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Deze week:

Goodnight Ladies:
Zwoel, verleidelijk, 
uitdagend

Beste Cadeau-
winkel van 
Nederland

BEWARE knalt met 
nieuwe repertoire 
in eetcafé De Slof

Volle kerk bij 
schoenendoos-
actie 2012

Motorclub VAMC 
Kranenburg op de 
creatieve toer

Wereldwinkel 
Vorden viert 
25 jarig jubileum

Dinsdag 6 november 2012
74e jaargang no. 36

Jade Klein Braskamp uit Ruurlo van 6 
jaar was op zo’n toegewijde wijze be-
zig haar engeltje te knutselen en het 
zo mooi te versieren dat ze de eerste 
prijs heeft gewonnen. Ze mocht dan 
ook een mooi engeltje, een kaartje en 
een lekker zakje snoep ontvangen. Ja-
de was blij verrast toen ze hoorde dat 
ze het mooiste engeltje had gemaakt. 
Ze is dol op engeltjes en heeft er al 
een aantal verzameld, dus dit engeltje 
paste mooi bij haar verzameling.
In het Heiligenbeeldenmuseum wordt 
momenteel de zeer goed bezochte 

thematentoonstelling 2012 Engelen 
opgeruimd. Men is volop begonnen 
met de opbouw van de kerstgroepen-
tentoonstelling. Vanaf zondag 7 de-
cember gaat deze weer van start. 

Ook kinderen vermaken zich prima

Museumdag bij Heiligenbeeldenmuseum
Vorden/Kranenburg - Tijdens de gratis museumdag waren ook 
kinderen van harte welkom in het Heiligenbeeldenmuseum. Naast 
het bezichtigen van de heiligenbeelden en de thematentoonstelling 
“Engelen” konden de kinderen ook engelen knutselen, kaarsen 
versieren, kleurplaten inkleuren en zichzelf verkleden als engeltje. 
Voor diegene die het mooiste engeltje had geknutseld was er een prijs 
beschikbaar gesteld.

De Vordenaar werkt bij Alliander 
en ging namens zijn werkgever als 
vrijwilliger aan de slag in het Oost-
Europese land. “Alliander heeft 
Maatschappelijk Verantwoord On-
dernemen hoog in het vaandel staan. 
De Alliander Foundation ondersteunt 
meerdere maatschappelijke organi-

saties waaronder Stichting Gichon”, 
legt hij uit. De afgelopen jaren gingen 
er al meerdere afvaardigingen van de 
netbeheerder oostwaarts. 

Valster en zijn collega’s vertrokken 
zaterdag 20 oktober vanaf de locatie 
in Zutphen met een bus waarin ook 
vele tekeningen van de leerlingen van 
basisschool Het Hoge en hulpgoede-
ren zaten. Voor de Vordenaar was 
het de eerste keer dat hij naar Wit-
Rusland afreisde om bij te dragen aan 
dit project. “De Foundation bekostigt 
een gedeelte van de materialen, wij 
hebben vakantiedagen ingeleverd 
om aan dit project deel te kunnen ne-
men.” Het was voor de Nederlander 
wel even wennen in de voormalige 

Sovjet-republiek. “Je merkt aan alles 
dat er een dictatuur heerst. De men-
sen vertellen alleen het broodnodige. 
Er is veel wantrouwen omdat ze bang 
zijn dat als ze iets verkeerds zeggen, 
de Geheime Dienst op de stoep staat.” 
Valster merkte op dat er een verschil 
is tussen de oudere en jongere ge-
neratie. “De jongeren kijken steeds 
meer naar het Westen, dat zie je on-
der meer aan hun kledingstijl. De ou-
deren, die vooral donker gekleed zijn, 
kijken juist met weemoed terug naar 
het Stalinisme.”

Ondanks de grote verschillen tus-
sen zijn thuis en Wit-Rusland, heeft 
de Vordenaar bijzonder genoten van 
zijn verblijf in het gastgezin en van 
het werk dat hij in Kobryn mocht ver-
richten. “De mensen zijn ontzettend 
blij met alle hulp die uit het Westen 

Alliander steunt Stichting Gichon bij realisatie opvangtehuis voor kinderen uit Wit-Rusland

Marco Valster uit Vorden bouwt mee 
aan House of Peace

Vorden -Marco Valster uit Vorden is samen met twaalf collega’s acht 
dagen in Wit-Rusland geweest om mee te bouwen aan het House of 
Peace in Kobryn, enkele honderden kilometers gelegen van Tsjerno-
byl. Door de kernramp die zich daar in 1986 in de Oekraïne voltrok, 
lopen mensen ook in het besmette gebied van Wit-Rusland nog steeds 
een verhoogd risico op ernstige ziektes en aandoeningen. Stichting 
Gichon verbouwt net buiten dat gebied een oud schoolgebouw tot 
weeshuis en rustoord voor kinderen om daar op kracht te komen. Er 
is straks plek voor honderd jongens en meisjes.

Marco Valster uit Vorden legt de centrale verwarming aan in het House of Peace in 
Wit-Rusland.

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl

VOV leden let op!
Dinsdag 6 november - 20.00 uur

Vergadering
SECTIE DETAIL/HORECA

Café-Restaurant
De Herberg

Onderhoud uw kranen

5

Kranen worden dagelijks gebruikt en hoewel de hardheid van het drinkwater de laatste jaren is 
verminderd, kan de hoeveelheid water die uw kraan doorlaat, beïnvloed worden door kalkafzetting 
of verstopping in de uitloop.  Als u merkt dat de kraan minder goed loopt dan u gewend was, dan 
is het aan te raden om de perlator te controleren. De perlator is het zeefje aan het eind van de 
uitloop van de kraan. Draai de perlator los. Doe dit bij voorkeur met een kunststof sleutel om 
beschadigen te voorkomen. U kunt eventueel ook een gewone tang gebruiken, maar dan is het 
aan te raden om een doek tussen tang en perlator te doen, zodat de kraan niet beschadigd raakt. 
Reinig de perlator door hem goed af te spoelen. Als hierdoor niet alle kalkaanslag verdwijnt, 
kunt u de per lator nog enkele uren in schoonmaakazijn leggen. Plaats de perlator op dezelfde 
manier weer terug. Meer handige tips vindt u in de nieuwsbrieven van Bruggink, op de pagina 
nieuws van www.bruggink-bv.nl. Klik hier rechts op ‘nieuwsbrief’ en u kunt de nieuwsbrieven 
van augustus en daarvoor lezen. U vindt hier ook een filmpje over het reinigen van de perlator.

Wilt u elke maand deze nuttige tips via email ontvangen en bovendien elk kwartaal nog 

kans maken op een dinerbon van € 75,- ? Abonneer u dan gratis op onze nieuwsbrief op 

www.bruggink.bv.nl. 

WWW.BRUGGINK-BV.NL

* Geldig tot
   24-11-2012

*

SPAAR VOOR EEN GRATIS ROOKWORST

komt. Dat lieten ze blijken door ons
in de kerk in het zonnetje te zetten.”
Het werk in het House of Peace is nog
niet af, vertelt Valster. “Ik wil nog erg
graag een keer terug om het karwei
af te maken.”

Ga voor meer informatie over dit 
project naar www.gichon.com



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

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

�

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

�

Dagmenu’s 7 t/m 13 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 7 november
Groentesoep / Boerenkool met spekjes, rookworst, jus en 
zuurgarnituur.
Donderdag 8 november
½ gegrild haantje met jus, appelmoes, frieten en rauwkost-
salade / Griesmeelpudding met slagroom.
Vrijdag 9 november
Champignonsoep / Pangafilet met pestosaus, pasta en 
groente.
Zaterdag 10 november (alleen afhalen / bezorgen)
Italiaanse cordon bleu, aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.
Maandag 12 november
Uiensoep met kaascrouton / Boef Stroganoff met aardap-
pelkroketten en groente.
Dinsdag 13 november
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkost salade / 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

Schotse Folk muziek 
met trio Other Roads uit 
Schotland op10 nov. in 
Kulturhus Ruurlo om 20.30 
uur. Kaarten à € 17.50 via 
www.kunstkringruurlo.nl

�

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

L A N D B O U W /

AKKERBOUW Te huur

gevraagd: landbouwgronden

voor de teelt van aardappelen

mais en granen. Tegen zeer

goede vergoeding. Voor

vragen 06-12771642

Ve r e n i g i n g Pa r a b o o l

organiseert een lezing door

Vincent Rikkerink; Leven

vanuit Eenheidsbewustzijn,

in Zelhem, Zalencentrum 't

Witte Paard. Aanvang

19.30u, entree € 10,00 pp. Zie

ook het artikel elders in deze

krant.

Sint en piet bestellen dan

dit nummer

bellen.0314-620600 of

06-10110280

Sint en piet bestellen dan

dit nummer

bellen.0314-620600 of

06-10110280

Vlaai van de week

Hazelnootslagroomvlaai
6-8 pers. € 6,95

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Week-aanbieding

Speculaasstaaf € 2,50
Kruidkoek € 1,50
Aanbiedingen geldig van di. 30 okt. t/m za. 10 nov.

 Te huur mooie grote boven

woning te keijenborg  voor

info 0314640826

Dorpskerk Vorden
Zondag 11 november 10.00 uur, ds. B. Neppelenbroek, Zwolle.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 november 10.00 uur, Viering Heilig Avondmaal, ds. 
W. Stolte, Warnsveld.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 11 november 10.00 uur, ds. Deddie v. Alphen, Warns-
veld.

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 november 9.30 uur, Eucharistieviering, em.-priester 
F. Zandbelt.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 november 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Dameskoor.
Zondag 11 november 10.00 uur, Oecumenische viering, ds. Van 
Alphen, kinderkoor.

Tandarts
10 - 11 november P. Scheepmaker, Ruurlo (0573) 45 25 13.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op 
de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, 
B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 
13.30-14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): 
dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens 
op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: 
dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via de 
website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 
02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet 
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed eisende 
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen 
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 
volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

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

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

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 
Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur, 
zo 17.00 - 18.00 uur.

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285. 
Fax 0314 360287. e-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (088) 066 33 05; St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. Coördi-
nator: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl Admini-
stratief medewerker: Willy Gotink, e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek op 
afspraak. Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 12 november.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Nieuwe oogst navel sinaasappelen
Zoet en vol sap 1,5 kg € 2.99
Mooie blanke witlof 500 gram € 0.89
Durandeau peer 1,5 kilo € 2.49
Bildtstar  3 kilo € 2.99
en de 2e zak voor de halve prijs!

Uit eigen keuken:
onze prijswinnende erwten- of bruine 
bonensoep 2 grote bekers
+ GRATIS rookworst € 9.98



Contactjes
vervolg

Rianne van der Wal - Veenink

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

Uitvaartverzorging

Volop mooie  en lekker
pompoenen. Ook kinder-
feestjes www.aaldering-
destek.nl, Wittebrinkweg 8, 
Zelhem. Tel. 0314-324356.

�

KAMPIOENTJES

PER STUK  € 0.40

3 VOOR

€ 1.15

WEITE
BROOD

NU VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 6 t/m zaterdag 10 november

STOOFPEREN 
BAVAROISE 

VLAAI
 KLEIN

€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend.
Nimmer klagend, altijd stil dragend.
Moedig ging je door, steeds weer.
Tot op het laatste moment, het wilde niet meer.

Na alle fijne jaren die we met hem mochten bele-
ven, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve 
man, onze geweldige vader en trotse opa

Jan Besselink

* Vorden, † Vorden,
12 december 1944 1 november 2012

Cato Besselink

Michel en Deby

Gerwin
Joep
Nikki
Karin

Brinkerhof 77
7251 WX Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
op woensdag 7 november van 19.00-19.45 uur in 
De Herberg, Dorpstraat 10 te Vorden.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaats-
vinden.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar huisarts 
J.M. Dagevos en de thuiszorg voor de liefdevolle 
verzorging van Jan.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

In alle rust is toch nog onverwacht overleden onze 
lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Berendina Bolderdijk-
Berenschot

Dina 
sinds 2009 weduwe van

Wilhelmus Johannes Bolderdijk

* Rekken † Vorden
5 juni 1918 31 oktober 2012

Annie en Jan   
 Gerdi en Michel       
  Emma, Rens   
 Joke en Wilfried       
  Aniek, Laura    
 Arjan 

Erna   
 Egbertdien en Jeroen       
  Job, Saar   
 Annelies en Dinand   
 Elisabeth en Guy       
  Ralf 

Wim

De Lindenhof
Smidsstraat 52 E
7251 XS  Vorden 

Correspondentieadres:
Margrietlaan 8
7251 AT  Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Tegenspeelcursus Bridge. 
Start: 29 november. Amber 
& Harry Garsen. Info: 0575-
522275.

�

Ouweleen 4, 7255 WB Hengelo Gld., tel. (0575) 464749

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de komst naar 
de opening van Wilma’s Hairstyling.
De grote belangstelling, de mooie bloemen, geschenken en 
de vele warme reacties die ik heb mogen ontvangen.

Het was voor mij een onvergetelijke dag!

