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Nu het geheel is voltooid, voor het 
stichtingsbestuur alle reden om bij 
monde van secretaris Jan Rigterrink 
Ria Aartsen in het zonnetje te zetten. 
Ria was 12 jaar voorzitter en droeg 
in mei jongstleden de voorzittersha-
mer aan Reinier Gosselink over. Jan 
Rigterink: “De kwaliteiten van Ria 
zijn enorm, ze heeft de afgelopen 
jaren veel werk voor het Kulturhus 
verricht. Wij nemen als bestuur dan 
ook met een kleine traan afscheid 
van haar. Het was een feest voor ons 
om al die jaren met haar te mogen 
samenwerken ”, aldus Jan Rigterink 
die bloemen en een cadeau aanbood. 
Ria Aartsen: “ Trots dat ik mee heb 
mogen werken aan het Kulturhus zo-
als het nu is geworden. Hopelijk voelt 
iedereen zich hier thuis”, zo sprak ze. 
Jan Rigterink voerde deze avond ook 
het woord in zijn functie als voorzit-
ter van de Stichting Welzijn Vorden, 
die in 2012 vanuit de Wehme naar 
dit gebouw is verhuisd.
“Wij voelen ons in het Kulturhus bij-
zonder goed thuis en zitten hier op 
een fantastisch centraal punt”, aldus 
Jan Rigterink, die vervolgens met 
een prachtig cadeau op de proppen 
kwam. Daarover zei hij: “We hebben 
hier in het Kulturhus een AED. De 
Stichting Welzijn Vorden biedt aan 
75 personen, die zich vanaf nu kun-
nen aanmelden, een gratis cursus aan 
om te leren werken met de AED. Dat 
is niet alleen van belang voor de men-
sen die hier komen, maar het is ook 
in het belang van alle inwoners van 
Vorden”, zo sprak Jan, die een luid 
applaus van de aanwezigen in de zaal 
in ontvangst mocht nemen. Voorzit-
ter Reinier Gosselink gaf tijdens zijn 
toespraak een chronologisch over-
zicht van wat er de afgelopen twee 
jaren zoal aan renovatie werkzaam-
heden is verricht en waarmee een be-
drag van 430.000 euro is gemoeid. De 
provincie subsidieerde 175.000 euro, 
de gemeente Bronckhorst 87.500 
euro, het Oranjefonds 30.000 euro 
en het Prins Bernhard Cultuurfonds 
5000 euro. De ontbrekende 130.000 
euro kwam uit het “spaarpotje” van 
de Stichting Dorpscentrum.
ReinierGosselink: “Door deze reno-
vatie en door de inkomsten van de 
gebruikers van het gebouw, kunnen 
we de komende tien jaren vooruit”, 
zo sprak hij terwijl hij tevens dank 
bracht aan de Vordense onderne-
mers die aan de renovatie hebben 
meegewerkt en dank aan de vele 
vrijwilligers. “Het Kulturhus is in 

onze gemeenschap erg belangrijk. 
Het gebouw doet sinds 1978 als zo-
danig dienst. Daarvoor was hier het 
gemeentehuis van Vorden gevestigd. 
Het Kulturhus is één van de drukste 
plekken in Vorden. Op maandag ont-
vangen we hier 300 personen, per 
week duizend, dat betekent dat hier 
op jaarbasis 40.000 personen over 
de vloer komen”, zo sprak Reinier. 
Tijdens de verschillende toespraken 
werden ook diverse keren op positie-
ve wijze de namen van de beheerders 
genoemd , te weten van voormalig 
beheerder Johnny Bos en de huidige 
bekeerder Boudewijn Kortboyer.
Aan de feestelijk bijeenkomst werd 
vrijdagavond ook een officieel tintje 
gegeven. De wethouders Dorien Mul-
derije en Paul Seesing verrichten 
de openingshandeling van het ver-
nieuwde Kulturhus door de nieuwe 
toneelgordijnen te openen, waar 
gelijk de band HBTG ( Herrie bie’j 
tante Gerrie ) begon te spelen. Paul 

Seesing wenste de Vordenaren veel 
plezier met het Kulturhus en prees, 
mede door de vrijwilligers, de saam-
horigheid. Behalve de band HBTG 
traden deze avond ook de bands Bad 
Moons en Beware op. De presentatie 
in de grote zaal was in handen van 
Lotte van Dam. Alleen jammer dat 
de microfoon niet goed was afge-

steld, zodat veel van haar woorden 
verloren gingen. Met name achter 
in de zaal was Lotte niet verstaan-
baar. Behalve Kulturhus Het Dorps-

‘t Stampertje heet voortaan De Soos

Kulturhus Het Dorpscentrum feestelijk geopend
Vorden - Afgelopen vrijdagavond was het feest in het Kulturhus Het 
Dorpscentrum (de nieuwe naam van tot voor kort het Dorpscentrum 
). Het gebouw heeft een facelift ondergaan. Voor het stichtingsbestuur 
een reden om een feestje te bouwen. De verbouwingswerkzaamheden 
zijn in 2011 (eerste fase) van start gegaan. Daarna kwam de tweede 
fase aan de beurt die onlangs werd afgerond. De bouwcommissie werd 
gevormd door bestuurslid Jan Holtrigter samen met oud- voorzitter 
Ria Aartsen.

Jan Rigterink en Ria Aartsen

Glasvezel op de Bronckhorster 
bedrijventerreinen!

Meld u aan voor de gratis breedbandscan via
info@trentglasvezel.nl      www.trentglasvezel.nl

De eerste periode op school zit erop. De re-

sultaten zijn inmiddels bekend en sluiten 

misschien niet aan bij de verwachtingen.... 

Ben je te rustig begonnen, is de stof te las-

tig of is het zoveel stof dat je het niet meer 

kunt overzien? Of vraagt dit leerjaar om een 

compleet andere leerstrategie? Wellicht is 

het nog niet helder waar het mis is gegaan. 

Maar één ding is wel duidelijk; op school 

gaat het tempo omhoog!

 

Niet elke leerling kan hier even goed mee 

omgaan. Omschakelen van de gewoonte om 

het rustig aan te doen naar een tempo dat 

hoger ligt is vaak lastig. Soms veroorzaakt 

het zelfs stevige schrik.  Hoe ga je slechte 

resultaten uit de eerste periode nu compen-

seren? Of hoe werk je de achterstand weg 

bij dat altijd moeilijke vak? En hoe verwerk 

je die enorme hoeveelheid stof die elke dag 

wordt aangeboden?

Vaak ligt het probleem niet aan een gebrek 

aan capaciteiten maar ontbreekt de noodza-

kelijke discipline en de ervaring met plan-

ning. Om uiteenlopende redenen zijn ou-

ders niet altijd in staat begeleiding te geven. 

Soms ontbreekt de tijd, maar vaak wordt 

hulp van ouders door tieners niet geaccep-

teerd. Dat geeft spanningen en de resultaten 

op school worden er niet beter op.Voor veel 

leerlingen is (tijdelijke) intensieve studiebe-

geleiding de weg naar meer zelfstandigheid, 

zelfvertrouwen en beter inzicht in het ma-

ken en het plannen van het werk.

Studiebegeleiding Bronckhorst gaat graag 

samen met jou onderzoeken waarmee jij 

geholpen bent. We gaan vrijblijvend het 

gesprek aan en zoeken naar een oplossing 

waar jij mee verder kunt. Zo nodig vragen 

we de mentor op school ook om advies. 

Het moet een oplossing zijn die je nu direct 

helpt maar ook in de toekomst. We gaan 

voor een structurele oplossing!

Wil je meer informatie? Stuur een bericht 

of bel naar Inge Prenger, initiatiefneemster 

van Studiebegeleiding Bronckhorst in Hen-

gelo. Dat kan via inge.prenger@studiebege-

leidingbronckhorst.nl of via 06 25157479.  

Meer informatie vind je ook op de site 

www.studiebegeleidingbronckhorst.nl

– advertorial –

Tempo omhoog!

Hele dozen, halve prijzen

Heel veel wijnen speciaal voor u ingekocht,  

kom naar de winkel voor het volledige wijnaanbod

29.97
59.94

Château Fourchou 
Bordeaux Superieur 2011 
Eenmalig speciaal ingekochte partij!

Hele doos 
6 flessen

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

Katern Sinterklaas 2013

Verschijning: week 46
Aanleveren: vrijdag 8 november

In week 46 verschijnt het 
Contact met een Sinterklaas 
katern in het Contact.

Meer informatie
& reserveren:
Advertentie@contact.nl
Tel. 0575-551010



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

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

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

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

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

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

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

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

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

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

Engelse les van een echte Brit

verbeter je spreekvaardigheid.

tel. 0612291855

HOBBYBEURS ALMEN

Zondag 10 november

in de Nieuwe Aanleg

10.00 - 16.30

45 kramen

Entree € 2,-- p/p

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Praktijk voor hoog-sensitieve

mensen (Vorden)

www.intuitievepraktijk.nl

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelink-hau-

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

51 60 15 16.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574

06-12300129.

Workshop: 'Passie voor paard

en kind' voor volwassenen.

Info: www.paardenkind.nl

te huur goed afsluitbare

opslagruimtes, vanaf 15 m2,

prijs vanaf € 20 per m2 per jaar,

regio Baak, 06-21837525

gevraagd huishoudelijkhulp in

de omg.van Wichmond.1x in

de 14 dagen. tel 06-21650426

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
9 - 10 november D. Stolk, Ruurlo (0573) 45 20 21.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

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

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

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

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

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

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

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

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

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

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

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

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

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

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

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

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

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

of (06) 22 92 96 30.

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

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

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

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 10 november 10.00 uur, ds. J. Kool.
10.00 uur, Kapel in de Wildenborch, ds. D. van Doorn, Almen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 november 10.00 uur, ds. T. Nieuwenhuizen, Den Ham.
10.00 uur, Kapel in de Wildenborch, ds. D. van Doorn, Almen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 10 november 20.00 uur, ZWO dienst, dhr. Boon, Zelhem, 
m.m.v. Gospelgroep Bergentheim; zij voeren de ”de Young Mes-
siah” op.

R.K. kerk Vorden
Zondag 10 november 9.30 uur, Eucharistieviering, em.-priester F. 
Zandbelt.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 november 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Dameskoor. Zondag 10 november Geen viering.

Weekenddiensten

Zelhem 0314 - 623921

Tandtechnisch
Laboratorium

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke

ochtend (behalve zondags en

‘s-maandags) van 09.00 tot

12.00 uur en daarnaast ook

nog dinsdag, donderdag- en

vrijdagmiddag van 13.30 tot

17.00 terecht voor een ruime

keus uit meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz.

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl of tele-

foonnr: 06-44629049.

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-54326669.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Te huur: mooie praktijk/atelier-

ruimte van 30m2. Met gebruik

van gezamenlijke keuken, toi-

let en wachtruimte. Huurprijs

375,- euro per maand (dit is

inclusief water/electriciteits-

kosten en wifi). Voor meer

informatie: Symone Boerstoel,

06-27 623 953 of symone.

boerstoel@planet.nl

Dagmenu’s 6 november t/m 12 november

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

Woensdag 6 november
Champignonsoep/Hachee met rode kool en gekookte aardappelen

Donderdag 7 november
Kipfilet American met spek, tomaat en kaas, aardappelen en 
groente / Tiramisu met slagroom

Vrijdag 8 november
Tomatensoep/Panga filet met pestosaus, pasta en rauwkostsalade

Zaterdag 9 november (alleen afhalen en bezorgen)
Vordense Cordonbleu met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom 

Maandag 11 november
Gesloten               

Dinsdag 12 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



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

familieberichten
online opgeven:

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Onze showroom is geopend op:
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur Zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhofl aan 11 - 7251 JW Vorden 
0575-470354 - 06 17236100

Houtkachels Gaskachels
Pelletkachels Haarden

Hartelijk dank voor het warme medeleven dat wij 
mochten ontvangen na het overlijden van onze 
lieve moeder, oma en ouwe oma
 

WILLEMIEN 
KORNEGOOR - PARDIJS

 
Uw aanwezigheid, bloemen en kaarten hebben 
ons erg goed gedaan.
 

Kinderen, 
Klein- en achterkleinkinderen

 
Vorden, november 2013

Op zondag 10 november 2013 zijn wij 

Reind Zweverink
en

Annie Zweverink-Zieverink

60 jaar getrouwd!

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte welkom 
op onze receptie op zondag 10 november van 
14.00 tot 16.00 uur in ‘Ons Huis’, Beukenlaan 30, 
7255 DM  Hengelo Gld.

Het gemis, de lege plek zal altijd blijven.

Wim Bouwmeester
Wim van Nyeveld

Voor de overweldigende belangstelling en de 
vele brieven en kaarten die wij mochten 

ontvangen willen wij u allen hartelijk danken.
Het heeft ons doen beseffen dat hij niet alleen 

voor ons, maar ook voor anderen 
veel heeft betekend.

Hiervoor onze oprechte dank.

Jo Bouwmeester-Bretveld
Kinderen en kleinkinderen

Ruurlo, november 2013

Samen 180 jaar!

Jo & Hendrik Weenk - Huurnink

1 augustus 1923 14 november 1923

Wij nodigen u hierbij uit voor onze receptie op   
17 november 2013 in “Hotel Bakker” van 15.30 
tot 17.00 uur.

Hotel Restaurant Bakker
Dorpsstraat 24
7251 BB Vorden   Parkinson Fonds
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 2 biefhaasjes

GRATIS saus

SPECIAL

Rambolletje

100 gram 225

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden fricandeau

GRATIS tonijnsaus

KEURSLAGERKOOPJE

Sudder
lapjes

4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Babi 
pangang

500 gram 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Wegens grote belangstelling 

P R E S E N T E E R T
Notaris Gertjan Hulleman

nog eens
De nieuwe regels in de AWBZ
actualiteiten 
Is de verhoogde bijdrage ook voor u van 
toepassing?
Moet u zich zorgen maken of niet?
Wat is er aan te doen?
Hoe zit het met de eigen woning?

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de nieuwe 
schenkingsmogelijkheden, de erfbelasting en de 
algemene volmacht (levenstestament). U kunt zelf ook 
onderwerpen inbrengen.
Kom naar de gratis lezing (met koffie) die notaris 
Gertjan Hulleman uit Vorden hierover geeft.

Wanneer en waar
Woensdag 27 november 2013 om 20.00 uur in het 
Kulturhus (Dorpscentrum) aan de Raadhuisstraat 6 in 
Vorden.

U kunt zich opgeven via ons emailadres:  
hulleman@notarishulleman.nl 
of bel met ons kantoor: 0575-552220.

Vol is vol. Bij grote belangstelling organiseren we weer 
een extra avond.

Notariskantoor  
Hulleman

Dokter C. Lulofsweg 2a, 7251 XP Vorden 
0575 - 552220      www.notarishulleman.nl

17 jaar met hart en ziel met ons gewerkt
nu, na kort ziek te zijn geweest,
zomaar van ons erf verdwenen

 Jasper Schaareman

Wij zijn erg verdrietig

cliënten, vrijwilligers en medewerkers van
geiten- en zorgboerderij Groot Windenberg

Rommelderdijk 2, 7251 MB Vorden

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

NERGENS GOEDKOPER !!!!!!!!
Hollandse prei heel kilo € 0.69
SUPER KOOPJE !!!!!!!!
2 kg Giezer Wilderman stoofperen  €     2.49
 
OP ONS GEHELE ASSORTIMENT GESNEDEN 
GROENTEN ZELF SAMEN TE STELLEN     2+1 gratis
DE LEKKERSTE VAN DIT MOMENT !!!!!!!!
Hand / pers sinaasappelen  
zoet en vol sap 2 kg € 2.99
Keuze uit diverse soorten 
huisgemaakte stampotten 
+ vlees garnituur + een GRATIS bakje compote p.p.  €    5.50

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

Aanb. geldig t/m ma. 11 november ’13

Graag nodigen wij u uit om met ons het glas te 
komen heffen op ons 50-jarig huwelijk.

U bent van harte welkom op 16 november 2013 
van 16.00 tot 18.00 uur in ontmoetingscentrum 
‘Ons Huis’, Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld).

Piet & Janke Noordijk-Rispens

Snethlageweg 21
7255 CE Hengelo (Gld)



Mevrouw Bunt wint 
 prijsvraag Klussenbedrijf 
R. Kappert

Hengelo - Tijdens de woongemakmarkt in het gemeentehuis van Bronck-
horst op zaterdag 26 oktober, hield Klussenbedrijf R. Kappert uit Vorden
een prijsvraag. Bezoekers van de markt mochten raden hoeveel schroeven
er in een pot waren gedaan. Van de in totaal 106 deelnemers raadde me-
vrouw Bunt uit Hengelo bijna het exacte aantal van 723. Inmiddels heeft ze
de prijs in ontvangst genomen.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Wat nou........ goud en zilver!
Wij vragen nog vééél meer om in te kopen...

Wij kopen en verkopen leuke oude spulletjes die weer door 
andere mensen verzameld worden. Natuurlijk kunt u proberen 

te verkopen via internet of een veiling, maar hier zijn kosten aan 
verbonden of er is veel tijd mee gemoeid. Het VERZAMELHUIS, 

al 20 jaar in Warnsveld, koopt graag en betaalt u contant.

Een voorbeeld van wat we zoeken…?
Glas en aardewerk, aanstekers, ansichtkaarten, art-deco,

automobilia, bakeliet, barometers, beelden, bestek, blikken,
blikken speelgoed, boeken, brillen, broches, camera’s, Dinky toys, 

emaille voorwerpen, erotica, gereedschap, gewichten,
gouden- en zilveren voorwerpen, hengelsport, horloges,

inktpotten, ivoor, kandelaars, kerstversiering, keukengerei, klokken,
kurkentrekkers, lakstempels, letterdoeken, luchtvaart, medisch, 

microscopen, militaria, muziekinstrumenten, naaigerei, 
Olympische spelen, onderscheidingen, parfumflesjes, poppen, 

poppen- of kinderserviesjes, radio’s, reclameborden,
reclame-voorwerpen, scheergerei, schilderijen, sieraden,

spaarpotten, speeldozen, speelgoed, speldjes, spuitflessen,
stripboeken, stijlmeubelen, tegels, treinen, uurwerken, vazen,

verlichting, vismolens, vulpennen, weeginstrumenten, 
zakhorloges, enz. enz.

Voor veel artikelen geldt dat deze een beetje oud of bijzonder 
moeten zijn. Rommelmarkt- of kapotte spullen en dingen die nog 

volop te koop zijn, komen niet in aanmerking voor inkoop.
Denkt u iets voor ons te hebben, zet het bij elkaar en bel ons
voor een afspraak. Wij komen dan bij u thuis! In de winkel

kan ook. Ook dan is het handig een afspraak te maken,
eventueel ook voor in de avonduren. Wij zijn ook geïnteresseerd 
in het opkopen van complete inboedels en kunnen desgewenst 

een huis of kamer geheel schoon opleveren.

VERZAMELHUIS
Henny en Bert Ubels,

Rijksstraatweg 35, Warnsveld
Tel. 0575 - 522919

verzamelhuis@hetnet.nl        www.verzamelhuisdebrink.nl

Vaste openingstijden: geen     Wanneer dan wel: zoveel mogelijk
Zeker weten: bel!

EXTRA VOORDELIG!

4.99
 

Ambachtelijk verse 
Rookworst
3 stuks 
8.99

Aanbiedingen geldig van dinsdag 5 t/m zaterdag 9 november 2013

 
 Magere Varkensrollade ongekruid,

per 500 gram: 

 

4.99

2.99

Spaar nu voor GRATIS 
boodschappen t.w.v. € 50,-

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

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

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

Doe uw boodschappen bij PLUS met een muisklik!
Slepen met zware boodschappentassen is er niet meer bij! Want in drie simpele 

stappen bezorgen wij de boodschappen bij u thuis of op uw werk. U hoeft alleen 

maar op de PLUS Bestelsite uw gegevens in te vullen en uw boodschappen te selecteren. 

Daarna rondt u de bestelling af en wij regelen de rest voor u.

Ga snel naar bestellenbijplus.nl

Eenvoudig in 3 stappen bestellen:
1. Maak uw account aan

2. Bestel uw boodschappen

3. Ontvang uw bestelling thuis of op het werk

Online bestellen bij PLUS is heel gemakkelijk. Wilt u ervaren hóe gemakkelijk? Ga dan 

snel naar Plus Eland.bestellenbijplus.nl en doe uw voordeel bij PLUS!

 

3.99

2.50

BESTEL 
EENVOUDIG 

ONLINE!
óók anuit huis of op uw werk uw boodschappen bij PLUS kunt doen? 

makkelijk! Want 

 
 Appelkruimel of Abrikozenrastervlaai

8-10 personen 



De ingrediënten voor deze revue 
komen uit de pen van de schrijvers 
Frank ten Damme, Anouk Pardijs, 
Annemiek Riefel, Bart Tiessink en 
Nout Nijenhuis. Een vijftal dat er al 
jarenlang ieder jaar weer in slaagt 
een nieuwe revue te schrijven. Marie-
ke Tuinman en Annemiek Mulderije 
(medewerkers aan de revue) steken 
hun bewondering voor de makers 
van de revue aan de vooravond van 

“Yolo” niet onder stoelen of banken. 
Annemiek: “De inhoud van de revue 
was ook voor ons verrassend, maar 
wel leuk. Vergeleken met voorgaan-
de jaren wordt er nu de gehele voor-
stelling doorgespeeld. 
Op het toneel wordt namelijk een 
huiskamer/slaapkamer gebouwd, ter-
wijl op het grote podium daarnaast 
wordt gezongen, gespeeld en gedanst. 
Voor de medewerkers wel goed oplet-

ten hoor”, zo zegt ze. In de afgelopen 
tien jaren dat zij meedoet aan een 
revue bij Jong Gelre heeft ze het klap-
pen van de zweep wel geleerd. “Een 
paar jaar geleden mocht ik zelfs de 
hoofdrol vervullen en daar bewaar 
ik goede herinneringen aan”, zo zegt 
ze. Marieke Tuinman vindt het spe-
len in een revue eveneens een gewel-
dige belevenis en zegt daarover: “Ik 
speel de laatste jaren ook mee in de 
Toneelgroep Linde, tijdens het buurt-
feest. Leuk om te doen, drie avonden 
een revue is toch heel anders. Nee, 
niet zenuwachtig, toch altijd span-
nend wanneer het doek de eerste 
avond opengaat”, zo zegt ze. Ieder 
jaar een revue en dat al ‘jaren lang’ 
heeft volgens Annemiek en Marieke 
alles te maken met de vriendschap-
pelijke sfeer die er onderling heerst. 
Annemiek: “We doen alles zelf; zin-
gen, dansen, acteren en dat vind ik 
best knap”, zo zegt ze.
Beide dames zijn erg te spreken over 
regisseur Gitta Hendrikse. “Gitta 
houdt van doorpakken. Haar kri-
tiek is altijd opbouwend, zodat we 
weer een stapje verder kunnen”, zo 
prijst Annemiek Mulderije. Ook over 
Nout Nijenhuis, die de algehele lei-
ding heeft, zijn de dames tevreden. 
Marieke: “Nout verzorgt alles tot in 
de puntjes, houdt de lijntjes kort en 
komt continu bij de repetities van de 
verschillende groepen een kijkje ne-
men”, zo zegt ze. Aan de revue ‘Yolo’ 
zijn ongeveer 40 jongelui met zang, 
dans en toneel op het podium actief. 
Daarnaast werken er nog zo’n der-
tig personen mee op het gebied van 
decorbouw, grime, eigenlijk met al-
les wat zich voor en tijdens de revue 
afspeelt. Medewerkers op de achter-
grond, maar voor het slagen van een 
revue onmisbaar!

