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Deze week
Werkzaamheden 
Dorpsstraat biedt 
ondernemers 
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Welkoop Vorden
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1226 deelnemers aan BlubberRun in het buurtschap Linde

Lachend door de blubber voor 
KWF Kankerbestrijding
Vorden - De BlubberRun die zondagmorgen voor het zesde 
achtereenvolgende jaar werd georganiseerd, mag zich in 
een nog steeds groeiende belangstelling verheugen. Vorig 
jaar 1067 deelnemers, afgelopen zondagmorgen 1226. Het 
blijft een prachtig gezicht al die honderden hardlopers op 
het weiland voor de molen in Linde die staan te trappelen 
om te vertrekken. En bij start en finish ook honderden toe-
schouwers die de fotocamera’ s onophoudelijk lieten flit-
sen. Verderop in deze krant en op  Contact.nl meer over de 
Blubberun.

Foto’s: Theo Janssen

Tom verbleef samen met andere rij-
ders en rijdsters van IJsclub Lochem in 
de herfstvakantie in de Duitse plaats, 
waar een heus trainingskamp was 
belegd in voorbereiding op het reeds 
begonnen schaatsseizoen, waar ook 
Hannah Schipper, Lucas Albers en 
Bart Kuitert deel van uitmaakten. In 
een zonovergoten Inzell was er naast 
schaatsen ook volop gelegenheid voor 
ontspanning en mountainbiken. Bij 
de C junioren dames reed Hannah 
Schipper op de beide afstanden van 
deze Trofee ook pr’s: 48.65 en 1.40.98. 
Lucas Albers kwam aan de start bij de 
junioren jongens C: Op de 500 meter 
zette hij een tijd neer van 48.24. Lucas 
verbeterde vervolgens zijn beste tijd 
op de 1000m en kwam uit op 1.34.69.

Een dag later reden beiden een 100 en 
300 meter en ook hier prima tijden en 
pr’s: Lucas 12.77 en 30.42 en Hannah 
12.70 en 30.10. Bart Kuitert verscheen 
bij de jongens junioren B aan de start. 
Na een val op de 500m was een hoge 
notering in het eindklassement uitge-
sloten en richtte hij het vizier op een 
goede 1000 meter tijd. En die kwam 
er: Met 1.18.28 verpulverde hij zijn 
oude toptijd met meer dan drie secon-
den en eindigde hij bij de besten op 
deze afstand. Weer een dag later, bij 
de supersprint werd duidelijk dat het 
met zijn vorm heel goed zit: 2pr’s op 
de 100 en 300 meter: 11.01 en 25.38. 
De schaatsploeg kan terugkijken op 
een mooi trainingskamp met prima 
resultaten en een goed begin van het 
nieuwe schaatsseizoen.

Tom Olthof wint Atje Keulen-Deelstra Trofee
Vorden - Tom Olthof uit Vorden heeft afgelopen woensdag in Inzell de 
Atje Keulen-Deelstra Trofee bij de A junioren gewonnen. In een wed-
strijd over 500 en 1000 meter bleef hij de concurrenten voor en keerde 
huiswaarts met een gouden plak. Olthof klokte respectievelijk 39.46 
en 1.17.83. Tijdens de supersprintwedstrijd op donderdag voegde hij 
er nog een pr aan toe op de 500 m: 38.90. Op de 100 m reed Tom 11.30 
en op de 300 was 25.60 het resultaat.

Kinderen en jongeren met een handi-
cap willen graag gewoon meedoen, net 
als hun leeftijdgenootjes. Dat kan, maar 
daarvoor zijn vaak veel extra aanpassin-
gen, zorg en begeleiding nodig. NSGK 
helpt, bijvoorbeeld met speciale vakan-
ties, aangepaste speelplaatsen en klein-
schalige woonvormen. Zodat ze met hun 
beperking toch gewoon kind kunnen 
zijn. Met de opbrengst van de collecte 
steunt NSGK projecten voor kinderen en 
jongeren met een handicap in heel Neder-
land. Wilt u weten wat NSGK in uw regio 
doet? Op de website www.nsgk.nl ziet u 
alle recente projecten op een landkaart. 
(Klik op ‘Onze projecten’ en vervolgens 
op het landkaartje rechts.) Wanneer u 
inzoomt op uw woonplaats, ziet u welke 
NSGK-projecten daar mede mogelijk wor-
den gemaakt dankzij uw steun.

Collecte NSGK
Vorden - NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicap-
te Kind) houdt in de week van 11 tot en met 16 november 
voor de twaalfde keer haar landelijke collecte. Duizenden 
vrijwilligers gaan op pad om geld in te zamelen voor kinde-
ren en jongeren met een handicap. Ook in Vorden en Del-
den komen zij aan de deur.

MEUBEL
3 november 

2013 

Koopzondag

In de week 47 verschijnt Weevers Grafi media voor de tweede keer met 
een Uitvaartkatern in het Contact. Een katern gericht op alle facetten van 
‘het einde’. Maak gebruik van deze unieke mogelijkheid om uw producten 
en diensten onder de aandacht te brengen.

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

www.weevers.nl

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset afterpress

Uitvaartkatern
Verschijning: week 47

Oplage: 52.000

Aanleveren: 12 november 2013

VORDEN - HAVOTERREIN

7  patio-bungalows

Planpresentatie 5 november van 19.30-21.00 uur 
in de Gravin van Vorden, Enkweg te Vorden

 

 Hutspot 500G  

1.29

0.99
 

 Runder riblappen
per 500 gram: 

5.49

3.49
Bij de Plus parkeert u voor de deur!



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

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

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

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

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

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Kinderopvang nodig?
Op unieke locatie “Het Buitenhuisje”

Wilt u informatie of vindt u het fijn om de sfeer 
te “proeven” dan kunt u vrijblijvend met uw 
kind komen kijken.

Lisa Boes
Adres: Warkenseweg 2, 7251 HG Vorden
Tel.: 0575-555539
Mob.: 06-36538802
E-mail: lisa.boes@hotmail.com

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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts
2 - 3 november J.J. de Kruif, Vorden (0575) 55 33 72.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112. 

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 

via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan 

ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen 

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

tijdens kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 

75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten tot de 

eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 

Zutphen - Eerbeek.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donder-
dag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-
14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. 
www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 
RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-
verwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 3 november 10.00 uur, Raad van Kerkendienst in de Chris-
tus Koningkerk, Actie Schoenendoos, ds. F.W. Brandenburg.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 november 10.00 uur, Raad van Kerkendienst in de Chris-
tus Koningkerk, Actie Schoenendoos, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 3 november 10.00 uur, Gezinsdienst, ds. F. van Zoelen, 
Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 2 november 18.30 uur, Allerzielenviering, werkgroep.
Zondag 3 november 10.00 uur, Oecumenische viering, werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 november 17.00 uur, Eucharistieviering/Allerzielen, 
Hogenelst, m.m.v. Koorleden.
Zondag 3 november 10.00 uur Woord-/Kindernevendienst,
Groep 1, m.m.v. Herenkoor.

Weekenddiensten Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

NERGENS GOEDKOPER !!!!!!!!
Turbana bananen heel kilo € 0.95
SUPER KOOPJE !!!!!!!!
5 kg Bildtstar aardappelen +
1 kg Spruiten  € 3.49
1 kg Winterpeen + 
1 kg Hollandse uien  € 1.00
EXCLUSIEF BIJ ONS DE LEKKERSTE !!!!!!!!
Muskaat druiven  heel kilo € 2.49
Huisgemaakte hete bliksem schotel
met rode kool en een gratis bakje tutti frutti
 p.p. € 5.98

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

Aanb. geldig t/m ma. 4 november ’13

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding! 
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

www.chinesegeneeskundevorden.nl

Luxe gelaatsbehandeling
inclusief:

Huidanalyse en reiniging
Stomen met etherische olieen

Epileren & Verven / Harsen/Handpakking
Massage met Kaviaar & Hotstonestenen

Intensief werkend ampul
Masker voor gelaat / ogen / decollete

Dag- of nachtverzorging
Kopje chocolademelk of kruidenthee

Dagmenu’s 30 oktober t/m 5 november

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het 
menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 30 oktober 
Mosterdsoep / Spies de Rotonde met kruidenboter, aardappe-
len en rauwkostsalade 

Donderdag 31 oktober 
Zuurkoolovenschotel met gehakt,  ananas, jus, verse worst en 
zuurgarnituur/ panna cotta 

Vrijdag  1 november 
Uiensoep met kaascrouton/Weense vis met ravigottesaus, 
aardappelsalade en groente

Zaterdag 2 november (alleen afhalen / bezorgen) 
Varkenshaassaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade/ IJs 
met slagroom 

Maandag 4 november  Gesloten

Dinsdag 5 november 
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade / IJs met slag-
room

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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



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

familieberichten
online opgeven:

Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

Wij verzorgen klein-
schalige, aangepaste 
vakanties voor ouderen 
en zoeken hiervoor 
vrijwilligers. 

Bel voor meer informatie: 
(0318) 48 51 83 
www.allegoedsvakanties.nl

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

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

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

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

De hele maand november

op alle
trouwkaarten

Daar word je vrolijk van!
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Slavinken

4de GRATIS

SPECIAL

Caprese al Forno

100 gram 245

VLEESWARENKOOPJE

100 g gebr. gehakt + 150 g 
likkepot

samen voor 239

KEURSLAGERKOOPJE

Verse worst
grof of fijn

500 gram 359

MAALTIJDIDEE

gebraden
Gehaktballen

per stuk 185
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Jurre
Kornegoor

Wij zijn ontzettend blij en trots met de
geboorte van onze zoon

20 oktober 2013
22.58 uur | 4115 gram | 51 cm

Kristy en Martijn
Okhorstweg 7
7234 SV Wichmond

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

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

Alleen op afspraak.

De vele brieven, kaarten, bloemen en warme woor-
den bij het afscheid van

Janna Brummelman-Kamperman

Hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen 
een grote steun.
Voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Janna 
in haar leven voor zovelen veel heeft betekend. 

Daarom willen wij u middels deze advertentie harte-
lijk bedanken voor al uw medeleven en steun.

Henk Brummelman &
Kinderen & kleinkinderen

Vorden (Medler)               
Oktober 2013                  
Klein Spalder

Vanadis 
uitvaartverzorging

0575-520505

Marspoortstraat 22
7201JC  Zutphen   
www.vanadis.nl

Uw wens, ons uitgangspuntFrank Dekker

Hartverwarmend waren de reacties voor en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze schoonvader 
en opa

Henk Lieverdink

dit heeft ons goed gedaan.

Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken.

Riek Lieverdink-Nijman
kinderen en kleinkinderen

Vorden, oktober 2013

Zaterdag
2 november

In het café

JPR Strinxband

In de disco:

DJ Tuigpony

Hartelijk welkom op zondag 3 november bij de 
zang- en ontmoetingsdienst Achterhoek !

Spreker : dhr. B. Ottens uit Leeuwarden.
Thema : Jezus mijn Heiland – Jezus mijn Heer. 

M.m.v. zanggroep “De Vijf”
Aanvang 16.00 uur in “De Brink” Stationsplein 12 

te Zelhem.
www.stichtingdeopdracht.nl info: 0314-

622878 (fam. Zemmelink)



CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze website www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Uw festiviteit valt of staat met het kenbaar maken van wat er zich gaat afspelen. Weevers denkt 

graag met u mee en kan op zeer korte termijn uw promotie-materiaal leveren. Zo komt u nooit voor 

een lege zaal te staan.

www.weevers.nl

Snel posters nodig?

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset drukken afterpress

Engelse les van een echte Brit

verbeter je spreekvaardigheid.

tel. 0612291855

HOBBYBEURS ALMEN

Zondag 10 november

in de Nieuwe Aanleg

10.00 - 16.30

45 kramen

Entree € 2,-- p/p

Gezocht: Voor onze woning in

Vorden zoeken wij een

interieurverzorgster voor ca.

één dagdeel per week. Dag,

tijden en vergoeding in goed

overleg. Neem contact op met

Robin via: 06 1488 2459.

Jong Gelre Vorden-Warnsveld 

presenteert de revue 2013: 

‘Y.O.L.O - Bert Only Lives

Once’ Komt dat zien! 9, 15 of

16 november bij Kulturhus het

dorpscentrum te Vorden. Start

voorverkoop: 31 oktober.

Let op!!!!! Scherpe prijzen 

bij de Wereldwinkel voor een 

groot aantal artikelen Koop nu

alvast in  voor de komende

feestdagen!

Welk ouder echtpaar zou hulp 

kunnen gebruiken bij huishou-

delijke zaken, bij het koken 

en/of met de boodschappen? 

Dan kan ik uw rechterhand

zijn. Br.o.nr. 358 Reacties naar 

Weevers Grafimedia, Postbus

22, 7250 AA Vorden

te koop fraai perceel bosgrond

(ruim 2 ha) gelegen aan de

Roessinkweg te Hengelo/

Zelhem vr.pr. € 49.000,-- k.k.

Info 06.30707243

Kunstenares zoekt Woning en/

of  Atelier-ruimte te huur in

buitengebied. Ik maak beelden

en schilderijen en laat mij

inspireren door de natuur.

tel: 06-25024684.

Kunstenares zoekt Woning en/

of  Atelier-ruimte te huur in

buitengebied. Ik maak beelden

en schilderijen en laat mij

inspireren door de natuur.

tel: 06-25024684.

VOLOP MOOIE POMPOENEN ,

Verkoop van 9.00 tot 17.00 u

W o r k s h o p

Halloweenpompoen uithollen.

tel.0314- 324356  Zelhem

www.aaldering.destek.nl

EXTRA OPEN ZONDAG 20 EN

27 OKTOBER

VOLOP MOOIE POMPOENEN ,

Verkoop van 9.00 tot 17.00 u

W o r k s h o p

Halloweenpompoen uithollen.

tel.0314- 324356  Zelhem

www.aaldering.destek.nl

EXTRA OPEN ZONDAG 20 EN

27 OKTOBER

Heerli jke oliebollen uit 

Wichmond; ze zijn er weer

op zaterdag 2 november. Ver-

koop ten bate van het onder-

houdsfonds van de PKN te

Wichmond

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelink-hau-

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

51 60 15 16.

Garageverkoop zaterdag 2-11

Dienstenweg 15, Vorden

vanaf 13.00 u. Mooie spullen,

lage prijzen, gratis koffie !

Graag tot ziens in ons
restaurant, u bent van harte 

welkom. 

Alle dagen geopend. 

Team ‘De Chinese Muur’
Rijksstraatweg 166
7231 AL Warnsveld 

www.dechinesemuur.com
info@dechinesemuur.com

Facebook:
restaurant De Chinese Muur

All You Can Eat!
voor 1  vaste prijs?

 ons kunt afhalen?

 calamare bij uw afhaal bestelling vanaf €10,00 krijgt?

 eetstokjes hebben, waarmee ze kunnen eten??

Nog niet??? Nou, dan weet u het nu.... Dus heel graag 
tot ziens in ons restaurant. U kunt voor meer info en/of 

Team ‘De Chinese Muur’

Heerlijk, onbeperkt genieten 

gerechten, voor een vaste prijs.

WWW.ELLENSRESTAURANT.NL                       TEL. 0314-623253
Burg. Rijpstrastraat  10 ZELHEM              info@ellensrestaurant.nl

Wild eten bij Ellens
Donderdag 7 nov. 7 gangen wildproeverij 

Met uitleg over jacht en wild
van jager & wildspecialist   

Strijkkwartet Zapp4 speelt op 

2 nov. in Kulturhus Ruurlo om 

20.30 u. Kaarten à € 20.00 via 

www.kunstkringruurlo.nl



De Nacht van de Nacht werd in Vor-
den georganiseerd door de Stichting 
Natuur en Milieu, de provinciale Mi-
lieufederatie en Natuurmonumen-
ten, daarbij ondersteund door de 
Vordense VOV en de stichting Berend 
van Hackfort. Toen de duisternis zo’n 
beetje haar intrede deed, konden de 
aanwezigen eerst genieten van een 
optreden van het kinder- en tiener-
koor de Venhorst en werd er adem-
loos geluisterd naar Liesbeth Groot 
Jebbink. Zij las een verhaal voor over 
een kabouter, een rat, over elfjes en 
eigenlijk over alles wat een verhaal zo 

spannend kan maken.
Marcel Leferink die namens de VOV 
iedereen had verwelkomd, ging ver-
volgens getooid met een hoed met 
lichtjes, voorop in de stoet voor een 
nachtelijke wandeling. Weer terug 
op de Bleek kregen de kinderen 
wat lekkers aangeboden en werd er 
bij de vuurkorf volop brood gebak-
ken. En natuurlijk met behulp van 
de medewerkers van Sterrenwacht 
Phoenix, naar de sterren kijken. Wil-
lem Regtop van Natuurmonumenten 
vertelde ‘honderduit’ over de dieren 
die hier ‘s nachts in de bossen voorko-
men. Een aantal van deze dieren was 
opgezet en kon tijdens deze Nacht 

van de Nacht bekeken worden.
De Nacht van de Nacht kwam tot 
stand dankzij de volgende bedrijven 
en organisaties: Natuurmonumen-
ten, Gemeente Bronckhorst, Hel-
mink Wonen, Reiniers groente en 
fruit, Phoenix Sterrenwacht, Autorij-
school Horstman, Stichting Berend 
van Hackfort, Bruna Vorden, Auto-
bedrijf Groot Jebbink, Weevers Gra-
fimedia, C1000 en Bakker Van Asselt 
Vordense Ondernemers Vereniging. 
De organisatie wil Oranjewoud extra 
bedanken voor hun bijdrage.

Nacht van de Nacht: voor kinderen 
een spannende gebeurtenis
Vorden - Het werd zaterdagavond 
tegen zevenen gezellig druk op de 
parkeerplaats De Bleek. Enkele 
honderden kinderen vergezeld 
door hun ouders en uitgedost 
met een lampion, namen deel 
aan de Nacht van de Nacht. Ont-
dekken hoe mooi het ook in het 
donker kan zijn!

Liesbeth vertelt

Spannend allemaal

Opgezette nachtdieren

Een specialist van het bedrijf MKB 
Servicedesk geeft concrete tips en 
ideeën die ondernemers helpen bij 
het starten, verbeteren en dooront-
wikkelen van hun eigen bedrijf. Bo-
vendien is het een uitgelezen moge-
lijkheid om met collega-starters te 
netwerken en ervaringen uit te wis-
selen. Het Starters Event 2013 vindt 
plaats in het Bestuurscentrum van de 
Rabobank aan de Dreef 6 in Zutphen. 
Deelname is kosteloos, aanmelden 
kan via www.kennisvloer.nl (rubriek 
‘nieuwe evenementen’ en selecteer 
Starters Event).

Praktische tips
Tijdens het Starters Event gaat spre-
ker Willem Overbosch onder andere 
in op de laatste ondernemerstrends 

en hij beantwoordt vragen als: Hoe 
vertaal je een idee naar een goed 
businessplan? Hoe kun je onder-
scheidend zijn met marketing, com-
municatie en social media? Op welke
manier kun je innoveren en blijf je de
concurrentie voor? Hoe kom je aan
geld? Vraag je een financiering aan of
is crowdfunding een optie?

Willem Overbosch
Vanuit zijn bedrijf MKB Servicedesk
weet Willem Overbosch als geen an-
der welke vragen leven bij (startende)
ondernemers. Hij is uitgever van de 
op ondernemers georiënteerde boe-
kenreeks ‘Eerste hulp bij…’ en maan-
delijks te horen bij BNR radio, waar
hij actuele vragen omtrent (startend)
ondernemerschap beantwoordt.

Programma
19.00 uur - Ontvangst. 19.30 uur 
- Start inspiratiesessie (pauze inbe-
grepen). 21.30 uur - Netwerkborrel. 
22.30 uur - Einde.

Praktische tips voor
startende ondernemers
Zutphen - Op donderdag 21 no-
vember, vanaf 19.00 uur orga-
niseert Rabobank Graafschap-
Noord een informatieve avond 
voor (toekomstige) startende on-

Zo mogelijk bij de laatste rustplaats 
van een dierbaar familielid, een goe-
de vriend of buur. Te luisteren ook 
naar enkele liederen en toepasselijke 
gedichten. Dat gebeurde steeds op de 
avond van Allerzielen op de twee be-
graafplaatsen van ons dorp. Marion 
Polman ziet dit als een zinvol gebruik 
nu we steeds minder tijd lijken te 
hebben voor herdenken. 
En bovendien als een vorm van 
dienstverlening voor families in Vor-
den waarvoor ze een uitvaart heeft 
mogen verzorgen. Maar ook andere 
personen of families zijn welkom op 
zo’n Gedenkmoment.

Deze korte samenkomsten op een 
begraafplaats worden elk jaar door 
steeds meer mensen bezocht. Het 
blijkt trouwens dat in steeds meer 
dorpen en steden zo’n viering wordt 
georganiseerd nu de media er meer 
aandacht aan besteden. Verheugend, 
vindt Marion, maar er is wel een 
probleem. Het organiseren van een 
Gedenkmoment op twee plaatsen in 
Vorden vraagt veel tijd. Ze wordt wel 
geholpen door vrijwilligers die zor-
gen voor de verlichting met fakkels 
en vuurkorven, de ontvangst van de 
bezoekers en de verdere organisatie. 
Maar er moet daarnaast veel worden 
geregeld en een programma worden 
verzorgd met een koor en een spre-
ker. Dit alles wordt steeds moeilijker 
nu het aantal uitvaarten dat ze mag 
begeleiden groeit en zorgt voor een 
vaak erg volle agenda.
Daarom heeft Marion tot haar spijt 
moeten besluiten de viering van het 

Gedenkmoment op de (grote) Alge-
mene Begraafplaats in Vorden te la-
ten vervallen. Er zal dus op zaterdag 
2 november, de avond van Allerzie-
len, alleen op de RK-begraafplaats op 
de Kranenburg een Gedenkmoment 
worden gehouden. Die keus is mede 
bepaald omdat de viering op dit klei-
nere kerkhof door veel families uit 
de omgeving wordt bijgewoond. En 
het door zijn intieme karakter vooral 
daar een heel speciale wijding heeft 
gekregen.

Als u dit Gedenkmoment mee wilt 
beleven dan bent u hartelijk welkom. 
Aan het korte programma werken 
mee het koor Vocal Impulse en Me-
vrouw Dinie Hiddink die op haar 
geheel eigen wijze een toepasselijke 
bijdrage zal leveren. Het Gedenkmo-
ment begint zaterdag 2 november a.s. 
om 17.30 uur.

Gedenkmoment  alleen op de Kranenburg

Kranenburg - Vijf jaar organi-
seert uitvaartbegeleider Marion 
Polman nu al een ‘Gedenkmo-
ment’. Dat is bedoeld om tijdens 
deze viering een moment bewust 
stil te zijn en te denken aan de 
mensen die ons zijn ontvallen.

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

ZONNEPANELEN
We hebben er lang op gewacht, 
maar woningcorporatie ProWo-
nen heeft de knoop doorgehakt 
en is een aantal projecten gestart 
in zowel Hengelo als Vorden. Af-
hankelijk van de situatie kunnen 
9 of 12 panelen op daarvoor ge-
schikte daken worden geplaatst. 
De opbrengst in kilowatts wor-
den door de energieleverancier in 
mindering gebracht op de electra-
rekening van de huurder.
Dat kan resulteren in een bespa-
ring van honderden Euros/jr.
Een ook door HeVo toegejuicht 
initiatief. ProWonen gaat per wo-
ning samen met haar huurder 
berekenen wat de beste toepas-
sing zal zijn, waarbij enerzijds 
de besparing op de electriciteits-
rekening wordt benaderd en aan 
de andere kant vastgesteld wat de 
huurverhoging zal zijn. Alles op 
basis van huidige tarieven en een 
3% stijgings-aanname per jaar in 
huur en energieprijzen in de toe-
komst.
ProWonen zorgt ervoor dat het 
onderhoud en juist functioneren 
van een dergelijke installatie pro-
bleemloos verloopt en neemt de 
zorg daarvoor over van de huur-
der. 
Tot kortgeleden kende de over-
heid investerings-subsidies op 
zonnepanelen uit-sluitend toe aan 
particuliere woningbezitters of 
aan bedrijven/instellingen en in-
dustrie.  Via een omweg kunnen 
nu ook woningcorporaties profi-
teren van nieuwe regelingen op 
dit gebied. En dat is een welkome 
compensatie op de extra import-
heffingen op panelen uit China.
Maar uw huurwoning wordt geen 
zonnewoning en U als huurder 
ook geen Zonnekoning met zon-
nepanelen alléén. 

ENERGIEBESPARING
De belangrijkste figuur in het hele 
besparingstraject is de ProWonen-
huurder zèlf. Een bekende lec-
tor hield ons onlangs in Vorden 
voor dat gemiddeld 1/3 van onze 
warmte ‘ontsnapt’ door een slech-
te kierdichtheid van de woning.
Met hele goedkope middelen als 
de kitspuit en leidingisolatie is de 
gemiddelde bewoner instaat zelf 
al een grote stap in besparingen 
te maken.
Als huurder bent u de éérste, 
die bij uw medebewoners duide-
lijk kan maken dat een ochtend 
douche ook in 5 minuten kan 
plaatsvinden, in plaats van 10. Zo 
zijn er energielezers die u en uw 
medebewoners laten zien wat de 
‘foute’ router van uw glasvezel-
verbinding voor energie  ‘slurpt’. 

