurgie. 
Brainport regio Eindhoven mag zich
dit jaar de ‘slimste regio van de we-
reld’ noemen, door de toekenning
van de titel Intelligent Community of
the Year 2011.

TU/e ontwikkelt zeer precieze oogchirurgierobot

Nieuw systeem verhoogt nauwkeurigheid en 
inzetbaarheid van oogchirurg

Onderzoeker Thijs Meenink van de Technische Universiteit Eindho-
ven, TU/e, heeft een slim geconstrueerde oogchirurgierobot ontwik-
keld waarmee oogartsen eenvoudiger en veel nauwkeuriger oogopera-
ties kunnen uitvoeren aan het netvlies en het glasachtig lichaam in de 
oogbol. Het systeem vergroot bovendien de inzetbaarheid van artsen: 
ze kunnen langere tijd van hun loopbaan moeilijke ingrepen doen. 
Meenink promoveert maandag 31 oktober op zijn robot. Daarna wil 
hij zijn systeem op de markt gaan brengen.

Steenderense onderzoeker Thijs Meenink van de Technische Universiteit Eindhoven toont zijn slim geconstrueerde oogchirurgierobot.

Spalstraat 13
7255 AA  Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996

GRATIS

Praktijk 
Chinese Geneeskunde

Aangesloten bij Beroepsvereniging de Zhong.
Behandeling wordt vergoed door Zorgverzekeraar.

Voor info of behandeling op afspraak:

 Jet Scholtz-Hartman
 Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden. Tel. 0575-556500

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink
Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65



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

Vorden. De Pluimvee- Konijnen-
vereniging Vorden e.o. (PKV) 
houdt op 4, 5, en 6 november in 
de kapel in het buurtschap Wil-
denborch (Kapelweg 1) onder de 
naam Bronckhorsterkleindieren-
show, de jaarlijkse clubtentoon-
stelling. 

Deze kapel is een uitstekende locatie 
voor dit soort activiteiten. De afgelo-
pen weken zijn de voorbereidingen 
getroffen voor deze show. De inge-
zonden dieren bestaan uit grote en 
kleine dwerghoenders, duiven, konij-
nen en cavia’s. Op donderdag voor-
afgaande aan de show worden de 
kooien opgebouwd en ’s avonds wor-
den de dieren in de kooien geplaatst. 
Vrijdag vindt de keuring plaats door 
6 keurmeesters die de dieren kritisch 
beoordelen op bouw, raseigenschap-
pen, tekening, kleur en conditie. In 
elke diersoort wordt een kampioen 
aangewezen. De keuring is alleen 
toegankelijk voor helpers en keur-
meesters.

Vrijdagavond 4 november vindt om 
20.00 uur de officiële opening plaats 
en worden de hoofdereprijzen uit-
gereikt. Tevens zullen op die avond 
7 leden worden gehuldigd vanwege 
een jubileum. Vijf leden zijn 25 jaar 
lid van P.K.V. waarvan één lid tevens 
25 jaar lid is van de landelijke bond, 
genaamd Kleindieren Liefhebbersver-
eniging Nederland (K.L.N.). Daarnaast 
zijn 2 leden respectievelijk 25 jaar 
lid en 40 jaar lid van de bond K.L.N. 
Op vrijdagmorgen tijdens de keuring 
brengen 50 kinderen uit groep 4 van 
basisschool ’t Hoge een bezoek. De 
kinderen gaan kennismaken met 
deze hobby en kunnen vragen stellen 
aan keurmeesters en leden van P.K.V. 
Ook zullen leden tekst en uitleg ge-
ven over het houden van dieren en 
enkele dieren bespreken.

Evenals andere jaren vindt op zater-
dagmiddag 5 november om 14.00 uur 
de eindkeuring plaats van de wed-
strijd Kind en Dier door twee leden 
van P.K.V. De belangstelling is even-
als andere jaren weer groot. Liefst 
15 lievelingsdieren zoals een konijn, 
cavia en hamster komen naar de ka-
pel. Enkele weken voor de tentoon-
stelling heeft er door leden van PKV 

een bezoek aan huis plaatsgevonden.
Er wordt vooral gelet op huisvesting,
omgang en verzorging. De dieren
hoeven dus niet aan tentoonstellings-
eisen te voldoen. Het gaat om dieren
die ook bij PKV voorkomen. Op zon-
dag 6 november is er evenals vorig 
jaar een verkoopklasse aanwezig.Voor
een liefhebber die graag een huisdier
zoals een kip, konijn of cavia aan wil
schaffen een uitstekende gelegenheid
om een goed en gezond dier te kopen
van een erkende fokker.

Er worden door de leden circa 220 
dieren ingezonden, bestaande uit
hoenders, dwerghoenders, konijnen,
cavia’s en sierduiven. Onder de 40 in-
zenders bevinden zich 6 jeugdleden
die 29 dieren hebben ingezonden. 
De meeste van deze jeugdleden heb-
ben de afgelopen jaren mee gedaan
aan Kind en Dier. P.K.V. is dan ook
bijzonder trots op zoveel jeugdige in-
zenders. Op de tentoonstelling is een
grote verscheidenheid aan dieren in
grootte en kleuren aanwezig. Menig
bezoeker die niet zo bekend is met
deze sportfokkerij zal versteld staan
van de vele kleuren, soorten en rassen
die er zijn. Ook kan men tijdens de
show informatie in winnen over het
houden en verzorgen van dieren. De
vereniging PKV is in 1920 opgericht
en bestaat uit 80 leden uit Vorden, 
Hengelo (Gld.), Zelhem, Warnsveld, 
Steenderen, Lochem en Laren. In de
gemeente Bronckhorst is PKV de eni-
ge vereniging op dit gebied vandaar
ook de naam “Bronckhorsterklein-
dierenshow”.

Het tentoonstellingsseizoen loopt van
oktober tot en met januari. Enkele 
leden zijn de afgelopen maand op
regionale tentoonstellingen geweest 
met hun dieren en zijn al meerdere
keren in de prijzen gevallen. Veel van
de leden gaan dan ook naast de eigen
clubshow met hun dieren naar regio-
nale en landelijke shows in o.a. Zuid
Laren en Nieuwegein. Menig ereprijs
en zelfs kampioensprijzen zijn de af-
gelopen jaren door leden van PKV ge-
wonnen. De toegang tot de tentoon-
stelling is gratis. De openingstijden 
zijn vrijdag 4 november van 10.00 tot
22.00 uur, zaterdag 5 november van
10.00 tot 18.00 uur en zondag 6 no-
vember van 10.00 uur tot 16.30 uur.

Komend weekend

Bronckhorster kleindieren-
show in Kapel Wildenborch

Die bijenhouderij staat tegenwoordig 
bloot aan heel wat bedreigingen. Er 
zijn de nodige ziektes onder de bijen-
volken, het natuurbeheer staat door 
de bezuinigingen onder druk en de 
imkers hebben te maken met vergrij-
zing. 
Onder het motto ‘Wie jarig is, trak-
teert!’ zocht het bestuur van de ju-

bilerende bijenclub contact met de 
HCI die dit jaar eveneens het 90-ja-
rige jubileum viert. Op vrijdagmor-
gen 28 oktober overhandigden twee 
bestuursleden van “De Vooruitgang” 
een bijenkorf, gevuld met kleine pot-
jes honing, aan de heer Mantel en een 
vertegenwoordiger van de personeels-
vereniging. 

Groot was de verrassing toen bleek 
dat de HCI ook een cadeau voor de 
jarige imkervereniging had. 

De imkers kregen een cheque ter 
waarde van € 250,-- aangeboden, naar 
eigen inzicht te besteden. Voor “De 
Vooruitgang” een zeer welkom ge-
schenk want de bijenstal aan de Dij-
enborghsestraat in Hengelo is drin-
gend toe aan een renovatie. 

