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Het huren van kersthutten voor de 
kerstmarkt kon bij derden slechts 
per tien stuks. Omdat er voor de 
kerstmarkt in Vorden veertien nodig 
zijn, werd begin dit jaar het plan op-
gevat om met een groep vrijwilligers 
vier hutten zelf te bouwen. De locatie 
voor het bouwen van de kersthutten 
werd gratis ter beschikking gesteld 
door Pizzeria & Shoarma Amon.
Om de materialen te kunnen bekos-
tigen zijn door Marcel Leferink en 
Marcel Siemerink twaalf sponsoren 
benaderd en bereid gevonden ge-
zamenlijk de kosten te dragen. De 
sponsoren zijn: Autobedrijf Groot 
Jebbink, Marktlink Fusies & Overna-
mes, Grand Bistro de Rotonde, Na-
tuurmonumenten, Auto- Rijwiel en 
Taxibedrijf Klein Brinke, Barendsen 
Vorden BV Sterk in staalwerk!, Wee-
vers, Sandberg Vaillant Advocaten, 
Europlanit Personeelsdiensten, Tim-
merfabriek Besseling, Weulen Kra-
nenbarg Buiten Leven en de VOV.
De Kerstcommissie van de Vordense 
Ondernemersvereniging is al weer 
druk bezig met de voorbereidingen 
van dit jaarlijks terugkerend evene-
ment en het belooft een gezellige 
Kerstmarkt te worden met vertier 
voor jong en oud. De commissie is er 
om een zo leuk, gezellig en sfeervol 
mogelijke kerstmarkt te organiseren 
en bestaat uit voorzitter Tiny Koning, 
Nicolette Jager, Marianne Weulen 
Kranenbarg en Irene Burger.

Het aanbieden van vier kersthutten 
aan de Kerstcommissie van de VOV 
vond plaats op het terrein van de heer 
Beumer, waar de VOV een schuur in 
gebruik heeft voor haar spullen. De 
tribunes stonden daar al opgeslagen 
en nu staan ook de blokhutten daar. 
Tiny Koning en de technische leden 
Antoon Peters en Marcel Siemerink 
namen deze symbolisch in ontvangst 
en er werd op de aankomende kerst-
markt, zaterdag 13 december van 
13.00 tot 18.00 uur, geklonken.
Het centrum van Vorden rondom de 
kerk zal dan zijn omgetoverd in een 
sfeervol Kerstdorp met kraampjes, de 
blokhutten, een kampvuur en lek-
kere hapjes en drankjes. Gedurende 
de Kerstmarkt is er een prachtig ge-
varieerd muziekprogramma. Voor de 

kinderen is er ezeltje rijden en wie 
wil mag met de Kerstman op de foto!
Wie ook aan deze Kerstmarkt deel 
wil nemen, kan zich nog opgeven. 
Misschien is het leuk om als vereni-
ging wat te doen of heeft iemand 
zelf leuke handel om te verkopen. Te 
denken valt aan eigengemaakte jam, 
sieraden, kerststukjes, kerstkaarten, 
kerstcakes enz. Iedereen die zich met 
Kerst gerelateerde producten wil la-
ten zien bij een breed publiek is wel-
kom.
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met Marianne 
Weulen Kranenbarg, marianne@
weulenkranenbarg.nl of Nicolette Ja-
ger, qumula@xs4all.nl.
In een tijdsbestek van twee maanden 
is de klus, het bouwen van de blok-

hutten door de vrijwilligers Bernard 
Wunderink, Tonny Linnenbank en 
Jan Hulshof, tot volle tevredenheid 
geklaard. De VOV is dan ook zeer 
ingenomen met het werk van ge-
noemde vrijwilligers. De blokhutten 
zijn ruim van formaat geworden 
en voorzien van vier stopcontacten. 
Twee daarvan worden gebruikt voor 
de verlichting van de hut. Daarnaast 
kunnen huurders hun eigen appara-
tuur gebruiken. De kersthutten zijn 
ook te huur voor andere gelegenhe-
den buiten de kerstmarkt in Vorden. 
Voor inlichtingen: info@vov-vorden.
nl.
Met deze overdracht hoopt de VOV 
bij te dragen aan een toekomstbesten-
dige Kerstmarkt en vraagt zij haar le-
den niet te schromen tot deelname.

Vordense Ondernemers Vereniging, Vizier Op Vorden

Nieuwe blokhutten voor de Vordense Kerstmarkt
Vorden - Dinsdagmiddag 28 okto-
ber konden vier nieuwe blokhut-
ten, gebouwd door vrijwilligers, 
worden overgedragen aan de 
Kerstcommissie van de Vordense 
Ondernemers Vereniging (VOV). 
Met een borreltje op de aanko-
mende kerstmarkt, zaterdag 13 
december, werd de overdracht 
beklonken.

Vrijdagavond 31 oktober tijdens de 
opening van de jaarlijkse Bronck-
horsterkleindierenshow van Pluim-
vee- en Konijnenvereniging Vorden 
en Omstreken (PKV) in Kapel De Wil-
denborch werd Jan Martens in het 
zonnetje gezet voor zijn vijftigjarig 
lidmaatschap van Kleindier Liefheb-
bers Nederland (KLN). 
Uit handen van voorzitter Henk de 
Boer van Kleindier Liefhebbers Ne-
derland afdeling Gelderland ontving 
Martens een gouden speld en een 
oorkonde. Leuk detail tijdens de uit-
reiking: De Boer en Martens kennen 
elkaar uit het verleden toen Martens 
lid was van de Brummense klein-
dierenvereniging Onze Liefhebberij 
Brummen (OLB). Op tienjarige leef-
tijd kreeg de geboren Brummenaar 

zijn eerste konijn van de plaatselijke 
melkventer. Martens maakte vorig 
jaar binnen de PKV en KLN een op-
vallende switch. Hij stapte als fervent 
konijnenfokker over naar dwerg-
hoenders. “Puur uit armoede”, zo 
omschrijft hij zelf. “Ik ben kleiner 
gaan wonen. En op mijn nieuwe loca-
tie was er geen ruimte meer voor ko-

nijnen. Maar ik wilde betrokken blij-
ven bij de club. Daarom heb ik voor 
dwerghoenders gekozen. De hokken 
nemen minder ruimte in beslag.” 
Achter in de sfeervol ingerichte ten-
toonstellingsruimte van Kapel De 
Wildenborch zaten afgelopen week-
einde zijn drie zilver zwartgezoomde 
Wyandotte krielen. Op het juryrap-

port prijken de coderingen F en ZG 
wat zoveel betekent dat jurylid H. 
Brinkman de dieren als ‘Fraai’ en 
‘Zeer Goed’ beoordeelde. En dat deed 
Martens zichtbaar goed. “Ik moet 
nog wel wennen aan de overstap. Ko-
nijnen kun je borstelen en kammen. 
Hoenders zijn veel minder aaibaar.”

Jan Martens vijftig jaar lid van Kleindier Liefhebbers Nederland
Vorden - Jarenlang was hij een 
topfokker. Menige prijs sleepte 
hij weg. “Op mijn hoogtepunt 
had ik meer dan honderd konij-
nen in mijn hokken zitten. Rus-
sen, Vlaamse Reuzen, Polen. Ik 
heb ze allemaal gefokt. Maar de 
langste tijd heb ik Nederlandse 
Hangoordwergen in de hokken 
gehad.” Maar sinds vorig jaar 
fokt Jan Martens (74) uit Vorden 
nog op bescheiden schaal enkele 
dwerghoenders.

Uit handen van voorzitter Henk de Boer van Kleindier Liefhebbers Nederland afdeling 
Gelderland ontving Jan Martens (links) een gouden speld en een oorkonde.
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Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers en verschijnt in een 
oplage van 4.500 exemplaren in: 
Vorden, Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

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

E-mail Redactie
redactie@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

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
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.

ContaCtjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes e 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer e 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, e 4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Weevers, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Dubieuze of anonieme opgaven 
worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer af te halen 
bij het kantoor van opgave bij Weevers. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à e 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Aangeboden: hulp voor in de 
tuin en andere werkzaamhe-
den. Tel. 0575 - 46 17 33.

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
8 - 9 november: R.C. Boersma, Vorden, 0575-551908.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken 
van nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunst-
gebit. Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

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, Dorpsstraat 16.
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 calamiteitennr. 
(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 eerst-
volgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - 
Eerbeek - Brummen.
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) 46 03 12
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 
en 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, 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, dieet en 
voeding, 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.

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag een 
verpleegkundige aanwezig. Vordenseweg 12 7231 PA Warnsveld
Tel.(06) 20 58 55 54, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

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) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
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; Hummeloord in 
Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag: 9.30-17.00 uur. Vrijdag: 9.00-17.00 uur.
Zaterdag: 10.00-15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing 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

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? Schakel 
het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners van Bronckhorst.
Telefonisch spreekuur maandags van 18.00-19.00: 06-52662996
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 9 november: 10.00 uur: diaken T. ten Bruin uit Harfsen, 
pastoraal medewerker. 
Actie Schoenendoos, Raad-van-Kerken-dienst in de Gereformeer-
de kerk.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 9 november: 10.00 uur: Ds. T. Wiersum.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 november: 17.00 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. M. Peters, pastoraal werker.

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 november: 10.00 uur: Oecumenische viering,
Locatie Ger. Kerk, vg. diaken Th. ten Bruin.

Weekenddiensten

Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden 
kunt u elke ochtend (behalve 
zondags en ‘s-maandags) 
van 09.00 tot 12.00 uur en 
dinsdag, donderdag- en vrij-
dagmiddag van 13.30 tot 
17.00 terecht voor een groot 
assortiment meubels, kleding, 
witgoed, elektronica, huis-
houdelijke artikelen, boeken 
enz..Inbrengen van goed ver-
koopbare artikelen kan tijdens 
openingstijden of d.m.v. een 
telefonische afspraak (06-
44629049) of email: vcde-
werf@gmail.com. Tevens kunt 
u via ons telefoonnummer een 
afspraak maken voor het op-
halen van spullen.

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

T.k. nw. tapijttegels meer dan 
100 verschillende kleuren/mo-
tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60 
per m2. 0545-472574 of 06-
12300129.

geluid- en lichtverhuur - telefoon: 0612401898
www.supportonstage.nl - info@supportonstage.nl

Op zoek naar een sfeervol, ruim
huis? Zoek niet langer, kijk op
Funda: Wichmondseweg 11F,
Baak. In de oude school, een
huis met karakter!

FRANSE TAAL voor alle
niveau's.
Grammatica afgewisseld met
conversatie.telef 0650293928
of erietman@lijbrandt.nl
Gratis proefles.

Te huur: kleding voor Sint en 2
Pieten 0575 441447

Te huur: kleding voor Sint en 2
Pieten 0575 441447

woning te huur bij zelhem
info 0314 622535

Tijdelijk te huur in Zelhem:
mooie ruime bovenwoning(3
slp.kmrs.)per 1 jan.€625
raoulvelthorst@gmail.com

Te koop: Nestje Herderpups 
Mechelaar x Hollander Super 
sport-werk-boerderijhonden, 
worden deze week 7 weken. 
Pups voorzien van paspoort, 
chip en ontworming. Voor be-
zichtiging - info: Tel.: 06-2509 
4488.

Haardhout van zorgboerderij 
de Vijfsprong te Vorden. 2 jaar 
gedroogd.Gekloofd meng-
sel van eik, beuk, spar. € 65 
/ m3.Zelf halen.Mogelijkheid 
tot lenen  van aanhanger. 06-
46460819.
Gezocht: Vrijwilliger (m/v) 
voor het  uitvoeren van huis-
houdelijke taken bij ideële 
kringloopwinkel “De Werf”. 
Aangeboden: Zeer gezellige 
werksfeer in een team van 
enthousiaste collega-vrijwilli-
gers. Voor nadere informatie 
wordt u verzocht contact op te 
nemen via telefoonnr: 06-44 
62 90 49.

TE HUUR KANTOOR:  60-
100m2. Op het industrieter-
rein “Het Werkveld”te Vorden.  
Ruime parkeergelegenheid. 
Info: 06- 53 53 11 40

Dagmenu’s 5 t/m 11 november

Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(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 5 november
Groentesoep/Karbonade de Rotonde met aardappelpuree en 
groente

Donderdag 6 november
Andijviestamppot met spekjes, speklap, jus en zuurgarnituur/ 
apfelstrüdel met vanillesaus

Vrijdag 7 november
Mosterdsoep/Kabeljauwfilet met mosterdsaus, aardappelen en 
rauwkostsalade

Zaterdag 8 november (alleen afhalen of bezorgen)
Varkenshaassaté met pindasaus, nasi en rauwkostsalade/ijs met 
slagroom

Maandag 10 november
Gesloten

Dinsdag 11 november
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ijs met slagroom

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

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

Repaircafe Vorden zaterdag 8 
november 2014 , van 10.00 tot 
12.00 uur, Kulturhus.

Concert Weg van Spanje met 
Flamenco muz. 8 nov. Kultur-
hus Ruurlo om 20.30 u. kaar-
ten www.kunstkringruurlo.nl



GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Heden overleed onze schoonzuster en tante

Willy Voskamp - de Greef
weduwe van Herman Voskamp

Vorden: G. Memelink - Voskamp
 H.L. Memelink †

Vorden: B. Voskamp †
 E.A.J. Voskamp - Hemeltjen

 neven en nichten

Zutphen, 26 oktober 2014

Het is goed als je kunt vergeten.
Het is jammer als je niet kunt onthouden.

 

Na een langdurig en moedig gedragen lijden is toch nog
onverwacht, zacht en kalm, van ons heengegaan onze
moeder en schoonmoeder
 

Berendina Wilhelmina Voskamp - de Greef
weduwe van Gerrit Herman Voskamp

 

Vierakker,
7 juli 1929

Zutphen,
26 oktober 2014

 
Onze dank gaat uit naar het personeel van Sutfene,

afdeling Vischpoort team 2 te Zutphen,
voor hun liefdevolle verzorging.

Jan Voskamp
Marieke van Waas
Wim Voskamp
Gerda Voskamp - ten Broek
 

Almere :
 

Vorden :

Correspondentieadres:
Wim Voskamp
Mispelkampdijk 22
7251 DC Vorden.
 

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Julien
Julien Janne Rian

Op 27 oktober is thuis geboren onze lieve

3680 gram en 48cm

Bram, Renske en Philein van der Most-Roelofsen

de Steege 44
7251 CN Vorden

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

• Gratis controle van uw kunst- of klikgebit

• Geen verwijzing nodig van de tandarts!

• Persoonlijk advies, ook over vergoedingen

• Spoedreparaties klaar terwijl u wacht!

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B, Hengelo Gld.

info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

0575 46 26 40

Gebitsproblemen? 

Ik help u graag!

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Koningsweg 26a   7255 KR Hengelo (G)

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Café
7 november

Baja on the
Beach Party

met DJ

RENE FUSO

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

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

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

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en akties!

Vers van `t Land Boerenkool 0.99 kilo
Harde Spruiten 500 gram 0.49
Mandarijnen 20 voor 2.50
Mooie Elstar appelen  3 kilo 1.99
Giezer Wilderman stoofpeer  3 kilo 1.99
Harde Uien  5 kilo 1.75
Aardappelen o.a. Nicola Victoria  10 kilo 2.99

KAdotip!!! doe het met een Streekproductenpakket 

In Ruurlo vindt u aangepaste zorg in huiselijke 

sfeer in twee stijlvol gerenoveerde panden: Villa 

Roderlo en La Fontaine. Al ruim 17 jaar bieden wij 

kleinschalige zorg, met een hoog kwaliteitsniveau 

van service, verzorging en verpleging in een 

exclusieve, maar ook huiselijke woonomgeving. 

Een team van gekwalificeerde medewerkers 

combineert professionele 24-uurs zorg met een 

persoonlijke betrokkenheid bij het welzijn van de 

bewoners. Zo ervaart iedere bewoner in hoge 

mate comfort en geborgenheid. Ook kortdurende 

opvang is mogelijk, bijvoorbeeld voor revalidatie

na ziekenhuisopname of om mantelzorgers te 

ontlasten. Door bijdragen uit de AWBZ en/of WMO 

en fiscale faciliteiten kunnen de kosten aanzienlijk 

lager uitvallen. Wij zijn HKZ-gecertificeerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Pieter van Felius of Edith Tolk.

Telefoon: 0573 45 43 50

Mobiel: 06 51 404 481

E-mail: info@villaroderlo.nl

Internet: www.villaroderlo.nl

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 10 november 2014

kuipkist voordeel !!!!!!
(groot ingekocht extra voordelig)

Wegens succes herhaald !!!!!!
Zoet sappige hand/pers sinaasappelen

 10 voor  € 2.98
De lekkerste elstar appelen 2 kg  € 2.98

Deze week bij aankoop van 3 kg
bildtstar of frieslander aardappelen

GRATIS 800 gr spruiten

Lekker zoete kaki/pesimon fruit  heel kg € 1.99 

Deze week!!! grote beker van onze bekroonde
erwtensoep + GRATIS halve rookworst € 4.98 
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham

GRATIS 100 GRAM 

BEENHAMSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

5

00

4 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Biefstukreepjes 

gemarineerd

6

95

400 gram

SPECIAL

Cool kool

1

75

100 gram

MAALTIJD IDEE

gebraden

Spare Ribs

5

50

500 gram
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham

GRATIS 100 GRAM 

BEENHAMSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen
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KEURSLAGERKOOPJE

Biefstukreepjes 

gemarineerd

6

95

400 gram

SPECIAL

Cool kool

1
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100 gram

MAALTIJD IDEE

gebraden

Spare Ribs

5
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500 gram

A
a
n

b
i
e
d

i
n

g
e
n

 
z
i
j
n

 
g

e
l
d

i
g

 
v
a
n

 
3

 
t
/
m

 
8

 
n

o
v

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham

GRATIS 100 GRAM 

BEENHAMSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

5

00

4 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Biefstukreepjes 

gemarineerd

6

95

400 gram

SPECIAL

Cool kool

1

75

100 gram

MAALTIJD IDEE

gebraden

Spare Ribs

5

50

500 gram

Boomkwekerij Visschers VOF
Hesselinkdijk 2, 7255 LK Hengelo Gld.
Tel.: 06 – 222 98 221

Dit najaar leverbaar:
Taxus – Buxus – Beuk – Laurier

Verkoop: zaterdag 9:00 – 12:00 uur
Of na telefonische afspraak
Reserveren gewenst

GRATIS!

Dit jaar e 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

Hospice Zutphen verleent palliatieve zorg aan mensen in 
hun laatste levensfase en ondersteunt c.q. vervangt in die 
hoedanigheid de mantelzorger(s). Hospice Zutphen biedt 
zorg door middel van de inzet van (zorg)vrijwilligers en de 
coördinatie van professionele hulp zoals verpleegkundigen, 
huisartsen, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers etc. 
Stichting Hospice Zutphen is verantwoordelijk door 
de dagelijkse gang van zaken en Stichting Vrienden 
Hospice Zutphen ondersteunt dat werk onder meer met 
fondsenwerving.

In verband met het a� open van de zittingstermijn aan het einde 
van 2014 zijn beide stichtingsbesturen op zoek naar

een penningmeester 

Het heeft de voorkeur dat de te benoemen penningmeester 
deel uitmaakt van beide besturen, zonder dat deze voorkeur als 
absolute voorwaarde wordt gehanteerd. 

De bestuursleden van beide stichtingen hebben a�  niteit met 
het hospice en zijn net als de rest van het team vrijwilliger. 

Informatie:
Voor meer informatie over de functie-inhoud en functie-eisen 
verwijzen wij u naar de website 

www.hospice-zutphen.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met de huidige 
penningmeester: Tom Mariën, tel. 0575-431959 of email: 
t.marien@daxis.nl

Aanmelden:
Bij interesse verzoeken wij u uw schriftelijke reactie, voorzien 
van CV, te sturen naar  Stichting Hospice Zutphen, t.a.v. de heer 
P.H. de Jong, voorzitter, Thorbeckesingel 2, 7204 KS  Zutphen 

Hospice Zutphen is 
  op zoek naar ...

onderhoud en renovatie
• onderhoud  
• renovatie  
• aanleg en onderhoud van 
 groenstroken en houtwallen  
• straatwerk  
• boomverzorging  
• maaiwerk  
• sneeuw en gladheid bestrijding 
 (ook op contractbasis mogelijk)

MW Hoveniers • Michel Willemsen
Molenweg 7 • 7223 DN  BAAK
tel. 0575 44 20 67 • mobiel 06 29 01 03 70 • mwhoveniers@hotmail.nl

Tot 31 december 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

Smakelijk voordeel bij Plaza Vorden!
KNIP UIT en eet  smakel i jk !

 * De aktie keuze snacks zijn: 
 frikandel, kroket, bamischijf, kaas souflé en nasischijf.
Deze aktie is alleen geldig bij meenemen tot 18 november 2014. 
Geen spaarkaarten & spaarzegels.

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

€ 9,00

1 Broodje frikandel of kroket
1 Blikje frisdrank naar keuze
     * geen energie-dranken *
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

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

€ 7,00

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

€ 11,502 Personen friet
2 Snacks naar keuze*
1 Middel beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 5,00

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

Wij staan

in de

TOP 100!!

Brood en banket komt van de bakker.

Donderdag, vrijdag en zaterdag 

4 broden halen 3 betalen
(uitgezonderd speltbrood)
U betaald de 3 duurste, alleen hele broden

Moorkop € 1,00 

4 duitse 
hardebroodjes voor € 1,00 

Dorpsstraat 11, Vorden. Tel. 0575-551373

Gezocht voor ± 3 à 4 uur per week:

Zelfstandige, vlotte 

SCHOONMAKER m/v

voor ons bedrijfspand in Vorden.

Uw schriftelijke reactie kunt u tot
12 november a.s. sturen naar:
nancy@weevers.nl

 Nieuwstad 30
 7251 AH Vorden
 Tel. (0575) 55 10 10



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

Van producten die verkrijgbaar wa-
ren op de markt, kookte kok René 
Klein live gerechten om te proeven. 
Verder stonden er karren met Ach-
terhoeks ijs, werden hamburgers ge-
bakken en erwtenstoep geserveerd. 
De gedraaide gefrituurde aardap-
pel bleek ook een favoriet hapje. 
Ook uit de Achterhoek kwamen Het 
Achterhoeks Bordje, bloembollen 
en vetbollen van Welkoop, bankjes 
van Meijer Houtwerk, arrangemen-
ten van Duckstoer, tijdschrift Nao-
ber, het Zilvervlootsparen van de 
Regiobank en eigengemaakte kaar-
ten. De smid gaf een demonstratie 
van zijn werk. De kinderen konden 
boven het vuur broodjes bakken. 
Binnen was het goed toeven op het 
ruime terras met koffie en Koek. 
Clown Louise vermaakte de kin-
deren er met ballonnen, maar zij 
schminkte ook de fraaiste snoeten.

ode aan de koe
Lekker Achterhoek, initiatief van 
De Gelderlander, presenteerde die 
middag het nieuwe boek Ode aan 
Koe van De Gelderlanderjournaliste 
en schrijfster Ellen Willems en foto-
graaf Jan van den Brink. Het eerste 
exemplaar werd door de schrijfster 
uitgereikt aan een van de deelne-
mende boeren Gert Jan Maalderink 
van Hoeve Tankinck. Hij droeg een 
zelfgeschreven gedicht voor als ode 
aan zijn Koeien: ‘Mien Beesten’. 