Wilma Roenhorst

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

MAAK KANS OPMAAK KANS OPMAAK KANS OP

Laat nu uw huis binnen en/of buiten schilderen en maak kans 
op €2000,- retour. Vraag uw Winterschilder naar de voorwaarden.

Een groot wonder
een dochter kwetsbaar en klein
woorden kunnen niet omschrijven
hoe intens gelukkig we met je zijn

Dankbaar en dolblij zijn wij met de geboorte van 
onze dochter en mijn zusje

Noa
Zij is geboren op 30 oktober 2012 om 9.51 uur,
weegt 3670 gram en heeft een lengte van 52 cm.

Bastiaan en Romy Scholten-Cornegoor
Tristan

De Teuge 26
7205 GC Zutphen
Tel.: 0575-543773

Met droefheid delen wij u mede dat veel te vroeg 
van ons is heengegaan onze lieve broer, zwager 
en oom

Jan Besselink
echtgenoot van Cato Meÿer

 Vorden: Derk en Ineke Besselink
 Lichtenvoorde: Ad en Trees Meÿer 

  Neven en nichten      

Vorden, 1 november 2012

BRIL VERLOREN: op za-
terdag 3 november om 09.00
uur tussen pastorieweg en 
zandpad naar de Hoge. W. 
Laman Trip. tel. 555498

�

KOM OP DE KOFFIE !!!!

Vrijdag 9 november op de weekmarkt krijgt u van 
de Wereldwinkel Vorden een kop “eerlijke” koffie 
aangeboden, omdat wij 25 jaar actief zijn in Vorden.

Het bestuur

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

DE GELDERSE 
PRUIKENMAKER
ONDERDEEL VAN MARDI KAPPERS

Wij werken samen met alle zorgverzekeraars.        
www.degeldersepruikenmaker.nl

Pruiken & Toupets
Het adres voor al uw

haarwerk.

Houtkampstraat 33, Doetinchem 
Tel. 0314 3 54321

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

www.marionpolman.nl voor een geheel 
verzorgde 

persoonlijke
uitvaart

ongeacht waar u 
verzekerd bent

“als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

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

 T 06-55916250dag en nacht

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

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

goa naar Jerna 
Bruggink veur advies!

0575 - 463205 /
06-55 166 420



Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

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

HET IS WEER HERFST; TIJD VOOR:
- Winterklaarmaken van de tuin en vijver
- Najaarsbeurt
- Hagen knippen
- Bladruimen
- Bemesten van borders en gazon
- Snoeien
- Onderhoud van de bestrating
- Plant- en verplantwerkzaamheden
- Renoveren van de borders etc. etc.
- Kappen en rooien van bomen

Maak alvast vrijblijvend een afspraak om de 
mogelijkheden eens te bespreken.

Bezoek ook eens onze geheel vernieuwde website:
www.kettelerij-hoveniers.nl

Kettelerij Hoveniers Vorden
Nijverheidsweg 6, 7251 JV Vorden

info@kettelerij-hoveniers.nl
Tel. (0575) 552054, b.g.g. (06) 12114120

www.kettelerij-hoveniers.nl   -   Tel. 06 12114120

Buitengewoon grondig

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens 

bekend zijn zoals namen, jaartallen etc. dan horen wij dat graag. U kunt reageren via 

fotocommissie@oudvorden.nl of telefonisch: G. Eskes 0575-551410 of J. Berentsen 0575-553368.  

De foto’s staan ook gepubliceerd op: www.oudvorden.nl

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.  

De publicatie-rechten berusten bij de  vereniging Oud Vorden en Weevers Grafimedia.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en Weevers Grafimedia
Nummer 72 - 2012

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

Hier wordt gewerkt

Hobbybeurs in
Het Dorpscentrum

Oefening bedrijfs-EHBO

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

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

Vorden 
Zutphenseweg 1b

T 0575 553336

Tegen inlevering van deze bon

iedere donderdagavond 
van 18.00 - 20.00 uur

OP KNIPPENGeldig t/m 30 november 2012. 
Niet geldig in combinatie met andere acties.



www.weevers.nl

Bed & Breakfast ‘De Wandhorst’ ligt in het prachtige 
buitengebied tussen Doetinchem en Gaanderen en is de ideale 
omgeving voor een kort of langer durend verblijf.
Bij De Wandhorst kunt u kiezen uit verschillende accommodaties. 
In de boerderij bevinden zich twee gastenkamers, elk met een 
eigen sfeer en in de Lodge zijn drie luxe appartementen. In 
deze onder architectuur gebouwde recreatiewoning van hout, 
stro en leem kunt u optimaal genieten van de natuur, de rust en 
het licht dat prachtig naar binnen valt.
Overal is voldoende privacy om u terug te trekken, maar er zijn ook 
gemeenschappelijke ruimtes om anderen te ontmoeten en samen 
het ontbijt te gebruiken. Alle kamers zijn voorzien van TV, koelkast, 
radio en draadloos internet. Gasten hebben een eigen ingang en 
de mogelijkheid om koffi e of thee te zetten. De accommodatie is 
rolstoelvriendelijk. Door de centrale ligging in de Achterhoek is 
‘De Wandhorst’ een prima startpunt voor wandelen en fi etsen. De 
Wandhorst ligt op 500 meter afstand van Het Pieterpad.
Het “Winnen met Weevers” arrangement: midden in de weilanden 
met rondom uitzicht op de natuur is het  

genieten in een verrassend moderne Lodge 
op Bed & Breakfast De Wandhorst. 
U bent bij ons welkom voor twee 
overnachtingen incl. ontbijt.

Gastvrij Achterhoek
Het is hier gemoedelijk

Gastvrij Achterhoek – het is hier gemoedelijk is ons motto voor “Winnen met Weevers” in 2012. 

Het hele jaar laten wij onze relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen 

Contact, Groenlose Gids en Elna kennismaken met de gastvrije Achterhoek. Iedere maand biedt 

een ‘Bed & Breakfast van de maand’ een gratis verblijf aan op haar locatie. Dat betekent dus 

12 keer per jaar kans op een paar dagen lekker uitrusten en genieten van het Bed & Breakfast 

arrangement en de nabije omgeving. 

Elke maand kunt u zich aanmelden op www.winnenmetweevers.nl voor een gratis Bed & Breakfast 

arrangement voor twee personen, voor twee overnachtingen inclusief ontbijt. De deelnemende 

Bed & Breakfasts bevinden zich allen op bijzonder mooie locaties in de Achterhoek, vaak gelegen 

aan fi ets- en wandelroutes. Door de gastvrouw en/of -heer van de verschillende Bed & Breakfasts 

zult u vriendelijk en gastvrij worden ontvangen en gedurende het verblijf werkelijk in de watten 

worden gelegd. Vaak heeft de gastvrouw en/of -heer voor haar gasten een verrassing in petto.

12 Maa nden, 12 Bed & Brea kfa st a rra ngementen

no
ve

mb
er

Geniet van de gastvrije Achterhoek!

Week

2012

Bed & Breakfast ‘De Wandhorst’
Binnenweg 18
7011 BR Gaanderen
telefoon: 0315 323262 / 06 30879181
e-mail: info@dewandhorst.nl
website: www.dewandhorst.nl



FILM EN THEATER
Voor de jongste kinderen had de Ra-
bobank dit jaar gekozen voor de voor-
stelling Dikkie Dik en zijn vriendjes 
van Dirk Scheele. Tijdens de twee 
voorstellingen zongen en klapten de 
kinderen uitbundig mee met de lied-
jes. Ook de musical de Koning van Ka-
toren naar het gelijknamige boek van 
Jan Terlouw werd door de aanwezige 
jeugd erg gewaardeerd. Voor de fa-
miliefilm Mees Kees was zelfs zoveel 
belangstelling dat de bank twee extra 
voorstellingen inlaste.

SPAARWEEK
De voorstellingen vonden plaats in 
het kader van de spaarweekactivitei-
ten die Rabobank Graafschap-Noord 
ieder jaar in de herfstvakantie orga-
niseert. Alle jeugdige klanten van de 

bank ontvingen in de voorafgaande 
weken een persoonlijke uitnodiging 
per e-mail. Op de speciale site www.
mijnspaarweek.nl konden ze trailers 
bekijken en zich aanmelden voor een 
van de voorstellingen.

Hoge waardering voor 
Rabo spaarweekactiviteiten Vorden
Vorden - Zo’n 1.600 kinderen en 
jongeren hebben in de herfstva-
kantie op uitnodiging van Rabo-
bank Graafschap-Noord genoten 
van de theatervoorstellingen Dik-
kie Dik, de Koning van Katoren 
en de films Nono het Zigzag Kind 
en Mees Kees. De voorstellingen 
werden gegeven in de schouw-
burgen in Zutphen en Lochem en 
de bioscoop Cinemajestic in Zut-
phen. De kinderen waardeerden 
de voorstellingen gemiddeld met 
een ruime 8.

Tijdens de warming-up werden, op 
een swingende beat, de spieren al-
vast los gemaakt, waarna iedereen 
klaar was om van start te gaan maar 

… eerst moest het startschot gelost 
worden! Omdat basisschool ‘De Vor-
dering’ het hoogste bod had uitge-
bracht, mochten zij het startschot 

lossen! Onder begeleiding staken 
Niek Barendsen, Sam Rakitow, Jo-
anna van Dijk, Juliëtte van Bolderick, 
Darq-Jan Rondeel en Rosan Kuckartz 
het lont aan. Korte tijd later vloog het 
deksel van de carbidbus en kon het 
blubberen beginnen! Het was weer 
een fantastisch evenement … op naar 
volgend jaar!!! 
Foto’s van de deelname van school 
aan de Blubberrun zijn te zien op: 
www.devordering.nl

Basisschool ‘De Vordering’ 
lost startschot Blubberrun Vorden

Vorden - Na het horen van vele enthousiaste verhalen van klasgenoot-
jes over hun deelname met school aan de Blubberrun, kon het haast 
niet anders dan dat er dit jaar nog meer leerlingen meededen dan 
vorig jaar. En, deze verwachting kwam uit. Maar liefst 67 deelnemers 
(leerlingen en begeleidende ouders), verdeeld over 12 teams, verte-
genwoordigden basisschool ‘De Vordering’ tijdens deze run voor het 
goede doel !!!

Rian Drok: ‘Door jezelf waar te ne-
men, naar jezelf te kijken, ontdek je 
wat je eigenlijk wilt en welke moge-
lijkheden je zou kunnen gaan ont-
wikkelen. Hier voor wordt gebruik 
gemaakt van leuke creatieve en medi-
tatieve opdrachten. Je ontdekt wat er 
wel en wat er eigenlijk niet bij je past. 
Mindfulness betekent met aandacht 
dingen doen. Het is een heel mooie 
manier om eens stil te staan bij jezelf. 

Je eigen kwaliteiten te ontdekken.
Door rustig adem te halen, te voelen
wat er in je leeft, kun je waarnemen.
Door met aandacht en liefde naar 
jezelf te kijken, je tekeningen te be-
kijken, zul je iets meer van jezelf ont-
dekken. Het kleuren  is een heerlijke
rustgevende bezigheid. Een prettige
bijkomstigheid is dat onbewuste beel-
den een kans krijgen zich kenbaar te
maken, dat kan je helpen bewust te
worden van wat je eigenlijk wilt. Je
leert zelf accepteren zoals je bent, je
kunt ballast weg doen en waar je te-
vreden over bent  juist te koesteren.
Je hoeft niet te kunnen tekenen om
deze cursus te kunnen volgen’. 

www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl

Mindfulness , tekenen en schilderen 
met Rian Drok Vorden
Vorden - Een superleuke nieuwe 
cursus gaat beginnen najaar 2012 
of januari 2013. Rian Drok heeft 
een cursus ontwikkeld, die  gaat 
over in verbinding staan met je-
zelf. Men gaat hierover tekenen, 
schilderen en collages maken.

Mees en Martin nemen de bezoekers 
juist mee op reis en laten muzikaal 
horen hoe je je voelt in al die vreemde 
landen. Die twee hebben één ding ge-
meen: ze houden van reizen. Het is 
een interactieve muziekshow, mee-
zingen gaat vanzelf en stilzitten is 
verboden!
 
Martin Gort is ruim 25 jaar all-round 
percussionist en heeft gestudeerd 
in Cuba en West-Afrika. Hij is uit-
voerend en docerend werkzaam en 
heeft veel ervaring. In het muzikale 
duo met Mees is hij de geoliede rit-
mische basis voor dit tropische kin-
derprogramma. Mees is met haar 30 
jaar de jonge hond van het duo. Ze 
schrijft al liedjes sinds haar twaalfde 
en verfijnde dit tijdens haar studie 

zang en liedschrijven op het Rotter-
dams Conservatorium. Naast haar 
werkzaamheden als troubadour is ze
bandleider, workshopleider en lied-
schrijver van de scholentour van de
Cliniclowns. 