Uiteraard gingen de gulle gevers met 
elkaar op de foto terwijl er onderlinge 
felicitaties werden uitgewisseld.

Wie jarig is, trakteert!

Hengelo - De Hengelose imkervereniging “De Vooruitgang” viert haar 
90-jarig bestaan. Voor een vereniging die als doelstelling heeft ‘het be-
vorderen der bijenteelt in haren meest uitgebreiden omvang’ is zo’n 
mijlpaal een prima gelegenheid om aandacht te zoeken voor de bijen-
houderij.

Vlnr. Marion Zielhorst en Eddy Geurtsen namens de imkervereniging “De Vooruitgang”, een vertegenwoordiger van de personeelsvereni-
ging en Gerard Mantel van BouwCenter HCI.

De Quintus D1-Jeugdteam beet het 
spits af tegen HV Angeren/Wifi4All 
D3. Het thuisteam won van het team 
uit Angeren met 4-2. Daarna kwam 
het Gemengd C2-Jeugd team uit te-
gen UGHV C3 uit Ulft. Na een mooie 
wedstrijd met fraaie doelpunten kon 

de winst voor Quintus worden ge-
noteerd: 12-2. Door een niet doorge-
kregen wijziging in het programma 
startte de wedstrijd van de Heren 
A-Jeugdteams Quintus A1 tegen het 
Dierense Erica ‘76 A1 een half uur 
later. Toch kon het Hengelose team 

een ruime winst behalen, 22-10. 
De wedstrijd tussen de Heren Seni-
oren van Quintus 1 tegen Swift A 
4 begon met een spannende eerste 
helft, waarbij steeds de beide teams 
scoorden en redelijk gelijk opgingen. 
Quintus bleef in eerste instantie meer 
voorstaan. In de tweede helft bleken 
de Arnhemse heren sterker en na-
men voorsprong. Tenslotte werd de 
wedstrijd beslist in het voordeel van 
de Arnhemse heren, 30-37.

Drie keer winst voor SV Quintus

Hengelo - Tijdens de reeks van vier thuiswedstrijden, zondag 30 okto-
ber, zat de tribune van Sporthal De Kamp vol Quintus handbalfans. 
Zij kregen vier spannende wedstrijden te zien, waarvan drie teams de 
winstpunten pakten.

Een spectaculaire aanval in de Heren A1 wedstrijd Quintus tegen Erica ’76.



Tevens is hij voor de 2e 
keer jeugd clubkampi-
oen bij de TCD in Hum-
melo. In 2006 is Daan 
begonnen met quad-
rijden bij ons in de wei 
met een miniquad au-
tomaat, daarna volgden 
nog 5 grotere quads, 
in 2010 en 2011 heeft 
Daan gereden met een 
Yamaha Raptor 250. In 
5 jaar tijd is het aantal 
jeugdrijders bij de quads 
flink toegenomen waar-
door het in 2011 extra 
moeilijk was om het 
kampioenschap binnen 
te halen. Ook vanwege 
de soms slechte weers-
omstandigheden en 
diverse valpartijen was 
het in 2011 een kwestie 
van afzien en doorbij-
ten. Daan gaat in 2012 
rijden met een W-Tec 
Honda CRF 250 quad en 
hoopt hiermee net zo-
veel succes te hebben als 
de voorgaande jaren!

Voor de 5e keer clubkampioen bij de Halmac

Daan Collignon
Keijenborg - Daan Collignon 13 jaar uit Keijenborg is dit jaar bij de Halmac in Halle 
voor de 5e keer clubkampioen motocross geworden bij de jeugd quads.

Op maandagmiddag 7 november 
houdt De Paradox een open middag. 
De Paradox is een streekschool, waar  
kinderen leren op de manier die bij 
ze past. 
Kinderen zijn van nature nieuwsgie-
rig en ondernemend. Net zoals een 
kind uit zichzelf, met hulp van an-
deren, leert lopen en praten, kan een 
kind ook leren lezen, schrijven en re-
kenen. Kinderen leren spelenderwijs 
door doen en nadoen. Daarom is er 
bij De Paradox alle ruimte om naar 
hartenlust te spelen. Wanneer een 
kind eraan toe is, geven wij de lessen 
of de hulp die nodig zijn. Het kind 
leert dan zonder dwang of stress.  

Op de Paradox krijgen kinderen de 
ruimte om op hun eigen tijd en op
hun eigen manier de normale school-
stof te leren. Oudere leerlingen gaan
vaak een of twee dagen per week op
stage, bijvoorbeeld bij een installatie-
bureau of een zorginstelling. Zo ko-
men ze erachter voor welke richting
zij enthousiast en gemotiveerd zijn 
en welke vervolgopleiding zij wil-
len doen. In Amerika is al meer dan
40 jaar ervaring met een dergelijke 
school; De Paradox werkt al 7 jaar 
met succes op deze manier. Bent u 
nieuwsgierig geworden? 
U bent van harte welkom, met of 
zonder kinderen, om te komen kij-
ken. De school is gevestigd in de oude
EMPO-fabriek aan de Enkweg 17A in
Vorden, vlakbij het station. 
Meer informatie vindt u op 
www.schooldeparadox.nl

Open middag op De Paradox
Vorden - Open middag op De Pa-
radox, een streekschool in Vor-
den voor kinderen van 4 tot 18 
jaar.

Woensdag 2 november is de eerste 
viering om 18.00 uur op het kleine 
RK-kerkhof op de Kranenburg. Daar 
zullen Josée van der Staak en dich-

teres Ankh Gussinklo een bijdrage
verzorgen en zingt ‘Vocal Impuls’  
enkele toepasselijke liederen. 
Op de Algemene Begraafplaats in
Vorden begint de viering om 20.30
uur. Daar zingt, behalve het eerder 
genoemde koor, ook het Vordense
koor ‘Inspiration’  enkele toepasse-
lijke liederen en is er tevens een ge-
dicht dat wordt voorgedragen door 
Ankh Gussinklo. De lanen van de be-
graafplaats zijn verlicht met fakkels
en vuurkorven en zo nodig worden
bezoekers begeleid naar de plaats van
samenkomst. Het ‘Gedenkmoment’ 
is een korte, maar zinvolle herden-
king die mede mogelijk is dankzij de
medewerking van de beheerders van
de beide begraafplaatsen.

Gedenkmoment... 
een zinvolle viering
Vorden - Op woensdag 2 novem-
ber is het van oudsher Allerzie-
len. Een moment om de mensen 
te gedenken die uit ons leven zijn 
verdwenen maar ons dierbaar zijn 
en blijven. Een gebruik dat steeds 
meer dreigde te verdwijnen maar 
in deze tijd gelukkig opnieuw in 
de belangstelling staat. Zo ook in 
Vorden, waar Uitvaartbegeleider 
Marion Polman nu al voor het 
derde jaar op de avond van Al-
lerzielen een ‘Gedenkmoment’ 
organiseert.

En wèl op donderdag 10 november. 
Zoals gewoonlijk even bijpraten on-
der het genot van een drankje, waar-
na de rijstmaaltijd wordt geserveerd. 
Bij veel veteranen zal nog een per-

soonlijke uitnodiging in de brieven-
bus worden gedeponeerd, maar als
dat bij u niet het geval is, schroom
dan niet en kom (met eventueel part-
ner) aanschuiven. Het is erg gezellig!
En...lekker..!

Mochten er mensen zijn met vragen
over o.a. dieet of andere wensen dan
kunt u contact opnemen met Jaap 
van den Broek tel: 0575-551375 of
Harry de Bruin tel: 0575-551144.