Winnaars van de fotowedstrijd 
stonden eveneens in het zonnetje. 
Publieksprijswinnaar Jessica Rue-
sink uit Breedenbroek kreeg een 
gesigneerd boek. De foto van Emiel 
van Berkel uit Wageningen werd 
door de jury gewaardeerd met een 
gesigneerd boek en een streekpro-
ductenpakket. 
Natuurlijk bereidde kok René Klein 
een van zijn gerechten uit dit nieu-
we boek en deelde deze uit om te 
proeven.

Zonnig weer trekt extra bezoekers naar 
streekproductenmarkt
toldijk - Veel Preuverieje, Ach-
terhoekse streekproducten en 
de ode aan de koe waren de 
belangrijkste elementen van 
de Achterhoekse streekproduc-
tenmarkt bij boerderijwinkel 
‘de kruisbrink’ in toldijk. het 
proeven van de verschillende 
Achterhoekse streekproducten 
is het hoofdingrediënt van deze 
al jaren succesvolle markt. Ver-
se vruchtensappen, jam, bier, 
wijn en likeur, maar ook stevige 
kazen, zachte geitenkaasjes, ge-
gaarde eend en droge worsten 
konden voor de aanschaf wor-
den geproefd.

Gert Jan Maalderink ontving van Ellen Willems het eerste exemplaar van Ode aan de 
Koe.

En dat terwijl het juist van cruciaal 
belang voor het Achterhoeks en Lie-
mers is en voor het Nedersaksisch 
als geheel dat een dergelijke functie 
van stimulering van de streektaal 
behouden blijft, en indien moge-
lijk zelfs wordt uitgebouwd. Een 
belangrijk motief daarbij is ook 
dat de stimulerende en verrijkende 
werking van meertaligheid van bui-

tengewoon belang is en meer benut 
zou kunnen en moeten worden. 
Daarnaast wijst het EBLT erop dat 
de provincie Gelderland ertoe heeft 
bijgedragen dat het Nedersaksisch 
erkend is volgens Deel II van het 
Europees Handvest voor Regionale 
of Minderheidstalen. De provincie 
Gelderland ondersteunt ook de 
aanvraag tot erkenning volgens 

Deel III. Het EBLT moet vaststel-
len dat de provincie Gelderland die 
morele en formele verplichting in 
de afgelopen jaren met voeten ge-
treden heeft en dat de kans bestaat 
op verdergaande aantasting van de 
verplichtingen die de erkenning 
haar oplegt. 
Het EBLT doet daarom een krachtig 
beroep op het college van Gedepu-
teerde Staten en de Provinciale Sta-
ten van Gelderland om te stoppen 
met de verlaging van de subsidie en 
om de aanstelling van een streek-
taalconsulent voor Achterhoeks en 
Liemers met spoed weer mogelijk 
te maken.

Dienstverband streektaalconsulent beëindigd 
door korting op streektaalactiviteiten
regio - het Europees buro veur kleine talen / Europeesk buro foar 
Lytse talen (EbLt) is enorm geschrokken en zeer verontrust in ver-
band met de korting die het Gelders provinciaal bestuur heeft toe-
gepast op de streektaalactiviteiten van het Erfgoedcentrum Ach-
terhoek en Liemers, en wel zodanig dat het dienstverband van de 
streektaalconsulent onlangs beëindigd moest worden.

En dat de jeugd de toekomst heeft, 
hebben diverse Achterhoekse teams 
waaronder de jongste Willemsen 

telgen, dit jaar wel even duidelijk 
gemaakt! Wat te denken van team 
Hermans, met als jongste rijder 17 
jaar en dan meteen in zijn debuut 
jaar 100 punten bij elkaar te sprok-
kelen in het WK! Hij deed dit sa-
men met de iets oudere Kenny van 
Gaalen, (al eerder wereldkampioen 
met Daniel Willemsen). Een ver-
dienstelijke 25ste plek was er weg-
gelegd voor de neefjes Keuben, dit 
ging niet geheel zonder tegenslag. 
Ook diverse Kidsandsidecar Teams 
streden dit jaar voor het hoogste bij 
de MON en zo zullen ook in 2015 

diverse teams dit voorbeeld volgen. 

opstapdag
Dus deze opstapdag (waaronder ve-
len van deze teams aanwezig zijn) is 
een mooie kweekvijver voor jonge 
enthousiastelingen. In de toekomst 
zullen zij dan begeleid worden door 
medewerkers van Kidsandsidecars. 
Dus komt allen een kijkje nemen 
met de kleintjes en een gratis ritje 
maken in een zijspan. Di alles vindt 
plaats op 8 november aan de Stel-
lingweg 2 in de Veldhoek (tussen 
Ruurlo en Zelhem).

sidecarparty en opstapdag Zijspansport
Veldhoek - Dit jaar alweer de 
13de editie van de sidecarparty 
en tevens opstapdag voor alle 
geïnteresseerden in de Zijspans-
port om eens een rondje mee te 
rijden in een zijspan, ook zul-
len de kidsandsidecar teams 
weer aanwezig zijn met diverse 
teams om zo ook de allerklein-
sten kennis te laten maken met 
de geliefde zijspansport.

In deze bijeenkomst, die om 16.00 
uur begint, hoopt Gijsbert Tomas-
sen uit Ermelo voor te gaan. Het 
thema is: “Gods plan in uw leven”. 
De zanggroep “Sonrise” zal mee-
werken aan deze samenkomst.

De toegang is vrij en na afloop 
is er koffie. Voor meer info: tel. 
0314-622878. Zie: www.stichting-
deopdracht.nl (zie ook advertentie 
elders in dit blad).

Zang- en 
ontmoetingsdienst 
Achterhoek
Zelhem - Zondagmiddag 9 november is er een zang- en ontmoe-
tingsdienst, georganiseerd door stichting de opdracht. Dit zal 
plaatsvinden in cultureel centrum De brink, stationsplein 12, Zel-
hem.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Voordelige bloemen

ALWEER ALS BESTE GETEST

VOORDEELVOORDEEL
WEEKEND



‘Het is bal’ vertelt het verhaal over 
een rijke, oudere dame die verliefd 
wordt op een jonge tennisleraar. 
Maar haar personeel wil niet dat die 
jonge vent het geld van de oudere 
dame erft, mocht ze komen te over-
lijden. Het personeel probeert er dan 
ook op allerlei manieren een stokje 
voor te steken. Hoe? Daarvoor moet 
je komen kijken…

Voor- en napret
Voor de leden van Jong Gelre die mee-
doen aan de revue begint de lol al ver 
voordat de voorstellingen plaatsvin-
den, zij beleven veel plezier tijdens 
de repetities en in de aanloop naar de 
voorstelling. Voor de schrijvers van 
het stuk begint dit zelfs al in februa-
ri, want dan wordt begonnen met het 
schrijven van de nieuwe voorstelling 
van het betreffende jaar. Het organi-
seren van de revue heeft veel voeten 
in de aarde, circa 70 leden werken 
eraan mee, maar er wordt vooral 
veel gelachen. Esther Reijrink, lid en 
onderdeel van de zanggroep, vertelt: 
“Zaterdag 8 november is de premiè-
re, dan ziet iedereen elkaar weer en 
wordt er een flinke peptalk gegeven 
voorafgaand aan de voorstelling. De 
laatste  voorstelling worden er juist 
altijd geintjes uitgehaald zoals grap-
jes die niet in de tekst voorkomen of 
het water wat iemand moet drinken 
vervangen met drank, echt lachen!”. 
Iedere avond na de voorstelling is er 
groot feest met muziek, dit kan een 
Dj zijn maar ook een fanfare. Jesse 
Makkink (toneel) vult aan: ”Boven-

dien filmen we de revue zelf en hou-
den dan in januari een filmavond, 
waarbij we weer even terugkijken 
met een hapje en een drankje. Dit is 
altijd erg gezellig!”. 

Jong Gelre
Esther en Jesse vertellen vol enthousi-
asme hoe zij het naar hun zin hebben 
bij Jong Gelre Vorden-Warnsveld. En 
niet alleen tijdens de revue, want 
Jong Gelre organiseert ook regelma-
tig leuke uitstapjes en activiteiten 
voor jong en oud (ook niet leden) 
zoals bowlen of het organiseren van 
een barbecue. Tijdens het oefenen 
voor de revue is vooral de sfeer bin-
nen de club erg prettig. Esther: “Of 
je nu nieuw bent of niet, ervaren of 
juist niet, dat maakt niet uit. We oor-
delen niet over elkaar maar helpen 
elkaar juist om beter te worden, zo 
is er veel training en ondersteuning. 
Bovendien vormt iedere groep echt 

een hecht team.”
Binnen de revue zijn de deelnemers 
verdeeld in vier groepen: dans, zang, 
toneel (volwassenen 18-34 jaar) en as-
piranten (jeugd tot 16 jaar). Lijkt het 
je ook leuk om mee te doen met de 
revue, geef je dan op! Ook is iedereen 
die geïnteresseerd is van harte wel-
kom om eens een kijkje te komen 
nemen of mee te doen. 

Data en kaartverkoop
De uitvoeringen van de revue vin-
den plaats op zaterdag 8 november, 
vrijdag 14 november en zaterdag 15 
november in Kulturhus het Dorps-
centrum in Vorden. Hier zijn ook de 
kaarten verkrijgbaar, 7 euro in de 
voorverkoop en 8 euro aan de zaal. 
Alle avonden is de zaal open vanaf 
19.30 uur, de revue start om 20.00 
uur.  Kom kijken bij een van de voor-
stellingen en zie wat Jong Gelre Vor-
den-Warnsveld te bieden heeft!

De jaarlijkse revue van Jong Gelre Vorden-Warnsveld

‘Het is bal!’
Vorden - Deze maand is het weer 
zover, de jaarlijkse revue van Jong 
Gelre Vorden-Warnsveld! Titel 
van de uitvoering van dit jaar is: 
‘Het is bal’. Laat u niet misleiden 
door de titel van het stuk, want 
de spelers staan te trappelen om 
het publiek weer flink aan het la-
chen te maken!

Jesse Makkink en Esther Reijrink van Jong Gelre Vorden-Warnsveld

Als Master van de jacht fungeert An-
dré van Leeuwen. De Fieldmasters 
zijn Boudewijn van Heuveln en Henk 
Rottinghuis. Huntmaster is Gert Lou-
rens. Rond 13.00 uur verzamelt men 
op de weide voor kasteel Vorden al-
waar wethouder Antoon Peppelman 
het jachtgezelschap welkom heet De 
1ste run start rond 13.15 uur vanaf 
de brug over de Veengoot aan de 
Hengeloseweg, vervolgens via de Del-
denseweg, Hamminkweg terug naar 
de Hengeloseweg, daarna naar de 
1ste kill bij Kasteel Kieftskamp. 

De 2de run start rond 14.00 uur. Inzet 
vanaf Kasteel Kieftskamp via Berken-
dijk, Lieferinkweg, Zomervreugdweg, 
Lindeseweg, Lindese Enk naar de 2de 
kill bij Landgoed ’t Zelle. 

De 3de run start 14.45 uur. Inzet 
Beunksteeg, Schuttestraat, Bergkap-
peweg, Kostedeweg en Schuttestraat 

naar de 3de en laatste kill op de zicht-
laan van Kasteel Vorden aan de Vor-
dense Bosweg. 
De organisatie die zeer content is met 
de loyaliteit van de verschillende land-
eigenaren hoopt op goed weer zodat 
de ‘scent’ (geur van de vos) goed blijft 
hangen en de toeschouwers prachtig 
‘hondenwerk’ te zien krijgen.

Slipjacht Vorden op zaterdag 8 november
Vorden - Zaterdag 8 november 
houdt het Jachtcomité Vorden 
(bestaande uit Albert Mulderije, 
Appie Noordkamp en Tiny Ko-
ning) de jaarlijkse (de 35ste keer) 
slipjacht. Rond 12.50 uur komen 
de Master, de huntsman en de 
fieldmaster de honden ophalen 
van de parkeerplaats bij hotel 
Bakker.

Niels Lijftogt had een zware enkelpar-
tij. Normaal gesproken geeft hij goed 
partij en trekt hij de meeste van zijn 
enkelwedstrijden naar zich toe. Nu 
moest hij echter met 21-10 en 21-11 
de winst aan zijn tegenstander laten. 
Ook Chjehrando Gasper had het las-
tig. Hij won de eerste set goed met 21-
10. De tweede set verloor hij in 21-15. 
In een spannende derde set werd het 
21-17 voor Chjehrando. Ook het en-
kelspel van Vera Velhorst ging over 
drie sets. Vera won de eerste set met 
21-11. De tweede set moest zij echter 
net met 21-19 aan haar tegenstand-
ster laten. En ook de derde set ging 
lang gelijk op. De dame van Poona 
won die echter met 21-17.  

Anne van Eeuwijk begon haar enkel-
spel sterk. Zij won de eerste set met 
21-11. De tweede set verloor ze met 
21-16  maar in de derde set kwam 
Anne goed terug en zij trok deze 
met 21-16 naar zich toe. Verrassend 
genoeg want zoveel herendubbels 
verliezen Niels en Chjehrando niet 
ging het herendubbel daarna met 21-
12, 17-21 en 21-16 naar de heren uit 
Gaanderen. Bij de dames het omge-
keerde beeld. 

Vera en Anne wonnen in drie sets 
met de setstanden 15-21, 21-15 en 
21-18. De tussenstand na zes partijen 
was dus 3-3. Gingen bijna alle voor-
gaande partijen over drie sets, bij de 

mixeddubbels vond Flash het genoeg. 
Anne en Niels wonnen met 21-16 en 
21-17 en ook Vera en Chjehrando 
wonnen in twee sets met 21-19 en 21-
18. Al met al dus weer een hele span-
nende wedstrijd met deze keer een 
verdiende eindoverwinning voor het 
badmintonteam uit Vorden.
Poona 1 – Flash Vorden 1:  3-5.

Andere uitslagen:
Flash Vorden 2 –  Didam 4:  3-5;
Thuve jeugd 1 – Flash Vorden jeugd 
1:  4-4;
Doesburg jeugd 1 – Flash Vorden 
jeugd 2:  2-6;
Flash Vorden jeugd 2 – Rianto jeugd 
1:  4-4;
Thuve jeugd 2 – Flash Vorden jeugd 
3:  8-0;
Flash Vorden opstapjeugd 1 – Vars-
seveld opstapjeugd 1:  5-3.

Winst voor Flash Vorden
Vorden - Na drie gelijke spelen heeft Flash haar eerste overwinning 
in de hoofdklasse van het badminton te pakken. Makkelijk ging het 
niet in Gaanderen tegen Poona. Er kwamen vijf driesetters aan te pas 
maar uiteindelijk trok Flash aan het langste eind.

Volgens Kooistra kan in principe ie-
dereen communiceren met bomen; 
het is een intrinsiek aangeboren ver-
mogen dat ieder mens meekreeg bij 
zijn of haar geboorte. Iedereen vangt 
signalen van de natuur c.q. bomen 
op. Meestal worden ze echter niet 
herkend, omdat we niet geleerd heb-
ben waar ze te vinden zijn in ons sy-
steem en wat het karakter van deze 
signalen is.

Het geheim van het communiceren 
met de natuur ligt in het leren je te 
verbinden met de natuur, je erover 
verwonderen en ernaar luisteren, 
ook al begrijp je vaak niet waarover 
het gaat. Als je ervoor open staat, 
heeft de natuur en de bomen veel te 
bieden. In onze maatschappij is dat 
beperkt tot de genoemde meetbare 
nuttigheden (hout, vruchten, zaden, 
zuurstof, schaduw en beschutting te-
gen de wind). 

De titel van de lezing verwijst naar 
het tweede boek van Maja Kooistra 
dat in 2003 uit kwam (‘De kracht van 
bomen’ van uitgeverij Kosmos Z&K). 
Ze verrichtte ruim 40 jaar weten-
schappelijk onderzoek op het gebied 
van de fysische geografie en bodem-
kunde en was excellent wetenschap-
pelijk onderzoeker bij het Ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en Vis-
serij (in Wageningen). Daarna runde 
Kooistra tien jaar een eigen bodem-
kundig bedrijf dat onderzoek uitvoer-
de voor archeologen. 
Aanvang: 20.00 uur. Entree: voor le-
den van Vereniging Bomenbelang 
gratis, niet-leden 5 euro. Voor meer 
informatie: www.bomenbelang.nl en/
of www.bomen.org.

De kracht van bomen
Vorden - Bomen zijn meer dan 
een nuttig object. Ze leveren 
hout, vruchten, zaden, zuurstof, 
beschutting tegen de wind en 
schaduw op (te) warme dagen. 
Maar bomen geven mensen ook 
rust en energie, fungeren voor 
ons als spiegel met hun overle-
vingsstrategieën, maken land-
schappen tot vitale gebieden 
waar we met plezier verblijven en 
verbinden hemel en aarde. Aldus 
Maja Kooistra. Ze komt op uitno-
diging van Vereniging Bomenbe-
lang Bronckhorst op vrijdag 21 
november naar het Kulturhus 
(het voormalige Dorpscentrum) 
aan de Raadhuisstraat in Vorden 
voor een lezing over ‘de kracht 
van bomen’.

In september 2009 is er een groots 
opgezette reünie georganiseerd met 
een geweldige opkomst. Het enthou-
siasme bleef niet tot die dag beperkt. 
“Over vijf jaar weer?” heeft men die 
dag meerdere keren gehoord. We 
zijn nu vijf jaar verder en we willen 
jullie graag weer ontmoeten. Kortom, 
twijfel niet langer en meld je vandaag 

nog aan! We rekenen op je komst.
Voor meer inlichtingen, bel of mail 
naar: Anne Heitling- Lenselink, Stel-
venseweg 19A, 4921 PL Made, tel. 
0162 684841 of e-mail: jmheitling@
hetnet.nl. Of Jansje Klein Lebbink, 
Kerkplein 2, 7437 AL Bathmen, tel. 
0570 541502 of e-mail: 
info@jwruiterkamp.nl .

Herinnering: 

oproep reünie huishoudschool 
Vorden, leergang 1959
Vorden - De uitnodigingen voor de reünie van de huishoudschool op 
22 november zijn een half jaar geleden verstuurd, maar….helaas heeft 
nog niet iedereen gereageerd. Misschien ben je het vergeten of de brief 
kwijt. Of wellicht twijfel je nog? Meldt je alsnog aan en mis deze reü-
nie niet, want er wacht je een gezellige middag waarin ook dit keer de 
ontmoeting, de herinnering en het gezellig samenzijn centraal staan. 
De middag wordt afgesloten met een buffet.

Bij het beluisteren zal ook de leek 
kunnen ervaren hoe wezenlijk de 
karakterverschillen zijn en hoe een 
pianist daarmee omgaat. Het is na-
tuurlijk ook de bedoeling dat belang-
stellenden zelf achter de vleugels 
plaatsnemen om te ervaren wat een 
instrument meegeeft aan klank, aan-
slag en beleving. Deze middag wordt 
door eigenaren en pianisten Rita Bos-
hart en Jack van Dodewaard georga-
niseerd. 

Niet alleen voor liefhebbers van pia-
nomuziek en pianospelen, maar ook 

voor de (semi) professional die zich 
aan het oriënteren is op de aanschaf 
van een vleugel. Een gesprek over 
de do’s en don’ts kan dan waardevol 
zijn. Beide eigenaren zijn ervan over-
tuigd dat de keuze van een instru-
ment niet alleen een kwestie is van 
kleur en prijs maar vooral van gevoel 
en affiniteit. Op dat aspect zal deze 
middag dan ook de nadruk worden 
gelegd met natuurlijk veel fijne pia-
nomuziek. Het Klavier bevindt zich 
op Industrieterrein Het Werkveld, 
Ambachtsweg 2A in Vorden. Zie ook: 
www.het-klavier.nl

Demonstratie vleugels bij 
Het Klavier
Vorden - Zaterdag 8 november tussen 12.00 en 15.00 uur is iedereen 
van harte welkom bij Het Klavier in Vorden om te luisteren naar een 
demonstratie van verschillende vleugels. Alle instrumenten zijn van 
zeer goede kwaliteit maar uiteenlopend in prijsklasse, lengte en ka-
rakter.

Dit jaar vindt de show in het clubhuis 
van Postduivenvereniging Roderlo 
aan de Ventersteeg in Ruurlo plaats. 
Er worden tweehonderd vogels voor 
de show ingebracht verdeeld over 

vijftien inzenders. De show is zater-
dag van 11.00 tot 20.00 uur en zon-
dag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. 
De toegang is gratis.

Gezamenlijke clubtentoonstelling 
vogelverengingen Ruurlo en Vorden
Ruurlo - ogelvereniging Ruurlo en Omstreken organiseert in samen-
werking met vogelvereniging De Vogelvriend uit Vorden zaterdag 8 en 
zondag 9 november hun gezamenlijke clubtentoonstelling.

Zij gaan samen luisteren naar een le-
zing door Dhr. Jan Terlouw. De avond 

wordt gehouden in de Eekschuur en 
de aanvang is 19.45 uur.

Vrouwenbeweging Passage 
Warnsveld-Buiten
Warnsveld - Op donderdag 13 november houden de dames van Passa-
ge-Buiten een gezamenlijke avond met de dames van Passage-Dorp.



- Advertorial - 

Gezond leren zorgen 

Betere balans voor 
mantelzorgers dankzij 
online zelfhulp 
Amsterdam, 30 oktober 2014 – Veel mensen krijgen in hun leven te maken 
met zorg voor een naaste. Voor een zieke partner, gehandicapt kind of de-
menterende ouder. Deze mantelzorg wordt vaak vanzelfsprekend gevon-
den, maar door het zorgen voor een ander vergeet de mantelzorger soms 
zichzelf. Het evenwicht tussen zorgen en ontspanning raakt hierdoor ver-
stoord met overbelasting tot gevolg. Stichting mirro biedt mantelzorgers 
een handvat om signalen van overbelasting te herkennen met de zelfhulp-
website www.gezondzorgen.mirro.nl.

1,5 miljoen Nederlanders geven in-
tensief of langdurig mantelzorg. 14% 
van hen, ongeveer 220.000 personen, 
voelt zich tamelijk zwaar tot zwaar 
belast. Zij zijn moe, voelen zich op-
gejaagd, slapen slecht en genieten 
minder van het leven. Daarom biedt 
Stichting mirro ondersteuning om 
gezond te leren zorgen via gezond-
zorgen.mirro.nl. Daar vind je onder 
meer de volgende tips:

•	 Goede balans vinden
Zorgen voor een ander vergt ener-
gie. Het is belangrijk om een goede 
balans te vinden tussen het zorgen 
en ontspanning om de batterij 
weer op te laden. Veel mantelzor-
gers vinden het moeilijk tijd voor 
zichzelf te nemen, omdat ze het 
gevoel hebben de ander tekort te 
doen. Maar om zorg beter te kun-
nen volhouden, is het juist van 
belang om eigen tijd in te plannen 
om zo nieuwe energie te krijgen.