Uitzetten indien niet in bedrijf 
of een ‘vriendelijker’ router aan-
vragen bij uw leverancier scheelt 
tientjes.

VLOERISOLATIE
De werkgroep ‘Woonlasten’ van 
uw huurdersvereniging hoopt 
binnenkort met de mensen van 
ProWonen samen plannen uit 
te werken om gedragsverande-
ring te gaan promoten. Dat is de 
eerste ‘winst’. Daarnaast zal de 
werkgroep bij ProWonen erop 
aandringen werk te gaan maken 
van vloerisolatie. Het blijkt dat 
een groot deel van het woningbe-
stand bij uitstek geschikt is om te 
worden voor-zien van een nieuw 
type vloerisolatie. De investerin-
gen zijn relatief laag en de ren-
dementen vele malen hoger dan 
voorheen ingeschat. Onderzoek 
hiernaar heeft geresulteerd in een 
onderscheiding uitgereikt door 
minister Plasterk.
Het aanbrengen van deze ‘Ther-
mokussens’ wordt binnen enkele 
winterweken terugverdiend!!
De gemiddelde kamer tempera-
tuur wordt met meer dan 2 gra-
den Celsius verhoogd, waarbij het 
comfort aanzienlijk wordt verbe-
terd (geen koude voeten meer).

HET HELE VERHAAL
ProWonen zet een belangrijke 
stap met haar ‘Huurders met 
energie’ projekten. En wie weet 
wat er nog meer verbeterd kan 
worden. HeVo wil zich inspannen 
om de woonlasten betaalbaar te 
houden, en wil ProWonen helpen 
bij het over-brengen van de bood-
schap hoe dat te bereiken. 
In dit verband is het ook goed een 
ander geluid te laten horen en 
mensen aan het denken te zetten.  
Zoals: hoe ziet de rekensom eruit 
als de energieprijzen elk jaar zul-
len dalen (die berichten zijn er!)en 
indien de huur met méér dan 3% 
per jaar toeneemt? Dan wordt het 
voordeel plotseling een nadeel. 
HeVo zegt beslist niet dat het zo 
zal zijn; we willen het hele infor-
matieverhaal overbrengen!

secretaris@huurdershevo.nl
www.huurdershevo.nl
HeVo, postbus 122,
7250AC Vorden

Uw woning een  Zonnekoning??
Een genuanceerde beschouwing van HeVo,
de huurdersvereniging Hengelo – Vorden



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

2 November
Jaarlijkse NAJAARSMARKT bij de Wehme

Stichting Activiteiten de Wehme
Nieuwstad 32, 7251 AH Vorden

10.00 – 14.00 uur

Kom zaterdag 2 november naar de 
WINTERTESTDAG bij autobedrijf Groot Jebbink 

voor een gratis wintercheck

Wij staan voor u klaar van 8.30 – 15.00 uur
Voor meer info: www.groot-jebbink.nl

Wij houden u al 50 jaar mobiel

Tandprothetische Praktijk Diseraad
D e  s p e c i a l i s t  v o o r  u w  k u n s t g e b i t

Laar st r aat  19   Zutphen  
Te l :  0575  -  54  16  02
www.tppd iser aad .n l   

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn

niet tevreden over hun kunstgebit. Het doet pijn, zit

los of is verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt on-

zeker.

Tijdens de infodag, waarin implantologie centraal staat,

staan de specialisten u graag te woord. Tevens kunt u

onder het genot van een kop koffie onze  praktijk bekij-

ken.

De deur staat zaterdag 2 november voor u open van

10.00  tot 15.00 uur.

INSCHRIJVEN TIJDENS DE 

INFODAG BETEKEND :

GRATIS: - INTAKEGESPREK

- GEBITSCONTROLE

- MOND INSPECTIE

- OPSTELLEN 

BEHANDELPLAN

INFODAG
Z AT E R D A G  a . s .

L O C AT I E :

MAANDMENUNOVEMBERVoor 2 à 3 personen
* Mini loempia’s
* Babi Pangang
* Tjap Tjoy
* Ind. varkensvlees  

in ketjapsaus
* 2 stokjes saté
* Grote nasi of bamiVoor slechts € 17,50

LET OP: In verband met wegwerkzaamhe-den in de Dorpsstraat hebben wij nu ook een tijdelijke achter-ingang naast de Aldi.
Dorpsstraat 28, Vorden. Tel. 0575-551905



Het programma dat op 2 november 
gespeeld wordt is volledig gewijd aan 
de muziek van de Engelse rockgroep 
Radiohead. Dat betekent niet dat Zapp 
4 covers speelt van Radiohead songs. 
Hoe kun je als strijkkwartet ook in 
de buurt komen van deze tamelijk 
compromisloze Britten, die wat be-
treft podiumdramatiek en intensiteit 
sinds hun doorbraak met het album 
‘OK Computer’ (1997) nieuwe maat-
staven hebben neergezet. Het leuke is 
dat Zapp 4 dat ook doet op de cd ‘We 
Suck Young Blood’, maar dan op een 
ander niveau. 
Een mooi voorbeeld is de titelsong 
‘We Suck Young Blood’, een nocturne 
die de sfeer van een mistig kerkhof 

oproept. Ter verhoging van de drama-
tiek worden de vibrerende viooltonen 
aangevuld met hol klinkende zanglij-
nen, een prachtige vondst. 
Zapp4 bestaat uit altviolist Oene 
van Geel, cellist Emile Visser, en de 
violisten Jasper le Clerq en Jeffrey 
Bruinsma. Zapp 4 won de Sena Per-

formers Toonzetters Award in 2012 
en de Kersjesprijs in 2005. Oene van 
Geel won in 2012 de prestigieuze 
VPRO/Boy Edgar Prijs.

Kaartverkoop: www.kunstkringruur-
lo.nl Groot Jebbink, bloemen en Ever-
wennink, Totaalgemak in Ruurlo.

Show in Kulturhus Ruurlo op 2 november 

The Radiohead Songbook door strijk-
kwartet Zapp4
Ruurlo - Een optreden van Zapp4 
is een bijzondere belevenis. Je 
komt er vandaan met een brede 
grijns en een verfriste blik. Zapp4 
heeft namelijk de bezetting van 
een klassiek strijkkwartet, maar 
daarmee houdt iedere vergelij-
king op. Liefhebbers van het tra-
ditionele strijkkwartet kunnen 
misschien beter thuisblijven. 
Maar mensen die graag ook eens 
iets totaal nieuws willen horen 
zullen verbaasd en verrukt zijn 
over de muzikaliteit en het spel 
van dit kwartet, dat in de wereld 
van de strijkkwartetten een unie-
ke plaats inneemt. De jazzband 
koppelt namelijk eigen composi-
ties aan improvisaties vol fanta-
sie en kan op het podium heftig 
tekeer gaan. De musici zijn soms 
mild, dan wild, maar nooit voor-
spelbaar. Voor hun laatste album 
We Suck Young Blood uit 2012 
plunderden ze het Radiohead 
Songbook. Bekende liedjes van 
de Britse rockband als We Suck 
Young Blood en Paranoid An-
droid werden door het kwartet 
opnieuw gearrangeerd en werden 
zo karakteristiek Zapp4.

Bender is een Haarlemse muziek-
groep van liedjesmaker en zanger 
Bert Vissers, arrangeur/gitarist Tom 
Bak en contrabassist Jos Caspers, 
vaak vergezeld door trompettist/per-
cussionist Bart Tuinman.

Ze zijn bekend met verschillende
muziekstijlen, van flamenco, latin, 
pop tot gypsyjazz. Eigenzinnige mu-
zikanten die na allerlei muzikale 
omwegen doen wat ze ‘t allerliefste
doen: mooie, eigen Nederlandstalige
liedjes maken en spelen in kleine, in-
tieme theatertjes. De titel: ‘Wat Goed
is, komt niet altijd Snel’. Liedjes die
raken en ontroeren. Zie ookwww.
tom-vorden.nl. Volgende voorstelling
is op zondag 17 november: ‘On a Lazy
Sunday Afternoon’ met Jazz BTW.

Bender in Theater Onder 
de Molen
Vorden - Vrijdagavond 1 novem-
ber komt de moderne Nederpop-
groep Bender in TOM. (Aanvang 
20.30 uur) Afgelopen zomer wa-
ren ze met groot succes bij ‘Live 
at the Brons’.

Buiten de grote variëteit in ontwer-
pen onderscheiden de zes ontwer-
pers zich naast het ontwerp ook in 
de wijze waarop het ontwerp wordt 
uitgevoerd en de materialen die zij 
gebruiken. De expositie duurt tot 24 
november a.s. Onder de benaming 
bolkol en fullereencollier laat Hilde 
Foks haar sieraden zien. Kragen zo-
als wij die kennen bij rijke histori-
sche kledingstijlen vormen haar in-
spiratiebron. Hilde Foks verft soms 
nylon in haar gewenste kleur en zij 
laat kleine spiraalveertjes maken in 
staal of fosforbrons. Deze materialen 
verbindt ze met elkaar door flexibele 
constructies die ze achteraf op span-
ning brengt.
Maja Houtman is als ontwerper van 
sieraden nog in de ban van Korea en 
Spanje. In Korea exposeert zij mo-
menteel met diverse internationale 
talenten en in Spanje dingt zij mee 
in een wedstrijd voor vormgevers 
van sieraden. Het zwarte collier , te 
zien tijdens de expositie, maakt deel 
uit van haar inzending. Geïnspireerd 
door tuitzeven, miniaturen en man-
denvlechtwerk, heeft zij gezocht 
naar een uitingsvorm die bij haar 
past. Dieuwke Raats zoekt altijd naar 
vormen die de belijning van het li-
chaam accenten geeft. Daarbij maakt 

zij dikwijls gebruik van vormen die
de natuur ons aanreikt. Deze inspi-
reren haar tot krachtige en heldere
ontwerpen in edele metalen als goud
en zilver.
Ook het exclusieve berenklauwcollier
van Ingeborg Vandamme, gemaakt 
van papier is tijdens de expositie te
zien. Van dit ontwerp zijn er slechts
drie uitgevoerd. Een van de fraaie col-
liers is te zien in het Coda Museum
in Apeldoorn. Daarnaast maakt zij 
gebruik van materialen als geano-
diseerd aluminium in combinatie
met bergkristal of zilver en recent
maakt zij sieraden van papierpulp en
katoenvezels. Door het materiaalge-
bruik hebben de sieraden en objec-
ten van Arianne van der Gaag iets 
fragiels, iets lieflijks, zelfs iets meis-
jesachtigs. Soms zijn ze wat abstrac-
ter vormgegeven als klonteringen en
woekeringen. De mooiste antieke kra-
len en kraaltjes worden verwerkt in
haar hangers en colliers, De collectie
“koraalbloesem”is een eerbeton aan
de natuur van Curaçao. Hier werkte
en exposeerde Margo Nelissen een
aantal jaren. Het Curaçaose koraal in
al zijn verscheidenheid aan patronen
en vormen is een inspiratie voor een
collectie verfijnde zilveren sieraden. 
Zie ook www.galerie-a-quadraat.nl

Unieke ontwerpen van 
 sieraden in A-quadraat

Vorden - Zondag 27 oktober openden zes bekende Nederlandse siera-
denontwerpers een expositie in A-quadraat, galerie en beeldentuin
met het thema ‘so beautiful!’. A-quadraat houdt zich naast de regu-
liere exposities van schilders en beeldhouwers tevens bezig met het
promoten van een bepaalde discipline in de kunst. Deze keer gaat het 
om de bijzondere vormgeving in sieraden.

Dit keer zal het thema ‘Stilte’ door de 
dichters in een aantal gedichten wor-
den verwoord. Pianist Jack van Dode-

waard van het Klavier in Vorden gaat
het geheel muzikaal ondersteunen
en verlevendigen met zijn improvi-
saties.
Belangstellenden zijn welkom in Ga-
lerie De Burgerij, Zutphenseweg 11,
in Vorden. In de pauze en na afloop
is er alle tijd de groepstentoonstelling
Naïeve Kunst te bekijken. De middag
begint om half drie. Informatie en re-
serveren via tel. 06- 57079558.

Poëzie en muziek in 
Galerie De Burgerij
Vorden - Dichters, pianist en pu-
bliek zijn enthousiast over de po-
ezie-middagen in Galerie De Bur-
gerij. Op donderdag 7 november 
opnieuw een poëzie-middag met 
dichters uit de Achterhoek. Zij 
dragen voor uit eigen werk.

Het publiek lag dubbel van het lachen 
en moest ook af en toe een traan weg-
pinken. Voor hen die geen kans za-
gen om dit feestje bij te wonen: Josée 
van der Staak heeft de jongens terug-
gevraagd en ze hebben ja gezegd! De 
datum wordt nader bekend gemaakt.

Feestje in TOM 
met Lieve 
Bertha
Vorden - Koen Brouwer en Rens 
Polman ( Lieve Bertha) hebben 
het publiek in Theater Onder de 
Molen te Vorden een schitteren-
de middag bezorgd. Eén gitaar, 
twee prachtige stemmen ontroe-
rende teksten en dan de geniali-
teit waarmee deze jongens films 
in elkaar zetten, waarin ze zelf de 
hoofdrol spelen.

Door de verbouwing hadden ze al-
lemaal de gedachte in het hoofd dat 
er iets leuks moest gebeuren voor de 
bewoners. Men had ideeën genoeg 
maar richtten de aandacht als aller-
eerst op de Najaarsmarkt. 
Om leuke activiteiten te doen met 
de bewoners (de grootste wens is 

een duofiets voor de bewoners) is er 
natuurlijk geld nodig.

De stichting heeft al best veel acti-
viteiten gedaan, zoals: sinterklaas, 
kerst, met de bewoners naar de 
mosterdfabriek, bloemschikken en 
natuurlijk de avondvierdaagse in 
Vorden. Men zorgt ook voor een 
bloemetje als er bewoners jarig zijn, 
ook hebben we een aantal spullen 
gekocht die ten goede komt aan de 
bewoners.
De stichting heeft veel steun van 
ondernemers, bedrijven, sponsoren 
en niet te missen de vrijwilligers. Ze 

hebben het beste voor, voor onze 
bewoners en zijn hier als stichting 
natuurlijk ontzettend blij mee.
Ook dit jaar wordt er weer een na-
jaarsmarkt gehouden die plaats zal 
vinden op zaterdag 2 november. Dit 
in samenwerking met autobedrijf 
Jan Groot Jebbink en Weevers Gra-
fimedia.
Er zijn diverse kraampjes o.a. bloe-
men, pittenzakken, demonstraties 
van kaarten, oliebollen, slaatjes, 
stamppoten, nieuwjaarsrolletjes en 
er is een leuke verloting.
De opbrengst komt ten goede aan de 
bewoners van De Wehme.

Stichting activiteitenDe Wehme
Vorden - De stichting activitei-
ten De Wehme is vorig jaar opge-
richt door Tinie Barink, voorzit-
ter, Sonja Alberts, penningmees-
ter, Cindy Kuiperij, secretaris, 
en Trudie Wallerbos, Danielle 
Wensink (bestuurleden).



En die doet ook iets met energie: na-
melijk afval omzetten in grondstof-
fen, bouwstoffen en…  jawel: energie.
Denk hierbij aan stroom. Nou, stroom 
wekken de pupillen niet op maar met 
die prachtige (Ratti) groene grote tas, 
inmiddels voorzien van eigen sleutel-
hangers, hebben ze de boel ook in de 
kleedkamer tiptop in orde! 

Twence: “Onze stip aan de horizon 
is de afvalloze maatschappij en ener-
gieproductie uit hernieuwbare bron-
nen”.

Ratti: onze stip ligt in het midden van
het veld. Aan de horizon het doel.
Uit nieuwe bronnen halen we ener-
gie!

Ratti: Volop in beweging
Kranenburg - Ratti: Volop in beweging is de slogan. Nieuwe energie
kregen de  Ratti F en de Ratti E pupillen door de overhandiging van
een heuse voetbaltas! Geschonken door sponsor Twence.

Ratti E team heel blij met de nieuwe aanwinsten. Links: Gerrit Bobbink (leider) en rechts:
Wilma Raggers (Twence).

Het Ratti F team: blij met de nieuwe aanwinsten. Links achter: Wilma Raggers (Twence).

Nadat de kruit- en rookdampen wa-
ren opgetrokken en de Mini F-pupil-
len nog maar net de vlaggen hadden 
opgeborgen was het al 0-2 voor Vor-
den. In de 10e minuut kreeg Vorden 
een vrije trap aan de rechterkant op 
ongeveer 35 meter, die door Niels Sie-
merink met links in één keer richting 
het doel werd geslingerd. De vrije trap 
werd door niemand aangeraakt, stui-
terde nog een keer en keeper Mars 
stond aan de grond genageld; 0-1. 
Nog geen vijf minuten later was het 
alweer raak voor de ploeg van trainer 
Feukkink want uit een ingooi van 
‘stand in’ Dennis Wentink schoot 
Frank Hiddink uit de draai raak en 
bracht de stand op 0-2. In deze fase 
zag het voetbal van Vorden er drei-
gend uit met een ‘open rechterkant’ 
en de twee centrumspitsen Frank Hi-
ddink en Gijs van der Veen. Achterin 
speelde Dennis Wentink alsof hij niet 
was weggeweest en vulde de plek van 
de afwezige Bas Kortstee uitstekend 
in. 
Toch kwam PAX in deze fase weer te-
rug in de wedstrijd en ondanks dat de 
beide middenvelders Roy Böhmer en 
Wiebe de Jong een prima wedstrijd 
speelden was het de mid-mid en 
nummer tien van PAX, Jesse Bulten, 
die de ploeg uit Hengelo aan de hand 
nam. Het initiatief kwam dus bij de 
blauw-witten te liggen en ondanks 

dat er geen uitgespeelde kansen kwa-
men, was er veel dreiging en stichtte 
vooral Wolfsheumer veel gevaar bij 
vrije trappen en cornerballen. Uit 
een afgeslagen cornerbal kwam in de 
25e minuut de bal weer terug rich-
ting Wolfsheumer en deze schoot de 
bal ineens met de binnenkant voet 
met veel effect op de goal. Doelman 
Robin Verstege kreeg ook nog eens te 
maken met de harde wind en sloeg 
finaal langs de overigens prachtig 
binnen vallende bal. 
Nog geen 5 minuten later was de 
stand zelfs weer gelijk, want uit een 
corner kon de bal van dichtbij bin-
nen getikt worden. In de laatste 10 
minuten voor rust ging PAX gewoon 
door met hetzelfde opportunistische 
spel en dwong nog een aantal zeer ge-
vaarlijke momenten voor de goal van 
Robin Verstege af, maar deze hield 
het hoofd koel en greep bekwaam in. 
Na de rust nam Vorden direct het ini-
tiatief over en kwam het twee keer 
dreigend door via Daan Horstman 
aan de linkerkant. In de 55e minuut 
was het weer een ingooi van Vorden 
die bij Frank Hiddink terecht kwam 
en deze frommelde zich tot twee 
keer toe langs een tegenstander en 
kon toen bijna op de achterlijn de 
bal nog net terug trekken naar Gijs 
van der Veen, die vanuit de draai 
met de rug naar de goal de bal prima 

binnen schoot: 2-3. Wederom een 
voorsprong voor Vorden in Hengelo 
en ook nu was het, net als in de 1e 
helft bij de 0-2 stand, ook Vorden dat 
iets rustiger bleef spelen en op het 
middenveld in balbezit de iets betere 
ploeg was. Daar kwam echter ook in 
de 2e helft weer geheel onverwachts 
een einde aan en knokte PAX zich te-
rug in de wedstrijd. 
Nadat doelman Robin Verstege al een 
keer handelend op moest treden was 
het na 65 minuten toch raak. Elsman 
scoorde uit een vrije trap keurig raak, 
al verkeek doelman Verstege zich 
door het indraaiende effect. Nog geen 
vijf minuten daarna was het de beste 
speler aan PAX-zijde, Jesse Bulten, die 
een prima loopactie bekroonde met 
een mooi lobje en de stand op 4-3 
bracht. De laatste 20 minuten van de 
wedstrijd ging de strijd volledig op en 
neer, maar werd het voor Vorden erg 
lastig om kansen af te dwingen. PAX 
kreeg twee goede kansen door de leep 
spelende Wolfsheumer, maar uit een 
vrije trap van Niels Siemerink kopte 
Stefan Eggink gelukkig voor Vorden 
raak en bracht zodoende de stand 
op 4-4. Terwijl het scorebord op 45 
stond, duurde de wedstrijd nog ruim 
10 minuten. In deze laatste fase leek 
Vorden er een paar keer voetballend 
goed door te komen en was invaller 
Schroër dreigend, maar de beste kans 
was toch voor PAX. Met een prachtige 
katachtige redding pareerde doelman 
Verstege echter de ingeschoten bal 
vanaf 7 meter en kon hij ondanks 
twee ongelukkige momenten toch 
een punt veilig stellen voor zijn ploeg.

Voor alle uitslagen en program-
ma ga naar www.vv-vorden.nl

Publiek grote winnaar bij aan-
trekkelijke derby PAX - Vorden
Hengelo/Vorden - Afgelopen seizoen was het voor het eerst sinds tien 
jaar dat de derby weer in competitieverband werd gespeeld en keek 
iedereen enorm uit naar de wedstrijd in Hengelo. Precies een jaar ge-
leden ging iedereen toen een beetje teleurgesteld naar huis omdat 
de wedstrijd destijds in 0-0 eindigde. Maar afgelopen zondag hebben 
beide ploegen de ongeveer 750 toeschouwers een prachtige middag be-
zorgd. Het 4-4 gelijke spel was een prima weergave van de strijd tussen 
de beide voetbaldorpen uit de gemeente Bronckhorst.

Het begin van de wedstrijd was nog 
enigszins nerveus van Sociï, maar 
dat veranderde al snel. Na 5 minuten 
kreeg Sociï namelijk een vroeg Sin-
terklaascadeautje van EDS, een ‘tik-
kie breed’ in hun verdediging werd 
niet begrepen en de toegesnelde Tim 
Groot Roessink pakte het cadeautje 
beheerst uit; 1-0. Dit was de opmaat 
voor een leuke eerste helft, voor de 
Sociï-supporter althans. EDS kwam er 
eenmalig gevaarlijk uit over rechts, 
maar de gemiste kans was ook gelijk 
de laatste. In de 18e minuut was er 
wederom een misverstand in de EDS-
verdediging, ditmaal met fatale gevol-
gen. Een terugspeelbal van EDS werd 
traag behandeld door de laatste man 
(niet gecoacht), waardoor Bouke van 

Dijk tussenbeide kon komen. De ver-
dediger trok vervolgens aan de nood-
rem waarop de onvermijdelijke rode 
kaart volgde. Even later was het Du-
baern Besseling die de beslissing op 
het scorebord bracht, vanaf een me-
ter of tien schoot hij de bal genade-
loos onderkant lat binnen; 2-0. Rond 
het half uur waren er vier minuten 
waarin drie treffers vielen. Maarten 
Rensink (afstandsschot), Raymon 
Golstein (intikker na vrije trap Ste-
fan Roording) en Tim Groot Roessink 
(voorzet Bouke van Dijk) breidden de 
score in no-time uit naar 5-0. Uitblin-
ker van de eerste helft, Bouke van 
Dijk, verdiende in de 36e minuut een 
penalty die keurig werd benut door 
Gert-Jan Loman. Een monsterscore 

leek hierdoor ophanden, dat kon dus 
wel eens een leuke tweede helft wor-
den.
In die tweede helft was Sociï geen 
schim meer van de effectieve ploeg 
die het de eerste 45 minuten was. 
Wel was het nog altijd heer en mees-
ter, en kwam EDS er geen moment 
aan te pas. Verder dan twee ballen op 
de paal kwam Sociï echter niet. Dat 
was ook mede de verdienste van de 
doelman die zich knap herstelde van 
een beroerde eerste helft. De tweede 
helft had dus feitelijk ook op papier 
kunnen worden afgedaan, en dat 
doen we hierbij dan ook. Eindstand 
6-0, tevens ruststand.
Aanstaande zondag speelt Sociï uit 
tegen koploper Voorst. Deze ploeg is 
een oude bekende, die wellicht nog 
een rekening met Sociï wil veref-
fenen. De rood-witten staan dus op 
scherp. Aanvang van de wedstrijd is 
14.00 uur.

Sociï binnen 45 minuten al klaar met EDS
Wichmond - Sociï moest deze zondag aantreden tegen EDS uit Elle-
com. Een tegenstander die niet al te hoog staat op de ranglijst, maar 
dat zegt in deze tijd niet zoveel, kijk maar naar de Eredivisie. Het werd 
voor de verandering weer eens wedstrijd met twee gezichten van Sociï-
zijde.