Bijeenkomst Vordense 
Indië-veteranen
Vorden -  Door omstandigheden 
wat later dan voorgaande jaren 
komen de Vordense Indië-vete-
ranen ook dit jaar weer bijeen in 
het Chinees restaurant Fan Sheng 
in de Dorpsstraat te Vorden.

De revue die op zaterdag 12 novem-
ber, vrijdag 18 en zaterdag 19 novem-
ber in het dorpscentrum te Vorden 
wordt opgevoerd, heeft als titel: ‘De 
koningin van het witte goud’. Goud 
is er in de wereld in vele vormen. In 
Nederland liggen de ‘goudklompen’ 
veilig bij de banken opgeborgen. In 
de vorige eeuw had wijlen Max van 
Praag een grote hit met het nummer 
‘Het zwarte goud van onze aarde’, 
een lofzang op de steenkolen in de 
mijnen van Zuid-Limburg. En dan 
is er nog de variant het ‘witte goud’ 
(asperges). Vrij recent negatief in 
het nieuws toen een eigenaresse van 
grote aspergevelden in Nederland tot 
een paar jaar gevangenisstraf werd 
veroordeeld omdat ze op haar bedrijf 
een aantal Poolse gastarbeiders had 
uitgebuit.
Frank Bouwmeester lachend: ‘Onze 
revue heeft ook met Poolse gastarbei-
ders te maken. Ook zij komen hier 
in het hoogseizoen om asperges te 
steken. Zij komen niet alleen, in hun 
gezelschap een mooie meid (Sneeuw-
witje) maar de jaloerse asperge-boerin 
stuurt haar weg. Ze is te mooi‘, zo zegt 
Frank die uiteraard over de verdere 

inhoud van de revue niet al te veel 
wil verklappen. ‘De mensen moeten 
zelf maar komen kijken’, zo merkt 
hij fijntjes op. Jong Gelre beschikt 
overigens al jarenlang over een goed 
(ingespeeld) team tekstschrijvers te 
weten: Annemiek Riefel, Anouk Par-
dijs, Cordrik van der Meulen, Frank 
ten Damme, Gerrit Borgman, Nout 
Nijenhuis en Sebastiaan Hamer.

De schrijvers zijn begin van het jaar 
bij elkaar gekomen, om te brainstor-
men en met als opdracht dat ieder-
een wat teksten zou opschrijven en 
daaruit (gezamenlijk) de ingrediënten 
te halen die nodig zijn voor een re-
vue. Zo werden langzamerhand de 
contouren van ‘De koningin en het 
witte goud’ zichtbaar. Er werd een 
negen man sterke revuecommissie 
geformeerd , waar ook Frank Bouw-
meester deel van uit maakt. Deze 
commissie houdt zich bezig met het 
werven van sponsors, medewerkers 
zoeken, kleding, e.d. Frank: ‘Eigenlijk 
met alles wat nodig is om een revue 
op de planken te krijgen’. Zelf speelt 
hij ook in de toneelgroep o.l.v. Gitta 
Hendrikse (tevens de regisseur van de 

revue). Frank: ‘Ik heb een leuke rol, 
normaal ben ik een doorzetter en ga 
ik ergens voor. In de revue ben ik de 
echtgenote van de asperge- boerin, 
een zeer onderdanig type, hetgeen 
absoluut niet bij mijn karakter past’, 
zo zegt hij.

Ook een onderdeel van de revue: de 
dansgroep o.l.v. Ellen Peters en een 
zanggroep en muziekband o.l.v. Vic-
tor Macare. Marjon Riefel maakt deel 
uit van de zanggroep en zegt: ‘De 
band heeft eerst alleen gerepeteerd, 
later samen met de zanggroep (8 per-
sonen). Wij oefenen in de studio bij 
Victor, heel erg gezellig. Marieke Bes-
selink is aangetrokken als zangcoach. 
Zij zet de puntje op de ‘i‘ en dat doet 
ze goed. Het is voor ons soms best wel 
moeilijk om vanuit ‘de buik‘ te zin-
gen. Marieke leert ons hoe dat moet. 
Voor ons en eigenlijk voor alle mede-
werkers een reuze uitdaging om aan 
deze revue mee te werken. Veel ple-
zier tijdens de repetities, maar met 
zijn allen toch heel serieus bezig’, zo 
zegt Marjon. De teksten voor de lied-
jes zijn geschreven door Sander Heu-
velink en Thomas Raap. Trouwens de 
medewerkers aan de revue hebben 
onlangs nog een avondje ‘teambuil-
ding’ gedaan. Frank: ‘We hebben in 
Vorden een kroegentocht gehouden 
om een soort cohesie binnen de groep 
te krijgen. We hebben elkaar op die 
avond nog beter leren kennen. Goed 
voor de moraal’, zo zegt hij. Kaarten 
voor de revue zijn bij het dorpscen-
trum verkrijgbaar.

Jong Gelre Vorden/Warnsveld brengt revue

‘Koningin van het witte goud’

Vorden - ‘De mensen moeten zeer zeker komen kijken. Beslist de 
moeite waard, de revue is veel leuker dan de vorige en dat willen we 
heel graag even benadrukken’. Marjon Riefel en Frank Bouwmeester, 
die zelf aan de jaarlijkse revue van Jong Gelre meedoen, zijn reuze-
enthousiast, zo bleek tijdens een gesprek aan de keukentafel bij de 
familie Riefel aan de Hekkelerdijk. En dat enthousiasme is volgens 
beiden ook het kenmerk van de gehele groep. Elkaar oppeppen en dan 
is het geen enkel probleem om ook dit jaar weer zo’n 70 jongeren bij 
elkaar te krijgen!

Marjon Riefel en Frank Bouwmeester.

Chjehrando Gasper en Niels Lijf-
togt wonnen hun enkelspel echter 
overtuigend. Chjehrando met 21-10 
en 21-6 en Niels met 21-7 en 21-11. 
Geeske Menkveld deed haar uiterste 
best maar de dame van Phido was 
met twee keer 21-13 te sterk voor 
haar. Vera Velhorst daarentegen wist 
haar enkelspel goed met 21-12 en 21-
13 te winnen. Het herendubbel ging 
daarna ook met 21-12 en 21-7 naar de 
ploeg uit Vorden. Het damesdubbel 

werd gespeeld door Vera en Ilse van
Dijk. De twee dames uit Doetinchem
waren wel erg goed op elkaar inge-
speeld en ook een verandering van
tactiek kon de Vordense dames niet
helpen. Zij verloren in twee sets. In de
beide mixedspelen zette Flash echter
de toon. Niels en Geeske wonnen met
21-19 en 21-14 en Chjehrando en Ilse
wonnen met 21-11 en 21-15. Een zeer
goede uitslag voor Flash waarmee het
de ranglijst blijft aanvoeren. 

Flash Vorden 1 - Phido 5: 6-2

ANDERE UITSLAGEN:
Shuttle Up 1 - Flash 2: 3-5
Flash 3 - Euro 4: 3-5

Badminton Flash Vorden
Flash speelde een van de beste 
wedstrijden van dit seizoen tegen 
een tegenstander uit Doetinchem 
waar het team altijd moeite mee 
heeft.

In Vorden werden vorig jaar ruim 100 
dozen met inhoud ingezameld.De or-
ganisatoren hopen bij de komende 
actie dit aantal ook te halen. 

Het ingezamelde voedsel is bestemd 
voor de allerarmsten in verschillende 

Oost-Europese landen. Ze kunnen
daar amper rondkomen van het in-
komen dat zij ontvangen. Door het 
uitdelen van voedselpakketten wil
de organisatie Dorcas Voedselactie
deze mensen de winter doorhelpen.
Komt u allen 4 november a.s. naar
de winkel C 1000 en koop wat extra
boodschappen voor deze arme mede-
mensen. Ook is er een collectebus
aanwezig ter ondersteuning van de 
transportkosten.