•	 Grenzen stellen
Vaak gebeurt zorgen voor een an-
der naast een baan, gezin en hob-
by’s waardoor een dag soms te kort 
lijkt. Om de dag overzichtelijk te 
maken, is het nodig om grenzen te 
stellen. Dit betekent af en toe nee 
zeggen als het niet goed uitkomt. 
Mensen die dit lastig vinden, kun-
nen de andere persoon bedenktijd 
vragen. Dan is er even tijd om over 
het verzoek na te denken en om te 
kijken of er iets anders te regelen 
is.

•	 Hulp vragen
Mantelzorgers vinden het moei-
lijk om familie of vrienden hulp te 
vragen of aangeboden hulp te ac-
cepteren omdat ze anderen niet 
lastig willen vallen. Maar het is 
juist goed om wel hulp te vragen 
en aangeboden hulp aan te ne-
men om er zo zelf even tussenuit 
te kunnen. Ook is het mogelijk via 
de vrijwilligerscentrale of andere 
organisaties in de buurt extra hulp 
in te schakelen.

•	 Veranderen of loslaten
De confrontatie met de ziekte van 
een naaste zet meestal alles op 
z’n kop; zeker wanneer dit plotse-
ling gebeurt. Vaak liggen mensen 
nachtenlang te piekeren, maar het 
verandert de situatie niet en levert 
stress op. Het beste is om de situ-
atie te proberen te accepteren en 
te kijken hoe deze draaglijker ge-
maakt kan worden. Bijvoorbeeld 
door te kijken naar mogelijke aan-
passingen in huis zodat de zorg-
vrager weer zelf dingen kan doen.

Ben jij een mantelzorger?
Op gezondzorgen.mirro.nl worden 
deze aandachtspunten uitgebreid 
behandeld. In de online zelfhulp-
module kun je aan de slag gaan met 
concrete tips en oefeningen én krijg 
je inzicht in wat jouw belangrijkste 
aandachtspunten zijn. 

De site is volledig gratis en anoniem.

Sander: ”Het werk heeft veel met 
feesten, partijen en leuke gebeurte-
nissen te maken. Bovendien is het 
afwisselend en maak je leuke dingen 
mee. Zo heb ik pas geleden nog een 
bezoek gebracht aan het Champagne 
gebied; een fantastische ervaring!”. 
Dat hij voor zichzelf wilde beginnen 
was op een gegeven moment wel dui-
delijk, maar waar? “Ik wilde graag 
voor mezelf beginnen en ik heb ver-
schillende plaatsen overwogen. Maar 
ik ben gewoon gek op dit dorp, dus 
dat ik mijn eigen zaak kon beginnen 
in Vorden was helemaal top!”. 

Onder Mitra’s vleugels
Voordat Sander Pardijs de winkel 
overnam, was de slijterij nog een 
Mitra en in handen van Wilbert Gro-
tenhuys. Na de overname bleef het 
in eerste instantie een Mitra slijterij. 
Sander: “De eerste jaren als Mitra 
was wel fijn. Je begint net voor jezelf 
en bent nog zoekende. Dat veel din-
gen, zoals de reclame en dergelijke, 
al vanuit Mitra geregeld werden, was 
best fijn. Maar jaren later dacht ik: nu 
weet ik zelf wel een keer wat ik wil”. 

Eigen weg 
En dat blijkt. Sander Pardijs organi-
seert verschillende proeverijen, zo-
als een wijnproeverij of de Whiskey 
Trail. Ook is het assortiment steeds 
meer uitgebreid, zo is het nu ook 
mogelijk om tapjes en sta-tafels te 
huren. Bovendien is er sprake van 
een samenwerking met Keurslagerij 
Vlogman en Party Service Achter-
hoek, waardoor zij samen een com-
pleet feest kunnen regelen. Tenslotte 
is Sander ook steeds weer op zoek 
naar nieuwe aanwinsten voor het as-
sortiment. 

Wijnproeverij
Om het jubileum te vieren, staat er 
op zaterdag 8 november van 12.00 tot 
16.00 uur een wijnproeverij gepland. 
Veel mooie wijnen zullen de revue 
passeren, er zal het nodige over de 
verschillende wijnen verteld worden 
en uiteraard kan er volop vergeleken 
en geproefd worden! Opgeven is niet 
nodig en de toegang is gratis. Kaas-
handel Bakker uit Lochem zorgt voor 
een lekker stukje kaas tussendoor. De 
proeverij vindt plaats in de slijterij 
aan de Dorpstraat 22 in Vorden. 

Jubileumactie
Ook geeft Sander Pardijs, ter ere van 
het jubileum, op donderdag 6, vrijdag 
7 en zaterdag 8 november korting op 
het gehele assortiment. Zie de adver-
tentie elders in deze krant voor de 
voorwaarden. 

Kijk voor meer informatie op www.
slijterijvorden.nl of hou de facebook-
pagina ‘Slijterij en wijnhandel Sander 
Pardijs’  in de gaten voor de laatste 
nieuwtjes.

“Dat ik de kans kreeg om voor mezelf te beginnen in Vorden; echt top!”

Sander Pardijs viert 10-jarig jubileum
Vorden - Deze maand is het tien 
jaar geleden dat Sander Pardijs 
de slijterij overnam en voor zich-
zelf begon. Jaren had hij al in de 
slijterij gewerkt, de passie voor 
het werk was er dus zeker. Toen 
Sander de mogelijkheid kreeg om 
de winkel over te nemen, greep 
hij dit met beide handen aan. Nu 
tien jaar later, blikt hij terug.

Sander Pardijs met een fles Vordense Roem. Op het etiket staat een foto van zijn vader en 
grootvader op de fiets. In de rechterbovenhoek van het etiket staat een oude foto van het 
huidige pand afgebeeld.

Twence is een organisatie dat afval 
omzet in grondstoffen, bouwstoffen 
en bijvoorbeeld stroom!  Bewust om-
gaan met energie wordt al vroeg met 

de paplepel ingegoten. De voetbaltas-
sen zijn natuurlijk in de Ratti huis-
kleur groen. Voetbalvereniging Ratti 
bedankt Twence voor de sponsoring.

Tassen voor mini F-jes Ratti

Kranenburg - Ook het min F team van Ratti is blij gemaakt met heuse 
voetbaltassen van hun sponsor Twence.

Wilma Raggers (Twence) met een afvaardiging  van de Ratti mini F spelers.

Er verschenen in totaal 360 lopers 
aan de start. Hanzeport organiseerde 
de crossloop in samenwerking met 
Natuurmonumenten die het natuur-
gebied ’t Grote Veld beheert. Jorik 
Huizinga (37) uit Doetinchem won de 
crosssloop over vijftien kilometer. Hij 

kwam een paar seconden tekort om 
het parcoursrecord van 56.21 minu-
ten van vorig jaar te evenaren. 
De loop over 7.5 kilometer werd bij 
de mannen gewonnen door de 23-ja-
rige Gerjan de Ruiter uit Zutphen in 
een tijd van 26.23 minuten. Daarmee 

werd hij tevens clubkampioen van 
Hanzesport. Tweede werd Ab Reur-
slag (54) uit Lochem die op een halve 
minuut van De Ruiter finishte. Astrid 
Lensink uit Lochem was de snelste 
vrouw op deze afstand (31.51). De 
Kidsrun tot met twaalf jaar (1500 
meter) werd bij de meisjes gewonnen 
door Juliet Dieperen uit Warnsveld 
(7.46 minuten) en bij de jongens door 
Teun Bijnsdorp uit Zutphen (7.40). 
Voor uitslagen clubkampioenschap-
pen Hanzezport: www.hanzesport.nl

Jorik Huizinga wint crosssloop over vijftien kilometer

Gerjan de Ruiter clubkampioen 
Hanzesport tijdens Grote Veldloop
Vorden - Onder ‘zomerse’ omstandigheden vond zondag 2 november 
de jaarlijkse Grote Veldloop van Atletiekvereniging Hanzesport Zut-
phen vanaf Free-Wheel Sport en Recreatie aan de Netwerkweg in Vor-
den plaats. De Grote Veldloop vormde tevens over de afstand van 7,5 
kilometer het clubkampioenschap van Hanzesport.

De wedstrijd begon voortvarend voor 
de dames uit het acht kastelen dorp. 
Met de goede servicedruk van Dash, 
kwam HSC totaal niet aan het vol-
leyballen toe. Binnen no-time stond 
Dash met 19-7 voor en maakten de 
rood zwarten weinig fouten. In 17 
minuten was de eerste set voorbij en 
stond er een set stand van 9-25 op het 
telbord. 
De tweede set begon Vorden met 3 
andere speelsters in de basis waaron-
der Carlijn Berendsen. Ook HSC paste 
wat wissels toe waardoor ze aan het 
begin van de set nog redelijk mee 
konden komen. Mede door het sco-
rende vermogen aan Vordense zijde 

konden de dames een gat slaan. De 
goede pass van onder andere Ilona 
Kortstee, kon Dash aan alle kanten 
scoren. Met 13-25 was de voorsprong 
0-2 in sets. 
De derde set is het altijd onzeker of 
Dash het waarmaakt om de goede 
lijn door te trekken. De zwart roden 
maakte korte metten met de verde-
diging van HSC. Vele aces en harde 
aanvallen maakte het verschil in de 
derde set. Ook deze set werd afge-
maakt met de set stand van 13-25 
voor de Vordenaren. 

Coach Henk Wahl gaf zijn dames te 
kennen dat alleen de volle winst goed 

genoeg was. Met dit gegeven werd de 
vierde set gestart. Met een 0-5 voor-
sprong nam de coach van HSC zijn 
eerste time-out. Met verschillende 
directe punten liet Dash geen spaan 
heel van het jong ogende HSC. De ver-
schillende pass technieken werden 
aan Hierdense zijde toegepast, maar 
niks leek te helpen. Dash denderde 
over HSC heen en zo was met een set-
stand van 10-25 de 0-4 overwinning 
voor Vorden een feit. Mede door het 
punt verlies van VCV, heroverd Dash 
weer de koppositie in de tweede di-
visie B.

Zaterdag 8 november spelen de da-
mes van Dash weer in Vorden tegen 
de Babbel/SSS 1. Dit belooft een span-
nende wedstrijd te worden tussen de 
nummer 1 en de nummer 3. Komt 
dat zien in de sporthal ‘t Jebbink op 8 
november om 17.45 uur.

Dash verovert koppositie na ruime 
overwinning in Hierden
Vorden - De Vordense dames mochten dit keer afreizen naar Hier-
den. Bij aankomst waren de dames van Dash erg onder de indruk van 
de tegenstander. Ruim een uur voor de wedstrijd begon HSC met de 
warming-up. De 11e plek op de ranglijst was voor Dash nietszeggend, 
want er moest gevochten worden voor ieder punt.

Magdaleen Haverkamp, op verschil-
lende locaties bekend met haar bus 
“Chocolade op wielen”, zal ons laten 
zien hoe zij verschillende soorten 
bonbons maakt. De dames mogen 

ook zelf aan de slag. En daarna proe-
ven! Hebt u familie of vriendinnen 
die graag mee willen komen, dan zijn 
zij ook van harte uitgenodigd en tot 
niets verplicht.

Oecumenische vrouwengroep 
Wichmond-Vierakker
Wichmond/Vierakker - Alle damesleden die van chocolade houden, 
worden van harte uitgenodigd om op woensdagavond 12 november 
om 19.30 uur naar het gebouw Withmundi te komen in Wichmond.
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Kavel 1 – perceelopp. 288 m² - woonopp. 75 m² - € 239.500,- v.o.n.
Kavel 2 – perceelopp. 304 m² - woonopp. 75 m² - € 226.000,- v.o.n. 
Kavel 3 – perceelopp. 369 m² - woonopp. 75 m² - € 238.000,- v.o.n.
Kavel 4 – perceelopp. 409 m² - woonopp. 75 m² - € 245.000,- v.o.n. 

STUYT 
architecten

4 BOUWKAVELS met bouwplan op het terrein van Teger aan de Stationsstraat te Ruurlo. 

WONEN EN WERKEN OP ÉÉN PLEK IN RUURLO
V.A. € 226.000,- V.O.N.

Aan de rand van het bedrijventerrein “Ruurlo”, nabij het NS-treinstation 
en op loopafstand van het gezellige winkelcentrum van Ruurlo met al 
haar winkelvoorzieningen, ligt de prachtige locatie van deze NIEUW TE 
BOUWEN WOONHUIZEN met BEDRIJFSRUIMTE. Deze nieuw te bouwen 

bedrijfswoningen maken onderdeel uit van een kleinschalig nieuwbouwproject 
van 4 moderne woonhuizen met bedrijfsruimte van circa 40 m². Naast het 
creatieve ontwerp van Stuyt architecten zijn er nog veel inspraakmogelijkheden. 
Oplevering begin 2015.

De eerste koper rijdt een jaar lang 
gratis in een Fiat.

TEGER



Het was de slechtste wedstrijd van 
Vorden 1 dit seizoen en aangezien 
ook AZC weinig vernuft en fraaie 
voetbalstaaltjes op de mat legde, kon 
er al met al gesproken worden van 
een matige wedstrijd. Maar dat is 
het voetbaltechnische gedeelte want 
de passie en de strijd was wel ruim 
voldoende deze middag. Aangezien 
er ook nog eens een straffe wind 
stond en het veld erg glad was, zijn 
de ingrediënten direct genoemd van 
een wedstrijd die het beste als fysiek 
omschreven kon worden. Vooral in 
de 2e helft was het bij vlagen meer 
‘vrij worstelen’ dan een voetbalspel 
en beide verzorgers moesten al met al 
ieders meer dan tien keer het veld be-
treden om blessures te behandelen. 
De toon van de wedstrijd werd in de 
3de minuut al gezet, toen laatste man 
Bas Kortstee na een inspeelpass naar 
het middenveldkeihard onderuit 
werd gehaald door een tackle van de 
linksbuiten. Vanuit de middencirkel 
op zeker 25 meter afstand verzuimde 
de scheidsrechter geel te trekken en 
daarmee de grens aan te geven. AZC 
wist toen dat het door kon gaan met 
het constant druk zetten van de te-
genstander en proberen met flinke 
fysieke duels het spel van Vorden te 
ontregelen. In balbezit speelde AZC, 
met de wind in de rug, constant de 
lange bal richting de dreigende bui-
tenspelers en van daaruit werd er 
met veel inzet en passie de aanval 
opgezet. Al met al leverde dit veel 
aanvalsmogelijkheden op, maar bit-
ter weinig kansen.

Aan de andere kant wilde Vorden zo 
snel mogelijk in haar ritme komen 
en dat was erg lastig in deze wedstrijd 
doordat er constant sprake was van 
fysieke duels, duwtjes in de rug, veel 
onderbrekingen door vrije trappen 

en blessurebehandelingen. Toch luk-
te het Vorden om de eerste storm te 
doorstaan en na zo’n minuut of 20 á 
25 kwam Vorden er steeds beter ‘uit’. 
Het leverde niet direct grote kansen 
op, maar het was duidelijk dat het 
team van trainer Michel Feukkink 
voetbal technisch de iets betere ploeg 
was.

Wederom was het jammer dat de 
scheidsrechter in de 25ste minuut 
een situatie op zo’n 35 meter afstand 
moest beoordelen. Een overtreding 
op de opkomende rechtsback Bart 
Stokman werd door vriend en vij-
and gezien als ‘binnen de beruchte 
lijnen’, maar de scheidsrechter legde 
de bal heel veilig net buiten de zij-
lijn van het 16-metergebied. In de 
allerlaatste minuut van de 1ste helft 
ging Daan Horstman er aan de rech-
terkant vandoor en met een prima 
voorzet gaf hij Koen Oosterhuis de 
gelegenheid om met het hoofd de 1-0 
aan te tekenen, maar zijn kopbal ging 
net over. In de 2de helft ging AZC fu-
rieus van start en het leverde een vol-
ledig overwicht van de runner-up uit 
Zutphen op. Eerst kon Bas Kortstee 
nog een verkeerde terugspeelbal zelf 
corrigeren, maar in de 49ste minuut 
was het toch raak toen Dekker de 1-0 
binnen schoot. 
Nog geen 5 minuten later was het al 
2-0 toen linksbuiten met een prima 
actie zowel Stokman als Eggink pas-
seerde en op de achterlijn de bal 
prima terug trok en de 2-0 binnen 

tikte. Vorden keek voor het eerst dit 
seizoen tegen een achterstand aan 
en had dus nog een half uur om dit 
om te buigen. Vooral in het laatste 
kwartier toen met Niek Nijenhuis en 
Frank Hiddink twee invallers het veld 
betraden waardoor het aantal spitsen 
op vier kwam te staan, ging Vorden 
met man en macht proberen om 
nog een punt uit het vuur te slepen. 
Maar verder dan een werkelijk schit-
terende vrije trap van Daan Horst-
man kwamen de geel-zwarten niet 
en zodoende sloop AZC dichterbij op 
de ranglijst en staat Vorden 1 nu nog 
steeds bovenaan met twee punten 
voorsprong op de club uit Zutphen.

Uitreiking presentatiegids
Presentatiegids v.v. Vorden seizoen 
2014-2015 uitgereikt aan Hanny Hen-
driksen van de Herberg. Vlak voor 
het vertrek van de supporterstrein 
naar Zutphen werd in de Herberg, 
door voorzitter William van der Veen 
terecht het ‘2e clubhuis van v.v. Vor-
den’ genoemd, de presentatiegids van 
het seizoen 2014-2015 gepresenteerd. 
Het eerste exemplaar werd uitgereikt 
aan een sponsor die reeds 35 jaar aan 
v.v. Vorden is verbonden en ‘Hanny 
van de Herberg’, nam deze geste in 
dank aan. De presentatiegids is voor 
het tweede achtereenvolgende jaar 
uit gebracht en zal deze week bij alle 
leden (per huishouden) en sponsoren 
in de bus verschijnen. De gids geeft 
een mooi beeld van de 85-jarige club 
anno 2014.

Vorden 1 lijdt eerste nederlaag 
maar blijft koploper
Vorden - Vorden 1 heeft afgelo-
pen zondag uit tegen AZC haar 
eerste nederlaag van het seizoen 
geleden. In een prachtige am-
biance waar het ‘geel en zwart’ 
goed vertegenwoordigd was op 
het met 700 toeschouwers om-
zoomde hoofdveld van het com-
plex van AZC, werd met 2-1 verlo-
ren van de runner-up van 3c. Vor-
den 1 blijft met 21 punten uit 8 
wedstrijden nog steeds koploper 
en heeft een voorsprong van 2 
punten op de nummer twee AZC.

Na 20 minuten viel het eerste tegen-
doelpunt, 0-1. De Ratti dames moes-
ten zich herpakken en speelden de 
laatste 20 minuten van de eerste helft 
beter. Hierdoor ontstonden gelijk 
kansen. Ruststand bleef 1-0. In twee-
de helft begonnen de Ratti dames 
meteen sterk en creëerden meerdere 
kansen. In de 50ste minuut speelde 

de tegenpartij een lange bal over de 
verdediging, waardoor een speelster 
één op één kwam te staan met Ratti 
keepster Hanneke Nijenhuis. Hier-
uit werd gescoord, 2-0. Nog geen vijf 
minuten later wist een tegenstander 
wederom één op één op de keeper te 
komen, 3-0. 

In de 65ste minuut werd aan Ratti zij-
de nog een eigen doelpunt gemaakt, 
waardoor de stand op 4-0 kwam. Rat-
ti herpakte zich weer en de dames 
bleven druk zetten. Ratti had een 
paar mooie kansen, maar waar de 
tegenpartij de kansen wel afmaakte 
lukte de Ratti dames dit niet. In de 
85ste minuut gaf Kim Heuvelink een 
steekpass op Els Berenpas die de bal 
nog net wist binnen te tikken, 4-1. 
Dit bleek ook de eindstand te wor-
den. Volgende week een uitwedstrijd 
tegen VIOS Beltrum.

Verlies Ratti dames
Kranenburg - Op de laatste war-
me dag van het jaar hadden de 
Ratti dames een thuiswedstrijd 
tegen Erix/KSV. Beide teams had-
den evenveel punten. De winnaar 
van de wedstrijd zou de koppo-
sitie innemen. De eerste helft 
waren de dames van Erix/KSV de 
sterkere partij. De Ratti dames 
moesten in de wedstrijd komen, 
er werd haastig gespeeld en de 
tegenstander kon hiervan profi-
teren.

Sociï had vanaf de eerste minuut een 
duidelijk veldoverwicht in een wed-
strijd die het vooral op het midden-
veld speelde. In de aanvalslinie kon 
Sociï evenwel nauwelijks gevaarlijk 
worden, dit was een verdienste van 
de verdediging van Klein Dochteren. 
Deze zat kort op de aanvallers van So-
ciï die daardoor niet goed uit de verf 
kwamen. Ook de andere zwart-witten 
deinsden niet terug voor een duwtje 
of een tikje maar hielden het deson-
danks wel sportief. 
Het zal twintig minuten geduurd 
hebben voordat Sociï voor het eerst 
gevaarlijk kon worden uit een corner, 
maar een doelpunt viel vooralsnog 
niet. Omdat de eindpass ook nog eens 
veelvuldig faalde werd het een eerste 
helft met bijzonder weinig kansen. 
Toch kreeg Sociï nog een levensgrote 
kans via Roy Eulink die op aangeven 
van Kevin Esselink de paal trof. Klein 
Dochteren stelde zich tevreden met 

wat dode spelmomenten waarmee 
men in ieder geval het doel van Hen-
ry Vreeman even van dichtbij kon be-
kijken. De rust werd bereikt met een 
stand van 0-0.’

Na de rust bleek Sociï een stuk ge-
vaarlijker dan in de eerste helft. Ke-
vin Esselink was al snel dicht bij een 
doelpunt met een schot maar dat 
ging rakelings langs de kruising. Zo’n 
vijf minuten na rust mocht Sociï hal-
verwege de helft van Klein Dochte-
ren vanaf links een vrije trap nemen. 
Gert-Jan Loman sneed deze prachtig 
aan en legde de bal bij de tweede 
paal. Daar stond Dubaern Besseling 
frank en vrij om de bal hard binnen 
te koppen; 0-1. Bij deze stand kon 
Sociï het zich permitteren om wat 
vrijblijvender te voetballen en Klein 
Dochteren gaf ook wat meer ruimte 
weg. In zijn geheel kwam Sociï veel 
vaker in de buurt van het vijandelijke 

doel maar de meeste doelpogingen 
moesten worden getypeerd als “mo-
gelijkheden”. 
Gert-Jan Loman was het dichtst bij 
een doelpunt maar schoten van hem 
gingen naast en op de keeper. De 
gastheren werden ondertussen wel-
geteld één keer gevaarlijk met een 
van richting veranderd schot. Daarbij 
onderscheidde Henry Vreeman door 
de bal op de lat te tikken. Het enige 
dat nog ontbrak aan de wedstrijd was 
de genadeklap van Sociï. Deze werd 
toegediend door Dubaern Besseling 
die zich ontpopte tot kopspecialist. 
Een corner van Marco Vreeman werd 
bij de tweede paal wederom snoei-
hard ingekopt door hem. Met nog vijf 
minuten te gaan was het 0-2 en viel 
er geen gevaar meer te duchten. De 
wedstrijd ging als een nachtkaars uit 
en Sociï mocht de drie punten in de 
tas pakken.

Volgende week staat voor Sociï een 
stevige tegenstander te wachten. 
Oude bekende Voorst komt dan op 
bezoek in Wichmond. Tegen deze 
ploeg zijn in het verleden aardige 
wedstrijden uitgevochten. De laatste 
onderlinge wedstrijden gingen pijn-
lijk verloren voor Sociï, er is dus nog 

wat recht te zetten. De aanvangstijd 
van deze wedstrijd is 14.00 uur.