Ron Vernout komt uit Zutphen en is
bekend om zijn muzikale vertellin-
gen en veel meer. In TOM vertelt hij
het verhaal over het kistje van Uras-
hima. Visser Urashima redt het leven
van de Zeeprinses en krijgt van haar
een kistje. Hierin kan hij gefluisterde
wensen verzamelen. Als het kistje vol
is met allerlei wensen, gaat het open
en worden de wensen vervuld. 
Vrij naar het Japanse sprookje: 
Urashima Taro en de Zeeprinses. 
Zie www.tom-vorden.nl

Voorstelling voor 
klein en groot in TOM

Vorden - Zondag 18 november staat er om 15.00 uur een heuse kinder-
voorstelling gepland in Theater Onder de Molen, aan de Lindeseweg 29
in het buurtschap Linde bij Vorden voor kinderen van 4 tot 84 ! ‘Het 
kistje van Urashima’ en ‘Met Mees & Martin in de Koffer’ heten de twee
prachtige voorstellingen waar jong en oud op getrakteerd wordt door
Ron Vernout, Mees en Martin Gort. Iedereen van de familie zal zich bij
hen thuis voelen.

Martin en Mees Gort

Het bestuur zal daarom een eigen 
invulling aan de avond geven. De 
ervaring leert dat dit door de leden 
zeer gewaardeerd wordt, omdat 
men dan meer tijd heeft voor onder-
linge contacten. Niet- leden zijn op 
deze avond ook van harte welkom. 
Zij kunnen dan ervaren hoe gezellig 
en leerzaam een dergelijke bijeen-
komst is. Aanvang 19.30 uur.

Oecumenische 
Vrouwen Groep 
Wichmond/Vierakker
Wichmond - Woensdagavond 14 
november is er in gebouw Wit-
hmundi te Wichmond een bij-
eenkomst van de Oecumenische 
Vrouwen Groep Wichmond-
Vierakker. De geplande spreker, 
weerman Reinier van den Berg, 
is helaas verhinderd en zal vol-
gend jaar komen.

De eerste helft resulteerde in tach-
tig procent balbezit voor Ratti. Dit 
feit werd helaas niet uitgedrukt in 
doelpunten, waardoor Kilder in de 
wedstrijd bleef. Met één uitbraak 
gaf Kilder, Ratti het nakijken. In de 
dertigste minuut was daar het ope-
ningsdoelpunt aan Kilder’s zijde. De 
verdediging liet een steekje vallen en 
daar profiteerde Kilder dankbaar van. 
0-1. Mentaal liet Ratti zien sterk in de 
schoenen te staan, want ze lieten zich 
niet van de wijs brengen door deze 
wending in de wedstrijd. Op een voor-
zet van Mariëlle Klein Brinke wist Els 
Berenpas te scoren waarmee Ratti een 
antwoord gaf op het tegendoelpunt. 
1-1. De rust werd bereikt met 1-1. Na 
de rust moest Ratti Kilder onder druk 

blijven zetten en het veldoverwicht uit-
drukken in doelpunten. Na vijf minu-
ten spelen vloog een zondagsschot van 
Mariëlle Klein Brinke, vanaf de tweede 
lijn, door de handjes van de keepster. 
2-1. Eindelijk de verdiende voorsprong. 
Ratti bleef goed voetballen en mooie 
aanvallen werden hierna opgezet, ech-
ter zonder resultaat. Waarmee Kilder 
groeide in de wedstrijd en het geloof 
terug kreeg  om op de Kranenburg 
punten te halen. Keepster Gerdien Pep-
pelman verrichte nog een prachtige 
redding. Een afstandsschot werd net 
met de vingertoppen over het doel ge-
tikt. Aan de andere zijde belandde een 
prachtige schot van Kim Heuvelink net 
over en een afstandsschot van aanvoer-
ster Hanneke Nijenhuis werd prachtig 

over getikt door de keepster van Kil-
der. De wedstrijd zat nog beslist niet 
in de pocket. Kilder bleef geconcen-
treerd  voetballen en ook hun kwamen 
steeds meer in de aanval. Met nog vijf 
minuten op de klok werd er nog een 
spannend slofoffensief ingeluid. Kilder 
wist met een mooi opgezette aanval te 
scoren. 2-2. Ratti liet het hier niet bij 
zitten en terwijl de dames van Kilder 
nog aan het nagenieten waren van de 
gelijkmaker herpakte Ratti zich. Kim 
Heuvelink werd onderuit gehaald, 
maar zorgde er wel voor dat spits Li-
anne ten Have er met de bal vandoor 
kon. Zij wist uit de draai de keepster 
te verrassen. 3-2. Tot het laatst bleef 
het spannend, Ratti moest nog een 
drietal corners wegwerken, waarna 
scheidsrechter Bert Lichtenberg dan 
het verlossende laatste fluitsignaal 
gaf. Kilder had goed gevochten, maar 
stond na negentig minuten spelen met 
lege handen. Ratti was blij met de drie 
punten en blijft nog altijd ongeslagen. 
Aanstaande zondag uit tegen Deo 1.

Ratti 1 – Kilder 1
Moeizame overwinning Ratti dames Kranenburg
Kranenburg - Afgelopen zondag stond de wedstrijd tegen Kilder op het 
programma. Kilder bij aanvang van de wedstrijd op een vierde plaats, 
gebrand op punten om zo in de top vijf te blijven. Beide teams begon-
nen gretig aan de wedstrijd. De dames van Kilder zaten er in de duels 
goed bij, de dames van Ratti wisten elkaar echter toch goed te vinden 
door een hoog bal tempo. De geraffineerdheid ontbrak in de afronding.



Tijdens die proefrit liep een wiel van 
de Fiat af. Paniek in de Paardenstraat, 

want wat nu? De Pieten werden toen 
opgehaald. De eigenaar van de Fiat 

gaf direct te kennen de auto te zullen 
keuren, zodat Sinterklaas zich verder 
geen zorgen hoeft te maken over de 
veiligheid. Bij Garage Melgers ging de 
Pietenmobiel op de brug en Vincent 
Melgers keurde het autootje persoon-
lijk. Gelukkig werd de Pietenmobiel 
in orde bevonden en de keuringspa-
pieren zijn inmiddels naar Sinter-
klaas gestuurd. De Pieten kunnen 
in november en december ‘On Tour’ 
gaan tussen de Top1Toys winkels van 
Steenderen en Vorden.

HET TOURSCHEMA:
Vrijdag 16 november: markt Vor-
den en Steenderen; Zaterdag 17 no-
vember: Intocht Vorden en kerst-
show Groot Roessink; Dinsdag 20 
november: koopavond Steenderen 
en Vorden; Vrijdag 23 november: 
koopavond Steenderen en Vorden; 
Zaterdag 24 november: Intocht Steen-
deren en Kern Hengelo; Dinsdag 27 
november: koopavond Steenderen en 
Vorden; Vrijdag 30 november: koop-
avond Steenderen en Vorden; Zater-
dag 1 december: fotoshoot Steende-
ren van 10.00-12.00 uur en in Vorden 
van 14.00-16.00 uur.

En verder is het een verrassing, want 
kinderen kunnen de Pieten in het 
Fiatje zomaar ergens tegenkomen!

Pietenmobiel gekeurd in Steenderen

Steenderen/Vorden - De twee Pieten die onlangs een bezoek brachten 
aan Steenderen om een proefrit te maken met de Pietenmobiel, zijn 
met hun gerepareerde autootje naar de garage geweest voor een keu-
ring. Nu kunnen ze veilig in november en december ‘On Tour’.

De Pieten met de Pietenmobiel tijdens de keuring bij Garage Melgers.

In samenwerking met de Gerefor-
meerde Kerk, Hervormde Kerk, 
Christus Koning Kerk en de Vordense 
scholen Het Hoge, De Kraanvogel, De 
Vordering en de Dorpsschool waren 
er vele versierde en goed gevulde 
schoenendozen verzameld de afge-
lopen weken. Zondag kwamen daar 
nog ruim 50 dozen bij en kwam het 
totale aantal uit op 437 schoenendo-
zen. Deze staan inmiddels in de op-

slag om vervoerd te worden naar een 
inleverpunt en van daaruit op een 
lange reis naar de kinderen in onder 
andere; Moldavië, Roemenië, Oegan-
da, Siërra Leone, en Zambia.

Ds. Jan Kool ging voor in deze viering 
en daarbij werd stilgestaan met het 
feit dat er veel ongelijkheid is in de 
wereld. Daarom is het mooi om zo’n 
schoenendoos te vullen met allerlei 

spulletjes voor kinderen die het hard 
nodig hebben. En wij kunnen wel 
iets van onze rijkdom geven. Dit jaar 
was er ook medewerking van het 
Schoenendoos Kinderkoor o.l.v. Piet 
Piersma. Er werd heel mooi gezongen 
en de kinderen waren zeer enthousi-
ast waardoor het een feestelijke vie-
ring werd. Daarnaast waren er ook 
kinderen van de scholen die een 
stukje of een gedichtje voordroegen.

Hartelijk dank aan iedereen die zich 
hiervoor heeft ingezet en voor vol-
gend jaar hopelijk weer veel gevulde 
schoenendozen en een volle kerk!

Volle kerk bij schoenendoosactie 2012 

Vorden - Zondag 4 november hebben een groot aantal kinderen, va-
ders, moeders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden de gezamen-
lijke viering van de schoenendoosactie in de Dorpskerk bezocht met 
het thema “ Voor jou van mij”.

Desondanks is er sprake van groei in hun bedrijf en hoe 
die tot stand komt, wordt op 15 november a.s. letterlijk 
en figuurlijk uit de doeken gedaan door Rick Hulshof, 
o.a. voormalig Directeur van VVV Bronckhorst. Hulshof 
is een enthousiaste spreker, die vol passie over het be-
drijf Kunst of Art kan vertellen. Hij zal ook een antwoord 
geven op de vraag of kunst en cultuur langzaam maar 

zeker een economische factor van betekenis gaan wor-
den voor Bronckhorst/De Achterhoek.  

Het Ondernemerscafé opent op 15 november zijn deu-
ren niet alleen voor ondernemers. Ook particulieren, 
die belangstelling hebben voor kunst, maar ook verte-
genwoordigers van ‘openbare’ gebouwen zoals scholen, 
bibliotheken en zorgcentra zijn van harte welkom. Dit 
geldt uiteraard ook voor kunstenaars uit de regio en 
galeriehouders. De bijeenkomst begint om 18.00 uur in 
Brasserie Lettink aan de Almenseweg in Vorden.  
Aanmelden voor deze bijeenkomst is heel simpel: stuur 
een e-mail naar c.smeerdijk@chello.nl en u heeft een 
plaats gereserveerd. Er is plaats voor maximaal 35 deel-
nemers! Voor elke deelnemer aan het ondernemerscafé 
heeft Kunst of Art een verrassing in petto.

Leven ‘uit de kunst’ in Ondernemerscafé op 15 november a.s.

Vordens Ondernemers Café
Vorden - Rick Hulshof en zijn broer Mike begon-
nen een aantal jaren geleden met kunstuitleen 
vanuit Galerie 1880 in Laag Keppel. Een gewaagde 
stap zo leek het op het eerste gezicht. In tijden 
van recessie wordt er meestal als eerste op ‘leuke 
dingen’ bezuinigd door zowel bedrijven als parti-
culieren en ook de overheid laat zich hierin niet 
onbetuigd.

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

Van alles en nog wat
Het is alweer enige tijd geleden dat 
ik u van de broodnodige informatie 
voorzag op notarieel gebied. Het is 
mijn streven u wat regelmatiger 
notarispraatjes te verkopen. Zolang 
het instituut notaris nog bestaat 
ontvangt u deze informatie uit be-
trouwbare bron. Want ook wij heb-
ben natuurlijk last van de crisis, wie 
niet. Maar ook van het feit dat men 
de administratieve lasten voor u wil 
verlichten. Dat laatste is voor u een 
goede zaak en daarbij, angst is zo-
wel voor u als voor ons een slechte 
raadgever, zodat wij u gewoon zul-
len blijven informeren en adviseren 
daar waar nodig.
Graag heet ik de inwoners van 
Ruurlo en omstreken ook van harte 
welkom, want voortaan zal de nota-
rispraat ook in de editie Ruurlo wor-
den opgenomen.
Omdat het zoals gezegd enige tijd 
geleden is dat ik een notarispraat 
heb afgeleverd, wil ik deze keer 
meerdere onderwerpen kort benoe-
men.