Pax heeft sinds een paar jaar een da-
mesteam en speelt dit seizoen voor 
het eerst in dezelfde competitie als 
Ratti dames 1.
Om 13.00 uur was de aftrap en Ratti 
begon sterk aan de wedstrijd. Omdat 
ze met een aantal blessures en afwe-
zigen kampten, hadden ze verster-
king van dames 2 ingeroepen.
In de loop van de eerste helft kreeg 
Ratti de nodige kansen, maar werden 
helaas niet benut. Een mooi schot 
van Esther Menkveld miste op een 
haar naar de kruising, net als een 
aantal pogingen van Kim Heuvelink 
die ook doel misten.

In de tweede helft sloeg de vermoeid-
heid toe bij een aantal speelsters die
‘s ochtends ook al een wedstrijd bij 
dames 2 hadden gespeeld. Pax wist 
hiervan te profiteren en scoorde de
1-0. Niet lang daarna viel ook de 2-0
in het net. Ratti kwam in de tweede
helft minder goed uit de verf dan in
de eerste helft en wist weinig kansen
meer te creëren. Helaas voor Ratti 
wist Pax uit een corner nogmaals te
scoren. Nadat de bal tweemaal van
de doellijn was weggehaald, was de
derde rebound van Pax toch raak, 3-0.
Ondanks deze einduitslag waren bei-
de teams goed aan elkaar gewaagd,
en dankzij de hulp van dames 2,
heeft Ratti zeker de eerste helft goed
tegenstand weten te bieden.
Aanstaande zondag om 13.00 uur
spelen de dames van Ratti thuis  te-
gen Keijenburgse Boys.

Pax Vrouwen 1 - Ratti Vrouwen 1
Vorden - Zondag 27 oktober ston-
den de dames van Ratti 1 voor het 
eerst in de geschiedenis tegen-
over de dames van Pax 1, koplo-
per in de competitie.

Niels Lijftogt speelde een sterk en-
kelspel. Hij won met 21-8 en 21-11. 
Chjehrando Gasper kon toen natuur-
lijk niet bij zijn maatje achter blijven 
en won met 21-14 en 21-8. Anne van 
Eeuwijk had het een heel stuk zwaar-
der. Zij wist de eerst set te winnen 
met 21-19. Daarna kwam haar tegen-
standster echter goed terug door de 

tweede set met 21-15 te winnen. De 
derde set moest de beslissing brengen 
maar ook daarin was de Denekampse 
dame met 21-13 te sterk. Dit beteken-
de het eerste verliespunt voor Vorden 
in deze competitie. Vera Velhorst 
liet er geen twijfel over bestaan dat 
zij haar enkelspel wilde winnen. Zij 
speelde geconcentreerd en plaatste 
haar tegenstandster steeds uit. Het 
werd 21-12 en 21-14 voor Vera. In het 
herendubbel begonnen de Vordense 
heren zoals vaker dit seizoen bene-
den hun kunnen. Zij verloren deze 
met 21-15. Daarna kwamen zij echter 
ijzersterk terug door de tweede set 
met 21-6 te winnen. En in de derde set 
lieten zij de winst niet meer glippen. 

Zij wonnen deze met 21-13. Het eerst 
mixedspel van Niels en Anne leverde 
een regelmatige overwinning op met 
twee keer 21-18. Het tweede mixed-
spel van Chjehrando en Vera werd 
jammer genoeg slordig gespeeld. 
Door de nodige fouten hielpen zij de 
tegenstander in het zadel. Het werd 
21-17 en 21-15 voor Denekamp.
Flash Vorden 1 - Denekamp 2: 6-2.

Andere uitslagen:
Flash Vorden 2 - Poona 6: 6-2. Spees 
Sjuttel 1 - Flash Vorden 2: 5-3. 
Seepaerd recr. 1 - Flash Vorden recr. 
1: 3-5. Lochem 3 - Flash Vorden 3: 4-4. 
Shuttle Up jeugd 1 - Flash Vorden 
jeugd 2: 6-2.

Weer een goede overwinning voor Flash
Vorden - Het Vordense team trad 
afgelopen donderdag aan tegen 
Denekamp, de nummer 3 in de 
tussenstand. Er werd zwaar ge-
vochten en er werden de nodige 
driesetters gespeeld maar Flash 
bleek aan het eind weer de sterk-
ste.

Zaterdag 26 werd de laatste wedstrijd 
van het seizoen gevist in de Oude IJs-
sel. De hele top van de snoekbaars 
was aanwezig.
Met de zon en de wind in de rug werd 
het een spannende wedstrijd. Het 
kampioenschap van 2013 stond nog 
op het spel.
Een slechte uitslag voor Rob Golstein 
zou hem de eerste plaats kunnen 

gaan kosten. Gezien de uitslag van de
vorige wedstrijd hadden wat oudere 
vissers iets recht te zetten.
De twee weken rust had hen goed ge-
daan. Nu waren inderdaad de rollen
omgedraaid, en met een droog com-
mentaar aan het einde, van: “Zo, die
kennen hun plek ook weer!”
Was de uitslag na drie uur vissen:
1e Jan Groot Jebbink 960 gram.
2e Marcel Dekkers 360 gram.
3e Rob Golstein 320 gram.

V i s s e n

Vorden - De Snoekbaars.

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



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

Uiteraard hebben alle winkeliers 
overlast van deze werkzaamheden, 
om de winkels te bereiken moeten 
de klanten soms even flink moeite 
doen, aldus een goedlachse Gerbert 
Halfman.
Dat ook een situatie als deze nieuwe 
kansen creëert, daar zijn de onderne-
mers aan de Dorpsstraat het roerend 
mee eens.
Zo is bij bakker Joop de vraag naar het 
befaamde zandgebak, de afgelopen 
weken explosief gestegen. Wij zien 
veel klanten eerst bij de overbuur-
man een prachtige cactus uitzoeken, 
en vervolgens bij ons zandgebak voor 
bij de koffie.
Bij buurvrouw Angelique Sueters 
vliegen de harkjes, schepjes, emmer-
tjes en parasols letterlijk de winkel 
uit, de nieuwe collectie 2014 is op 

voorinschrijving al grotendeels ver-
kocht. Opzienbarend deze herfst, de 
“coupe Zandstorm” van salon Mari-
anne. Van heinde en verre weet men 
de weg naar de salon aan de Dorps-
straat te vinden.
Fotografe Willemien, ziet het aantal 
aanvragen voor een fotoreportage 
aan het strand sterk toenemen. Wat 
wil je als ondernemer nog meer, 
heerlijk in de najaarszon, in het zand 
van de Dorpsstraat, een vrolijke fami-
lie op de gevoelige plaat vastleggen. 
Afdrukken hiervan doe ik bewust op 
fotopapier met een extra grove kor-
rel, dit voor een nog beter resultaat, 
zo vertelt Willemien.
Ook slijter Sander Pardijs merkt grote 
veranderingen in het koopgedrag van 
klanten. Sinds begin dit jaar verko-
pen wij de enige echte “Haaksberger 

Zandhapper jenever”, een belegen 
jenever met een sterke geur van pijp-
tabak, dit begon als een ludieke actie, 
maar werd de in korte tijd de best 
verkochte jenever van de slijterij. De-
ze jenever is inmiddels helemaal uit-
verkocht. Daarnaast is er veel extra 
vraag naar de ingrediënten van de po-
pulaire cocktail, Sand on the Beach.
Navraag bij de diverse horeca gele-
genheden aan de Dorpsstraat laat 
zien dat ook zij op ludieke wijze in-
springen op de tijdelijke overlast voor 
de deur.
Kortom: Deze winkeliers zien de toe-
komst rooskleurig en met veel ver-
trouwen tegemoet en hopen u snel 
weer welkom te heten in de Dorps-
straat.

Daarnaast willen ze mevr. Zweers 
van harte feliciteren met haar win-
nende inzending van de prijsvraag. 
Mevr. Zweers kan een prachtige en 
lekkere traktatie onder haar kerst-
boom verwachten.
Het aantal positieve reacties heeft de 
stoutste dromen ruimschoots over-
troffen.

Werkzaamheden Dorpsstraat biedt 
ondernemers nieuwe kansen!

Vorden - Ondertussen kan niemand er nog om heen, in het kader van 
het centrum plan Vorden is het nu de beurt aan de Dorpsstraat. Sinds 
een aantal weken zijn de mannen van Oranjewoud druk in de weer 
met de stoep, straat en riolering. Ook de contouren van het “Mees-
tershuis” beginnen nu duidelijk zichtbaar te worden. Dat men voor 
deze klus gekozen heeft voor een aantal lokale (bouw)bedrijven is een 
prettige bijkomstigheid.

De meeste aandacht zal besteed 
worden aan de Optocht. Vooral 
voor de deelnemers die zelf mee-
doen is dit een mooie gelegenheid 
om zichzelf in actie te zien. Er zijn 
tevens ook beelden te zien van de 
Dolle Dinsdagavond en foto’s van 
de feestweek. Ook zullen er weer 
juryleden aanwezig zijn waar men 

eventueel vragen aan kan stellen. 
Verder zal er op deze avond net 
als voorgaande jaren ook een film 
te zien zijn van de optocht van 15 
jaar geleden.
Men zou het op prijs stellen dat er 
veel inwoners aanwezig zullen zijn 
en wensen ze alvast een prettige 
avond en veel kijkplezier toe.

Filmavond: 
Feestweek 2013 Vierakker-Wichmond
Vierakker - Op vrijdagavond 8 november a.s. aanvang 20.00 uur, 
laat stichting oranje comité Vierakker-Wichmond filmopnames 
zien van feestweek 2013 bij camping Boshuis van de familie Riet-
man in Vierakker.

Op deze avond zullen zij ingaan op de 
lichaamstaal van de kat en meer in 
het bijzonder aan de eisen die een kat 
stelt aan zijn omgeving. Wat vindt 
een kat wel/niet prettig, welke eisen 
stelt een binnenkat, welke een bui-
tenkat. Er is speciale aandacht voor 
het meerkatshuishouden en de se-
nior kat. Hoe problemen als onzinde-
lijkheid, sproeien, krabben aan meu-
bilair, onderlinge agressie te voorko-
men en wat u er aan kunt doen.
Kortom, een aanrader voor ieder die 
zijn kat beter wil begrijpen en pro-
bleemgedrag wil voorkomen!
Iedereen is welkom. 

Wel graag tevoren aanmelden via
www.degraafschapdierenartsen.nl of
telefoon 0575-587888. (Zie ook de site
voor de aanvangstijd en kosten). 
Voor meer informatie over kattenge-
dragstherapie: www.katwaardig.nl

Lezing kattengedrag
Vorden - Kattengedragstherapeut 
Mary Quarles van Ufford van Kat-
waardig, praktijk voor kattenge-
dragstherapie en Tinley, gedrags-
therapie voor dieren, verzorgen 
op dinsdagavond 5 november een 
lezing over kattengedrag bij de 
Graafschap Dierenartsen, Schim-
meldijk 1, Vorden.

Ons leven speelt zich vaak af tussen 
vreugde én verdriet, blij zijn om het 
één en verdrietig om het ander. Het 
leven is vaak weerbarstig en zo ook 
ons geloof. We kunnen vol vertrou-
wen zijn en toch sluipt de twijfel ook 
vaak weer binnen. Niet in het minst 
omdat we de waarom vraag stellen. 
Waaróm gaat het leven zoals het 
gaat?
Dit is waar men deze avond bij stil zal 
staan door er samen over te praten 
en na te denken. Ze doen dit tevens 
door gebed, zang en lezen uit de bij-
bel. Na afloop is er gelegenheid om 
een kop koffie/thee te drinken en na 
te praten.
Men kan samen nadenken, meepra-
ten over dit onderwerp.

Iedereen is welkom en breng gerust 
familie of vrienden mee!

Ont-Moeten
Leven tussen psalm en klaaglied

Vorden - Zondag 3 november van 
19.00 tot 19.30 uur is er ‘n Ont-
Moeten in het ‘Achterhuus’ van 
de Gereformeerde kerk, Zutphen-
seweg 13 te Vorden.

Deze avond werd gehouden bij zorg-
boerderij Den Branderhorst van de 
fam. Pelgrum in Hengelo Gld. De 
meeste van de dames hadden nog 
nooit geschilderd maar met een beet-
je hulp van instructrice Carolien zijn 

alle dames tevreden met een leuk 
schilderij naar huis gegaan. 
Voor meer foto’s zie de website 
 vrouwenvannu.nl/vorden en voor 
meer informatie 
zorgboerderijdenbranderhorst.nl

Koeien schilderen

Vorden - Negen dames van de Vrouwen van NU afdeling Vorden heb-
ben vorige week maandagavond een workshop koeien schilderen ge-
volgd.

Wijzen naar wat zich onttrekt omvat 
een dertigtal werken, niet alledaagse 
doorwrochte tekeningen en olieverf-
schilderijen ontleend aan ervaringen 
van de kunstenaar in het alledaagse 
landschap van zijn leefomgeving, de 
heftig woekerende natuur in het ri-
vierengebied van Maas en Waal.
De kunstenaar snijdt, krast en 
schraapt, als het moet met geweld in 
het papier van zijn soms manshoge 
tekeningen en ook in de dikke lagen 
olieverf van zijn schilderijen om op 

die manier een bijna letterlijk ‘le-
vende’ huid van het landschap met
schaduwen te creëren.
In een intensief en tijdrovend proces
tracht de kunstenaar de natuur te 
doorgronden en te verbeelden en zijn
ervaringen daarbij voelbaar te maken
voor de kijker. De techniek is soms
wreed, het beeld niet, dat is eerder 
een vredig en verstild landschap.
Het werk van klinkhamer wordt 
met regelmaat getoond in musea, 
op kunstbeurzen en in galeries en
bevindt zich in collecties van musea,
bedrijven en particulieren.

Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20
in Vorden is open van vrijdag t/m 
maandag en op afspraak, zie hiervoor
www.galeries.nl/agnesraben

Wijzen naar wat zich onttrekt
Vorden - Onder bovenstaande ti-
tel exposeert vanaf heden t/m 12 
januari 2014 de gerenommeerde 
schilder en tekenaar Han Klink-
hamer uit Demen nieuw werk in 
Galerie Agnes Raben in Vorden.

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

Wandelen is goed voor je lichaam 
en ook voor je geest. Er komt 
steeds meer aandacht voor de 
positieve effecten van wandelen. 
Wandelen met een coach geeft 
nog iets extra’s. Samen tijdens 
het wandelen een thema onder-
zoeken dat voor jou speelt, maakt 
dat je met nieuwe inzichten naar 
huis gaat.
Wil je dat een keer zelf ervaren, 
meld je dan aan voor één van 
de wandelworkshops van De 
Gouden Wandeling (www.gou-
denwandeling.nl). In Wichmond 

wandelt Annemiek van der Vel-
den op woensdag 6 november 
met als thema “je talenten” en 
op zaterdag 16 november met 
als thema “balans tussen werk 
en privé”. We wandelen met een 
kleine groep deelnemers, maxi-
maal 6. 
De workshop duurt ca 2,5 uur en 
start om 9.30 uur. Een workshop 
op maat is ook mogelijk.

Voor meer informatie en aanmel-
dingen: 06 - 11 125 317 of 
info@goudenwandeling.nl

Wandelworkshops: 
Kom ontspannen in beweging, ook in 
je hoofd en hart



Uiteraard alles voorzien van het logo van de club en 
sponsor. Hierdoor presenteert het 1 elftal zich op de 
wedstrijddag zowel voor als na de wedstrijd als het visi-
tekaartje van de club.
De reserve tenues worden tevens gebruikt als warm-
loopshirts voor de wedstrijd. StaJa verlengde onlangs 
het sponsorcontract met 3 jaar tot en met het seizoen 
2015-2016. Hopelijk komt dit alles ook ten goede aan 
de prestaties van het elftal wat speelt in de 4e klasse D. 
Op de foto: Voorste rij, Vlnr, Ronald Hermsen (trainer), 
Joris Jansen, Tim Pape, Bjorn Hiddink, Mark Tankink, 
Maaike Pape (verzorgster). Midden: Theo Stapelbroek 
(sponsor) Eduard Peelen (materiaalman) Amando de 
Jong, Marijn Besselink, Roy Goossens, Roy Fluit, Thom 
Brerendsen, Henk Von der Linden (leider) Henk Jansen 
(sponsor), Joop Roenhorst (sponsor). Achter: Giel Goos-
sens, Raymond Sessink, Dion Goossens, Martin Goos-
sens, Niek Huttinga, Tom Goossens, Guus Mokkink (lei-
der) Jaap Wicherink.
Michel Bloemendaal, Laurens Giesen, Laurens Ankers-
mit, Gerrit Scheffer en Mark Stapelbroek ontbreken op 
de foto.

STAJA steekt Keijenburgse Boys 1 in het nieuw

Keijenborg -  Hoofdsponsor StaJa heeft het 1e elf-
tal van Keijenburgse Boys een nieuwe kledinglijn 
geschonken voor de wedstrijddag. Ook een reser-
vetenue werd aangeboden. De kledinglijn bestaat 
uit zomerjasjes, Polo’s en winterjassen voor spe-
lers en begeleiding.

Het eerste concoursstuk is Pilatus: Mountain of Dragons 
van Steven Reineke. Dit werk in de vorm van een symp-
honisch gedicht opent als de berg Pilatus ’s-nachts slaapt, 
gehuld in duisternis, de top als een mysterie tussen de 
wolken hoog boven de Zwitserse plaats Luzern. Als de 
dageraad aanbreekt gaat een groep van moedige avontu-
riers de berg Pilatus beklimmen om op zoek te gaan naar 
draken en deze dan te doden. Het tweede concourswerk 
is Music for a Solemnity - A Tribute to John Williams, 
van de Nederlandse componist Jan de Haan. Voor Music 
for a Solemnity liet hij zich enerzijds inspireren door de 
eeuwenoude traditie in de Drentse stad Hoogeveen om 
met trommels tot de kerkgang op te roepen en ander-
zijds door de muziek van de succesvolle Amerikaanse 
(film)componist John Williams. Deze bijzondere combi-
natie resulteerde in een feestelijk werk met ritmische 
patronen en melodische lijnen waarmee hij zijn respect 
toont voor Williams’ oeuvre. Daarnaast zal de fanfare 
AMGD uit Wehl ook haar medewerking verlenen. Na de 
pauze zullen zij een zeer gevarieerd programma ten ge-
hore brengen met nummers als Innuendo, Abba Gold, 
Eye of the Tiger en Love changes Everything. Kortom; 
een avond waar u zowel een harmonie als fanfare kunt 
beluisteren die zeer verschillende muziekstukken ten ge-
hore zullen brengen. Voor ieder wat wils!! Het concert 
vindt plaats op zaterdagavond 2 november in het Metzo-
college aan de Maria Montessoristraat 5 in Doetinchem. 
Via een navigatiesysteem met Zaagmolenpad 22. De aan-
vang is 20.00 uur en de toegang is gratis. De leden van 
Crescendo hoopt u te mogen begroeten!

Try-out concert 
Crescendo Hengelo en 
AMDG Wehl
Regio - Zaterdag 30 november a.s. neemt de har-
monie van Chr. Muziekver. Crescendo uit Hen-
gelo deel aan het concertconcours in Zutphen. 
Afgelopen tijd zijn de leden druk bezig met het 
instuderen van twee muzieknummers welke die 
dag voor een deskundige jury zullen worden ge-
speeld.

De kampioenen komen voort uit de 
motocross en de autocross. Bij de 
motocross zullen de bekers met de 
bijbehorende bloemen uitgereikt 
worden aan een Europees kampioen, 
diverse Nederlandse kampioenen, de 
Halmac clubkampioenen en aan de 

Halmac-leden die bij de Achterhoek-
se streekwedstrijden in de prijzen
zijn gevallen. Daarnaast worden de 
kampioenen van de RAMO autocross
competitie gehuldigd. De muzikale
omlijsting van de avond zal verzorgd
worden door een DJ. Angelo

Halmac gaat kampioenen 
huldigen

Op maandag 4 november is er een 
overdenking te beluisteren van Pas-
tor J. van Kranenburg. Pastor van Kra-
nenburg is lid van het pastorale team 
van de Parochie HH. Twaalf Aposte-
len. Dhr. Rien Baauw uit Wichmond 
zal meewerken aan het programma 
van maandag 11 november. In de uit-
zending van maandag 18 november is 

mw. Joke van der Velde uit Hengelo
de studiogasten. Het programma ‘De
Muzikale Ontmoeting’ wordt iedere
maandagavond tussen 19.00 en 20.00
uur uitgezonden 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.
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.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL



Door het goede weer en het niet aantref-
fen van grote explosieven is de krater 
(30m doorsnee en tot een diepte van 5m), 
die de neergestorte Lancaster in 1944 in 
Zelhem veroorzaakte, inmiddels afge-
graven. Het bergingsproces verliep hier-
door sneller dan verwacht. Majoor Arie 
Kappert van Defensie: “De afgelopen tijd 
zijn naast enkele pantserplaten ook nog 
stukken huidbeplating, restanten van de 
vliegtuigmotor, klein kaliber munitie en 
onderdelen als inspectieluikjes en zuur-
stofflessen gevonden.” 
Projectleider Jeroen Wesselink van de 
gemeente: “We zijn blij dat we op de val-
reep kunnen melden dat het geborgen 
vliegtuig de Lancaster ED470 is. Bij het 
afgraven van de crashlocatie zijn geen 
stoffelijke resten aangetroffen van be-
manningsleden, maar met het duidelij-
ke herkenningsteken op de pantserplaat 
kunnen we zeggen dat het bergingspro-
ces een voorspoedig einde heeft gekre-

gen. De nabestaanden zullen wij zo spoe-
dig mogelijk officieel op de hoogte stel-
len. Zeer bijzonder de afgelopen weken,
vond ik om te zien dat de berging enorm
leeft bij veel mensen. Velen reageerden
zeer meelevend en positief op het pro-
ject. Ook het feit dat in totaal 600 kinde-
ren van 17 basisscholen uit Bronckhorst
zijn langs geweest op het bergingsterrein
en de goedbezochte kijkdagen, laten dat
zien. De werkgroep Historie en educatie
is hard aan de slag met het maken van
(digitaal) lesmateriaal over de berging,
de luchtoorlog die boven de Achterhoek
woedde, de ingezette luchtvloot en hun
missies en bemanningen, maar ook over
de impact van de crash voor de mensen
op de grond. Het is natuurlijk mooi dat
zij over de Lancaster ED470 nu een uniek
en compleet verhaal kunnen vertellen!”

Belangrijk onderdeel van de berging is
ook om eventuele schadelijke stoffen en
(delen van) munitie weg nemen. Schade-
lijke stoffen zijn niet aangetroffen, wel
zijn enkele stuks munitie gevonden. Een
aantal stukken is en wordt tentoonge-
steld, zoals bomscherven en een mitrail-
leur. Een 2 cm granaat, twee 1,3cm gra-
naten en een handgranaat zijn in de kuil
onschadelijk gemaakt.

Lancaster geïdentificeerd als 
de ED470
Zelhem - Afgelopen week 
is bekend geworden dat 
in de nacht van 23 sep-
tember 1944 op de Hum-
meloseweg in Zelhem 
inderdaad de Lancaster 
ED470 is neergestort. 
Woensdagochtend 23 ok-
tober is bij het schoon-
maken van de laatste 
gevonden onderdelen 
een stuk pantserplaat tevoorschijn 
gekomen waarop het nummer 470 
is geverfd door de technische crew 
in Engeland, die het vliegtuigonder-
houd deed. Hiermee is het gecrashte 
vliegtuig in Zelhem geïdentificeerd.

Kom dan nu een keer kijken en mee-
doen met:
Kinderpopkoor Venhorst: Kinderen in 
de leeftijd van 6 t/m 9 jaar.
Jeugdpopkoor Venhorst: Kinderen in de 
leeftijd van 10 t/m 12 jaar.
Tienerpopkoor Venhorst: Tieners in de 
leeftijd van 13 t/m 18 jaar.
Popkoor Venhorst: Een ‘Vocal Bunch’ in 
de leeftijd van 19 t/m 99 jaar.

De popkoren worden gecoached door
Maartje Epema.
Voor meer informatie kun je gaan naar:
www.muziekopvenhorst.nl.
Zingen is gezond en muziek maakt slim!
Het koor is een goede plek om je stem
te ontwikkelen en met muziek bezig te
zijn. Je hebt er geen instrument voor no-
dig alleen je eigen stem. Samen zingen
geeft energie!
Er wordt zoveel mogelijk praktijkgericht
gewerkt, alsof je ieder moment het po-
dium kan worden opgestuurd.
Twee keer per jaar werken we met el-
kaar toe naar een spetterend optreden!
We repeteren op maandagmiddag en 
-avond op basisschool “Het Hoge”, Het
Hoge 36, te Vorden.

“Muziek op Venhorst” met vier 
popkoren naar “Het Hoge”
Vorden - Zing jij ook het liefst de 
hele dag? Kijk je ook zo graag naar 
“The Voice” of het “Junior Song Fes-
tival”? Wil je samen met anderen 
werken aan je zangtechniek? Of le-
ren hoe je met elkaar een goede per-
formance neerzet?