Drie avonden revue Jong Gelre Vorden/Warnsveld

Annemiek Mulderije: “Vriendschap is 
de basis voor deze uitvoeringen”

Vorden - Geld winnen in een loterij en dan proberen dit voor je te 
houden. Niemand mag het weten, zelfs je eigen vrouw niet. Dan kun 
je tenminste op je eigen manier genieten van de geneugten des levens. 
Het leven lacht je toe! En hoe dat allemaal afloopt met de gelukkige 
bouwvakker ( hij is namelijk de man die het “grote geld “ won), kan 
het publiek zaterdag 9 november, vrijdag 15 en zaterdag 16 november 
zelf beleven in het Kulturhus Het Dorpscentrum in Vorden. Dan vindt 
de uitvoering plaats van de revue ‘Yolo’ ofwel ‘You only live once’, in 
het Nederlands ‘Je leeft maar één keer’.

Marieke Tuinman en Annemiek Mulderije

Oecumenische Vrouwengroep 
Vierakker-Wichmond
Wichmond - Woensdagavond 13 november komt TV-weerman Reinier
van den Berg bij de vrouwengroep Wichmond- Vierakker in het ge-
bouw Withmundi op bezoek om te vertellen en beelden te tonen over
de klimaatverandering en wat dat dichtbij huis voor gevolgen kan
hebben. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Niet alleen
leden van de vrouwengroep, ook andere belangstellenden zijn deze 
avond welkom. Aanvang 19.30 uur.

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

De bijeenkomst wordt geleid door 
dagvoorzitter Tanja Abbas. Zij is een 
professioneel en ervaren procesbege-
leider en adviseur/trainer. Bovendien 
is ze groot liefhebber van de Ach-
terhoek en is ze thuis in het thema 
krimp. Tanja Abbas schreef onder an-
dere het boek ‘Modern Naoberschap. 
Hype of Houvast?’.  

Jongeren
Wethouder Paul Seesing zal vanuit 
de gemeente Bronckhorst ingaan op 

de krimp en de vergrijzing. Hoe ont-
wikkelt zich een en ander in onze ge-
meente? Wat zijn de actuele cijfers? 
En wat kunnen en mogen bewo-
ners en bedrijven van de gemeente 
Bronckhorst verwachten waar het 
om de aanpak van krimp gaat? 

Voorzitter Rob Schouten tot slot: 
“We hopen uiteraard op een grote op-
komst. We zouden het vooral op prijs 
stellen wanneer ook jongeren van 
zich laten horen. Krimp gaat immers 

over de toekomst. Dus als het thema 
één groep in het bijzonder aangaat, is 
dat de jeugd van Wichmond en Vier-
akker.”

Dorpsbelang Wichmond-Vierakker

Thema-avond over krimp
Wichmond-Vierakker - Dalende huizenverkoop, afnemende werkgele-
genheid en vergrijzing van de bevolking. Het verschijnsel krimp wordt 
altijd in negatief verband genoemd. Maar krimp brengt vast en zeker 
ook nieuwe mogelijkheden en kansen met zich mee. Welke dat zijn? 
Daarover wil Dorpsbelang Wichmond-Vierakker graag met de bewo-
ners nadenken en discussiëren tijdens een speciale thema-avond. “Hoe 
kunnen we ons voordeel doen met krimp? Die vraag staat centraal. 
Met de meest haalbare en originele ideeën gaan we aan de slag”, al-
dus Rob Schouten, voorzitter van Dorpsbelang. De bijeenkomst wordt 
gehouden in de Sociï-kantine op maandagavond 11 november a.s. en 
begint om 20.00 uur.

Dorpsbelang hing in Wichmond en Vierak-
ker posters op om de bewoners te prikkelen 
voor het thema ‘krimp’.

De vereniging vraagt aandacht voor 
het ringen, omdat deze wettelijke 
maatregel onbekend is. Volgens voor-
zitter Kees Bink van De Vogelvriend 
Vorden betreft het niet alle vogels. 
‘Voor parkieten en kanaries geldt de 
verplichting niet. Wel voor Europese 
cultuurvogels zoals mussen, merels, 
sijzen, goudvinken en groenlingen. 
En het is bovendien van belang om 

de juiste ringmaat om de poot van de 
vogel te hebben. Anders is de liefheb-
ber ook in overtreding en dat kan lei-
den tot in beslagname van de vogels 
en een boete.‘

Dat deze vogels een ring moeten dra-
gen, heeft te maken met het voorko-
men van deze soorten in de Europese 
natuur. Bink: ‘De wetgever wil voor-
komen dat er vogels uit de natuur ge-
haald worden en in volières terecht-
komen. Dat doen ze via de ringen, 
want daar kun je alleen maar aanko-
men wanneer je je als liefhebber laat 
registreren bij de overheid.’
Een van de voorwaarden bij de regi-
stratie is een lidmaatschap van een 
vogelvereniging die aangesloten is 
bij een landelijke vogelbond. Vogel-
vereniging  De Vogelvriend Vorden is 

aangesloten bij de Algemene Neder-
landse Bond van Vogelhouders en is 
daarmee dus geaccrediteerd. Binnen 
deze bond bestaat ook een speciaal-
club voor volièrehouders die alleen 
vogels willen houden en of kweken, 
maar daar geen wedstrijden mee wil-
len spelen.
Liefhebbers die meer informatie wil-
len over het ringen, nodigt Bink uit 
om langs te komen in de Soos van 
kulturhus het Dorpscentrum. Daar 
organiseert de vereniging komende 
zaterdag en zondag een vogelshow 
met ruim 200 vogels die gekweekt 
zijn door de leden van De Vogelvriend 
Vorden en Ruurlo en Omstreken. 

Meer info: 
www.vogelvriendvorden.jimdo.
com.

Komend weekend vogelshow De Vogelvriend Vorden en Ruurlo

Volièrevogels verplicht ringen
Vorden - Vogels die gehouden 
worden in gezelschapsvolières, 
zoals veel mensen die in hun 
schuur of tuin hebben staan, 
moeten wettelijk gezien een ring 
dragen. Met die waarschuwing 
komt vogelvereniging De Vogel-
vriend Vorden aan de vooravond 
van de jaarlijkse vogelshow in het 

U vindt hier een groot assortiment 
serviezen van Wedgwood en Vil-
leroy & Boch. Met name serviezen 
die niet meer in de productie zijn! 
Ook hebben wij een ruime collectie 
brocante en woonaccessoires.

Daarnaast is de Schuurverkoop op 
Niveau het adres waar u bijna alle 
legpuzzels van Jan van Haasteren, 
Wasgij en Anton Pieck tegen zéér 
scherpe prijzen vindt. 

Kortom: voor ieder wat wils! 
Ook leuk voor de komende feestmaan-
den!

U kunt ook van te voren uw bestelling plaat-
sen via een van de websites en het op een van 
de zaterdagen 
ophalen. U weet 
dan zeker dan 
wat u zoekt voor 
u klaar staat!

- Advertorial -

Schuurverkoop met Niveau
Voor de 3e keer wordt er een Schuurverkoop op Niveau georgani-
seerd in Almen.

Noteer in uw agenda: 
Van 9 november t/m 30 november alle zaterdagen 
van 11:00 – 16:00 uur. Whemerweg 20 in Almen. 

Wij heten u van harte welkom op een van de zaterdagen!
www.servieskast.nl
www.uw-servies.nl

www.marceldespeelgoedman.nl

Wat de meesten van u waarschijn-
lijk wel weten is dat je aan je kin-
deren eenmalig € 24.676,00 (2013) 
belastingvrij mag schenken zonder 
voorwaarden of € 51.407,00 (2013), 
maar dan onder de voorwaarde dat 
dit bedrag (althans het meerdere 
boven de € 24.676,00, dus minimaal 
€ 26.731,00) wordt gebruikt voor 
de aanschaf van een woning, het 
verbeteren van een eigen woning, 
de aflossing van een eigen woning 
schuld en het volgen van een studie 
die duurder is dan gebruikelijk.
Deze vrijstellingen zijn sinds dit 
jaar van toepassing zolang het kind 
(of de partner) nog geen 40 jaar is 
(voorheen 35 jaar).

Nu komt het leuke: in het Belas-
tingplan 2014 is voorgesteld om 
deze vrijstellingen tijdelijk te ver-
hogen tot € 100.000,00. Maar niet 
alleen deze vrijstellingen, maar 
ook de gewone, jaarlijkse vrijstel-
ling aan de kinderen (€ 5.141,00) en 
last but not least, de schenking aan 
anderen. De laagste vrijstelling van 
€ 2.057,00 wordt zomaar verhoogd 
naar € 100.000,00. Dat geldt dus 
voor iedereen. Van opa naar klein-
kind, van broer naar zus, van zus 
naar neef, van buurman naar over-
buurvrouw, van vriend naar vijand 
(daarna grote vriend). En voor deze 
grote vrijstelling is ook nog eens de 
leeftijdsgrens van 40 jaar tijdelijk 
komen te vervallen, ook bij je eigen 
kinderen. Dus een rijke tante van 
tachtig kan aan haar neef van zes-
tig vrijgesteld een ton schenken. De 
vrijstelling geldt per schenker (of 
per echtpaar).
Nu het ongemakkelijke. Er worden 
dezelfde voorwaarden gehanteerd 
als bij de hierboven genoemde 
grote schenking, namelijk dat deze 
vrijstelling alleen geldt bij de aan-
koop van een woning, de verbete-
ring van een woning en het aflos-

sen van een eigen woning schuld. 
Voor de dure studie geldt deze tij-
delijke vrijstelling niet. Zulke dure 
studies bestaan waarschijnlijk niet.
Nieuw is ook dat deze tijdelijke 
vrijstelling, maar ook de vrijstel-
ling van € 51.407,00, mag worden 
gebruikt voor het aflossen van een 
restschuld, die overblijft na de ver-
koop van de woning. Dat komt he-
laas tegenwoordig nogal eens voor.
Maar let op: als je als kind al eens 
een grote schenking hebt gehad 
komt deze wel in mindering op de 
nieuwe vrijstelling.
Wel weer leuk is dat deze grote 
schenking, net als de “gewone” 
eenmalige schenkingen aan je ei-
gen kinderen, mag worden gedaan 
binnen een half jaar voor het over-
lijden van de schenker, voor zover 
je dat tijdstip al zou weten. 
Ongeacht de stemming in het par-
lement geldt de verhoogde vrijstel-
ling in elk geval vanaf 1 oktober 
jongstleden tot 1 januari 2014. Als 
het parlement de voorstellen goed-
keurt, zal de vrijstelling uiteindelijk 
gelden tot 1 januari 2015.
Het doen van aangifte is verplicht. 
Daar kunnen wij u bij helpen. En 
ook bij het voorlichten over alle 
vormen van schenken en het in 
de praktijk uitwerken van deze 
nieuwe tijdelijke schenking in het 
bijzonder.
Verder in deze krant treft u een 
uitnodiging voor een lezing aan die 
mede gaat over dit onderwerp. En 
kijkt u ook eens op mijn website 
notarishulleman.nl. Daar staan we-
kelijks nieuwe artikelen op.

U vindt ons nog steeds op dezelfde 
plek met nu ook kruidenthee.

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken
0575-552220 
(hulleman@notarishulleman.nl)

Ondanks het charmeoffensief van de belastingdienst dat ze het 
niet leuker maar wel makkelijker kunnen maken, kunnen ze het 
soms toch wel degelijk leuk maken. Maar makkelijker overigens 
niet. Ik heb het over de zogenaamde jubelvrijstelling bij schenken.



Ruurloseweg 118 | Vorden (‘t Medler)
Tel. (0575) 559 232
www.mrb-lensink.nl

Kunststof kozijnen:
Een leven lang
zorgeloos genieten
Alkuplus kunststof kozijnen, deuren, hefschuifpuien
en rolluiken. Topkwaliteit in uw woning met
optimale warmte en geluidsisolatie, maatwerk,
snelle levertijd én... een prima prijs.

Showroom open: Dinsdag en donderdag de gehele dag. Zaterdag van 11.00 tot 15.00 u.

Onze winkel hoort 
bij de 3 beste 
BoerenBond-/
Welkoopwinkels
van Nederland!

Iedere 

betalende klant 

ontvangt 

een cadeau!*

*  Op=op en alleen geldig bij Welkoop Vorden van 
donderdag 7 november t/m zaterdag 9 november 2013.

Vorden

VORDEN    Stationsweg 16 

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Heeft u ‘m al 
ingeleverd?

Heeft u ‘m al 
ingeleverd?

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker

Barendsen  
         Bulten
          Techniek

 

www.BarendsenBultenTechniek.nl

GRATIS 

halen en  

brengen

Maak uw machines 
winterklaar
Bel nu voor een 
onderhoudsbeurt
Zutphenseweg 15
7251 DG Vorden 
0575 552080   

CLEMENTINE           

20 stuks     

2,–

BOEREN
SALADE           
250 gram     

2,–

AANBIEDINGEN GELDIG MA. 4 T/M ZA. 9 NOVEMBER 2013

GROENTE & FRUIT 
WARNSVELD
Winkelcentrum 
Dreiumme 27-29
7232 CN  Warnsveld
T 0575-521 609

MAAK 4 WEKEN LANG KANS 
OP EEN CHIQUITA FIETS!

uit eigen keuken

20 JAAR
NOVEMBER FEESTMAAND

WARNSVELD

AANBIEDINGEN GELDIG MA. 11 T/M ZA. 16 NOVEMBER 2013

FRIESLANDER
AARDAPPELEN
3 kilo   

2,–

BOSVRUCHTEN
TOETJE
2 stuks   

2,–

uit eigen keuken

20 JAAR
NOVEMBER FEESTMAAND

WARNSVELD

GROENTE & FRUIT 
WARNSVELD
Winkelcentrum 
Dreiumme 27-29
7232 CN  Warnsveld
T 0575-521 609

WOENSDAG 13 NOVEMBER
PROEVERIJ ZUURKOOL EN RODEKOOL

Praktijk voor Massage en Bewustwording

  Dorn-Breusstherapie
  Massagetherapie
  Massage

Tel. (0314) 62 20 22  |  06 – 25 37 49 36

www.praktijklovink.nl 



Jan Slagman heeft ruim 33 jaren de 
functie van ‘tijdwaarnemer’ bij de 
KNMV bekleed. Dat betekende in heel 
Nederland aanwezig zijn om deze 
functie tijdens cross- en enduro wed-
strijden uit te oefenen. In al die jaren 
heeft Jan ruim 90.000 kilometer ge-
reden om, voor een ‘lunchpakket en 
een kom soep’, zoals Jan het lachend 
omschrijft, dit werk te kunnen doen. 
“En altijd met heel veel plezier”, zo 
zegt Jan Slagman die vanwege zijn 
gezondheid vrij recent met het werk 
voor de KNMV is gestopt. 
Jan terugkijkend: “Ik ben begonnen 
als vrijwilliger bij District Oost toen 
in 1979 een crosscompetitie voor de 
jeugd werd opgezet met in de begin-
periode alleen jeugdige crossers van 
de clubs HAMAC uit Harfsen en de 

Graafschaprijders uit Vorden. Toen 
de KNMV na enkele proefwedstrij-
den haar fiat gaf aan deze competitie 
en het evenement uitgroeide tot een 
landelijke competitie werd ik door de 
KNMV gevraagd om tijdwaarnemer 
te worden. Kort daarna werd ik ook 
tijdwaarnemer bij alle crossen en en-
duro wedstrijden die onder de vlag 
van de KNMV in geheel Nederland 
worden gehouden. Tegenwoordig 
word de functie van tijdwaarnemer 
op een geheel andere wijze ingevuld. 
De coureurs hebben een transponder 
op de motor en bij de crossproeven 
tijdens de enduro is er een automa-
tische tijdcontrole. Wanneer een rij-
der, zoals bijvoorbeeld vorige week 
tijdens de Oost Gelderland Rit een 
crossproef had afgelegd wist hij bij de 

volgende tijdcontrole precies wat de 
concurrentie bij de zojuist verreden 
crossproef had geklokt. Vroeger ging 
het waarnemen van de tijd allemaal 
handmatig. Ik heb het mijzelf aan-
geleerd, later heb ik andere (toekom-
stige) tijdwaarnemers les gegeven. De 
uitdaging voor een tijdwaarnemer 
is dat na afloop van de wedstrijd de 
juiste uitslag is geregistreerd. En dan 
te bedenken dat in die beginjaren 
soms door de modder de nummer-
borden op de motor onzichtbaar wa-
ren geworden. Gelukkig is dat door 
de transponder en andere moderne 
technieken voltooid verleden tijd’, zo 
zegt Jan Slagman. 
Wat wel een vereiste is: de tijdwaar-
nemer moet een man of vrouw zijn 
die goed met getallen kan omgaan. 
Voor Jan Slagman, gezien zijn beroep 
als accountant, een prettige bijkom-
stigheid. De functie van tijdwaarne-
mer vergt opperste concentratie en 
bovendien moet je stressbestendig 
zijn”, zo zegt Jan lachend. Hoewel 
zijn hele leven in het teken van de 
motorsport heeft gestaan heeft Jan 
Slagman deze sport, wat betreft cros-
sen/ enduro nooit als wedstrijdsport 
beoefend. Wel door de jaren heen als 
toerrijder en deelnemer aan oriënte-
ringsritten.
Jan: “Ik kwam als achtjarige jongen 
met de motor in aanraking. Mijn va-
der en zijn broers reden op een Jawa. 
Ik mocht de motoren altijd poetsen 
en dat leverde tien cent per motor-
fiets op’, zo zegt hij. In 1969 werd Jan 
Slagman bij VAMC de Graafschap-
rijders lid van de enduro- en cross-
commissie. Daarna was hij jarenlang 
secretaris als opvolger van de legen-
darische Jan Rouwenhorst. Thans is 
Jan nog steeds tweede secretaris en is 
hij altijd nog zeer nauw betrokken bij 
de Oost Gelderland Rit. Jan Slagman 
omschrijft zijn vele werk dat hij voor 
de motorsport in de loop der jaren 
heeft gedaan als ‘werken achter de 
schermen’ en zo voegt hij er aan toe: 
“ Een leven zonder de motorsport is 
nauwelijks voor te stellen. Ik heb het 
altijd als een grote voldoening erva-
ren om anderen motorsport te laten 
bedrijven”, zo zegt de ‘Official van 
Verdienste van de KNMV’.

Ruim 90.000 kilometer op de teller voor hobby als tijdwaarnemer

Jan Slagman benoemd tot ‘Official van 
Verdienste’ van de KNMV

Vorden - Jan Slagman, tweede secretaris van de VAMC De Graafschap-
rijders is door de KNMV onderscheiden. De hoogste baas, voorzitter 
Jan de Geus, kwam speciaal vanuit Zeist naar Vorden om Jan de ver-
sierselen, behorend bij ‘Official van Verdienste’ van de KNMV op te 
spelden. Jan de Geus: “Deze onderscheiding krijg je niet zomaar. Je 
moet initiatief tonen, vernieuwingen aandragen, kortom je moet als 
official een meerwaarde voor de KNMV zijn. En aan deze criteria vol-
doet Jan Slagman in hoge mate.”

Jan Slagman rechts, met KNMV voorzitter Jan de Geus

De eerste dag moesten de heren nog 
wat aan elkaar wennen maar dat pak-
te goed uit. Kees Koolen vertelde dat 
ze vooral de laatste twee dagen goed 
op elkaar ingespeeld waren. Zowel 
Koolen als v.d. Goorbergh begonnen 
aan een nieuw avontuur. Koolen reed 
pas voor de tweede keer een wed-
strijd met de truck en het was v.d. 
Goorbergh zijn eerste keer als navi-
gator. “ De zege in de laatste etappe 
was te danken aan Jurgen. Waar bij-
na iedereen verkeerd reed, zaten wij 
als team goed”, aldus Kees Koolen. Bij 
de eerste dag had v.d. Goorbergh nog 
concentratie problemen door het ge-
schud in de cabine van de truck.
Nadat hij daaraan gewend was ge-
raakt, ging alles naar wens met het 
drietal en wist het team zelfs een 
etappe te winnen. Na afloop van de 
rally besloot Koolen nog wat te tes-
ten. Helaas ging de Ginaf op een flin-
ke duin op z’n kant en moest er op 
assistentie worden gewacht. Het was 
al met al een hectische dag maar men 
kon er de lol nog wel van in zien. Het 

Honda Racing Team met de Vor-
dense teammanager Henk Hellegers
had ook succes in Marokko. In een 
niet te voorspellen ontknoping in de
Marokkaanse woestijn greep de Por-
tugese Honda-rijder Paulo Gonçalves
de overwinning voor de Spaanse KTM
rijder Marc Coma.
De laatste etappe ging over 219 kilo-
meter en het was Gonçalves die de 
winst pakte. Dit kwam mede doordat
teamgenoot Sam Sunderland en Joan
Barreda een checkpoint misten en
daarmee de weg voor hem vrij maak-
ten. Coma en Gonçalves hadden na
5 rally’s beiden 124 punten voor het
WK Cross Country. Het slechtste re-
sultaat van de vijf rally’s mocht ge-
schrapt worden. Dat pakte gunstig
uit voor de Portugees die daarmee
wereldkampioen WK Cross Country
werd. De Vordense teammanager
Henk Hellegers was zeer verheugd
met de overwinning en liet weten dat
de voorbereiding op de Dakar rally
goed was verlopen.

Vordenaar Kees Koolen 
tweede in Oilibia Rally 
Marokko

Vorden - Een paar dagen geleden vond in Marokko de Oilibya rally
plaats, ter voorbereiding op de Dakar Rally. Deze rally ging over drie
dagen. Vordenaar Kees Koolen achter het stuur van de Ginaf Super-B
vrachtwagen, behaalde samen met navigator Jurgen v.d. Goorbergh
en monteur Gijs van Uden in het eind klassement een fraaie tweede
plaats.

Kees Koolen foto Henk Teerink

Flash 2 in het nieuw

Vorden - Oudenampsen financiële dienstverlening uit Vorden heeft
Flash 2 in het nieuw gestoken. Het team bestaat uit (vlnr op de foto)
Wesley Boode, Ilse van Dijk, Hans Wullink en Hermien Oudenampsen.

Er moesten vier driesetters worden 
gespeeld. Doordat het Vordense team 
alle derde sets wist te winnen werd 
de einduitslag toch een duidelijke 7-1 
voor Flash en daarmee werd het gat 
met Icarus in de rangschikking fors 
groter.
Niels Lijftogt verloor in het enkelspel 
de eerste set met 21-13. Hij herpakte 
zich daarna goed en won de volgen-
de sets met 21-13 en 21-17. Ook Ch-
jehrando Gasper verloor de eerste set 
in zijn enkelspel en wel met 21-18. In 

de tweede set liet hij er geen twijfel 
over bestaan en won deze met 21-8. 
De derde set ging echter gelijk op. 
Uiteindelijk trok Chjehrando met 21-
19 de partij naar zich toe.
Anne van Eeuwijk had een goede te-
genstandster tegenover zich staan. 
De dame uit Oldenzaal won met 21-
13 en 21-16. Vera Velhorst begon zeer 
sterk en won de eerste set met 21-10. 
In de tweede set liet zij haar tegen-
standster echter te veel in de wed-
strijd komen en Vera verloor met 21-
19. In de derde set pakte zij de draad 
echter weer goed op en won deze met 
21-17. De Vordense heren pakten het 
herendubbel dit keer in twee sets: 21-
19 en 21-15. Het damesdubbel was 
zwaar maar Vera en Anne wonnen 
met 21-19 en 21-18. Het eerste mixed-

spel van Niels en Anne leverde een re-
gelmatige overwinning op met 21-14 
en 21-19. Voor Chjehrando en Vera 
begon het mixedspel verkeer. Icarus 
won de eerste set met 21-12. Het dub-
bel van Flash kwam echter goed te-
rug en won de tweede set met 21-13. 
Zoals hierboven al vermeld won Flash 
alle derde sets die gespeeld moesten 
worden. In dit mixedspel werd het 
21-17.
Flash Vorden 1 - Icarus 2: 7-1.