De overdrachtsbelasting
Er wordt heus nog wel eens een huis 
verkocht en dan krijg je als koper te 
maken met overdrachtsbelasting. 
Zoals u weet is het tarief per 15 juni 
2011 verlaagd van 6% naar 2% en 
dat tarief wordt met ingang van 
1 januari aanstaande definitief in 
het Belastingplan 2013. Dat scheelt 
een hele hoop in veel gevallen. Per 
1 januari aanstaande geldt het 2% 
tarief ook voor later aan te kopen 
aanhorigheden bij de woning, zoals 
een stukje grond, een schuur of ga-
ragebox. Tót 1 januari aanstaande 
geldt dit lage tarief alleen als deze 
aanhorigheden tegelijk met de wo-
ning worden gekocht. Het 6% tarief 
blijft wel gelden voor bedrijfspan-
den, maar ook bijvoorbeeld voor 
een losse garagebox, die niet bij de 
woning hoort.
Wat ook gaat veranderen ten goede 
is dat de termijn voor het doorverko-
pen van de woning wordt verlengd. 
Per 1 januari 2013 moet deze ter-
mijn 36 maanden gaan worden (in-
gangsdatum 1 september 2012). Het 
gaat dan om een termijn waarbin-
nen de woning wordt doorverkocht 
en waarbij er minder overdrachtsbe-
lasting wordt geheven. Deze termijn 
was ooit 3 maanden en is toen ver-
lengd naar 6 maanden. Voor het ge-
hele jaar 2011 is de termijn tijdelijk 
verlengd naar 12 maanden. Vanaf 1 
januari 2012 was hij weer 6 maan-
den en per 1 september 2012 wordt 
hij (met terugwerkende kracht) dus 
36 maanden. Het gaat erom dat 
als u een woning heeft gekocht, 
bijvoorbeeld op 15 december 2011 
en u de woning weer verkoopt per 
1 december 2012 (de overdrachts-
datum), de overdrachtsbelasting 
wordt geheven over het verschil tus-
sen de beide verkoopprijzen. In dit 
voorbeeld geldt de tijdelijk periode 
van 12 maanden. In de koopover-
eenkomst wordt dan meestal op-
genomen dat dit belastingvoordeel 
toekomt aan de verkoper. Oftewel, 
de verkoper krijgt de door hem be-
taalde overdrachtsbelasting weer 
terug. Als de tweede koopsom lager 
is dan de eerste (in deze tijd vrij ge-
bruikelijk), is er feitelijk geen over-
drachtsbelasting verschuldigd bij de 
doorverkoop en krijgt de verkoper 
alleen de overdrachtsbelasting terug 
die betaald zou moeten worden over 
de laatste verkoopprijs. Let wel, de 
koper betaalt dus altijd gewoon de 
overdrachtsbelasting over de door 
hem te betalen koopsom. De ver-
lenging naar 36 maanden is prettig 
voor bijvoorbeeld diegenen die net 
samen een huis hebben gekocht en 

vrij snel daarna uit elkaar gaan. Als 
de woning dan niet door één van 
hen kan worden overgenomen en 
moet worden verkocht, hetgeen wat 
langer kan duren tegenwoordig, kan 
er dus gebruik worden gemaakt van 
deze faciliteit.

De besloten vennootschap
Jongstleden 1 oktober is het BV 
recht behoorlijk aangepast. Kort sa-
mengevat komt het er op neer dat 
de regelgeving soepeler is geworden 
en dat er met name voor twee of 
meer aandeelhouders in de statuten 
meer maatwerk kan worden gele-
verd. Ook zijn de oprichtingsvoor-
waarden versoepeld. De verklaring 
van geen bezwaar van het Ministe-
rie van Justitie was al afgeschaft. Nu 
is ook de verplichte storting op de 
aandelen van € 18.000,00 afgeschaft 
en is dus ook de bankverklaring niet 
meer nodig. Ook de accountantsver-
klaring niet meer bij een inbreng in 
natura (meestal de eenmanszaak). 
Het hebben van één aandeel is vol-
doende. Als er geen storting op de 
aandelen heeft plaatsgehad zijn de 
bestuurders niet meer hoofdelijk 
aansprakelijk. Het kan met name 
voor een vennootschap met meerde-
re aandeelhouders interessant zijn 
de statuten eens te laten nakijken.

Testamenten
Ik hoor vaak de opvatting dat men 
denkt dat het nieuwe erfrecht (alles 
naar de langstlevende) de bestaande 
testamenten ongeldig maakt. Dat is 
een misvatting. Als u testamenten 
heeft gaan deze altijd vóór op de 
wet, hoe oud ze ook zijn! Dat bete-
kent dat sommige testamenten wel 
eens ongunstiger kunnen uitpakken 
dan in de situatie dat u helemaal 
geen testamenten had gehad. Komt 
u gerust eens langs voor een scree-
ning. En samenwoners, zowel met 
als zonder kinderen, adviseer ik ook 
hun situatie eens door te laten lich-
ten, want daar is in het “nieuwe” 
erfrecht nauwelijks rekening mee 
gehouden.

Schenken
Voor mensen die nog wat over heb-
ben: het blijft verstandig te schen-
ken. De vrijstelling voor uw kinde-
ren is voor dit jaar € 5.030,00 en 
voor uw kleinkinderen € 2.012,00. 
Boven de vrijstelling schenken kost 
uw kind 10% schenkbelasting tot € 
115.708,00. Daarboven is het tarief 
20%. Ik noem dit omdat het interes-
sant kan zijn als u er zeker van bent 
dat uw kinderen boven deze grens 
gaan erven. De tarieven voor de erf-
belasting zijn namelijk hetzelfde als 
de schenkbelasting. Dus als uw kind 
straks 20% erfbelasting moet gaan 
betalen is het slim zodanig te schen-
ken dat er of niets betaald hoeft te 
worden (binnen de vrijstelling) of 
niet meer dan 10%. Dat levert dan 
nog altijd een winst op van 10% erf-
belasting.
U mag ook helpen bij de aankoop 
van een woning door uw kind of bij 
het aflossen van een woning schuld 
van uw kind. Dat kan tot € 50.300,00 
zolang het kind (of zijn of haar part-
ner) nog geen 35 jaar is.
Voor gewone, kleine schenkingen 
die u overmaakt hoeft u niet naar 
ons. U kunt bij er de overboeking bij 
noteren “onder privéclausule”. Dan 
valt de schenking niet in een eventu-
ele gemeenschap van goederen.

U vindt ons nog steeds op dezelfde 
plek en met dezelfde koffie.

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken
0575-552220.



Deze maand bestaat de Wereldwinkel 
in Vorden 25 jaar. Dat wordt zonder 
al teveel poespas op vrijdag 9 novem-
ber gevierd. Die dag staan de dames 
van de Wereldwinkel met een kraam 
op de weekmarkt. De bezoekers wor-
den langs deze weg vriendelijk ver-
zocht om even langs te komen voor 
het drinken van een gratis kopje kof-
fie. De Wereldwinkel in Vorden werd 
in 1987 opgericht door Jan en Anne 
van Burk, Ben en Hillie Voortman 
en Bertine Ensink. Het begon met de 
verkoop vanuit huis van zogenaamde 
Fairtrade koffie, die werd geprodu-
ceerd door kleine boeren in ‘arme 
landen‘ in Zuid Amerika, Afrika en 
Azië om hen op die manier te helpen 
hun inkomsten wat op te schroeven. 
‘Fair Trade‘ staat voor eerlijke han-
del. Daarna stond de Wereldwinkel 
tot 1998 met twee kramen op de 
weekmarkt. 

Vervolgens werd tot 2006 het boven-
genoemd pand naast ’t Stampertje 
betrokken. En vanaf 2006 is de win-
kel op de huidige plek naast het VVV 
kantoor. De Wereldwinkel is behalve 
op de maandagmorgen, elke dag van 
10.00 tot 17.00 uur geopend en op za-
terdag van 10.00-16.00 uur. 

Het bestuur bestaat thans uit: Ria 
Aartsen voorzitter, Tiny v.d. Heiden 
secretaris, Janny Bosch penningmees-
ter, Truus Ramakers, Alie de Vries en 
Cary Spiegelenberg. Ria Aartsen: ‘Het 
assortiment is de laatste jaren flink 
uitgebreid. De koffie, thee, suiker, 
chocolade zijn de ‘bestsellers’ en daar-
naast verkopen wij veel non-food zo-
als kleine beeldjes, kaarsen, hout- en 
nijverheidproducten, textiel e.d. Wat 
de maand december betreft, kunnen 
de klanten ook bij ons terecht voor 
kerstpakketten die ze zelf kunnen sa-
menstellen’, zo zegt Ria Aartsen.

Willemien Regelink, ook al 15 jaar
nauw bij de Wereldwinkel betrokken
zegt: ‘Ik weet nog goed dat wij met
één kraam op de markt stonden, eerst
‘s morgens 20 kratten inpakken, op
de markt uitpakken en uitstallen en
na afloop wederom de (overgebleven)
spullen inpakken. Wat waren we blij
toen we een eigen winkel kregen’, zo
zegt ze. De Wereldwinkel in Vorden
is aangesloten bij de landelijke ver-
eniging van Wereldwinkels. Alle pro-
ducten die verkocht worden hebben
het keurmerk Fairtrade. De winkel 
wordt gerund door 32 vrijwilligers,
die wekelijks allemaal een dagdeel in
de winkel werken. Zijn er klusjes te
doen, dan komt ‘klusjesman‘ Henk
Droppers opdraven.

Ria Aartsen: ‘We hebben een inkoop-
groep van zes dames, die veelal in
de showroom van een importeur in
Culemborg haar inkopen doet. De
importeurs worden regelmatig ge-
controleerd door de landelijke ver-
eniging van Wereldwinkels’, zo zegt
ze. Willemien Regelink: ‘De gedachte
achter de Wereldwinkels spreekt mij
enorm aan. Het stimuleert ons als 
vrijwilligers, dat wij de mensen in
de ontwikkelingslanden kunnen hel-
pen, al besef ik heel goed dat het een
druppel op een gloeiende plaat is. 

Ria Aartsen denkt er hetzelfde over
en zegt: ‘Op deze manier help je
toch het leed van arme boeren een 
beetje te verzachten. We hebben hier
in Vorden een jaaromzet van circa 
42.000 euro. Daarmee behoren we 
tot de kleinere Wereldwinkels. Wat
wel een goed gevoel geeft, ondanks
de recessie handhaven we deze om-
zet’, aldus de voorzitter die met name
het organisatorische gedeelte van de
Wereldwinkel Vorden voor haar re-
kening neemt.

Op weekmarkt 9 november gratis kopje koffie

Wereldwinkel Vorden viert 25 jarig bestaan

Vorden - ’De Wereldwinkel is een sieraad in de handel‘, zo stond in februari 1998 op een groot spandoek 
te lezen. De dames van de Wereldwinkel Vorden waren op die bewuste dag in opperbeste stemming, want 
wethouder Ria Aartsen-den Harder opende toen het nieuwe onderkomen van de Wereldwinkel in het voor-
malige kantoor van de Stichting Welzijn Vorden, pal naast ’t Stampertje.

v.l.n.r: Joke Droppers, Ria Aartsen, Willemijn Regelink en Gerry Molendijk.

Voor de Nederlandse consument zijn 
de prijsaspecten (prijs-kwaliteitver-
houding, prijsniveau en aanbiedin-
gen) het meest belangrijk. Vooral 
de aanbiedingen zijn sterk in belang 
gestegen. Ook hechten consumenten 
steeds meer waarde aan het aspect 
personeel en dan met name klant-
vriendelijk personeel. Een trend die 
zich sinds 2010 manifesteert. De cate-
gorie Cadeau kende evenals vorig jaar 
vier genomineerden. Naast de We-

reldwinkel waren Primera, Bruna en 
HEMA genomineerd. De verschillen 
tussen de vier genomineerden waren 
uiterst klein. HEMA behaalde de bes-
te scores op de prijsaspecten, maar 
de Wereldwinkel wist de titel binnen 
te halen door de uitstekende presta-
ties op klantvriendelijk personeel en 
service. Een groot compliment voor 
alle veelal vrijwillige medewerkers in 
de winkel. (Waartoe dus ook de win-
kel in Vorden behoort!!). De 27 cate-

goriewinnaars dingen nu mee naar 
de overall hoofdprijs: de ING Retail 
Jaarprijs Publieksprijs Beste Winkel-
keten 2012. Voor het bepalen van de
uiteindelijke winnaar start op 1 no-
vember 2012 een tweede stemronde.
Consumenten stellen op www.be-
stewinkelketen.nl hun top 5 samen 
uit de lijst van 27 categoriewinnaars.
Uit deze top 5 wordt tijdens het ING
Retail Jaarprijs Gala op 14 november
de naam van de winnaar van de Pu-
blieksprijs beste Winkelketen 2012 
bekend gemaakt. Vindt u de wereld-
winkels ook de beste Winkelketen
van 2012 en draagt u de Wereldwin-
kels een warm hart toe stem dan mee
op: www.bestewinkelketen.nl

Wereld Winkel van en voor wereldburgers

Beste Cadeauwinkel van Nederland

Vorden - Voor de tiende achtereenvolgende keer heeft het Nederland-
se publiek op www.bestewinkelketen.nl zijn favoriete winkelketens 
benoemd en beoordeeld op negen aspecten. Maar liefst 213.000 consu-
menten hebben één of meerdere beoordelingen gegeven, een toename 
van 23% ten opzichte van het afgelopen jaar.

Wereld Winkel Vorden behoort eveneens tot de beste Cadeauwinkel van Nederland.

ADVERTORIAL

CURSUS HONDENTAAL: DE HONDENMANIER
Er zijn erg veel hondenbezit-
ters in Nederland en het grap-
pige ( of verdrietige) feit is dat 
bijna niemand zich realiseert 
dat honden hun eigen taal heb-
ben. Daarnaast kennen hon-
den strikte omgangsvormen en 
gedragregels.