Afgelopen donderdagmiddag bracht de 
Foto- en Videowerkgroep van het IVN 
een diapresentatie over de natuur van 
Zuid-Limburg.
Het meest zuidelijke stukje Nederland is 
op natuurgebied iets bijzonders. Er leven 
planten en dieren die nergens anders in 
ons land te vinden zijn. De presentatie 
werd aan de hand van een wandeling 

door dit fraaie natuurgebied gebracht. 
Zo genoten de vele aanwezigen van de 
vele schitterende orchideeënsoorten in 
de orchideeëntuin, een echt eldorado
voor de natuurliefhebbers. Met een wan-
deling door het Gerendal, het Geuldal en
het Savelsbos besloot het IVN hun pre-
sentatie. Jammer is alleen dat door het
zonnige weer de zaal in het Dorpshuis 
niet genoeg verduisterd kon worden om
de beelden op het scherm goed te kun-
nen zien. Maar desondanks was het toch
een leerzame middag.

Geslaagde diapresentatie
Vorden - Fauna en flora van Zuid-
Limburg op PCOB-bijeenkomst in 
Vorden.

Tegenwoordig spreken deze motieven de 
mensen van nu ook weer aan. Keltisch 
tekenen is knopend tekenen, d.w.z. het 
samentrekken van lijnen is het bunde-
len van energie. De knoop tekenen is de 
‘knoop’ oplossen. Keltisch tekenen heeft 
daarom ook een therapeutische waarde.  
Op papier kun je al oefenen voor je da-
gelijkse kwaliteiten, maar het is ook ge-

woon leuk om te doen. Je leert bestaan-
de knopen te tekenen, maar je leert  ook 
zelf knopen ontwerpen. Vijf lessen kun 
je proberen of het wat voor je is. Het ma-
teriaal waarmee we werken is meestal 
kleurpotlood.Start november 2013. 
Voor meer informatie en opgave:  www.
tekenpraktijkhetkleineveld.nl 0575-
542937

Vijf lessen knopend tekenen

Na de herfstvakantie en vóór 
de kerstdrukte
Vorden - In de Keltische (Ierse, Engelse en Schotse)  volkskunst vinden we 
een enorme rijkdom aan vlechtband motieven. Tegenwoordig spreken deze 
motieven de mensen van nu ook weer aan.

 
Champignons wit,
bak 250 gram: 

 

™0.99

0.74

Aanbiedingen geldig van dinsdag 29 oktober t/m zaterdag 2 november 2013

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Plus Eland - Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53
Tel. 0575 46 37 77

Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, 
zaterdag 08.00 - 20.00 uur

 
 Varkenshaas lang 

per 500 gram: 

 

™7.99

4.97



Begroting 2014

Vorige week 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 het 
kort hun mening over de begroting 2014. In het Contact van 12 
november staat een verslag van de komende begrotingsverga-
dering. Met deze publicaties hopen wij u een compleet overzicht 
van de begrotingsbehandeling van onze gemeente te geven. De 

begroting 2014 is in z’n geheel in te zien tij-
dens de openingstijden van het gemeente-
huis bij de publieksbalie.
Ook kunt u deze raadplegen op www.bronck-
horst.nl ➝ Bestuur en organisatie ➝ Beleid 
en rapporten ➝ De financiën, of door de QR-
code te scannen. 

Begrotingsvergadering 
De gemeenteraad beslist in de raadsvergadering van 7 novem-
ber over de begroting 2014. U bent van harte welkom om bij de-

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

Hoe kan ik mijn stem laten horen over de begroting?
Tijdens raadsvergaderingen kan niet worden ingesproken. 
Over onderwerpen die op de agenda staan, in dit geval de
begroting, kunt u inspreken tijdens de speciale, openbare 
commissievergadering van de raadsfracties op 30 oktober 
om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Over
onderwerpen die niet op de agenda staan heeft u hiervoor
de mogelijkheid tijdens het agendapunt ‘Mogelijkheid tot
inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen’ in de
commissievergadering.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een aantal spelregels, zoals min. 
48 uur voor de vergadering aanmelden en spreektijd max.
5 minuten per persoon. Voor meer informatie of aanmelden voor 

het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie, via tel. 
(0575) 75 02 50 of griffie@bronckhorst.nl.

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u de raadsvergadering van 7 no-
vember live volgen. Neem een kijkje! U hoeft hiervoor dus niet 
per se naar het gemeentehuis. 

Hieronder vindt u de reacties van de raads-
fracties op de begroting 2014

Algemene beschouwingen
Raad geeft mening over begrotingsplannen b en w

Samen maken we het verschil

Van ‘Bronckhorst kan op ons 
rekenen’, als titel van de alge-
mene beschouwingen in 2010 tot ‘Samen maken we het verschil’ 
in 2013 is een onmogelijk succesverhaal. De weg die we in de af-
gelopen jaren hebben afgelegd begon in 2011 met Toekomstbe-
stendig Bronckhorst. Hierbij wordt vooral een beroep gedaan op 
de medewerking van de inwoners van Bronckhorst. De CDA-
draad in dit verhaal is het woord ‘Samen’. In 2011 waren de laat-
ste woorden in onze algemene beschouwingen een uitspraak van 
de Dalai Lama: “Een mens kan in zijn eentje niet overleven, hij 
heeft de nabijheid van anderen nodig”. Nu kunnen we in deze al-
gemene beschouwingen stellen dat Bronckhorst kan overleven 
met zijn betrokken inwoners. In het omvormen van Bronckhorst 
als gemeente in 2010 naar een toekomstenbestendige gemeente 
die overlevingskansen heeft in 2013, hebben we verschillende 
stappen gezet. Van het onzekere naar het meer zekere. Dit geeft 
aan dat we er nog lang niet zijn, maar dat we wel op de goede 
weg zitten. Een weg die ons leidt naar ons doel en onze ambitie.

Vertrouwen
Het CDA heeft vertrouwen in het college van burgemeester en 
wethouders. Een college dat goed op weg is. Een college dat 
maatregelen heeft genomen om Bronckhorst toekomstbesten-
dig te maken. Een college dat samen met inzet van haar inwo-
ners werkt aan een omvorming naar een financieel stabiel 
Bronckhorst. Een gemeente afgestemd op de wensen van onze 
inwoners. Het CDA heeft vertrouwen in onze inwoners en ziet 
dat initiatieven opgepakt worden. Wie had ooit kunnen denken 
dat sportaccommodaties op zo’n voortvarende wijze overgeno-
men konden worden door sportverenigingen. Wie had in 2010 
kunnen voorspellen dat de zwembaden in 2013 allemaal gepri-
vatiseerd zouden zijn met een toekomst in het vooruitzicht. Dit 
alles was niet mogelijk geweest zonder inzet van onze inwoners!
Uitdagingen zijn aangepakt en uitgewerkt tot plannen die een 
toekomst hebben. Inwoners pakken taken met enthousiasme op 
met als resultaat een gezonde financiële situatie, ook in de toe-
komst. Het meerjarenperspectief voor onze gemeente ziet er 
goed uit. Een sluitende begroting met zelfs een kleine ruimte 
voor nieuw beleid. 
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Met vertrouwen de toekomst in

Nu de zittingsperiode van deze gemeenteraad bijna is verstre-
ken, is het tijd de balans op te maken. Het beeld dat de begro-
ting voor 2014 oproept, stemt de VVD-fractie tevreden. De voor-
genomen noodzakelijke bezuinigingsoperatie van ruim € 6 mil-
joen heeft het college waar kunnen maken. Terwijl de stijging 
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Kiezen
We moeten echter niet de fout maken een verkeerde afslag te 
kiezen. We noemen er één en dat is de keuze om op onze lau-
weren te rusten. Er is nog veel te doen, dus we moeten alles 
blijven aanpakken. Er komen diverse nieuwe taken op ons af. 
Decentralisaties die vanuit Den Haag komen. Veelal belooft dit 
niet veel goeds. Wel de taken, maar niet genoeg geld om uit te 
voeren. We zijn ons hier op onze eigen manier op aan het voor-
bereiden. Daarin heeft het CDA vertrouwen. Samen met onze 
inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen wij dit aan-
pakken en tot een succes maken.

Met energie
In deze begroting voor 2014 zitten nog enkele risico’s. Het CDA is 
er van overtuigd dat we deze samen kunnen oplossen. De titel 
van deze programmabegroting is ‘Compliment aan de samenle-
ving’. Kijkend naar het verleden en de toekomst uitstekend ge-
kozen. Een Bronckhorst met samenhang kan bedreigingen van 
buitenaf aan. Natuurlijk heeft het CDA nog verschillende wen-
sen, maar de belangrijkste is om samen met alle inwoners een 
toekomst te realiseren die de gemeente Bronckhorst als volgt 
uitspreekt: “Het behouden en verbeteren van de kwaliteit voor 
wonen, werken en recreëren voor de huidige en toekomstige in-
woners van Bronckhorst door de dynamiek in de samenleving te 
versterken en ruimte te geven aan de krachten die Bronckhorst 
maken wat het is en kan worden”.

Samen kunnen we deze dynamiek versterken. Samen maken 
we krachten vrij. Samen maken we het verschil!

De CDA-fractie

van de gemeentelijke lasten voor inwoners in de afgelopen ja-
ren beperkt kon worden. Bovendien konden, met waardering 
voor de inspanningen van vele inwoners, veel voorzieningen in 
stand blijven, omdat zij zelf de verantwoordelijkheid voor hun 
leefomgeving willen dragen. Terecht draagt de programmabe-
groting dan ook de titel ‘Compliment aan de samenleving’.

 
De begroting
De VVD-fractie is bijzonder verheugd dat er 
voor 2014 een begroting wordt voorgelegd, 
waar geen verhoging van de onroerend zaak 
belasting is opgenomen. De reservepositie 
van de gemeente Bronckhorst kan weer wor-
den verbeterd met € 1,2 miljoen, terwijl in de 
begroting ook een bedrag van € 475.000 voor 
aanvullend WMO (Wet maatschappelijke on-
dersteuning) beleid met een structureel karakter is opgenomen. 
Om in de toekomst noodzakelijke investeringen in onze gemeen-
te uit te kunnen voeren, is het nu tijd om onze reservepositie 
weer te verbeteren.

Economie
Als de voorstellen van Gedeputeerde Staten door Provinciale Sta-
ten worden goedgekeurd - en wie twijfelt daar aan - zullen miljoe-
nen beschikbaar komen voor breedband in het buitengebied. 
Dankzij de inspanningen van VVD-wethouder Dorien Mulderije 
kan de Achterhoek de eerste regio in Gelderland zijn die hierover 
over Provinciale en Europese gelden beschikt. Verheugend is ook 
dat onder haar verantwoordelijkheid de gemeente is uitgegroeid 
tot de meest bedrijfsvriendelijke gemeente in de Achterhoek. 

Sociaal terrein
Waardering is er voor het college voor wat tot stand is gebracht 
op sociaal terrein. Er is een integrale visie ontwikkeld voor zorg, 
onderwijs, welzijn en werk. Al onze inwoners, van jong tot oud, 
moeten zo lang mogelijk kunnen blijven participeren in hun 
woon-, werk- en leefomgeving en de extra zorg en ondersteuning 
krijgen die daarvoor nodig is. Er is tijdig ingespeeld op toekomsti-
ge ontwikkelingen in constructieve samenwerking met vrijwillige 
en professionele organisaties. De basis voor een integrale ge-
biedsgerichte benadering is gelegd en zal in 2014 vorm krijgen. 
Daarmee is Bronckhorst goed voorbereid op de toekomst, zodat 
het voor onze inwoners goed wonen, werken en leven is en blijft!

Onderwijs
Door de inspanningen van VVD-wethouder Josephine Steffens 
neemt onze onderwijsvoorziening en -huisvesting een vooraan-
staande positie in de Achterhoek in. Op een enkele kern na is ons 
scholenbestand toekomstbestendig en loopt Bronckhorst voorop 
waar het gaat om een gebiedsgerichte, integrale benadering. Dat 
resulteert in moderne kindcentra, waar naast het reguliere on-
derwijs ruimte is voor aanvullende voorzieningen, zoals bijvoor-
beeld op het gebied van natuureducatie, techniekonderwijs, 
sportvoorzieningen etc.

Afvalstoffen 
De inwoners van de gemeente scheiden nog beter dan verwacht 
en moeten daar dan ook van profiteren. Het ingevoerde systeem 
mag nu niet aan zijn eigen succes ten onder gaan. Het kan niet zo 
zijn dat tarieven moeten worden verhoogd, omdat de inwoners 
van onze gemeente een goed milieugedrag tonen. 
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Gemeentelijke organisatie
Waardering heeft de VVD-fractie voor de flexibele opstelling van 
de medewerkers van de gemeente. Zij zien dat de rol van de ge-
meente een andere is geworden. Een terugtredende rol van de 
overheid en dus ook van de gemeente; demografische ontwikke-
lingen en decentralisatie van taken van hogere overheden. Dit zal 
tot aanpassing van het personeelbestand moeten leiden. Het is 
dan ook goed te constateren dat ook het college dit ziet en een
terughoudend aannamebeleid voert. 

Al met al, de VVD ziet met vertrouwen de toekomst van 
Bronckhorst tegemoet.

De VVD-fractie

Compliment aan de samenleving!

De titel is terecht. Veel kwam de laatste ja-
ren tot stand, maar niet dankzij dit college, 
maar ondanks. Het college van VVD en CDA kwam met het alles-
omvattende plan Toekomstbestendig Bronckhorst (TBB) en be-
loofde alle inwoners mee te kunnen denken. Met de inbreng is 
echter niets gedaan. Want snel werd duidelijk dat er flink bezui-
nigd moest worden. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk, maar van 
een college mag je verwachten dat ze dit met visie, zorgvuldig en 
in samenspraak met inwoners doet. 

Of sprak er een visie uit op het zwembadenbeleid? Eén bad voor 
38.000 inwoners zou voldoende zijn. Toevallig werd dat het 
zwembad in Hoog-Keppel, de andere baden hadden het nakijken 
en sluitingen dreigden. Maar deze kaalslag pikten de inwoners 
niet; ze hebben zich sterk gemaakt voor de andere baden en met 
succes. Inderdaad, een compliment aan de samenleving. 

In vorm, procedure en uitwerking van TBB geeft de PvdA dit col-
lege een dikke onvoldoende. Het is maar goed dat de voorstel-
len van het college diverse keren geparkeerd en gerepareerd 
zijn zodat er uiteindelijk toch een redelijk besluit genomen kon 
worden. Zo is het gelukt de buitensportverenigingen een goede 
start te geven en we hebben er vertrouwen in dat dit bloeiende 
verenigingen blijven. Maar met de zaalsporten gaat het niet de 
goede kant op. De nieuwe subsidieregeling is uitgekleed en het 
college wilde niet luisteren naar de raad en noodkreten van de 
verenigingen. We hopen dat het na de verkiezingen mogelijk is 
de subsidieverordening weer aan te passen, want het vereni-
gingsleven willen we stimuleren. Juist nu er voorzieningen ver-
dwijnen en de overheid een uitzonderlijk groot beroep doet op 
vrijwilligers en mantelzorgers.

Door miljoenen over te dragen aan de beheerders van de accom-
modaties is onze algemene reserve (een soort spaarpot) behoor-
lijk geslonken. Dat brengt risico’s met zich mee. Het college stelt 
voor het overschot direct weer aan de reserve toe te voegen. 
Maar het is de vraag of het wel het juiste moment is om te spa-
ren. Er zijn drie zaken waaraan de PvdA voorrang geeft. 

Ten eerste: Dorpsbelangenorganisaties is gevraagd plannen te 
maken en zaken op te pakken die de gemeente niet meer wil 
doen, maar voor de uitvoering is geen geld beschikbaar. De PvdA 
wil jaarlijks een budget beschikbaar stellen voor plannen uit de 
samenleving. 

Ten tweede: Het college slaagt er onvoldoende in om duidelijk te 
maken wat de kerntaken zijn van de gemeente. Welke voorzienin-
gen wil je in je gemeente, welke diensten wil je aanbieden aan wel-
ke inwoners? Met een willekeurig beroep op eigen verantwoorde-
lijkheid zijn WMO-passen ingetrokken, is in het groenbeheer ge-
knipt en zijn subsidies op verenigingen verlaagd. Op wonderlijke 
wijze lijken de bezuinigingen juist mensen die financieel kwetsbaar 
zijn te treffen. Dus, de PvdA wil extra geld voor het minimabeleid. 
 
Ten derde: Dit college wil naar de inwoners goede sier maken 
door voor te stellen de onroerend zaak belasting (OZB) niet te 
verhogen. Normaal wordt deze trendmatig verhoogd en levert 
dat een bedrag op van ruim 2 ton. Is het toeval dat dit plan net 
komt voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014? Is 
het toeval dat dit alleen een voordeel is voor huiseigenaren? Zo’n 
30% van de huishoudens zal hier niets van merken, zij wonen im-
mers in een huurwoning. Zij genieten dus geen enkel voordeel bij 
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dit voorstel. De PvdA kan niet anders dan concluderen dat inwo-
ners niet gelijk behandeld worden en zal een voorstel indienen 
om dit te veranderen. Zodat alle inwoners van Bronckhorst wel 
gelijk behandeld worden. En alle inwoners een compliment ont-
vangen van de gemeente.

De PvdA-fractie

Ars movendi - De kunst van het (mee)bewegen

De financiële positie van de gemeente is sneller verbeterd dan 
verwacht. Dankzij inwoners van Bronckhorst die zich uitermate 
creatief en coöperatief hebben opgesteld om de zwembaden open 
en de sportvoorzieningen betaalbaar te houden. Een resultaat 
waar iedereen blij mee is. Maar wat doet de gemeente terug voor 
de samenleving?

De OZB minder verhogen is een gemakkelijk gebaar, zeker zo 
vlak voor de verkiezingen. Maar doet deze gemeente iets in de zin 
van inspelen op nieuwe ontwikkelingen in plaats van alleen be-
zuinigen? In de zin van streven naar een betere samenleving, een 
veiliger, een gezondere samenleving?

Onze samenleving verandert van een hiërarchische samenleving 
naar een duurzame netwerkmaatschappij. Dat wil zeggen een 
samenleving die niet meer van bovenaf wordt geregeerd, maar 
die van onderop wordt aangestuurd. Van onderop zijn er moge-
lijkheden voor nieuwe kansen en wezenlijke veranderingen. Ini-
tiatieven van inwoners geven onze toekomst steeds meer vorm. 
De ‘nieuwe zorg’ kenmerkt zich door horizontaal georganiseerde 
zorg in de buurt, vertrouwend op de zelfstandigheid van mensen. 
Mensen willen duurzaam bouwen en minder gedicteerd worden 
door bestemmingsplannen en projectontwikkelaars. Er ontstaat 
een nieuwe ‘deel’economie: directe dienstverlening tussen bur-
gers zonder tussenkomst van bedrijven en banken, waarbij we 
onder andere vervoer en verzekeringen met elkaar gaan delen.

Bij de gemeente en in de regio zien we mondjesmaat nieuwe ont-
wikkelingen. Zo zijn er ‘Samen anders’-bijeenkomsten waarin in-
woners met elkaar praten over de gevolgen van de krimp. Hoe te 
reageren op inwonersdaling, leegstaande winkels, scholen, 
boerderijen en bedrijfspanden, samenvoeging van voorzienin-
gen. Er is een organisatie ‘Clubvooruit’. Bestuurders en leiding-
gevenden van verenigingen en stichtingen kunnen hier terecht 
voor ondersteuning bij salaris- en ledenadministratie, beleidza-
ken en verzekeringen. Er is Burgernet, een samenwerking tus-
sen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te 
vergroten. Buurtbewoners onderhouden zelf het groen in de wijk.

Maar moet dit college niet meer investeren in het mogelijk ma-
ken van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven? 

Ruimte geven aan de ontwikkeling van mensen betekent een 
dienstbare overheid die communiceert, die overleg en samen-
werking stimuleert, die ‘Ja’ zegt. Een overheid die voorwaarden 
schept. Een overheid die niet remt met allerlei verordeningen 
en vergunningen en strakke bestemmingsplannen. Die nadenkt 
over de consequenties van de bezuinigingen. Die meedenkt over 
hoe verenigingen en instanties die tot nu toe subsidie ontvingen 
in de toekomst vooruit kunnen.

Moeten onze harmonieën, die evenementen en herdenkingen 
luister bijzetten, steeds vaker met acties langs de deur? Met 
steeds minder beschikbare mensen en minder mensen die iets 
kunnen geven? Hoe moeten onze monumenten die het beeld 
van onze gemeente verrijken, zonder subsidie in stand blijven 
als regelgeving en bestemmingsplannen een winstgevend ge-
bruik van gebouwen en grond verhinderen? Hoe moet de VVV 
werken als er voor de vrijwilligers geen werkplek is? Hoe houd 
je vrijwilligers actief als ze hun eigen creativiteit niet kwijt kun-
nen, omdat de regels weinig flexibel zijn? Hoe motiveer je 
dorpsbelangenorganisaties?

Om de nieuwe samenleving te doen slagen, zijn dit vragen die 
een gemeente zich moet stellen. De begroting ademt voorname-
lijk financiële kwaliteit uit. D66 streeft ook naar kwaliteit op het 
gebied van onderwijs, cultuur, milieu en andere immateriële za-
ken. D66 mist de creativiteit en de ambitie om nieuwe ontwikke-
lingen mogelijk te maken. Dit college zit nog steeds in oude pro-
cessen gevangen. In financieel mindere tijden zijn waarden als 
creativiteit, participatie en coöperatie van belang. Dat vraagt van 
de gemeente om samen met de betrokkenen ideeën te ontwikke-
len om de kwaliteit van de samenleving in de toekomst te behou-
den.

De D66-fractie
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Wie kiest?

De begroting van Bronckhorst 
voor volgend jaar ziet er op het eerste gezicht goed uit. Geen ver-
hoging van de OZB en wel extra geld voor de gemeentelijke spaar-
pot! Maar schijn bedriegt soms.

Geen verhoging van de OZB betekent dat de huizenbezitter gemid-
deld € 1,50 per maand minder aan onroerend zaak belasting be-
taalt. De gemeente heeft hierdoor € 200.000 minder inkomsten. 
Dit bedrag is genoeg om de bezuiniging op de sporthallen en gym-
zalen overbodig te maken. De verhoging van de contributie van 
sport- en gymverenigingen zou dan niet nodig zijn. Het is ook ge-
noeg om de omvorming van plantsoenen, het verwijderen van zit-
banken en prullenbakken en de bezuiniging op speelplaatsen te 
voorkomen. Het is een kwestie van kiezen. Het college van CDA en 
VVD kiest voor een verkiezingscadeautje voor inwoners met een 
eigen huis. GroenLinks zou een andere keuze hebben gemaakt.

Extra geld voor de gemeentelijke spaarpot?! Waar is de ruim 30 
miljoen euro aan NUON-geld gebleven? Dat is de afgelopen jaren 
opgemaakt! Opgemaakt aan het verfraaien van het centrum van 
Vorden en Hengelo. Dat zou goed zijn voor de omzet van de mid-
denstand. Maar zoals een mevrouw laatst zei: “Het ziet er wel leuk 
uit, maar die winkels staan nog steeds leeg”. Opgemaakt aan de 
aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in Zelhem, Hengelo en 
Steenderen. Er is de afgelopen jaren nauwelijks een kavel ver-
kocht, terwijl we ook nog flink risico lopen door onze deelname 
aan de regionale bedrijventerreinen in Wehl en ‘s Heerenberg. 
Ook hier maakt GroenLinks andere keuzes.

Het college noemt de begroting ‘Compliment aan de samenleving’. 
U heeft door het overnemen van de sportvelden, de zwembaden 
en het onderhoud van het openbare groen het college uit de finan-
ciële problemen geholpen. Dat is zeker een compliment waard. 
Dit is echter nog maar het begin. In de zorg voor ouderen, licha-
melijk en geestelijk gehandicapten en jongeren wordt de komen-
de jaren ook flink gesneden. Ook deze bezuinigingen mag u voor 
een deel op u gaan nemen door het leveren van extra mantelzorg 
en vrijwilligerswerk. 

Dit alles gebeurt onder de kreet van ‘eigen verantwoordelijkheid’ 
en ‘eigen kracht’. Op zich zit daar wel wat in. Maar niet iedereen 
heeft evenveel kracht. Bovendien wordt de ‘eigen verantwoorde-
lijkheid’ nogal eenzijdig uitgelegd. Het geldt alleen wanneer de 
gemeente er voordeel van heeft. Wanneer u met het gehele dorp, 
zoals in Halle-Heide, de vestiging van een groot kippenbedrijf 
wilt tegenhouden, is de gemeente niet thuis. Wanneer u met een 
aantal enthousiaste ouders, zoals in Hoog-Keppel, de plaatselij-
ke school in stand wilt houden, is de gemeente niet thuis. Wan-
neer u, zoals in Varssel, de leeggekomen school voor de ge-
meenschap nuttig wilt gebruiken, krijgt u die in bruikleen. ‘De 
gemeente gebruikt de tijd van bruikleen om verder te onderzoe-
ken hoe de locatie vermarkt kan worden’ staat in het persbe-
richt. Met andere woorden: u mag het nu onderhouden totdat we 
er een of andere projectontwikkelaar voor gevonden hebben.