Andere uitslagen:
Flash Vorden 2 - LBC 2: 4-4. Flash Vor-
den jeugd 1 - Varsseveld jeugd 1:  5-3. 
Poona jeugd 3 - Flash Vorden jeugd 2: 
0-8. Flash Vorden jeugd 3 - Varsseveld 
jeugd 3: 5-3.

Zware wedstrijd voor Flash
Vorden - Flash ontmoette afge-
lopen donderdag in sporthal ’t 
Jebbink het team van Icarus uit 
Oldenzaal. Dat team staat op de 
tweede plaats terwijl Flash fier 
bovenaan staat.

Bij de senioren is Rob Golstein de 
meest constante visser geweest in 
2013.
“In het begin van het seizoen zag het 
er nog niet zo naar uit” vertelde Rob. 
“Maar, doordat ik het hele seizoen in 
de top 4 ben geëindigd, blijkt dit uit-
eindelijk genoeg voor de eindzege”.
Michiel van Gijtenbeek had een sterk 
begin, wat hem een mooie tweede 

plek opleverde in het eind klasse-
ment. Hij moet deze plek wel delen 
met Jan Groot Jebbink, beiden had-
den even veel punten. Nummer vier 
van dit seizoen was Marcel Dekkers 
en met Nick ten Have op plek vijf is 
het korps voor 2014 compleet.
Momenteel wordt er door het be-
stuur hard gewerkt aan het nieuwe 
visseizoen.
Een nieuw wedstrijdrooster, met o.a. 
hengel keus vrij wedstrijden hoopt 
men meer wedstrijdvissers te krijgen. 
Voor meer informatie hierover zie: 
www.desnoekbaarsvorden.nl.

V i s s e n

Vorden - De Snoekbaars Vorden.



De wedstrijd tegen VIOD uit Doetin-
chem verliep erg éénzijdig en resul-
teerde in een duidelijke 3-0 overwin-
ning voor Vorden. Voorafgaand aan 
deze competitie was VIOD toch wel 
één van de titelkandidaten, want zij 
hebben niet voor niets de laatste twee 
seizoenen gestreden om het kampi-
oenschap en zelfs via de nacompeti-
tie twee keer op de drempel van de 
2e klasse gestaan. De club met ruim 
twee keer zoveel leden als v.v. Vorden 
en een jeugdafdeling op divisieni-
veau, kwam echter afgelopen zondag 
totaal niet in het spel voor. Vanaf de 
eerste minuut was de ploeg van trai-
ner Michel Feukkink heer en meester 
en het feit dat Robin Verstege tot aan 
het rustsignaal geen enkele bal op 
doel kreeg te verwerken was veelzeg-
gend. Vorden had het scoreverloop 
ook nog eens mee, want reeds in de 
5e minuut was het al raak. Via een 
prima aanval van de geel zwarten op 
de rechterkant door Bart Stokman, 
kwam de bal uiteindelijk bij Rick 
Schröer terecht. Deze beroerde de 
bal perfect en gaf hem direct weer 

mee op de opstormende Stokman en 
zijn strakke voorzet werd ongelukkig 
door een verdediger van VIOD in het 
doel gewerkt. Nog geen 10 minuten 
later stond het al 2-0 toen Frank Hi-
ddink aan de rechterkant van het 
doel goed doorzette en een lastig laag 
schot produceerde. De keeper pa-
reerde de bal nog wel maar in tweede 
instantie was Sam Abbink er als de 
kippen bij en tikte vanaf vijf meter 
de bal binnen.Terwijl vorige week te-
gen PAX een vroege voorsprong van 
twee doelpunten niet vastgehouden 
kon worden, was het nu geen enkel 
probleem voor de ploeg van trainer 
Michel Feukkink. Ondanks een ge-
middelde leeftijd van 21,5 jaar, door 
de afwezigheid van de enige routinier 
Eric Oldenhave, speelde Vorden erg 
volwassen, zelfverzekerd, balvast en 
had het overal op het veld controle. 
Toch is het altijd wel opvallend dat bij 
een voorsprong de ploeg zich te veel 
terug laat zakken en ook nu werd het 
te weinig ‘druk vooruit’ gezet en kon 
VIOD toch meer in balbezit komen 
dan gewenst. De ploeg uit Dichteren 

(Doetinchem) kon echter op geen 
enkele manier een vuist maken en 
toen in de 30e minuut Rick Schröer 
ook nog eens de 3-0 binnen kopte 
was de wedstrijd eigenlijk al beslist. 
In de tweede helft zakte het spelpeil 
van de vordense ploeg en neigde het 
zelfverzekerde spel af en toe naar ar-
rogantie en kon VIOD zich dan ook 
twee keer niet beheersen. Eerst was 
het Bart Stokman die flink werd aan-
gepakt en daarna kwam Bas Kortstee 
behoorlijk in botsing met een speler 
van VIOD. Beide keren was ‘rood’ 
de terechte straf en met 11 tegen 9 
was het de laatste 15 minuten een 
duidelijk verhaal. De overtal situatie 
werd echter niet goed uitgespeeld en 
zowaar kreeg Robin Verstege in deze 
fase nog twee schoten op doel. Aan 
de andere kant kwamen Niels Sieme-
rink en Daan Horstman twee keer 
goed door en gaven invaller Kevin 
Vliem twee goede kansen. Jammer 
genoeg werd deze niet verzilverd 
door de net als Stijn Wentink prima 
invallende A-junior en bleef de stand 
3-0.Doordat de koplopers Varsseveld 
en FC Winterswijk beide punten had-
den gemorst staan Vorden en DCS 
niet alleen gezamenlijk bovenaan in 
3c, maar moeten deze ploegen ook 
een beslissingswedstrijd spelen om 
een entreebewijs voor de nacompe-
titie om promotie naar de 2e klasse.

Voor meer informatie en uitsla-
gen en programma, ga naar www.
vv-vorden.nl

Vorden 1 verovert koppositie en speelt 
beslissingswedstrijd 1e periode
Vorden Afgelopen zondag stond niet alleen de achtste speelronde op 
het programma, maar werd ook de 1e periode van 3c afgesloten. Maar 
liefst vijf ploegen hadden kans op deze eerste prijs van het seizoen en 
daarvan was het 1e elftal van v.v. Vorden er één. Na afloop bleek dat 
zowel koploper Varsseveld als titelkandidaat FC Winterswijk punten 
hadden gemorst en zodoende kwam Vorden met de 3-0 winst op VIOD 
op de 1e plaats te staan. Mede koploper DCS heeft ook zestien punten 
en ook een doelsaldo van plus acht, vandaar dat er een beslissingswed-
strijd gespeeld zal moeten worden op een neutraal veld om te bepalen 
wie er winnaar mag noemen van de 1e periode.

Na 15 minuten spelen kreeg Keijen-
burg de overhand. De Ratti dames 
verloren steeds meer de grip op het 
spel, na 30 minuten was het dan ook 
raak. Keepster Michelle Meijerink 
stond op de goede plek maar onge-
lukkig stuiterde de bal over de voet 
het goal in, 0-1. Met deze stand gin-
gen de dames de rust in. 
De tweede helft werd weer wat be-
ter gevoetbald, Ratti was vaak in de 

aanval maar een doelpunt liet op zich
wachten. Tot in de 53ste minuut,
Kim Heuvelink gaf een pass aan Pe-
tra Wentink die de bal vervolgens 
beheerst in de kruising plaatste, 1-1. 
Het bleef niet lang gelijk, tien mi-
nuten later was het helaas al weer 
raak voor de Keijenburgse dames. De
rechtsbuiten van Keijenburg bereikte
het doelgebied van Ratti. Ze wilde op
doel schieten maar dat werd verhin-
derd door de linksback Eva Tolkamp,
waardoor de bal werd afgespeeld in
de voeten van een andere speelster 
van Keijenburg. Zij werd niet opge-
merkt door de achterhoede van Ratti
en kon het tweede doelpunt scoren.
Ratti probeerde druk te zetten maar
het mocht niet baten de stand bleef
bij 1-2. 
Volgende week zondag 10 november
speelt Ratti uit tegen Activia vr1.

Verlies voor Ratti dames
Vorden - Na drie uitwedstrijden 
te hebben gespeeld mochten de 
Ratti dames afgelopen zondag 
weer thuis spelen. Tegen het nog 
ongeslagen Keijenburg begon 
Ratti erg sterk aan de wedstrijd. 
Er werden meerdere kansen ge-
creëerd maar net als vorige week 
werden deze kansen niet afge-
maakt.

Boven vlnr: Ferdy Klein Brinke (Dut-
ch pc), Michiel Barink, Richard Meijer 
(Autorijschool Ruesink), Jarno Mes-
sing, Jan-Willem Voortman (leider), 
Thijs Eckhardt (Inter-vloer)

Onder vlnr: Daan Horstman, Sam
Abbink, Daan Wiegerinck, Wiebe De
Jong, Bart Stokman
Op de foto ontbreken Gijs v.d. Veen
en Rik Schroer

Nieuwe sponsoren 
Velocitas

Vorden - Het eerste elftal van zaalvoetbalvereniging Velocitas uit Vor-
den heeft nieuwe shirtsponsoren. Dat zijn Autorijschool Ruesink,
Dutch PC en Inter-vloer.

In de winderige wedstrijd begon Sociï 
furieus. Er werd veel druk op de Voor-
ster verdediging gezet en dat had re-
sultaat. Gert-Jan Loman kwam al snel 
één op één met de keeper te staan na 
inleveren van een verdediger, maar 
het vizier stond niet op scherp. Ook 
in de 35 minuten die volgden was 
Sociï ruimschoots de bovenliggende 
partij. Wie niet beter wist, zou zeg-
gen dat Sociï de koploper was en 
Voorst de middenmoter. Sociï creëer-
de veel kansen, waarvan er zeker nog 
vier de kwalificatie “opgelegde kans” 
verdienden. Bij een laag ingebrachte 
vrije trap van Maarten Rensink mis-
ten zelfs achtereenvolgens Dubaern 
Besseling, Hans Vleemingh en Gert-
Jan Loman de bal nipt. Daarmee was 
Sociï er zelf verantwoordelijk voor dat 
Voorst in het zadel bleef. Voorst kon 
tegenover dit geweld namelijk slechts 
één kansje noteren. Toch waren het 
de zwart-witten die na 38 minuten 
spelen lieten zien wat het begrip ef-
fectiviteit inhoudt. De jonge linker 
buitenspeler passeerde AJ Groot Jeb-
bink en legde de bal laag voor. Ver-
volgens kwam de bal in een kluts 
terecht, om uiteindelijk in het doel 
te belanden; 1-0. Enigszins beduusd 

van dit moment was het even later 
opnieuw raak. Ditmaal kwam de bal 
vanaf rechts waarop de jonge buiten-
speler van Voorst zelf scoorde; 2-0. 
Daarop kreeg Sociï vlak voor rust nog 
de mogelijkheid om de aansluitings-
treffer te scoren. Helaas werd een 
kopbal van Dubaern Besseling echter 
door Tim Groot Roessink vlak voor de 
doellijn gestopt, waarop Groot Roes-
sink zelf net miste. De ruststand was 
zodoende 2-0.
Waar trainer Hugo van Ditshuizen er 
vertrouwen in had dat de doelpunten 
wel zouden komen wanneer het spel 
van Sociï werd voortgezet, bleek dit 
ijdele hoop. Zoals zo vaak de laatste 
tijd, kon Sociï niet aanhaken bij het 
spelniveau van voor de rust. Voorst 
begon het spel te domineren en Sociï 
kon hen de wil niet meer opleggen. 
De meeste arbeid van Sociï-zijde werd 
dan ook verricht door de verdediging. 
Met name de buitenkanten werden 
veelvuldig onder druk gezet, terwijl 
met name Hans Vleemingh ervoor 
zorgde dat centraal niets te halen 
viel. Met veel werklust, en enig geluk, 
hield Sociï zich staande en mocht 
het nog steeds hopen op de aanslui-
tingstreffer. Een kwartier voor tijd 

leefde Sociï nog eens op en werd 
Voorst weer wat onder druk gezet, 
opgelegde kansen kwamen er echter 
niet meer. In blessuretijd bracht de 
eerder genoemde jonge buitenspeler 
van Voorst na een goede dribbel de 
eindstand op het bord; 3-0. Sociï heeft 
zich met deze uitslag veel te kort ge-
daan. Had het (enkele van) de kansen 
in de eerste helft afgemaakt, dan was 
het waarschijnlijk een heel andere 
wedstrijd geworden. Bij een gebrek 
aan effectiviteit gunde Sociï Voorst de 
benodigde punten voor het behalen 
van de eerste periode. Positief is dat 
Sociï geen gebrek aan werklust kan 
worden verweten.
Werklust is juist iets dat Sociï kan 
gebruiken in de volgende wedstrijd 
tegen het fysieke SHE. Deze ploeg 
komt aankomende zondag op bezoek 
in Wichmond. Aanvang van de wed-
strijd is 14.00 uur.

Programma zaterdag 9 november
Lochem SP D4 – Sociï D1
De Hoven E2 – Sociï E1
SV Twello E6 – Sociï E2
SV Basteom F1 – Sociï F1

Programma zondag 10 november
Sociï 1 – SHE 1
Sociï 2 – Voorst 2
Sociï 3 (vrij)
Sociï 4 – Wolfersveen 3
Grol 10 – Sociï 5
Sociï VR1 – Sint Joris VR1

Goed gespeeld, geen beloning

Sociï krijgt pijnlijke les in effectiviteit
Wichmond - Wanneer je je bevindt in de brede subtop in de vijfde klas-
se C is het moeilijk om in te schatten waar je als team precies staat. 
Daarom was de wedstrijd van Sociï tegen koploper Voorst een goede 
testcase. Het werd wederom een wedstrijd met meerdere gezichten, 
ditmaal met ‘anderhalf’ gezicht.

De meisjes beleefden veel 
plezier aan het meedoen. 
Er was veel familie aan-
wezig om de verrichtin-
gen op de balk, brug, mat 
en sprong gade te slaan. 
De meisjes kwamen tot 
de volgende resultaten: 
Instap R3: 1e Frederique 
van Basten Batenburg, 
2e Noor Dijkman. Instap 
R2: 4e Carlot Bremer, 
5e Yrsa van Zuilekom, 
6e Norah Bouwhuis, 8e 
Evaly den Bakker. Pupil2 
R3: 1e Merel Keppels, 2e 
Margot Schuurman, 3e 
Alysja Pierik, 4e Renee 
Besselink. Pupil2 R2: 1e 
Lotte Radema, 2e Mandy 
Rouwenhorst.

Gymvereniging WIK 
Wichmond succesvol op 
rayonkampioenschappen
Wichmond - Afgelo-
pen zaterdag deden 12 
WIK meisjes mee aan 
de rayonkampioen-
schappen in Lochem. 
Allen in categorie R3 
of R2, de recreanten-
categorie, precies waar 
WIK Wichmond zich 
op richt, recreatieve 
gym die leuk is voor 
meisjes en jongens.

Bloemsierkunst Halfman fleurt het  
centrum op
Vorden - De werkzaamheden in 
het centrum van Vorden zor-
gen voor wat overlast, maar bij 
Bloemsierkunst Halfman kiest 
men er voor om niet te moppe-
ren en er het beste van te ma-
ken, zoals op de foto te zien is.



Grote Veldloop Vorden
Vorden - De vele hardlopers kregen zondag 3 november 2013 een bij-
zondere uitdaging voorgeschoteld door Hanzesport: de Grote Veld-
loop. In het prachtige natuurgebied het Grote Veld bij Vorden konden
de hardlopers kiezen uit drie afstanden: 1,5 km, 7,5 km en 15 km. 
Foto’s van deze dag zijn te zien op www.contact.nl (fotograaf Theo
Janssen)

De winkelcompetitie is door ons 
hoofdkantoor bedacht om de win-
kels te verbeteren en de winkelmede-
werkers nog klantgerichter te laten 
werken. Tot twee keer toe werd de 
winkel bezocht door een mystery-
shopper. Deze geheimzinnige klant 
beoordeelde de medewerker en de 
winkel op zaken zoals de begroeting, 
het verkoopgesprek en de kassa-af-
handeling. Dit heeft uiteindelijk ge-
resulteerd in een top 10.

Finale
Samen met de negen andere fina-

listen begon de strijd om de eerste 
plaats. Medewerkers van het hoofd-
kantoor van onze formule brachten 
een bezoek aan de winkels en beoor-
deelden de winkels op diverse aan-
dachtspunten. Tweemaal bracht een 
mysteryshopper een bezoek aan de 
winkel en werd aan klanten hun me-
ning gevraagd over het assortiment, 
de prijs/kwaliteitverhouding van de 
producten maar ook over het perso-
neel.
“Uit dit onderzoek bleek dat de klan-
ten heel blij zijn met ons als winkel 
en onze medewerkers en daar zijn we 

dan ook heel erg trots op, want daar 
draaide de competitie ook om. Onze 
winkel is uiteindelijk geëindigd op de 
tweede plaats van beste BoerenBond/
Welkoop winkels van Nederland en 
daarmee zijn wij erg content” aldus 
Wim Weenk.

Wie feest viert, trakteert!
Naast dat de winkelmedewerkers in 
het zonnetje zijn gezet, worden ook 
de klanten niet vergeten!
Van donderdag 7 t/m zaterdag 9 no-
vember ontvangt iedere betalende 
klant een cadeau. Dit om te vieren 
dat Welkoop Vorden een echte top-
per is. Ook wordt de winkel feestelijk 
aangekleed om iedereen te laten zien 
dat Welkoop Vorden in de prijzen is 
gevallen.

- Advertorial -

Welkoop Vorden: tweede van Nederland

Vorden - Welkoop Vorden behoort sinds 26 oktober tot de twee beste 
BoerenBond/Welkoopwinkels van Nederland. Al in maart begonnen 
de voorrondes van de BoerenBond/Welkoop Winkelcompetitie. Eind 
juli waren de voorrondes achter de rug en begon de finale.

Jeannette Lovink: ,,Vage klachten of 
ziekte kunnen een relatie hebben 
met een beenlengteverschil. Bijna ie-
dereen heeft een beenlengteverschil. 
Wel hebben we even lange benen, al-
leen daar waar het been langer lijkt, is 
er meer ruimte in het heupgewricht.  
Een beenlengteverschil kan variëren 
tot wel 4 centimeter. Het lichaams-
gewicht wordt daardoor verplaatst 
naar het korte been en hierdoor kan 

het bekken scheef gaan staan. Veel 
chronische problemen komen voort 
uit een scheefstand van het bekken.  
Het principe van de Dorn-therapie 
is correctie van het beenlengtever-
schil. Door dit te corrigeren wordt de 
bekkenscheefstand gecorrigeerd en 
daardoor direct de wervelkolom. Bek-
kenscheefstand en wervels die ver-
schoven zijn  kunnen diverse klach-
ten en problemen veroorzaken: (lage) 

rugklachten, heupklachten, knie-
klachten, schouderklachten, voetpro-
blemen, darm- en blaasproblemen, 
nekklachten, allergieën, hoofdpijn, 
migraine, voorhoofd- en bijholtepro-
blemen, maagklachten. Op de vraag 
waar deze nadere kennis wegkomt, 
zegt Jeannette: “De Dorn-therapie 
vindt zijn oorsprong in Duitsland. 
Daar is het al lang een wijdverbrei-
de en bewezen behandelwijze”. De 
methode is bij uitstek geschikt voor 
mensen die niet ‘gekraakt’ willen of 
kunnen worden. 

Aansluitend aan een Dorn-behande-
ling vindt de Breuss-massage plaats. 
Deze massage is gericht op het rek-
ken van de wervelkolom zodat de 
tussenwervelschijven meer ruimte 
krijgen en de kans krijgen tot her-
stel. Zogenaamde ‘versleten’ tussen-
wervelschijven worden gestimuleerd 
zodat ze weer in hun oude conditie 
worden teruggebracht.  De massage 
wordt zacht en rustig uitgevoerd en 
geeft hierdoor al snel een diepe ont-
spanning. De Breuss-massage wordt 
toegepast vóór of na een Dorn-behan-
deling. Bij cliënten met bijvoorbeeld 
ernstige osteoporose kan de Breuss-
massage worden ingezet in plaats van 
een Dorn-behandeling”. De Dorn en 
Breuss therapieën kunnen wordt toe-
gepast voor alle leeftijden. De Praktijk 
voor Massage en Bewustwording van 
Jeannette Lovink is aangesloten bij de 
Vereniging van Natuurgeneeskundig 
Therapeuten (VNT) en afhankelijk 
van uw zorgverzekering worden de 
kosten verbonden aan een consult 
vergoed. Voor nadere informatie over 
deze therapie of voor het maken van 
een afspraak kunt u contact met haar 
opnemen via (0314) 62 20 22 of (06) 
25 37 49 36. Informatie is ook na te 
lezen op de website van haar prak-
tijk: www.praktijklovink.nl

- Advertorial -

Hulp bij bekkenscheefstand, rug- en 
gewrichtsproblemen

Zelhem - Jeannette Lovink geeft in haar praktijk voor ‘Massage en 
Bewustwording’ al een aantal jaren adviezen, hulp en behandelingen 
bij de vraag ‘wat zou er anders kunnen?’ bij lichamelijke klachten 
en pijn. Vaak hebben lichamelijke klachten als migraine, allergische 
reacties enz. een heel onverwachte oorzaak en zijn terug te leiden 
naar een scheefstand in de gewrichten. Haar massagebehandelingen 
vanuit een holistische visie, zijn afgestemd op de totale mens en sinds 
enige tijd heeft ze hier extra kennis en ervaring aan toe gevoegd. De 
Dorn-Breuss therapie is een goed werkende methode om mensen met 
lichamelijke klachten, die verband houden met bekkenscheefstand, 
rug- en gewrichtsproblemen, te kunnen helpen.

De dames kwamen aan het begin 
van de middag bij het dorpscentrum 
bijeen en vertrokken naar de boerde-
rij camping in Haarlo, waar ze met 
een lekker kopje koffie ontvangen 
werden. Daar stonden al veel spelle-
tjes te wachten die door de eigenaar 

van Veldzicht uitgelegd werden. De 
dames Blok en Wentink, hadden als 
organisatoren vijf groepen gemaakt 
en weldra was iedereen druk in de 
weer om een goed resultaat te beha-
len. Waarbij natuurlijk gezelligheid 
vooropstond! De tijd vloog voorbij en 
iedereen genoot van de leuke spel-
letjes, o.a.: sjoelen, klompjes golven, 
mikado met blokjes en nog een aan-
tal prettige onderdelen.
Rond half vijf had iedereen alles vol-

bracht en werden de winnaars be-
kent gemaakt. De poedelprijs was een 
lekkere lolly en van de groep die won 
kreeg iedereen een fraaie mok.
Hierna genoot men van een heerlijk 
koud en warm buffet.
De dames Blok en Wentink werden 
onder applaus bedankt en kregen 
van de voorzitster een leuke attentie. 
Rond half acht ging iedereen voldaan 
naar Vorden terug en kwam er een 
einde aan een geslaagd uitstapje.

Geslaagd uitstapje Vordens Huisvrouwen Orkest
Vorden - Het Vordens Huisvrou-
wen Orkest heeft donderdag 31 
oktober haar jaarlijks uitstapje 
gehouden.