De mens doet alsof honden blanco 
zijn en naar eigen behoefte in te 
vullen. Anderzijds worden bepaal-
de gedragingen geaccepteerd alsof 
het niet anders kan! 

-
zoek gaan kun je geen goede 
kleding aan, de hond bestormt 

je hem even aait wordt hij wel 
rustig.

nou eenmaal het hele bos door 
in zijn eentje,” maar als ik weer 
bij de auto ben, wacht de hond 
altijd keurig op mij!”. 

na 10 min. is hij wel stil hoor.

onstuimig en druk

hele dag achter mij aan in huis.

blaffend op je af, maar “ze doen 
niets hoor!”

Gelukkig kan het wél anders….
mits je bereid bent om je te verdie-
pen in je hond.

kern van het probleem uitgelegd. 
Wij zijn erop gericht dat ‘pro-
bleem’ gedrag verdwijnt. Ook 
gedrag waarvan je tot nu toe aan 
nam dat het gewoon was en bij je 
hond hoort. Een hond die krijgt 
wat hij nodig heeft is in huis rus-
tig, reageert niet op bezoek, dringt 
zich niet op, wandelt buiten los 
binnen een straal van 8 meter en 
loopt aan de lijn naast je zonder te 
trekken, valt niet uit en blaft niet.

Ik heb 10 jaar ervaring met honden 

opgezet en de naam zegt precies 

van de hond is, hun onderlinge 
omgangsvorm, hun lichaamstaal 
en gedragsregels. 

De opbouw van de cursus is als 
-

orieles, waarbij de regels van de 
honden worden uitgelegd. De hon-
denbezitter krijgt taken waar hij/
zij thuis mee aan de slag moet. Na 
3 weken volgen er 6 buitenlessen, 
ik werk met een loslopende hond, 
en ga je leren hoe je die bij je houd. 
Zaken als met een niet trekkende 
hond in de woonwijk lopen, je be-
zoek kunnen ontvangen zonder 
dat je hond zich opdringt of vocaal 
aanwezig is, aan de lijn wandelen 
zonder trekken en uitvallen naar 
andere honden, komen allemaal 
aan bod.

is, binnen- en buitenshuis, die los 
loopt zonder dat hij een ander (dier 
of mens) lastig valt.

www.dehondenmanier.nl of maak 

info@dehondenmanier.nl

Bellen kan altijd: 06 - 13511536 
of 0575 - 769079 



Dat klopt!
Dat hadden zij inderdaad nog niet 
want de hele school deed mee aan 
het Nationaal Schoolontbijt. Hier-
door gingen zij samen met hun klas-
genootjes, juf/meester en helpende 
ouder(s) op school ontbijten. Door het 
meedoen aan deze actie, waarbij ook 
divers lesmateriaal besproken is, wor-
den kinderen meer bewust gemaakt 

van het belang van een goed en ge-
zond ontbijt. En, naast dat ontbijten
goed en gezond is, is het ook nog erg
gezellig om samen aan tafel te zitten
eten! De geleverde broodjes van Bak-
kerij Van Asselt werden dan ook met
smaak opgepeuzeld. Er kan terugge-
keken worden op een geslaagde start
van de dag! Foto’s van dit ontbijt zijn
te zien op: www.devordering.nl

Lekker smullen aan de
ontbijttafel bij basisschool 
‘De Vordering’

Vorden - Basisschool ‘De Vordering’ – woensdagochtend 31 oktober jl.
– rond 8.30 uur: “Ik heb honger”, “mijn maag knort’, “wanneer gaan
we eten?” … … Hoe dat zo, zult u zich afvragen. Hebben die kinderen
dan niet gegeten?

Daarnaast is uit onderzoek gebleken 
dat Top1Toys ook dit jaar ‘weer de 
goedkoopste’ is! Kijk en vergelijk zelf 
op www.top1toys.nl.
Het prijzenfestijn werkt als volgt: 
Bij elke € 10,00 besteding ontvangt 
de consument een kraskaart. Op de 
kraskaart staat een unieke code waar-

mee grote prijzen gewonnen kunnen
worden. Van fietsen tot televisies en
van iPads tot het mooiste speelgoed.
Een van de prijzen, namelijk Hama
sterrenbeelden, is gewonnen door
Fleur Golstein. Top1Toys Sueters 
wenst haar veel plezier met haar 
prijs.

Winnaar prijzenfestijn 
Top1Toys Sueters reikt een 
prijs uit!

Vorden  - De grote promotionele kras actie zoals dit najaar georgani-
seerd bij Top1Toys zal niemand zijn ontgaan. Met hulp van vele ver-
schillende leveranciers is na een periode van voorbereidend werk de
actie zeer succesvol!

Winnares Fleur Golstein en Angelique Sueters van Top1Toys Sueters.

Zij brachten een potpourri van oud- 
Hollandse liedjes zoals bijvoorbeeld 
‘Mijn wiegje was een stijfselkistje’, 
‘Marina‘, ‘Alles ziet er anders uit, als 
de zon schijnt’. De ‘gasten‘ in de zaal 
zongen volop mee. Erik Knoef hield 
deze middag een conference in het 
dialect waarin het item van nu ‘de 
crisis’ niet onvermeld bleef en zo 
vroeg Erik zich af ‘Zal over honderd 
jaar, ons dialect nog wel bestaan‘. 

Trijntje Klein Kranenbarg en Ria Ger-
ritsen werden door Lex van Selms, 
voorzitter van De Zonnebloem regio 
Ysselstreek, vanwege hun 25 jarig 
lidmaatschap in het zonnetje gezet. 
De dames ontvingen de gouden Zon-
nebloem- speld, een oorkonde en 
bloemen. 
Aan het eind van de middag genoten 
de aanwezigen van een uitgebreide 
koffietafel.

Gezellig feest De Zonnebloem 

Vorden - De afdeling Vorden van De Zonnebloem vierde afgelopen 
zaterdagmiddag in het Dorpscentrum op gezellige wijze het zilveren 
jubileum. Nadat voorzitter Hans Hulleman de aanwezigen welkom 
had geheten, was er een optreden van de ‘Nabour- Sisters ‘ uit Gorssel.

Gouden speld voor Trijntje Klein Kranenbarg

Gouden speld voor Rias Gerritsen

Om meerdere werkgroepen en projecten tot ontwikkeling 
te laten komen, wil het bestuur graag versterking van be-
stuursleden in haar stichting zien. Op dit moment bestaat 
het bestuur uit voorzitter Johan de Boer, die per 1 januari 
vertrekt en wordt opgevolgd door iemand uit eigen gele-
deren, secretaris Tineke Roorda, die de PR ter hand gaat 

nemen en wordt opgevolgd door iemand uit eigen gele-
deren, penningmeester Henk Borra, vicevoorzitter Ad Bo-
rest, tweede secretaris Marchien Oosterhuis, pr medewer-
ker Gerrit Hulshoff, die afscheid neemt wegens drukke 
werkzaamheden en bestuurslid Enny Verhey. Omdat de 
Stichting nog niet lang bestaat, maar in haar enthousiasme 
vele mogelijkheden onderzoekt in kunst en cultuur, is er 
ruimte voor aanvulling in het bestuur van bestuursleden 
en werkgroepleden binnen de nieuwe PR-werkgroep. Wie 
geïnteresseerd is in één van deze functies en feeling heeft 
met dit werkvlak, kan een bericht met motivering stu-
ren naar het secretariaat van de Stichting Kunst&Cultuur 
Bronckhorst, Tineke Roorda, Meidoornstraat 35, 7221 GE 
Steenderen, tel. (0575) 451726, email troorda@xs4all.nl

St. Kunst&Cultuur Bronckhorst zoekt 
bestuurders
Bronckhorst - Drie jaar geleden heeft zich uit de 
werkgroep Kunst10daagse een bestuur gevormd, 
dat overkoepelende werkzaamheden verricht ten 
aanzien van Kunst en Cultuur in de gemeente 
Bronckhorst. Daartoe is een eigen beleid en visie 
ontwikkeld, waarin verschillende disciplines in 
kunst en cultuur een plaats krijgen.

In zijn bejubelde roman De don-
kere kamer van Damokles komen 
Hermans’ centrale thema’s op 
geraffineerde en beklemmende 
wijze aan bod: angst, dreiging en 
verraad, ongrijpbaarheid van de 
werkelijkheid en onkenbaarheid 
van de ander. 

Nederland Leest is de grootste 
leescampagne van Nederland. Tij-
dens de campagne (t/m 30 novem-
ber) zijn er voor biebpashouders 
ook mooie prijzen te winnen, zo-
als een ballonvaart voor twee per-
sonen, museumkaartjes voor de 
hele familie, een avondje Gelders 
Orkest of goedgevulde BiebBoxen 
t.w.v. 100 euro. 

Bij het gratis boek ontvangen 
volwassen leden een actieboeken-
legger met een unieke krascode. 
Op voordeelmetjebiebpas.nl con-
troleren leden of de code in de 
prijzen valt. Meedoen kan tot 30 
november 2012 (zolang de voor-
raad strekt). 

voordeelmetjebiebpas.nl is een 
website met voordelige uitjes 
voor bibliotheekleden. Met een 
Gelderse bibliotheekpas kunnen 
leden met korting naar theaters, 
dierenparken, musea, pretpar-
ken, filmhuizen, lezingen, sport-
activiteiten, festivals en nog veel 
meer. Er is altijd wel een actie in 
de eigen regio. 

Momenteel biedt de website hon-
derden uitjes in de provincies Gel-
derland, Brabant, Noord- en Zuid-
Holland. Voor meer informatie 
kan men bellen 0575-551500.
E-mail: d.reinders@
bibliotheekwestachterhoek.nl

Nederland 
leest: 
De bieb 
deelt uit !
Vorden - De donkere kamer van 
Damokles van W.F. Hermans is 
het boek van Nederland Leest 
2012. In november deelt de Bi-
bliotheek West-Achterhoek dit 
boek gratis uit aan volwassen 
leden. Biebpashouders kunnen 
in dezelfde periode ook mee-
doen aan een krasactie met 
aantrekkelijke prijzen.

Op vrijdag 9 november a.s. start om 
8.30 uur de jaarlijkse Dorcas Voed-
selactie in de C1000-winkel aan de 
Dorpsstraat. Deze duurt tot ‘s avonds 
20.30 uur. Kom allemaal deze actie 
ondersteunen voor de allerarmsten 
in Oost-Europa. 

U krijgt een bestellijstje uitgereikt 
voor de extra-boodschappen en er 
staat een collectebus klaar ten be-
hoeve van het voedseltransport. Help 
allemaal deze actie tot een succes te 
maken!

D o r c a s  v o e d s e l a c t i e

Vorden - Laatste herinnering.



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
06-11 SWS, schoenenverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
07-11 Ons Contact, M. Kuiper, lezing Herfkens, Baak 14.30 uur
07-11 Welfare Vorden, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
07-11 SW DHK, Huiskamer Welzijn,
 thema mantelzorgondersteuning Hoog-Keppel 14.30 uur
10-11 Zonnebloem, zonnemiddag Den Bremer, Toldijk
13-11 Smartlappenkoor Hollands Glorie De Bleijke, Hengelo 19.30 uur
13-11 ANBO Hengelo/Steenderen
 MuseumPlusbus Hengelo
14-11 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
17-11 SWS en anderen, bazaar De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
21-11 ANBO Hengelo/Steenderen, slachtvisite Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
21-11 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
21-11 Welfare, handwerkmiddag/kraamverkoop De Wehme, Vorden 14.00 uur
21-11 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen
 088-2323300
22-11 KBO DHK, bowlen Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
24-11 ANBO, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
27-11 SWS/GGNet, geheugenspreekuur De Bongerd, Steenderen 10.00 uur
27-11 Seniorensoos Wichmond/Vierakker,
 houtdraaikunstenaar Ludgerus, Wichmond 14.30 uur
27-11 SWS/GGNet, geheugenspreekuur De Bongerd, Steenderen 10.00 uur
28-11 UVV, fancy-fair Ons Huis, Hengelo 14.00 uur
05-12 Welfare, kerstcontactmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur

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

Voordelige rijbewijskeuringen
Bij/via diverse organisaties is het voor 70-plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met 
C/D/E rijbewijs en overige automobilisten, die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, 
mogelijk om tegen een voordelig tarief te worden gekeurd. U vindt de data en telefoon-
nummers voor deze keuringen zoveel mogelijk in onze agenda. Meenemen naar de 
keuring: Eigen Verklaring, medicijnenlijstje, klein beetje urine, bril of contactlenzen en 
het huidige rijbewijs. En natuurlijk bij de gemeente gehaalde en ingevulde formulier. 
Het is goed vooruit te denken en al enkele maanden voor de afloop datum een afspraak 
te maken. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met een van de bonden 
of lokale welzijnsorganisaties. Gegevens van de laatste vindt u bovenaan deze pagina’s.