Uitslagen 1 november
Sociï D1 – SV Basteom D2; 4-3
Vorden E2 – Sociï E1; 0-18
AZC E3 – Sociï E2; 7-4
Sociï ME1 – Etten ME1; 3-2
HC ’03 F3 – Sociï F1; 1-5

Uitslagen 2 november
Klein Dochteren 1 – Sociï 1; 0-2
Voorst 2 – Sociï 2; 1-1
Loenermark 6 – Sociï 3; 1-6
Sociï 4 – Brummen 6; 4-2
Sociï 5 – Warnsveldse Boys 6; 1-0
Sociï VR1 – Ruurlo VR1; 0-1

Programma 8 november
Brummen D4 – Sociï D1
Sociï E1 – Zelhem E1
Sociï E2 – Vorden E4
Sociï ME1 – Kilder ME1
Sociï F1 – Warnsveldse Boys F8\

Programma 9 november
Sociï 1 – Voorst 1
Sociï 2 – Brummen 4
Sociï 3 – SV Basteom 5
FC Zutphen 4 – Sociï 4
Klein Dochteren 4 – Sociï 5
FC Zutphen VR1 – Sociï VR1

Sociï wint lastige pot bij Klein Dochteren
Wichmond - Sociï moest het op een mooie herfstdag in november op-
nemen tegen Klein Dochteren, een ploeg uit het rechter rijtje. De ploeg 
staat evenwel te boek als stug en daarom mocht er van onderschatting 
geen sprake zijn. Dwars over het veld in Klein Dochteren joeg gedu-
rende de gehele wedstrijd een straffe wind die er af en toe voor zorgde 
dat het balletje raar over de mat rolde. Het veld zelf was ook niet al te 
best waardoor het lastig was om verzorgd voetbal te spelen.

Het is zijn vijfde marathon dit jaar. 
Na Apeldoorn, Barcelona, Enschede 
en Sneek, was Frankfurt zijn 5e dit 
jaar. Hij wilde eind dit jaar één op 
één lopen. Ton is ook oprichter van 
de hardloopgroep Runners Vorden, 
waar in groepsverband wekelijks met 
elkaar getraind wordt. Kijk voor meer 
informatie: 
www.runners-vorden.nl

Vordenaar 
loopt 62ste 
marathon
Vorden - De Vordense hardloper 
Ton ten Have heeft op 62-jarige 
leeftijd, zijn 62ste marathon ge-
lopen. De 62ste marathon vond 
plaats in Frankfurt en liep hij in 
3:39:04 en werd 30ste in de klasse 
M 60.

De voorzitter Evert Thalen ging in het 
kort in op de bridgehistorie in Vor-
den. Om 11.00 uur werd het jubile-
umbridgetoernooi geopend. Er werd 
top-integraal gespeeld in drie lijnen.
In de middagpauze werden de leden 
getrakteerd op een uitgebreide lunch, 
uitstekend verzorgd voor het Dorps-
centrum. Na de lunch werden de 
bridgers weer in stemming gebracht 
met het zingen van speciaal voor deze 
gelegenheid gecomponeerd lied op de 

Bridgeclub Vorden viert 
10-jarig jubileum in Kulturhus

Vorden - In 2004 zijn de beide Vordense bridgeclubs samengevoegd 
tot Bridgeclub Vorden. Dit jaar bestaat de Bridgeclub Vorden dus 10 
jaar en dat werd afgelopen zaterdag met een speciale jubileumbridge-
drive gevierd. Bijna 80 bridgers, allemaal leden van BC Vorden, werden 
om 10.30 uur met koffie en cake ontvangen in de grote zaal van het 
Dorpscentrum.

wijze van ‘Mn Opa’. Op zaterdagmid-
dag werden vier ronden gespeeld. Er 
was voldoende tijd om een drankje te 
nuttigen. In de pauze vertelden Ton 
Simonis en José Walter-Kilian een 
prachtig verhaal en kregen door hun 
bijdrage de lachers op hun hand. 

Het bestuur was heel tevreden dat 
er in de grote zaal gespeeld kon wor-
den. Het ledenaantal op de maandag-
avond is nog steeds groeiend en er 
wordt voor de maandagavond naar 
een ruimere locatie gezocht. De grote 
zaal blijkt daar heel geschikt voor. Na 
afloop kreeg het bestuur veel com-
plimenten voor het organiseren van 
deze jubileumdag. De dag werd afge-
sloten met een heerlijk stamppotbuf-
fet in De Soos.



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

Cor Kil, coördinator en woordvoer-
der van het Longpunt de Achterhoek 
Doetinchem, bedankte aan het eind 
van de bijeenkomst bezoekers, spre-
kers, medeorganisatoren en vrijwil-
ligers van het Slingeland Ziekenhuis 
en het Longfonds voor hun inzet in 
dit tweede jaar van het bestaan van 
het Longpunt. Hij had een speciaal 
dankwoord voor de sponsoren, de 
chauffeurs van het golfkarretje die de 
bezoekers comfortabel van en naar 

de parkeergarage vervoerden en de 
vrijwilligers die alle bijeenkomsten 
voor de koffie/thee zorgden. 

De bijeenkomsten van Longpunt de 
Achterhoek vinden ook volgend jaar 
maandelijks afwisselend in Doe-
tinchem, Winterswijk en Zutphen 
plaats. Data, locaties en thema’s 
vindt u op de website van het rayon 
Gelderland van het Longfonds, www.
gelderland.longfonds.nl

Longpunt de Achterhoek over 
WMo en chronisch zieken
Doetinchem - tijdens de lotgenoten contactmiddag van het Longpunt 
in Doetinchem vertelden Liesbeth van Leeuwe, beleidsmedewerkster 
Wmo gemeente Doetinchem en Astrid van Delden, sociaal Juridisch 
Dienstverlener MEE oost/Gelderland over de wijzigingen die de rege-
lingen AWbZ en Wmo per 1 januari ondergaan. De 85 belangstellen-
den maakten gretig gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van 
vragen aan de aanwezige professionals en voor ongedwongen lotgeno-
tencontact.

Normaal gesproken is het in deze tijd 
van het jaar een graad of 10 maar de 
deelnemers moesten nu onder zo-
merse temperaturen hun ronden af 
leggen. De categorie Inters moesten 4 
ronden afleggen en de Nationale deel-
nemers reden 3 keer het parcours. De 
heren en dames kregen 3 mooie cross 
proeven voorgeschoteld. De 1e proef 
was op het circuit “de Kappenbulten” 
in Halle. Proef 2 was aan de Jolinkdijk 
en dat was een waar spektakel in het 
begin van de proef. De medewerkers 
van de Z.A.M.C. hadden bij de “Spek-
takelproef” een gat gegraven gevuld 
met water. Daar moest iedereen door 
heen en zowel de deelnemers als het 
in grote getale opgekomen publiek 
kon daar volop genieten. Menig deel-
nemer nam daar een duik in het wa-
ter en werd door het publiek getrak-
teerd op een warm applaus.

Extreem
Bij het clubgebouw was een extreem 
proef uitgezet. De deelnemers kon-
den kiezen tussen de soft en extreem. 
Bij de extreem route waren rioolbui-
zen en boomstammen neergelegd. 
Kwam men daar goed overheen dan 
was men veel sneller als bij de soft 
route. De soft route was makkelijker 
maar wel langer, en dat kost meer 
tijd. De rijders uit gemeente Bronck-
horst lieten zien dat er met hun niet 
te spotten was. Maar liefst 4 podium-
plaatsen behaalden ze in de diverse 
klassen. 
Bas klein Haneveld werd in de E1, 2e 
achter winnaar Lucas Dolfing afkom-
stig uit Drenthe. Ismo ten Velde werd 
3e achter teamgenoot Haneveld. Te-
gen Hans Vogels was wederom geen 
kruid gewassen. Hij won met grote 

overmacht de klasse E2. Wesley Pit-
tens ging met de winst aan de haal in 
de E3. Hij is een maatje te groot voor 
de uit Hengelo Gld afkomstige Erwin 
Plekkenpol die een uitstekende 2e 
plaats wist te scoren voor de als 3e 
geëindigde Marc Pepers. Peter Bergs-
ma uit Hummelo werd 2e in de EV40 
achter Alex v.d. Broek. Bergsma reed 
een goede enduro en was blij met zijn 
2e plaats. Naast de regionale rijders 
Haneveld, Plekkenpol en Bergsma 
werd Sjoerd Eskes ook 2e maar dan 
bij de Nationalen in de categorie N1. 
De winst in deze klasse ging naar Jor-
die Berghorst. In de overige klassen 
waren ook een flink aantal deelne-
mers die meereden. Wesley Ankers-
mit pakte de 14e plek in de N2. Nico 
Freriks en Tom Berends reden zich 
naar de 7e en 10e plaats in de N3.

Grote deelname daglicenties
Vordenaar Kees Koolen had een druk-
ke dag. Hij reed eerst de ONK enduro 

en een 17e plaats was zijn deel in de 
N40. Daarnaast reed hij meteen na 
afloop mee met een quad bij de Off 
Road Rit. Hij deed dat voor het opbou-
wen van conditie voor de Dakar Rally 
die begin volgend jaar verreden zal 
worden in Zuid Amerika. Grote deel-
name was er bij de dag licenties waar 
het bestuur van de Z.A.M.C. bijzonder 
blij mee was. Lid van de enduro com-
missie in Zelhem, Heinze Mokkink, 
deed ook mee bij de dag licenties en 
genoot van de rit die het team van de 
Zelhemse motorclub had uitgezet. 
Mokkink reed dan wel in het mid-
denveld mee maar dat deerde hem 
niet. Bij de Off Road Rit hadden velen 
moeite met proef 2 waar ze door het 
water moesten en een nat pak oplie-
pen. 

De organisatie bedankte na afloop de 
vrijwilligers, grondeigenaren en de 
gemeente Bronckhorst voor hun me-
dewerking aan het evenement.

36e Jan van beekrit in Zelhem
Zelhem - Afgelopen zaterdag werd 
in Zelhem de jaarlijkse onk en-
duro verreden die georganiseerd 
werd door de Zelhemse Auto en 
Motor club (Z.A.M.c.). Deze en-
duro gaat onder de naam Jan van 
beekrit door het leven. na afloop 
van de onk konden deelnemers 
die niet aan de enduro meededen 
nog een rondje over het parcours 

In de A-lijn: 1. Bert Deunk & Gerrit 
Oldenhave 65,00%; 2. Pop Grizell 
& Miep Bruinsma 58,75%; 3. Mi-
guel Mendes de León & Ruud Bijloo 
57,08%; 

B-lijn: 1. Karen Notten & Joop te Veld-
huis   62,50%; 2. Erica Schut & Ma-
rijke Hilderink 60,83%; 3. Tiny Klein-
reesink & Wim Schipper 58,33%.  

C-lijn: 1. Ria Jansen & Betsie Menting 
59,17%; 2. Wil van de Berg & Jan Wil-

lem Ensink 57,50%; 3. Jan Veenhuis 
& Joop Rutten   56,67%.  

Allen Gefeliciteerd! Extra aandacht 
gevraagd: vrijdag 7 november is de 
laatste competitieavond van deze 
tweede ronde bij Den Bremer; Z-
Eweg 37, te Toldijk. Afmelden kan op 
verschillende manieren: via een mail 
naar bcbronkhorst@hotmail.nl  of 
een sms naar 06-28633453 (inspreken 
lukt niet!), of op de wedstrijddag bel-
len naar genoemd mobiel nummer.

bridgeclub toldijk
toldijk - De uitslag van de vierde competitieavond van de tweede ron-
de, gespeeld op donderdag 30 oktober.

Ondernemen is vooruitzien en lef to-
nen, zeker in een sterk veranderende 
markt waarin de digitalisering steeds 
verder doorzet. Bij Weevers weet 
men als geen ander dat stilzitten 
geen optie is en je mee moet veran-
deren met de markt. Die uitdagingen 
worden aangegaan. Niet voor niets 
kreeg het bedrijf een plek in het boek 
‘Innovatieve ondernemingen in de 
Achterhoek’ dat afgelopen voorjaar 
werd uitgegeven. Bij de nieuwe fase 
die het bedrijf ingaat, hoort ook de 
moderne en frisse huisstijl die afgelo-
pen week is geïntroduceerd.

Nieuwe website
Onder meer op de website www.
weevers.nl is de nieuwe uitstraling te 

zien. Daar komt u er ook meteen ach-
ter dat Weevers waar kan maken wat 
men belooft. Het digitale huis van het 
bedrijf is meteen het visitekaartje van 
de afdeling Internetdiensten, die een 
flinke boost heeft gekregen. Weevers 
heeft geïnvesteerd in een team dat 

veel expertise heeft op het gebied 
van webdesign, online communicatie 
en vindbaarheid.

Commercieel directeur
Op www.weevers.nl maakt u tevens 
kennis met Rob van Dijk, sinds mei 
van dit jaar commercieel directeur van 
Weevers. In een video presenteert hij 
zichzelf en het bedrijf. Daarin vertelt 
Van Dijk, die zijn sporen verdiende op 
marketingafdelingen van nationaal en 
internationaal opererende bedrijven, 
dat Weevers verder wil groeien. Meer 
is dan de kwaliteitsdrukker zoals 
de meeste mensen het bedrijf ken-
nen. “Wij zijn sparringpartner als het 
gaat om communicatie, uitstraling en 
marketing van uw bedrijf. Meeden-
ken, creatieve plannen bedenken én 
ze uitvoeren, dát is waar wij goed in 
zijn. CONCept, CReAtIe eN ReA-
lIsAtIe.”

Achterhoekse roots
Natuurlijk blijft Weevers actief als 
drukker en biedt het de kwaliteit die 
klanten in deze regio, maar ook ver 
daarbuiten, al tientallen jaren ge-
wend zijn. Het bedrijf heeft z’n roots 
in deze streek en de medewerkers 
van Weevers verloochenen deze 
niet. No-nonsense, betrouwbaarheid 
en flexibiliteit staan bij hen op het lijf 
geschreven. 
Deze mensen kijken graag samen 
met klanten naar vraagstukken als 
‘hoe gaat het met uw bedrijf?’, ‘welke 
kant wilt u op?’ en ‘welke uitdagin-
gen en kansen ziet u?’ Of het nu gaat 
om een advertentiecampagne in de 
weekbladen, een nieuwe website of 
drukwerk, het bedrijf heeft de juiste 
middelen én mensen allemaal in huis. 
“WIj zIjN WeeVeRs!”

Wij zijn Weevers
Een familiebedrijf in de Achterhoek, dat is Weevers sinds 1936. Wat be-
gon als uitgever van een weekblad groeide in de loop der tijd uit tot een 
professionele drukkerij. Inmiddels is het bedrijf weer in een nieuwe fase 
beland: Weevers is nu getransformeerd tot multimediaal communicatie-
bedrijf met een one-stop-shoppingconcept dat rust op de pijlers concept, 
creatie en realisatie.

- Advertorial - 

Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113
7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

5251504948

4645444342

4039383736

3534333231

3029282726

2524232221

2019181716

1514131211

109876

54321

2524232221

2019181716

1514131211 De beste wensen!
Reserveer nu alvast ruimte voor uw kerstwens met foto! 
In week 51 wordt er een bijzondere fotopuzzel in Contact Bronckhorst 
geplaatst. De puzzelstukjes bestaan namelijk uit stukjes van adverten-
ties die elders in de krant geplaatst zijn. 
Voor u als adverteerder daarom dé unieke gelegenheid om middels een 
advertentie uw kerstwens te publiceren. Uw advertentie zal tenslotte 
uitgebreid bekeken worden tijdens het puzzelen.
Ook leuk voor de lezers van Contact, want zij kunnen met de puzzel 
leuke prijzen winnen! 

Reserveer vóór 14 november via: advertentie@contact.nl of telefonisch 
0575 – 55 10 10.

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

   

 
 
 
 

 
 

 



Voor vakwerk ga je naar de specialist!

Kasper Vrielink komt vrijblijvend uw dak in-
specteren. Uw dakgoten, pannendaken en 
platte daken worden grondig bekeken en 
ook de schoorsteen wordt niet overgeslagen. 
“Het grootste probleem met schoorstenen te-
genwoordig is dat ze veel minder gebruikt 
worden dan vroeger. Daardoor drogen ze 
niet meer goed op. Dat geeft dus een pro-
bleem in de winter wanneer het gaat door-
lekken.” Al ruim 25 jaar is Vrielink dakdek-
ker. Sinds 2010 is hij voor zichzelf bezig 
en heeft inmiddels 5 man voor zich werken. 
Voor grote klussen huurt hij ook mensen in.  
Het dakdekkersbedrijf, dat gehuisvest is in 
Vorden, is groeiende en heeft een vaste klan-
tenkring opgebouwd. Bij particulieren maar 
ook bedrijfspanden, zoals een aantal grote 
appartementencomplexen die hij in onder-
houd heeft.  

U kunt uw dak met een gerust hart aan 
Vrielink overlaten op het gebied van reno-
vatie- en herstelwerk, dakgoten, dakterras-
sen, onderhoud en inspectie, maar ook voor 
nieuwbouw van daken, dakterrassen en 

dakkapellen. Het dakdekkersbedrijf is ook 
zeer bekwaam in het maken of namaken 
van dakgoten. Ook voor monumentale pan-
den, waar veel gebruik gemaakt wordt van 
zink en lood. Vrielink kan alles  maken in de 
eigen zetterij. 
Het bedrijf  is een enthousiaste samenwer-
king aangegaan met de Praktijkschool in 
Zutphen. Kasper Vrielink: “Het niet voor 
iedereen zo makkelijk een goede plek op 
de arbeidsmarkt te vinden. Daarom geef ik 
jongeren de mogelijkheid om stage bij ons 
lopen. Ik vind het ontzettend leuk deze jonge 
mensen te helpen en ze op te leiden tot vak-
mensen!”  
Voor meer informatie neemt u eens een kijkje 
op de website: www.kaspervrielink.nl 

Kasper Vrielink Dakwerk is te vinden aan de 
Ambachtsweg 11, 7251 KW Vorden. 
Postadres is: 
Tollenstraat 2, 7204 CX  Zutphen. 

Voor meer informatie: 0575 519701, 
06 22467236 of info@kaspervrielink.nl

Kasper Vrielink Dakwerk  - Goed Vakmanschap

“Inspecteer uw dak vóór de winter”
De winter staat weer voor de deur en dan is het verstandig om ook weer eens naar uw dak 
te (laten) kijken. Regen, wind, sneeuw en ijs kunnen uw dak onnodig aantasten. Om onge-
wenste schade en daarbij komende kosten te voorkomen, is het verstandig om uw dak vóór 
de winter na te laten kijken. Het meest voorkomende probleem dat in de winter ontstaat, is 
lekkage. Vooral bij verouderde daken komt dit veel voor. Lekkage is gauw op te sporen, 
maar een dak kan ook gebreken hebben die niet zo eenvoudig zichtbaar zijn.

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING

KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE

DAKPANNEN

KOPER

LOOD

ZINK

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

 

Etienne van Duren
Installatietechniek

06-10819570

• Verwarming

• Gas

• Water

• Elektra

• Sanitair

• Woonhuisventilatie



Doel van deze ochtend was om 
uitleg te geven over de grootscha-
lige restauratie die op dit moment 
plaatsvindt aan deze kerk. Een bij-
zondere Cuypers kerk, de oudste 
nog bestaande kerk in Nederland 
van deze architect. Door het huis-
vesten van het Heiligenbeeldenmu-
seum is deze kerk een voorbeeld 
van een geslaagde herbestemming. 
De restauratie bestaat uit werk-
zaamheden aan met name de bui-
tenzijde, zoals het leien dak, goten, 
de muren en glas-in-lood ramen. 
Het belang van dit grote restau-
ratieproject werd vanuit diverse 
kanten belicht. Met name als in-
vesteringsproject voor de regio, het 
behouden van vakmanschap en 
kwaliteit van restauratie en het be-
lang voor Bronckhorst en de regio 
Achterhoek.

Belang voor samenleving
Sprekers waren gastheer en voor-
zitter van de Vriendenstichting /
Museum Ton Rutting, directeur 

Monumentenwacht Ernst van der 
Grijp, directeur Gelders Restauratie-
centrum Joop van Burk, Architect 
Richard Brok (MAS architectuur), 
aannemer Erik Hoffman en SOGK 
voorzitter Annelies van der Kolk. 
Belicht werd het belang van de res-
tauratie voor de lokale samenleving 
en toeristen, de inzet van de vrijwil-
ligers, de samenwerking van het 
museum met andere musea en het 
inrichten van wisseltentoonstellin-
gen. De provincie Gelderland is be-
trokken bij het jeugdeducatie pro-
gramma voor basisschoolleerlingen 
binnen deze kerk.

Het belang van de Monumenten-
wacht in het onderhoud van mo-
numenten kreeg aandacht, evenals 
het belang van de kwaliteit in de 
restauratie. Tegelijkertijd worden 
vakmensen die nodig zijn voor het 
restaureren van de monumenten 
opgeleid. De architect vertelde over 
de bijzonderheden van deze kerk 
en over de inhoudelijke restauratie.

Restauratie
Tot slot kregen de aanwezigen voor-
gerekend met welke subsidies deze 
restauratie kan worden bewerkstel-
ligd. Het totale restauratiebudget 
bedraagt € 750.000,-. De Staten van 
Provincie Gelderland hebben in het 
kader van Robuuste Investering 
Impuls € 500.000,- beschikbaar ge-
steld op voorwaarde dat het totale 
restauratieproject eind 2015 is af-
gerond. Daarnaast zijn er aanvul-
lende subsidies verkregen van een 
aantal externe fondsen, met name 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
de Gravin van Bylandt stichting en 
TBI fundatie, voor een totaalbedrag 
van € 68.000,-. De Stichting Oude 
Gelderse Kerken stelt het resteren-
de deel (€ 182.000,-) van het budget 
beschikbaar.
Met deze investering en restauratie 
blijft deze bijzondere Cuypers kerk 
op duurzame wijze behouden en 
kan het museum, met het oog op 
de toekomst, voortgaan om zich 
te ontwikkelen als een belangrijke 
partner in het (toeristische) activi-
teitenpalet van de Achterhoek. Voor 
wie dit wilde, gaven Eric Hoffman, 
Arjan Harbers (Hoffman Bouw) 
en Wim Nijenhuis aan belangstel-
lenden een rondleiding over de 
bouwplaats. Zo konden zij op grote 
hoogte zien welke werkzaamheden 
er verricht werden. Binnen kon de 
restauratie van het glas-in-lood wor-
den bekeken. Daarna werd afgeslo-
ten met een eenvoudige lunch.

Werkbezoek leden van Provinciale Staten van Gelderland op de Kranenburg

Rondleiding op de steigers van de 
Antonius van Paduakerk
Kranenburg - Woensdagochtend 29 oktober kwamen een aantal 
leden van de Provinciale Staten van Gelderland, waaronder leden 
van de Commissie Landschap Cultuur en Jeugd (LCJ) en de Com-
missie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn (AFW) een bezoek 
brengen aan de Antonius van Paduakerk in de Kranenburg. Dit op 
uitnodiging van Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK), de Stich-
ting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg (VKK), het bestuur 
Heiligenbeeldenmuseum, de Monumentenwacht Gelderland en 
Gelders Restauratie Centrum.