Werkzoekende Dieke Harmsma is 
event-manager voor DeBroekriem in 
Vorden/Zutphen en omstreken. Tij-
dens deze eerste bijeenkomst wordt 

kennisgemaakt met DeBroekriem en
met de aanwezige werkzoekenden. 
Verder wordt geïnventariseerd welke
talenten zich hebben aangesloten en
aan welke activiteiten de werkzoe-
kenden in de regio behoeften hebben.

Nieuwsgierig naar wat DeBroekriem
voor jou kan betekenen?
Meld je aan via www.debroekriem.
nl en kom 7 november ‘s morgens 
naar de meet-up bij Brasserie Lettink
aan de Mispelkampdijk 11 te Vorden.
Wanneer je eerst behoefte hebt aan
meer informatie dan kan je mailen
naar diekeharmsma@gmail.com.

- Infotorial -

Kennismakings-
bijeenkomst DeBroekriem
Vorden - Donderdagmorgen 7 
november wordt de eerste bij-
eenkomst van DeBroekriem in 
Vorden georganiseerd. DeBroek-
riem is een actieve on- en offline 
beweging die in diverse plaatsen 
in Nederland inspirerende activi-
teiten en netwerkontmoetingen 
organiseert voor werkzoekenden. 
DeBroekriem komt nu naar Vor-
den!

Daar word je vrolijk van!



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

U kunt bij ons terecht voor:

Openingstijden september t/m april:

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

KERSTSHOW
 Vrijdag 15 november

 Zaterdag 16 november

 Zondag 17 november
Bij deze nodigen wij u uit om langs te komen op onze gezellige 
Kerstshow. Om ideeën op te doen voor de komende feestdagen. 

En dit onder het genot van een kopje koffie.

VOLOP KERSTBOMEN, VERS VAN EIGEN LAND

Met vriendelijke groet,
Fam. Groot Roessink 

en medewerkers

JONG GELRE
Vorden-Warnsveld

presenteert de revue

Y.O.L.O.
Bert only lives once

Yolo is de populaire afkorting voor ‘You only live 
once’, ofwel ‘je leeft maar één keer’. En dat geldt 
ook voor onze Bert, een bouwvakker die geluk-
kig getrouwd is met José. Bert wint een loterij 
en besluit het ervan te nemen, zonder medewe-
ten van zijn vrouw. Dit zorgt voor bijzondere 
wendingen en avonturen. Bent u ook benieuwd 
hoe Bert dit vergaat? Kom dan kijken!

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
 9 november 15 november 16 november
 Strike Toontje Lady en
  Ongeregeld de Vageband

Kaarten voor de revue zijn te koop in de voor-
verkoop vanaf 31 oktober (€ 7,00) bij Kulturhus Het 
Dorpscentrum te Vorden tijdens openingstijden, of 
aan de deur (€ 8,00).
Zaal open: 19.30 uur - aanvang: 20.00 uur.

9, 15 en 16 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

Lankhorsterstraat 25a, 7234 ST Wichmond
Telefoon: (0575) 46 35 07 / 06 - 55 860 430

(0313) 63 16 18 Fax: (0575) 46 55 13 
info@gebr-arends.nl

www.gebr-arends.nl

tuinarchitektuur
aanleg en onderhoud

groenvoorziening / renovatie
sierbestrating binnen / buiten

voor- en najaarsbeurt

Aardappels, groente en fruit
Boeren-ijs & Catering

Dennendijk 2b, 7207 EB Zutphen

Tel.: 0575-521141

E-mail: info@kapper-lammers.nl

www.kapper-lammers.nl



Hans
HOVEN I ERSBEDR I J F

Tuinontwerp

Vraag vrijblijvend bij ons een offerte aan: 

Tel: 06-53423197

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

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 vanaf 15-11-2013
tot en met 1-3-2014

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

Vanuit GlucoView werkt AgruniekRijnvallei aan een gezonde 
melkproductie en een hoge levensproductie. Een juiste 
optimalisatie van het rantsoen en een gerichte inzet van 
Glucogene Nutriënten dragen hieraan bij. Het assortiment 
biedt voor ieder bedrijf en iedere visie het juiste voer, 
passend bij het bedrijfseigen ruwvoer.

www.agruniekrijnvallei.nl, info@agruniekrijnvallei.nl, T 0317-499520

De beste melkers 
kiezen voor de 
GlucoView aanpak

JONG GELRE
Vorden-Warnsveld

presenteert de revue

Y.O.L.O.
Bert only lives once

Kaarten voor de revue zijn te koop in de 
voor-verkoop vanaf 31 oktober (€ 7,00) bij 
Kulturhus Het Dorpscentrum te Vorden tijdens 
openingstijden, of aan de deur (€ 8,00).
Zaal open: 19.30 uur - aanvang: 20.00 uur.

9, 15 en 16 november



De dichter had hiervoor de teksten 
geschreven en liet die door allerlei 
mensen op muziek zetten. Klaas Stok 
selecteerde een hoeveelheid uitvoer-
bare liederen en koorwerken en werd 
besloten die bij bepaalde gelegenhe-
den uit te gaan voeren. De eerste uit-
voering vond plaats in 2012 tijdens 
de jaarlijkse Wildenborchse Staring-
avonden in de prachtige romantische 
zetting van de tuinen van het kasteel. 
Het “Sikkels klinken, sikkels blin-
ken” klonk als nooit te voren, ver-
tolkt door Irma ten Brinke. Dit jaar 
werd tijdens de Open Tuinendagen 
van het kasteel een vijftal liederen 
met pianobegeleiding ten gehore ge-
bracht op het terras aan de voorkant 
van het kasteel. Ook klonken er tij-
dens de traditionele Staringavonden 
weer een aantal liederen.
En nu dus een voortzetting in de 
Dorpskerk te Vorden. Onder de be-
zielende leiding van Hans de Wilde 
zingt het goed uitgebalanceerde koor 
“Fermata” een drietal zangstukken 
op teksten van Staring. Irma ten Brin-

ke, sopraan, verleent samen met or-
ganist, beiaardier en pianist Wilbert 
Berendsen, haar medewerking aan 
dit concert, waarbij Wilbert haar op 
de vleugel begeleidt. Er is een mooie 
selectie gemaakt van een aantal liede-
ren: Oogstlied, Aan de Maan, Zephir 
en Cloris en Ariadne . Franz Schubert 
heeft ook diverse “Sickels Klingeln” 
en “An der Monds” gecomponeerd. 
Twee ervan worden tijdens dit con-
cert uitgevoerd.
Een extra dimensie, toegevoegd aan 
het concert, is dat er tijdens de uit-
voering toepasselijke beelden op een 
scherm vertoond worden van de 
dichter, het kasteel en de prachtige 
tuinen.
Irma ten Brinke, (ze schitterde on-
langs in het prachtige concert op de 
weide voor kasteel Vorden met Mar-
co Bakker), studeerde na haar doc-
toraalexamen Muziekwetenschap, 
zang in Utrecht en Rotterdam. Te-
genwoordig wordt ze gecoacht door 
de Roemeense tenor Constantin Nica. 
Irma ten Brinke is thuis in de ver-

schillende klassieke muziekstijlen. 
Met haar flexibele stem bestrijkt zij 
een zeer uiteenlopend gebied van ly-
risch tot licht- dramatisch. Daarnaast 
is zij verbonden aan Capella Isalana. 
Sinds 2006 maakt Irma ten Brinke 
deel uit van duo Conserto, waarmee 
zij o.a. theater- en operaprogramma’s 
brengt.
Wilbert Berendsen  is cantor- orga-
nist van de Grote of Martinikerk te 
Doesburg, waar hij de vaste bespeler 
is van onder andere het monumen-
tale Walcker-orgel uit 1916. Hij ont-
ving zijn eerste orgellessen van Nico 
Verrips en haalde zijn UM-diploma 
in 1997 bij Hans van Nieuwkoop aan 
het Sweelinck Conservatorium te 
Amsterdam.
Fermata is niet alleen gespecialiseerd 
in het zingen van liederen bij een 
afscheid maar ook in een muzikale 
omlijsting van een andere speciale 
gelegenheid, bijvoorbeeld een huwe-
lijk een doopdienst of een opening 
van een expositie. Fermata bestaat 
uit ervaren koorzangers met een 
grote passie voor meerstemmige a-
capellamuziek. 
Het staat onder leiding van Hans de 
Wilde, www.hansdewilde.nl .Toe-
gang tot het concert 10,00 euro. 
Jongeren t/m 16 jaar gratis toegang. 
Zie voor nadere info over dit concert 
en voor reserveringen: www.mu-
ziekdorpskerkvorden.nl of bel 0575-
556381

Dichter A.C.W. Staring centraal bij 
 concert Dorpskerk

Vorden - Tijdens het zondagmiddagconcert dat 17 november in de 
Dorpskerk te Vorden wordt gehouden (aanvang 15.30 uur) staat de 
dichter A.C.W. Staring centraal. Er bestond in de Wildenborch al lan-
ger een vermoeden dat Anthony Christiaan Winand Staring (1767-
1840) zich ook intensief met muziek heeft beziggehouden. Het is al 
weer enige tijd geleden dat de Zutphense musicus Klaas Stok zich in 
de bibliotheek en het archief van de familie Staring op kasteel Wilden-
borch door een grote hoeveelheid muziek heen werkte van de dichter 
A.C.W. Staring.

Koor Fermata

In de presentatie van Zwany van der 
Jagt komt o.m. een korte, globale in-
druk van de gemeente Vorden om-
streeks 1813 (omvang, economisch- 
sociale structuur) aan de orde. Ook 
een overzicht van wat er verder in 

de Achterhoek, Nederland en Europa 
in die tijd aan de hand was. Wat was 
de erfenis voor Vorden van de Franse 
tijd (bijvoorbeeld de dienstplicht) en 
welke dingen waren aan het eind van 
de Franse tijd verdwenen?

Oud Vorden
Vorden - Dinsdag 19 november komt mevrouw Zwany van der Jagt op 
bezoek bij de vereniging Oud Vorden. Zij zal die avond (aanvang 20.00 
uur) in zaal De Herberg, vertellen over haar boek “Vorden onder Na-
poleon 1811- 1813”. Wat was er precies 200 jaar geleden aan de hand 
toen de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden voor de deur 
stond. Hoe zag Vorden er toen uit en wat gebeurde er omstreeks die 
datum in ons dorp ?

Vanzelfsprekend hebben de leden 
van Harmonie Vorden ook muzika-
le bijdrages geleverd aan de diverse 
volksfeesten in de buurtschappen 
en bijvoorbeeld de avondvierdaagse, 
Willem Kuiper toernooi en Sinter-
klaasactiviteiten van de VOV. Binnen 
de vereniging is hard gewerkt aan het 
afronden van alle fusieonderwerpen, 
zoals financiën, ledenadministratie 
en donateuradministratie. De vereni-
ging houdt jaarlijks twee acties om de 
kas te spekken, de slaatjesactie en de 
oliebollenactie.. In het verleden was 
daarbij ondersteuning van de sup-
portersclub van Sursum Corda en de 
Stichting Vrienden van Concordia. 
Beide clubs zijn nu ook gefuseerd en 
gaan verder onder de naam: Stich-
ting Vrienden van Harmonie Vor-
den. Deze stichting zal de vereniging 
ondersteunen bij allerlei activiteiten 
binnen de vereniging.
Het betreft daarbij niet alleen de ac-
ties, maar ook werkzaamheden bij 
diverse evenementen zoals voorbe-
reiding van concerten. Het bestuur 

van Harmonie Vorden is bijzonder
blij dat ook de achterban een duide-
lijk signaal heeft afgegeven achter de
fusie te staan door het vormen van
de Stichting Vrienden van Harmonie
Vorden. Het bestuur van de stichting
zal worden gevormd door Hannie
Wichers voorzitter, Cindy Zweverink
penningmeester en Annemieke van
Savoyen secretaris. De officiële af-
trap was afgelopen woensdag in het
Kulturhus waarbij voorzitter Gerrit
Nijenhuis van Harmonie Vorden de 
gewijzigde statuten overhandigde 
aan Hannie Wichers van de Stichting.
Harmonie Vorden. In de afgelopen
weken zijn de leden druk in de weer
geweest met de slaatjesactie en het 
concert met het mannenkoor. Voor
de komende periode staat de oliebol-
lenactie op het programma en de
voorbereiding voor het voorjaarscon-
cert op 5 april. De vereniging is voor-
nemens om daar voor het eerst haar
nieuwe uniforme kleding feestelijk te
presenteren in een zeer afwisselend
programma.

Stichting Vrienden van 
Harmonie Vorden

Vorden - Anderhalf jaar geleden zijn de Vordense Muziekverenigingen
Sursum Corda en Concordia gefuseerd tot Harmonie Vorden. De nieu-
we muziekvereniging heeft in de afgelopen periode al veel activiteiten
georganiseerd, zoals een concert in de sporthal, een duo concert in de
dorpskerk en recentelijk, een gezamenlijk concert met het Vordens
mannenkoor in het Kulturhus

Gerrit Nijenhuis overhandigt statuten aan Hannie Wichers

Het is 25 jaar geleden dat René 
Teerink als zelfstandig ondernemer is 
begonnen met een rijdende winkel, 
nadat hij 5 jaar met veel plezier in 
de supermarkt had gewerkt. Het was 
vrij voor de hand liggend, aangezien 
vader Wim Teerink al jarenlang met 
een rijdende winkel ventte. Het is 
René dus met de paplepel ingegoten. 
René heeft zich na zijn supermarkt-
periode georiënteerd op de markt om 
te beoordelen of het levensvatbaar 
zou zijn om een eigen wijk te begin-
nen. Goed voorbereid, maar uitein-
delijk toch “op de bonnefooi” is hij 
begonnen met een gehuurde winkel-
wagen. Op 17 oktober 1988 maakte 
hij zijn eerste ronde. Dit pakte vanaf 
het begin goed uit en na een half jaar 
besloot hij de volgende stap te nemen 
en kocht hij zijn eerste winkelwagen. 
Inmiddels zijn we dus 25 jaar verder 
en is René samen met zijn vrouw 
Chantal nog steeds succesvol actief 
op de rijdende winkel. Dit heugelijke 
feit willen René en Chantal groots 
vieren met de start van een geheel 

vernieuwde rijdende winkel met een 
nieuw concept. De rijdende winkel 
van René gaat als eerste in Nederland 
van start volgens de “Uw Kruidenier”-
formule. De rijdende winkel zal vol-
ledig naar de eisen van deze tijd wor-
den gebouwd maar, zoals de naam al 
doet vermoeden, met een vette knip-
oog naar de kruidenier van weleer. 
Ondanks het authentieke interieur 
en ouderwetse service worden de he-
dendaagse innovaties niet geschuwd. 
René is nauw betrokken bij de ont-
wikkeling van de allernieuwste au-
tomatiseringssystemen die gelinkt 
kunnen worden aan bijvoorbeeld de 
social media (die als communicatie-
middel steeds belangrijker wordt) en 
de webwinkel. Voor bedrijven kan 
dat erg interessant zijn, volle colli 
kunnen bijvoorbeeld worden gele-
verd tegen scherpe prijzen. Hoewel 
de hedendaagse techniek onpersoon-
lijk kan zijn, blijft bij ons juist de per-
soonlijke benadering erg belangrijk. 
Zo vullen wij bij diverse bedrijven 
en instellingen de koelkast aan, wij 

weten wat er nodig is en het bedrijf 
heeft er geen omkijken naar. Er hoeft 
niet voor elk wissewasje een (duur) 
personeelslid naar de supermarkt 
gestuurd te worden. De internet ver-
koop ziet René voor de meeste parti-
culiere klanten nog niet zo zitten, de 
mensen willen persoonlijk contact en 
de producten zien die ze kopen. Dit 
werkt toch nog steeds het best, maar 
de mogelijkheden er zijn en de keuze 
is aan de klant. 
De nieuwe wagen van René en Chan-
tal zal op 6 en 7 november voor het 
eerst worden getoond op de Expo te 
Houten, alwaar er veel media aan-
dacht voor zal zijn. Deze auto is de 
eerste in de “Uw Kruidenier” formule 
en de verwachting is dat er vele gaan 
volgen.
Als u vragen hebt kunt u altijd even 
contact opnemen met René. 
Telefoon: 06-51 93 44 14 of e-mail: 
teerink@uw-kruidenier.nl

Op zondagmiddag 10 november 
vanaf 14.00 uur kan iedereen 
die het leuk vindt een kijkje ko-
men nemen in de nieuwe winkel-
wagen bij de familie Teerink aan 
de Halseweg 59a te Halle.

- Advertorial -

Feestelijke opening bij René 
Teerink, Uw kruidenier!
Regio - Bij René Teerink die al enige jaren Vorden, Wichmond, Vier-
akker en omgeving wekelijks bedient met zijn rijdende winkel is het 
dubbel feest.

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

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

www.weevers.nl

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset afterpress

Uitvaartkatern
Verschijning: week 47

Oplage: 52.000

Aanleveren: 12 november 2013
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

Agenda

21 nov 2013, 18:00 uur: 

23 en 24 nov 2013,  

9:30-16:30 uur:  

De duurzame waterkrachtinnovatie 

Oryon Watermill, een innovatie van het 

Gelderse duo Jaap Ory (Dreumel) en Dolf 

Pasman (Baak), is genomineerd voor de 

Rabobank Herman Wijffels Innovatieprijs 

2013 die op 7 november in Utrecht wordt 

uitgereikt. 

-

-

-

-
-

-
-

-
-

‘Baakse uitvinding’ maakt kans op 
landelijke innovatieprijs

Redactie

Algemene informatie

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Bronckhorst 

(KHN)

Gemeente Bronckhorst

Ondernemersplatform Bronckhorst (OPB)

-

-

-
-

-

Volgende uitgave Breezz 
op 3 december

Baak - Dat werknemers van de Delta 

 succesvol bij een regulier bedrijf aan de 

slag kunnen, bewijst hoveniersbedrijf 

Inhetgroen uit Baak. Donderdag 31 okto-

ber ontving directeur Freddy Evers het 

certificaat dat een bedrijf krijgt als het op  

de hoogste mogelijke trede 3 van de 

eerste en enige in de hele gemeente 

Bronckhorst.

-
-
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

Bronckhorst - TReNT Glasvezel gaat 

glasvezel aanleggen op de bedrijven-

vergunningen aangevraagd en naar 

verwachting zal in het eerste kwar-

taal van 2014 de schop de grond in 

gaan. In het tweede kwartaal worden 

de verbindingen opgeleverd. 

-

-
-

-
-

-
-

Aanmelden voor glasvezel nog 
steeds mogelijk

Inhetgroen op hoogste trede Prestatieladder Socialer 
Ondernemen (PSO)



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk de Graaf

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 45, 5 november 2013

Het is velen niet ontgaan, de berging 
-

meloseweg in Zelhem is succesvol 
verlopen! Het vliegtuig is geïdentifi-

vondst van de pantserplaat met het 
vliegtuignummer erop geeft de fami-

Bronckhorst maar ook uit andere de-

len van ons land! Is het bergingspro-

identificatie van het vliegtuig of even-
-

ook om het verhaal van de luchtoor-
log boven de Achterhoek op te nemen 
in (digitale) lespakketten voor de 

-

-
willigers van onder andere stichting 

maken van de lespakketten voor de 

de luchtgevechten die woedden bo-
-

-
gen en missies en over de impact van 
crashes voor de bewoners op de 
grond. Onderdeel van de lespakket-

die Radio Ideaal maakt. 

Hoe verder nu de berging is afgerond?

4 mei
-

gedenkteken te onthullen ter nagedachtenis aan de vliegers van de Lancas-

2014. Als eerste lichtten b en w hun 

een week later gaven de in de ge-
meenteraad vertegenwoordigde po-

mening over de begrotingsvoorstel-
-

gadering op 7 november a.s. wordt 
-

-
huis. U bent van harte welkom om 

-

u een beknopt 
-

groting van uw 

begroting 2014 

-
-

raadplegen op www.bronckhorst.nl 
➝ Bestuur en organisatie ➝ Beleid 
en rapporten ➝
scan de QR-code.

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?

niet worden ingesproken. Over de 

de commissievergadering van

Volg de vergadering live!

begrotingsraadsvergadering live 

hoeft hiervoor dus niet meer per se 
naar het gemeentehuis.

Raad vergadert op 7 november 

over begroting 2014
U bent van harte welkom om

de vergadering bij te wonen!

-

aanstelling van een combinatiefunc-
tionaris (of sportbuurtcoach) voor 

gebruik van een groot aanbod na-
schoolse activiteiten. Het uitgangs-

-
heid op de basisscholen, gericht op 

-

‘t Hoge in samenwerking met kinder-

heden ook plaatsvinden rondom een 
tweede samenwerkingsschool met 

-
trum ‘t Hoge.

Steun aan Beweeg Wijs met inzet van sportbuurtcoach

winter is het vroeger donker en daar-
om wordt de poort eerder gesloten. 

Court gesloten van 19.00 tot 09.00 
uur de volgende ochtend. Rond Oud 

gesloten van 26 december 19.00 uur 

overlast voor de bewoners terugge-

-
gen de gebruikers van het court om 

-
pecteren.

Openingstijden Cruyff Court 
Hummelo aangepast



Daan: “In elk gezin of relatie is er wel 
eens ruzie. Dat is heel normaal. 
Maar wat als er klappen vallen, er 
dagen wordt gezwegen of je steeds 

uitgescholden wordt. Of dat je part-
ner controleert waar je naartoe gaat 
en met wie je praat. Dat is niet 
 normaal. Toch komt het veel voor. 

De slachtoffers zijn vooral vrouwen, 
maar er zijn ook mannen die het 
overkomt. Voor kinderen is huiselijk 
geweld bovendien heel schadelijk. 
Huiselijk geweld gaat zelden tot 
nooit vanzelf over. Het Steunpunt 
Huiselijk Geweld kan hulp bieden 
aan wie zich in zo’n situatie bevindt!”

Toon: “Het Steunpunt is bereikbaar 
via tel. (0900) 1 26 26 26 (5 ct/min) 
en e-mail: info@huiselijkgeweld
gelderland.nl. Meer  informatie over 
huiselijk geweld, kindermishande-
ling, loverboys en jeugdprostitutie 
en ouderenmishandeling vindt u ook 
op hun website www.vooreenveilig
thuis.nl. De medewerkers van het 
Steunpunt maken zich sterk om hui-
selijk geweld te stoppen en te voor-
komen. Ben je slachtoffer,  pleger of 

omstander, zoek dan hulp bij het 
Steunpunt. Een professionele hulp-
verlener helpt u graag de dingen op 
een rij te zetten en de juiste hulp te 
vinden om het geweld te laten stop-
pen. En wat u kunt doen als u slacht-
offer of dader bent, of als u vermoedt 
dat iemand in de omgeving te maken 
heeft met huiselijk of  eergerelateerd 
geweld. Het motto van de organisa-
tie is: Help jezelf. Help de ander.”

Daan: “Op initiatief van 19 gemeen-
ten in Gelderland, waaronder 
Bronckhorst, is het Steunpunt actief. 
Iedereen die iets te maken heeft met 
huiselijk geweld kan daar altijd en 
anoniem terecht voor advies, 
 informatie en hulp: slachtoffers, 
maar ook getuigen, mensen die een 
vermoeden hebben van huiselijk ge-
weld en daders. Doel van het steun-
punt is om mensen eerder in actie te 
laten komen, het geweld bespreek-

baar te maken en natuurlijk om het 
te stoppen. Bijna de helft van de 
 Nederlanders is slachtoffer van 
 huiselijk geweld of is dat eerder 
 geweest. Slechts twaalf procent van 
de slachtoffers doet aangifte. 
 Kortom, het is een groot maatschap-
pelijk probleem!”