Thema mantelzorgondersteuning
Zorgt u voor iemand in uw directe omgeving? Dan bent u mantelzorger! In het kader 
van de landelijke Dag van de Mantelzorg is er op 7 november een middag met het 
thema Mantelzorgondersteuning.
Eki Voorburg van het VIT komt deze middag vertellen over de mogelijkheden om u als 
mantelzorger te ondersteunen. Natuurlijk is er ruimte voor uw vragen.
Iedereen, ook als u geen mantelzorger bent, is van harte welkom op woensdagmiddag 7 
november om 14.30 uur in Dorpshuis ’t Gildehöfke te Drempt. Toegang en koffie/thee 
wordt u aangeboden door Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel. Meer informatie bij 
Ineke Bijsterbosch, 06-106 87 320.
Bij een mantelzorger gaat het meestal om de zorg voor een partner, ouder, kind, broer 
of zus die chronisch ziek of dementerend is, of een beperking heeft. Het kan ook gaan 
om personen uit de vriendenkring of uit de buurt. U doet dat vanuit persoonlijke be-
trokkenheid. Mantelzorg komt er altijd extra bij, naast andere zaken in het leven die 
belangrijk zijn, zoals een gezin, werk, hobby en sociale contacten. Vaak is dat een extra 
belasting. 

‘Help, mijn kind met een beperking (wordt ge)pest!’
Themabijeenkomst op dinsdag 20 november 20.00 uur in Fletcherhotel de Schepers-
kamp, Paasberg 3, 7241 JR Lochem (met de auto de navigatie instellen op Hessenweg 3, 
Lochem). Een kind met een beperking ziet er soms anders uit, of gedraagt zich net iets 
anders. Soms met het gevolg dat het gepest wordt, of zelf andere kinderen pest. Een 
dilemma waar ouders veel verdriet en/of zorgen over kunnen hebben.
Herman Kleinpenning, medewerker MEE Oost-Gelderland zal een inleiding geven over 
pesten. Daarnaast geeft hij uitleg over de ‘knipooglessen’ die hij verzorgt in klassen 
waar pestgedrag voorkomt. Opgave is gewenst en kan tot 16 november bij VIT tel.: 
0544-820000 of via mail: info@vithulpbijmantelzorg.nl 

Samen is gezelliger
In een dorp als het onze wonen steeds meer ouderen en alleenstaanden. Meer mensen 
wonen alleen, sommigen hebben nooit een partner gehad, bij anderen is de partner 
overleden. Velen vermaken zich uitstekend, kunnen hun leven zelf goed vorm geven en 
redden zich goed. Anderen hebben daar meer moeite mee, omdat ze bijvoorbeeld door 
handicaps niet meer zo mobiel zijn.
Overdag is er vaak nog wel van alles te beleven, lopen er mensen langs, komt de thuis-
zorg of vindt men vermaak met de radio. Maar soms zijn mensen meer alleen dan ze 
wel zouden willen en wordt het overdag of ’s avonds moeilijker. Het zou fijn zijn als 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mensen die daar behoefte aan hebben zo nu en dan eens een 
uurtje bezoek zouden krijgen, of worden uitgenodigd. Ook 
’s avonds.
Wilt u wekelijks of tweewekelijks bij iemand op bezoek gaan, 
eventueel ook ’s avonds, meld u dan bij de welzijnsorganisa-
tie in uw omgeving. Zie gegevens boven aan deze pagina’s.

Liever samen iets ondernemen?
Met regelmaat melden zich inwoners die graag een maatje 
zouden vinden om samen te wandelen, te fietsen, een spel-
letje te spelen, te handwerken, ergens naar toe te gaan etc. 
Verschillende mensen heb ik langs deze weg met elkaar kun-
nen laten kennismaken en verschillende groepjes zijn hier-
uit ontstaan. Hengelo/Keijenborg is een kleine gemeenschap, 
vaak blijken mensen elkaar van vroeger ook nog te kennen 
en is de verrassing groot om elkaar weer te ontmoeten.  Lijkt 
u dit ook wat,  neem dan contact op met Ans Vermeulen van 
Stichting Welzijn Hengelo tel. 46 52 81.
Een activiteitenboekje met daarin een overzicht van alle acti-
viteiten welke in Bronckhorst voor ouderen (en ook minder 
oudere) zijn georganiseerd ligt voor u klaar.

Vier het leven.
Vier het leven is een vrijwilligers organisatie die theater- en 
concertbezoeken voor senioren organiseert. U wordt door 
een vrijwilligster opgehaald en weer veilig thuisgebracht. 
Gebruikt u een rolstoel of rollator, ook dan kunt u mee.  
Voor meer informatie kunt u kijken op www.4herleven.
nl tel.nr 035-5245156 of via Stichting Welzijn Hengelo tel. 
465281. Ook in Hengelo is een vrijwilligster woonachtig die 
graag met u mee wil.

Dinsdag 13 november smartlappenkoor
Op dinsdag 13 november treedt het smartlappenkoor Hol-
lands Glorie op in het woonzorgcentrum De Bleijke. Van 
19.30 tot 21.30 uur bent u hiervoor van harte welkom.

Woensdag 28 november fancy-fair
De UVV organiseert op woensdag 28 een fancy-fair in Ons 
Huis. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom, de toegang 
is gratis.

Kerstdiner in de Bleijke
Net als vorige jaren kunnen ook dit jaar weer een groepje 
mensen genieten van het kerstdiner in het woonzorgcen-
trum de Bleijke. De kosten van dit diner is nog niet bekend, u 
kunt zich al wel vast aanmelden bij Ans Vermeulen (465281).

Bazaar
De jaarlijkse bazaar van Welzijn Steenderen en Dagverzor-
ging De Bongerd vindt op zaterdag 17 november plaats. 
Komt allen om leuke kaartjes, goede sokken, mooie schor-
ten, leuke kadootjes en nog veel meer moois te kopen. Een 
kopje koffie of thee, een heerlijke wafel, het rad van for-
tuin 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.

Piekeren? Bezoek het geheugenspreekuur!
Dinsdag 27 november is er weer een geheugenspreekuur in 
De Bongerd. Het spreekuur is van 10.00 tot 11.00 uur. Aan-
melden mag, maar hoeft niet. U kunt ook gewoon binnenlo-
pen bij De Bongerd. Een bezoek aan het geheugenspreekuur 
is gratis en u kunt zonder verwijzing terecht.
Het geheugenspreekuur is voor iedereen die vragen of twij-
fels heeft over het geheugen of aanverwante klachten zoals 
piekeren en concentratieproblemen. Ook partners, kinderen 
of andere naasten zijn welkom als ze vragen hebben over de 
omgang met iemand met geheugenklachten.
Het geheugenspreekuur wordt gecoördineerd door GGNET 
Preventie en vindt plaats in samenwerking met Stichting 
Welzijn Steenderen.

MuseumPlusBus, een leuk dagje uit!
Op 5 december 2012 rijdt vanuit Steenderen weer de Mu-
seumPlusBus. Een initiatief van de Bankgiroloterij. De bus 

brengt ons voor een bezoek aan het museum Twentse Welle
in Enschede. Een leuk en gratis uitstapje voor mensen die 
niet meer zo gemakkelijk de gang naar het museum maken.
Koffie en eventuele lunch zijn wel voor eigen rekening. Maar
natuurlijk kunt u ook zelf uw lunch meenemen.
In museum TwentseWelle wordt het verhaal verteld over 
hoe de mens de streek Twente, net na de laatste ijstijd betrad
en hier zich vestigde. De natuur, de jacht, het verzamelen, 
de landbouw, de ontwikkeling van land naar stad en streek, 
de opkomst van de industrie, arbeid, innovatie, techniek en
samenleving zijn hierin de belangrijkste onderwerpen. Aan
de hand hiervan laat Het Grote Verhaal zien hoe de mens
en natuur zich in wisselwerking met elkaar ontwikkelen.
TwentseWelle toont eigenlijk een ontwikkeling die overal in 
Nederland en ook daarbuiten aan de gang is. Een universeel
verhaal dus, maar dan wel met Twente als voorbeeld.
Wat is er zoal te zien? De prachtige stoommachine ‘Agneta’ 
die in 1869 bij Stork in Hengelo is gebouwd. Veel kleding:
van boeren en arbeiderskleding, tot de mode uit de grote ste-
den Den Haag en Brussel. Er is een lös hoes nagebouwd uit
originele materialen. Een Kiereboe (kleine huifkar) die ooit
eigendom was van graaf Rutger van Schimmelpenninck.
Een vitrine met symbolen van macht, een vitrine met 75 ver-
schillende soorten knipmutsen en nog veel meer.
U kunt zich aanmelden door te bellen (eventueel antwoord-
apparaat inspreken) of te e-mailen naar Welzijn Steenderen.
Gegevens hieronder.

Kerstconcert Reborn
Popkoor Reborn uit Hengelo komt een kerstconcertje ver-
zorgen in Steenderen. Dinsdag 11 december om 19.30 uur
in de grote zaal van De Bongerd. Gratis en vrij toegankelijk
voor iedereen. Consumpties voor eigen rekening. Er worden
bekende en minder bekende kerstliederen gezongen.

Informatie
Voor informatie: telefoon: 0575-450029, e-mailadres:
welzijnsteenderen@sswb.nl of langskomen op het kantoor 
in De Bongerd. Inlooptijden: maandag, dinsdag of woensdag 
van 9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur.

Uitleen hulpmiddelen
Voor uitleen hulpmiddelen (tijdelijk)  zoals elleboogkruk-
ken, rollatoren,  toiletverhogers, po`s en postoelen kunt u  
terecht bij Stichting Welzijn Vorden. Hulpmiddelen bui-
ten ons assortiment kunnen eventueel besteld worden.
Mocht u hulpmiddelen hebben geleend in een thuis-
zorgwinkel van Sensire, kunt u deze ook bij ons retour 
brengen. Heeft u vragen of advies nodig, gaarne contact 
opnemen met: Wilma Berns, welzijnsadviseur, tel. 0575-
553159, mobiel 06 22929630. E-mail: w.berns@sswb.nl

Vriendschap 55+
Waar wordt u blij van? Wandelen in de natuur, een mooie 
film bekijken, een goed gesprek voeren. Wilt u deze activitei-
ten met een ander delen of zoekt u een maatje? Iemand van 
uw eigen leeftijd, iemand uit uw eigen buurt of iemand met 
dezelfde interesse? Wij bemiddelen graag voor u.
Voor wie is de bemiddeling bedoeld? Voor alle inwoners van
Vorden en omgeving vanaf 55 jaar en ouder. Het gaat om
mensen die door het verlies van hun partner, verhuizing 
van vrienden of om wat voor reden dan ook weinig sociale 
contacten hebben en zich daarom soms eenzaam voelen. Of 
mensen die veel sociale contacten hebben maar een echt be-
tekenisvol contact missen. Maar ook mensen die een speci-
ale belangstelling of hobby hebben die ze graag met anderen 
willen delen of waarover ze met anderen van gedachten wil-
len wisselen.
Wat doen we niet? We zijn geen relatiebureau. We bemid-
delen alleen voor senioren die op zoek zijn naar vriendschap-
pelijk contact. Deelname is gratis.
Wilt u meer weten? Voor informatie kunt u terecht bij: 
ouderenadviseur Wilma Berns Stichting Welzijn Vorden, 
Telefoon: 0575 553159. Email: w.berns@sswb.nl

Ouderen ontmoeten elkaar in het Dorpscentrum
Als je wat ouder bent en de kring van vrienden en bekenden
geleidelijk aan kleiner wordt, wil je graag nieuwe mensen le-
ren kennen. Mensen die er ook behoefte aan hebben om hun
tijd op een gezellige manier door te brengen. Er zijn verschil-
lende mogelijkheden. Koffie en thee is voor eigen rekening.
Met elkaar koffie/ thee drinken: op de woensdagmorgen is er 



De organisatie van de markt is in 
handen van de marktcommissie van 
de Vereniging Streekproducten Ach-
terhoek en Liemers (VSA), een vereni-
ging van kleinschalige producenten 
die veelal op authentieke- en ambach-
telijke wijze hun producten maken. 
De VSA organiseerde voor de vijfde 
keer bij De Kruisbrink de streekpro-
ductenmarkt. De marktkooplieden 
lieten enthousiast hun producten 
proeven: speculaas, jams, fruitsap-
pen, vlees, worst, wijn en kaas is een 
kleine greep uit het assortiment.

Het horecapleintje werd gezellig ge-
bruikt om te proeven en koffie te
drinken of ijs en wafels te eten. De 
muzikale omlijsting van deze dag
werd verzorgd door de accordeonis-
ten Bennie Gartsen en Wilfred van
der Weijden. De kinderen konden 
buiten broodjes bakken en aardap-
pels en maïs poffen. Al werd dat in
de middag niet leuk meer door de
regenbuien. Ze werden overigen bin-
nen prima vermaakt door de clown 
die leuke ballonfiguren maakte of
konden worden geschminkt.

René Klein, bekend van Villa Ruim-
zicht in Doetinchem kookte de heer-
lijkste recepten, waarbij ook hij ver-
nieuwing niet uit de weg ging. Toen
hij hoorde van het prijswinnende
bier van Brouwerij Rodenburg, de
Bronckhorster Nightporter, ging hij
er enthousiast mee aan de slag om
er koolraap mee te bereiden. Dat
smaakte prima, net als bijvoorbeeld
de gefrituurde spruitjes.