Volg en like ons 
ook op Facebook:

ContactAchterhoek

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

Bernina demonstratice is aanwezig op:

Nieuwstad 31
Lochem

Tel. 0573-252748

Vrijdag 
14 november
10.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 
15 november
10.00 tot 16.00 uur

INRUIL ACTIE!

Hoe meer kilo’s,

hoe meer korting!

Maximaal 16% korting.

Zaterdag 8 november

10.00 – 12.00 uur

Kulturhus  Vorden

Hartelijk welkom op  
zondag 9 november bij de

ZANG- EN 
ONTMOETINGSDIENST  

ACHTERHOEK !
Aanvang 16.00 uur in ‘De Brink’

Stationsplein 12 te Zelhem
(ingang via de parkeerplaats aan de achterzijde) 

info: www.stichtingdeopdracht.nl
of: 0314-622878 (fam. Zemmelink)



Wat is er bereikt?

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

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur,
’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 
afspraak
Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur
Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 
paspoort of rijbewijs en voor een intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel 
eenvoudig digitaal via de website een 
afspraak maken. Voor alle andere afspra-
ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-
aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 
75 02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken:
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur
Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 
Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)
Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 
Breedband, Wegen en groen, 
Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-
Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 
Financiën en belastingen, Milieu en afval, 
Regionale samenwerking
 
Gebiedswethouder voor Bronckhorst-
West en Bronckhorst-Zuid
 
Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)
Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 
Facilitaire zaken, Informatisering en 
automatisering, Algemene juridische en 
bestuurszaken
 
Gebiedswethouder voor Bronckhorst-
Midden
 
Wethouder Jan Engels (D66)
Sport en cultuur, Onderwijs, 
Economische zaken, Recreatie en 
toerisme, Plattelandsontwikkeling, 
Burgerparticipatie en bestuurlijke 
 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 
één van de collegeleden, via het 
bestuurssecretariaat van de gemeente, 
tel. (0575) 75 03 84. 

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Herman de Groot
h.degroot@bronckhorst.nl

Wim Berenpas
w.berenpas@bronckhorst.nl

Helmig van der Kolk
h.vanderkolk@bronckhorst.nl

Arie Vries
a.vries@bronckhorst.nl

Sander Burggraaf
s.burggraaf@bronckhorst.nl

Mathijs van Dorst
m.vandorst@bronckhorst.nl

Tineke Vos
t.vos@bronckhorst.nl 

Jan Ditzel
j.ditzel@bronckhorst.nl

Jeanne Wissink
j.wissink@bronckhorst.nl

Jeroen Glandrup
j.glandrup@bronckhorst.nl

Durf te vragen! Onze gebiedsambtenaren zijn er voor u!
•	 	Ideeën	voor	uw	woonomgeving,	maar	weet	u	niet	bij	wie	u	

terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken? 
•	 	Iemand	nodig	om	mee	te	denken	over	het	organiseren	

van een bijeenkomst/activiteit?
•	 	Weten	wat	er	in	omliggende	dorpen	gebeurt	als	het	gaat	

om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren 
of er welicht bij aan kunt haken?

Om u wegwijs te maken, handige tips aan de hand te doen 
en goed te weten wat er in een dorp speelt, heeft de 
gemeente een aantal medewerkers die regelmatig op pad 
zijn in Bronckhorst en in gesprek gaan met inwoners en 
organisaties over allerhande onderwerpen.

Dit zijn onze gebiedsambtenaren:

Durf te vragen! Bel of mail ze. Ze zijn er voor u!

Een opsomming van initiatieven waar de gebiedsambtenaren een rol bij 
hebben gespeeld in het afgelopen half jaar

Dat doorverwijzen naar de juiste 
plek binnen de gemeentelijke orga-
nisatie of naar andere partijen in 
Bronckhorst (bijvoorbeeld de 
Bronckhorster Uitdaging) of binnen 
de regio blijkt een gewaardeerde 
taak van de gebiedsambtenaren 
waar steeds meer vraag naar komt. 
Inwoners weten niet altijd waar ze 
met hun vraag terecht kunnen om 
een initiatief van de grond te krijgen 
en de gebiedsambtenaren zijn een 
gemakkelijker bereikbaar aan-
spreekpunt dan het gemeentehuis. 
Zo hebben gebiedsambtenaren via 
een school in Vorden ook een 
mevrouw van De Beestenbende 
door kunnen verwijzen naar school-
bestuur PRO 8 voor het inzetten van 
dit scholenproject, waarmee aan-

dacht wordt gevraagd voor zwerf-
vuil en het opruimen door kinderen 
(jong geleerd is oud gedaan). Een 
mevrouw uit Drempt die werkt met 
de Eigen krachtcentrale is in contact 
gebracht met het nieuwe sociaal 
team in Hoog-Keppel. De laatste tijd 
zijn met name ook veel goede 
gesprekken (ruim 100) tot stand 
gekomen naar aanleiding van enke-
le vragen aan ons inwonerspanel in 
juni 2014. 

Meer informatie 
over onze gebieds-
ambtenaren zie 
www.bronckhorst.
nl/gebiedsambte-
naren of scan de 
QR-code.

Eind dit jaar wordt in Zelhem een bedrijfsverzamelgebouw geopend van het 
concept IJzersterk ondernemen, in het gebouw waar de Rabobank in zat. Het 
bedrijfsverzamelgebouw gaat plek bieden aan ca. 25 zzp’ers. De initiatiefne-
mer vroeg onze gebiedsambtenaren de weg binnen onze organisatie als het 
gaat om economische zaken en ontwikkelingen. Zij konden hem doorverwijzen 
naar de bedrijvencontactfunctionaris en de wethouder economische zaken.

Ook kregen enkele inwoners van 
Hummelo via de gebiedsambtena-
ren op eigen verzoek zwerfvuilop-
ruimsets uitgereikt om afval langs 
de weg op te ruimen en werd het 
verzoek om een bankje en prullen-
bak op het groenstrookje nabij de 
rondweg Hummelo door gemeente 
en provincie opgepakt.

Via Esther Staal van het sociale team Hummelo kwam het verzoek aan de 
gebiedsambtenaren om aan te sluiten bij een gesprek met Betty Visser. Zij 
beheert een deel van Landgoed Keppel en had een aantal vragen over het 
verzekeren en werven van vrijwilligers voor tuinonderhoud van een deel 
van het landgoed. Met input van enkele collega’s op het gemeentehuis en de 
info over vrijwilligerswerk op onze website konden de gebiedsambtenaren 
haar hierover informeren. Via het sociaal team kwam Betty in contact met 
enkele cliënten die via vrijwilligerwerk graag ervaring op willen doen. De 
verwachting is dat binnenkort enkele (goed verzekerde) vrijwilligers aan de 
slag gaan bij het onderhoud van Landgoed Keppel.

Enkele bewoners van de Kampweg in Zelhem kaartten bij de gebiedsamb-
tenaren aan dat zij bij het uitlaten van hun hond regelmatig gebruik maak-
ten van een gemeentelijk grasveld langs de weg en het heel fijn zouden 
vinden zijn als zij dit officieel mochten gebruiken om hun honden lekker te 
laten rennen en zelf te recreëren. De gebiedsambtenaren onderzochten 
op het gemeentehuis de mogelijkheden qua bestemming van het terrein 
en wij konden hen het veld ter beschikking stellen onder enkele voor-
waarden. Met de buurtbewoners spraken we bijvoorbeeld af dat wij het 
normale beheer blijven doen en een prullenbak en picknickbankje zouden 
plaatsen. Zij, als buurt, houden het veld schoon, plaatsten er een hekwerk 
voor, in verband met veiligheid omdat het aan de weg ligt, en adopteerden 
de prullenbak. Veel buurtbewoners en verschillende viervoeters maken 
inmiddels dagelijks met plezier gebruik van het terrein, dat voor iedereen 
toegankelijk is.

Jongerenontmoetingscentrum Flop-
house in Toldijk wil de accommodatie 
moderniseren. Zij vroegen onze 
gebiedsambternaren of er binnen de 
gemeente subsidiemogelijkheden 
waren, maar dat was niet het geval. 
Wel konden zij hen doorverwijzen 
naar de provincie die een subsidie 
voor dorpshuizen heeft.

Het terrein van de voormalige 
gemeentewerf op de A.G. Noijweg 
in Hoog-Keppel ligt braak in 
afwachting van woningbouw. 
Enkele buurtbewoners vroegen 
de gebiedsambtenaren of dit ter-
rein door het inzaaien van een 
bloemenmengsel een wat mooier 
aangezicht kon krijgen. Dit kon. 
De buurtbewoners regelden het 
mengsel, wij zaaiden het in en 
zorgen voor incidenteel onder-
houd. Dit initiatief komt ook de bij-
enstand ten goede.

Enkele buurtbewoners van De Oldenoord in Zelhem vroegen of zij zelf een 
strook gemeentegrond opnieuw mochten inplanten met planten die zij mooi 
vonden en onderhouden. Dit kon en we stelden hiervoor samen met hen een  
bruikleenovereenkomst op. Op de foto zie je het resultaat!

Twee jongens uit Steenderen hiel-
den een handtekeningenactie 
omdat ze graag een fietscross-
baan in hun dorp wilden. Ze boden 
de handtekeningen aan de burge-
meester aan. De gebiedsambtena-
ren hebben samen met onze afde-
ling Beheer de mogelijkheden 
bekeken en de jongens kunnen een 
terrein bij de sportvelden op de 
Prins Bernhardlaan hiervoor gaan 
gebruiken en zijn nu zelf aan de 
slag om de baan te realiseren. We 
sloten met hen een overeenkomst 
met afspraken over de aanleg en 
het onderhoud van de baan.



Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieks
balie en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als 
u bij ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons 
 opnemen. U kunt langskomen, bellen, via internet zaken regelen of zoeken, ons emailen etc. Daarmee willen 
we zoveel mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. In het gemeentehuis kunt u alleen tijdens de 
ochtenden én op donderdagavond binnenlopen zonder afspraak (mensen met een afspraak gaan wel altijd 
voor). ’s Middags kunt u alleen op afspraak bij ons terecht. Via de website of telefonisch kunt u heel gemakkelijk 
een afspraak inplannen, bijvoorbeeld om een paspoort of rijbewijs aan te vragen of voor een uittreksel uit de 
 basisregistratie personen, op een tijdstip tijdens onze openingstijden dat u uitkomt. Bent u op zoek naar werk of 
komt u voor een Wmovoorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een 
 vergunning, dan vragen wij u altijd een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Het 
komen op afspraak heeft als voordeel dat u precies weet hoe laat u aan de beurt bent en niet hoeft te wachten. 

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

Myrthe Kok heeft onlangs kennis gemaakt met de nieuwe vriend van haar 
15-jarige dochter. Hij is 22 jaar, deed vaag over zijn werk en had dure spul-
len en kleding. Van een vriendin hoorde ze dat er in het dorp geruchten 
gaan over loverboys. Ze maakt zich zorgen en vraagt zich af waar ze 
terecht kan. Zij belde ons.

Deze maand: Aflevering 41 

Ik denk dat de vriend van 
mijn dochter een loverboy is, 
wat kan ik doen?

Toon: “Iedere dag leggen jongeren 
contact via internet. Facebook, 
instagram, webcam’s, het is razend 
populair. Lekker anoniem van alles 
uitwisselen en misschien wel tot 
een afspraak komen. Jammer 
genoeg zijn er ook jongens die doen 
alsof ze verliefd zijn, maar verkeer-

de bedoelingen hebben. Bijvoor-
beeld loverboys. Ze zijn vaak actief 
op internet. Ook komen ze op 
schoolpleinen, bij het busstation of 
in de discotheek. Loverboys zijn 
vaak aantrekkelijk en stoer. Ze lij-
ken in het begin het perfecte 
vriendje. Ze maken indruk met geld 

Daan: “Het is dan ook goed dat 
mevrouw Kok zich erin verdiept. Het 
komt voor dat het de jongen niet om 
liefde gaat, maar hij geld aan het 
meisje wil verdienen. Door haar te 
verleiden tot het maken van 
gewaagde foto’s of het afsluiten van 
telefoonabonnementen op haar 
naam om te chanteren. Er is een 

speciaal meldpunt voor de Achter-
hoek waar mevrouw Kok contact 
mee kan opnemen, het meldpunt 
loverboys: (0900) 50 07 080, 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar. Help erger voorkomen 
en aarzel niet contact met hen op te 
nemen! Ze geven graag advies. 
 

en hebben vaak mooie spullen. Jon-
gens waar meisjes graag mee gezien 
willen worden….. Het komt niet alleen 
voor in steden, maar ook in dorpen.” 

Vorige week besloot een meerder-
heid van de gemeenteraad (CDA, 
PvdA en D66 voor) in te stemmen met 
het plan voor een nieuwe gecombi-
neerde brandweerkazerne met 
gemeentewerf op bedrijventerrein 
Winkelskamp Oost in Hengelo.

Om de veiligheid van onze inwoners 
te waarborgen en te voldoen aan de 
wettelijke brandweerzorg heeft Hen-
gelo een nieuwe kazerne nodig. De 
huidige brandweerkazerne in Henge-
lo is 60 jaar oud en voldoet niet meer 
aan de wettelijke (Arbo-)eisen. De 
stallingsruimte voor de voertuigen is 
te klein en er is nauwelijks kleed-
ruimte. De huidige locatie ligt ook 
midden in een woonwijk waar geen 
ruimte is voor een oefenterrein en de 
parkeergelegenheid te beperkt is. De 
gemeentelijke buitendienst werkt 
inmiddels vanuit één organisatie, 
waar voorheen met drie teams vanuit 
drie werven werd gewerkt. Om het 
beheer van de openbare ruimte effi-
cienter uit te kunnen voeren is het 
belangrijk om vanuit één centrale 
locatie te kunnen werken. De huidige 
personeelshuisvesting op de werf in 
Zelhem is bovendien een tijdelijke 
voorziening (tot juli 2016). Een geza-
menlijke huisvesting van de kazerne 
en één gemeentewerf levert diverse 

efficiency voordelen op door onder 
andere kantoren, parkeerplaats, kan-
tine, garderobe en sanitaire facilitei-
ten te delen. Verschillende varianten 
van verbouw en/of nieuwbouw zijn 
gewogen op voor- en nadelen, inves-
terings- en exploitatielasten. Het is 
de bedoeling de vrijkomende locatie 
van de werf Hengelo te verkopen 
(hiervoor is al interesse). Voor de vrij-
komende locatie van de kazerne is 
nog geen invulling.

De kosten van nieuwbouw van het 
gecombineerde pand bedragen ca. 6 
miljoen euro. De structurele financië-
le lasten die ontstaan door de nieuw-
bouw worden gecompenseerd door 
onder andere een verlaging van het 
aantal formatieplaatsen bij de buiten-
dienst, opbrengsten van de vrijko-
mende locaties en bezuinigingen in 
de gemeentelijke bedrijfsvoering. 
Hierdoor ontstaat geen extra druk op 
de meerjarenbegroting. Nu de raad 
heeft ingestemd  is de verwachting 
dat de nieuwbouw midden 2016 is 
gerealiseerd. De VVD kwam met een 
alternatief voorstel dat het niet haal-
de (alleen VVD en GroenLinks voor). 
Wel gaat de gemeente bekijken of dit 
plan nog mogelijkheden/nieuwe 
inzichten biedt voor het eigen bouw-
plan. 

Nieuwe huisvesting brandweer
kazerne Hengelo en gemeentewerf
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Het project Kernenfoto heeft in 2013 
en 2014 een schat aan gegevens 
opgeleverd over wonen en leven in de 
21 Achterhoekse hoofdkernen, waar-
onder Hengelo, Steenderen, Vorden 
en Zelhem in Bronckhorst. Daarmee 
is het mogelijk duidelijke keuzes te 
maken voor de toekomst van de Ach-
terhoek. Tijdens twee grote, identieke 
regionale bijeenkomsten laten wij de 
opbrengst van het project Kernenfoto 
graag aan u zien. Daarna willen we 
met u (inwoner en/of professional) in 
gesprek om samen richting te geven 
aan het keuzeproces. Gemeenten 
kunnen en willen niet zonder uw 
inbreng beslissingen nemen. Uw bij-
drage is van groot belang. 

Wat komt er aan de orde? 
•	 	Resultaten	project	Kernenfoto
•	 	Kansen	en	dilemma’s	voor	kernen
•	 	Workshops	over	detailhandel,	aan-

passen woningvoorraad, verduur-
zamen van woningen, burgerinitia-
tieven, aanpak van leegstand, 
basismobiliteit, kleine kernen, 
basisonderwijs etc. 

Wie bepaalt? 
Ook u bepaalt! Welke richting staat u 
voor en wat gaat u bijdragen aan het 
realiseren van de kansen en uitdagin-
gen voor de komende jaren? Verte-
genwoordigers van ondernemingen, 
maatschappelijke organisaties en 
overheden én inwoners van de Ach-

terhoek nodigen wij nadrukkelijk uit 
om samen aan de slag te gaan. 
Wanneer? 
•	 	Maandag 17 november in het 

Graafschap College in Doetinchem  
•	 	Maandag 24 november	in	De	Rad-

stake in Heelweg, Varsseveld 
Van 18.00 tot 22.00 uur inclusief een 
eenvoudige maaltijd en veel gelegen-
heid tot netwerken. De avonden zijn 
gratis toegankelijk. 

En daarna? 
Uw input wordt verwerkt in de eind-
rapportage van het project Kernenfo-

to	en	de	Regionale	Woonagenda	
2015-2025. Deze agenda is een 
belangrijk en bepalend document 
voor gemeenten, corporaties en pro-
vincie. Ook kunt u zelf aan de slag 
gaan met een bepaald thema door 
zogenaamde Coalitions of the Willing 
te vormen. 

Doet u mee? Meld u uiterlijk 12 
november aan op www.achter-
hoek2020.nl/kernenfoto. Kijk ook op 
www.facebook.com/Achterhoek2020. 
Wij zien u graag op 17 of 24 novem-
ber!

17 en 24 november: Bijeenkomsten toekomst 
van de kernen in de Achterhoek

De huidige brandweerkazerne voldoet niet meer aan de eisen en is aan vervanging toe

Vorden
Op 7 november werken we aan de 
Wiersserbroekweg in Vorden. We 
verwijderen onder meer schades 
door boomwortels en de weg krijgt 
gedeeltelijk een nieuwe asfaltlaag. 
De werkzaamheden duren naar ver-

wachting een dag. Aanwonenden 
hebben enige hinder, maar zijn 
bereikbaar.

Hengelo/Zelhem
Op 17 en 18 november voeren we 
onderhoud uit aan het fietspad Hen-
geloseweg/Zelhemseweg tussen 
Hengelo en Zelhem. De rijbaan 

wordt niet afgesloten voor het ver-
keer. Verkeerregelaars regelen het 
verkeer. Fietsers maken tijdelijk 
gebruik van de rijbaan. 

Verhoeve Infra voert 
beide werken in 
opdracht van de 
gemeente uit.

Wegwerkzaamheden



Het bestuur van S.V. Basteom in 
Steenderen heeft besloten af te zien 
van haar intentie een nieuw clubge-
bouw, kleedruimten en tribune te 
realiseren bij het te ontwikkelen 
kindcentrum in Steenderen. De ver-
eniging kiest voor uitbreiding van de 
gebouwen op de huidige locatie om 
financiële en organisatorische rede-
nen. Uit analyse is gebleken dat de 
financiële risico’s en de hogere 
investering, met de daaruit voort-
vloeiende rentelasten, niet opwegen 
tegen de lagere exploitatielasten bij 
koppeling aan het kindcentrum. Ver-
der vormen de benodigde wijzigingen 
van de eigendomssituatie en de korte 
doorlooptijd van ontwerp tot bouw 
van het kindcentrum zwaarwegende 
organisatorische belemmeringen 
voor de vereniging.   
 
Voorbereidingen in volle gang
Op dit moment is de ontwikkeling van 
het kindcentrum Steenderen in voor-
bereiding. Onlangs kozen we Klomps 
Bouwbedrijf uit Dinxperlo om tot een 

definitief ontwerp voor het gebouw te 
komen en hieraan werken we nu met 
de betrokken partijen. Naast de nieu-
we fusiebasisschool (van PRO 8) 
komt er kinderopvang (Juut & Co) en 
ruimte voor ander maatschappelijk 
medegebruik. S.V. Basteom kon er 
ook haar clubgebouw realiseren 
maar deze optie vervalt nu definitief. 
Ook is het mogelijk een gemeen-
schapsruimte voor Steenderens 
Belang te realiseren. Een besluit 
hierover verwachten we in november 
en is afhankelijk van een bijdrage van 
de provincie Gelderland. Eind 2014 is 
het definitief ontwerp van de school 
gereed. Volgens de planning is het 
nieuwe kindcentrum eind 2015 klaar. 
Voor alle info zie www.facebook.
com/KindcentrumSteenderen.

Basteom geen partner bij 
kindcentrum Steenderen

Bezoekers aan basisschool de 
Kraanvogel en SV Ratti in Kranen-
burg parkeren hun auto’s in beide 
bermen van de Eikenlaan. Hoewel dit 
een legale manier van parkeren is, 

levert dit vooral in de weekenden 
problemen op in de doorstroom van 
het verkeer. Daarnaast had school 
de Kraanvogel onvoldoende par-
keergelegenheid. De parkeerplaats 

biedt ruimte aan 30 auto’s tussen de 
Hamseveldseweg en de Eikenlaan. 
De aanleg is inmiddels bijna klaar en 
is met hulp van vrijwilligers tot stand 
gekomen. Met de parkeerplaats is 
parkeren in de bermen van de Eiken-
laan minder noodzakelijk. 

Parkeerverbod
Om doorgang voor het verkeer en 
een veilige verkeerssituatie op de 
Eikenlaan te kunnen garanderen, 
besloten we vorige week om een 
parkeerverbod in te stellen langs de 
oneven zijde van de Eikenlaan. We 
kozen voor een verbod aan de 
oneven zijde, omdat deze kant zich 
minder leent voor parkeren in de 
berm dan de even zijde van de 
straat. De maatregel is in overleg 
met SV Ratti genomen. Dbo Kranen-
burg en school de Kraanvogel zijn 
hierover geïnformeerd. Voor dit 
besluit geldt een bezwaarperiode 
van zes weken. Zie voor meer infor-
matie de rubriek Openbare bekend-
makingen.

Verkeersveiligheid Eikenlaan in Kranenburg 
vergroot door parkeerverbod

Verslag raadsvergadering 
30 oktober
Op 30 oktober vergaderde de 
gemeenteraad. Voor de vergadering 
boden ca. 40 medewerkers van TSN 
thuiszorg wethouder Peppelman van 
zorg een zwarte envelop aan en een 
symbolische boot (om te tonen dat zij 
bang zijn dat ouderen achter het net 
gaan vissen). Zij vroegen hiermee 
aandacht voor de toekomst van huis-
houdelijke hulp en het betaalbaar 
houden van de zorg. Tijdens de ver-
gadering werd afscheid genomen 
van raadslid Hessel Wijngaard 
omdat hij buiten Bronckhorst gaat 
wonen. Zijn plaats in de CDA-fractie 
werd ingenomen door Wilko Pelgrom 
uit Drempt. Verder kreeg GBB een 
nieuw commissielid in de persoon 
van Marja Berenschot uit Hengelo 
(Gld). De vergadering begon vervol-
gens met een zevental vragen van 
verschillende fracties aan het colle-
ge (GroenLinks, VVD 2x, GBB 3x en 
CDA). Deze kunt u inclusief de ant-
woorden bekijken op www.bronck-
horst.nl. 