Helpt u mee deze actie tot een succes
te maken?

Herinnering Voedselactie
Over enkele dagen is het zover, 
dan vindt op vrijdag 4 november 
a.s. van ‘s morgens half negen tot 
‘s avonds half negen in de winkel 
van C 1000, Dorpsstraat 18 te Vor-
den de jaarlijkse Voedselinzame-
ling plaats.
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afd. Dialect

Wat is: A.  Staets: Koppig, opstandig; 
  “’n staets peerd”. (uuspraak pee-ad) paard.

 B. Gruus: Kolen (brandstof); 
  “Wi’j stokt ‘t fenuus nieet meer met holt, maor met gruus”.

 C. Kremerslatien: Taal van de marskramers; 
  “Papenborg zien grootvader hef kremerslatien eleerd in   
  Lechtenvoorde”.

Antwoorden
We’j nog van too?

Business Point Telecom zit bijna 1 
jaar in Zelhem en Oorthuis zegt dat 
het een goede keus was om van Doe-
tinchem te verhuizen naar Zelhem. 
‘’Onze klantenkring in Doetinchem 
is blijven bestaan, en in Bronckhorst 
kunnen we ondernemers nu dicht bij 
huis de service bieden waar ze nor-
maal voor naar Doetinchem of Zut-
phen moeten. 

We merken dat onze klanten in 
Bronckhorst het prettig vinden om 
zaken te doen met een onafhankelij-
ke partij die dichtbij is gevestigd. Die 
onafhankelijkheid blijkt uit het feit 
dat we ook komend jaar weer dealer 
zijn van ondermeer Telfort, KPN en 
Vodafone. Gelukkig weet nu ook de 

kleine klant met 1 of 2 aansluitingen 
ons te vinden. Ook voor die doelgroep 
kunnen we enorm veel betekenen om-
dat ze bij ons de service en aandacht 
krijgen die door veel providers alleen 
wordt gegeven aan grote bedrijven 
met meer dan 100 aansluitingen’’.  
Business Point Telecom geeft niet al-
leen advies voor abonnementen maar 
is ook leverancier van hardware. ‘’de 
hardware gaat van complete Sie-
mens telefooncentrales tot tasjes en 
beschermhoesjes voor alle mogelijke 
mobiele toestellen. De klant wil voor 
dit hele scala 1 aanspreekpunt en 
krijgt dat bij ons ook’’.

Over de toekomst zegt Oorthuis dat 
het nog even turbulent blijft in tele-

comland. Een goed advies wordt vol-
gens hem steeds belangrijker omdat 
de providers de vergoedingen voor de 
klant steeds verlaagt terwijl de kos-
ten, bijvoorbeeld het data verbruik, 
juist stijgen. ‘’ om die reden maken 
wij gebruik van bespaarcheck. Deze 
dienstverlening is bij ons geheel vrij-
blijvend en kosteloos, maar hierdoor 
weet de ondernemer wel precies wat 
er eventueel verbeterd zou kunnen 
worden in zijn telecomstructuur. Het 
enige wat we daarvoor nodig hebben 
zijn de facturen van vaste en mobiele 
telefonie van een bedrijf. Binnen een 
aantal dagen krijgt de ondernemer 
van ons dan een compleet overzicht 
met de mogelijkheden die er zijn om 
te besparen of zaken anders in te re-
gelen’’

Business Point Telecom zit aan de 
Arendsenweg 1A in Zelhem. De 
showroom is elke werkdag geopend 
van 08:30 uur tot 17:00 uur en op    
afspraak.

Business Point Telecom 
krijgt nieuwe website

Zelhem - Business Point Telecom in Zelhem heeft een nieuwe web-
site. Volgens Martial Oorthuis van Business Point Telecom was de site 
(www.businesspointtelecom.nl) toe aan een flinke opfrisbeurt: ‘’We 
merken dat onze klanten graag informatie willen kunnen terugvin-
den op onze website, daarnaast is het in deze tijd enorm belangrijk 
om makkelijk te worden gevonden door bijvoorbeeld Google’’.

De aanvang is om 20.00 uur. Ivo de
Jong staat bekend als een boeiend
spreker en heeft dit keer als thema
‘Kunst van Sir Stanley Spencer’.

Dinsdag 15 november

Ivo de Jong spreekt in Hengelo
Hengelo - Op dinsdag 15 november 
verzorgt Ivo de Jong een lezing in 
het kerkje van de Vrijzinnige Ge-
loofsgemeenschap Hengelo aan 
de Banninkstraat in Hengelo.

Vorden. De Stichting Kranenburgs 
Karnaval installeert de nieuwe Prins 
c.q. Prinses, altijd tijdens het grote 
carnavals- gebeuren in het begin van 
het jaar. Het zo bekende feest op de 
‘ elfde van de elfde ‘ is dus niet van 
toepassing in buurtschap Kranen-
burg. Dit jaar is het anders en wil het 
bestuur op 11 november 2011 om 
precies 21.11 uur een feest organise-
ren, echter geen bekendmaking van 

de nieuwe ‘hoogwaardigheidsbekle-
der’. Het carnaval, waarbij de feest-
vierders, als het effen kan, verkleed
worden verwacht (is overigens niet
verplicht), wordt gehouden in café
Uenk aan de Nieuwstad in Vorden. 

Er is die avond live-muziek van Scala
Music (Gerald Tempelman). De orga-
nisatie stelt een prijs beschikbaar voor
de mooist verklede gast (gasten).

Kranenburgs karnaval

In de eerste helft had Baakse Boys 
aanvankelijk het beste van het spel. 
Sociï hield zich vooral bezig met te-
genhouden, maar echt gevaarlijk kon 
Baak niet worden. Henry Vreeman 
moest één keer reddend optreden en 
deed dat goed. Naarmate de eerste 
helft vorderde kreeg Sociï meer grip 
op de wedstrijd. Uit een vrije trap kon 
Gert-Jan Loman de bal net niet inkop-
pen en vlak voor rust had Maarten 
Rensink de 1-0 op zijn schoen. Hij 
mikte de bal echter op de buitenkant 
van de paal. Zo bleef het bij 0-0 toen 
het rustsignaal klonk.
De tweede helft ging verder zoals de 
eerste geëindigd was. Sociï was de be-
tere ploeg en Baak deed zijn best. Dit 
leverde behoorlijk wat kaarten op, 
mede doordat de scheidsrechter ze 
makkelijk gaf. Één keer ging de leids-
man de mist in en gaf hij per abuis 
een rode kaart aan een Baak-speler 
omdat hij zijn tweede gele zou heb-
ben gehad. Na protesten van Baakse 
kant werd een administratieve fout 
geconstateerd en mocht Jeroen To-
massen binnen de lijnen blijven. In 
de 69e minuut kreeg Sociï een vrije 
trap op de hoek van de zestien die 
slim breed werd gelegd door Teun 
Loman. Broer Gert-Jan was even ver-
rast, maar schoot de bal vervolgens 

keurig met links over de keeper in 
de verre hoek; 1-0. Baak begon meer
druk te zetten en er werd geschoten
van afstand. Heel gevaarlijk werd het
echter zelden. Ondertussen bleef de
scheidsrechter zijn kaarten uitdelen.
In de 85e minuut kreeg Baak het dek-
sel van het één op één spelen op de
neus. Een snel uitgevoerde counter
via Kevin Esselink die de mee opge-
lopen Hans Vleemingh inspeelde.
Vleemingh tikte de 2-0 binnen waar-
mee de wedstrijd beslist was. Na de 
nodige blessuretijd was het dan toch
eindelijk af en kon Sociï een feestje
vieren.