Geen privézaak meer
Toon: “Lange tijd werd deze vorm 
van geweld gezien als een privé-
kwestie. Er kon pas iets aan gedaan 
worden als het slachtoffer aangifte 
deed bij de politie. Inmiddels is dat 
gelukkig veranderd. Met het Steun-
punt hopen de gemeenten de drem-
pel te verlagen om daadwerkelijk 
hulp te zoeken bij huiselijk geweld 
en om aangifte te bevorderen. Hui-
selijk geweld is immers strafbaar. 
Zit u in een dergelijke situatie? 
 Aarzelt u niet en neem eens contact 
op. Ook u heeft recht op hulp!”

Toon en Daan

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

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

Deze week:  Aflevering 32

Ik heb te maken met geweld thuis, 

wat kan ik doen? 

Ik ben al drie jaar met een 
man die mij bijna dagelijks 
zowel lichamelijk als 
geestelijk mishandeld. Ik 
ben al een paar keer weg-
geweest maar steeds kom 
ik terug omdat hij zegt dat 
hij zal veranderen. Ik ben 
veel vrienden kwijtgeraakt 
door zijn gedrag. Ik kon 
nooit afspreken want dan 
ging ik volgens hem 
vreemd. Als ik ging wer-
ken werd hij ook boos want 
dan beschuldigde hij mij 
van het vreemdgaan met 
collega’s. Nu ik in de ziek-
tewet zit, verwijt hij mij dat 
ik de hele dag thuis rondhang. Hij maakt mij steeds meer kapot. Inmid-
dels ben ik van een spontane meid veranderd in een stille, angstige 
vrouw. Ik weet dat dit een ongezonde relatie is en net toen ik definitief 
had besloten om bij hem weg te gaan, bleek ik zwanger. Ik ben nu 13 
weken en de laatste drie weken heeft hij twee keer mijn keel dichtge-
knepen waardoor ik bijna flauw viel. Wat moet ik doen? Het liefst ga ik 
bij hem weg, maar dan zet ik een kind op de wereld dat nooit samen 
met haar ouders opgroeit....

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

De gemeente heeft een nieuw speel-
ruimteplan opgesteld. Aanleiding is 
de veranderende bevolkingssamen-
stelling in Bronckhorst. Het aantal 
jonge kinderen neemt af en daarom 
zijn minder speelplekken nodig. Ook 
blijkt uit een enquête onder de kinde-
ren dat zij behoefte hebben aan an-
dersoortige speelruimtes. Belang-
rijkste punten in het nieuwe plan zijn 
dat het aantal benodigde speelplek-
ken evenredig wordt verdeeld over 
de kernen en komen op plekken waar 
veel kinderen wonen. Dit betekent 
dat speelplekken verdwijnen. De 
plekken die blijven, passen wij aan 
aan de wensen van de jeugd in de 
buurt. 

Basisniveau 
De landelijk norm voor speelplekken 
in plattelandsgemeenten is 1 speel-
plek per 30 tot 100 kinderen (in ste-
delijke gebieden is de norm 1 speel-
plek voor 30 tot 70 kinderen). In 
Bronckhorst hebben 100 kinderen nu 
2,8 speelplekken tot hun beschik-
king. Na doorvoering van het speel-
ruimteplan ligt het basis-speelniveau 
bij ons op 1,2 speelplekken voor de 
groep 30 tot 100 kinderen. Naast de 
centrale speelplekken willen wij in 
grote speelwijken en wijken met veel 

kinderen kleinere speelruimten be-
houden.

Adoptie speelplekken
Volgens dit nieuwe basisniveau heb-
ben 36 van de 95 speelplekken geen 
functie meer. Deze heffen we op. In-
woners en/of dorpsbelangenorgani-
saties kunnen speelplekken overne-
men door een speelplek te adopteren 
onder enkele voorwaarden. Veilig-
heid van toestellen is bijvoorbeeld 
aan strenge wettelijke regels gebon-
den en dit blijven wij als gemeente 
controleren. Ook is er voor vervan-
ging en onderhoud van toestellen 

geen subsidiemogelijkheid vanuit de 
gemeente. 

Inrichting speelplekken
Op 31 speelplekken verminderen wij 
het aantal toestellen tot de normen 
uit het speelruimteplan. Op 12 speel-
ruimtes plaatsen wij toestellen bij en 
maken de groene omgeving rond de 
speelplek ook geschikt voor spelen. 
Hiervoor worden de nieuwste toe-
stellen van een op te heffen plek ge-
bruikt. De ruimte van de 36 speel-
plekken die we opheffen, willen we 
behouden voor informeel spel. We la-
ten de plek als een groene ruimte 
achter met speelelementen zoals 
een heuvel, klimboom en/of zwerf-
kei. 

Informatie en inspraak
Het speelruimteplan met bijbehoren-
de kaarten kunt u bekijken op www.
bronckhorst.nl (zoek op Speelruim-
teplan) of scan de QR-code. Tot 20 
november 2013 kunt u reageren op 
het plan. Uw reac-
tie kunt u per mail 
sturen naar info@
bronckhorst.nl, on-
der vermelding 
van ‘Speelruimte-
plan’.

Speelruimteplan: inspraaktermijn loopt tot 20 november 

Wij zien uw reactie graag tegemoet Om de veiligheid voor schoolkinde-
ren met name tijdens de haal- en 
brengmomenten van de basisschool 
te verbeteren, stellen we een stop-
verbod in op de Dorpsstraat in 
Wichmond. Het stopverbod gaat gel-
den langs de oostzijde van de Dorps-
straat (bij de hoofdingang van basis-
school De Garve) en van maandag 
t/m vrijdag van 08.00 t/m 16.00 uur 
ook langs de westzijde van de Dorps-
straat (tegenover de hoofdingang 
van de school). 

Veilige schoolzones
De gemeente doet mee aan het 
schoolzoneproject, waarmee we bij 
scholen verkeersveilige schoolzones 
realiseren door bijvoorbeeld het 
aanbrengen van stop-/parkeerver-
boden nabij ingang(en) van basis-
scholen. In-/uitgangen van scholen 
zijn tijdens de haal- en brengmo-
menten een verzamelplaats van kin-
deren en ouders; te voet, met de fiets 
of de auto. Stilstaande voertuigen 
vormen hier een gevaar. Door een 
stopverbod aan te brengen, wordt de 
situatie overzichtelijker en hebben 
kinderen meer zicht op aankomende 
en vertrekkende auto’s. Automobilis-
ten hebben meer zicht op kinderen 
die naar school gaan of bij school 
vertrekken. 
Basisschool De Garve in Wichmond 

is vorige winter verbouwd, waarna 
de verkeerssituatie is bekeken. In 
eerste instantie was tot een geheel 
stopverbod op de weg besloten. 
Maar na overleg met betrokkenen is 
tot dit aangepaste besluit gekomen. 
Tegenover de school liggen de kerk 
en bijbehorende gebouwen waar in 
de avonden en weekenden activitei-
ten plaatsvinden. Om parkeren in de 
Dorpsstraat op deze tijden mogelijk 
te houden, geldt het stopverbod aan 
de westzijde uitsluitend van maan-
dag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

Inzage voor bezwaar
Het stopverbod aan de westzijde van 
de Dorpsstraat wordt met borden 
aangegeven. Het stopverbod aan de 
oostzijde van de Dorpsstraat stellen 
we in door een gele streep voor de 
hoofdingang van de school aan te 
brengen. Het plan ligt voor bezwaar 
ter inzage van 5 november 2013 t/m 
17 december 2013. Zie voor meer in-
formatie hierover de rubriek Open-
bare bekendmakingen

Stopverbod Dorpsstraat in Wichmond



Raadsvergadering
31 oktober 2013
Op 31 oktober vergaderde de ge-
meenteraad. Er is o.a. gesproken 
over:

-

 Op verzoek van het college was dit 
punt opnieuw op de agenda ge-
plaatst om met de raad de conse-
quenties door te nemen van het 
amendement dat tijdens de raads-
vergadering van 26 september 
was aangenomen. Met dit amende-
ment maakte de raad een inge-
trokken bestemming om een wo-
ning te bouwen ongedaan op het 
perceel Abraham Kuyperstraat in 
Zelhem. De raad koos er echter 
voor om het bestemmingsplan niet 
opnieuw te behandelen en wenst 
het amendement ook niet in te 
trekken (tegen: VVD, GroenLinks, 
D66 en GBB, voor: CDA, PvdA). De 
partijen die het niet nodig vonden 
om het agendapunt opnieuw te be-
spreken, gaan ervan uit dat er tij-
dens de terinzagelegging van het 
bestemmingsplan nog mogelijkhe-
den zijn om op het aantal woningen 
te sturen. CDA en PvdA die wel op-
nieuw het agendapunt wilden be-
handelen gaven aan dat de bouw-
bestemming nu onherroepelijk is 
en vrezen precedentwerking nu 
door het amendement extra 
woning(en) mogelijk kunnen wor-
den. De gevolgen kunnen volgens 
deze partijen in de papieren lopen 
en doen geen recht aan de uit-
gangspunten van de Regionale 
Woonvisie. Alle Achterhoekse ge-
meenten stelden hierin hun wo-
ningbouwprogramma’s fors naar 
beneden bij om de gevolgen en fi-
nanciële risico’s van de bevol-
kingsdaling in onze regio op de 
woningmarkt (zoals leegstand en 
verpaupering) te verminderen

-

 Voor de nieuwe tarieven 2014 voor 
huishoudelijke hulp is voor de hele 
regio Achterhoek een voorstel ge-
maakt voor de ondergrens van de 
tarieven. De raad stemt in met de 
nieuwe tarieven. Ook het amende-
ment van CDA, PvdA en GBB werd 
aangenomen (voor: CDA, PvdA, 
GroenLinks en GBB, tegen: VVD, 
D66) waarmee het college op-
dracht krijgt om in de contract-
voorwaarden op te nemen dat de 
zorgaanbieder zoveel mogelijk 
personeel van Sensire in dienst 
houdt of overneemt met dezelfde 
rechten. Over de voortgang van de 

contractonderhandeling wil de 
raad geïnformeerd blijven. De mo-
tie van PvdA om de voorgenomen 
gunning te heroverwegen en in het 
belang van cliënten en medewer-
kers van Sensire de optie met 
zorgaanbieders te onderzoeken 
kreeg een gelijk aantal stemmen 
en moet de volgende raadsverga-
dering opnieuw in stemming wor-
den gebracht

 De raad stelt met algemene stem-
men dit bestemmingsplan gewij-
zigd vast. De wijziging maakt de 
realisatie van een zorgboerderij op 
landgoed ‘t Zelle mogelijk 

 De Basisadministratie Adressen 
en Gebouwen (BAG) registreert het 
aantal woningen. Dubbele bewo-
ning van 1 pand betekent in deze 
registratie 2 woningen. Dit was in 
de oude registraties van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek niet 
het geval. Daarom moesten alle 
dubbelbewoonde woningen alsnog 
in dit bestemmingsplan vastgelegd 
worden. Dit is gebeurd en de raad 
stelt het bestemmingsplan gewij-
zigd vast (tegen: GBB)

 Op de locatie van de Piersonschool 
in Hengelo verdwijnt de school en 
de grond wordt verkocht aan de 
naastgelegen woning. Op ‘t Soer-
lant (Zelhem) zijn enkele woning-
bouwkavels nog niet verkocht. Met 
de ontwikkelaar zijn afspraken ge-
maakt over afname van de kavels 
en een flexibeler invulling om be-
ter op de vraag te kunnen inspelen. 
Ook wordt er één woning wegbe-
stemd. Hiervoor is een bestem-
mingsplan uitgewerkt en deze stelt 
de raad unaniem vast

 Onze gemeente is rijk aan erfgoed 
en cultuurhistorie. Cultuurhistorie 
is niet alleen van de gemeente: in-
woners, ondernemers en organi-
saties kunnen bijdragen aan het 
versterken en doorontwikkelen 
van deze kwaliteit. De cultuurhis-
torische waarden zijn in kaart ge-
bracht en de kansen en bedreigin-
gen beschreven. Dit geheel vormt 
de structuurvisise cultuurhistorie. 
De raad stelde de structuurvisie 
gewijzigd vast. Een amendement 
van GroenLinks en D66 om de mo-
torcross-mogelijkheden op het 
Hengelse Zand te schrappen uit de 
structuurvisie, haalde het niet

 De raad stelde met algemene 
stemmen de wijziging CAR-UWO 
Levensloopregeling voor het grif-
fiepersoneel vast

-

 De Rekenkamercommissie Berkel-
land Bronckhorst, Lochem, Mont-
ferland heeft op verzoek van de 
raad onderzoek gedaan naar de 
uitvoering van het grondbeleid in 
Bronckhorst. De raad besprak tij-
dens de vergadering de uitkom-
sten van het onderzoek en de aan-
bevelingen van de Rekenkamer-
commissie

-
vesteringen

 In deze nota zijn de investeringen 
t/m 2016 geïnventariseerd. De 
raad stemt in met de prioritering 
en uitvoering van de investeringen 
en geeft hiervoor mandaat aan het 
college

 De raad nam kennis van de pro-
grammabegroting 2014 Veilig-
heidsregio Noord- en Oost Gelder-
land (VNOG). 2014 staat voor de 
VNOG o.a. in het teken van de ver-
dere regionalisering van de brand-
weerorganisatie en de ontwikke-
ling van de veiligheidsregio

 De raad stemde unaniem in met de 
zienswijze op de jaarstukken van 

de Regio. Wel gaf de raad met een 
motie van PvdA, GroenLinks en 
GBB, opdracht aan het college om 
vanaf het begrotingsjaar 2013 in 
de jaarstukken van de Regio Ach-
terhoek zorg te dragen voor een 
duidelijke beschrijving van de ef-
fecten en resultaten van projecten 
die uitgevoerd worden door de Re-
gio. Ook wil de raad hierover tijdig 
geïnformeerd worden. (tegen: VVD)

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 28 november 2013.

De raadscommissie vergadert op 13 
november in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De openbare vergade-
ring begint om 20.00 uur. U bent van 
harte welkom om deze vergadering 
bij te wonen. Op de agenda staan on-
der meer de volgende onderwerpen:

 De raad wordt gevraagd het be-
stemmingsplan ongewijzigd vast 
te stellen en de ingebrachte ziens-
wijze ongegrond te verklaren. Het 
gaat hierbij om het wijzigen van de 
bestemming van Agrarisch naar 
Wonen

 In de Nota Grondbeleid staan de 
keuzes waarbinnen het gemeente-
lijk grondbeleid door het college 
plaatsvindt, welke instrumenten zij 
daarvoor gebruiken en op welke 
wijze. De Nota Grondbeleid van 
2009 wordt met dit besluit herzien 
voor de periode 2014-2017

 De raad wordt gevraagd de Drank- 
en Horecaverordening vast te stel-
len, ter voorkoming van oneerlijke 
mededinging bij het verstrekken 
van alcoholhoudende dranken

 De raad wordt gevraagd het para-
plubestemmingsplan voor archeo-
logiebeleid vast te stellen. Deze re-
geling is ter bescherming van ar-
cheologische waarden naar actue-
le inzichten en beleid

-

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met de overdracht per 1 
januari 2014 van de brandweer-
vrijwilligers naar de Veiligheidsre-
gio Noord- en Oost Gelderland 
(VNOG). Het bestaande brandweer-
materieel wordt overgedragen, 
waarvan de VNOG de boekwaarde 
van € 1.582.590 aan de gemeente 
vergoedt. Ook wordt de raad ge-
vraagd in te stemmen om voor de 
vervanging van het brandweerma-
terieel een jaarlijks budget van

 € 406.786 beschikbaar te stellen 
voor kapitaallasten (€ 398.293) en 
jaarlijkse vervangingen (€ 8.493)

 Het college informeert de raad ac-
tief over:

 - Lijst openstaande moties 
 - Ongeregistreerd grondgebruik 
 - Septembercirculaire 2013
  gemeentefonds 
 - Evaluatie volume en frequentie
  1e helft 2013 afvalinzameling

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. 
Over onderwerpen 
staan kunt u inspreken tijdens de 
commissievergadering. Over onder-
werpen  
heeft u hiervoor de mogelijkheid tij-
dens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering.

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 ver-
wijzen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl/gemeen-
teraad of scan de 
QR code.

Uit de raad

In navolging van het succes in 2012 
organiseert de gemeente ook tijdens 
het schooljaar 2013-2014 een debat-
toernooi voor basisschoolleerlingen 
van groep 7 en 8. Alle Bronckhorster 
basisscholen zijn aangeschreven en 
er hebben zich inmiddels 10 scholen 
met in totaal 16 groepen aangemeld. 
Om zich goed te kunnen voorbereiden 

op de voorrondes volgen de leerlin-
gen en leerkrachten eerst een debat-
trainingstraject. Burgemeester De 
Graaf verzorgt de aftrap van het
trainingstraject op 6 november a.s.  

De gemeente biedt leerkrachten en 
leerlingen van de deelnemende scho-

len in november van dit jaar een
training aan door een professionele 
trainer van het Nederlands Debat
Instituut, in samenwerking met een 
raads- of commissielid van onze
gemeente. In januari 2014 volgt een 
tweede training. De voorronden zijn in 
februari en maart 2014 in de raadzaal 
van het gemeentehuis, waarna op
14 maart het finaledebat plaats vindt. 
De scholen doen mee op basis van 
vrijwilligheid en er zijn voor hen geen 
kosten aan verbonden. Scholen
kunnen thema’s aanleveren die voor 
jongeren spelen en waarover zij 
graag in debat gaan. Al tijdens de
training komen deze thema’s, in de 
vorm van oefenstellingen, terug.  

professioneel getraind om te debat-
teren door het Nederlands Debat

 Instituut

maar vormt een prima aanvulling 
op de te behalen kerndoelen voor 
taalonderwijs

het (verplichte) thema burgerschap 
in te vullen binnen het schoolwerk-
plan. Burgerschap wordt wel om-
schreven als participatie, democra-
tie en identiteit. Het debat vertegen-
woordigt ze alle drie

Bronckhorst is de enige gemeente in 
Nederland waar een dergelijk project 
met basisscholen door het Neder-
lands Debat Instituut georganiseerd 
wordt. In andere gemeenten doen
alleen middelbare scholen mee aan 
debattoernooien.

Bronckhorster bassisschoolleerlingen met elkaar in debat



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.

Deze week starten we in het cen-
trum van Hengelo met de aanpas-
singen aan de Vordenseweg en de 
Schoolstraat. Aannemer de liemers 
wegenbouw bv voert de werkzaam-
heden uit.

Vordenseweg
Op de Vordenseweg wordt nieuw as-
falt aangebracht. Dit betekent dat de 
mensen (en hun bezoek) die wonen 
tussen de kruising Raadhuisstraat/
Wichmondseweg en het Herman van 
Velzenplein van 4 t/m 13 november 
niet bij huis kunnen parkeren. Dit 
geldt ook voor de aanwonenden van 
het Herman van Velzenplein, omdat 
de inrit naar het plein afgesloten zal 
zijn. Ons verzoek is om deze weken 
elders in de buurt een plekje voor de 
auto te zoeken.

Schoolstraat
De Schoolstraat is van 4 t/m 22 no-

vember afgesloten voor vervanging 
van het hoofdriool. Aanwonenden 
van de Schoolstraat (en bezoek) 
kunnen in deze periode niet met de 
auto bij huis komen. Ook hen vragen 
wij vriendelijk de auto verderop in de 
buurt te parkeren.
De trottoirs blijven gedurende de 
werkzaamheden begaanbaar. Het 
parkeerterreinen Molenhoek en de 
parkeerplaats bij de Albert Heijn 
blijven bereikbaar via omleidingen.

Asfaltwerkzaamheden
Op 13 november brengen wij de 
nieuwe deklaag aan tussen de Vor-
denseweg 20 en Raadhuisstraat 41. 
Het asfalteren doen wij ‘s avonds 
vanaf 20.00 uur. Dit betekent dat 
vanaf 20.00 uur parkeerterrein
Molenhoek, aangrenzende wonin-
gen, winkels en tussenliggende par-
keerplaatsen voor voertuigen niet 
bereikbaar zijn. De trottoirs blijven 

wel begaanbaar. De volgende och-
tend wordt dit deel van de weg weer 
opengesteld voor verkeer. Bij slecht 
weer bestaat er een kans dat de 
werkzaamheden op een andere 
avond moeten worden uitgevoerd. 
Hiervan brengen wij aanwonenden 
dan op de hoogte.  

Tijdelijk nieuwe locatie weekmarkt
Vanaf 15 november is de weekmarkt 
tijdelijk aan de Regelinkstraat. 

Verplanten Beatrixboom
Deze week verplaatsen wij de 
Beatrixboom naar het plein tussen 
de Regelinkstraat en de Kerkstraat.

Contact
Heeft u vragen over de werkzaam-
heden of wilt u ergens melding van 
maken? Dan kunt u ons op de vol-
gende manier bereiken:

Wekelijks is er op 
woensdag van 15.00 tot 16.00 uur 
een inloopuur in de directiekeet 
van de liemers wegenbouw. Deze 
keet vindt u op het toekomstige 
parkeerterrein aan de 
Schoolstraat. Tijdens dit inloopuur 
zijn zowel de uitvoerder als de 
omgevingsmanager aanwezig

U kunt een e-mail sturen 
naar de aannemer via hengelo

 gld@infragroep.nl. De heer 
Heijting beantwoordt uw mail. 
Binnen 24 uur mag u antwoord 
verwachten. 

U kunt de aannemer 
bellen via (0575) 45 19 44. Uw 
vraag of opmerking wordt geno-
teerd en aan de heer Heijting 
doorgegeven. Hij komt op uw 
vraag terug.

We werken aan Hengelo centrum… voor u!
Planning werkzaamheden in november De bedrijventerreinen in Vorden, 

Hengelo (Gld) en Zelhem krijgen bin-
nenkort de beschikking over glasve-
zel voor o.a. supersnel internet. Dit is 
het resultaat van een initiatief van de 
gemeente in samenwerking met het 
bedrijf TReNT Glasvezel.

Snelle dataverbindingen
Begin 2013 stelde de gemeenteraad 
een plan vast voor revitalisering van 
de bedrijventerreinen. Het aanleggen 
van breedband (glasvezel) voor snel-
le dataverbindingen is een belangrijk 
onderdeel van dat revitalisatieplan. 
Wij legden vervolgens contact met 
TReNT Glasvezel uit Enschede over 
een vraagbundelingsactie onder de 
ondernemers op de bedrijventerrei-
nen van Vorden, Hengelo en Zelhem. 
Wethouder Dorien Mulderije van eco-
nomische zaken: “Snelle dataverbin-
dingen zijn van levensbelang voor be-
drijven en het gebrek daaraan is za-
kelijk gesproken dus een grote be-
dreiging. Bedrijven sturen onderling 
vrijwel alle informatie alleen nog 
maar digitaal, denk aan foto-, film- en 
tekeningbestanden. En een goede 
vindbaarheid op internet voor op-
drachtgevers en klanten is een nood-
zaak voor bedrijven. Digitale onbe-
reikbaarheid leidt tot tijd- en omzet-
verlies. Daarom hebben we als ge-
meente het initiatief genomen om de 
aanleg van glasvezel op de bedrijven-
terreinen tot stand te brengen.”