Op de agenda stonden de volgende 
onderwerpen:
•	 Huisvesting	brandweerkazerne	
Hengelo	en	gemeentewerf
Een meerderheid van de raad 
(voor: CDA, PvdA en D66, tegen: 
GBB (stemverklaring plus onthou-
ding stem van 1 raadslid), VVD en 
GroenLinks) ging akkoord met het 
voorstel voor de bouw van een 
nieuwe brandweerkazerne post 

Hengelo met centrale gemeente-
werf. Een amendement van de VVD 
fractie haalde het niet. Zie voor 
meer informatie elders op deze 
gemeentepagina’s 

•	 	Beleidsplan	sociaal	domein	
gemeente	Bronckhorst	2015	
Er verandert veel op het sociaal 
terrein. Vanaf 1 januari 2015 wor-
den de Wmo 2015, de Participatie-
wet en de Jeugdwet van kracht. Dit 
brengt nieuwe taken voor gemeen-
ten met zich mee. Na een goede 
discussie stelde de raad unaniem 
het beleidsplan vast waarin de 
inhoudelijke beleidskeuzes die de 
gemeente moet maken voor de uit-
voering van haar beleid op dit ter-
rein, zijn opgenomen. Verschillen-
de fracties dienden moties in die 
allen unaniem werden aanvaard 
en b en w dus gaan oppakken. D66, 
CDA en PvdA vroegen om inzicht te 
krijgen in het communicatieplan 
voor het sociaal domein. CDA, D66, 
PvdA en GroenLinks vroegen om 
het ontwikkelen van een klachten-
procedure voor het sociaal 
domein. GroenLinks vroeg hoe en 
onder welke voorwaarden onze 
inwoners het recht kunnen krijgen 
om de gemeente uit te dagen bin-
nen de Wmo (right to challenge 
besluit Tweede Kamer). Tot slot 
vroegen CDA, PvdA en D66 in hun 
motie b en w de sociale teams 
opdracht te geven om actief op 
zoek te gaan naar kwetsbare inwo-

ners die nog onbekend zijn bij 
hulpverleners. 

Voor de nieuwe zorgtaken zijn ook 
nieuwe verordeningen nodig. Bij-
voorbeeld de reïntegratieverorde-
ning Participatiewet, verordening 
maatschappelijke ondersteuning en 
de verordening Jeugdhulp. Door de 
uitgebreide discussie over het 
beleidsplan en over de brandweer-
kazerne was er onvoldoende tijd 
voor het behandelen van de verorde-
ningen. Deze zijn doorgeschoven 
naar de raadsvergadering van 6 
november, waarin ook de gemeente-
begroting 2015 wordt behandeld

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl (onder Bestuur 
en organisatie ➝ Openbare vergade-
ringen ➝ Gemeenteraad). De eerst-
volgende gemeenteraadsvergaderin-
gen zijn op 6 en 27 november 2014.

Commissievergaderingen	
12	en	13	november
De raadscommissie vergadert op 12 
en 13 november in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Hieronder vindt u 
de vergaderagenda van deze open-
bare vergaderingen. U bent van har-
te welkom om ze bij te wonen!

Commissievergadering	
12	november
•	 Sociaal	domein
 De raad neemt de planning door 

van de zaken die geregeld moeten 
zijn om als gemeente per 1 januari 
2015 de zorgtaken goed uit te kun-
nen voeren

•	 Initiatiefvoorstel	GBB	geurveror-
dening	gemeente	Bronckhorst

 Het buitengebied is aan het veran-
deren. Agrarische bedrijven stop-
pen door bijvoorbeeld gebrek aan 
opvolging of breiden juist uit om te 
kunnen anticiperen op veranderin-
gen in de markt. In het buitenge-
bied komt ook meer ruimte voor 
andere functies, zoals wonen, wer-
ken, recreëren en zorgen. Dit 
vraagt verandering in regelgeving. 
De GBB-fractie stelt de raad voor 
om een gemeentelijke geurveror-
dening op te laten stellen op grond 
van art. 6 Wet geurhinder en vee-
houderij. Door deze aanpassing 
kan dan medewerking worden ver-
leend aan het verzoek van Duns-
borg 8 om een kantoor mogelijk te 
maken  

•	 Verordening	reinigingsheffingen	
Bronckhorst	2015

 

De raad wordt gevraagd de veror-
dening voor afvalstoffenheffing/
reinigingsheffingen voor 2015 vast 
te stellen. Zoals al eerder op deze 
gemeentepagina’s is aangekondigd 
is het voorstel om het vastrecht te 
verhogen van € 52,50 naar € 93,09

•	 Afvalstoffenverordening
 De inzamelfrequentie van de rest-

afvalcontainers passen wij aan in 
2015. Daarvoor moet de afvalstof-
fenverordening aangepast worden. 
Deze aangepaste verordening ligt 
ter vaststelling voor aan de raad

•	 Financiering	Huiskamer	en	riole-
ring	Hummelo

 Bij hevige regenbuien staat op ver-
schillende plekken in Hummelo vuil 
water op straat. Om dit te vermin-
deren passen we de riolering en 
bestrating aan. Een deel van de 
werkzaamheden combineren wij 
met de herinrichting van de Huis-
kamer van Hummelo. De totale 
werkzaamheden bedragen 
975.000 euro. B en w vragen de 
raad dit budget beschikbaar te 
stellen

•	 Kostendekkendheid	van	leges,	
vergunningen

 De raad wordt gevraagd in te stem-
men met het kostendekkend ma-
ken van leges en vergunningen. 
Een gemeente mag geen winst ma-
ken over haar producten. 100% 
vergoeding voor de gemaakte kos-
ten/uren is het maximum. Bleken 
de uitvoeringskosten van een pro-
duct hoger dan de leges, dan wer-
den de tekorten aangevuld uit de 
algemene middelen. Door het ver-
hogen van de leges is er minder 
geld nodig uit de algemene midde-
len

Commissievergadering	
13	november
•	 Bestemmingsplan	Buitengebied	
Dennendijk	1-3	Hengelo	(Gld)

 De raad wordt gevraagd het be-
stemmingsplan voor Dennendijk 
1-3 in Hengelo ongewijzigd vast te 
stellen. Hierdoor worden een bed & 
breakfast, thee- en moestuin, 
boomgaard en kaasmakerij moge-
lijk

•	 Verordening	elektronische	ken-
nisgeving	Bronckhorst	2015

 In de Wet elektronische bekendma-
king staat dat gemeenten alge-
meen verbindende voorschriften 
bekend moeten maken in een elek-
tronisch blad. De raad wordt ge-
vraagd de verordening elektroni-
sche kennisgeving Bronckhorst 
voor 2015 vast te stellen, waarmee 
de gemeente vanaf volgend jaar 
onder andere vergunningen en ver-
ordeningen digitaal gaat publice-
ren via www.overheid.nl. Hierover 
volgt binnenkort meer info op deze 
gemeentepagina’s. 

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

Hoe	kan	ik	mijn	stem	laten	
horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die	op	de	agenda	staan 
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergadering. Over onderwerpen 
die	niet	op	de	agenda	staan heeft u 
hiervoor de mogelijkheid tijdens het 
agendapunt ‘Mogelijkheid tot inspre-
ken over niet-geagendeerde onder-
werpen’ 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 per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, via 
tel. (0575) 75 02 50 of griffie@
bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de 
agenda staan, 
verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl/
gemeenteraad of 
scan de QR code.

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Op 1 november is er het nodige ver-
anderd op het gebied van vergun-
ningvrij bouwen. Nieuw is dat onder 
bepaalde voorwaarden vergunning-
vrij een mantelzorgwoning bij of in 
een bestaande woning mag komen. 
Gaat het om een bijgebouw, dan gel-
den bijvoorbeeld eisen voor de maxi-
male oppervlakte aan bebouwing op 
het perceel. Alleen als u hier aan vol-
doet is de mantelzorgwoning vergun-
ningvrij. 

Andere voorwaarden zijn:
•	 	maximaal	twee	personen	mogen	in	

een mantelzorgwoning wonen. Dit 
betekent dat een mantelzorgwo-
ning niet geschikt is voor een gezin 
met kinderen

•	 	de	mantelzorgwoning	kan	bewoond	
worden door degene die de zorg 
nodig heeft, maar ook door de 
degene die de zorg verleent

•	 	er	moet	sprake	zijn	van	een	sociale	
relatie, bijvoorbeeld familie 

•	 	een	mantelzorgwoning	is	een	tijde-
lijke voorziening. Op het moment 

dat geen sprake meer is van man-
telzorg, mag de mantelzorgwoning 
niet langer bewoond worden en 
moet u de oude situatie herstellen

•	 	er	is	een	verklaring	nodig	van	een	
huisarts, wijkverpleegkundige of 
andere door de gemeente aange-
wezen sociaal-medische adviseur 
waaruit de behoefte voor een man-
telzorgwoning blijkt. Bij een man-
telzorgwoning moet sprake zijn van 
intensieve zorg of ondersteuning. 
De nieuwe regeling van het rijk 
geeft niet aan wanneer hiervan 
sprake is. Geregeld krijgen wij hier 
dan ook vragen over 

Bestemmingsplan
Een andere verandering in de wette-
lijke regels is dat voor de mogelijkhe-
den om vergunningvrij te bouwen ook 
gekeken moet worden naar de moge-
lijkheden die het bestemmingsplan 
biedt. De mogelijkheid die tot 1 
november gold dat altijd vergunning-
vrij een bijgebouw van 30 m2 gereali-
seerd mocht worden, is vervallen. 

Het vergunningvrij bouwen is nu ook 
afhankelijk van wat al gebouwd is. 

Vertaling voor Bronckhorst
Op dit moment zijn wij bezig om de 
nieuwe rijksregels te vertalen naar 
de Bronckhorster situatie. We bekij-
ken onder andere de mogelijkheden 
voor mantelzorgwoningen. De ver-
wachting is dat dit voor de kerst 
gereed is. Vanzelfsprekend informe-
ren wij u dan nader.

Vergunningvrij bouwen en mantelzorgwoningen 
Wettelijke regels aangepast

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 24 oktober 2014:
•	 Vorden,	Nieuwstad	32,	bouwen	ontmoetingsruimte
Ontvangen op 25 oktober 2014:
•	 Zelhem,	Hortensiastraat	2,	bouwen	berging
•	 Zelhem,	Petersdijk	5,	bouwen	trekkershut
Ontvangen op 27 oktober 2014:
•	 Baak,	Beukenlaan	11A,	verbouwen	woning
Ontvangen op 28 oktober 2014:
•	 Zelhem,	Halseweg	5,	veranderen	kozijnen
Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 21 juli 2014:
•	 Hengelo	(Gld),	park	De	Bleijke,	plaatsen	jongeren	ontmoetingsplek
Ontvangen op 8 september 2014:
•	 Hengelo	(Gld),	Gietelinkdijk	2,	activiteit	milieu:	wijzigen	inrichting

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Bij de uitgebreide procedure is deze termijn 26 
weken. Deze termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de termijn ook op-
schorten	als	we	nog	aanvullende	gegevens	van	de	aanvrager	nodig	hebben.	Zodra	een	besluit	is	ge-
nomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het be-
sluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter inzage bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 28 oktober 2014:
•	 Hengelo	(Gld),	verkoop	loten	op	20	december	2014,	Pax
•	 	Zelhem,	centrum,	kerstmarkt,	14	december	2014	van	13.00	tot	19.00	uur,	Bedrijvig	&	
Ondernemend	Zelhem

Afgegeven op 30 oktober 2014:
•	 	Toldijk,	Wolfsstraat	5,	slachtvisite,	ontheffing	art.	35	Drank-	en	Horecawet,	8	november	2014	van	

10.00 tot 17.0 uur, mts. G. Garritsen en C. Garritsen Griemelink

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 27 oktober 2014:
•	 Hengelo	(Gld),	Hazenhutweg	10,	vergroten	jongveestal
•	 Zelhem,	Halseweg	27,	vernieuwen	bijgebouw		
Verzonden op 28 oktober 2014:
•	 Hengelo	(Gld),	Kerkekamp	41,	bouwen	schuur	met	carport
•	 Keijenborg,	Pastoor	Thuisstraat	21,	plaatsen	lichtmasten
•	 Zelhem,	Hogeveldweg	6,	bouwen	prieel
Verzonden	op	29	oktober	2014:
•	 Vorden,	Mosselseweg	2A	09	en	2A	10,	bouwen	twee	recreatiewoningen
Verzonden op 30 oktober 2014:
•	 Zelhem,	Aaltenseweg	2B,	plaatsen	erfafscheiding
Vergunningsvrij
Ontvangen op 23 oktober 2014: 
•	 Hengelo	(Gld),	Middenweg	20,	plaatsen	terrasoverkapping

Ontheffing verbod voor motorfietsen
Een	ontheffing	van	het	verbod	voor	motorfietsen	op	meerdere	wegen	in	gebied	’t	Zand	in	Zelhem	
(Oude	Ruurloseweg,	Stellingweg,	Klaverdijk,	Wolfersveenweg,	Petersdijk,	Berkendijk)	is	afgegeven	
aan:
•	 Zelhem,	A.B.M.	Schaapveld,	Oude	Ruurloseweg	5,	kenteken	46-MD-SX	

Verleende vergunningen

Ontheffing gebruik van parkeerschijf
Een ontheffing voor het gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zone in het centrum van Vorden 
is afgegeven aan:
•	 Vorden,	A.	Klein	Geltink,	Burgemeester	Galleestraat	1,	kenteken	09-VS-HZ

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	gemeente	Bronckhorst,	de	burgemeester	of	het	college	van	b	en	w,	Postbus	200,	7255	ZJ	
Hengelo	(Gld).	In	het	bezwaarschrift	moeten	staan:	de	naam	en	adres	van	de	indiener,	de	dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden 
van het bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een	voorlopige	voorziening	te	vragen	aan	de	voorzieningenrechter	van	de	Rechtbank	Gelderland,	
Afdeling	Bestuursrecht,	Postbus	9030,	6800	EM	Arnhem.	Omgevingsvergunningen	voor	het	
kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftenter-
mijn 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 bezwaarschriften-
termijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
•	 	Zelhem,	Prinses	Beatrixstraat	2	t/m	24	(even)	en	Prinses	Margrietstraat	2,	2A,	2B,	4,	4A	en	4B,	

bouwen 18 nultredewoningen  

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. De stukken liggen van 6 no-
vember	t/m	17	december	2014	tijdens	de	openingstijden	voor	een	ieder	ter	inzage.	U	kunt	zich	hier-
voor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen	de	beschikking	kan	beroep	worden	ingesteld	door:
•	 	degenen	die	zienswijzen	hebben	ingebracht	tegen	de	ontwerpvergunning
•	 	de	adviseurs	die	gebruik	hebben	gemaakt	van	de	mogelijkheid	advies	uit	te	brengen	over	de	ont-

werpvergunning
•	 	belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	geen	zienswijzen	te	hebben	

ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij 
de	Rechtbank	Gelderland,	Afdeling	Bestuursrecht,	Postbus	9030,	6800	EM	Arnhem.	Een	verzoek	
om	een	voorlopige	voorziening	kunt	u	richten	aan	de	Voorzieningenrechter	van	de	Rechtbank	
Arnhem. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen 
wij u naar www.bronckhorst.nl

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Steenderen; herziening bedrijfsterrein 
Aviko’ (melding art. 1.3.1 Bro)
B	en	w	zijn	van	plan	om	het	bestemmingsplan	‘Steenderen;	herziening	be-
drijfsterrein Aviko’ voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op de aan-
passing van de bouwmogelijkheden op het uitbreidingsterrein 
Steenderdiek	van	Aviko	ten	oosten	van	de	Dr.	A.	Ariënsstraat	voor	de	reali-
satie van een vrieshuis. Ook zal het plan voorzien in de aanpassing van het 
beeldkwaliteitsplan, de groenvoorzieningen en de infrastructuur.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mo-
gelijkheid	tot	het	indienen	van	een	reactie.	Tezijnertijd	publiceren	wij	de	
nog te volgen procedure, komen stukken ter inzage te liggen in het ge-
meentehuis en via de website en is er gelegenheid tot het indienen van een 
reactie.

Bestemmingsplannen

Tijdens	de	nieuwjaarsreceptie	van	
de gemeente op 5 januari 2015 in 
Hengelo wordt ook de vrijwilliger 
van	het	jaar	2014	gehuldigd.	U	kunt	
tot 15 november nog een persoon of 
een groep aanmelden. Een commis-
sie beoordeelt de aanmeldingen en 
selecteert drie genomineerden.Het 
aanmeldingsformulier kunt u online 
invullen en opsturen via www.
bronckhorst.nl	of	scan	de	QR-code.	
Het formulier is ook verkrijgbaar bij 

de publieksbalie in het gemeente-
huis. Dit ingevulde formulier kunt u 
opsturen	naar	de	gemeente	(geen	
postzegel	nodig)	of	persoonlijk	afge-
ven bij de publieksbalie.

Vragen?
Voor meer informatie over het aan-
melden van vrijwilligers kunt u mai-
len naar info@bronckhorst.nl of 
bellen	met	de	gemeente,	tel.	(0575)	
75 02 50.

 De vrijwilligers van 2013

Opgave vrijwilliger van het jaar 
2014



Openbare bekendmakingen - vervolg

Verkeersbesluit Parkeerverbod Eikenlaan, Kranenburg 
Op 28 oktober 2014 besloten b en w een parkeerverbod in te stellen aan de Eikenlaan in 
Kranenburg. Het parkeerverbod geldt langs de oneven zijde van de Eikenlaan (tussen de 
Banenkamp 2 en de Eikenlaan 17). Zie voor meer informatie het artikel elders op deze gemeente-
pagina’s. 

Verkeer en vervoer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u van 4 november t/m 15 december 2014 een be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het adres is Postbus 
200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Een derde belanghebbende kan eveneens binnen zes weken na de dag 

van bekendmaking van dit besluit 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
U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden gedurende 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 bestuurs-
recht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u
griffierecht verschuldigd.

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.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

Bespaar op uw stookkosten!
Laat uw cv-ketel veilig en professioneel onderhouden!



hengelo@aerofitt.nl www.aerofitt.nl

en betaal pas 
vanaf januari 2015

op het inschrijfgeld*
+

Maandag  06.30 - 22.30 
Dinsdag  06.30 - 22.30 
Woensdag  06.30 - 22.30
Donderdag  06.30 - 22.30 

Vrijdag  06.30 - 22.00 
Zaterdag  08.45 - 18.00
Zondag  09.30 - 18.00

Openingstijden:

* Vraag naar de voorwaarden

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

Onbeperkt 
fitness 

voor € 15,95 
per 4 weken!

Onbeperkt 
fitness 

voor € 15,95 
per 4 weken!

NIEUW!
vanaf december in Hengelo Gld (naast sportcentrum AeroFitt)

> Maandag t/m donderdg geopend van 6.30 - 22.30 uur,
   vrijdag tot 22.00 uur
> Zaterdag 9.00 - 18.00 uur geopend 
> Zondag 9.30 - 18.00 uur geopend
> Zaterdag- en zondagmiddag fitness begeleiding
> Virtual spinning



Rietdekkersbedrijf J.M.F. Fransen

Nieuwbouw 
Reparatie

Onderhoud 
Renovatie

Dorpsstraat 6A

7234 SN Wichmond

Tel. 06-18 63 78 43

of  0575 - 44 19 00

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

U kunt bij ons terecht voor:
- Aardappelen, groente en fruit
- Boerenzuivel
- Diverse soorten vlees, o.a. kip lam en rund
- Vele soorten bakprodukten

Openingstijden september t/m april:
Maandag t/m donderdag 13.30-19.00
Vrijdag 10.00-12.00 13.00-19.00
Zaterdag 10.00-17.00

Verkoop van nieuwe 
en gebruikte auto’s 
onderhoud en 
reparatie van 
alle merken

AUTOBEDRIJF

Langwerden
www.autolangwerden.nl

Lankhorsterstraat 28
7234 ST Wichmond
Tel. 0575-441621

L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT  Vorden
TEL 0575-553163 - www.lmbvorden.nl

Het adres voor traktoren- 
landbouw/tuin- en parkmachines.

Ook zaterdags geopend!

JONG GELRE
Vorden-Warnsveld
presenteert de revue

Het is bal!
Deze reveu draait om het lonkende ver-
mogen van Sophia van Lippen-Biesterveld. 
Deze oudere dame is van adel, leeft op 
stand en haar trouwe personeel aast op 
haar erfenis. Laat u meenemen in een 
wereld van complotten en bedrog, want 
het is bal!

De revue wordt opgevoerd in Kulturhus 
Het Dorpscentrum te Vorden. Ook dit 
jaar zijn er weer ruim 70 jongeren samen 
enthousiast in voorbereiding om er voor 
u een mooie avond van te maken. Na de 
revue kunt u onder het genot van een 
drankje nog even gezellig napraten en 
genieten van de muziek, verzorgd door:

 Zaterdag Vrijdag Zaterdag
 8 november 14 november 15 november
 Skyler DJ Eddy ter Beest Underkoffer

Kaarten voor de revue zijn te koop in de voor-
verkoop vanaf 30 oktober (€ 7) bij Kulturhus 
Het Dorpscentrum te Vorden tijdens openings-
tijden, of aan de deur (€ 8). 
Zaal open: 19.30 uur - aanvang: 20.00 uur.

8, 14 en 15 november
Sponsoren, hartelijk dank voor jullie bijdrage 
aan de revue!

Verstand van buiten leven.

Z.E.weg 35             Stationsweg 16

Welkoop is dé seizoenswinkel van Nederland. U
kunt bij ons terecht voor producten en adviezen,
toegespitst op de tijd van het jaar. Met steeds
wisselende producten ziet onze winkel er dus
telkens weer anders uit. Kom het buitenleven
beleven in de winkel en laat u verrassen!