Het feest was tweeledig, enerzijds
omdat er van de buurman gewonnen
werd en anderzijds omdat de eerste 
periode binnengehaald is. Voorst en
Epse speelden in een onderling duel
2-2 waardoor Sociï in de eerste peri-
ode niet meer te achterhalen is. Vol-
gende week speelt Sociï thuis tegen
Beatrix, aanvangstijd 14.00 uur.

UITSLAGEN ZONDAG 30 OKTO-
BER
Sociï 1-Baakse Boys 1 2-0, Sociï 
2-Brummen 4 1-5, Baakse Boys 3-So-
ciï 3 1-7, Brummen 8-Sociï 4 1-1, Sociï
5-Ratti 4 1-0.

PROGRAMMA ZONDAG 6 
NOVEMBER
Sociï 1-Beatrix 1, Be Quick 3-Sociï 2,
Sociï 3-Oeken 2, Sociï 4-Angerlo Voor-
uit 5, Be Quick 6-Sociï 5.

Sociï
Zondag 30 oktober stond al lang 
in vele agenda’s; Sociï - Baakse 
Boys. Het werd een echte derby 
met kaarten, doelpunten en geen 
hoogstaand voetbal.

Onder de ingezonden vogels is een 
grote variatie aan kanaries, tropen en 
parkieten.
Tevens kunt u alle informatie krij-
gen over het houden en verzorgen 
van vogels. Een vogel aanschaffen is 

ook mogelijk in de verkoopklasse. 
Voor iedereen die van vogels en kleur
houdt kan op deze show hun hart 
ophalen en genieten van de vogels en
hun kleurenpracht.
Om de vogels te bekijken kan men
terecht in dorpshuis De Horst,
St.Janstraat 6 in Keijenborg.  Zater-
dag 12 november van 10.00 tot 18.00
uur, zondag 13 november van 10.00
tot 15.30 uur.  De zaal is rolstoel toe-
gankelijk.

Vogeltentoonstelling Exokan
Hengelo - Vogelvereniging Exo-
kan uit Hengelo Gld. houdt op za-
terdag 12 en zondag 13 november 
weer haar jaarlijkse onderlinge 
tentoonstelling.

Speciale aandacht is er dit jaar voor 
de jonge mantelzorgers. ‘Opgroeien 
met zorg’ luidt namelijk het thema 
van de Dag van de Mantelzorg. Uit 
onderzoek is gebleken dat één op 
de vier jongeren opgroeit met ie-
mand die langdurig ziek is of een 
beperking heeft. Dat kan één van 
de ouders zijn, maar het kan ook 
om een broertje of zusje gaan. Voor 
mantelzorgers van alle leeftijden 
in Oost-Gelderland, organiseert 
het Steunpunt Mantelzorg van VIT 
Oost-Gelderland onderstaande acti-
viteiten.

BELEEF MEE!
Op 11 november wordt voor jonge 
mantelzorgers van 8 – 18 jaar uit 
Oost-Gelderland een avond vol be-
leving gehouden, van 17.00 – 21.30 

uur. Naast een voetbalworkshop, 
gegeven door profvoetballers van 
de Graafschap, kunnen ze deel-
nemen aan meerdere workshops, 
waaronder koken, schilderen, 
hairstyling, knutselen, judo, zang, 
nagelstyling etc. én …. kunnen ze 
genieten van een spetterend optre-
den van ex X-Factor kandidaat Va-
lentina Markaj. Locatie is het Metzo 
College, Maria Montessoristraat 5 
in Doetinchem. VIT organiseert dit 
in samenwerking met GGNet, IJs-
selkring en het Metzo College. Uit-
gebreide informatie hierover is te 
vinden op www.vitoostgelderland.
nl of www.jmzer.nl 

THEATERVOORSTELLING 
‘OVER DE KOPZORG’
Op 10 november kunnen mantel-

zorgers uit Oost-Gelderland ge-
nieten van de theatervoorstelling 
‘Over de Kopzorg’. Een voorstelling 
voor én over mantelzorgers waar 
heerlijk om gelachen kan worden, 
waar je even voelt dat je er echt uit 
bent. De voorstelling biedt vooral 
(h)erkenning en waardering voor 
het mantelzorgen. De voorstelling 
vindt plaats van 19.30 – 22.00 uur 
in De Radstake, Twenteroute 8 in 
Heelweg, Varsseveld. 

Deze avond is mogelijk dankzij 
financiële bijdragen van Lions 
Groenlo-Slingelanden, Kruis-
werk Sensire en van een aantal 
Oost-Gelderse gemeenten. 

Voor beide activiteiten geldt dat 
opgave nodig is. Dit kan bij VIT tel. 
0573-438400 of via info@vitoost-
gelderland.nl

Voor iedereen die zorgt voor een ander

Dag van de Mantelzorg
Regio - Op 10 november vindt voor de 14e keer de landelijke ‘Dag 
van de Mantelzorg’ plaats. Een dag waarop aandacht gevraagd 
wordt voor mensen die voor een ander zorgen; de mantelzorgers.
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Woonboulevard Doetinchem
Doetinchemseweg 83, Doetinchem I 0314 - 392 058 I www.morgana.com

Jij bent uniek! En je bed?
Wij passen je bed aan op jouw lichaamsprofiel

Nu GRATIS Slaaptest
8 minuten testen is 10 jaar gezond slapen

Slaaptest weken

WOONBOULEVARD DOETINCHEM
TELEFOON (0314) 392 058
VRIJDAG KOOPAVOND
GRATIS PARKEREN

Nu 25%korting opverstelbaarslapen*

*  Vraag naar de voorwaarden.

De dagen worden korter, de nachten kouder en 
de wegen weer gladder. Geen nood, het Hyundai 
WK-team staat vrijdag 4 en zaterdag 5 november 
klaar voor een grondige WinterKontrole van uw 
Hyundai. Volgens een beproefde tactiek testen 
onze monteurs uw Hyundai op zijn conditie en 
mogelijke trainingsachterstand. Voor uzelf geen 
slappe thee in de rust, maar een kop stevige 
erwtensoep. 
De Hyundai-WinterKontrole vindt plaats op 
vrijdag 4 november van 09.00 tot 17.00 uur en 
zaterdag 5 november van 10.00 tot 14.00 uur.
Speciaal voor de WinterKontrole is de werkplaats 
van Herwers op vrijdag 4 november geopend tot 
21.00 uur.

HERWERS HYUNDAI B.V. GELDERHORST 2, ZUTPHEN, TEL. 0575-526590, WWW.HERWERSHYUNDAI.NL
HERWERS HYUNDAI APELDOORN LAAN VAN DE DIERENRIEM 29, APELDOORN, TEL. 055-3696212, WWW.HERWERSHYUNDAI.NL

   GEEN ZIN IN EEN        
WINTERSTOP?

HET HYUNDAI WK-TEAM  LOOPT 
 ZICH WARM VOOR EEN CONDITIETEST 
VAN UW HYUNDAI GRATIS!
Hyundai WinterKontrole
4 en 5 november
Met keuze uit de volgende aanbiedingen: 

GRATIS soep voor iedere klant
 4,99



M
M Autobedrijf

Melgers
Alfa Romeo 147 1.6 16v Veloce Edizione 2003 107.505 km  7.500
Chevrolet Kalos 1.2 5-drs. Spirit 2006 67.946 km  5.750
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4wd AUTOMAAT 7-pers. 2007 87.400 km  20.950
Mazda Premacy 1.8i Active 2003 143.948 km  8.250
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km  8.950
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS 2007 61.207 km  6.500
Peugeot 307 1.6 16v 5drs. XS 2002 127.545 km  7.750
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km  9.950
Renault Twingo 1.2 8v Authentique 2008 28.026 km  7.750
Suzuki Ignis 1.3 16v 5-drs. GL 2001 99.919 km  4.950
Opel Astra 1.6 Njoy Station 2003 117.000 km  5.250
Volvo S60 2.4 Comfort-Line 2003 148.725 km  9.950

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Seat Ibiza
1.4 16v 3-drs.