Dat initiatief heeft nu dus succes: 
TReNT heeft voldoende draagvlak ge-
vonden bij de ondernemers om daad-
werkelijk over te gaan tot de aanleg 
van een glasvezelnetwerk op deze 
bedrijventerreinen. Over de planning 
van de aanleg en de daarbij behoren-
de graafwerkzaamheden verstrekt 
TReNT zelf te zijner tijd informatie. Er 
is al wel afgesproken dat bij de aan-
leg rekening wordt gehouden met ex-
tra aansluitingen, zodat ook tijdens 
de uitvoering of in een later stadium 
ondernemers zich nog kunnen aan-
melden. 

Breedband buitengebied
Overigens staat de aanleg van glas-
vezel op de bedrijventerreinen geheel 
los van het voornemen van de provin-
cie om een bedrag beschikbaar te 
stellen voor de aanleg van breedband 
in het buitengebied van de Regio Ach-
terhoek. Bronckhorst is wel nauw be-
trokken bij het opstellen van een con-
creet plan van aanpak hiervoor. Op 13
november nemen Provinciale Staten 
van Gelderland een besluit over het 
benodigde budget voor dit doel.

Glasvezel voor bedrijven

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

uur, Staja Beheer B.V.
-

schieten Hummelo

V.O.F. De Herberg
-

mersvereniging

evenementen Vorden
-

t/m 2 maart 2014, stichting Kranenburgs carnaval
-

hal, van 20.00 tot 22.30 uur, ontheffing art. 35 Drank-en Horecawet, van 19.30 tot 23.30 uur, ver-
koop loten, Harmonie Vorden

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 24 oktober 2013:

Ontvangen op 30 oktober 2013:

Aanvragen

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 

worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 21 oktober 2013:

Afgegeven op 24 oktober 2013:

13.00 en 14.15 uur, Hengelose ondernemersvereniging

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 30 oktober 2013:

Verzonden op 31 oktober 2013:

Tijdelijke verkeersmaatregelen

afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

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

(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, 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, 

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 bent u griffierecht verschuldigd.

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Zelhem Dorp; inperken woning-
bouwmogelijkheden’ 
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 26 september 2013 het bestemmingsplan ‘Zelhem 
Dorp; inperken woningbouwmogelijkheden vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan is een wijzi-
ging aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De wijziging betreft de woningbouwmogelijkheid op 
het perceel Abraham Kuyperstraat 8 in Zelhem. Deze wordt in stand gehouden. Het bestemmings-
plan ligt van 7 november t/m 18 december 2013 voor een ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op het schrappen van woningbouwlocaties binnen de bebouwde kom van 
Zelhem. Het betreft locaties die niet op de gepubliceerde lijst woningbouwcapaciteit staan.
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Mogelijkheden voor beroep 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 

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

-

Bestemmingsplannen

Stopverbod Dorpsstraat in Wichmond 

Dorpsstraat in Wichmond. Het stopverbod gaat gelden langs de oostzijde van de Dorpsstraat (bij de 

informatie zie het artikel elders op deze gemeentepagina’s. 

Verkeer en vervoer

Voornemen tot uitschrijving GBA
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij vol-

-
onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. De gemeente heeft betrokkenen schriftelijk op de 
hoogte gesteld van het voornemen over te gaan tot uitschrijving naar een onbekend adres. Deze uit-

-

stellen wij betrokkenen ook op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken na deze pu-

adresinformatie dan wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrij-
ving van de volgende personen:

Mandaatbesluit beslissen op bezwaar
B en w van Bronckhorst hebben op 21 november besloten om aan de medewerkers van de cluster 
Juridische zaken mandaat te verlenen om te beslissen op bezwaarschriften waarover de commis-
sie bezwaarschriften adviseert deze niet-ontvankelijk of ongegrond te verklaren.

Het mandaatbesluit kunt u gedurende de openingstijden van het gemeentehuis inzien in het ge-
meentehuis, op www.bronckhorst.nl en op overheid.nl.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Mogelijkheden voor bezwaar 
Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u t/m 17 december 2013 een bezwaarschrift in-

-
de kan eveneens binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een bezwaarschrift indie-

-
-

ning onder het bezwaarschrift te zetten.
 
Voorlopige voorziening
Houdt u er rekening mee dat het besluit blijft gelden gedurende de behandeling van uw bezwaar-
schrift. 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 

-
recht verschuldigd.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Kasteel Vorden in de wintermaanden!
Kasteel Vorden is een van de weinige Nederlandse kastelen, die in het winter-
seizoen open blijft! Wij zijn in principe tot 31 maart elke week geopend van 
vrijdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
U kunt door de sfeervol in stijl ingerichte en met houtvuur verwarmde vertrek-
ken en zalen, de torens, keldergewelven en geheime gangen van ons kasteel 
ronddwalen. Wij serveren ook een drankje en een hapje op ons mooie terras 
of warme binnenkamer. Ook blijft ons kasteel open voor al uw bijeenkomsten, 
officiële huwelijksvoltrekking, diners, recepties, feesten, fotoreportages, films, 
tv-producties, muziekuitvoeringen, etc.

Speciale Activiteiten!
Kerstbloemstukken. Vrijdag 20 december tot en met zondag 22 december 
(12.00 tot 18.00 uur) kunnen in onze prachtige in kerstsfeer versierde ver-
trekken liefhebbers hun hart ophalen aan de prachtige bloemstukken ver-
vaardigd door de bekende Mevr. Willy Kip uit Vorden. Ook zal zij originele 
kasteelhapjes aanbieden.
Dineren? Verder serveren wij, op veler verzoek op 14, 20 en 21 decem-
ber alsook op 28 en 29 december wederom ons heerlijke zelfgemaakte 
Kerstmenu in onze sfeervolle en met houtvuur verwarmde vertrekken. We 
hebben slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus reserveer 
op tijd!
Nostalgisch bloemschikken + High Tea. Ook organiseren wij op bij vol-
doende aanmeldingen cursussen in nostalgisch bloemschikken, die worden 
afgerond met een gezellige High Tea. Dit doen we op woensdagen en vrijda-
gen (tot 31 december) van 14.00 tot 17.00 uur.

Graag geven wij u persoonlijk informatie over alle mogelijkheden. Neem dan 
contact op via info@kasteelvorden.nl of telefonisch (0575-550684).
Kasteel Vorden  De Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden 

Website: www.kasteelvorden.nl

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij
Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars

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

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Perceel landbouwgrond 
aan de Mosselseweg te Vorden.

Oppervlakte 3 hectare 51 are 10 centiare.

Perceel wordt verkocht bij inschrijving.
Inschrijving sluit 2 december 2013 

om 17.00 uur.
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van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

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

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

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

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 aktie’s!

Profiteer van de Toldijkse oogstdagen!!!

Grote Bloemkool 0.79
Mooie Elstar appelen kilo 1.00

Giezer-Wilderman stoofperen kilo 1.00
Mooie harde Uien 5 kilo 1.99

o.a. Doré Nicola Victoria aardappelen 
deze week 10 kilo  3.50

Kado tip! Doe het met een streekproducten pakket!!

- Badkamers inclusief installatie voor bodemprijzen -

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

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

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

WWW.BADKAMERKNALLERS.NL

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

3 COMPLETE BADKAMERS 
VOOR EEN

VASTE LAGE 
PRIJS!

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

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

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

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

€11.295,-€8.975,-€6.950,-

BADKAMERKNALLERS
is onderdeel van

GOTINK INSTALLATIE

Op zoek naar een 
orgineel cadeau voor 
de maand december?

Heb je altijd al een fotoboek willen maken maar 
weet je niet hoe? Volg dan nu één van onze work-
shops en maak daarna de mooiste fotoboeken!
Schrijf je nu snel in voor een workshop in november 
of december en ga aan de slag!

Kijk voor meer informatie op www.fotoboekenco.nl 
of bel 06-10465230.

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

(bromfiets)Rijbewijs A M
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Herbert: “Dat betekende voor mij dat 
ik na 23 jaren hard werken, plotseling 
geen baan meer had. Ik werd ‘s mor-
gens zoals te doen gebruikelijk ‘ge-
woon’ om half zes wakker. Voorheen 
de boterhammen in de trommel en 
hups naar de klanten: om er een paar 
te noemen, slot Loevestein, de Peper-
bus in Zwolle en overal in Nederland 
naar kerken waar we altijd heel veel 
werk hadden. En dat is plotseling 
voorbij en kon ik uitslapen, nou ver-

geet dat maar. Ik klaag absoluut niet, 
maar ineens thuis moeten blijven 
heeft een grote impact, dat kan ik 
je wel verzekeren”, zo zegt Herbert. 
Wat resteert is dan solliciteren. Op 
gegeven moment kwam Herbert Rut-
gers in gesprek met zijn oud-collega 
Gilbert Polman, die eveneens bij Van 
der Wal was ontslagen.
Gilbert vertelde aan Herbert dat hij 
plannen had om voor zich zelf te 
beginnen. Een ‘pro-glas’ bedrijf op 

het gebied van het plaatsen van gla-
zen keukenwanden, glazen douche-
wanden e.d. Herbert: “Toen ik dat 
hoorde ontstond bij mij het idee om 
ook voor mij zelf te beginnen met 
‘Rutgers glas-in-lood’. Daar zie ik wel 
toekomst in. Toen bij Van der Wal 
de stekker er uit werd getrokken, 
stonden gelijkertijd de nog overgeble-
ven klanten in de kou. Daar kwam 
niemand meer, dus op veel plekken 
achterstallig onderhoud. Daar liggen 
voor mij (goedkoper tarief) beslist 
kansen op het gebied van ramen, 
schuifdeuren, voorzetramen e.d. Ook 
is er een markt bij particulieren die 
hun huis (ramen) willen verfraaien. 
Daarnaast is momenteel de tendens 
dat men in de nieuwbouw glas-in-
lood voor bovenlicht wenst.
Ik heb gelijk een paar honderd mails 
verstuurd en wat zo leuk is: ik heb de 
eerste opdrachten al binnen. Er is bo-
vendien een praktische kant: Gilbert 
Polman met zijn ‘pro glas’ en ik met 
glas-in-lood. We werken allebei voor 
onszelf maar kunnen elkaar, indien 
nodig, prima aanvullen. In eerste in-
stantie richt ik mij met een compleet 
pakket op Oost-Nederland. Behalve 
glas-in-lood kan ik bij de klanten ge-
lijk het schilderwerk oppakken. Ik 
heb inmiddels een busje aangeschaft. 
Materialen en gereedschappen heb 
ik al, zodat ik zeer concurrerend kan 
werken. Hoe zich dat in de toekomst 
allemaal gaat ontwikkelen, weet ik 
niet. Wat thans voor mij telt: ik hoef 
niet meer werkloos thuis te zitten. 
De eerste opdrachten zijn dus binnen 
en dat voelt hartstikke goed”, zo zegt 
Herbert Rutgers. \
Voor meer informatie kan men bel-
len 06- 20715275. Vanaf volgende 
week:zie ook website www.rutgers-
glasinlood.nl

Herbert Rutgers begint voor zichzelf met 
‘glas-in-lood’

Vorden - In juli jongstleden kreeg Herbert Rutgers en met hem nog 
vijf collega’ s te horen dat het bedrijf waar zij werkten (Van der Wal 
“Glas-in-lood” ) de deuren zou gaan sluiten. Het bedrijf, specialist op 
het gebied van alles wat met glas in lood heeft te maken, kreeg onvol-
doende opdrachten om de zes medewerkers aan het werk te houden. 
Herbert Rutgers werd verzocht de nog lopende opdrachten af te han-
delen. Een paar weken geleden waren de klussen geklaard.

Als Master van de jacht fungeert An-
dré van Leeuwen. De Fieldmasters 
zijn Boudewijn van Heuveln en Henk 
Rottinghuis. Huntmaster is Gert Lou-
rens. De 1ste run start rond 13.15 uur 
vanaf de brug over de Veengoot aan 

de Hengeloseweg, vervolgens via de
Deldenseweg, 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 
Berkendijk, Lieferinkweg, Zomer-
vreugdweg, 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
zichtlaan van Kasteel Vorden aan de
Vordense Bosweg. De organisatie die
zeer content is met de loyaliteit van
de verschillende landeigenaren hoopt
op goed weer zodat de “scent” ( geur
van de vos ) goed blijft hangen, zodat
de ongetwijfeld vele toeschouwers
prachtig ‘’ hondenwerk’’ te zien krij-
gen.

Jachtcomité Vorden houdt 
zaterdag 9 november slipjacht
Vorden - Zaterdag 9 november 
houdt het Jachtcomité Vorden 
(bestaande uit Albert Mulderije, 
Appie Noordkamp en Tiny Ko-
ning) de jaarlijkse (de 34e keer) 
slipjacht. In verband met de 
werkzaamheden in het centrum 
van het dorp staat de vrachtwa-
gen met de honden niet op de 
parkeerplaats bij hotel Bakker 
maar ook op de weide voor kas-
teel Vorden, waar wethouder 
Arnold Spekschoor het jachtge-
zelschap om 13.00 uur welkom 
zal heten.

Bas daarover: “Vrijdag hebben we 
(KTM WPM team) de cross al lopend 
verkend en dat bood tijdens de race 
best wel voordeel. De eerste proef 
werd op het circuit in Halle gehou-
den, de tweede op het bouwland 
waar de organisatie een paar spring-
bulten in had gemaakt. Ook de derde 
proef met rioolbuizen was erg pittig. 
Het rijden ging erg goed en ik voelde 
mij vandaag ook sterk en maakte 
weinig fouten”, aldus Bas die negen 
van de twaalf proeven op zijn naam 
wist te schrijven. Bas bouwde een 
voorsprong op van maar liefst 35 se-
conden. Hij werd niet alleen eerste in 
zijn klasse, maar werd ook tweede in 
de scratch achter Mark Wassink.
Erwin Plekkenpol behaalde zaterdag 
een vierde plaats in de Klasse E3. 
Daarover zegt hij: “Over de eerste 
proef in de blubber was ik dik tevre-
den. Ook in de tweede proef in de 
achtertuin van Hendrik Jan Lovink 
(van de Zwarte Cross) liep het lekker 
en zat ik in de top drie. In de derde 

proef ging ik in een krappe bocht in
het bos onderuit en raakte ik lich-
telijk geïrriteerd. Vervolgens kwam
het grote beton obstakel, had in mijn
hoofd zitten wat ik moest doen maar
gleed ik weg. Vervolgens de motor
omdraaien en het opnieuw proberen
en weer ging het mis en verloor ik de
controle en het geduld. Dit kostte mij
niet alleen twee minuten maar ach-
teraf gezien ook de tweede plaats in
het dagklassement. Ik eindigde daar-
door op de vierde plaats en werd ik 
in de scratch van alle inters achtste.
Gelukkig werd het WPM KTM en het
team van VAMC De Graafschaprijders
zaterdag wel eerste en dat maakte
het weekend toch weer wat positie-
ver”, aldus een ietwat teleurgestelde
Erwin Plekkenpol. 

In de tussenstand om de nationale ti-
tel is de stand in de Klasse E3: 1 Mark
Wassink 171 punten, 2 Amel Advo-
caat 158, 3 Wesly Pittens 156 en 4
Erwin Plekkenpol 144 punten.

Opnieuw overwinning in de Klasse E1

Bas Klein Haneveld hijgt 
Lucas Dolfing in de nek

Vorden - Bas Klein Haneveld is momenteel bezig met een gigantische
inhaalrace en is hij in de strijd om het Nederlands kampioenschap 
koploper Lucas Dolfing tot op één punt genaderd. Momenteel is de 
stand aan kop in klasse E1: 1 Lucas Dolfing 171 punten, 2 Bas Klein
Haneveld 170 punten, 3 Ismo ten Velde 158 punten. Zaterdag tijdens
de enduro in Zelhem werd Bas opnieuw winnaar.

Bas Klein Haneveld in actie foto Henk Teerink

Erwin Plekkenpol heeft het niet gemakkelijk foto Henk Teerink

Bekende streekproducten waren de 
verschillende kazen, mosterd, bieren, 
brood, vlees, worsten, wijnen, groen-
te, sappen, zuivel en jams. AGF Gar-
ritsen sneed zelf verse witlof van de 
kist, maar liet ook appels persen in de 
oude appelpers.

Daarnaast kon informatie worden 
verkregen over het Achterhoekse 
tijdschrift Naober en over Gaon Et-
ten! In de Achterhoek en liet de His-
torische Vereniging Steenderen oude 
foto´s en boeken zien.

Topkok Michiel Keukens van Keukens 
Koken kookte lekkers om te proeven. 
Natuurlijk was er koffie, thee of sap 
met iets lekkers en ijs. Aan de lange 

tafels genoten de bezoekers ervan.
Buiten konden de kinderen broodjes 
bakken en aardappelen of maïs pof-
fen.

VSA Streekproductenmarkt Toldijk druk 
bezocht
Toldijk - De Vereniging Streek-
producten Achterhoek en Lie-
mers (VSA) organiseerde op 
zondag 3 november haar streek-
productenmarkt bij AGF Garrit-
sen in Toldijk. Op zo´n twintig 
kramen stonden allerhande lek-
kernijen uitgestald die te koop 
waren, maar bezoekers mochten 
ook eerst proeven.

Dick Garritsen sneed zelf verse witlof van de kist.

De Sidecaparty is inmiddels voor de 
fans uitgegroeid tot een echte action 
day. Eigenlijk was/is het alleen voor 
kids tot 12 jaar, maar ook volwas-
sen kunnen hun hart ophalen. Van 
zijspan motoren tot quads zijn te ge-
bruiken. Je mag in de bak staan en 
zelfs de gashendel gebruiken.
De opstapdag is voor kinderen vanaf 
vier jaar maar ook voor de allerklein-
sten zijn er skelters en springkussens 
en je kan zelfs geschminkt worden.

Twaalfde Sidecarparty in Veldhoek
Veldhoek - De Sidecarparty in 
Veldhoek is 12 jaar geleden op-
gezet met vier teams om het sei-
zoen met rijders en fans af te slui-
ten. Zaterdag 9 november begint 
het spektakel aan de Stellingweg 
2 om 12.00 uur. ‘s Avonds vanaf 
21.00 uur viert de Realtime Show-
band ook nog eens haar 20-jarig 
bestaan.



De twee heren waren, vertelden ze, 
niet gelukkig met de teneur van mijn 
schrijfsel(s). Te negatief over de ont-
wikkelingen in onze gemeente. Na-
tuurlijk ontzegden ze me niet het 
recht om een mening te geven. Maar 
ze vonden dat het na de fusie echt 
niet zo slecht ging als ik in diverse co-
lumns heb beschreven. Integendeel. 
enquêtes wezen uit dat de burgers 
van Bronckhorst over een heleboel 
punten juist wél positief zijn. En het 
is - tussen twee haakjes - een misver-
stand te denken dat we allemaal zo 
nodig echte Bronckhorsters moeten 
worden. Elke bewoner van een dorps-
gemeenschap mag gewoon zijn eigen 
identiteit behouden.
Het is - zo stelden beiden - zelfs ver-
heugend te zien dat in de dorpen en 
in veel van de tientallen buurtschap-
pen in onze gemeente met veel en-
thousiasme wordt meegewerkt om 
inhoud te geven aan het begrip par-
ticipatie. Een moeilijk woord voor: je 
samen betrokken voelen bij het soci-
ale groepsleven. Door bezuinigingen 
dreigen veel voorzieningen te ver-
dwijnen maar ze worden behouden 
dankzij de inzet van de burgers.

Mijn antwoord was dat er toch veel
signalen zijn die wijzen op onvrede
door het dwingend karakter van ve-
le maatregelen. Er wordt, lijkt het,
meer waarde gehecht aan cijfers en
aan het milieu dan wat al die bespa-
ringen en regels betekenen voor de
mensen. Men is in ‘Hengelo’ niet echt
op de hoogte van de negatieve gevoe-
lens bijv. bij de inwoners van Vorden.
En wat ik van vrienden hoor ook bij
de bewoners van het voormalige dorp
Hengelo. Ook in het stadje Bronk-
horst en in Hummelo zijn lang niet
alle bewoners gelukkig met het be-
leid. En een enquête, die in opdracht
van de gemeente wordt uitgevoerd
door een commercieel bureau, kan
immers alleen al door de vraagstel-
ling makkelijk een vertekend beeld
geven.
Ons gesprek had dus in zoverre geen
zin dat we niet eensgezind tot een
conclusie zijn gekomen. Natuurlijk
dwingen de vele door de landelijke
overheid opgelegde financiële beper-
kingen ook gemeentebesturen tot
een streng en sober beleid. Waarbij
veel goede dingen van de voorbije ja-
ren helaas moeten verdwijnen. Maar
er wordt ons, ook op milieugebied, te
veel opgedrongen. 
Er kan voor dit overigens prettig ver-
lopen gesprek dus geen ‘winnaar’
worden aangewezen. Er was, om
het in een sportterm uit te drukken,
hoogstens sprake van een gelijkspel.
En we zullen tot 14 maart 2014 moe-
ten wachten voor we weten wie er
door u, met een rood potlood, als
winnaar wordt aangewezen. En of dit
naar veler mening te strenge beleid
ook na de verkiezingen door een dan
waarschijnlijk gedeeltelijk nieuwe ge-
meenteraad moet worden voortgezet.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35 
7251 AW Vorden

Gesprek met wethouder Spekschoor: een 
gelijkspel
Er lag een brief van de gemeente 
in onze brievenbus. Een brief van 
wethouder Arno Spekschoor. Of 
we eens konden praten over mijn 
column in ‘Contact’ met de kop: 
‘Bent u al een echte Bronckhor-
ster?’. Blij dat ‘de gemeente’ re-
ageert op mijn soms best kriti-
sche artikeltjes maakten we een 
afspraak in het gemeentehuis. 
Langs een wirwar van witte gan-
gen werden we door een vriende-
lijke secretaresse geleid naar de 
werkkamer van de wethouder. 
En daar hadden we, samen met 
de secretaris van de gemeente, de 
heer Arne van Hout, een boeiend 
gesprek.