TOLDIJK          VORDEN

Aardappels groente en fruit, ook panklaar
Warme-, koude-, stamppotbuffetten

Hapjes, salades, BBQ en Husselbuffetten
IJsverkoop aan huis, terras
Verhuur ijskar/ijsbakfiets

www.kapper-lammers.nl
Dennendijk 2b Zutphen, 0575-521141



jb
TIMMERFABRIEK

BESSELING BV

kozijnen ramen

deuren trappen

interieurbouw winkelbetimmeringen

draaivalramen schuifpuien

alle voorkomende 

timmerwerkzaamheden

Koekoekstraat 5
7233 PB  Vierakker
Telefoon 0575-520881
Telefax 0575-526662
www.timmerfabriekbesseling.nl

milieubewust  timmer-  en  onderhoudsbedrijf

Laurens Venderbosch

Heerlerweg 13
7233 SG  Vierakker
Tel: (0575) - 54 41 05
Fax: (0575) - 44 27 22

vakkundig
 veelzijdig
  kleinschalig

VEEHANDEL
André Hissink

Toverstraat 14 • 7223 LP Baak
T (0575) 44 13 05 • F (0575) 44 10 59
M 06 22 26 39 44

      
 
 
 
    
  
   
 
  
       
 
 
 
 

                                  BLOEMENDAAL & WIEGERINCK 
                                accountants en belastingadviseurs     
 
 
          un                     Ruurloseweg 21, 7251 LA  Vorden 
        Telefoon: (0575) 55 14 85 
         info@bloemendaalwiegerinck.nl 
    www.bloemendaalwiegerinck.nl 
 
 
  * Accountants en belastingadviseurs met een team van 
  20 personen 
  * Zelfstandig kantoor, weet dus wat ondernemen is 
  * Werkterrein: midden- en kleinbedrijf, vrije beroepers en agrariërs 
  * Ook voor de particulier 
  * Verzorgen van administraties zowel op kantoor als bij cliënt 
  * Verzorgen van salarisadministraties in eigen beheer 
  * Voor starters hebben we een speciale regeling 
  * Goed bereikbaar, royale parkeergelegenheid  

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG  Vierakker
Tel. 0575-441361
www.schildersbedrijfrouwen.nl

 •  Kwaliteit door vakmanschap

 •  Nieuwbouw-restauratie 
   en onderhoud schilderwerk

 •  Glas en behang

De Winterschilder 
van 1-11-2014 tot 1-3-2015

Heeft u vragen of wilt u een offerte?
Stuur dan een e-mail naar: info@wzweverink.nl 
of bekijk de website: www.wzweverink.nl
W. Zweverink  06 - 30 56 13 30 
Deldensebroekweg 13 7251 PW Vorden

JONG GELRE
Vorden-Warnsveld

presenteert de revue

Het is bal!
Kaarten voor de revue zijn te koop in de 
voorverkoop vanaf 30 oktober (€ 7) bij 
Kulturhus Het Dorpscentrum te Vorden 
tijdens openingstijden, of aan de deur (€ 8). 
Zaal open: 19.30 uur - aanvang: 20.00 uur.

8, 14 en 15 november
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Markt 27, 7021 AA Zelhem 

Telefoon: 0314 620144

www.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Kennis - Kwaliteit Service - Betrouwbaarheid

Uw oplossing op het gebied van computers en webdesign

Computers & Supplies
Cursussen
Netwerkbeheer
Randapparatuur
Reparaties
Webdesign

LET OP!!!   LET OP!!!   LET OP!!!

 13 TH EDITION

zaTErDag 8 NOvEmbEr

vanaf 12.00 uur bij Stellingweg 2 in De veldhoek
Lokatie Halle: Woage, Dorpsstraat 21, vertrek 21.15 uur  

Lokatie Hengelo: Jansen/Jansen, Spalstraat 1, vertrek 21.45 uurbuSOpHaaLDIENST
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EvaSchuurman
Column

Eva Schuurman is dichter, tekstschrijver, regisseuse en trouwambtenaar. Ze verhuisde 
zes jaar geleden vanuit de provincie Utrecht naar de gemeente Bronckhorst. Eva kwam 
en zag en hoopt de Achterhoek met deze tweewekelijkse column ook voor zich te 
winnen.

Ik heb mijzelf via dit medium parallel gelegd 
aan een hoop fenomenen. Zo wenste ik mij 
onder andere gaandeweg het schrijven een 
bankje in een maïsveld en een drenkeling 
in een oversized winterjas te zijn. 
Of het mijn hang is naar troostende meta-
foren, of mijn extra large fantasie (of wel-
licht beiden) kan ik u niet zeggen. Wat ik u 
wel kan zeggen is dat ik vandaag ineens de 
grote drang voelde mij in de vacht van een 
van de konijntjes hier op de hoek te hullen. 

Bij ons op de hoek is een ieniemienie weitje 
met daaromheen een hek. Daarbinnen kip-
jes en konijntjes. Zo worden ze ook aange-
duid door de kinderen, ‘mogen we naar de 
kipjes en konijntjes?’ Alhoewel mijn jongste 
steevast koRnijntjes zegt. 
Dat is nou typisch zo’n verspreking die door 
mij als moeder (met liefde voor taal) moei-
lijk te corrigeren valt. Wanneer er hier ooit 
een kornijn door de poort heen snuffelt wil 
ik dan ook pleiten voor de voornaam ‘Kor’. 
Kor het kornijn. Maar dat terzijde. 

Het is een bekend gegeven dat ouders het 
lastig vinden de zoete versprekingen van 
hun kinderen te corrigeren. En met zoet 
bedoel ik uiteraard níet ‘beter dan mij’ en 
‘lullie ze fiets’. 
Maar meer ‘girlboy’ als vrouwelijke variant 
op ‘cowboy’ en de van de week terecht 
opgemerkte ‘direcvrouw’ in plaats van ‘di-
rectrice’. 
Dat zijn, in mijn optiek, geniale vondsten 
die ik op latere leeftijd rustig aan zal om-
vormen tot algemeen beschaafd Neder-
landsch. Onder het mom van ‘het klopt niet, 
maar ik geniet.’

Het is de combinatie van lieve onschuld 
en eigenwijze alwetendheid die het bijna 
misdadig maakt de kleinen te wijzen op 
die mooie misvattingen. Ach, ik heb zelf in 
alle overtuiging zoveel verzonnen teksten 
gezongen. Voelde me al zingend zo op-

permachtig - en kon mijn talenknobbel nog 
maar net verbergen over mijn met gel in 
bedwang gehouden kapsel - dat ik degeen 
die het lef had gehad mij talend te berispen 
vast in fonetisch Engels naar verre oorden 
had verwenst.

En misschien doet het besef van het ver-
liezen van dit soort onschuld me af en toe 
wensen een koRnijntje te zijn. Zo eentje dat 
soms ineens schrikt van iets dat ogenschijn-
lijk niet eens zo angstaanjagend is. Waar-
schijnlijk omdat ze zich dan realiseert dat 
ze groter zal moeten groeien, beschaafd 
KoRnijns zal moeten leren spreken en da-
gelijks haar vacht dient te gaan föhnen 
zodat vooral de ‘anderen’ haar voorkomen 
acceptabel genoeg zullen vinden. 
En oh ja, tegelijkertijd zal moeten leren om-
gaan met het feit dat mensen haar dan nog 
steeds op gezette tijden willen optillen. 

Nu word ik graag opgetild hoor, daar niet 
van. Er zijn dagen dat ik vurig verlang naar 
opgetild worden en doe er dan ook maar 
heen en weer wiegen bij. Aaien mag ook, 
over de rug en af en toe het hoofd. Maar 
soms wil ik ook gewoon wegkruipen in een 
hoekje, bang kijken en over mijn hele li-
chaam zachtjes trillen. Zodat dan iedereen 
om me heen accepterend knikt. ‘Laat haar 
maar, ze wil even niets.’

Vandaag corrigeerde de oudste overigens 
ineens de jongste. Honend lachte ze haar 
toe dat koRnijnen toch echt niet bestonden.
En dat terwijl haar zusje juiste apentrots 
een tekening van het eerder genoemde 
soort omhoog hield. Het moment was daar. 
De zoete verspreking is smakeloos terugge-
bracht tot ABN. 

Maar mocht er ooit een konijn komen, dan 
noemen we em alsnog Kor hoor. 

Lekker pRuh.

Kor(rigeren)
De jongens B1 gingen naar Sportcen-
trum Triominos Endesprong voor 
hun wedstrijd tegen Duiven HB1. De 
Hengeloërs hadden geen wissels en 
maakten zowel verdedigend als aan-
vallend weinig kans tegen Duiven. 
Uitslag 41-6.
De Dames Senioren van Quintus 
speelden een zeer goede wedstrijd 
tegen HCW DS2 in Sporthal de Pol. 
Na een achterstand in de eerste helft, 
waren zij in de tweede helft aanval-
lend en verdedigend goed en werden 
goals gemaakt. Net de laatste seconde 
wist de tegenstander te scoren. Uit-
slag 11-12.
Heren Senioren 1 speelde hun uit-
wedstrijd tegen Duiven Heren 2 in 
Sportcentrum Triominos, zaal Spoor-
zone. De Hengelose heren toonden 
voldoende inzet en kwamen in de 
rust uit op 12-11 achterstand. Duiven 
kwam in de tweede helft beter tot 
scoren dan Quintus. Uitslag 24-17.
 
Quintus HS1 begon zeer scherp aan 
de wedstrijd tegen Apollo ‘70 HS2 in 
Sporthal de Pol. De eerste 10 minu-
ten wisten zij direct uit te lopen tot 
vier goals verschil. Verdedigend werd 
er ook hard gewerkt en goed rug-
dekking gegeven. De keeper zat zeer 
goed in de wedstrijd. In de tweede 
helft nam de druk door Apollo toe, 
maar Quintus hield het hoofd koel. 
Uitslag 15-13.
Quintus E1 moest thuis tegen het 
Arnhemse A.A.C.1899 E1. Het was 
een gelijk opgaande strijd, waarbij 
de jongens een 2-1 ruststand wis-
ten te behalen. Na slordig spel, met 
goede verdediging en prima keeper, 
bleef de voorsprong gehandhaafd in 

een spannende wedstrijd en slotfase. 
Eindstand 5-3.

Vandaag moest de E2 van Quintus 
thuis spelen tegen Angeren E3. De 
dames waren vanaf het begin heer 
en meester in het veld. Er werd goed 
samengespeeld, rustand was 8-0. De 
tweede helft vielen minder doelpun-
ten, maar met 11-0 weer twee puntjes 
erbij.

De meisjes D2 speelden thuis tegen 
de jongens HCW D1 uit Winterwijk. 
Het was de eerste wedstrijd in de 
nieuwe shirts van sponsor Nils Len-
ting van Lenting Folietechniek en Be-
stratingen. Alhoewel de jongens van 
HCW D1 fysiek sterk speelden, lieten 
de Quintusmeiden zich niet uit het 
veld slaan. De ruststand was 0-5 en 
de eindstand 2-7.
Quintus DC1 speelde eerst op vrijdag 
31 oktober de inhaalwedstrijd tegen 
De Gazellen. Er werd zeer goed sa-
mengespeeld en de punten gingen 
mee naar huis. Zondags stond de 
wedstrijd tegen HV Angeren DC1 op 
het programma. De eerste helft wist 
Quintus niet lekker in de wedstrijd 
te komen. In de tweede helft wel en 

zeker het laatste kwartier hebben ze 
veel gescoord en goed gemaakt. Uit-
slag 7-20.

Uitslagen 2 november:
Duiven HB1 - Quintus HB1: 41-6;
Duiven HS2 - Quintus HS1: 25-18;
Quintus HS2- Apollo ’70 HS2: 15-13;
Quintus DS1 - HCW DS2: 11-12;
Quintus DC1 - HV Angeren DC1: 7-20;
Quintus D2 - HCW D1: 2-7;
Quintus E1- AAC 1899: 5-3;
Quintus E2- HV Angeren E3: 11-0.

Programma 8 november
13:00u. Swift A D1 - Quintus D2,
SporthalElderveld Arnhem

Programma 9 november:
11:25u. Duiven E1 - Quintus E1,
Sportcentrum Triominos Endesprong 
Duiven
15:50u. Duiven HS3 - Quintus HS2,
Sportcentrum Triominos Endesprong 
Duiven
16:15u. HV Angeren D1 - Quintus D1,
Walburgen Gendt
16:25u. Reflex DS2 - Quintus DS1,
Van Pallandthal Varsseveld
13:00u. Quintus HS1 - Blauw Wit HS1. 
Thuiswedstrijd Sporthal De Kamp.

Uiteenlopende resultaten voor Quintus
hengelo - Zondag 2 november be-
haalden de teams van handbal-
vereniging sV Quintus zeer uit-
eenlopende resultaten. het was, 
zoals meestal het geval is, weer 
gezellig druk op de tribune van 
sporthal De kamp. De helft van 
de wedstrijden eindigden met 
winst voor Quintus.

Meisjes D2 met coach en nieuwe shirtsponsor Nils Lenting.

Mahjong is een oude Chinese sport, 
wat al door de Chinese keizers ge-
speeld werd. Het wordt de moeder 
van alle spellen genoemd, want zelfs 
Monopolie is ervan afgeleid. Riichi 
Mahjong is de Japanse versie. In Rus-
land, Frankrijk en Tsjechië zijn het 
vooral jonge jongens die het Riichi 
Mahjong spelen. “Via Internet zien ze 
Japanse filmpjes, Akagi, waarin Mah-
jong wordt gespeeld. Zo leren ze het 
zichzelf aan,” vertelt Ans Hoogland. 
Zij organiseerde met haar man Cor 
dit toernooi.

Riichi Mahjong is een bordspel waar-
bij strategie, maar ook geluk een 
rol speelt. Er worden eerst van de 
steentjes vier muren gebouwd met 
de beeltenis naar beneden. Het spel 
begint met het gooien van dobbelste-
nen, waarmee wordt bepaald waar de 
muur geopend wordt. “Je weet nooit 
van tevoren welke stenen je krijgt,” 
legt Ans uit. “Dat is de geluksfactor.” 
Het spel heeft elementen van rum-
mikub met de combinaties van drie 
gelijke of opeenvolgende stenen. De 
spelers leggen steeds een steen weg 
en pakken een nieuwe. De punten die 
worden verdiend door de juiste com-
binaties van stenen samen te stellen, 
werden opgeteld met behulp van 
stokjes. Een complete hand bestaat 
uit vier combinaties van drie stenen 
en een paartje, samen veertien ste-
nen. Welke dat zijn, is vastgesteld 

door de Europese Mahjong Associ-
ation (EMA). Bepaalde combinaties 
leveren extra punten op. “Wie na an-
derhalf uur de meeste punten heeft, 
die heeft de tafel gewonnen.”
 
Er deden aan dit toernooi spelers 
mee uit Nederland, Frankrijk, Duits-
land en Ierland. De buitenlandse 
deelnemers kunnen met hun be-
haalde resultaat extra punten ver-
zilveren voor de EMA-ranglijst, maar 
geen Nederlands Kampioen worden. 
Omdat Mahjongclub De Roode Vijven 
het toernooi organiseerde, reikte zij 
extra prijzen uit aan die spelers die 
drie rode vijven behaalden. Na een 
weekend spelen stonden vier spelers 
op de lijst. De eerste die drie rode vij-

ven behaalde was Foppe Bakker, hij 
kreeg de vierde prijs. Tweede werd 
Sonja Meulendijk, derde Els Kuij-
pers. Mirjam van Muijen behaalde de 
laatste drie rode vijven en kreeg de 
hoofdprijs.
 
Acht hanchans en vele sportieve spel-
len verder, werden alle punten inge-
voerd in de computer. André Rijnders 
had de meeste punten bij elkaar ge-
speeld. De Duitse Alexander Schu-
ler eindigde als tweede, Jaap Croeze 
derde en Eveline Broers behaalde een 
vierde plaats. Martin Rep, Nederlands 
Kampioen 2013 overhandigde de wis-
selprijs aan de nieuwe kampioen An-
dré Rijnders.

André rijnders nieuwe nederlands 
kampioen riichi Mahjong
toldijk - In Zaal Den bremer 
werd op zaterdag 1 en zondag 2 
november het nederlands kampi-
oenschap riichi Mahjong georga-
niseerd door riichi Mahjongclub 
De roode Vijven. na twee dagen 
met elk vier speelronden, han-
chans genoemd, had André rijn-
ders de meeste punten bij elkaar 
gespeeld.

De winnaars van het Nederlands Kampioenschap Riichi Mahjong 2014: Alexander Schu-
ler, André Rijnders, Jaap Croeze en Eveline Broers.

In een rek
boven de bar
staan flessen en kruiken
Aan de bar zitten mensen
Mooi spiegelbeeld
Droge halzen
boven volle buiken

J. Wagenvoort

Mantelzorgwoning nodig?

Dé mantelzorgwoningspecialist van de regio
Kijk voor de mogelijkheden op www.senioord.nl
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Volg en like ons ook op Facebook:

      ContactAchterhoek

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden
●  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
●  Zetten van edelstenen
●  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl

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

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem
Telefoon 0314 - 623584

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden
●  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
●  Zetten van edelstenen
●  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM  Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

●

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden
●  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
●  Zetten van edelstenen
●  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM  Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

● Inkoop oud goud

0575 - 84 57 17  •  info@rbmwonen.nl  •  www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  Oversluiting hypotheek?

Voor al uw woning taxaties kunt u bij RBMWONEN
terecht!

Gevalideerde woning taxatie vanaf € 249,- (excl BTW). 

Smidsstraat 16 7021 AC Zelhem
Tel. 0314-621251      puurfashionzelhem

Actie loopt van 6 tot 8 november
Vraag naar actievoorwaarden

Damesmode

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding NOVEMBER

merkmeubelen
voor

outletprijzen

PBB bezorgdienst
PBB bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14
7021 BK Zelhem
tel. 0314-625159
fax. 0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

BEZORGERS GEVRAAGD

ook een leuke bijverdienste?

Voor de dinsdag / woensdag zoeken wij nog 
bezorgers, in het verspreidingsgebied van 
deze krant. Met name in het buitengebied van 
Hengelo en Vorden. Voor reserve in andere 
plaatsen kunt u zich natuurlijk ook opgeven.

Neem voor info gerust contact op.

Overige plaatsen, tel. 0800-0232975

Ter ere van ons 10 jarig jubileum geven wij:
Donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 november 

10% KORTING
Op het gehele assortiment*

* m.u.v. statiegeld, reeds lopende acties en doosprijzen

Zaterdag 8 november van 12.00 tot 16.00 uur

Wijnproeverij
Uit ons uitgebreide Wijnkring assortiment zullen o.a.

Salentein, Montes, Grahams Port, Pol Roger 
Champagne, Epicuro
e.v.a. te proeven zijn.

Dorpsstraat 22, Vorden • tel. 0575-554264
www.slijterijvorden.nl • info@slijterijvorden.nl

LIKE ons op Facebook        en maak kans op een fles wijn

Slijterij & Wijnhandel 

Sander Pardijs

LIKE ons op Facebook        en maak kans op een fles wijn

Gratis entree (vanaf 18 jaar). Locatie: onze winkel.

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314-620 871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 1 .00 uur

Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten
Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

v.a. j 75,-v.a. 75,-

3

APk € 19.- 

all-in

WIJ ZIJN HET ADRES VOOR UW WINTERBANDEN.

GRATIS 
WINTERCHECK

HEEFT U GEEN RUIMTE OF ZIN IN DE OPSLAG VAN BANDEN BIJ U THUIS? 

GEEN PROBLEEM! WIJ SLAAN GRAAG DE BANDEN VOOR U OP.

Ervaar de Vrijheid!

Verhuur - Verkoop - Accessoires 
Onderhoud / APK - Stalling

WWW.OORTGIESE-CAMPERS.NL
Broekstraat 11a, Baak • Tel. 06 - 301 011 22

15 & 16 nov.   OPEN DAG

Onze verhuur

vloot 2014 

staat nu 

TE KOOP!
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Zij geven graag informatie en advies 
over de verschillende mogelijkheden. 
Een van de diensten is de maaltijdser-
vice aan huis. Wanneer u (tijdelijk) 
niet in staat bent om zelf te koken, 
kunt u met de maaltijdservice wel ge-
zond en lekker eten. Al bijna 15 jaar 
werken enkele welzijnsorganisaties 
in de gemeente Bronckhorst samen 
met Apetito om lekkere maaltijden 
aan huis te bezorgen. Velen maken 
hier dagelijks gebruik van! 
In de firma Apetito hebben de wel-

zijnsorganisaties een partner gevon-
den die lekkere en bovenal gezonde 
maaltijden bereidt van goede kwali-
teit. Aan de maaltijden proeft u dat 
ze zijn bereid met verse ingrediënten; 
lekker en gezond. U kunt elke dag kie-
zen uit ruim 130 maaltijden en ook 
wanneer u een dieet of speciale voe-
dingsgewoonte hebt. De maaltijden 
bewaart u in de vriezer en bereidt u 
in de magnetron of (hete lucht) oven. 
U kiest dus zelf wanneer en hoe laat 
u welke maaltijd eet. Uw bestelling 

wordt eens per week bij u thuis be-
zorgd. In Steenderen wordt de bezor-
ging geregeld door vrijwilligers van 
de Stichting Welzijn Steenderen in 
rest van de gemeente Bronckhorst 
levert Apetito de maaltijden aan huis.

Meer informatie
Woont u in Steenderen , neemt u 
contact op met de Stichting Welzijn 
Steenderen via tel. 0575 452270. In 
Vorden kunt u contact op nemen 
met de Stichting Welzijn Vorden via 
tel. 0575 553405.
Alle overige inwoners van de gemeen-
te  kunnen zich direct bij Apetito mel-
den via tel. 0800-0232975. Wilt u de 
maaltijden een keer proberen bestel 
dan het proefpakket met 5 heerlijke 
maaltijden voor maar € 19,95.

Langer thuis wonen met de 
maaltijdservice in bronckhorst
bronckhorst - Door het gewijzigde overheidsbeleid moeten mensen 
langer zelfstandig thuis blijven wonen. ook met een grotere zorgvraag 
wordt men niet meer opgenomen. het verzorgingshuis zoals we dat 
kenden bestaat niet meer. het adviseren en zo nodig (tijdelijk) onder-
steunen van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven 
wonen, is een belangrijke taak voor de welzijnsorganisatie.

Deze gaan via de lanen geleidelijk 
over in het kleinschalige Achterhoek-
se landschap met zijn bossen en land-
bouwgrond met boerderijen. Drie 
van de vijf (pacht)boerderijen van De 
Wiersse worden al in de 17e eeuw 
vermeld: de Bokhorst (Buckhorst), de 
Bovenman (het goed Daerboven) en 
de Trachter (het goed Daerachter). 
Alle boerderijen van de Wiersse zijn 
goed te herkennen aan hun blauwe-
groene luiken met witte profielen.
De gidsen van het IVN-afd. Noord- en 
Midden Achterhoek lopen met de 
deelnemers in kleine groepen door 
deze fraaie omgeving en geven uitleg. 

Aandacht is er vooral voor de inrich-
ting van het landschap, zoals goed te 
zien in deze tijd van het jaar. Halver-
wege is er koffie met koek à 50 cent 
p.p. 

Deelname aan de wandeling is gra-
tis, maar een vrijwillige bijdrage is 
welkom. Aanmelden is niet nodig. 
Inlichtingen bij de hoofdgids Stieny 
Miedema 06 25015011. De excursie 
duurt ongeveer 2 uur en begint om 
14.00 uur bij de fietsenstalling aan de 
voorzijde van De Wiersse,  Wiersse-
rallee 9 te Vorden.De ingang is bij km 
16,7 aan de N319.

Wandelexcursie  
de Wiersse
Vorden - Zondagmiddag 9 november organiseert natuurorganisatie 
IVn een wandeling in de omgeving van De Wiersse. Deze historische 
buitenplaats ligt halverwege ruurlo en Vorden. het totale landgoed, 
met een kasteel als rijksmonument, is zo´n 300 hectare groot. onge-
veer een zesde deel wordt gevormd door de (privé)tuinen en het land-
schapspark.