Stylance
2004

87.200 km
7.250

VERKOOP ALLE MERKEN AUTO’S

✓ Onderhoud, Reparatie en APK voor alle merken

✓ Onderhoud Campers en Caravans

✓ Onderhoud leaseauto’s

✓ Bandenservice

 ✓ winterbanden

 ✓ zomerbanden

 ✓ opslag

✓ Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Autobedrijf-Aal

Autobedrijf-Aal vof
Nijverheidsweg 15

7221 CK Steenderen

Telefoon:  0575 - 45 11 13

E-mail:   info@autobedrijf-aal.nl

Web:  www.autobedrijf-aal.nl

Gespecialiseerd in Peugeot en Citroen

Citroen Saxo 1,4
5drs, 11/1998, 95.000 km

€ 2250,-
Citroen C5 2.0 Hdi-f Ligne Business 06/2008 50.000 km € 19950,-
Peugeot 207 Automaat 1,6 VTI 120 PK 04/2011 3.900 km € 18450,-
Peugeot 207 SW 1.4 16v 95 Pk 02/2010 31.000 km € 14950,-
Peugeot 206 1,4 Gentry Airco 3drs 2001 58.000 km € 3450,-
Peugeot 206 1,4 16V Gentry Airco 5drs 06/2004 64.000 km € 5950,-
Peugeot 205 1,4 Generation 5drs 01/1997 139.000 km € 1250,-
Renault megane RXT break 1,6 16v 01/2000 143.000 km € 2950,-
Opel Astra 1,6 Airco 04/2000 169.500 km € 3450,-
Toyota Rav 4 Funcruiser 2,0 4WD 07/1999 151.500 km € 4750,-

ZATERDAG 5 NOVEMBER GRATIS WINTERCONTROLE!

Citroën C4 Picasso 1.8 16V Seduction 5-pers. 2007 46.872 km  17.250

Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 km  7.500

Nissan Almera Tino 1.8 Automaat Acenta nov-04 76.462 km  10.750 

Peugeot Partner 1.9d 170cc Comfort jul-02 140.996 km  3.250

Renault  Scénic  1.6 16v Dynamique Luxe apr-04 131.032 km  7.500 

Renault  Scénic  1.6 16v Dynamique mei-02 182.606 km  4.500 

Seat Altea 1.6 Stylance mrt-06 81.815 km  11.750

Nissan Note
1.4 5-drs. First Note, jun-06, 98.324 km

€  9.950 

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

HENGELO GLD Vr.pr.  249.500,-- k.k.
Hengelo Gld., Middenweg 6 - In fraaie wijk gelegen, een HELFT 
VAN DUBBEL WOONHUIS met aangebouwde garage en tuin. 
De woning is de afgelopen 5 jaar flink gemoderniseerd (o.a. 
moderne plavuizenvloer met vloerverwarming, nieuw sanitair 
badkamer) en is v.v. elektrische rolluiken aan voorzijde. Bouwjaar 
ca. 1991. Inhoud ca. 385 m3. Perceelsoppervlakte 265 m2.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

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

NIEU
W 

IN
 VE

RK
OOP

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Zat. 5 november
vanaf 21.00 uur

J.P.R. 
Strinxband

*
Discotheek

DJ Martijn
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Wonen aan de Enkweg in Vorden

Wie droomt er niet van; riant wonen op een uitnodigende 
locatie? Het project Enkweg in Vorden biedt vijf 
stijlvolle, vrijstaande woningen met een 
hoog kwaliteitsniveau. 

Landelijk en vrij, en toch dicht bij een 

breed aanbod aan cultuur en recreatie. 

Zoekt u een unieke combinatie tussen 

comfortabel wonen, een sfeervolle 

uitstraling en een prachtige omgeving 

waar veel te beleven is? Dan vindt u 

aan de Enkweg dé woning die volop 

ruimte en mogelijkheden biedt om 

er in alle opzichten een thuis van 

te maken!

Voor meer informatie: kijk op 

www.enkwegvorden.nl of neem 

contact op met Gerrits Makelaardij, 

telefoonnummer (0575) 46 55 25.

Een thuis in een 
landelijke ambiance

Vanaf  364.500,- v.o.n.

Maandag 7 november van 19.00 tot 21.00 uur

Informatieavond

Hotel Bakker, Dorpsstraat
 24 Vorden.

Tevens informatie over twee vrije bouwkavels 

(i.o.v. Gemeente Bronckhorst)

90 JAAR HCI. FEEST VOOR UW HUIS
FEESTELIJKE OPEN DAG VAN 10.00 - 16.00 UUR

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81

WWW.BOUWCENTERHCI.NL
WWW.HCIBETON.NL

1 9 2 1  -  2 0 1 1

9 0  J A A R

12 NOVEMBER FEESTELIJKE OPEN DAG
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De organisatie Stichting Blubber Run 
had gekozen voor een gezamenlijke 
start ( 4, 6 en 12 kilometer). En daar 
stonden ze vooraan in het blauw, de 
scholieren van school De Kraanvogel, 
gestimuleerd door schoolhoofd Wim 
Gudde. De eerste 4 kilometer liep 
Wim met de scholieren mee. Toen die 
de finish waren gepasseerd, ging Wim 
alleen verder om de 12 kilometer te 
volbrengen. Helemaal achteraan een 
groepje lopers die in ‘sukkeldraf ‘ van 
start gingen. ‘We lopen voor het goe-
de doel, dus maakt het ons niks uit 
hoe lang we er over doen’, zo spraken 
ze tot de toeschouwers langs de kant. 
Onder het publiek ook Jan Puthaar, 
regio coördinator van het KWF. 

Vorige jaar ontving hij een cheque 
van 5800 euro. Het ziet er naar uit 
dat dit bedrag dit jaar wordt over-
schreden, want zo vertelde Cindy 
Zweverink namens de organisatie, we 
hadden vanmorgen al ongeveer 3500 
euro aan inschrijfgeld binnen. Jan 
Puthaar: ‘ Als KWF zijn we natuurlijk 
hartstikke blij met deze Blubber Run 
in Vorden, vooral omdat het een jaar-
lijks terugkerend evenement is. Jan-
nes Mulder, landelijk bekend speaker 
tijdens sportgebeurtenissen zorgde 
voor humoristische commentaren. ‘Je 
hoeft absoluut niet te daten, je kunt 
beter aan de Blubber Run meedoen 
, dan heb je zo verkering’, zo sprak 
Jannes toen een stel elkaar stevig 
omarmend richting finish liep. Een 

prachtig gezicht om de eerste deel-
nemers in de verte uit de bossen te 
zien komen, richting de finishlijn. De 
meesten blij dat het er op zat, maar 
ook velen die nog ‘een rondje ‘ voor 
de boeg hadden.
Diverse lopers toch behoorlijk on-
der de modder, in plaats van over 
een sloot, door de sloot. Bij de finish 
werden de lopers door de organisatie 
opgewacht met voor elk een roos. ‘En 
voor jullie ook gratis soep’, zo vulde 
Jannes aan. Jeroen Brummelman uit 
Hengelo kwam zo fit als een hoentje 
over de streep. ‘Ik heb samen gelopen 
met mijn zus en een nicht. Trouwens 
ik ben best tevreden over mijn presta-
tie’, zo sprak hij. Bouke Wolbrink uit 
Vorden, gestart op de 6 kilometer zei 
na afloop: ‘ Ik ben tegelijk met mijn 
vriendin Gerke gestart, ik ben haar 
onderweg kwijt geraakt’, zo sprak 
Bouke lachend met toch wel een tik-
keltje leedvermaak in zijn stem. 