GroenLinks wil u graag helpen wanneer u op eigen kracht uw 
verantwoordelijkheid wilt nemen. Bijvoorbeeld bij het opzetten 
van een gebruikerscoöperatie voor zonne-energie. GroenLinks 
wil graag de verbouw en verkoop van eerlijke en natuurlijke 
landbouwproducten bevorderen door initiatieven hiervoor te on-
dersteunen. GroenLinks wil u graag helpen bij het opzetten van 
een ruilsysteem van diensten zodat diensten aan elkaar met ge-
sloten beurs mogelijk zijn. Schone energie, voldoende zorg, nut-
tig werk en eerlijk voedsel verdienen een forse inzet van ons al-
lemaal. Een compliment van de gemeente aan inwoners is na-
tuurlijk de omgekeerde wereld. Het gemeentebestuur doet het 
pas goed wanneer het een compliment van haar inwoners krijgt!

De GroenLinks-fractie
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Compliment aan de samenleving

….. voor het uithoudingsvermogen. Deze aanvulling is het colle-
ge vergeten mee te geven aan de titel van de begroting 2014-
2017.

GBB tracht grip te krijgen op de begroting in Bronckhorst. Al ja-

renlang ontbreken de indi-
catoren zodat er SMART 
(specifiek, meetbaar, ac-
ceptabel, realistisch en 
tijdsgebonden) bezien kan 
worden wat de effecten 
zijn. De toegevoegde waar-
de van de gemeente als dienstverlener/faciliterend orgaan is 
niet te beoordelen. Dus wat het uitmaakt als de gemeentedeur 
op slot zit of niet. Tegenstrijdige ontwikkelingen zien we ook: na 
een periode van zo’n acht jaar na de herindeling gaan we ineens 
gebiedsgericht werken. En wat schetst onze verbazing: de oude 
gemeentegrenzen komen in grote lijnen weer naar voren. Wat 
nu echt de schaalvergroting aan voordelen heeft opgeleverd, is 
ons niet duidelijk en zoals wij dat beluisteren de gemiddelde in-
woner zeker niet. Op dit moment klinken er geluiden van schaal-
vergroting tot één gemeente Achterhoek. Nog steeds de mond 
vol van betrokkenheid van inwoners bij de politiek. Maar de 
schaalvergroting realiseert het tegenovergestelde.

Afgelopen jaren zijn vele partijen die met de gemeente te maken 
hebben, of het nu gaat om inwoners of verenigingen, aan het 
lijntje gehouden of met een kluitje het riet in gestuurd. Andere 
voorbeelden zijn OZB-waarderingen die inwoners maar moeten 

aanvechten bij de rechter, rechtszaken die zijn aangespannen 
tussen gemeente en stichtingen/verenigingen/bedrijven om ei-
gendomsrecht en recht van overpad. Als gemeente is het een-
voudig procederen, men beschikt immers over ons gezamenlijke
geld. Dit doet alleen de inwoner pijn.

Als we dan financieel de begroting afwegen tegen waar het hui-
dige college in Bronckhorst ons gebracht heeft, dan is dat 
schrikbarend. Op vele fronten leveren inwoners in en alle gaten 
in de begroting worden al jaren gedekt vanuit de algemene re-
serve. Vervolgens mogen we in het jaarverslag teruglezen dat 
onze gemeente niet in de rode cijfers zit en we het dus eigenlijk 
heel goed doen.

De begroting voor 2014 is dekkend, maar in de jaren erna zijn 
tekorten te zien. Er was toch al structureel bezuinigd de afgelo-
pen jaren? We zijn nu toch ‘toekomstbestendig’ volgens dit colle-
ge? Wat ons betreft dus echte hulde aan de inwoners, vrijwilli-
gers, verenigingen en samenlevingen, die naar ons oordeel be-
ter in staat zijn invulling te geven aan hun leefomgeving als de 
overheid echt terugtreedt, beter luistert naar hen en in een ech-
te dialoog gaat en niet slechts informeert.

De GBB-fractie

Algemene beschouwingen van de 

GBB-fractie

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

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

LET OP!!!
za. 9 november 12e sidecar party

12.00 uur  ACTION DAY

zijspan opstapdag | minimotors |

kids sidecar

21.00 uur  REALTIMESHOWBAND

20 jaar live on stage

jubileumavond met Feest DJ MARTIN

Stellingweg 2  |  De Veldhoek 

Tussen Ruurlo & Zelhem

Kapelweg 117255 NJ Hengelo www.n2m-installatie.nl
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N2M & verwarmen!
Al geruime tijd is N2M uw totaal-installateur in 

de regio als het gaat om verwarmen, koelen en  

ventileren. Onze specialiteit is het bieden van woon-

comfort op de meest duurzame manier. N2M, het juiste 

adres voor een passend advies en hulp bij verwarmings- 

vragen. En dat 24 uur per dag!

ATAG & N2M, een unieke combinatie!
Al 5 jaar de beste cv-ketel! 5 jaar lang het predikaat 

‘Beste uit de Test’ van de Consumentenbond. En 5x 

op rij het label ‘Best reviewed product’ op Kieskeurig.

nl. Daarom durven wij te zeggen dat ATAG cv-ketels 

de zuinigste en meest duurzame cv-ketels zijn. Om 

dit te vieren ontvangt u bij aanschaf van een ATAG 

cv-ketel uit de E- of Q-serie tijdens de actieperiode  

GRATIS 15 jaar onderdelen garantie!

• woningrenovatie 

• badkamers  

• nieuwbouw  

• luchtbehandeling  

• vloerverwarming  

• zonne-energie

• dakbedekking

• ventilatiereiniging

• loodgieterswerk

• warmtepompen



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Fred de Graaf

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Veel mensen geven niet tijdig het juis-
te adres door aan hun gemeente. Toch 
is dit erg belangrijk. De persoonsge-
gevens die wij van u hebben, worden 
gebruikt door ruim 600 overheids-
organisaties. Van de Belastingdienst 
tot de leerplichtambtenaar. Zorg er 
dus voor dat uw gegevens kloppen. 
U voorkomt zo vervelende verrassin-
gen: een te lage uitkering, een misge-
lopen erfenis of een lange wachttijd 
bij het aanvragen van een paspoort! 

Waarom is het belangrijk om uw 
gegevens te controleren?
Overheidsorganisaties als de 

uw gegevens voor het berekenen van 

aanvraagt. Staat u niet goed geregi-

niet de uitkering of de toeslagen waar 
u recht op hebt of duurt een aanvraag 
van een paspoort langer. Ook als u 
recht hebt op een erfenis, is het 

-

problemen en controleer uw gege-
vens!

Hoe controleert u uw gegevens?

Als uw gegevens kloppen, gebruiken 

gegevens. U kunt inloggen op 

eerst via www.digid.nl. Als uw gege-
vens niet kloppen, neem dan contact 
met ons op via tel (0575) 75 02 50 
of mail naar info@bronckhorst.nl

Meer informatie?
Ga naar www.voorkomgedoe.nl.

Adresgegevens vaak niet goed doorgegeven aan gemeente
Geef juiste info door en voorkom onnodige problemen!

voor de bouw van 7 patiobungalows 
-

graag presenteren. Hiervoor organi-
5 november 2013 van 

19.30 tot 21.00 uur een informatieve 

-
bungalows, dan bent u van harte 

-

en dienen als basis voor een ge-

wil samen met toekomstige kopers 
komen tot een definitieve invulling 
van de woningen en inrichting van 
de locatie. 

Voorstel patiobungalow
Het eerste ontwerp van Esprit biedt 

heeft een grondoppervlak van ca.  

een ruime leefruimte van ca. 50 m2 
gepland die aan de voor en achter-

schuifdeuren in een patio. Een 

voor een grote inloop kledingkast 
van totaal ca. 22 m2 en een aan de 

maken de leefruimte op de begane 

een grote en brede garage met een 
doorloop vanuit de hal van de bun-

beeld een bergingsruimte of een 
werk- en hobbyruimte of een ruime 
slaapkamer met eigen badkamer. 
Het binnenterrein wordt ingericht 
als een centrale groene tuin. Het 

te gebruiken, maar hoeven de tuin 
niet te onderhouden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het patio-
bungalow-plan op het voormalige 

-

momenten contact opnemen met 
-

5 november: presentatie plan patio 
bungalows Havo-terrein Vorden Op dit moment vormen we een deel 

-

in de plantsoenen inmiddels gekapt 
en vorige week is gestart met het 
rooien van de heesters. Begin novem-

-
cember komen op de in de omvor-
mingsplannen aangegeven plekken 

volgen de omvormingen in Hengelo. 
In de drie dorpen vormen we 15 
plantsoenen niet om, omdat inwoners 

-
mingen behouden we de kwaliteit 

van het openbaar groen tegen lagere 
onderhoudskosten.

Omvormingen openbaar groen

-

Bent u werkloos en hebt u geen of 

-
huis een afspraak maken voor een 
gesprek met een consulent. Werk 

-
ken naar werk. Lukt het niet om werk 

de voorwaarden voldoet voor een 
-

op www.bronckhorst.nl.

Aanvragen werk en bijstandsuitkering?

om het gewenste parkachtige karakter te ontwikkelen.

Uitbreiding begraafplaats Vorden 
gereed

alarm dat 1 minuut en 26 seconden te horen is. Omdat het om een test gaat, 

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 

Op maandag 4 november a.s. is de eerstvolgende sirenetest. 
Als aanvulling op de sirene is er NL-Alert, een alarmmiddel voor de 
mobiele telefoon. Stel het in! Lees meer op www.nl-alert.nl.

Sirenetest



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 2 november is het weer landelijke Natuurwerkdag. 
Dan steken meer dan 12.000 vrijwilligers, jong en oud, 
de handen uit de mouwen. Iedereen met een warm hart 
voor natuur en landschap kan een dagje meehelpen
met poelen schoonmaken, bomen knotten, fruitbomen 
snoeien of heide opschonen. In Bronckhorst zijn
2 natuurwerkdaglocaties: we gaan aan de slag op
Het Boelekeerlspad in Zelhem/Halle en bij de Vree-
kolk aan de J.F. Oltmansstraat in Steenderen.

Boelekeerlspad
Het Boelekeerlspad is een initiatief van buurtbewoners. 
Het pad is ca. 6 km lang en voert langs watergangen, 
waaronder de Halsche Vloed, poelen, landerijen, oude 
en nieuw aangelegde natuur. Het pad is genoemd naar 
de ‘Boelekeerl’, een boeman waarmee in vroeger tijden 

kinderen angst werd aangejaagd om ze op die manier 
bij putten, kolken en poelen vandaan te houden.

Vreekolk
De Vreekolk is een natuurgebied bij Steenderen en is 
eigendom van Staatsbosbeheer. Het is ontstaan rond 
de kolk van boerderij De Vree. Het bos is 25 jaar geleden 
aangeplant ter compensatie van landschapselementen 
die met de uitvoering van de ruilverkaveling zijn ver-
dwenen.

Werkt u mee?  
Alle hulp is welkom. Ervaring is niet nodig, maar u moet 
wel de handen uit de mouwen willen steken. 
Help mee de natuur en het landschap te onderhouden. 
Neem vrienden en/of familie mee! 
Aanmelden kan via www.natuur-
werkdag.nl of scan de QR-code. 
Hier staat ook meer informatie. 
De werkdag begint om 09.00 uur en 
duurt tot 15.00 uur. Zorg voor stevig 
schoeisel en werkkleding. Voor een 
lunch wordt gezorgd.

Maatschappelijke stage
Op beide locaties kunnen leerlingen van het voortgezet 
onderwijs een maatschappelijke stage lopen. 
Via www.natuurwerkdag.nl kunnen zij zich aanmelden. 
Hun stagecoördinator wordt dan via dezelfde website 
automatisch geïnformeerd. Als aandenken krijgen de 
jongeren een certificaat. 

Landschapsbeheer Nederland organiseert de Natuurwerk-
dag samen met o.a. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Scouting Nederland en de gemeente.

Doe mee aan de Natuurwerkdag!

Bent u inwoner en van plan een bedrijf 
te starten, maar u weet niet waar u 
moet beginnen? Hebt u advies nodig 
bij de lopende gang van zaken in uw 
onderneming, omdat het even wat 
minder gaat? Dan kunt u bij ROZ 
(Regionale Organisatie Zelfstandigen) 
terecht. Deze organisatie voert voor de 
meeste gemeenten in de Achterhoek, 
waaronder Bronckhorst, en Twente 
regelingen voor ondernemers uit. 
Daarnaast biedt ROZ advies, coaching 
en trainingen voor starters en onder-
nemers. Zo kunt u bijvoorbeeld on-
dersteuning krijgen van (oud)onder-
nemers op het gebied van marketing, 
financiën of netwerken om uw bedrijf 
verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen 
(Bbz) uit. Ondernemers die tijdelijk te 
weinig inkomsten uit het bedrijf halen 
om in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet 
bancair voor elkaar kunnen krijgen. 

Vanzelfsprekend moet wel aan de 
geldende voorwaarden worden vol-
daan. Naast kredietverlening biedt 
het Bbz de mogelijkheid voor een 
tijdelijke inkomensaanvulling. ROZ 
heeft ook goede contacten met banken 
om voor u te bemiddelen bij het ver-
strekken van een lening. Daarnaast is 
ze het Microfinanciering-ondernemers-
punt voor Twente en de Achterhoek 
en kan u via Qredits een krediet tot 
max. € 50.000,- worden ver-strekt. 
Ga naar www.rozachterhoek.nl voor 
meer informatie over de diverse 
regelingen. Ook als u als ondernemer 
schulden heeft die u boven het hoofd 
dreigen te groeien of bij moeilijkheden 
met uw administratie kan ROZ hulp 
bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op 
deze wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. Voor 
meer informatie kunt u bellen met 
het secretariaat van ROZ, telefoon 
(074) 245 89 77, of mailen naar 
info@rozgroep.nl. U kunt via het 
secretariaat ook een afspraak maken 
met een ondernemersadviseur tij-
dens het maandelijkse spreekuur in 
het gemeentehuis. De eerstvolgende 
spreekuren zijn op 5 november en 
3 december a.s. van 13.30 tot 17.00 
uur. Ook op www.rozgroep.nl en 
www.rozachterhoek.nl vindt u veel 
informatie. Verder houdt ROZ u op de 
hoogte van onder meer ondernemers-
nieuws, bijeenkomsten en workshops 
via www.twitter.com/rozgroep.

Ondernemer worden en blijven 
in Bronckhorst?

De Keijenborgseweg, 
tussen de Kruisberg-
seweg (N316) en de 
Zelhemseweg (N330), 
maakt een verkorte 
route tussen de trans-
portwegen N316 en 
N330 mogelijk. Veel ver-
keer tussen Hengelo (Gld), 
Keijenborg en Hummelo 
maakt daarom gebruik van de 
Keijenborgseweg. De weg is echter 
niet geschikt voor veel verkeer en 
zorgt voor overlast bij aanwonenden 
en een onveilig gevoel bij passerende 
fietsers. Al eerder zijn aanpassingen 
gedaan aan de weg (o.a. 60 km-zone-
ring, rechtsafstrook verwijderd van 
de N316, plateaus aangebracht en 
voorrangssituaties aangepast). 
Dit heeft echter helaas niet geleid tot 
het gewenste resultaat.   

Na een overleg met Leefbaar Witte-
brink en een onderzoek onder aan-
wonenden bleek dat de overlast vooral 
veroorzaakt wordt door te snel rijdend 
verkeer en een hoog percentage vracht-

verkeer. B en w besloten 
daarom vorige week 
een vrachtwagenver-
bod in te stellen op de 
Keijenborgseweg, 
tussen de Davisweg 

en de Hummeloseweg 
(N330). Dit wordt met 

borden aangegeven. 

Inzage voor bezwaar
Het plan ligt voor bezwaar ter inzage 
van 31 oktober t/m 12 december 2013. 
Zie voor meer informatie hierover 
elders op deze gemeentepagina’s 
onder Openbare Bekendmakingen. 
Met de maatregel gaan wij ervan uit de 
veiligheid voor de weggebruikers en 
het woongenot van de aanwonenden 
te verbeteren. De Keijenborgseweg 
blijft open voor bestemmingsverkeer 
naar huizen en aanliggende bedrijven. 
Voor vrachtverkeer is een goede alter-
natieve route aanwezig (provinciale 
weg via de N316 en N330). 

Het is de bedoeling de maatregel 
uit te voeren na de bezwaarperiode.

Vrachtwagenverbod Keijenborgseweg 
Zelhem

De gemeente gaat een bedrag van 
€ 45.300 aan garantstelling uitbetalen 
aan het Kulturhus Vorden voor de 
verbouw van het dorpshuis. De 
gemeenteraad had in 2012 al een 
eenmalige bijdrage aan cofinanciering 
toegezegd, plus een bedrag van 
€ 45.300 in de vorm van een garant-
stelling op de totale financiering. 
Deze toezeggingen waren nodig om 
een sluitende exploitatie aan de pro-
vincie te kunnen overleggen. De een-
malige bijdrage is inmiddels uitbe-
taald. De stichting doet nu een beroep 
op de garantstelling van € 45.300.

Financiering
De stichting Kulturhus Vorden maakt 
gebruik van een subsidieregeling 
van de provincie. Daarnaast heeft de 
stichting de afgelopen periode diverse 
fondsen aangeschreven, maar dit heeft 
niet geleid tot het beoogde resultaat 
van € 105.000 aan fondswerving. 
In totaal hebben zij een bedrag van 
€ 30.000 ontvangen via het Oranje 
Fonds en een bedrag van € 5.000 via 
het Prins Bernard Cultuurfonds. De 
stichting ziet verder geen mogelijk-
heden om extra gelden te genereren. 
Om de financiering rond te krijgen, 
doet de stichting een beroep op de 
garantstelling van de gemeente en 
dragen zij een bedrag van € 24.700 
extra bij vanuit de eigen reserve. 

Renovatie
De verbouw van het Kulturhus is in no-
vember 2013 klaar. Zaal ’t Stampertje 
is geheel gerenoveerd: een nieuw dak, 
nieuwe plafonds, nieuwe toiletten en 
vloerbedekking, er is isolatie aange-
bracht en de wanden zijn geschilderd. 
Aan de grote zaal in het dorpshuis zijn 
ook de nodige aanpassingen gedaan. 
Ook hier is het dak onderhanden geno-
men, de verwarming is vervangen, 
nieuwe toneelgordijnen en meubilair 
en de toiletten zijn gerenoveerd. Hier-
mee is het nieuwe Kulturhus Het 
Dorpscentrum klaar voor de toekomst!

Garantstelling voor Kulturhus Vorden

Vorige week besloten b en w om 
het basisschoolgebouw in Varssel 
met een gedeelte van het perceel 
in bruikleen te geven aan de belan-
genvereniging Varssel. Hiermee 
blijft het gebouw voorlopig behou-
den als ontmoetingsplek voor de 
gemeenschap van Varssel. De 
school in Varssel is met ingang 
van het schooljaar 2013-2014 
gesloten. Wij vinden het niet wen-
selijk om de school leeg te laten 
staan door het risico op verpaupe-
ring. Verkoop van het gebouw in de 
huidige vastgoedmarkt levert min-
der op dan enkele jaren geleden. 
Belangenvereniging Varssel wil 
het gebouw graag behouden als 
gemeenschapsvoorziening. De 
gemeente stimuleert initiatieven 
vanuit de inwoners en wil het plan 
uit Varssel met deze overdacht 
graag ondersteunen. De belangen-
vereniging wil, in overleg met de 
gemeente, een deel van het gebouw 
slopen en de rest verbouwen. 
Dit gebeurt zonder gemeentelijke 
bijdrage, maar met subsidie van 
de provincie. 

Belangenvereniging 
Varssel krijgt 
schoolgebouw 
Varssel in bruikleen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 Horecawet, ontheffing Winkeltijdenwet, 8 december 2013 van 14.00 tot 21.00 uur, koor Feeling

gebruiksvergunning, 1 januari 2014 van 00.30 tot 06.00 uur, sporthal ’t Jebbink

2013 van 08.30 tot 14.00 uur en 19 januari 2014 van 08.30 tot 14.00 uur, toerclub Zelhem
 
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen naar 
keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Aanvragen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 17 oktober 2013:

Ontvangen op 18 oktober 2013:

Ontvangen op 21 oktober 2013:

Ontvangen op 23 oktober 2013:

Ontvangen op 24 oktober 2013:

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

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 17 oktober 2013:

Afgegeven op 18 oktober 2013:

Afgegeven op 22 oktober 2013:

Afgegeven op 23 oktober 2013:

Zutphen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Verzonden op 21 oktober 2013:

Verzonden op 23 oktober 2013:

Buiten behandeling gelaten aanvragen
Ontvangen op 5 september 2013:

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 met uitzondering van bestemmingsverkeer

alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 

voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 

van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de 
werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Verleende vergunningen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Correctieve herziening Buitengebied 
Steenderen/Hummelo en Keppel’

voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op het repareren van enkele planonderdelen uit 

Tevens worden enkele onderdelen aanpast waarvan ambtelijk is geconstateerd dat deze niet of fou
tief zijn opgenomen in het geldende plan.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

➝ Actueel ➝

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 

Zienswijze indienen?

gemeenteraad.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Hengelo/Vorden 
Wet BAG’

Bestemmingsplannen

meer dan één wooneenheid een inhoudsmaat vast voor al die wooneenheden gezamenlijk en staat 
per toegestane wooneenheid 100 m2 aan bijgebouwen toe. Het  plan kent een bevoegdheid om het 

van dit plan zijn hoofdgebouwen opgenomen met daarin 2 of meer verblijfsobjecten met een woon

adressen wordt nog een extra huisnummer toegekend

deze niet in het plangebied liggen

U kunt het plan op de volgende manieren inzien: 

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 

➝ Actueel ➝

Mogelijkheden voor beroep 

hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Zelhem Wet BAG’

een inhoudsmaat vast voor al die wooneenheden gezamenlijk en staat per toegestane wooneenheid 
100 m2 aan bijgebouwen toe. Het  plan kent een bevoegdheid om het aantal woningen te wijzigen. 

ontwerp, te weten: 

in Zelhem

in Zelhem

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

➝ Actueel ➝

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 

Mogelijkheden voor beroep 

hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied; Bleuminkweg 1 Hengelo’

 
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl ➝ Actueel ➝

Mogelijkheden voor beroep 

aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de 

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 

in werking voordat op het verzoek is beslist.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Verkeersbesluit Vrachtwagenverbod Keijenborgseweg, Zelhem 
Om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten, hebben b en w op 21 oktober 2013 besloten 
een vrachtwagenverbod in te stellen op de Keijenborgseweg, met uitzondering van bestemmings-
verkeer. Het vrachtwagenverbod zal gaan gelden op de Keijenborgseweg, tussen de kruising met 
de Davisweg en de kruising met de Hummeloseweg/Zelhemseweg (N330), en wordt ingesteld via 
bebording. Zie voor meer informatie over dit besluit elders op deze gemeentepagina’s.  

Mogelijkheden voor bezwaar 
Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u t/m 12 december 2013 een bezwaarschrift 
indienen bij b en w van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Een derde belang-
hebbende kan eveneens binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een bezwaarschrift 
indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van 
het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw 
handtekening onder het bezwaarschrift te zetten.
 
Voorlopige voorziening
Houdt u er rekening mee dat het besluit blijft gelden tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift. 
Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend maken. U kunt de 
voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of een andere voorlopige 
voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar is. U kunt dan een brief schrijven naar 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Nederland, Team bestuursrecht, Postbus 205, 
7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Verkeer en vervoer

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 31 oktober t/m 12 december 2013 tijdens
de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter
inzage:

 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan boven-
genoemd besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Vooraankondiging aanbesteding schoonmaakdienstverlening
De gemeente is van plan om de schoonmaakdienstverlening voor de gemeentelijke panden opnieuw 
aan te besteden. Dit traject wordt opgestart met een aantal gemeenten in de regio Achterhoek. 
Het is de bedoeling om medio volgend jaar deze aanbesteding af te ronden. De publicatie van de 
aanbesteding komt te staan op TenderNed, www.tenderned.nl.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

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

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

- Badkamers inclusief installatie voor bodemprijzen -

WAAROM BADKAMERKNALLERS?
 Badkamers voor elk budget
 Kies uw eigen badkamer
 Vanaf € 6950,- heeft u al een compleet 

gemonteerde badkamer
 De zekerheid van deskundige montage
 De zekerheid van een goede service

 De zekerheid van garantie
 De zekerheid van vakmanschap
 Maatwerk altijd mogelijk
 Ruime keuze in sanitair
 Duidelijkheid

WWW.BADKAMERKNALLERS.NL

ZELFS INCLUSIEF INSTALLATIE AL VANAF€6.950,-
!!!

3 COMPLETE BADKAMERS 
VOOR EEN

VASTE LAGE 
PRIJS!

2 3
2.30 x 2.00 x 2.50 hoog 2.30 x 2.30 x 2.50 hoog 2.30 x 2.80 x 2.50 hoog

badkamer met wastafel, douche, 
wandcloset, handdoekradiator 
en wand- & vloertegels. incl. 
installatie!

badkamer met badmeubel, 
inloopdouche, wandcloset, 
handdoekradiator en wand- en 
vloertegels. incl. installatie!

badkamer met badmeubel, douche, 
bad, wandcloset, handdoekradiator, 
wand- & vloertegels. incl. 
installatie!