Vrijdagavond vond de opening van 
de clubshow plaats. De kantine was 
tot de laatste plaats bezet. De onder-
linge band van de 65 leden tellende 
vereniging is fantastisch. Tijdens de 
opening werd Jan Martens (74) uit 
Vorden in het zonnetje gezet vanwe-
ge zijn vijftig jarig lidmaatschap van 
de landelijke Kleindier Liefhebbers 
Nederland bond (KLN). De voorzitter 
van de KLN afdeling Gelderland Henk 
de Boer reikte aan de jubilaris de bij-
behorende gouden speld en oorkonde 
uit. Voorzitter Gerrit Lenselink van 
PKV feliciteerde de jubilaris namens 
alle leden en reikte hem een boeket 
bloemen uit. 
Tevens werd door Lenselink de hoof-
dereprijzen uitgereikt. De tweehon-
derd ingezonden dieren bestonden 
uit grote hoenders en dwerghoen-
ders, serama’s, konijnen, cavia’s, sier-
duiven en siervogels. Vrijdag tijdens 
de keurdag brachten 35 kinderen uit 
groep vier van basisschool ‘t Hoge 
uit Vorden een bezoek aan Kapel De 
Wildenborch. De kinderen waren 
zeer enthousiast tijdens hun bezoek 
en hebben een geweldige morgen be-
leefd. 

Wedstrijd kind en Dier
Dit jaar vond voor de twintigste keer 
tevens de wedstrijd Kind en Dier 
plaats. Zaterdagmiddag kwamen 

achttien kinderen met hun lieve-
lingsdier zoals een kip, konijn, cavia 
en hamster naar de Kapel toen de 
eindjurering plaatsvond van de wed-
strijd Kind en Dier door de keurmees-
ters Jan Pardijs en Arend Dijkstra. 
Het doel is om de jeugd te betrekken 
bij het houden van dieren. 
Ook dit jaar was er op zondag een ver-
koopklasse aanwezig. Leden boden 
dieren te koop aan. Op deze manier 
kan men op een makkelijke manier 
aan dieren komen van een bekende 
en erkende fokker. De verkoopklasse 
bestond uit verschillende soorten 
hoenders, watervogels, duiven, konij-
nen en cavia’s.
Binnen de gemeente Bronckhorst is 
PKV de enige kleindierenvereniging 
vandaar ook de naam Bronckhorster-
kleindierenshow. De leden van PJV 
komen uit de hele gemeente Bronck-
horst en daarnaast uit Warnsveld, 

Zutphen, Lochem, Laren en Ruurlo.
 
Uitslagen
Winnaars Kind en Dier: Cavia´s: Pluk 
Garritsen uit Zelhem; Hamsters: Da-
nique Kleverwal, Vorden; Konijnen: 
Sterre Wagenvoort, Vorden: Hoen-
ders Sophie Kamerling, Vorden. Uit-
slagen PKV: Hoofdereprijzen: Mooiste 
Grote Hoen: Vorwerk, E.H. Ruesink, 
Hengelo (G); Dwerghoen: Wyandotte 
kriel: H. Berenpas, Vorden; Serama: 
H. van Olst, Vorden; Sierduif: Vink-
duif: J. Pardijs, Vorden; Siervogel: 
Lachduif: H. J. Zweverink, Warns-
veld; Konijn: Wener: H.J. Nijenhuis, 
Barchem; Cavia: Borstelhaar: M.D. Ze-
venhoeken, Vorden; Mooiste Konijn: 
jeugd: Klein Zilver: Sven Janssen, 
Baak; Mooiste Konijn C-klasse: We-
ner blauw: H.J. Nijenhuis, Barchem; 
Mooiste collectie Konijnen vier die-
ren: H.J. Nijenhuis, Barchem.

Bronckhorsterkleindierenshow PKV Vorden en Omstreken

kwaliteit kleindieren uitzonderlijk hoog
Vorden - Pluimvee- en konijnen-
vereniging Vorden en omstre-
ken (PkV) organiseerde afgelo-
pen weekeinde haar jaarlijkse 
bronckhorsterkleindierenshow 
in kapel De Wildenborch in Vor-
den. De kwaliteit van de tweehon-
derd ingezonden dieren was ook 
volgens de vijf keurmeesters uit-
zonderlijk hoog. 23 procent van 
de ingezonden dieren werden na-
melijk bekroond met het predi-
caat fraai.

Zaterdagmiddag kwamen achttien kinderen met hun lievelingsdier zoals een kip, konijn, 
cavia en hamster naar de Kapel toen de eindjurering plaatsvond van de wedstrijd Kind en 
Dier. De zevenjarige Sophie Kamerling uit Vorden had haar haan Hendrik meegenomen 
naar Kind en Dier waar de keurmeesters Jan Pardijs en Arend Dijkstra haar troeteldier 
beoordeelde.

Dementie is een verzamelnaam voor 
tientallen ziektes. De meest voorko-
mende vormen van dementie zijn 
de ziekte van Alzheimer, vasculaire 
dementie, frontotemporale dementie 
en Lewy body dementie. Dementie is 
nog niet te genezen. Het beste dat op 
dit ogenblik kan worden bereikt bij 
een deel van de patiënten is een tijde-
lijke stilstand of vertraging in de ont-
wikkeling van het ziekteproces, door 
het gebruik van medicijnen.
Als je zorgt voor iemand met demen-

tie is informatie, een luisterend oor 
en/of een helpende hand in de eigen 
omgeving erg belangrijk. De omstan-
digheden en de mogelijkheden voor 
zorg bij dementie verschillen vaak 
per regio. Alzheimer Nederland Afde-
ling Doetinchem en Omstreken kan 
voor mensen een steun en vraagbaak 
zijn en hen de weg wijzen naar loka-
le instanties en mogelijkheden voor 
hulp in de eigen omgeving.

het Alzheimer café
Het Alzheimer Café duurt van 19.30 
tot 21.30 uur en het wordt gehou-
den in Het Borghuis aan de Burg. 
Van Nispenstraat in het centrum van 
Doetinchem. Belangstellenden zijn 
vanaf 19.00 uur welkom. De toegang 
is gratis. Bezoekers hoeven geen lid of 
donateur van Alzheimer Nederland 
te zijn.

Het Alzheimer Café is een regionaal 
maandelijks trefpunt bedoeld voor 
mensen die zelf aan een vorm van 
dementie lijden, hun partners, fami-
lieleden, vrienden en hulpverleners 
en alle andere belangstellenden. Dat 
het in een behoefte voorziet blijkt uit 
de aantallen bezoekers. 

Het café wordt elke tweede dinsdag 
van de maand tussen 19.30 en 21.30 
uur gehouden en heeft als werk-
gebied de gemeenten Doetinchem, 
Montferland, Oude IJsselstreek, 
Bronckhorst en Doesburg. 
Voor nadere informatie kunt u de 
afdeling bellen, tel. 06-20412665 of 
mailen op doetinchem@alzheimer-
nederland.nl. 
Ook op de website www.alzheimer-
nederland.nl/doetinchem vindt u de 
nodige informatie.

Alzheimer café Doetinchem over 
vormen van dementie
Doetinchem - Dementie in aller-
lei verschillende vormen is het 
gespreksonderwerp in het Alz-
heimer café voor Doetinchem 
en omstreken op dinsdagavond 
11 november. Gastspreker is kli-
nisch geriater, mevrouw carla 
schölzel.

Een ideale oplossing voor een veel 
voorkomend probleem. Dat is de 
mantelzorgwoning van Senioord. 
Een compacte en complete wo-
ning die tijdelijk in de tuin van de 
mantelzorger(s) geplaatst of zelfs 
aangebouwd kan worden. Ouders 
wonen dichtbij hun (klein)kinde-
ren en toch zelfstandig. (Klein)kin-
deren besparen tijd aan heen en 
weer reizen en hebben meer rust 
omdat hun ouder(s) op slechts een 
paar stappen afstand wonen.

Vroeger was het gebruikelijk dat 
ouderen verzorgd werden door 
hun familieleden en ook in sommi-
ge andere culturen is dat heel nor-
maal. In Nederland verhuizen ou-
deren inmiddels al decennia lang 
naar bejaardentehuizen of zoals 
het nu heet, verzorgingstehuizen. 
Doordat veel verzorgingstehuizen 
gesloten worden en de stap naar 
een verpleegtehuis vaak (nog) te 
groot is, zijn mensen genoodzaakt 
een andere vorm van zorg bieden 
te zoeken. Niet voor iedereen is het 
mogelijk om voortdurend standby 
te zijn, omdat de zorgbehoevende 
ver weg woont en/of de zorggever 
een druk en volgepland leven leidt. 
Een mantelzorgwoning kan dan 
uitkomst bieden. Dat geldt overi-
gens ook voor (jongere) mensen 
met bijvoorbeeld een handicap, 
psychische stoornis of een fysieke 
aandoening. Door de huidige ver-
anderingen in de zorg, is er minder 
plaats en budget voor mensen die 
hulp nodig hebben en dat vraagt 
om nieuwe oplossingen.

Vanaf november verandert de re-
gelgeving omtrent het plaatsen van 
een mantelzorgwoning en hoeft er 
in veel gevallen geen vergunning 
meer aangevraagd te worden. Me-
de daardoor is voor veel mensen de 
mogelijkheid om voor hun naasten 

te zorgen, terwijl zij zelfstandig wo-
nen, een stuk dichterbij gekomen. 
Zeker in de Achterhoek waar nog 
veel ruimte is en bewoners gemid-
deld over meer grond beschikken 
dan in de Randstad, zijn er veel mo-
gelijkheden. Maar ook midden in 
de stad kan een mantelzorgwoning 
geplaatst worden.

Dat bedacht ook Jan Dijkman van 
Dijkman Bouw toen hij steeds va-
ker hoorde over verbouwde gara-
ges of aanbouw. Het leidde tot ‘Se-
nioord’ dat comfortabele mantel-
zorgwoningen bouwt die van alle 
gemakken voorzien zijn, en meer. 
Er zijn drie types woningen in ver-
schillende afmetingen (van 41 m2 
tot 60 m2), met of zonder kap. Ze 
voldoen aan alle moderne bouwei-
sen, zijn volledig geïsoleerd en heb-
ben vloerverwarming. De verwar-
ming, verlichting en zelfs de gordij-
nen zijn op afstand bedienbaar. De 
ruime badkamer is uiteraard ook 
met rollator of rolstoel te betreden. 
Een verschuifbare wand maakt het 
mogelijk om in een mum van tijd 
de ruimtes te vergroten of te ver-
kleinen. De woning kan volledig 
aangepast worden aan de wen-
sen en eisen van de toekomstige 
bewoner(s). Een modelwoning staat 
bij het kantoor op de Lage Weide 
in Warnsveld en is te bezichtigen 
op afspraak.

De woningen kunnen worden ge-
huurd en gekocht, mits er sprake 
is van een zorgindicatie en van tij-
delijke bewoning. Is de zorg niet 
meer nodig? Dan wordt de woning 
gedemonteerd en opgehaald.
Wilt u eens een kijkje nemen in de 
modelwoning of informeren naar 
de mogelijkheden in uw situatie? 
Kijk dan op www.senioord.nl of 
neem contact op met Senioord op 
0575 – 573 580 of info@senioord.nl

- Advertorial -

Senioord, comfortabel wonen en altijd dichtbij

Zelfstandig én verzorgd
in een mantelzorgwoning
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

Hengelo - Negen jaar is Roderic 
Kreunen alweer bezig met zijn bedrijf 
‘Roderic’ in webdesign, webhosting, 
grafische vormgeving en fotografie. 
De ‘self-made man of autodidact’ we-
ten inmiddels veel bedrijven en parti-
culieren in en rond Hengelo de 26-jari-
ge Kreunen te vinden of vertrouwen 
hem zelfs de complete IT-infrastructuur 
toe. Een mooi voorbeeld van een on-
dernemende man die zichzelf alles 
aanleert, meegaat met alle ontwikke-
lingen en zich daardoor prima weet te 
verkopen.

Webdesign, het maken van 
websites, neemt een groot 
deel van zijn werk in beslag. 
Als tiener was hij daar al mee 
bezig en op zijn 18e liet hij 
zich bij de KvK inschrijven. 
Vormgeving en fotografie zijn 
daar een mooie aanvulling 
op, waardoor hij inmiddels 
talloze fraai ogende websites 
heeft gemaakt. Daarnaast 
zorgt hij voor alles eromheen. 
Hij levert de computers en/of 
servers, installeert ze en ver-
zorgt de webhosting, zodat de 
websites het internet op kun-
nen. Hij zorgt voor begelei-
ding, geeft uitleg en helpt bij 
problemen of storingen. De meeste klanten 
zijn zzp’er of bedrijven uit het MKB, maar 
ook particulieren kunnen terecht bij Roderic. 
“Bij een website komt meer kijken dan veel 
mensen denken. Je moet ook zorgen voor 
veiligheid en vindbaarheid. Veiligheid bouw 
je o.a. in door regelmatig te updaten. Vooral 
bij webwinkels is dat van het grootste be-
lang, want robots vinden anders gemakke-
lijk een lek en zorgen voor spam en hogere 
belasting op je server. Daarnaast moet je 
zorgen dat een zoekmachine de site gemak-
kelijk kan vinden. De instellingen moeten 
optimaal zijn evenals de opbouw van de 
teksten en de snelheid van de server.”

Ook voor een logo, huisstijl of ontwerp voor 
folder, flyer of poster kun je Roderic opzoe-

ken. Hij demonstreert dan direct een in-
drukwekkende reeks voorbeelden van 
fraaie ontwerpen en niet te vergeten schit-
terende foto’s. Daar ligt dan ook zijn groot-
ste passie. Inmiddels weet men Roderic 
goed te vinden voor fotoreportages van 
gezinnen, producten, presentaties, feesten 
en evenementen. De eerste beginselen van 
fotografie werden hem door vader Rudie 
Kreunen (Kreunen Multimedia) bijgebracht 
op vakanties. Roderic vertelt: “Hij leerde 
me veel over camera’s, standpunten en be-
lichting. Ik help hem dikwijls als geluidsman 
bij het maken van videoproducties of als 
tweede cameraman. Ook ben ik als het 

ware opgegroeid met de Photoshop-
software. Fotografie vind ik ook het leukste 
om te doen. Ik heb zelf geen studio, maar 
weet altijd wel een geschikte locatie te vin-
den of te creëren. Als ik op reis ga, ben ik 
steeds op zoek naar mooie plekjes of uit-
zichten om te fotograferen,” aldus Roderic.

Hij heeft inmiddels bewezen erg veelzijdig 
te zijn: “Bij het maken van websites zit je 
achter de pc, maar voor de fotografie moet 
je eropuit. Door de afwisseling blijft het 
boeiend en heb je steeds weer wat anders 
te doen.  

www.roderic.nl
info@roderic.nl
06 53647573

Hengelo - Robbin Fielt begon op de zol-
der van de garage bij zijn ouders thuis, 
maar heeft intussen een florerend be-
drijf aan de Waarleskamp in Hengelo 
Gld. Een groot deel van de onderne-
mers uit Hengelo en omgeving ge-
bruikt een logo en huisstijl dat door 
Y-Sign is ontworpen.

Na een MBO-opleiding bij het Cibap in 
Zwolle kwam Robbin Fielt na een stage te-
recht bij Decorpress in Doetinchem. Hij had 
al ondervonden dat hij allergisch was voor 
stoffen, zodat dit reclamebureau precies 
was wat hij zocht. Geen last van stof en toch 
creatief bezig zijn. Al snel had hij in zijn ach-
terhoofd dat hij dit werk zelf ook zou kun-
nen. Vijf jaar later begon hij voor zichzelf. 
Met een snijplotter op de zolder van de ga-
rage kon hij aan de slag en kreeg al snel de 
eerste opdrachten. Rond 2006 verhuisde hij 
naar de Waarleskamp en begon met Y-Sign 
reclame. Daar kon hij een full-color printer 
plaatsen en meer apparatuur plaatsen. 
Y-Sign Reclame maakt nu bijna alles op het 
gebied van reclame.
Robbin vertelt: “Het begint met het ontwer-
pen van een logo en huisstijl zelf. Dat kan 
daarna gebruikt worden voor alle reclame 
die je maar kunt bedenken: drukwerk, zoals 
visitekaartjes en briefpapier, spandoeken, 
banners, autobelettering, T-shirts en zelfs 
werkkleding. Ik lever maatwerk. Het liefst 

maak ik het totaalpakket inclusief het be-
heer ervan, maar ik kan ook onderdelen le-
veren, afhankelijk van het budget. De kwali-
teit-prijsverhouding is belangrijk. Mensen 
kunnen wel naar een goedkope internetsite 
gaan, maar bij mij weten de mensen wat ze 
krijgen. En ik vind het prachtig als ik door 
mij ontworpen logo’s tegenkom. Bv. in een 
advertentie, op een shirt bij het stratenvol-
leybal of op een auto die ik door Hengelo zie 
rijden. Tegenwoordig lever ik ook binnenre-
clame en bewegwijzering voor bedrijfspan-
den of beurzen. Complete wanden met 
Wall-Covering van 30 x 4 meter leveren een 
prachtig resultaat op.”
Last van de economische crisis heeft Y-Sign 
Reclame niet. De 36-jarige Fielt laat weten 
dat hij vanaf het begin alleen maar is ge-
groeid: “Door de crisis kwamen er juist 
meer zzp’ers bij, met name in de bouw. 
Allemaal hebben ze een logo en huisstijl 
nodig voor bv. op hun visitekaartje of be-
drijfsauto. Reclame hoef ik niet te maken, 
dat gaat van mond-tot-mond. Zo lang ik het 
alleen aan kan blijf ik een eenmanszaak met 
kantoor aan huis. Af en toe besteed ik werk 
uit, maar daar krijg ik weer klanten voor te-
rug. Dat is een wisselwerking die prima 
werkt.”

www.y-sign.nl
info@y-sign.nl
06 51518864

Roderic is een begrip in en rond 
Hengelo

Y-Sign Reclame blijft groeien

Colofon
Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Volgende Breezz op 2 december
De volgende Breezz verschijnt op dinsdag 2 
december in weekblad Contact. Op deze 
pagina staat het nieuws van de 
Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB) en de ge-
meente Bronckhorst. Leden van de BKB 
kunnen zelf nieuws aanleveren voor deze 
pagina die maandelijks verschijnt.

De deadline voor het aanleveren van kopij 
van de volgende editie is maandag 24 no-
vember. Breezz is er voor ondernemers en 
door ondernemers. 

Schroom dus niet om nieuws aan te leveren 
en mail naar: redactie@breezz.info

Ondernemersplein.nl
De gemeente Bronckhorst heeft zich aan-
gesloten bij Ondernemersplein.nl. Hier-
door maakt de informatie van onze 
gemeente deel uit van dit overheidsbrede 
digitale informatiepunt. Dat levert voorde-
len op voor ondernemers en gemeente.

Op Ondernemersplein.nl. bundelt de over-
heid informatie voor ondernemers. Hier-
door kunnen ondernemers de informatie 
van allerlei (semi-)overheidsinstanties 
online op één centraal punt vinden. Dat 
voorkomt zoeken in een versnipperd aan-
bod van instanties als Kamer van Koop-
handel, Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, Belastingdienst, Antwoord 
voor Bedrijven, CBS, RDW en binnenkort 
ook UWV. Ondernemersplein.nl schept 
overzicht voor ondernemers en het levert 
hen tijdsbesparing op. Maandelijks telt het 

informatiepunt circa 500.000 bezoeken en 
dat aantal is snel groeiende.

Ondernemersplein.nl, dat begin dit jaar 
van start is gegaan, is voortgekomen uit de 
wens van het Kabinet dat ondernemers zo 
snel en makkelijk mogelijk informatie moe-
ten vinden. Dat geldt zowel voor informa-
tie op nationale schaal, als voor informatie 
op regionaal of lokaal niveau. Daarmee is 
de inhoud van het informatiepunt ‘Ant-
woord voor Bedrijven’ overgezet  naar 
Ondernemersplein.nl. De daarin opgeno-
men producten en diensten van de 
gemeente Bronckhorst zijn nu dus via 
Ondernemersplein.nl ontsloten.

www.ondernemersplein.nl/
regioinformatie/gemeente/
bronckhorst/

Agenda

•	22 nov 2014, 19:30 uur:  
BKB Ledenavond bij ‘t 
Wolfershuus Zelhem
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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

Oerrr-krachten 
in de natuur

Ontdek je eigen 
Oerrr-krachten. 
Meld je aan op Oerrr.nl

Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Café
7 november

Baja on the
Beach Party

met DJ

RENE FUSO

PRIKKELT Media ook 

JOUW ZINTUIGEN….. 

Optimaal FM is op zoek naar 
nieuwe en doorgewinterde 

radiomensen om hun creativiteit 
een impuls te geven: 

Laat ons eens horen, 
hoe uniek jij bent.

Wij zoeken?
•	 Programmamakers
•	 Studenten journalistiek
•	 Burgerjournalisten met gevoel 

voor nieuws uit de Achterhoek
•	 Studiotechnici voor onze 

digitale studio’s
•	 Social media experts
 

Is jouw interesse gewekt?
Mail naar vrijwilliger@optimaal.fm.

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Zaterdaghulp Zutphen

Ben jij per direct beschikbaar en op zoek naar een 
bijbaan voor de zaterdag? 

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever uit Zutphen zijn wij op zoek 
naar een zaterdaghulp. De werktijden zijn van 07.00 uur 
tot 15.30 uur. Je werkzaamheden bestaan voornamelijk 
uit het schoonmaken van kratten en productieruimtes. 
Tevens plak je stickers op producten en verpak je de 
producten in zakjes. In vakanties zijn er mogelijkheden 
om meer uren te werken.

Allround timmerman

Ben jij een ervaren timmerman?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een ervaren 
allround timmerman. Onze opdrachtgever is een redelijk 
kleine aannemer die veelal particulier werk heeft. Het 
gaat daarbij hoofdzakelijk om nieuwbouw, renovatie en 
aan- en verbouw.

Operator

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie 
als operator waarbij je een totale bijdrage levert 
aan het productieproces? 

Over Coops Mengvoeders
Coops Mengvoeders is dé specialist op het gebied van 
mengvoer. Het moderne, en van origine, familiebedrijf is 
sinds jaar en dag specialist in het maken van voeders op 
maat.  Om de kwaliteit te borgen is het productieproces 
optimaal geautomatiseerd. Maatwerk staat hoog in het 
vaandel ook voor de juiste bemesting van gewassen. 

Functieomschrijving
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het malen, 
mengen en persen van grondstoffen, wat uiteindelijk zal 
resulteren in het eindproduct. De functie van operator 
is een veelzijdige functie waarbij affiniteit met planning 
belangrijk is, zowel op het gebied van grondstoffen als 
voor het eindproduct. Wanneer nodig verhelp je storingen 
en doe je preventief onderhoud aan de machines. In 
deze functie werk je in drie ploegen. Bovendien is het 
belangrijk dat je de bereidheid hebt om op zaterdag 
werken.

Monteur

Heb jij een afgeronde technische MBO opleiding 
en ervaring met het onderhoud aan technische 
installaties?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verrichten 
van elektrotechnisch of werktuigbouwkundig onderhoud 
aan treinen. Bovendien voer je inspecties uit en verhelp je 
storingen en defecten. Daarnaast ben je verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van eindcontroles op het onderhoud 
en het beproeven van de treininstallaties alsmede het 
technisch vrijgeven van de treinen voor inzet op de 
treindienst. Kortom, dat betekent dat je zelfstandig kan 
werken en kennis hebt van zaken op het gebied van 
onderhoud van technische installaties.