Streekproductenmarkt VSA druk en gezellig

Weevers streekproducten 
kalender 2013 gepresenteerd

Toldijk - Tijdens de gezellige en 
zeer goed bezochte streekproduc-
tenmarkt op het erf van de fami-
lie Garritsen, zondag 4 november, 
kreeg de voorzitter van de VSA 
Gerrit Garritsen het eerste exem-
plaar van de Weevers streekpro-
ducten kalender 2013 overhan-
digd. Marktcommissievoorzitter 
en gastheer Dick Garritsen keek 
belangstellend toe.

Jan Bijvank overhandigt Gerrit Garritsen de nieuwe Weevers kalender 2013, onder toe-
ziend oog van Dick Garritsen.

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

een mogelijkheid om vanaf 10.00 uur gezellig een kopje koffie of 
thee te komen drinken, elkaar te ontmoeten , misschien een praatje 
te maken met bekenden of u kunt zelfs een spel met elkaar gaan 
spelen. Al jaren komt een vaste kern personen koffie drinken, maar 
dat wil niet zeggen dat u zich er niet bij aan kunt sluiten. Iedereen is 
in het Dorpscentrum van harte welkom! Er is  een mogelijkheid aan 
een andere tafel te gaan zitten , er staan tafels en stoelen genoeg waar 
u ook gezellig met een aantal kunt gaan zitten om koffie drinken! 
Maatjesproject: op de eerste maandag van de maand is er koffie drin-
ken in het kader van het maatjesproject. U dient hiervoor kontact op 
te nemen met de ouderenadviseur, Wilma Berns Tel.0575-553159.
Hobbyen: op de maandag- woensdag- en donderdagmorgen van 9.00 
tot 12.00 uur is er de mogelijkheid om te gaan hobbyen. Meldt u zich 
aan bij Stichting Welzijn Vorden. 
Rummi-cub: op de maandagmiddag van 14.30 tot 15.30 kunt Rummi-
cub met elkaar spelen. Wie wil dit ook?, meldt u zich aan bij Stich-
ting Welzijn Vorden. 
Sjoelen: op donderdag middag 14.30 tot 16.30 uur kan gesjoeld wor-
den. Het is een gezellig spel en wordt veel gespeeld. Is dit iets voor u, 
meldt u zich aan bij Stichting Welzijn Vorden. Bij genoeg deelname 
kan dit spel doorgaan. 
Koersbal: op dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur is er koersbal. 
Het is gezellig en er zijn leuke contacten. Wilt u dit ook eens probe-
ren, meldt u zich aan bij Stichting Welzijn Vorden. 
Speelkaarten: op maandagmiddag 12 november om 14.30 tot 16.30 
uur kan met elkaar gekaart worden. Wilt u dit, meldt u zich dan aan 
bij Stichting Welzijn Vorden.
Dammen: om de 14 dagen (eerste en de derde maandag) kan er om 
14.00 uur gedamd worden. Hiervoor aanmelden bij de beheerder.
Schilder- en tekencursus: iedere maandagmiddag is er groep die met 
elkaar schildert of tekent. Voelt u hier iets voor en u wilt u uw crea-
tiviteit uitproberen, kom dan gerust. Het is er  reuze gezellig en er 
zijn leuke contacten ontstaan. Opgave bij Stichting Welzijn Vorden of 
Rien Overvelde. Tel.0575-524734.   

Andere ontmoetingsmogelijkheden in het Dorpscentrum 
Er worden regelmatig cursussen of voorlichtingsmiddagen gehou-
den. Over deze mogelijkheden kunt u dan lezen in Contact, onder 
rubriek van de stichtingen. Ook staan de vaste activiteiten in het 
dienstverlening en activiteitenboekje seizoen 2012-2013, deze liggen 
bij de Stichtingen Welzijn. 

Bewegingsactiviteiten
Iedere maandagmorgen sport en spel van 10.45 tot 11.45 uur. Iedere 
dinsdag 1 groep van 9.00 tot 9.45 uur en 1 groep van 10.00 tot 10.45 uur. 

In sporthal ’t Jebbink volksdansen op dinsdag van 18.00 tot 19.30 uur 
en in Ludgerus in Vierakker. U kunt eerst gaan kijken alvorens u zich 
aanmeldt.
Zwemmen bij Jansen v.d. Berg. Op maandagmiddag zijn er 2 groepen 
en op woensdagmorgen 1 groep. Eerst aanmelden bij Stichting Wel-
zijn Vorden.

Leren omgaan met een mobiel
Stichting Welzijn Vorden houdt voor de vierde keer een cursus voor 
senioren die iets meer wil weten over een mobiel. Bij genoeg deelna-
me wordt dit georganiseerd in samenwerking met het Ulenhof Col-
lege. De mobiele telefoon is niet meer weg te denken en deze tijd en 
lijkt een onmisbaar communicatiemiddel. Nu de senioren steeds lan-
ger thuis blijven wonen is de mobiele telefoon een belangrijk hulp-
middel geworden. Het gebruik van een mobiele telefoon is niet altijd 
eenvoudig. Denkt u, dit is iets voor mij, meldt u zich voor 22 novem-
ber aan bij Stichting Welzijn Vorden.  Tel. 0575-553405.

Stijldansen op de woensdagmiddag
Er is nu voor de tweede keer gestart met het stijldansenlessen op de 
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur in het Dorpscentrum. Maar 
het aantal dames en heren is nog niet genoeg, dus wij zijn op zoek 
naar echtparen, maar ook voor  alleenstaanden (dames en heren). De 
fam. Maatkamp uit Zelhem wil dit begeleiden. Bewegen is gezond en 
het is goed voor de sociale contacten. Om een paar uur gezellig te 
kunnen dansen zijn er  minstens 10 paren nodig. Op deze middag is 
de  koffie is voor eigen rekening. Voor meer informatie en opgave 
kunt u terecht bij Stichting Welzijn Vorden. Raadhuisstraat 6, 
tel.0575-553405. Email: l.vanuden@sswb.nl

KunstBus 2012/2013
Het vierde seizoen van de Kunst-
Bus Vorden en omgeving is van 
start gegaan met een bezoek aan 
Huis Bergh in ’s Heerenberg. 
De activiteiten van de KunstBus 
van dit seizoen zullen verder 
plaatsvinden in de schouwbur-
gen van Zutphen en Lochem. De 
eerste voorstelling is op donder-
dag 6 december met een programma van het Don KosakenChor Rus-
sland. Voor deze voorstelling zit de bus zo goed als vol.
Op woensdag 16 januari staat het toneelstuk De kleine zielen geba-
seerd op het boek van Louis Couperus, op het programma. Hiervoor 
zijn nog plaatsen beschikbaar in de bus.

Dit geldt ook voor Ikusasa, de voorstelling van een danstheater uit
Zuid Afrika op woensdag 13 maart in de schouwburg in Lochem.

Dienstverlening Stichting Welzijn Vorden
Voor onderstaande dienstverlening kunt u terecht bij de coördinator
van Stichting Welzijn Vorden. Tel. 0575-553405. Wilt u informatie of
een huisbezoek, of wilt u gebruik maken van de uitleenartikelen,
dan kunt u gebruik maken van de Ouderenadviseur. Tel. 0575-
553159. Bezoek Oppas Servisch (BOS) voor dementerende of chroni-
sche zieken. Maaltijden (Apetito). Informatief Huisbezoek. Centrale
Vrijwillige Hulpverlening (CVH). Klusjesdienst. Maatjesproject. 

Nog eenmaal een oproep voor activiteiten voor mannen.
Bij Stichting Welzijn Vorden is de vraag binnengekomen om activitei-
ten voor mannen  te organiseren.
Tijdens de informatie en ontmoetingsmiddag 16 september j.l heeft
zich 1 man hiervoor ingezet en heeft de volgende mogelijkheden van
activiteiten kunnen uitzoeken. Boekdrukkunst Museum Almen,
Touwslagerij Steenbergen, Meubelrestaurateur. Vijfsprong Urtica,
Kaasboerderij Nibbink. Totaal prijs rond de € 5,- p.p. Bezoekadressen
op een voormiddag ca. 1,5 uur. Omdat alles wel op afspraak is, willen
wij graag weten hoeveel aanmeldingen en voor welk activiteit be-
langstelling is.
Voor de volgende activiteiten kunnen 4 à 5 personen terecht, inclu-
sief chauffeur. U kunt zich  hiervoor aanmelden bij Stichting Welzijn
Vorden. Tel. 553405.Email: l.vanuden@sswb.nl
Verder is het streven om een vaste activiteitengroep van mannen te
creëren die regelmatig iets gaan plannen zodat dit niet door 1 per-
soon gedaan hoeft te worden.
Voelt u hier iets voor, informeer of meldt u zich bij ons aan!
Heeft u een ander idee, meldt u zich dan bij de coördinator van Stich-
ting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden
Op 24 november zaterdagmiddag om 13.15 uur. (Organisatie (ANBO).
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een nieuw rijbewijs zich eens
in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor de keuring kun-
nen, voor de aanmelding en/of informatie , dagelijks tussen 10.00 en
17.00 uur bellen naar 0575-552003. De rijbewijskeuringen bedraagt
€ 25,- en worden door  dr. van Remmen verricht. De opbrengsten van
deze keuringen schenkt hij aan een project voor ontwikkelingshulp 
Locatie in het woon- en zorg centrum, De Wehme,  Nieuwstad 32 in
Vorden. Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor de verlengingsda-
tum van het rijbewijs te laten keuren.

Maandaanbieding NOVEMBER

GRATIS 
DONZEN DEKBED
bij aankoop van een 

slaapsysteem*

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
* Vraag naar de voorwaarden



Deze prestatie wordt door Frans be-
loond door het elftal Schwalbe sport-
tassen aan te bieden. Op bijgaande 
foto van links naar rechts: Dirk, Djoi, 
Sem, Jochem, Cas, Max, Bram, Pelle, 

Reuven, Wytze, Tommy, Jari, Mike
en Lars. 

Door drukke werkzaamheden ont-
breekt Frans Bleumink op deze foto.

Profile Bleumink Vorden 
voorziet D2 van sporttassen

Vorden - Het was Frans Bleumink van Profile Bleumink opgevallen
dat het elftal Vorden D2 ee zeer voortvarende start van de competitie
beleeft. Tot nu toe werden alle wedstrijden gewonnen.

Vanaf de eerste minuut ontspon er 
zich een prima, snelle en attractieve 
wedstrijd tussen beide ploegen, waar-
bij zowel Vorden als SML regelmatig 
lieten zien over uitstekende spelers 
te beschikken. Al in de eerste 5 mi-
nuten kwam Bart Stokman een keer 
door aan de rechterkant en haalde 
de achterlijn en gaf daarmee direct 
zijn visitekaartje af. Aan de kant van 
SML (Sport Maak Lenig) was het de 
aanvoerder die in het eerste kwartier 
zeker drie keer in volle vaart enkele 
zeer gevaarlijke voorzetten gaf, die 
uiteindelijk met veel moeite onscha-
delijk gemaakt konden worden door 
doelman Verstege.
De wedstrijd was direct vanaf het 
begin volledig in evenwicht en beide 
ploegen speelden vrijuit en aanval-
lend. SML was enorm snel in de om-
schakeling en hadden regelmatig 
een aanvalsopzet die begon met een 
uitworp van de keeper en die daarna 
binnen 10 seconden via twee a drie 
stations eindigde bij het doel van v.v. 
Vorden. Bij Vorden liet Daan Horst-
man een paar keer zien dat hij in uit-
stekende vorm verkeert en vooral de 
momenten dat hij vanaf de rechter-
kant speelde, was hij met zijn uitste-
kende individuele- en loopacties zeer 
dreigend. 
De rust werd gehaald met een 0-0 
stand en daar kon iedereen mee le-
ven. De tweede helft draaide het 
weer volledig om en kwam de regen 
gestaag naar beneden en werd de 
wedstrijd nog attractiever dan hij al 
was. Vorden drukte meer door en 
wilde een beslissing forceren door 
de achterhoede van SML constant 
onder druk te houden. Daan Horst-
man zette vanaf de rechterkant in de 
55e minuut de bal keurig laag voor 
op de inkomende Rick Schroer en 
ten koste van een hoekschop kon een 
verdediger van SML redding brengen. 
Na een kwartier in de tweede helft, 
kwam Wiebe de Jong in botsing met 
een middenvelder van SML en hij 
hield hier een zodanige hoofdwond 
aan over, dat hij naar het ziekenhuis 
moest om het te laten hechten. 
De 16-jarige aanvaller Gijs van der 
Veen viel in als spits en Roy Bohmer 
ging op de positie van Wiebe de Jong 
spelen. Ondanks dat SML in balbezit 
telkens dreigend was en met snelle 
positiewisseling de voorwaartsen 
steeds weer aan het werk zette, hield 
de Vordense achterhoede keurig 
stand en ontstonden er in het tweede 
kwartier van de tweede helft zelfs 
enkele goede mogelijkheden voor 
Vorden. Eerst was er een kopbal van 
Roy Bohmer die op het dak van het 
doel eindigde en daarna schoot Erik 
Oldenhave nog een keer een terug 
gelegde bal vanaf 20 meter gevaarlijk 
net naast. 
Geheel uit het niets werd het in de 
75e minuut echter 0-1 toen keeper 
Robin Verstege direct naast zijn doel 
een terugspeelbal op de achterlijn 
achter zijn standbeen wilde kappen. 
Hij kwam volledig uit evenwicht en 
de spits ontfutselde hem de bal en 
kon deze op de doellijn het geheel 
lege doel in tikken. Een enorme dom-
per voor de ploeg en natuurlijk in het 
bijzonder voor de talentvolle en deze 
middag ook, na een ietwat moeizaam 

begin, prima keepende Robin Verste-
ge. SML kon vanaf dat moment nog 
meer haar favoriete spel spelen, want 
na balverlies van Vorden ontstond 
er natuurlijk ruimte en daar doken 
achter elkaar de snelle voorwaartsen 
van SML in. 5 minuten later werd het 
dan ook 0-2 na een prima afgeronde 
aanval van de Arnhemmers. Direct 
na de 0-2 kreeg SML een kans om 
de wedstrijd definitief in het slot te 
gooien, maar Robin Verstege redde 
bekwaam. 
De ploeg van trainer Feukkink liet de 
laatste 10 minuten zien dat het ook 
op mentaal gebied een groei heeft 
door gemaakt, want met een 0-2 
achterstand tegen een ploeg met een 
ijzersterke en zeer snelle voorhoede 
‘1 tegen 1’ durven te spelen en met 
Stefan Eggink als extra spits nog meer 
druk te zetten om de aansluitings-
treffer te realiseren, getuigt van veel 
mentaliteit, inzet en wedstrijdcondi-
tie. Met enkele cornerballen, een vrije 
trap en twee goede individuele acties 
van Horstman, was Vorden dichtbij 
de 1-2, maar de prima doelman van 
SML hield zijn doel schoon en de kop-
loper van 3c met 19 punten speelde 
de wedstrijd professioneel uit.