€11.295,-€8.975,-€6.950,-

BADKAMERKNALLERS
is onderdeel van

GOTINK INSTALLATIE

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

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

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

Kom naar de gratis informatieavond op: 

     
De cursus vindt plaats op 5 avonden van 19.00 
tot 22.00 uur. Voor de juiste data zie www.vostc.nl

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

Waar ga jij voor?

Maandag 4 november om 19.00 uur
in Hotel Restaurant ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde 

Dinsdag 5 november om 19.00 uur
in Eetcafé De Groes, Stationsstraat 2 in Zelhem

Inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij
Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars

Kerkstraat 4, 7255 CB Hengelo Gld.
Tel. 0575-462359

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Perceel landbouwgrond 
aan de Mosselseweg te Vorden.

Oppervlakte 3 hectare 51 are 10 centiare.

Perceel wordt verkocht bij inschrijving.
Inschrijving sluit 2 december 2013 

om 17.00 uur.
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Alvorens speaker Jannes Mulder de 
start aankondigde, eerst een geza-
menlijke warming-up. Terwijl de 
muziek de sporters ondersteunde 
gingen de handjes de lucht in, linker-
been strekken, rechterbeen strekken, 
een kniebuiging maken, alle facetten 
van een warming- up kwamen voor-
bij. Op het moment dat het fletse 
najaarszonnetje een oogje in het zeil 
hield en Pluvius zelfs een oogje dicht-
kneep, maakte Herman Hiddink, 
daarbij geassisteerd door Dennis Ol-
denkotte (beiden vrijwilligers bij deze 
BlubberRun) zich gereed om het start-
schot te geven. Een brandende fakkel 
tegen de melkbus, waarna het carbid 
in de bus ervoor zorgde dat de deksel 
werd weggeschoten. Bij de start van 
de 6 en 12 kilometer vloog de deksel 
hooguit 15 meter weg, bij de start van 
de 4 kilometer kwam het deksel wel 
zestig meter ver het land in. Alain 
Schepers uit Ruurlo hield een span-
doek omhoog met de tekst ‘Blubber 
Buddies zet ‘m op’. Alain: “Dit is als 
aanmoediging bedoeld voor zes moe-
ders uit Ruurlo die hier meelopen 
voor het goede doel. Vaders mogen 
niet meedoen, streng verboden”, zo 
zegt hij lachend. Intussen liepen veel 
toeschouwers richting de slootjes die 

in het parcours waren opgenomen. 
Allemaal met slechts één doel voor 
ogen, om maar zo veel mogelijk deel-
nemers ‘kopje- onder’ te zien gaan. 
Dat viel overigens mee, wel deelne-
mers met natte pakken en flink on-
der de modder en allemaal richting 
de finish. Joni van Loon kwam als 
eerste binnen, winnaar van de 6 kilo-
meter. De hardloper uit Okkenbroek 
en lid van Daventria uit Deventer is 
van beroep sportleraar en loopt we-
kelijks zo’n vijftig kilometer. “Het 
parcours hier in Linde is mij bekend, 
twee jaar geleden werd ik derde en 
nu eerste, prachtig toch. De regenval 
maakte het wel zwaar vandaag”, zo 
sprak de man die de overwinning 
niet cadeau kreeg. Het was aan kop 
steeds stuivertje wisselen met Bennie 
van Schaik uit Klarenbeek, de num-
mer twee op deze afstand.
Eline uit Lochem en Lisa uit Ruurlo, 
twee schoonzussen kwamen vro-
lijk en met het gezicht vol modder 
over de finish. “Wij lopen speciaal 
voor het goede doel en om familie 
te ondersteunen die met de vrese-
lijke ziekte te maken hebben gehad. 
Prachtig, de manier waarop wij bij 
de finish werden onthaald’, zo spra-
ken de meiden in koor. Een andere 

opmerkelijke groep was de ‘Young 
Once’: vier dames en vier heren die 
de BlubberRun liepen met een spe-
ciale pruik. “Voor het goede doel en 
om op te vallen en dat is gelukt’, zo 

sprak Bernadet Wunderink namens
de groep. Onder de deelnemers ook
Cees van Rijn. Hij begeleidde een
groepje spelers van Pax E1.”Ik had in
het begin best moeite om de tienja-
rige knaapjes bij te houden, maar het
is mij gelukt”, zo zei hij voldaan.
De BlubberRun voor KWF Kankerbe-
strijding heeft voor hem een speciale
betekenis. Cees daarover: “Ik ben van
beroep hoogleraar aan de Universi-
teit van Wageningen, op het gebied
van kankeronderzoek. Een Blub-
berRun als hier in Vorden kweekt
saamhorigheid. Het is een poging
om uiting te geven tegen het gevoel
van machteloosheid tegen de ziekte 
kanker. Gelukkig boeken we in de
strijd tegen de bestrijding resultaat.
Met name moet er geld komen voor
therapieontwikkeling, zo zegt Cees
van Rijn die met voorbeelden aan-
geeft wat er aan onderzoek nog te 
doen is. Cees is in de zomermaanden
tevens sponsor van twee teams die op
de Alpe d’Huez voor het KWF fietsen.
BlubberRun 2013 is voorbij, het be-
drag dat straks aan de KWF Kanker-
bestrijding zal worden overgemaakt,
wordt later bekend gemaakt. Met een
deelnemersveld van 1226 personen
kan de Stichting (bestaande uit Ilona
en Marcel Bourgondien, Arjan Mom-
barg, Cindy Zweverink en Liesbeth
Geubels) op een geslaagde herfstzon-
dag in het coulissenlandschap van 
Linde terugkijken. 
De winnaars deze dag waren: Meisjes
4 kilometer Britt Oplaat. Idem jon-
gens Nick Nijman. Teams school de
Kraanvogel. Dames 6 kilometer: Ger-
ke Wunderink. Idem mannen Joni
van Loon. Teams : Biesterveld. Dames
12 kilometer Saskia Bekhuis. Idem
mannen Gerben Scheurs. Teams: 
LAG Runners.

Voor het goede doel: KWF Kankerbestrijding

1226 blubberende hardlopers in het buurtschap Linde

Vorden - De BlubberRun die zondagmorgen voor het zesde achtereen-
volgende jaar werd georganiseerd, mag zich in een nog steeds groei-
ende belangstelling verheugen. Vorig jaar 1067 deelnemers, afgelopen 
zondagmorgen 1226. Het blijft een prachtig gezicht al die honderden 
hardlopers op het weiland voor de molen in Linde die staan te trappe-
len om te vertrekken. En bij start en finish ook honderden toeschou-
wers die de fotocamera’ s onophoudelijk lieten flitsen.

Warming-up

Aanmoedigen

Cees van Rijn met de pupillen van Pax

Vervolgens gaat men op zoek naar 
roepende bosuilen. De kosten voor 
deelname zijn €6 voor leden van 
Natuurmonumenten, 9 euro voor 
niet-leden en 3 euro voor kinderen. 
In verband met de te verwachten 
grote belangstelling kunnen alleen 
mensen die zich van te voren heb-
ben aangemeld deelnemen. Dit kan 
via www.natuurmonumenten.nl of 
telefonisch bij de ledenservice: 035 
- 655 99 55.

Braakballen pluizen
Ontdek zelf welke muis op het me-
nu stond. Was het de spitsmuis? Of 
toch niet? Uilen eten muizen met 

huid en haar op. Maar botjes, sche-
deltjes en vacht kunnen ze niet ver-

teren. Die blijven in de maag zitten. 
Als een prop braakt de uil de braak-

bal of uilenbal weer uit. Droge, plui-
zige balletjes. Haal je deze uit elkaar, 
dan zie je de botjes en haren van 
muizen. Maar ook botjes van vogel-
tjes, kikkers of schildjes van kevers. 
Als je de gevonden skeletonderdelen 
op een zwarte kaart plakt, dan zie je 
goed welk beestje je hebt gevonden.

Op zoek naar roepende bosuilen
Naar buiten voor een indrukwek-
kende wandeling over landgoed 
Hackfort op zoek naar roepende 
bosuilen. In deze tijd van het jaar 
gaan de bosuilen hun territorium in-
nemen om daar later in het seizoen 
hun eieren te leggen. De bosuilen 
zijn nu druk in weer. Op verschil-
lende plekken zijn de mannetjes te 
horen. Rond de boerderij (boswach-
terkantoor) zitten altijd wel enkele 
bosuilen. De roep van de mannetjes 
bosuilen en het antwoord hierop 
van de vrouwtjes, laten in het don-
kere bos een onvergetelijke indruk 
achter.

Zie voor meer activiteiten: 
www.natuurmonumenten.nl

Ontdek het leven van uilen op landgoed Hackfort
Vorden - Ontdek het leven van 
uilen tijdens een avondwande-
ling over landgoed Hackfort bij 
Vorden. Zaterdag 9 en 16 novem-
ber houdt Natuurmonumenten 
deze wandeling onder begelei-
ding van een boswachter. De 
activiteit begint om 20.00 uur 
met een presentatie over uilen 
en braakballen pluizen in de 
Schöppe. Ook de wekelijkse inloop-concertjes 

op de donderdagmiddagen waren in
trek bij toeristen en overige gasten.
Al met al een mooi resultaat, wel-
licht enerzijds dankzij het mooie zo-
merweer, maar anderzijds ondanks
de bouwactiviteiten in het centrum
van het dorp. De zomerse openstel-
ling ‘s middags op werkdagen, was
weer mogelijk door een -groeiende-
groep vrijwilligers, zowel vanuit de
kerkelijke gemeenschap als daarbui-
ten. Daaruit blijkt dat de Dorpskerk
ook bij vele Vordenaren na aan het
hart ligt. Het nieuwe boekje over de
geschiedenis van het kerkgebouw,
dat recentelijk rondom de open mo-
numentendag in september jl. ver-
scheen, is nog te verkrijgen bij Bruna
en VVV-kantoor in Vorden.

Belangstelling 
voor dorpskerk 
weer toegenomen
Vorden - Tijdens de openstel-
ling van de Vordense Dorpskerk,
deze zomermaanden, hebben 
ongeveer 2500 mensen er een be-
zoekje gebracht. Dat is duidelijk
meer dan in 2012, toen zo’n 1750
bezoekers onder de toren het his-
torische gebouw binnen gingen.



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

www.goossensatomica.nl

RUIME KEUZE

WINTER
   JASSEN

in

GRATIS*
Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende 

TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde

seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

* 30%
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In totaal gaat de Europese titelstrijd 
over negen wedstrijddagen: Italië, 
Frankrijk en Tsjechië (elk land twee 
dagen) en tot slot in Portugal drie 
dagen. “Deze vijfde plaats smaakt 
duidelijk naar meer, ik hoop volgend 
jaar nog beter te presteren”, zo sprak 
Bas Klein Haneveld na terugkomst in 
Nederland. De slotdagen van de EK 
in Portugal gaven aan dat Bas dit sei-
zoen een enorme progressie heeft ge-
boekt. Door onder meer een valpartij 
eindigde Bas op de eerste dag in Italië 
op de zestiende plaats. Op de tweede 

dag werd hij tiende. In Frankrijk res-
pectievelijk 10e en 14e. Vervolgens 
in Tsjechië 7e en 6e en dan vorige 
week in Portugal zowel op de eerste 
als tweede dag vierde en op de slot-
dag derde. Met de uiteindelijke vijfde 
plaats over het gehele EK seizoen 
eindigde Bas als beste Nederlander. 
Teamgenoot Ismo ten Velde werd 
zesde. De Italiaan Maurizio Micheluz 
werd Europees kampioen.
Voor het WPM KTM team bestaande 
uit Bas Klein Haneveld, Ismo ten Vel-
de en Robin Nijkamp, was het even-

eens een zeer succesvolle EK. Bij de 
merkenteams werd het drietal derde. 
Terugblikkend op de EK zegt Bas 
Klein Haneveld: “Dat ik uiteindelijk 
vijfde zou worden, had ik tijdens de 
eerste wedstrijden niet gedacht. Na 
de EK in Tsjechië stond ik in het tus-
senklassement op de negende plaats. 
Ik was er toen al wel van overtuigd 
dat ik in Portugal nog een paar plaat-
sen zou kunnen klimmen. Op de eer-
ste wedstrijddag in Portugal kwam 
halverwege de enduro, de regen met 
bakken uit de lucht vallen. De vier 
ronden waren op het gladde parcours 
dan ook extreem zwaar. Ik werd die 
dag vierde. Gelukkig was het op de 
tweede dag beter weer, maar omdat 
het op diverse plekken spekglad was 
besloot de organisatie om ons één 
ronde minder te laten rijden: het was 
te gevaarlijk. Aan het eind van deze 
dag kwam ik zeven seconden tekort 
om derde te worden en werd het op-
nieuw een vierde plek.” 
Op de slotdag moesten de coureurs 
een klein stukje route rijden, waar 
ze een half uur over mochten doen. 
“Daarna moesten we de motor in het 
parc fermé zetten en konden we ons 
opmaken voor de slotcross. De start 
was niet erg goed (5e plek). Gelukkig 
kon ik het tempo hoog houden en 
kon ik mij naar de derde plaats knok-
ken. Voor het eerst in mijn carrière 
tijdens een EK op het podium: derde 
op de slotdag, derde in het algemeen 
klassement in Portugal en derde 
met het WPM KTM team. Ik was na-
tuurlijk best trots op deze prestatie. 
Tijdens de slotcross eindigde ik met 
slechts vijf seconden achterstand op 
de Europese kampioen Maurizio Mi-
cheluz en dan te bedenken dat hij 
prof is en ik amateur. De EK enduro 
2013 geeft dan ook een goed gevoel 
voor de enduro 2014”, zo sprak een 
super- gelukkige Bas Klein Haneveld.

“Dat smaakt naar meer”
Vijfde plaats Bas Klein Haneveld 
tijdens Europees kampioenschap enduro

Vorden - VAMC-coureur Bas Klein Haneveld heeft een unieke prestatie 
geleverd door in de strijd om de Europese endurotitel op een vijfde 
plaats te eindigen. Tijdens de afsluitende enduro in Portugal beklom 
hij zelfs het podium, derde tijdens de crossproef en derde in het alge-
meen klassement over drie dagen.

Bas in volle actie Foto Henk Teerink
Kinderen tot 14 jaar komen met hun 
lievelingsdier zoals een kip, konijn, ca-
via, duif, hamster en tamme rat naar 
de show. Het doel is om de jeugd te 
betrekken bij het houden van dieren.
 
Zaterdagmiddag 2 november a.s. 
vindt in de Kapel om 14.00 uur de 
eindjurering plaats door 2 leden de 

vereniging van de wedstrijd ‘Kind en
Dier’. Ook is er dit jaar op zondag (3
november) een verkoopklasse aanwe-
zig. Leden van P.K.V. zetten er dieren
te koop. Op deze manier kan men
aan een dier komen van een bekende
en erkende fokker. De verkoopklas-
se bestaat uit verschillende soorten
hoenders, konijnen en cavia’s.

Bronckhorster 
kleindierenshow

Vorden - De Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden e.o. (P.K.V.) orga-
niseert op 1, 2 en 3 november de jaarlijkse Bronckhorster Kleindieren
Show in Kapel De Wildenborch. Al vele jaren vindt op zaterdagmiddag
de eindjurering plaats van Kind en Dier. Dit is voor de deelnemende
kinderen een geweldige belevenis tijdens de show.

De leden van De Graafschaprijders 
kunnen het circuit inmiddels wel 
weer bereiken, maar er mag nog niet 
gecrosst worden. Het bestuur van de 
VAMC (organisator van de Oost Gel-
derland Rit) hoopt dat volgend jaar 
de crossproef weer op haar eigen cir-
cuit gehouden kan worden. Voor de 
deelnemers aan deze Oost Gelderland 
Rit geen verschil waar crossproeven 
gehouden worden. Voor hen telt: zo 
snel mogelijk de proef afleggen. De 
coureurs straalden voor de start van 
de proef een serene rust uit en boven-
al waren ze zeer geconcentreerd: Zo-
als bijvoorbeeld nummer 171 (Mark 
Wassink), 52 (Robin Nijkamp), num-
mer 1 (Lucas Dolfing), 250 (good-old 
Erik Davids), 151 (Erwin Plekkenpol) 
en nummer 2 Bas Klein Haneveld. 
Wachten totdat het lampje op groen 
springt, gashandel open en dan met 
hoge snelheid ‘wegscheuren’. Het 
zand spoot hoog op en de toeschou-
wers genoten. Met name Bas Klein 
Haneveld deelde hier een ferme tik 
uit aan Lucas Dolfing de trotse lei-
der in de E2 klasse. Niet alleen snel 

bij de crossproef in Delden maar ook 
bij de overige crossproeven. Bas was 
bij acht van de elf crossproeven de 
snelste. Net terug van de EK in Portu-
gal liet Bas Klein Haneveld zaterdag 
in Vorden zien dat hij momenteel 
in een “bloedvorm” verkeert. Toen 
zaterdagmiddag de ronkende mo-
toren tot stilstand waren gekomen 
en de balans werd opgemaakt bleek 
dat Bas de Oost Gelderland Rit had 
afgesloten met maar liefst 20 secon-
den voorsprong op (nog steeds) in de 
Klasse E1, koploper Lucas Dolfing. 
Bas: “Het ging vandaag erg goed, de 
organisatie had een mooi parcours 
uitgezet. Met name de zes kilometer 
lange crossproef nabij het Schapen-
meer was fantastisch. Voor mij kan 
deze dag niet stuk”, aldus een super 

blije Bas Klein Haneveld. Erwin Plek-
kenpol consolideerde zaterdag zijn 
derde plaats in het tussenklassement 
in de strijd om het Nederlands kam-
pioenschap in de Klasse E3. Ook in 
deze Oost Gelderland Rit behaalde 
Erwin de derde plaats. De VAMC cou-
reur vond het een prachtige enduro. 
Daarover zegt hij: “Wel een zware 
rit, met name de trajecten in de bos-
sen en de crossproef bij het Schapen-
meer vergde veel van de renners. 
De meesten waren na afloop van de 
enduro bekaf. Jammer dat ik bij de 
voorlaatste proef tegen een boompje 
reed. Dat kostte mij tien tot 15 secon-
den, maar nogmaals ik ben dik tevre-
den en heb ik vandaag diverse rijders 
van de “onge garde” geklopt en dat 
voelt goed”, aldus Erwin lachend. Jo-

Oost Gelderland Rit sportieve strijd en een vlekkeloze organisatie
Johannes van Kempen: 
‘Trots op onze ruim honderd vrijwilligers’
Vorden - Het deed zaterdag in 
het buurtschap Delden een beetje 
Duits aan. Op het maisland een 
tentje met onder meer in de ver-
koop ‘Brot und Bratwurst’. Voor 
een paar honderd toeschouwers 
die hier de tweede crossproef van 
de Oost Gelderland Rit bijwoon-
den toch een leuke bijkomstig-
heid. Kijken naar de proef en 
genieten van een broodje. Sail-
lant detail: deze crossproef vond 
plaats op een stuk bouwland, spe-
ciaal voor deze enduro, beschik-
baar gesteld door Gerrit Rossel 
en hemelsbreed op slechts enke-
le honderden meters afstand van 
het Delden-circuit.

Bas Klein Haneveld winnaar E1 klasse Foto Henk Teerink
hannes van Kempen, voorzitter van 
de organiserende club De Graafschap-
rijders stak een pluim op de hoed van 
de ruim honderd vrijwilligers van 
zijn club. “Ze hebben bergen werk ge-
zet. En met succes, het was vandaag 
een sportief motorsportspektakel dat 
zonder incidenten is verlopen”, aldus 
een uiterst tevreden voorzitter. Op 
sportief gebied toch nog een bittere 
pil voor het clubteam van VAMC De 
Graafschaprijders, bestaande uit de 
coureurs Bas Klein Haneveld, Ismo 
ten Velde, Amel Advokaat, Erwin 
Plekkenpol en Mark Wassink. De 
trotse koploper, vooraf getipt als de 
gedoodverfde winnaar in deze Oost 
Gelderland Rit, werd zaterdag derde 
achter MCC Nijverdal/Hellendoorn 
en motorclub Toerenteller uit Geeste-
ren. Bij de merkenteams werd WPM 
KTM 1, bestaande uit Mark Wassink, 
Erwin Plekkenpol, Bas Klein Hane-

veld en Kay Hulshof winnaar voor
TM Racing Nederland en WPM KTM2.
De uitslagen van deze Oost Gelder-
land Rit waren: 
Klasse E1: 1 Bas Klein Haneveld, 2 Lu-
cas Dolfing, 3 Ismo ten Velde. Klasse
E2: 1 Robin Nijkamp, 2 Marco Teunis-
sen, 3 Johnny Bosmans. Klasse E3: 1
Mark Wassink, 2 Wesley Pittens, 3 
Erwin Plekkenpol. Inters 40 Plus: 1 
Erik Davids, 2 Peter Bergsma, 3 Mi-
chel van den Brand. Uitslagen Natio-
nalen. Klasee N1: 1 Kevin Dijk, 2 Kay
Hulshof, 3 Bjorn Sloot. Klasse N2: 1
Bertran Hogenkamp, 2 Vincent Rik-
hof, 3 Rob Smits. Klasse N3: 1 Robin
Voortman, 2 Lars Verbakel, 3 Jan
Scheppers. Klasse NV 40: 1 Kees Zuid-
hof, 2 Gerard Steenbergen, 3 Arthur
Breukelaar. Klasse NV 50: 1 Gert Berg-
horst, 2 Martin Jimmink, 3 Erik Vos.
Daglicenties: 1 Erald Lammertink, 2 
Marcel Smits, 3 Rob Louwers.

Op de ‘binnenplaats’ van het kasteel 
was het al genieten o.a. door de sfeer-
volle verlichting van de beide vleu-
gels. Kasteelvrouwe Karin de Rouw 
was blij verrast met het verzoek van 
de organisatie om Gaon etten in de 
Achterhoek in het kasteel te doen 
plaatsvinden. Het kasteel geeft elk 
feest tenslotte iets bijzonders, iets ex-
tra’s. Wat dat betreft is het helemaal 
passend in de Gaon-filosofie. Poelier 
Wolters uit Harreveld, dé wild-speci-
alist van de Achterhoek was aanwe-

zig om uitleg te geven over het wild 
dat door diverse jagers vers was aan-
geleverd. Alderjékes völle plezier en 
aandacht was er voor en door Vor-
denaar Erik Knoef: Cabaret met een 
Achterhoeks accent. Geweldig! Het 
belangrijkste waar men voor kwam, 
het eten, was voortreffelijk bereid 
door de keukenbrigade en kok van 
de zellerij/hotelvillaruimzicht. Vol-
gend jaar april start het Gaon etten 
seizoen weer. Alle info: www.gaon.nl  
Foto’s: www.achterhoekfoto.nl

Gaon! Wild etten in de kasteelkelder

Vorden - Voor de ‘Wild editie’ van Gaon! Etten in de Achterhoek 
die tevens de afsluiting was van het tweede seizoen, werd op 25 
oktober gebruik gemaakt van een passende ambiance: de kelders 
van Kasteel Vorden.
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Voorafgaand aan deze handelingen 
werden de geïnteresseerden in de 
kerk bijgepraat over alle ontwikkelin-
gen rondom het Heiligenbeeldenmu-
seum. Het museum heeft de erkende 
museumstatus en moet daarom vol-
doen aan museale kwaliteitseisen. 
Juist daarom waren (en zijn nog) drin-
gend bouwkundige aanpassingen en 
voorzieningen nodig in en aan de 

monumentale kerk, waarin het mu-
seum is ondergebracht. Zo was het 
op de eerste plaats zeer noodzakelijk 
dat er een goede entree kwam met 
een ontvangstruimte met sanitaire 
voorzieningen, inclusief invalidentoi-
let, en een koffiehoek opdat bezoe-
kers iets kunnen gebruiken alvorens 
hun tocht door de Achterhoek voort 
te zetten. Dankzij de inzet van vele 

‘bouwkundige’ vrijwilligers van het 
museum en de medewerking van 
bouwbedrijf Dijkman uit Warns-
veld kon dit entreegebouw worden 
gerealiseerd. Hiermee is de eerste 
fase van het totale herstel- en her-
bestemmingsplan van het museum 
afgerond, met een investering van  
423.000 euro. Dit is mede mogelijk 
gemaakt met een financiële bijdrage 
van de Provincie Gelderland (175.000 
euro), het SKANfonds (10.000 euro), 
de VvKK (34.500 euro) en het reste-
rende deel van SOGK (203.500 euro).
“Zijn we dan klaar?”, vroeg Annelies, 
voorzitter van SOGK, zich af.”Nee, er 
wacht een enorme uitdaging op het 
gebied van energietransitie en - be-
sparing. Innovatie in een religieus 
monument.” De plannen liggen al en-
kele jaren klaar. Die betreffen onder 

andere het herstel van het dak (om 
lekkages te voorkomen) en van de ra-
men. Deze kosten worden ingeschat 
op circa 2,2 miljoen euro. Met deze 
toekomstige investering kan het mu-
seum zich duurzaam ontwikkelen en 
bovendien een belangrijke partner 
zijn in het (toeristische) activiteitenpa-
let van de Achterhoek. Het museum 
is de enige ‘slechtweervoorziening’ in 
de gemeente en verzorgt, samen met 
andere interessante musea in de Ach-
terhoek, een mooi cultureel/kunst-
historisch aanbod. Zo levert het, ter 
ondersteuning van en samen met an-
dere bijzondere ontwikkelingen in de 
regio, een wezenlijke bijdrage aan de 
vitaliteit en economische ontwikke-
ling van de Achterhoek als geheel en 
van de gemeente Bronckhorst in het 
bijzonder.