Annebel Barends uit Laag Keppel en 
Dorine van Hagen uit Gaanderen 
waren heel erg blij en voldaan. ‘Wij 
lopen hier met een kleine groep van 
de ‘longpoli ‘ van het Slingerland 
ziekenhuis uit Doetinchem. Gewel-
dig initiatief om een dergelijke run 

voor een goed doel te organiseren, 
volgend jaar zijn we weer van de par-
tij’, zo sprak Dorine. Jan Borgman, 
‘fotonenboer’ uit Vierakker was om 
meer dan één reden voldaan. ‘In de 
eerste plaats vanwege het goede doel. 
Ik liep met mijn broer Gerrit, ik heb 
hem verslagen en dat voelt goed’, zo 
sprak Jan. Ook een lachend gezicht 
bij Vordenaar Jan Gerritsen. ‘ Wij 
hebben met ‘De Weppeltjes ‘ ( familie 
) gelopen. Toch moet de organisatie 
volgend jaar voor meer regen zorgen, 
we hadden vandaag te weinig blub-
ber’, aldus Jan met een big- smile.
Opmerkelijk het aantal deelnemers 
in teamverband, om er een paar te 
noemen: voetbalclub Vorden, school 
de Vordering, een damesgroep met 
een grote banaan. ‘ Die zijn van de ba-
nanenbar’, zo grapte Jannes Mulder. 
Een team met de naam ‘ Bloedgoed’. 
Vaders met zonen, moeders met 
dochters. Bij de finish zelfs een groep-
je kleuters met een groot spandoek. 
Oma had meegelopen en wat waren 
de kleintjes trots. Wellicht de geluk-
kigste man op deze zondag: de 38 
jarige Jeroen Gelinck uit Wichmond. 
Hij won in een tijd van 49.20 de 12 
kilometer. ‘ Een geweldig parcours, 
weilanden, maisvelden, bospaadjes, 

over slootjes springen, prachtig om
te doen’, aldus de reactie van win-
naar Jeroen. Derk Besselink ( woens-
dag wordt hij 70 ) was ook van de
parttij. Hij hoopt dat er deze winter
nog een Elfstedentocht kan worden
geschaatst. Daarvoor is hij al volop
in training. ‘ En dan vandaag deze
Blubber Run dichtbij huis. Ik voel me
nog erg fit ’, zo sprak Derk toen hij de
finishlijn was gepasseerd.
De uitslagen waren: 4 kilometer ( 
jongens ) : 1 Hajo Hoenink 21.30, 2 
Patrick Zents 21.32, 3 Noah Woeltjes
21.53. Idem meisjes: 1 Roan Mom-
barg 28.32, 2 Seda van Faassen 28.35,
3 Meike Roosma 28.40. Mannen 6 ki-
lometer: 1 Remi Rondeel 24.30, 2 Erik
Wekenstro 25.40, 3 Joni van Loon 
25.50. Idem dames: 1 Diny Hebbink
33.07, 2 Lotte v.d. Put 33.09, 3 Sharon
Townshil 33.17. Mannen 12 kilome-
ter: 1 Jeroen Gelinck 49.20, 2 Gerard
Limbeek 51.24, 3 Adriaan van Eelaart
53.14. Idem dames: 1 Sietse v.d. Meer
1 uur 9 minuten en 36 seconden; 2 
Thea Putman 1.11.18, 3 Daisy v.d. Put
1.14.07. Teams 4 kilometer: 1 Kraan-
vogel. Idem 6 kilometer: 1 groep
Steintjes. Groep 12 kilometer: 1 groep
Marieke 3.

Voor het goede doel: KWF Kankerbestrijding

Ruim 550 deelnemers Blubber Run

Vorden -  De Blubber Run die zondag in het buurtschap Linde werd 
gehouden krijgt meer en meer bekendheid. Er was zelfs een team van 
SBS ( Hart van Nederland ) aanwezig om opnames te maken. Het gaat 
bij de Blubber Run met name om het meedoen. De opbrengst ( in-
schrijfgeld, sponsoring) gaat namelijk naar KWF Kankerbestrijding. 
De deelnemers kwamen van heide en ver, Friesland, Groningen, Bra-
bant, maar de overgrote meerderheid toch wel uit Vorden en omge-
ving. Na de muzikale warming- up stonden de honderden lopers in 
lange rijen te wachten op het startschot. Een bijzonder startschot dat 
wel. Riet Lenselink ontstak met een grote fakkel de lont van de melk-
bus, gevuld met carbid. Een doffe knal en de deksel kwam vijftig me-
ter verder in het maisland terecht.

Met de barre winter van vorig jaar 
nog vers in het geheugen, geeft de 
Hyundai Winterinspectie een veilig 
gevoel. Terwijl de klant geniet van 
een gratis kop erwtensoep wordt zijn 
of haar Hyundai vakkundig nageke-

ken op onderdelen die het ‘s winters 
extra zwaar te verduren krijgen. 
Accu, ruitensproeiersysteem, ruiten-
wissers, verlichting, banden, koelsy-
steem, V-riem: alle punten worden 
kritisch beoordeeld op hun condi-

tie. Een uitgebreid conditierapport 
vertelt de Hyundai-rijder na afloop 
precies hoe zijn of haar auto er voor 
staat. Desgewenst kan de klant direct 
een afspraak maken voor reparatie of 
vervanging van een onderdeel, zodat 
de auto weer helemaal winterklaar is. 
Hierbij profiteert de Hyundai-rijder 
tegen inlevering van wintervoordee-
lecheques van diverse aantrekkelijke 
kortingen.
     
NAAR HET EK VOETBAL
Als officieel partner van het EK voetbal 
in 2012 legt het Hyundai deze winter 
alvast de link naar het eindtoernooi in 
Polen en Oekraïne. Daarom ontvangt 
iedere Hyundai-rijder naast de gratis 
winterinspectie en erwtensoep, een 
fraaie Hyundai-voetbal. Zij ontvangen 
vooraf een gepersonaliseerde mailing 
met hun wintervoordeelcheques en 
een unieke wincode. Hiermee maken 
zij kans op een van de vijf geheel ver-
zorgde EK-reizen voor twee personen, 
ter waarde van € 999.-. 

Hoofdprijs is een fonkelnieuwe Hy-
undai i20 i-motion ter waarde van  
€ 12.295,-. Daarnaast zijn er zes 
iPhones 4S, vijf LG 3D 47-inch 
tv’s, tien iPad2’s en vijftig Nin-
tendo 3DS spelcomputers te win-

nen, plus diverse andere nuttige 
producten voor in de auto. In 
de showroom hangt een poster 
waarop men zelf kan controleren 
of men tot de prijswinnaars be-
hoort.
 
GROTE BELANGSTELLING
De jaarlijks terugkerende Hyundai 
winterinspectie trekt gemiddeld meer 
dan 10.000 belangstellenden. Her-
wers Hyundai verwacht in november 
dan ook weer flink wat reuring in 
hun showroom en werkplaats. Het 
Hyundai-winterinspectieteam is er 
helemaal klaar voor, inclusief een 
grote pan erwtensoep en een berg 
gratis Hyundai-voetballen. 
Kijk voor meer informatie op www.
herwers.nl of kom naar Herwers Hy-
undai aan de Gelderhorst 2 in Zut-
phen.

Het Herwers Hyundai-team staat 
klaar voor de winterinspectie
Ook deze winter opent Herwers Hyundai weer zijn deuren voor de 
jaarlijkse wintercampagne. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november kun-
nen Hyundai-rijders hun auto geheel gratis laten controleren op di-
verse vitale onderdelen. Op vrijdag kan dit zelfs tot 21.00 uur. Zo weet 
de klant direct of zijn of haar Hyundai winterklaar is, of dat een on-
derdeel reparatie of vervanging behoeft.