Of we nu een college van VVD met 
CDA of VVD met PvdA hebben, maakt 
me niet uit. De laatste groep (PvdA) 
kijkt thans wel erg vanaf het schel-
linkje neer op het theaterspel van de 
eerst genoemden en poogt de vlooien 
af te vangen. Althans naar mijn idee 
en eerlijkheidshalve heb ik ook de 
indruk dat sommige raadsleden wel 
erg verwend en gewend zijn aan ónze 
maandelijkse toelage! Ongetwijfeld 
zijn er ook raadsleden welke dubbele 
dagen maken en daar ben ik terdege 
van bewust. Of ze dan nog kunnen 
controleren en zo nodig bijsturen is 
voor mij een raadsel. Soms lijkt het 
me dat niet het college van B&W aan 
het roer staat, doch een reeks ambte-
naren welke eigen eilandjes hebben 
gebouwd. Dit is kapitaal verslindend 
en vooral niet efficiënt. Burgers wor-
den boos en voelen zich soms in de 
tang genomen. Hier in de bescheiden 
stad Bronkhorst komen personen 
ernstig in de knel te zitten en dan 
bedoel ik vooral in geestelijke zin. Je 
gaat op bezoek bij de burgemeester 
en vraagt er aandacht voor. Poogt een 
wethouder telefonisch te spreken te 
krijgen en na weken nog geen ant-
woord. Je richt je tenslotte maar tot 
de gemeenteraad en juist… je komt 
vervolgens in een vicieuze cirkel te-
recht. ’Het heeft onze aandacht… en 
de wethouder neemt z.s.m. contact 
met u op’  en ikzelf verwijs dan maar 
weer naar de aanhef van dit verhaal, 
’Voor kennisgeving aangenomen’ en 
we gaan verder met onze dagelijkse 
beslommeringen. 
Nu woon ik de langste tijd van mijn 
leven in (de gemeente) Steenderen 
en Bronkhorst en ga vergelijken hoe 
het hier vroeger was. Velen van ons 
zeggen: ’Vroeger was alles beter’ en 
ik ben geneigd deze ’velen’ gelijk te 
geven. Weliswaar waren er zgn. rit-

selpraktijken waar de democratische 
structuur weinig vat op had. Het 
werd geregeld en ook wel in de zgn.  
wandelgangen. De lijnen waren kort 
en een probleem werd goedschiks of 
kwaadschiks opgelost. Voor één par-
tij was het weleens wat extra slikken, 
doch een zaak werd afgehandeld!
Vijf gemeenten gingen op in één gro-
te plattelandsgemeente en zelf dacht 
ik… nu komt er een open beleid, min-
der ritselwerk, vooral een hoger (op-
leidings) niveau ambtenaren. Kortom 
een betere dienstverlening naar de 
burger in deze nu bijna tien jaar. Je 
zou kunnen zeggen dat de gemeente 
Bronckhorst de pubertijdjaren voor-
bij is op weg naar een bestuurlijke 
volwassenheid. Helaas… en mijn ex-
cuses aan de lezer, ik heb het geheel 
verkeerd ingeschat. Bepaalde struc-
turen doorbreek je niet. Politieke 
kliekjes van de oude gemeenten wer-
den politieke klieken in een groter 
verband. Inderdaad… ons kent ons 
en het heet bestuurlijke macht. Als 
ik zie hoe het met die twaalf miljoen 
euro is gegaan, lopen me de rillingen 
over de rug! De gemeente Bronck-
horst trekt een blik juristen open en 
die doen het werk wel weer. Doekje 
erover en dossier gesloten.  
Nu mogen we in maart 2014 weer een 
hokje rood maken op ons stembiljet 
en ik schat (de landelijke politieke 
barometer van deze herfst volgend) 
dat de CDA weer uit het dal omhoog 
klimt, de VVD en PvdA mogelijk moe-
ten boeten voor hun Haags beleid en 
dit heeft misschien zijn keerzijde in 
de gemeente Bronckhorst. Thans zit-
ten er twee raadsleden van D’66 in 
de gemeenteraad, zo ook twee van 
GroenLinks en één Gemeentebelan-
genbehartiger. Met de PvdA een sober 
clubje in de oppositie. Ik chargeer… 
Hebben we straks in maart 2014 als 
gevolg van een Haagse afrekening 
een nieuwe raad met mogelijk wie 
weet 9 raadsleden van de CDA? 5 van 
de VVD? 3 van de PvdA? 3 van D’66? 
mogelijk 1 of 2 Groenlinksen en gaat 
Gemeentebelangen wie weet van 1 
naar 2? Mogelijk gaat er nog iemand 
opstaan om de laatste zetel van de 
25 in te nemen. Het is weer veel van 
hetzelfde en trouwens de kiezer heeft 
tenslotte het laatste woord, niet-
waar? De meeste moeite heb ik met 
een ambtenarenapparaat dat pluche 
stoelen voor zichzelf gaat aanschaf-
fen. Wij moeten het allemaal betalen 
én… dit kan niet meer. Of we gaan de 
WOZ bijdrage tot exorbitante hoogte 
opschroeven. Hoe doorbreek je dit 
dan is de vraag die mij weleens wordt 
gesteld. Van mij dan hier een schot 
voor de boeg…
Een nieuwe coöperatieve interge-
meentelijke ambtelijk uitvoerende 
laag…
Zoek twee partnergemeenten (wie 
weet drie) om een dienstverlening 

te verrichten tot +/- 100.000 burgers. 
Breng de drie gemeentelijke totaal-
diensten tot één geheel met een 
dienstverlening op coöperatieve basis 
voor de drie -of vier- nog geheel zelf-
standige gemeenten, die nog een ei-
gen college van B&W hebben, zo ook 
nog een eigen gemeenteraad. 
Nu het belangrijkste, het is én goed-
koper én efficiënter. Het belangrijkst 
lijkt me een modus te vinden dat de 
burger kortere- en betere lijnen krijgt 
in de richting van deze dienstverle-
ning. 
Een voorbeeld… Bronckhorst heeft 
37.000 inwoners, Lochem 33.000, 
Berkelland 45.000 en het drietal sa-
men rond 115.000 Gaan we hier 
de zgn. krimp de komende jaren 
op loslaten, dan zitten we rond de 
100.000. Huidige raadsleden zeggen 
misschien… ’het is veel te groot, het 
wordt onbestuurbaar of…  we moe-
ten dit gegeven maar eens terdege be-
studeren met bijvoorbeeld een proef 
van samenwerking en als het elders 
aantoonbaar zijn rendement heeft 
opgebracht (Noord Holland), waarom 
dan ook niet bij ons?’

Plaats in dit voorbeeld drie willekeu-
rige begrotingen en het aantal amb-
tenaren naast elkaar en stop vooral 
met ingehuurde krachten. Dan krij-
gen we de volgende som:
Gem. Bronckhorst 2013 (238 fte): be-
groting euro 62 miljoen
Gem. Berkelland 2013 (255 fte): be-
groting euro 85 miljoen
Gem. Lochem 2013 (225 fte): begro-
ting euro 65 miljoen

Dan schat ik dat we door samenwer-
king een vooral betere- en goedkopere 
dienstverlening kunnen verkrijgen. Je 
behoeft geen boekhouder te zijn dat 
de samenvoeging van gemeentelijke 
diensten op termijn duidelijk minder 
investeringen vergt. Het ambtenaren-
corps kan worden ingekrompen van 
samen 718 fte’s (=100% dienstver-
banden) gefaseerd tot 618 fte’s. Op 
afzienbare termijn 100 dienstverban-
den samen ad euro 60.000,-- =  euro 
6.000.000,-- en met de begeleidende 
investeringen en kostenbesparing in-
terim krachten is dit op termijn ten-
minste euro 10.000.000,-- (of meer) cq 
ook óns geld…
Als voorbeeld heb ik drie gemeenten 
in deze dienstverlenende coöperatie 
geplaatst. Je kunt natuurlijk ook voor 
andere partners kiezen door meer te 
kijken in de richting van Doesburg, 
Doetinchem en vergeet ook Zutphen 
vooral niet. 
Belangrijkste is het feit dat wij ko-
mende jaren duidelijk minder bij-
dragen uit Den Haag krijgen en 
meer taken naar de burger moeten 
gaan uitvoeren. Wil je dan toch de 
kwaliteit handhaven (zelfs nog ver-
beteren!) raadsleden… ga dan eens 
in overleg met buurgemeenten. Wie 
weet maak er een verkiezingsitem 
van voor de a.s. gemeenteraadsver-
kiezingen 2014. Ga ook eens praten 
met gemeenten, die dit pad reeds zijn 
ingeslagen of mogelijk ook willen in-
slaan en schuif het vooral niet voor 
je uit! 

Paul Kok, Bronkhorst

Voor kennisgeving aangenomen…

Heeft u ook al een brief -of wie 
weet brieven- van de gemeente 
Bronckhorst met soortgelijke 
inhoud gehad? Ik kreeg er laatst 
vier op één dag. Een bericht met 
zaaknummer van óf het college 
van burgemeester en wethouders 
óf de raadsgriffier, die namens 
de gemeenteraad een brief ter 
hand stelt van burgemeester en 
wethouders met het doel te be-
antwoorden en vooral om af te 
ronden. Helaas… er gebeurt ver-
der in veel gevallen niets met je 
gezonden brief, gewoon teleur-
stellend. Actuele zaken voor de 
burger, waar nog meer in deze 
gemeente? We hebben tenslotte 
44 dorpen en buurtschappen te 
bedienen. Laatst schreef ik nog 
over eerste klasse dorpen, tweede 
klasse dorpen en derde klasse 
buurtschappen, die zoals dat pas-
send heet… ’aan de laatste mem 
hangen?’

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

Cabaretier en liedjesmaker
De verschillende lokale welzijnsstichtingen in Bronckhorst willen de 
dag van de ouderen gezamenlijk vieren met alle 55+ ers uit de ge-
meente. Dit doen we elk jaar in een andere kern. Dit jaar is Zelhem 
aan de beurt. Voor informatie zie de rubriek SSWB.

Goede sokken
De jaarlijkse bazaar van Welzijn Steenderen en Dagverzorging De 
Bongerd vindt op zaterdag 16 november plaats. Komt allen om leuke 
kaartjes, goede sokken, mooie schorten, leuke kadootjes en nog veel 

meer moois te kopen. Een kopje koffie of thee, een heerlijke wafel, 
het rad van fortuin en wat er verder nog verzonnen wordt om een 
gezellige middag te maken. U bent van harte welkom van 14.00 tot 
17.00 uur in en rond de grote zaal van De Bongerd.

Kerstsfeer
U kunt zich nu alvast opgeven voor het maken van een mooi kerst-
stukje. Op woensdag 11 december 11 december is er gelegenheid on-
der begeleiding een kerststukje te maken. Prijs is nog niet bepaald, 
maar zal kostendekkend. Opgeven bij Stichting Welzijn 0575-450029 
of Gerrie Gal 0575-452270.

Bewegend de winter door
De tijd van wandelen en fietsen is bijna weer afgelopen. Toch blijft 
het goed om te bewegen. Hiervoor hebben we diverse mogelijkheden. 

Beweegactiviteiten waaraan u mee kunt doen zijn onder andere: Nor-
dic Walking, dinsdagochtend, vertrek vanaf De Bongerd. Senioren-
gymnastiek in de sporthal woensdagochtend van 8.30 tot 9.30 uur.
Volleybal in de sporthal op woensdagavond vanaf 19.30 uur. Senio-
rengym op de stoel in De Bongerd elke donderdagochtend van 9.30
tot 10.30 uur. En verder zijn er natuurlijk ook allerlei andere activitei-
ten waarbij u in beweging bent zoals koersballen, biljarten en darten.
Naast onze organisatie zijn er natuurlijk ook nog sport en beweeg-
clubs waar u terecht zou kunnen. Hebt u vragen? Bel of kom langs
tijdens het inloopspreekuur.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen via de contactgegevens die
genoemd zijn in de kop van deze berichten. www.welzijnsteenderen.
nl



Wij bieden u een gezellige middag tot 16.30 uur aan in sa-
menwerking met Ellen, cabaretier en liedjesmaker Ben Be-
ijer en Puur Natuur (Hengelo). Heeft u ondersteuning nodig 
bij het vervoer, neemt u contact op met één van de welzijns-
adviseursin uw kern. Wij vragen u een kleine bijdrage van € 
2,50 bij binnenkomst.

Eenzaamheid is van ons allemaal
Eenzaamheid is een groot en onzichtbaar probleem. Voor 
velen is het een taboe om erover te praten. Dat moeten we 
doorbreken!
Kent u iemand van 55+ die eenzaam is? Bent u zelf een-
zaam? Bel of mail welzijnsadviseur Wilma Berns van Stich-
ting Welzijn Vorden voor informatie en/of advies.
Telefoon: 0575-553405. Emailadres: w.berns@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden organiseert meer bewegen 
voor ouderen
Bewegen is belangrijk zeker als u ouder wordt, het houdt u 
langer fit en zelfredzaam. Botten en spieren worden sterker, 
de coördinatie verbetert en het heeft een gunstige invloed op 
diverse aandoeningen. Bovenal is het plezierig en gezellig, 
zeker als u het in groepsverband doet.
Stichting Welzijn Vorden, organiseert diverse activiteiten 
voor o.a. senioren, zo ook meer bewegen voor ouderen. Deze 
activiteit heeft niet alleen een sportief maar ook een sociaal 
aspect: meestal wordt er gezamenlijk koffie/thee gedronken, 
zo kunnen er mooie contacten ontstaan. Ook buiten de ac-
tiviteit.
De lessen worden verzorgd en begeleid door een professio-
nele docent.
Locatie: Sporthal ’t Jebbink in Vorden. Op de maandagoch-
tend: sport en spel van 10.45-11.45 uur.
Op de dinsdagochtend: Meer bewegen voor ouderen van 
9.00-9.45 uur en 10.00-10.45 uur.
Bent u geïnteresseerd? Komt u vrijblijvend meedoen bij één 
van deze activiteiten. Op de aangegeven tijd kunt u zo bin-
nen stappen, u hoeft zich niet van te voren aan te melden.
Of heeft u vragen, over o.a. de contributie? Neemt u dan ge-
rust contact op met Wilma Berns, Stichting Welzijn Vorden.

Stijldansen
Houdt u van stijldansen? U wilt aan beweging doen hetgeen 
erg gezond is?  Houdt u van sociale contacten? Kom dan stijl-
dansen.
Dansen is een mooie  manier om met elkaar te ontspannen 
en van de muziek te genieten. De stijldansgroep is 30 okto-
ber van  start gegaan, maar u kunt nog meedoen. 

Bent u benieuwd naar de iPad-cursus?
De eerste 10 deelnemers van dit najaar hebben de iPad cur-
sus met succes afgesloten. De deelnemers die 31 oktober van 
start gaan hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.  De  
mogelijkheid blijft om zich, ook voor 2014, op te geven voor 
de iPad cursus. Een leerzame en interessante cursus, voor nu 
en voor uw toekomst.

Of heeft u zelf ideeën of wensen voor het opstarten van een acti-
viteit of cursus?
Denkt u een leuke workshop of cursus te kunnen geven, waarbij u uw 
talent, vaardigheid of professie, vrijwillig, wilt inzetten? Laat het ons 
gerust weten. Voor verdere informatie en aanmelding kunt u terecht 
bij Stichting Welzijn Vorden. Tel. 0575- 553405.

Geheugenspreekuur in Vorden
In Vorden wordt op 26 november een geheugenspreekuur 
gehouden van 10.00-11.00 uur door GG-Net, waarvoor u een 
afspraak kunt maken met de welzijnsadviseur Wilma Berns.
Tel. 553405. 

Waarom het geheugenspreekuur?
Iedereen vergeet wel eens een naam of waar de sleutels zijn 
gebleven. Jongeren maken zich daarover geen zorgen, maar 
ouderen denken bij zo’n gebeurtenis al snel aan dementie. 
De vraag of er sprake is van gewone vergeetachtigheid, ou-
derdomsvergeetachtigheid of dementie komt om de hoek 
kijken.
Dit kan veel onzekerheid met zich meebrengen en mogelijk 
zelfs leiden tot het ontstaan of een toename van de (licha-
melijke) klachten. Veel ouderen met zorgen over hun geheu-
gen stappen niet of te laat naar de huisarts of een andere 
hulpverlener. Men vindt het moeilijk om het onderwerp aan 
te snijden of meent dat er aan geheugenklachten weinig te 

doen is. Dat laatste is echter vaak onjuist. Vergeetachtigheid
kan veel verschillende oorzaken hebben zoals somberheid,
een lichamelijk probleem of overbelasting doordat men
zorgt voor een ander.
Door niet over geheugenklachten te praten kan men zich
onnodig ongerust maken of te lang rondlopen met een pro-
bleem dat mogelijk verholpen zou kunnen worden.
Op het geheugenspreekuur heeft men de tijd en de deskun-
digheid om een eerste inschatting te maken wat de oorzaak
van de geheugenklachten zou kunnen zijn en of verdere
hulp nodig is.
Heeft u dus geheugenklachten (of aanverwante problemen
zoals angst, gepieker, concentratieproblemen of somber-
heid) óf heeft u in de naaste omgeving iemand met derge-
lijke problemen én wilt u er meer over weten: bezoek het
geheugenspreekuur! 

Inloopspreekuur voor mensen met hoorproblemen
Elke 2e donderdagmorgen van de maand  houden vrijwil-
ligers vanuit de Nederlandse Vereniging Voor Slechthoren-
den, in samenwerking met Stichting Welzijn Vorden, een
inloopspreekuur voor mensen met hoorproblemen. Het
eerstvolgende spreekuur is: 7 november. Tussen 10 en 12
uur zijn er ervaringsdeskundigen waar u met al uw vragen
terecht kunt. U bent van harte welkom, aan dit bezoek zijn
geen kosten verbonden.
U kunt ons vinden bij Stichting Welzijn Vorden, zij-ingang
van het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat nr.6. Voor in-
formatie kunt u terecht bij : ouderenzorgSH.vorden@nvvs.
nl of w.berns@sswb.nl

Het volgende Repair Café is zaterdag 9 november
Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren,
duurzame samenleving en de mogelijkheid tot het hebben
van sociale contacten. Iedere 2e zaterdag van de maand
vindt deze activiteit plaats in het Dorpscentrum te Vorden,
van 11.00-14.00 uur.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. Deskun-
dige vrijwilligers bieden hun hulp aan bij het repareren.
Alleen materiaal wordt in rekening gebracht. Contacten
kunnen worden gelegd of inspiratie kan worden opgedaan
aan de leestafel of bij de vrijwilligers. Spullen die niet gere-
pareerd kunnen worden, neemt de bezoeker mee terug naar
huis. Zaterdag 12 oktober zijn er 27 reparaties verricht.
Voor informatie: Wilma Berns, Stichting Welzijn Vorden.
Tel. 0575-553405 of w.berns@sswb.nl 

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden in Vorden
Zie voor informatie de rubriek SSWB onder algemeen.

Dag van de ouderen
Ook hiervoor staat de informatie onder de rubriek SSWB al-
gemeen.

KBO Hengelo organiseert themamiddag apotheek
Deze zal plaatsvinden op woensdag 13 november a.s. om
14.00 uur. Er komt iemand van Benu Apotheek uit Hengelo.
De apotheker wil vertellen over het gebruik van medicatie
en hulpmiddelen vooral ten aanzien van ouderen.
Ook kunnen vragen worden gesteld over herhaalrecepten,
medisch dossier en medicijn paspoort. Het wordt vast een
interessante middag. De middag is ook voor niet leden van
de KBO vrij toegangelijk.

Filmmiddag
Op woensdag 2 oktober zijn we gestart met de filmmidda-
gen. De eerste film ging over Hengelo in het verleden. Er was
veel animo en iedereen vond het prachtig.
De volgende filmmiddag is woensdag 4 december. Vertoond
wordt de film De drie Jantjes. Aanvang 14.00 uur na meer
bewegen voor ouderen. Locatie: Hotel Leemreis. Iedereen is
welkom, ook niet KBO-leden.

Sluiting Rabobank
Voor informatie hierover zie de rubriek SSWB algemeen.

Mozaïek
De mozaïekclub onder leiding van Christien te Stroet is weer
enthousiast van start. Locatie: parochiecentrum.
Voor meer informatie en voor aanmeldingen kunt u contact
opnemen met Christien, telefoonnummer 462648.

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

Datum Activiteit Plaats 
Tijd
05-11 KBO Steenderen, ontspanningsmiddag
05-11 SWSteenderen,schoenverkoop Hoetink De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
06-11 Ons Contact, notaris Dobbenburg + buffet Seven Steenen, Steenderen 14.30 uur
07-11 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
07-11 SWVorden/NVVS, inloopspreekuur hoorproblemen
  Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
08-11 SSWB, viering Dag van de Ouderen Ellens restaurant en zalen,
  Zelhem 14.00 uur
09-11 Vleesboerderij Garritsen, slachtvisite Garritsen, Toldijk
09-11 SWVorden, Repaircafé Dorpscentrum, Vorden 11.00 uur
12-11 Alzheimercafé, fronttemporale dementie Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
13-11 SWSteenderen, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
13-11 KBO de IJsselsenioren, apotheek Hengelo Leemreis, Hengelo 14.00 uur
14-11 SWVorden/NVVS, inloopspreekuur
 hoorproblemen Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
16-11 Club 60+, carnavalsmiddag Dorpshuis, Drempt 13.49 uur
16-11 SWSteenderen/Dagverzorging Sensire, bazaar
  De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
20-11 ANBO Hengelo/Steenderen, midgetgolf Bousema, vanaf Wolbrink 14.00 uur
20-11 SWSteenderen, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
21-11 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
22-11 SWDrempt, Hummelo, Keppel, Huiskamer Zorgcentrum
 Stamppottenbuffet Hoog-Keppel
23-11 ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0314-621804
23-11 ANBO Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-550806
26-11 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
27-11 UVV Hengelo. Fancy-fair Ons Huis, Hengelo 14.00 uur
29-11 ANBO/PCOB, mantelzorg Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
04-12 KBO de IJsselsenioren, film 3 Jantjes Leemreis, Hengelo 14.00 uur
05-12 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 
leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Sluiting Rabobanken
De Rabobanken in Hengelo en Steenderen zullen worden gesloten. In Hengelo per 1 
januari 2014, Steenderen wellicht wat later.
Wel biedt de Rabobank vanaf dat moment, aan oudere klanten en klanten die minder 
goed ter been zijn, een aantal speciale diensten aan. Zoals de Rabo-geldexpres, de vol-
machtservice en de seniorenadviseur van de bank voor een persoonlijk gesprek aan 
huis. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 0575-439999.
De geldautomaten blijven aanwezig, maar u kunt dan geen gebruik meer maken van 
het Chipknip-oplaadpunt en de brievenbus.

Rijbewijskeuring Zelhem en Vorden
Wie 75+ is moet zich voor een nieuw rijbewijs eens in de 5 jaar laten keuren. De ANBO 
Vorden en Zelhem organiseren deze keuring 1 x per maand. 
In Vorden is deze keuring alleen bestemd voor leden van een ouderenbond. Locatie: 
woon-zorgcentrum Sensire de Wehme Nieuwstad 32 te Vorden. Kosten € 25,-. Afspraak 
maken tussen 10 en 17 uur via 0575-550806.
In Zelhem kan iedereen zich melden voor een keuring, ook niet-leden van een ouderen-
bond. Locatie: Oranjehof; Prinses Beatrixstraat 41 te Zelhem. Kosten € 27,50. Afspraak 
maken tussen 10 en 17 uur via 0314-621804.
Tips: Laat de ogen meten voor dat er gekeurd wordt, bij voorbeeld door een opticiën. 
Zorg voor een formulier Eigen Verklaring. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Ver-
krijgbaar in het gemeentehuis. Neem voor de keuring ochtendurine mee en een lijstje 
met de medicatie die u gebruikt. Neem uw rijbewijs mee. Zie voor de keuringsdata de 
publicaties in agenda Contact.

Rijbewijskeuring Steenderen
Ook in Steenderen is de mogelijkheid om je voor je rijbewijs te laten keuren. Dit kan op 
diverse woensdagen in het jaar in woon- en dienstencentrum De Bongerd, De Bongerd 
1, Steenderen. Wordt geregeld door Regelzorg. Voor informatie en een afspraak belt u: 
088-2323300. Zelf een datum plannen kan via de website www.regelzorg.nl.   Het tarief 
bedraagt € 35,- voor de B/E keuring en € 55,- voor chauffeurs jonger dan 70 jaar met 
C/D/E rijbewijs.

Dag van de ouderen
De verschillende welzijnsstichtingen van de SSWB (Stichting Samenwerking Bronck-
horst) in Bronckhorst willen deze dag graag gezamenlijk vieren met alle 55+ ers van de 
gemeente Bronckhorst. Komt u ook? Vrijdag 8 november bent u van harte welkom in: 
Ellens Restaurant en zalen, Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem. Tel. 0314-
623253, @: info@ellensrestaurant.nl. Aanvang 14.00 uur.

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

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

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel 
Tel. 0314-380232.
Bereikbaar kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, 
donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.
Esther Staal, welzijnsadviseur
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 
tot 10.00 uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mobiel 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag 

en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak. 
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

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

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

Inloopspreekuur Oranjehof, ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.

Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.

Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl
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Rowi Elektro bestaat al achttien 
jaar en is gevestigd in Hengelo Gld. 
Het is een reparatiebedrijf voor alle 
huishoudelijke apparatuur, zowel in-
bouw als vrijstaand. “Tegenwoordig 
koopt de consument veel vaker on-
line. Met de nieuwe webshop spelen 
we daarop in. Sinds kort is de web-
shop in de lucht”, zeggen Ronald en 
Yvonne Slotboom van Rowi Elektro. 
“Maar mensen kunnen natuurlijk 
ook altijd telefonisch contact opne-
men”. De webshop geeft een duide-
lijk overzicht van de vele artikelen. 
Als mensen artikelen bestellen wordt 
het compleet geïnstalleerd. “Dit 
wordt door de klanten erg gewaar-
deerd”, weet Ronald. Bij het plaatsen 
van witgoed wordt de oude machine 
verwijderd en gratis door het Henge-
lose bedrijf afgevoerd.
In die achttien jaar dat het bedrijf 
bestaat is het door de jaren heen een 
specialist geworden in witgoed. Bijna 
alle reparaties worden ter plekke 

uitgevoerd. “We hebben bijna alle 
onderdelen op voorraad. Daarom
draait de machine van een klant
weer binnen 24 uur. Dat is onze
kracht”, zeggen Ronald en Yvonne.
De reparatiebus is daar volledig op 
ingericht. Rowi Elektro is lid van een
grote inkooporganisatie. “Daarom
kunnen we tegen scherpe prijzen 
inkopen en daar profiteert de klant
ook weer van”. Het bedrijf werkt
voor zorginstellingen, particulieren,
woningbouwstichtingen en werkt sa-
men met ondernemers. Het klanten-
bestand is door de jaren heen enorm
toegenomen. “Daar zijn we heel blij
mee. Omdat we voor verschillende
bedrijven werken is het werkgebied
ook erg uitgebreid”, zeggen beiden.
Voor meer informatie: Rowi Elektro,
telefoon: 0575-467437. Telefonisch 
bereikbaar: maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 18.00 uur. Snel en
eenvoudig een afspraak inplannen?
Dat kan via www. rowielektro.nl .

“Nieuwe webshop in de lucht”

Rowi Elektro voor 
 vakkundige reparaties

Hengelo - Rowi Elektro heeft een nieuwe website. Alles is gedigita-
liseerd en het witgoed is online te bestellen. Rowi Elektro is 24 uur
bereikbaar.

Ronald Slotboom bij de ingerichte reparatiebus.

Naar de effecten van voorlezen is veel 
onderzoek gedaan. Hierdoor weten 
we niet alleen hoe populair voor-
lezen is, wie er vooral voorlezen en 
hoe lang ze dat doen. Het onderzoek 

heeft ook aangetoond dat kinderen
die worden voorgelezen een grotere 
woordenschat hebben. Voorlezen 
aan kleuters bevordert hun taal- en
leesvaardigheid. Kinderen van ouders
die veel lezen, voorlezen en een kast
met boeken in huis hebben, doen het
beter op school.

Kent u iemand die een voorlees-
lintje verdient?
Mail dan de naam van deze persoon
met een korte motivatie waarom 
deze onderscheiding juist aan deze
persoon uitgereikt moet worden. 
Stuur de mail naar info@biblio-
theekwestachterhoek.nl met als on-
derwerp: voorleeslintje. Op woensdag
18 december zullen in ‘t Brewinc in
Doetinchem de voorleeslintjes 2013
uitgereikt worden.

- Infotorial -

Lintjesregen in de 
 bibliotheek?
Bronckhorst - Bibliotheek West 
Achterhoek vindt dat iedereen 
die voorleest een positieve bijdra-
ge aan onze samenleving levert 
en daarvoor een onderscheiding 
verdient. Daarom is de biblio-
theek op zoek naar mensen die 
zich inzetten voor het voorlezen. 
Mensen in de gemeente Doesburg, 
Doetinchem of Bronckhorst die 
behalve binnen eigen gezin en/of 
werkkring ook voorlezen aan an-
deren. Vaak zonder eigenbelang 
en in alle bescheidenheid. Deze 
mensen willen we onderscheiden 
met een voorleeslintje.

De broers Henrico (37) en Herbert 
(41) Reerink uit Veldhoek stonden in 
1993 aan de basis van de showband. 
Het tweetal zijn de enige muzikanten 
binnen de 5-mansformatie die onaf-
gebroken twee decennia lang deel uit 
maken van de showband. Wekelijks 
wordt er gerepeteerd bij het ouderlijk 
huis van beide broers in de Ruurlose/
Hengelose buurtschap. 
RealTimeShowband is een band die 
al jarenlang in het uitgaanscircuit 
bekend staat. Ze spelen op menige 
bruiloft, bedrijfsfeest of tentfeest en 
zetten met hun muziek in combina-
tie met een flinke doses humor en 
energie menige ‘tent op de kop’. “Ge-
zelligheid en live muziek is altijd het 
uitgangspunt geweest voor ons. Het 
gaat niet alleen om muziek maken. 
Een goed contact met het publiek 
tijdens de optredens is erg belang-
rijk”, zo verklaart toetsenist Herbert 
Reerink de succesformule. Op dit mo-
ment bestaat de band naast de broers 
Henrico Reerink (drum en zang) en 
Herbert Reerink (toetsen en zang) uit 
Rob Hulshof uit Ruurlo (bas, trom-
bone en zang), Bert Maalderink uit 
Hengelo (gitaar en zang) en Arlette 
van Wijhe uit Mariënvelde (zang). 
De band kende de laatste jaren rela-

tief weinig wisselingen. Een kleine 
twee jaar geleden maakte zangeres 
Cindy Thüss plaats voor Arlette van 
Wijhe. Stonden er tot voor enkele ja-
ren geleden jaarlijks tussen de vijftig 
tot zeventig optredens in de agenda. 
Dit jaar stond RealTimeShowband 
ruim veertig keer op het podium. 
Herbert Reerink: “Het aantal bruilof-
ten en partijen waar we spelen zijn 
gewoonweg de laatste jaren vermin-
derd. Daar hebben niet alleen wij 
mee te kampen. Ook talloze andere 
showbands hebben minder optre-
dens in hun agenda’s staan dan in het 
verleden.” De band heeft er alles voor 
over om het publiek een fantastische 

avond te bezorgen. Dit met een geva-
rieerd eigentijds allround repertoire 
en een professionele licht- en geluids-
show die de band sinds een aantal 
jaren tijdens hun optredens inhuren.
Dat het vierde lustrum van de band 
op de Achterhoekse Sidecar Party in 
de Veldhoek wordt gevierd is geen 
toeval. In de begin jaren behoorde 
RealTimeShowband tot de huisband 
van de party. Naast oud-bandleden 
verleent ook de plaatselijke DJ Mar-
tin Bouwmeester medewerking aan 
de lustrumviering dat om 21.00 
uur begint aan de Stellingweg 2 in 
Veldhoek. Voor meer informatie:  
www.RealTimeShowband.nl.

Broers Henrico en Herbert Reerink aan basis van Veldhoekse band

RealTimeShowband viert 20-jarig bestaan 
tijdens Sidecar Party
Veldhoek - RealTimeShowband 
viert tijdens de Achterhoekse 
Sidecar Party op 9 november in 
Veldhoek haar twintigjarig be-
staan. Dit gaat gebeuren met een 
speciaal optreden en een afwis-
selend programma. Zo verzorgen 
oud-bandleden een gastoptreden 
en is de show op en om het po-
dium uitgebreid.

De RealTimeSowband met de bandleden van links naar rechts: Herbert Reerink, Henrico 
Reerink, Bert Maalderink, Rob Hulshof en Arlette van Wijhe.

In de 37ste editie van het Jaarboek 
Achterhoek en Liemers wordt onder 
andere teruggekeken naar hoe het er 
in deze steek aan toe ging 200 jaar ge-
leden.  De Achterhoek lag in de voor-
hoede van Pruisische en Russische 
troepen die een einde maakten aan 
de Franse overheersing. Met voorop 
de veelal als verkenners optredende 
Kozakken. Vandaar dat de winter 
van1813-1814 hier ook wel bekend 
staat als de Kozakkenwinter. Blijk-
baar hebben die veel indruk gemaakt: 
“De Kozakken konnen zo scheten dat 
ze op 200 meter afstand ow ne riks-
daalder oet de hand schotten.” 
En dat ook in die tijd onze streek zeer 
waardevol was om te vertoeven heeft 
historicus Jan Harenberg opgediept: 
de bevallige omstreken van Zutphen 
met buitenverblijven als Groot Graf-
felt, Seesink, Blijenburg, Gesink, Pop-
pink, Hakkerij, Blek, Overdijking, 
Bogcheler Bramel en vele anderen 
zijn te veel om op te noemen. Over 
de buitenplaats Groot Graffel en het 
ontstaan van het ‘Krankzinnigenge-
sticht’ wordt uitvoerig ingegaan. Wie 
weet overigens nog dat in Zutphen, 
op de nu deels kale vlakte achter het 
station een prachtig wandelpark is 
geweest of dat Hengelo (G) ooit een 
beroemde, internationaal bekende 
operazanger voortbracht?  Het is al-
lemaal te lezen in het Jaarboek, ver-
krijgbaar bij een aantal geselecteerde 
boekhandels in de regio en bij het 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Lie-
mers in Doetinchem.

Jaarboek Achterhoek en Liemers

Historie en cultuurhistorie voor 
iedereen
Doesburg – De mix aan verhalen 
van de vele auteurs en dichters 
die afgelopen jaar weer hebben 
meegewerkt aan het Jaarboek 
Achterhoek en Liemers maakt 
dat deze uitgave wederom zeer 
de moeite waard is. In het ge-
meentehuis van Doesburg werd 
op 1 november door hoofdredac-
teur Wim van Heugten het eerste 
exemplaar uitgereikt aan Ellen 
Mulder-Metselaar, wethouder van 
cultuur in deze gemeente.

“Een fantastisch resultaat gezien de 
omstandigheden waarin veel mensen
het financieel moeilijk hebben. Alle
collectanten, wijkhoofden en gulle 
gevers, heel hartelijk bedankt voor 
jullie inzet en steun!”
Wilt u volgend jaar ook meehelpen
met de collecte? Stuurt u dan uw
n.a.w. gegevens door naar collecte@
db-og.nl en de Dierenbescherming 
OverGelder neemt zo spoedig moge-
lijk contact met u op.

Bijna anderhalve ton voor 
Dierenbescherming
Regio - De jaarlijkse collecte is 
voor Dierenbescherming Over-
Gelder een onmisbare bron van 
inkomsten. In de week van die-
rendag zijn maar liefst 1850 
vrijwilligers met de collectebus 
op stap gegaan langs de huizen. 
Dit jaar is de collecte opbrengst 
(afgerond) 140.000 euro. Dit is 
het totaalbedrag van het gehele 
werkgebied van OverGelder wat 
35 gemeenten omvat.



De trainingspakken en 
tassen waren aan vervan-
ging toe en Marcel Janssen 

was wederom bereid om 
deze te sponsoren. Op 20 
oktober jl. heeft Marcel de 

nieuwe trainingspakken 
en tassen uitgereikt aan 
de selectie.

Installatiebedrijf Janssen 
is een erkend en gecerti-
ficeerd totaalinstallateur, 

zij verzorgt advies en 
maatwerk op het gebied 
van verwarming, koeling, 
water, riolering, elektra, 
dakwerk, ventilatie en 
zonnepanelen. Van het 
tekenen van een complete 

installatie tot en met de 
aanleg en het onderhoud 
ervan. 

Ze doen dit zowel voor 
particulieren als voor be-
drijven.

Keijenburgse Boys 2 in het nieuw
Keijenborg - Installatiebedrijf Janssen Keijenborg 
is al vele jaren vaste sponsor van het 2e elftal van 
de Keijenburgse Boys.

Staand, v.l.n.r.: Tom Kelderman, Thijs Weverink, Rick Wissink, Raymond Willemsen, Sjoerd Huis in ’t Veld, Michel Menting, Jan van Veen, Rob Tankink, Maarten 
Arntz, Victor Goossen, Marcel Janssen. Zittend, v.l.n.r.: Bart Wicherink, Patrick Ankersmid, Ronald Teunissen, Sonny Jolink, Frank Kelderman, Niek Wicherink, 
Patrick Goossens, Peter Schiphorst.

SCHERPE PRIJZEN
 HOGE KWALITEIT
SERVICE OP MAAT
SNELLE LEVERING

www.uiterweerd.nl  info@uiterweerd.nl 
Regelinkstraat 16, 7255CC Hengelo Gld.

Telefoon 0575-463818

Met deze vier punten 
richten wij ons graag op 

uw wensen! 
Vraag naar de vele
 mogelijkheden van 

onze printshop!

OUTLET 

*

50%
Tweede helft 
van de helft 

**

 * niet in combinatie met andere acties
** laagste prijs

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

Fashion with feeling
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DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

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

12.00 uur  ACTION DAY

zijspan opstapdag | minimotors |

kids sidecar

21.00 uur  REALTIMESHOWBAND

20 jaar live on stage

jubileumavond met Feest DJ MARTIN

Stellingweg 2  |  De Veldhoek 

Tussen Ruurlo & Zelhem

Hengelo GLD
      

Roy Polman
Rozenstraat 10
7255 XT Hengelo GLD
Tel. 0575 462209
Mob. 06 202 398 81

NAJAARSBEURT
Ook voor de najaarsbeurt van uw tuin bent u bij ons aan het 
juiste adres. Voor info www.hoveniersbedrijfpolman.nl

30 EURO LIVE
Zondag 10 november

Aanvang: 16.00 uur

Gratis entree

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl
WIJ RUIMEN OP!DIVERSE SHOWROOMARTIKELEN MET  50 % KORTING

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

GOTINK INSTALLATIE
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)

T  0575 - 46 52 58
F  0575 - 46 01 81
E  info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige 
showroom waar u zich uitstekend kunt laten 
voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen we 
u daarnaast helpen bij de complete inrichting 
van uw badkamer. Naar ùw wensen: van 
schetsontwerp tot montage.

Maandaanbieding NOVEMBER

 15% KORTING
op onze huiscollectie

PVC, laminaat, vinyl en tapijt*

* Vraag naar de voorwaarden

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

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

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

www.spannevogel.nl



Banen
Contact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Banen
Contact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Bronckhorst

Dinsdag 5 november 2013
14:00 Openstelling archiefruimte Historische Verening Oud Vorden 

Vorden
17:30 Thema avond “mobiliteit en fiscus” BKB bij Herwers 

Hengelo
19:00 Engelenkaart reading Hengelo

Woensdag 6 november 2013
 9:30 Wandelworkshop Wichmond

Donderdag 7 november 2013
14:15 Poëzie-middag in Galerie De Burgerij Vorden
14:30 Inloopmiddag oudheidkundige vereniging Zelhem
20:00 Openbare repetitie gemengd  

zangkoor Zanglust Voor-Drempt
20:00 Workshop Zenmeditatie-Qigong Achter-Drempt

Vrijdag 8 november 2013
13:00 Groepsexpositie Naieve Kunst in  

Galerie De Burgerij Vorden
20:00 Klank-Lig-Concert Hengelo
21:00 Nach Dem Oktoberfest Toldijk

Zaterdag 9 november 2013
11:00 Repair Café Vorden Vorden
12:00 Sidecar Party Veldhoek
13:00 Groepsexpositie Naieve Kunst in  

Galerie De Burgerij Vorden
20:00 Zang en slagwerkspektakel  

Voice AND Percussion, Slaat Door!! Hengelo

Zondag 10 november 2013
15:00 Kennèh treedt op in St. Martinuskerk Baak

Dinsdag 12 november 2013
18:30 Culinaire Filmontmoeting in het  

ARX Theater Zelhem

Woensdag 13 november 2013
20:00 Nummerologie door Gerrit Jansen Zelhem

Donderdag 14 november 2013

20:00 Irene van der Aart Hengelo

Vrijdag 15 november 2013
10:00 Kerstshow bloemenboerderij  

Groot-Roesink Hengelo
20:30 Filmhuisavond Hummelo

Zaterdag 16 november 2013
10:00 Kerstshow bloemenboerderij  

Groot-Roessink Hengelo
10:30 Vogelshow “Vogelvreugd” Zelhem
19:00 Jong-Gelre Hummelo en Keppel  

100-jarig reuniefeest Hummelo
21:00 Singles Party Zelhem

Zondag 17 november 2013
10:00 Kerstshow bloemenboerderij  

Groot-Roessink Hengelo
11:00 IVN-wandeling rond Keppel Laag-Keppel
13:00 Inhalen Sinterklaas Hengelo
13:00 50 jarig jubileumspektakel D.O.G. Baak Baak
15:00 TOM - Jazz BTW Vorden
15:00 Try Out concert Muziekvereniging Union Zelhem
15:30 Dorpskerk Zondagmiddagconcerten Vorden

Dinsdag 19 november 2013
20:00 Ledenavond Historiche Vereniging  

Oud Vorden Vorden

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SERVICE COORDINATOR M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - Vacaturenr. VIO1190566

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever in de regio Lichtenvoorde zoeken wij een 
Service Coördinator. Je bent verantwoordelijk voor het aannemen 
van externe en interne verzoeken tot service inzet op locatie, het 
coördineren van de uitzending van engineers en inleenkrachten en 
het communiceren met klanten/agenten over (technische) service- 
aangelegenheden, met name over de uitzending van engineers. Je 
maakt zelfstandig een inschatting van de wensen van de klant en 
neemt hierover beslissingen, je instrueert de engineers over de 
opvolging van contractuele afspraken met de klant, je verricht en 
coördineert de werkzaamheden in nauw overleg met verschillende 
interne afdelingen, je houdt de dagelijkse-, week- en periodeplan-
ning en bezetting bij en informeert de engineers over eventuele 
wijzigingen in de planning. Je overlegt over de voortgang en de 
werkzaamheden regelmatig met de Manager Customer Support en 
interne afdelingen als Assemblage, Montage en Commissioning. 
Het afwikkelen van de inzet t/m rapportage, facturatie en opvolging 
van de openstaande activiteiten vanaf de inzet.

Functie criteria
MBO / MTS+ niveau, technische achtergrond;
Ervaring bij een technisch / industrieel bedrijf, praktische kennis 
van monteren en in bedrijf stellen;
Goede beheersing Nederlands, Engels en Duits, in woord en 
geschrift;
Goede communicatieve vaardigheden;
Daadkrachtig, no-nonsense en oplossingsgericht;
Goede kennis van MS Office pakketten;
Stressbestendig.

WERKVOORBEREIDER/PLANNER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - Vacaturenr. VMK1183293

Omschrijving
Voor een innovatief bedrijf in de regio Varsseveld zoeken wij een 
werkvoorbereider/ planner. De werkzaamheden zijn bij een nieuwe 
werkmaatschappij van een gerenommeerd bedrijf en richt zich op 
de productie en levering van akoestische panelen, werkplekver-
warming (zowel elektra als infrarood) en LED verlichting op allerlei 
gebieden. Als werkvoorbereider/ planner ben je verantwoordelijk 
voor alle voorhanden werkvoorbereidingwerkzaamheden evenals 
de planning van de productie. Is je interesse gewekt voor deze 
vacature gewekt en voldoe je aan bovenstaand profiel? Neem dan 
contact met ons op!

Functie criteria
Opleiding MBO/ MTS;
Ervaring met ERP systemen; 
Kennis van LED verlichting en infrarood- en elektroverwarming 
is een pre; 
Kennis van Solidworks is een pre.

TECHNISCH COMMERCIEEL  
BUITENDIENSTMEDEWERKER M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - Vacaturenummer VMK1167224

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever in de regio Ruurlo zoeken wij een 
Technisch Commercieel Buitendienst medewerker (werkgebied 
- Benelux). In deze functie ga je proactief zoeken naar nieuwe 
product-markt-combinaties. Op basis van toegewezen accounts de 
externe klantencontacten verzorgen. Je geeft je technische advie-
zen aan de afnemers. Je bent verantwoordelijk voor het uitbrengen 
en opvolgen van offertes, het verzamelen van marktgegevens, het 
monitoren en signaleren van wijzigingen in het afnamepatroon bin-
nen een toegewezen klantenkring en het monitoren en signaleren 
van wijzigingen in het afnamepatroon binnen toegewezen product-
groepen. Tevens ondersteun je bij de marketing activiteiten. 

Functie criteria
Technische/commerciële achtergrond op HBO/ HTS niveau;
Klantgerichte, communicatieve en commerciële instelling;
Breed inzicht in bedrijfsprocessen;
Ruime aantoonbare ervaring in een verwant bedrijf of gelijk-
waardige functie;
Ervaring en kennis met geautomatiseerde ERP systemen en 
automatisering in bredere zin;
Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de 
Nederlandse, Duitse en Engelse taal.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

BEDRIJFSLEIDER INFRATECHNIEK M/V
Fulltime- vacaturenr. VIO1182750

Voor een opdrachtgever in de regio Doetinchem zoeken wij een 
bedrijfsleider Infratechniek. Als bedrijfsleider Infratechniek ben je 
verantwoordelijk voor het uitbreiden van bestaande relaties en het 
signaleren van nieuwe kansen in de markt. Je geeft leiding aan 
en coacht het team en je stuurt de operationele organisatie aan. 
Het team bestaat uit projectleiders, uitvoerders, calculatoren en 
werkvoorbereiders. Direct stuur je 17 FTE aan en indirect 120 FTE.

Je werkzaamheden bestaan uit: het formuleren en realiseren van 
het beleid met het accent op de techniek, calculatie en uitvoerings-
methoden, verandermanagement afgestemd op de ontwikkelingen 
in de markt en het nieuwe werken (LEAN, digitalisering), je ver-
groot de synergie tussen de afdelingen en bewaakt de efficiëntie 
en kwaliteit van administratieve en werkprocessen, je levert een 
bijdrage aan het verhogen van het kennisniveau, Acquisitie acti-
viteiten en klantbezoeken, voortgangsbewaking projecten, bestek 
kunnen vertalen naar een werkplan, eindverantwoordelijk voor 
kosten /opbrengsten van de projecten, plannen beoordelen en ver-
talen naar de juiste acties, opstellen en beoordelen implementatie-
plannen, calculaties, bestekken en begrotingen en het beoordelen 
van juridische aspecten van voorschriften, wet- en regelgeving 
(Risicomanagement en Contractmanagement).

Voor meer informatie kun jij je richten tot Maurice Kingma. Tele-
foonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

De kandidaat die wij zoeken heeft een aantoonbaar netwerk in 
de civiel technische sector en heeft goede communicatieve vaar-
digheden en leidinggevende capaciteiten. Je bent een nuchtere, 
hands-on en ervaren leidinggevende. Je eigenschappen zijn: klant-
gericht, organiseren, ondernemend, pro actief, verantwoordelijk en 
stressbestendig.



TReNT Glasvezel geeft u vrijheid:

FLEXIBILITEIT
Flexibilisering van uw ICT omgeving

EIGEN BAAS
U bepaalt zelf uw bandbreedte en hebt
de volledige keuzevrijheid welke diensten

daarover afgenomen worden

SCHAALBAAR
Altijd afgestemd op de automatisering en
ontwikkeling van uw organisatie

FLAT FEE
Vaste kosten ongeacht het gebruik,
geen verassingen achteraf

Glasvezel binnen handbereik op de 
Bronckhorster bedrijventerreinen!

Maak binnenkort ook gebruik 

van razendsnel glasvezel. 

Meld u nu aan voor de gratis 

breedband scan via 

info@trentglasvezel.nl 

of bel voor beschikbaarheid en 

informatie: 053-71 14 100.

Of DPC glasvezel adviseurs

in Zelhem: 0314-620789

Meld u nu aan voor de gratis breedband scan.

www.trentglasvezel.nl

Aanmelden kan nog!