SOGK en VvKK
De SOGK, die in 2014 haar 40-jarig 
jubileum viert, zet zich in voor het 
behoud van het religieus erfgoed in 
de provincie Gelderland. Dit doet zij 
onder meer door het ondersteunen 
en adviseren van kerkbesturen over 
onderhoud en beheer, het uitgeven 
van een kwartaalblad (Venster) en 
lesbrieven voor basisonderwijs, pro-

jecten voor jeugd en jongeren. Ook
neemt SOGK in bijzondere gevallen 
kerken in eigendom over als daarmee
een bijzonder monumentaal gebouw
behouden kan worden voor de toe-
komst.
De VvKK is al ruim 13 jaar zeer ac-
tief met de ontwikkeling van het
Heiligenbeeldenmuseum. De H.-An-
tonius-van-Paduakerk is een pracht 
voorbeeld van een goede en geslaagde
herbestemming van een te behouden
monumentale kerk. Het museum,
dat met circa 70 vrijwilligers wordt
gerund, verwelkomt jaarlijks ca.
7.000 bezoekers, waaronder steeds 
meer groepen en schoolklassen. Het
is een bijzondere kerk: de oudste nog
bestaande kerk van architect Pierre
Cuypers, met in de nabije omgeving
nog meer monumenten van zijn 
hand. Samen met het naastgelegen
klooster (met herbestemming) vormt
de kerk een bijzonder Cuypers-en-
semble.
Deze middag werd duidelijk dat een
gebouw als het Heiligenbeeldenmu-
seum niet iets statisch is, maar juist
deel dynamisch. Dit alles dankzij de
inzet van vele vrijwilligers. Zij kregen
deze middag dan ook het grootste ap-
plaus.

Nieuwe entree Heiligenbeeldenmuseum geopend

Kranenbrug - Op vrijdagmiddag 25 oktober verrichte Annemieke 
Traag, gedeputeerde van de provincie Gelderland, de officiële opening 
van het nieuwe entreegebouw van het Heiligenbeeldenmuseum in Kra-
nenburg, gehuisvest in de H.-Antonius-van-Paduakerk. Dit gebeurde 
op uitnodiging van de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) en de 
Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg (VvKK). Toen Traag 
het lint voor de entree wegtrok, konden alle genodigden het resultaat 
van binnen bekijken. Vervolgens zagen zij Bart Hartelman een vlag 
van de nieuwe ontvangstbalie trekken terwijl hij de volgende woorden 
uitsprak: Veni, Vidi, Revelo. “Ik kwam, ik zag en ik onthulde.”

“Veni, Vidi, Revelo”, zo sprak Bart Hartelman toen hij  het doek van de ontvangstbalie in de nieuwe entree van het Heiligenbeeldenmuseum 
trok. “Ik kwam, ik zag en ik onthulde.”

Het was een geweldig evenement waar 
we lang naar hebben uitgekeken en 
wat fantastisch is verlopen. Een groot 
compliment aan de deelnemende 
teams, de sponsoren en alle vrijwilli-
gers. Door hun inzet en bijdrage kon-

den wij zondagmiddag 16 juni 2013 
het KWF-kankerbestrijding het (voor-
lopige) gigantische bedrag van 92.000 
euro aanbieden. Onlangs heeft de 
definitieve afrekening met het  KWF-
kankerbestrijding plaatsgevonden en 

heeft de penningmeester uiteindelijk
96.000 euro over kunnen maken op
het rekeningnummer van het  KWF-
kankerbestrijding. Daarnaast kunnen
wij  u melden dat de totale opbrengst
van alle (20) Samenlopen in 2013 een
totaalbedrag heeft opgeleverd van 1,4
miljoen euro. Deze gigantische op-
brengst is mede dankzij uw steun ge-
realiseerd! Het bestuur van de Samen-
Loop voor Hoop Bronckhorst bedankt
iedereen die het evenement tot zo’n 
groot succes heeft gemaakt.

Bericht aan inwoners van de gemeente Bronckhorst

‘Bedankt voor bijdrage aan 
Samenloop voor Hoop’
Regio - Het is al weer enkele maanden geleden dat wij in het weekend 
van zaterdag 15 juni en zondag 16 juni 2013 de SamenLoop voor Hoop 
Bronckhorst georganiseerd hebben. Met dit bijzondere evenement 
hebben wij het leven gevierd, (ex)kankerpatiënten in het zonnetje ge-
zet. Daarnaast hebben wij de overleden herdacht en geld ingezameld 
voor het wetenschappelijk kankeronderzoek.

Op deze beurs zullen weer een aan-
tal nieuwe hobbyisten aanwezig zijn. 
Veel verschillende hobbyvormen zul-
len worden getoond. Een aantal er-
van zal worden gedemonstreerd.
Het wordt weer een beurs met voor 
elk wat wils, met o.a.: Diverse glas-
technieken, papiertechnieken, brei- 
haak en naaikunst, diverse houtbe-
werkingen, groendecoraties, man-
denvlechten, stoelen matten, tingie-
ten, glasgraveren, textielverharding, 
sieraden, diverse schildertechnieken, 
decoratieve materialen, koud porse-
lein, keramiek, airbrushtechnieken 
kunststoftechniek, quilt en nog veel 
meer. De beurs is geopend vanaf 
10.00 uur tot 16.30 uur. Mocht u 
niet zolang kunnen wachten om al 

dat moois te bekijken, dan bent u 
op zondag 10 november welkom in 
Zalencentrum “De Nieuw Aanleg” 
in Almen. Daar vindt voor het eerst 
in vele jaren weer een grote hobby-
beurs plaats. Ook daar treft u vele 
hobbyvormen aan, met bijbehorende 
demonstraties. Evenals in Klarenbeek 
gaat het ook hier uitsluitend om 
handverdaardigde artikelen die door 
de makers zelf worden aangeboden.
Ook deze beurs is geopend van 10.00 
uur tot 16.30 uur. Op beide beurzen 
is LIVE muziek aanwezig.

De toegangsprijs voor deze beur-
zen bedraagt € 2,00 per persoon per 
beurs. Kinderen tot 12 jaar hebben 
gratis toegang. Parkeren is gratis.

ADVERTORIAL

Klarenbeekse hobbybeurs 
nu ook in Almen

Almen/Klarenbeek - Op zondag 17 november is het weer zover, dan vindt 
de grote najaars hobbybeurs in in zalencentrum ‘De Nieuwe Zweep’ in 
Klarenbeek plaats.
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De E1 speelde al vroeg tegen Swift A 
E1 uit Arnhem en zette de toon voor 
de zondag van Quintus. Kevin en Eva 
scoorden hun eerste doelpunten. De 
dames en heren speelden goed samen 
en maakten het de tegenstander erg 
lastig, zodat Indy de lange afstand 
schoten goed kon tegenhouden. Eind-
stand 14-1.
De tegenstander van de E2 was HCW 
E1 uit Winterswijk. De verdediging 
stond z’n mannetje en in tactisch en 
technisch opzicht was Quintus veruit 
de betere. Zowel door goed samen-
spel, scherp op de bal, inzet en indivi-
dueel loopvermogen is deze wedstrijd 
gewonnen. Uitslag 13-10.
Quintus D1 had in de wedstrijd tegen 
Erix D1 direct de volledige concentra-
tie en door goed spel kwamen ze al 
snel voor te staan. Deze voorsprong 
werd de tweede helft doorgezet. Het 
team uit Lichtenvoordewist maar 1 
maal te scoren door een sterke ver-
dediging en zeer goed keepers werk. 
Uitslag 8-1.
In de eerste helft werd door de He-
ren C snel een voorsprong gepakt te-
gen UGHV HC1 en dat konden zij de 
gehele eerste helft vasthouden. Met 
name in de dekking is grote vooruit-
gang geboekt en door een paar mooi 
uitgespeelde aanvallen werd het voor 
het Ulftse team niet mogelijk bij te 
komen. Door het goede spel vol te 
houden in de tweede helft behaalden 
de jongens een mooie 20-14 winst.
De meiden van Quintus DC1 begon-
nen wat zwak in de wedstrijd tegen 
Grol HV DC2. Naarmate de wedstrijd 
vorderde werden mooie aanvallen en 
goed samenspel getoond. De verdedi-
ging stond goed en aanvallend waren 
ze een maatje te groot voor de Groen-
loërs. Robin Jaaltink stond als een 
dijk te keepen! Uitslag 9-5.
De Hengelose dames begonnen zwak, 
niet fanatiek genoeg op de bal en ze 
lieten zich een beetje wegspelen door 
HCW DS3 uit Winterswijk. Na 20 mi-
nuten nam Quintus het initiatief en 
gingen de dames mandekking spelen, 

Handbalteams Quintus 
halen alle punten binnen

Hengelo - Het was een zeer goed weekend voor SV Quintus! Alle thuis-
wedstrijden in Sporthal De Kamp, gespeeld op zondag 27 oktober, 
werden winnend afgesloten. Een prestatie die staat! Er was zeer veel 
publiek aanwezig en iedereen genoot van het mooie handbalspel dat 
de teams lieten zien.

Mooie aanval van Quintus Dames C1.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus 
van 27 oktober:
Quintus E1 - Swift A E1: 14-1; Quintus 
E2 - HCW E1: 13-10; Quintus D1 - Erix 
D1: 8-1; Quintus HC1 - UGHV HC1: 
20-14; Quintus DC1 - Grol HV DC2: 
9-5; Quintus DS1 - HCW DS3: 11-10; 
Quintus HS1 - Reflex HS1: 18-5.

H A N D B A L

Ruim 40 deelnemers, zowel trainers, 
leiders als andere geïnteresseerden 
waren aanwezig in Hengelo Gld. De 
avond werd gegeven door sportarts 
Wolter Kluivers. Hij is onder andere 
clubarts bij Heracles Almelo geweest 
en betrokken geweest bij de medi-
sche begeleiding van de Liga schaats-
ploeg. Tijdens de eerste van de twee 
avonden durende cursus werd inge-
gaan hoe te handelen bij bewustzijn 
stoornis, epileptische aanval en wel 
of niet een noodsituatie. De tweede 

avond zal ingegaan worden op de 
meest voorkomende spier en pees 
blessures en botbreuken. Ook zal het 
op de juiste wijze tapen aan de orde 
komen.
Gezien de grote belangstelling voor 
deze cursus is er een tweede cursus 
ingezet door Clubvooruit. Deze start 
op 30 oktober (tweede avond 6 no-
vember) in Winterswijk. Hiervoor 
zijn nog enkele plekken beschikbaar.
De eerstvolgende workshop voor be-
stuurders is “Veranderen een Nood-

zaak?”. Een avond die gehouden
wordt op 6 november in Vorden.
Hier wordt ingegaan op het vraag-
stuk “Stilstaan is achteruitgang”.
Vaak denken bestuurders dat ze
geen veranderingen hebben doorge-
voerd, maar als men goed naar hun
vereniging kijken zien ze dat door
de loop van de jaren heen vele kleine
veranderingen hebben plaatsgevon-
den. Deze samen zijn één grote ver-
andering. Hoe leg je dit vast en hoe
communiceer je dit naar je leden?
Kortom een eye-opener voor bestuur-
ders! Opgave is nog mogelijk.
Clubvooruit Karin ten Heggeler, 
tel. 0545 - 472 502.

Eerste cursusavond EHB(S)O goed verlopen
Hengelo - Tellend voor licentiepunten voor trainers van bepaalde 
sportbonden was de eerste cursus avond ‘Eerste Hulp bij Sport Onge-
lukken’ zeer goed bezocht.

Vijftien jaar bestaat HIKE, bekend als 
feest/coverband, bestaand uit Arthur 
ter Voert, zang, toetsen basgitaar, 
Willem Kossink, drums en zang, 
Remco Wijnands, bas, blazers, set-
planner, toetsen en zang en Michael 
Kock, gitaar en zang. Ze timmeren nu 
ook aan de weg met eigen werk. Zo’n 
2500 fans kwamen naar het Achter-
hoekse Toldijk om een fijn jubileum-
feest mee te vieren. Het feestterrein 
was van alle gemakken voorzien, zo-
als de muntenloketten, de partykar 

Hikermis Toldijk fijn feest
Toldijk - De band HIKE vierde het 
vijftienjarig jubileum met mu-
zikale vrienden en fans in een 
grote tent op het evenementen-
terrein van Vleesboerderij Garrit-
sen. Bijzonder was de presentatie 
van hun eerste Nederlandstalige 
album ‘vijftien’ door de 3FM DJ’s 
Coen en Sander.

HIKE vierde het 15-jarig jubileumfeest.

waren feller op de bal en wisten door 
goed positiespel en kansen afwachten 
de aansluiting te krijgen. In de twee-
de helft werd goed ingezet, goed ge-
lopen en vele aanvallen werden met 
een goal beloond. Ook verdedigend 
zaten ze beter op de bal, konden de 
aanvallen beter onderscheppen. De 
keeper kreeg grip op de harde af-
standsschoten. Uitslag 11-10.

De verdediging van Heren Senioren 1 
stond als vanouds en er werd goed sa-
men gespeeld. De keeper van Reflex 
HS1 uit Varsseveldwas niet bestand 
tegen de kanonschoten van de heren 
Lassche en vanuit de hoek liet Maar-
ten Piek zien dat ook hij het spelletje 
nog beheerst. Ook Peter Oukes liet 
zijn kwaliteiten als keeper zien. Als 
Quintus dit niveau vasthoudt, gaat 
het team hoog eindigen en meedoen 
om de titel in deze klasse. Uitlag 18-5.

Programma zaterdag 2 november: 
Grol H.V. DS3-Quintus DS1, 19.00 uur 
Sportpark Den Elshof Groenlo. Zon-
dag 3 november: DSC HS1-Quintus 
HS1, 11.00 uur Sporthal Keizerslan-
den Deventer; Reehorst HS2-Quintus 
HS2, 13.35, Sporthal de Reehorst Ede; 
Reflex HC1-Quintus HC1, 13.40 Van 
Pallandthal Varsseveld; Huissen HV 
DC2-Quintus DC1, 15.15 Sporthal de 
Brink Huissen; Reflex E1-Quintus E1, 
12.00 Van Pallandthal Varsseveld; HV 
Angeren E2-Quintus E2, 11.55 Sport-
hal Walburgen Gendt.

Mede door het stralende herfstweer, 
en de schitterende kleuren van bos-
sen en houtwallen genoten 1248 wan-
delaars van een goed verzorgde route. 
Zaal de Veldhoek was de startplaats 
en halverwege elke afstand was er 
gelegenheid om te rusten. De keuze 
was uit de afstanden 5, 10, 15, 20 en 
30 km. De 10 km en 15 km waren het 

meest intrek. Zowel individueel als in
groepsverband werd deel genomen.

Op zaterdag was er voor groepen ge-
legenheid in te schrijven met jury be-
oordeling. Groep 4/5 van de Looschool
behaalde het hoogst aantal punten
en ontving uit handen van voorzitter
Banning de wisselbeker.

Herfstkleuren wandeltocht 
Veldhoek
Veldhoek - De 53ste Herfstkleurenwandeltocht georganiseerd door wan-
del sport vereniging de Ploeg op 19 en 20 oktober, was een groot succes.

Een verrassend en afwisselend pro-
gramma: van explosieve rocknum-
mers tot ingetogen luisterliedjes, van 
jong tot oud, van solo tot combo, al-
les komt deze avond aan bod. Ook 
dit keer zal de slagwerkgroep op zijn 
wijze van zich laten horen, de vaste 
arrangeur Melvin Puijn heeft weer 
een aantal geweldige nummers ge-
schreven. Nummers die nu in de 
top 40 staan, zullen gespeeld wor-

den. Bovendien zal er bij sommige 
hits de zang ingevuld worden door 
Lisanne Lubbers, Lisa Venhoeven en 
Frederike Berendsen. Ooit weleens 
een koor en slagwerkgroep samen 
gehoord? Slagwerkdirigent Gilbert 
Wientjes heeft hiervoor speciaal een 
musical/ film hit gearrangeerd. Ook 
popkoor Reborn heeft een aantal ge-
weldige nummers ingestudeerd en 
zal dus ook met verrassend program-

ma komen. De slagwerkgroep staat 
onder leiding van Gilbert Wientjes en
popkoor Reborn zal gedirigeerd wor-
den door Esther van der Heijden en
begeleid worden op piano door Petra
Hilderink. Talloze percussie-instru-
menten uit de hele wereld, gitaren
en geweldige zang passeren de revue
en laten de kerk op de grondvesten
trillen! De entree is deze avond € 5,-
p.p. met een gratis consumptie. Aan-
vang is 20.00 uur. Wilt u van te voren
reserveren stuur dan een mail naar
info@slagwerkgroep.org

Meer info:
www.slagwerkgroep.org

Zang en Slagwerkspektakel in Hengelo

‘Voice AND Percussion, Slaat Door’
Hengelo - Met gepaste trots presenteert Slagwerkgroep Crescendo en 
Popkoor Reborn op zaterdag 9 november 2013 het spetterende zang- 
en slagwerkspektakel ‘The Voice AND Percussion, Slaat Door’ in de 
Remigiuskerk te Hengelo. “Een unieke samenwerking tussen slag-
werkgroep en koor!”

Liefhebbers van 18 jaar en ouder 
kunnen daar voor maar 5 euro 
vanaf 21:00 uur genieten van de 
grootste hits van vroeger tot nu 

met een licht en lasershow. De 
bedoeling is deze dansavond om 
de maand terug te laten komen. 
www.partyindetent.nl

Zaterdag 2 november
Dansavond in Hengelo
Hengelo - Partycentrum Langeler zet samen met Party in de Tent 
Events op Zaterdagavond 2 November 2013 een dansavond neer 
aan de Spalstraat 5.

De eerste jeugdsoosavond is op 
vrijdagavond 1 november van 
20.00 tot 22.00 uur in de jeugd-
soosruimte (smederij), ingang Re-
gelinkstraat. Deze avond wordt 
informatie gegeven over het jeugd-
soosseizoen 2013/2014. Verder kun 
je kennismaken met de jeugdsoos-
leiding. Houd je ook van een gezel-
lige avond met film, muziek, een 
spel, een dropping, een excursie of 
gewoon even bijkletsen met leef-
tijdgenoten, kom dan 1 november 
naar de jeugdsoos. Als ouder bent 
u ook uitgenodigd om op 1 novem-
ber tussen 20.00 uur en 22.00 uur, 
in het Diaconaal Centrum (Kerk-
straat 15), kennis te maken met de 
jeugdsoos en de jeugdsoosleiding. 
De koffie/thee staat klaar. Voor 
meer informatie kun je bellen met 
Monique Rotman 0575 463994.

Nieuw seizoen 
jeugdsoos Hengelo 
van start
Hengelo - De leiding van de 
jeugdsoos is volop bezig met 
de voorbereidingen van een 
nieuw seizoen. De Jeugdsoos 
is bedoeld voor de jeugd tus-
sen 12 en 16 jaar en wordt één 
keer in de maand op een vrij-
dagavond gehouden.

en tenten waar allerlei belegde brood-
jes en friet te koop waren. Aan de 
lange tafels genoten mensen van hun 
lekkere trek en praatten gezellig bij. 
In de tent kon een drankje aan de bar 
worden gehaald, maar natuurlijk ge-
noot men vooral van de optredens op 
het enorme podium. Vrienden van de 
jubilerende band, Vinzzent en Plork 
en de Aannemers warmde het pu-
bliek al lekker op. De 3FM DJ’s Coen 
Swijnenberg en Sander Lantinga over-

handigde het nieuwe album aan de
HIKE bandleden waarna de verkoop
startte. DJ Paul Elstak startte zijn
show, waarna de 3FM DJ’s vervolgens
hun eigen spetterende Coen & Sander
Show brachten.

HIKE betrad tot slot van de avond het
podium en bracht hun fans in extase.
Samen maakten zij dansend, sprin-
gend en meezingend de avond vol.
Foto’s staan op www.contact.nl
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

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

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

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

Hekwerken en Omheiningen

Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing, 
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
Eef Jansen 
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel of 
gedeeltelijk vergoed.

Zaterdag
2 november

In het café

JPR Strinxband

In de disco:

DJ Tuigpony

2 NOVEMBER 15.30 UUR
LEZING OVER

de bouw & techniek van
DE PIANO

Reserveren is gewenst: 0575-550756
Toegang € 7,50 Jeugd t/m 16 jr. € 5,-

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

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

AMBACHTSWEG 2A, 7251 KW VORDEN
 HET WERKVELD

IJssel
computerservice

*

*

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
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Dit zal plaatsvinden in cultureel 
centrum “De Brink” Stationsplein 
12. In deze samenkomst, die om 
16.00 uur begint zal dhr. B. Ottens 
uit Leeuwarden het thema bespre-

ken: Jezus mijn Heiland – Jezus 
mijn Heer. 

De samenzang wordt begeleid door 
Kees van Dusseldorp (piano). 

Ook wordt er medewerking ver-
leend door zanggroep “De Vijf”. 
De toegang is gratis en na afloop is 
er koffie. 

Voor meer info: tel. 0314-622878 
www.stichtingdeopdracht.nl
Zie ook de advertentie elders in Contact.

Zang- en ontmoetingsdienst Achterhoek
Zelhem - Stichting De Opdracht houdt op zondagmiddag 3 november 
een zang- en ontmoetingsdienst in Zelhem.

Dit jaar is er veel aandacht voor inno-
vatie: welke productvernieuwingen 
bieden streekproducenten in hun as-
sortiment? Een kleine greep uit het 
aanbod: AGF Garritsen presenteert 
onder andere een authentieke appel-
pers die dan in gebruik zal zijn, de 
paarse boerenkool en het aardappel-
ras Willem van Oranje. Kaasboerderij 
’t Versland komt met: Kaas met een 
Boodschap. Wijngaard “Schepershof 
“ is er natuurlijk met haar prijswij-
nen 2012 en slagerij “de Schelfer” 
presenteert met trots de lekkerste 
worst van Gelderland (Verkiezing 
Week van de Smaak 2013) 
Het marktelement life cooking, vorig 
jaar een geweldig succes, zal ook nu 
niet ontbreken. Dit jaar staat deze 
Preuverieje (Achterhoeks voor life 
cooking) onder leiding van topkok 
Michiel Keukens van Keukens Ko-
ken. Op het horecapleintje wordt de 

bezoeker in de gelegenheid gesteld
om de door hem en zijn team bereide
gerechten te proeven. Gerechten ge-
maakt van lokale producten die aan-
wezig zijn op de streekmarkt. 
Ook aan de kinderen is gedacht: gra-
tis broodjes te bakken, aardappels en
maïs te poffen. Een regionale accor-
deonist zorgt voor een passende mu-
zikale omlijsting van het evenement. 
De organisatie van de markt is in
handen van de marktcommissie van
de VSA. De VSA is een vereniging van
kleinschalige producenten die veelal 
op authentieke en ambachtelijke 
wijze hun producten maken. Veel le-
den zijn boeren met een neventak als
wijn, kaas-,zuivel-,vlees, aardappel- of
graanproducten. De VSA telt bijna 40
leden. 
Nadere informatie te verkrijgen bij:
Dick Garritsen tel: 0575-451361 of 
email: dick@agfgarritsen.nl

Folklore en innovaties 
gaan hand in hand op 
streekproductenmarkt

Toldijk - Op zondag 3 november houdt de VSA (Vereniging Streekpro-
ducten Achterhoek en Liemers) wederom de gezellige streekproduc-
tenmarkt op het erf van Familie Garritsen aan de Kruisbrinkseweg in
Toldijk. Ongeveer 20 deelnemers presenteren dan, net als vorig jaar,
hun mooie producten. Heel veel folklore en ambachtelijkheid, maar
ook heel veel lekkers en smakelijke nieuwigheden. De markt is over-
dekt, gratis toegankelijk en duurt van 11 tot 17 uur.