Na de grondige winterinspectie door het Herwers Hyundai-team is uw auto weer helemaal 
klaar voor de komende winter.

HENGELO - UITSLAGEN SV 
QUINTUS 30 OKTOBER:

Quintus D1 - HV Angeren D3: 4 - 2 
Quintus C2 - UGHV C3: 12 - 2 
Quintus A1 - Erica ‘76 A1: 22 - 10 
Quintus 1 - Swift: 30 - 37

H A N D B A L
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BUSINESS CONTROLLER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO857408
 
Werkzaamheden
Voor een vooraanstaand internationaal bedrijf in de machine-
bouw zijn wij op zoek naar een business controller. In deze 
functie rapporteer je aan de Financieel Directeur. Je bent ana-
lytisch scherpzinnig en kritisch en beschikt over uitstekende 
communicatieve vaardigheden Je gaat je bezighouden met 
onder andere projectadministraties, analyses, rapportages en 
de voorbereiding van presentaties.
 
Functie eisen
-  Afgeronde HEAO opleiding;
-  Je bent analytisch, scherp en kritisch;
-  3 tot 5 jaar werkervaring bij voorkeur in een internationale 

omgeving;
-  Goede beheersing van de Engelse taal.

PORTIER (INVAL & OPROEPBASIS)  M/V
Omgeving Zutphen - Parttime (oproep) - vacaturenr. VIO858148 

Werkzaamheden
In deze functie weeg, controleer en/of registreer je de bin-
nenkomende en uitgaande goederen- en personenverkeer en 
onderneemt acties indien er afwijkingen zijn.  Je zorgt dat er 
geen onbevoegden op het terrein komen en binnen gegeven 
kaders bewaak je het bedrijfsterrein. Je signaleert afwijkingen 
op huis- en veiligheidsregels, spreekt betrokkenen hierop aan 
en onderneemt adequate actie(s). Je maakt toegangsbadges 
aan en voert overige administratieve werkzaamheden uit. De 
functie wordt uitgevoerd in 5-ploegendienst. Tijdens de dienst 
is het niet mogelijk de werkplek te verlaten.

Functie eisen
-  Afgeronde opleiding op MBO niveau;
-  Groot verantwoordelijkheidsgevoel;
-  Communicatief vaardig;
-  Je kunt je uitdrukken in eenvoudig Duits, Engels en Frans;
-  Ervaring met geautomatiseerde systemen.

MEDEWERKER SUPPORT & SERVICE M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO855493

 
Werkzaamheden
Voor een technisch bedrijf in Lichtenvoorde zijn we op zoek 
naar een medewerker support & service. Je neemt telefoontjes 
aan en zet deze in diverse vreemde talen door naar de betref-
fende verantwoordelijke. Je registreert dit in een CRM systeem. 
Je controleert rapporten en beantwoord telefoonlijnen van 
diverse medewerkers. Het betreft een fulltime functie.

Functie-eisen
-  Relevante afgeronde opleiding op MBO niveau;
- Goede beheersing Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord 

en geschrift;
-  Je bent sterk service gericht;
-  Prettige telefoonstem;
-  Planmatig en structureel kunnen werken.

COMMERCIEEL TECHNISCH MEDEWERKER 
BUITENDIENST M/V
Omgeving Deventer - Fulltime – vacaturenr. VMK858547

Werkzaamheden 
Voor een bedrijf in de regio Deventer zoeken wij een commer-
cieel technisch medewerker buitendienst. In deze functie ga je 
pionieren naar nieuwe klanten. Na je inwerktijd ga je ook de 
contacten onderhouden met een deel van de klanten. Je bezoekt 
ze, geeft product trainingen, maakt afspraken, implementeert 
centraal ontwikkelde acties en initieert speciale acties. Je breidt 
uiteraard het huidige klantenbestand uit, je onderneemt actie op 
signalen uit de markt en hebt nauw contact met de binnendienst 
over aanvragen en opvolging hiervan. Met andere woorden, als 
verkoper in hart en nieren draag je bij aan een verdere groei van 
de omzet en rapporteert aan de directie.

Functie eisen 
-  Afgeronde MBO opleiding;
-  Woonachtig in de omgeving van Deventer; 
-  Affiniteit met de bouwbranche c.q. timmerindustrie; 
-  Spontane, flexibele en collegiale instelling; 
-  Goede communicatieve vaardigheden;
-  Geen 9 tot 5 mentaliteit. 

Wij zijn opzoek naar een enthousiaste

Ervaren Allround Installatiemonteur

Marketz Installatiebedrijf is een bedrijf met een informeel karakter waar de klant 
centraal staat. Door onze korte communicatielijnen zijn wij in staat om slagvaardig 
te opereren met oog voor kwaliteit en duurzaamheid.

De collega die we zoeken moet een grote mate van zelfstandigheid bezitten en 
op eigen initiatief projecten correct kunnen uitvoeren. Ervaring en vakmanschap is 
hierbij een vereiste.

Wat we van je verwachten is dat je zorgt draagt voor het uitvoeren en opleveren 
van installatieprojecten. Overleggen en afspraken maken met de opdrachtgever, 
waarbij duidelijke communicatie en verslaglegging voor ons van belang is.

Projecten waarvoor je wordt ingezet zijn o.a. nieuw- en verbouwprojecten, 
badkamer- en keukenverbouwingen, zinkwerkzaamheden en service/onderhoud 
van CV ketels. Kortom werkzaamheden van A tot Z.

  Functie eisen:
  Diploma eerste monteur installatietechniek.
  Minimaal 15 jaar werkzaam in de installatietechniek.
  Rijbewijs B en VCA diploma.
  Flexibel en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
  Woonachtig in de omgeving van Steenderen.
 
  Arbeidsvoorwaarden:
  Uiteraard staat daar een goed salaris en secundaire 
  arbeidsvoorwaarden tegenover.
  Wij stellen een eigen bus en mobiele telefoon beschikbaar.

Bent u degene die wij zoeken, stuur ons dan een brief, email of bel!

Dr. A. Ariënsstraat 44a 
7221 CD Steenderen  Info@marketz.nl
T: 0575-465280 www.marketz.nl

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Lochem zijn wij opzoek 

naar een:

UNITLEIDER M/V
Fulltime - vacaturenummer; VIO

Als unitleider ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig pro-
duceren/verpakken en/of verzend gereedmaken van apparatuur, 
onderdelen of halffabricaten, het beheren van de voorraad van 
een specifiek productielijn en het coördineren van de werkzaam-
heden binnen de unit. Je werkt pro-actief aan kwantiteits- en 
kwaliteitsverbeteringen. De unitleider werkt onder leiding van de 
operations manager. Je hebt contact met de afdelingen inkoop, 
customer service en toeleveranciers van uitbesteed werk en 
geeft leiding aan 5-12 unitmedewerkers.

De kandidaat die wij zoeken heeft minimaal een afgeronde op-
leiding op MBO niveau (bijvoorbeeld richting elektro, elektronica 
of werktuigbouwkunde.) Affiniteit met elektronica is van belang 
voor het goed kunnen uitoefenen van de functie. 

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: 
werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.



Alle aanbiedingen
gelden alleen in week 44 

van 31 oktober t/m
5 november 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

WEEKAANBIEDINGEN

OPENINGSTIJDEN

Donderdag 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur

KOOPAVOND
PAKKER
Coca-Cola 4-pack

6.43 3.99

Do. avond 18.00-21.00 uur
vr. avond 18.00-21.00 uur

KOOPAVOND
PAKKER
Florijn jonge jenever

9.99

Do. avond 18.00-21.00 uur
vr. avond 18.00-21.00 uur

Maak kans op een

GAME-PAKKET
t.w.v.  150,00