Foto: Achterhoekfoto

Vorig jaar was een eerste kennisma-
king. Deze keer werd gekozen voor 
een bredere inkijk, met niet alleen fy-
sieke zaken, maar ook aandacht voor 
sport, het bewegen, het welzijn.
“Het gaat steeds meer leven onder 
mensen, omdat de zorgverzekering 
en de WMO allemaal onder druk ko-
men te staan,” legt wethouder Josep-
hine Steffens uit, die WMO inclusief 
ouderenbeleid en Volksgezondheid 
in haar portefeuille heeft. Er is veel 
gecommuniceerd over eigen verant-
woordelijkheid. “Als je zelf kinderen 
hebt, weet je dat je een kinderwagen 
moet kopen. Eigenlijk weet je ook dat 
als je ouder wordt, je de tuin anders 
inricht, of het huis. Als we beneden 
willen slapen, dan gaan we daar een 
slaapkamer bouwen.”
De Wet Voorziening Gehandicapten 
ging over in de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). “Toen had-

den we zoiets van ‘als we 65 zijn, dan 
kunnen we van de WMO gebruik ma-
ken’. Maar dat is natuurlijk niet het 
geval. WMO is voor mensen met een 
beperking die het niet zelf kunnen,” 
benadrukt de wethouder. “Het is er 
ingeslopen dat we er recht op heb-
ben. We hebben gezien dat mensen 
altijd huishoudelijke hulp hadden 
en als ze 65 waren dan moest het via 
de gemeente geregeld worden. Daar 
werd vanuit gegaan. We komen uit 
een tijd waarin alles kon.”
In het verleden hielpen de kinderen 
hun ouders, tegenwoordig werken 
zij. “De ouderen zeggen: ‘ze zijn zo 
druk’. Maar ze vinden het wel nor-
maal dat de gemeenschap het voor 
hen oplost.” Na de tweede wereldoor-
log werkten de mensen hard om al-
les weer op te bouwen, met de wens 
dat hun kinderen het een beetje beter 
hadden, dat ze bijvoorbeeld konden 

studeren. Op de boerderij namen de 
kinderen het over en zorgden voor 
de ouders die er bleven wonen. “Dat 
was de deal. Nu is het zo, dat kinde-
ren hun deel willen en een heleboel 
boerenbedrijven niet meer kunnen 
bestaan.”
De balans moet weer worden gevon-
den. “Dat opa’s en oma’s inspringen 
in noodsituaties, prima. Maar zowel 
jong als oud moet verantwoordelijk-
heid nemen,” aldus Steffens. “De ou-
deren die het niet goed hebben, moe-
ten we helpen. Degene die het zelf 
kunnen, moeten meer solidariteit in 
zich hebben.” Daarvoor is een veran-
dering in denken nodig. “Niet de ge-
meente bellen en zeggen ‘er moet nu 
wat gebeuren’, maar eerst eens kij-
ken wat we in onze eigen omgeving 
kunnen oplossen. Je kunt de zorg zelf 
inkopen, dat is een keus.”
Mensen moeten inzicht krijgen in de 
kosten. “Iemand krijgt elke week tien 
uur hulp en vindt het gezellig om een 
spelletje te doen. Natuurlijk is dat be-
langrijk, maar daar zijn ook wel vrij-
willigers voor. Dat kost de gemeen-
schap 25 euro per uur.” De vraag is, 
of iemand er zelf 25 euro voor over 
heeft om een uur spelletjes te doen! 
De wethouder denkt van niet. “Je 
kunt het ook met elkaar oplossen, 
dan kunnen meer mensen van dat 
uur genieten. We moeten weer leren 
te delen.”

De woongemak-markt is voor men-
sen vanaf 55 jaar. “Als je toch gaat 
verbouwen, is het toch veel handiger 
om het gelijk goed te doen, dat geeft 
je zelf ook een goed gevoel,” is wet-
houder Steffens van mening. “Wat 
ook goed is, dat mensen elkaar hier 
ontmoeten. Dat ze het er met elkaar 
over hebben. De maatschappij veran-
dert, mensen willen de eigen regie. 
Ik wil graag dat het in Bronckhorst 
in de toekomst mooi blijft en dat we 
zolang mogelijk op onze eigen benen 
kunnen blijven staan. Dat wil toch 
iedereen. De steun die iemand echt 
nodig heeft, is er.”

Zeer drukbezochte Woongemak-markt 
in gemeentehuis Bronckhorst

Hengelo - Zaterdag 26 oktober werd in het gemeentehuis in Hengelo 
Gld. de tweede Woongemak-markt georganiseerd door de gemeente 
Bronckhorst en Bronckhorster ondernemers en organisaties. Deze 
dag ontmoetten zij zo’n 450 mensen belangstellenden.

Drukbezochte Woongemak-markt in het gemeentehuis van Bronckhorst.

Bezoekers kunnen alles te weten ko-
men over de machines die gebruikt 
worden om onder meer kozijnen, ra-
men en deuren te maken. De produc-
ten die bij Hartman worden vervaar-
digd zijn die dag ook te bezichtigen in 
de showroom.
Houd Contact volgende week in de 
gaten voor de Winterwekenactie die 
het bedrijf de hele maand november 
houdt.

Timmer- en Spuitbedrijf 
Hartman houdt open dag
Hengelo - Altijd al eens willen 
zien hoe alles reilt in zeilt in een 
timmer- en spuitbedrijf? Jan en 
Bart Hartman nodigen iedereen 
uit om op vrijdag 1 november tus-
sen 16.00 en 20.00 uur een kijkje 
te nemen aan de Wichmondse-
weg 23 in Hengelo.

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

Vrijdag 1 november is Candy 
Dulfer de headliner van Jazz-
time at Amphion in Doetin-
chem. Zij zal daar een gewel-
dig optreden verzorgen dat 
iedereen zal laten swingen.

Een aantal geweldige muzikan-
ten, vocalisten en een dj zullen 
haar hierbij assisteren.

Dat Candy Dulfer volop in de spot-
lights staat is een ding dat zeker 
is.
Haar functie als jurylid in X-fac-
tor en haar eigen kledinglijn in 
samenwerking met Mexx zullen 
maar weinig mensen ontgaan 
zijn. De vele optredens in het bui-
tenland zorgen er ook voor dat zij 
niet al te vaak meer te zien is op 
podia in Nederland. 
De komende maanden zal zij op-
treden tijdens een aantal grote 
jazzfestivals in Europa, ook is er 
een tour in Zuid-Amerika en met 
de “Ladies of soul” is het Ziggo 
dome al volledig uitverkocht.
Het nieuwe concept van Candy 
met band en dj bevalt haar zeer 
goed.

Ze hebben veel plezier in het op-
treden met elkaar en het publiek 
gaat elke keer weer helemaal los. 
De combinatie van funk, soul en 
jazz met deze geweldige artiesten 
is voor niemand te weerstaan. 
Hiermee past Candy Dulfer dan 
ook perfect in de line-up van Jazz-
time at Amphion.

Jazztime at Amphion vindt plaats 
op  1 & 2 november in schouw-
burg Amphion met optredens 
van o.a. Karsu, The refreshments 
(SWE), Chris Barber (UK). 
Voor meer informatie over het 
festival Jazztime at Amphion 
kunt u terecht op 
www.jazztime.nl. Tickets kunt u 
kopen via www.amphion.nl  en 
www.ticketmaster.nl. 

- Advertorial -

Wereldster Candy Dulfer 
met wervelende show in 
Amphion 



“Het Vordens Mannenkoor heeft 
wel eens een gezamenlijk concert 
gegeven met de toenmalige muziek-
korpsen Concordia en Sursum Corda, 
maar dat is lang geleden”, zo wist 
Han Radstake, voorzitter van het Vor-
dens Mannenkoor zich te herinne-
ren. Voor het publiek was het zater-
dagavond bij binnenkomst best wel 
even wennen. De stoelen in de zaal 
stonden opgesteld met de rug naar 
het toneel. Het Vordens Mannenkoor 
stond direct rechts achter in de zaal 
opgesteld met daarnaast Harmonie 
Vorden, terwijl een gedeelte van de 
muzikanten gebruik kon maken 
van de berging. Daardoor ontstond 
ruimte om circa 200 bezoekers te 
ontvangen. Jammer voor de organi-
satie dat een paar rijen stoelen onbe-
zet bleven. Het concert had zeker een 
volle zaal verdiend. In de pauze had 
een toeschouwer daar wel een verkla-
ring voor. “Voorheen waren de con-

certen van beide verenigingen altijd 
gratis toegankelijk en nu moest er 
entree worden betaald en bovendien 
is er deze zaterdagavond op meerdere 
plekken in Vorden wat te doen”, zo 
zei hij.
Het Vordens Mannenkoor onder lei-
ding van dirigent Frank Knikkink 
opende het concert met een drietal 
nummers, waaronder Myfanway, 
een liefdeslied uit Wales in een ar-
rangement van Frans Knikkink zelf. 
Na de vrolijke gospelsong I’ve got 
peace like a river, volgde met Exo-
dus song, een gezamenlijk optreden 
van koor en orkest. Een nummer dat 
ooit door de legendarische Pat Boone 
met verve werd gezongen. Het opge-
stoken ‘duimpje’ van dirigent Berjan 
Morsink richting het mannenkoor, 
gaf aan dat hij tevreden was over de 
samenwerking. Een klaterend ap-
plaus van het publiek onderstreepte 
zijn woorden. Overigens werden ge-

durende het concert de gezamenlijke 
nummers door Berjan Morsink gedi-
rigeerd.
Ludo Eijkelkamp liet horen dat hij 
nog steeds bij het Vordens Mannen-
koor de uitblinkende solist is. Dat 
bewees hij o.m. in het Russisch- By-
zantijns klaaglied Ne platsje Rachyle. 
Ondertussen ‘reisde’ het koor razend 
snel over de wereld door het zingen 
van Jamaica farewell. Ludo Eijkel-
kamp kwam nog twee keer als solist 
op de bühne. Eerst in Landerkennung 
,een gezamenlijk (prachtig) nummer 
van koor en orkest, ,opnieuw een be-
wijs dat beide verenigingen samen 
iets moois tot stand kunnen bren-
gen. Na de pauze bleef het publiek 
opnieuw de winnaar. Zo luisterde de 
zaal ademloos naar Die zwölf Räuber 
met als solist Ludo Eijkelkamp. In An 
American in Paris, gespeeld door Har-
monie Vorden, klonk het ‘geloei’ van 
de taxi’s muzikaal door! Het nummer 
On a hymn song of Philip bliss, dat 
Harmonie Vorden daarvoor speelde, 
is in Noord Amerika veelal bij her-
denkingen te horen’ zo vertelde lady-
speaker Toke Gudde.
“Die schwarze Augen, die rote Lippen 
das ist Marina’, zo zongen de mannen 
van het koor om na het lied over een 
kikkerbruiloft te besluiten met de 
grappige Der Zottelmarsch. Harmo-
nie Vorden sloot af met het nummer 
Pasadena van Jacob de Haan. Dat 
koor en orkest nog een toegift zou-
den geven stond bij voorbaat vast. 
Dat gebeurde met een staande ovatie 
van het publiek. Na afloop waren er 
bloemen voor de beide dirigenten 
Frank Knikkink en Berjan Morsink, 
voor ladyspeaker Toke Gudde en voor 
Johannes Luijken die het Vordens 
Mannenkoor op de piano begeleidde. 
De beide muziekgezelschappen zijn 
zaterdag 14 december aanwezig tij-
dens de Kerstmarkt in Vorden. Het 
Vordens Mannenkoor geeft zondag-
middag 22 december haar jaarlijkse 
kerstconcert in de Dorpskerk, waar-
aan medewerking wordt verleend 
door de sopraan Enneke Schekman. 
Harmonie Vorden speelt op 24 de-
cember in de Kerstnachtdienst in de 
Dorpskerk.

Publiek genoot met volle teugen

Concert Harmonie Vorden en Vordens 
Mannenkoor

Vorden - “Nu aanstaande vrijdagavond het vernieuwde Kulturhus Het 
Dorpscentrum officieel wordt geopend, beschouw dit gezamenlijk 
concert van het Vordens Mannenkoor en Harmonie Vorden,maar als 
een cadeautje. Omdat wij het prettig vinden dat wij hier altijd welkom 
zijn”, zo sprak Gerrit Nijenhuis, voorzitter van Harmonie Vorden za-
terdagavond aan het slot van het concert. Het was de eerste keer dat 
beide verenigingen gezamenlijk optraden.

De eerste set begon wat mat aan Vor-
dense kant. Er werden een aantal 
onnodige fouten gemaakt. Hierdoor 
keek Dash constant tegen een achter-
stand aan, alhoewel het nog redelijk 
spannend werd. Ondanks een prach-
tig blok van Iris Maalderink, ging de 
eerste set met 28-26 naar V.C.V.
In de tweede set moest Dash meteen 
fel beginnen. Dit hield in dat deze 
meiden een paar dingen moesten 
verbeteren. Het blok later zetten, 
servicedruk leveren en zelf de ballen 
snoeihard scoren. Dit resulteerde in 
een voorsprong voor de dames uit het 
achtkastelendorp. Deze voorsprong 
werd goed vastgehouden tot het ein-
de van de set. Uiteindelijk werd het 
25-18 voor de zwart-roden.
De derde set was het zaak om het goe-
de spel uit de vorige set voort te zet-
ten. Helaas was de concentratie niet 
altijd even sterk aanwezig. Hierdoor 
liep Dash achter de feiten aan. Trai-
ner Henk Wahl besloot om een aan-
tal wissels te doen. Karien Meutstege 
en Kelly Harbers betraden het veld. 
Aan het einde van de set was het aan 
Karien Meutstege om een goede ser-
vicedruk te leveren. Dit pakte goed 
uit: het laatste punt was zelfs een 

ace! Hiermee won de thuisploeg de
set met 25-23.
De vierde set begon niet gefocust ge-
noeg aan de kant van Vorden. Daar-
door kon V.C.V. een voorsprong op-
bouwen. De Vordense sfeer keerde
tegen het eind van de vierde set wel
terug en ook al wist Mandy Nijbroek
veel ballen van de grond te halen, het
kwaad was al geschied. Het team uit
Varsseveld won de set met een kleine
voorsprong: 25-23.

Nu was het tijd voor de allesbeslissen-
de vijfde set. Dash werd van alle kan-
ten toegejuicht, waardoor er deze set
met felheid werd gespeeld. Met name
Debbie van de Vlekkert speelde een
belangrijke rol in deze spannende
set. Mede door haar aanval en service-
druk, bleef de winst in Vorden. De set
werd gewonnen met 15-10.

Zaterdag 9 november zullen de da-
mes uit Vorden spelen tegen WSV
uit Warnsveld. Dit belooft een echte
derby te worden. Er wordt gehoopt
op veel publiek in sporthal ’t Jebbink.
De wedstrijd zal om 17.45 uur star-
ten.

Dash behoudt wederom 
winst in Vorden

Vorden - Zaterdag 26 oktober stond voor de dames van Dash de tweede
thuiswedstrijd op het programma. Ditmaal mochten zij aantreden
tegen het team uit Varsseveld. Op papier beloofde dit een spannende
wedstrijd te worden, aangezien beide teams dicht bij elkaar stonden
op de ranglijst.

Ook dit jaar heeft Wijnhandel 
Schaapveld uit Zutphen een verras-
send wijnaanbod samengesteld. Veel 
variatie op alle fronten. Hotel Bakker 
verzorgt hierbij een passend hapjes-
buffet.

Er zijn verschillende soorten wijn te 
proeven. Men wordt om 18.00 uur 
ontvangen met een aperitief, daarna 
zijn er 10 wijnen te proeven, gevolgd 

door een afsluitende dessert-verras-
sing. En uiteraard bestaat de moge-
lijkheid om de wijn te bestellen. Een 
mooi moment om zo voor de feestda-
gen al lekker voor te proeven en uw 
kerstattentie te regelen! De avond 
eindigt zo rond de klok van negen 
uur. De entree bedraagt € 18,-, op de 
avond zelf te voldoen.

Het goede doel
De opbrengst van de verkoop van de 
wijnen komt volledig ten goede aan 
het verduurzamen van de succesvol-
le waterprojecten die de Rotaryclub 
in Ghana heeft uitgevoerd. Op deze 
wijze draagt ook u bij aan een betere 

kwaliteit van leven in het droge noor-
den van Ghana.

Kerstkaarten
De Rotaryclub ondersteunt de talen-
tenklas van de Muzehof door de ver-
koop van Jo Spier kerstkaarten. Deze 
zijn te koop tijdens de wijnproeverij.

Iedereen is welkom!
Deze wijnproeverij is voor iedereen 
toegankelijk. Wie houdt van een lek-
ker glaasje wijn, lekker eten en goed 
gezelschap kan zich aanmelden via 
de website van onze club:
www.rcvordenzutphen.nl
Graag tot dinsdag 5 november!

Wijnproeverij Rotaryclub Vorden-Zutphen
Vorden - Op dinsdagavond 5 no-
vember van 18.00 - 21.00 uur 
wordt de jaarlijkse wijnproeve-
rij van Rotaryclub Vorden-Zut-
phen gehouden bij Hotel Bakker, 
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Dit omdat Wim en Gonny in de finale 
van de winkelcompetitie “beste Boe-
renbond/Welkoop van Nederland” op 
een tweede plek zijn geëindigd.

De buurt wilde dit niet ongemerkt 
voorbij laten gaan en heeft door mid-
del van versieringen in de tuin en een 
mooi bloemstuk Wim en Gonny (en 
daarmee ook hun medewerkers) ge-
feliciteerd.

Welkoop Vorden 
2e Welkoop van 
Nederland

Vorden - Afgelopen zondag heb-
ben de buren van Wim en Gonny 
Weenk, eigenaren van de Wel-
koop winkel in Vorden, hun 
buurtgenoten verrast met een 
bezoek.

Niets is zo vervelend als een 
loszittend kunstgebit. Veel 
mensen weten niet dat hiervoor 
een oplossing is. Implantaten 
zijn niet in alle gevallen direct 
noodzakelijk. Uw kaakbot is 
voortdurend in beweging. Uw 
prothese kan los gaan zitten 
of pijnklachten geven. Om 
klachten te voorkomen is 
het aan te raden uw prothese 
jaarlijks te laten controleren 
door een tandprotheticus.

Wanneer er nog voldoende kaak-
bot aanwezig is kan in veel geval-
len uw prothese weer veel prettiger 
zitten nadat deze is opgevuld. Is uw 
prothese al wat ouder, dan kan het 
zijn dat deze aan vervanging toe is. 
Bij voldoende kaakbot zal een nieu-
we prothese zonder implantaten 
ook prima functioneren. Wanneer 
er echter onvoldoende kaakbot 
aanwezig is kunnen implantaten 
de oplossing bieden.  

Implantaten zijn kunstwortels van 
titanium. Deze worden veelal onder 
plaatselijke verdoving geplaatst. 
De hele ingreep duurt niet langer 
dan 30 minuten. Bij uitzonderlijke 
gevallen, zoals extreme angst, 
kunnen de implantaten ook onder 
algehele narcose worden geplaatst.

Wat is voor u nu de beste oplossing? 
Opvullen, een nieuwe prothese of 
toch implantaten? Deze keuze 

kunt u het beste samen met tand-
protheticus Erik Diseraad maken. 
Als specialist in de tandprothetiek 
en eigenaar van Tandprothetische 
praktijk Diseraad in Zutphen, kan 
hij als geen ander u de juiste infor-
matie geven en u begeleiden bij uw 
keuze.

Voor geïnteresseerden wordt er op 
zaterdag 2 november een infodag 
over implantologie georganiseerd. 
De deur staat open en de koffie staat 
klaar. U bent van harte welkom!

LOCATIE: 
Laarstraat 19, Zutphen.
Tijd: van 10.00 tot 15.00 uur.

ADVERTORIAL

Kunstgebit klachten kunnen 
meestal worden opgelost
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117-

 99,-
Stihl BGE 71 
Elektrische bladblazer

Vermogen: 1 KW

Gewicht: 3,0 KG

319-

 249,-
Stihl BG56-D 
Motorbladblazer

Cilinderinhoud: 27,2 cm3

Gewicht: 4,2 KG

459-

 399,-
Stihl BR 200
Voor comfortabel werken op 

grote oppervlakken.

Cilinderinhoud: 27,2 cm3

Gewicht: 5,8 KG

359-

 299,-
Stihl SH-56-D 
Motorbladblazer met 

opvangzak.

Cilinderinhoud: 27,2 cm3

Gewicht: 5,3 KG

399-

 349,-
Stihl MS 211
Benzine motorkettingzaag

Vermogen: 2,3 pk

Gewicht: 4,3 kg

Zaagbladlengte: 35 cm

279-

 249,-
Stihl MS 171
Benzine motorkettingzaag

Vermogen: 1,8 pk

Gewicht: 4,3 kg

Zaagbladlengte: 30 cm

199-

 169,-
Stihl MSE 140 C-Q
Elektrische kettingzaag

Vermogen: 1,4 KW

Gewicht: 3,6 kg

Zaagbladlengte: 30 cm

PELGROM 
sterk in tuinwerk

Reesink Staal b.v. is een onderdeel van het beursgenoteerde 
Koninklijke Reesink n.v. Al vanaf 1786 handelt Reesink in staal-
producten. Een assortiment met breedte en diepgang alsmede de 
mogelijkheid om snel op de vraag in te spelen zijn de belangrijkste 
factoren die ons succes bepalen. Een ieder in onze organisatie is 
zich ervan bewust dat de klant hoge eisen stelt aan onze kwaliteit 
in dienstverlening. Het kwaliteitsmanagement systeem van EN-ISO 
9001-2000 is om deze reden geïntegreerd in onze werkprocessen.

Reesink Staal B.V. te Zutphen is op zoek naar een

MACHINE OPERATOR m/v

Taken en verantwoordelijkheden

Functie-eisen

staalbranche.

Wij bieden
Reesink Staal is gevestigd aan de Estlandsestraat te Zutphen. 

Reactie 
Heb je belangstelling voor een van bovenstaande vacatures?

de heer H.J. Post. Per mail naar hr@reesink.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.



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

OPEL ASTRA 1.6-16V EDITION
5-DRS, 2007 € 8950

OPEL ASTRA 1800-16V ELEGANCE 5-DRS 2004 6450
OPEL CORSA 1.4-16V 3-DRS AUTOMAAT 2001 3450
OPEL VECTRA 1800-16V ELEGANCE 2003 5450
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005 7950
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 9950
RENAULT CLIO 1600 5-DRS RIPCURL 2007 8950
HYUNDAI SANTA FE 2.0 MOTION 2006 5950
VW JETTA 1600 TRENDLINE 2006 8950
PEUGEOT 307 1600-16V 5-DRS 2001 3450
PEUGEOT 207 1.4-16v3-DRS XR 2006 6950
PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM 2006 8450
BMW 525 TD EXECUTIVE AUTOMAAT 2005 12950
BMW R1200GS TOUR MOTOR 2009 11900
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 12950
CITROEN C 8 2.0-16V  2006 9950
BURTON CABRIO  1984 8500
SAAB 9-3 SPORT TURBO 2004 6950
CHEVROLET TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT 2004 9950
MITSUBISHI OUTLANDER 4WD 2.4 SPORT 2004 9950
MERCEDES ML 270 CDI AUTOMAAT 2003 7950
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001 5950
VOLVO V70 2400 T STATION 2000 4250
VW TRANSPORTER 1.9 TDI  2004 6450
VW TRANSPORTER 1.9 TDI 2007 7450

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

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

Fiat Panda 1.2 8V Emotion mei-09 80.241 Zwart met. €  6.250 

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

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

Opel  Astra  1.6 GL Hatchback jul-98 171.914 Grijs met.  € 1.950

Renault  Mégane  Estate 1.6 Dynamique 2010 24.694 Rood met. € 14.950

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

Suzuki  SX4  1.6 Shogun Hatchback mei-08 73.436 Zwart €  8.950

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

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Nissan  Note  1.4 First Note
jun-06, 125.558, Bruin metallic

€ 6.950

Maandaanbieding OKTOBER
OKTOBER WOONMAAND

 25% KORTING
op o.a. vouwgordijnen,

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

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

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

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

www.spannevogel.nl

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

BMW 3-SERIE 320I

DYNAMIC EXEC.

121.000 KM,

2005

€ 12.250

BMW Z3 ROADSTER 1.8 228.367 KM 1997 € 5.950
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD 79.980 KM 2009 € 20.950
HYUNDAI TUCSON 2.0 2WD 93.000 KM 2009 € 12.750
KIA PICANTO 1.0 5DRS. FESTIVAL 26.310 KM 2007 € 6.350
MERCEDES-BENZ C-KLASSE 200 48.801 KM 2008 € 21.950
MINI COOPER CHILL CABRIO 1.6 171.000 KM 2004 € 8.950
NISSAN QASHQAI 1.6 VISIA 88.830 KM 2007 € 12.750
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 108.252 KM 2003 € 5.250
SEAT LEON 1.4 TSI 5DRS. SPORTSTYLE 124.325 KM 2008 € 11.750
TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 16V 99.170 KM 2007 € 13.750
TOYOTA YARIS 1.3-16V VVT-I LUNA 156.851 KM 2001 € 4.250
VOLKSWAGEN POLO 1.4 16V 3DRS. 114.981 KM 2004 € 6.750
VOLVO V40 2.0 ESTATE 229.000 KM 2002 € 3.950

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

Peugeot 307 SW 1.6 
16V, 02/2007

118.500 km
€ 8450,-

Citroen 2cv6 Rood Volledig Gerestaureerd 1986 33.000 km € 9950,-

Peugeot 307 SW 2,0 16V Grijs 03/2004 152.000 km € 4450,- 

Verwacht: Peugeot 206 1,4 XS 3-drs. 2001 106.000 km € n.n.b.

AUTOMOTIVEREND