VORDEN VERLENGT CONTRACT 
MET TRAINERS EN SPONSOREN
Afgelopen week heeft het bestuur 
van v.v. Vorden het contract met 
trainer Michel Feukkink open ge-
broken en verlengd tot het seizoen 
2014-2015. Beide partijen hebben 
aangegeven graag met elkaar verder 
te willen en er heerst in en rondom 
het team volop tevredenheid over het 
functioneren van Michel Feukkink. 
De verlenging met nog een extra sei-
zoen past precies in het plaatje om de 
komende 2 á 3 jaar de doorstroming 
van de talentvolle jeugd nog meer ge-
stalte te geven en Michel heeft laten 
zien hiervoor zeer geschikt te zijn.
Naast het verlengen van het contract 
met de oud speler van Gendringen, 
DCS, Be Quick en DAVO heeft het 
bestuur ook het contract met 2e trai-
ner Luc Feukkink met nog een jaar 
verlengd. De inwoner van Ulft traint 
dit seizoen voor het eerst het 2e elf-
tal van v.v. Vorden en zal dus ook in 
het seizoen 2013-2014 actief zijn als 
selectietrainer.
Sinds 2008 heeft v.v. Vorden een kle-
dingfonds opgericht waarvoor alle 
leden een bepaald bedrag per jaar 
betalen en waarmee alle 28 teams 
worden voorzien van een origineel 
Vorden-tenue. De shirts worden iede-
re 4 á 5 jaar vervangen en voor het be-
stuur en de sponsorcommissie is het 
steeds weer een uitdaging om voor al-
le teams een shirtsponsor te vinden. 
Dit jaar zijn 4 contracten verlengd 
met bestaande sponsoren en voor de 
wedstrijd tegen SML werden zij in het 
zonnetje gezet en werd er een inge-
lijst shirt met een bos bloemen over-

handigd door voorzitter William van 
der Veen. Hannie Hendriksen van 
cafe-restaurant ‘de Herberg’ is al 16 
jaar shirtsponsor van het 2e elftal van 
v.v. Vorden en autorijschool Horst-
man siert al 8 jaar de shirts van de 
A1. Wouter Siemens van Europlanit 
heeft alle E- en F-teams en de D2 en 
D3 gesponsord en autobedrijf Groot 
Jebbink behoort al jaren tot de vaste 
sponsoren van zowel de v.v. Vorden 
als het Wim Kuijpertoernooi. De v.v. 
Vorden is blij dat met deze 4 sponso-
ren het contract is verlengd en dat bij 
het 2e, de A1, B2 en de pupillen de 
komende seizoenen de namen van de 
Herberg, autorijschool Horstman, au-
tobedrijf Groot Jebbink en Europlanit 
op de shirts staan. 

UITSLAGEN V.V. VORDEN 
3 EN 4 NOVEMBER 2012
zondag 4 november 2012: Vorden 
1-SML 1 0-2, Vorden 2-AZC 2 3-3, Vor-
den 3-ABS 3 2-0, Vorden 4-AZC 3 0-4, 
Hoven De 4-Vorden 5 2-1, ABS 6-Vor-
den 61-0, FC Zutphen 5-Vorden 7 0-3

zaterdag 3 november 2012:Vorden 
A1-Schalkhaar A23-2, OBW A2-Vor-
den A2 1-4, Vorden B1-HSC ‘21 B21-4, 
EDS B1-Vorden B2 2-3, Vorden C1-
v.v. Dieren C2G 2-0, Zelos C3-Vorden 
C2 4-2, Neede D1-Vorden D1G 5-2, 
HC ‘03 D2-Vorden D2G 0-7, Vorden 
D4G-Doetinchem D2 5-4, Vorden E1-
FC Zutphen E1 2-2, Vorden E2-DZC 
‘68 E3 2-6, Hoven De E3-Vorden E3G 
2-8, Vorden E4G-VVL E1 2-3, Epse E2-
Vorden E5G 2-6, DVV E11-Vorden E6 
4-2, Vorden F1-DCS F3 10-0, Vorden 
F2-VIOD F3 1-8, Vorden F3-v.v. Dieren 
F4 1-1, Halle F2-Vorden F4G 1-3, Vor-
den F5-Keijenburg. Boys F2G 4-7

PROGRAMMA 
10 EN 11 NOVEMBER 2012
zaterdag 10 november 2012: VIOS 
B. A1-Vorden A1, Neede B1-Vorden 
B1, Vorden B2-Pax B3, Groessen C2-
Vorden C1, Vorden C2-HC ‘03 C2G, 
Vorden D1G-Zelhem D1G, VIOD D3G-
Vorden D2G, Vorden D3D-Warnsveld-
se Boys D3, Concordia-W E1-Vorden 
E1, Vorden E2-Be Quick Z. E2, Vorden 
E3G-v.v. Dieren E10,Ratti E1G-Vorden 
E4G, Vorden E5G-Warnsveldse Boys 
E12, Vorden E6-MvR E5, Pax F1-
Vorden F1, Pax F3-Vorden F2, VIOD 
F2-Vorden F3,Vorden F4G-VIOD F6, 
Eefde SP F5-Vorden F5,

zondag 11 november 2012: VIOD 
1-Vorden 1, Doetinchem 2-Vorden 2, 
AZC 3-Vorden 3, Hoven De 2-Vorden 
4, Vorden 5-FC Zutphen 4, Vorden 
6-AZC 6, Vorden 7-v.v. Dieren 6

Op Contact.nl 
staat een foto-
reportage van 
Johan Bolink.

Ongelukkige nederlaag Vorden 1 
tegen SML
Vorden - Het eerste van Vorden 
speelde afgelopen zondag tegen 
het prima acterende SML uit 
Arnhem en kan ondanks het 0-2 
verlies terug kijken op een goe-
de wedstrijd. Voor het eerst in 
de 101-jarige historie speelde de 
Arnhemse club op het sportpark 
in Vorden en zij troffen een 1e 
elftal van Vorden die gelijkwaar-
dig was aan de koploper van 3c.

Chjehrando won zijn enkelspel met 
21-16 en 21-11. Niels volgde dit goede 
voorbeeld met 21-7 en 21-12. Anne 

speelde ook weer een goed enkel en 
won met 21-18 en 21-11. Hermien 
begon haar enkel zeer sterk en won 

de eerste set in 21-10. Daarna kwam 
haar tegenstandster beter in het spel 
en won de tweede set met 21-19. Daar-
op volgde een zeer spannende derde 
set waarin Hermien eigenlijk steeds 
voorstond maar op het laatst net aan 
het kortste eind trok. Ook deze set 
ging met 21-19 naar de Zwolse dame. 
De setstanden van het herendub-

bel waren 21-11 en 21-5 in Vordens 
voordeel. Anne en Hermien trokken 
het damesdubbel met 21-16 en 21-19 
naar zich toe. In de mixen leek de 
concentratie bij Flash te verslappen. 
Niels en Anne wonnen de eerste set 
afgetekend met 21-8 maar verloren 
eigenlijk uit het niets de tweede set 
met 21-16. In de derde set herstelden 

zij zich weer duidelijk en wonnen
die met 21-6. Ook bij Chjehrando en
Hermien verliep de mix niet vlekke-
loos. Met 21-17 en 21-19 bonden zij
Netwerk echter wel aan hun zegekar.
Flash Vorden 1 – Netwerk 2: 7-1
Phido 7 – Flash Vorden 2: 3-5
Flash Vorden 3 – Doesburg 5: 4-4
Flash jeugd 1 – Denekamp jeugd 1: 7-1

Prima overwinning voor Flash 
Vorden - Afgelopen donderdag was Netwerk 2 uit Zwolle in Vorden op 
bezoek om het op te nemen tegen Flash 1. Er werd gespeeld met het 
vaste team Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt, Anne van Eeuwijk en 
Hermien Oudenampsen.

Ook boven je vijftigste. Stijldansen is 
een mooie gelegenheid om op een ge-
zellige manier fit te blijven. De lessen 
worden gegeven op de woensdagmid-
dagen onder leiding van het echtpaar 

Maatkamp in het Dorps Centrum
te Vorden. Voor meer informatie
en opgave: Stichting Welzijn Vor-
den, tel. 553405 of een mailtje naar
l.vanuden@sswb.nl

Stijldansgroep Vorden 
is op zoek naar nieuwe leden

Vorden - Zoals iedereen weet, is het belangrijk om te blijven bewegen.

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

KEUKEN
VAN HACKFORT

‘‘de wilde keuken”
Heerlijk wild uit de 

achterhoek

0575 555 015
www.keukenvanhackfort.nl



Natuurmonumenten werkt aan het 
herstel van het open heidelandschap 
van het Groote Veld. Ooit kon je, 
staand in het midden van het Groote 
Veld, in de verte de kerktorens van 
Vorden en Almen zien. Natuurmo-
numenten streeft niet het herstel 
na van het open heidelandschap zo-
als dit er rond 1900 heeft uitgezien. 
Het huidige landschap heeft met zijn 
overgangen van drogere naar voedsel-
rijke bossen en beekdalen zijn eigen 
waarde. Natuurmonumenten streeft 
wel naar het behoud en indien moge-
lijk de uitbreiding van de nog aanwe-
zige heideveldjes met haar kenmer-

kende planten- en diersoorten. Voor 
de Schoonerbeeker schapen die sinds
2004 in het gebied grazen is een nieu-
we schaapskooi gebouwd.

Om van het gebied te kunnen genie-
ten heeft Natuurmonumenten de
nieuwe Heideroute aangelegd, een
wandelroute van 5 kilometer. De
route start op de parkeerplaats aan 
de Heidepolweg en voert langs de
nieuwe schaapskooi. De route kan
natuurlijk ook zonder de gedichten
gewandeld worden. Voor nadere in-
formatie kunt u contact opnemen
met: Joost Bakker 0575 - 55 55 60.

Natuurmonumenten presenteert 
poëzie wandelroute langs nieuwe 
schaapskooi Groote Veld

Regio - Natuurmonumenten heeft een nieuwe wandelroute in het
Groote Veld aangelegd. Omdat natuur een onuitputtelijke bron van
inspiratie en verwondering is, heeft  beheerder Joost Bakker dichters
gevraagd met hem een wandeling door het Groote Veld te maken
en hun fascinatie en verwondering voor het gebied in een gedicht
te verwoorden. Het resultaat is vervat in een handzaam boekje ‘Het
Groote Veld bijzonder bekeken’. Op deze manier geeft de dichter aan
de wandelaar iets extra’s mee en helpt het boekje om de natuur eens
anders te bekijken. Het boekje is gepresenteerd tijdens de opening 
van de nieuwe schaapskooi en nu te koop bij boekhandels in Zutphen,
Warnsveld, Lochem en Vorden en ook bij de Brasserie van Hackfort en
de Burgerij in Vorden.

Kijker en ogen
Zijn voor de boswachter
Wat woorden zijn
Voor de dichters.                                      (uit het gedicht Boswachter van Anna Wiersma)

Tijdens de wandeling wordt door 
bekwame gidsen aandacht besteed 
aan de beken rondom Vorden. Beken 
hebben in het verleden een belang-
rijke rol gespeeld. Met name de land-
goedeigenaren hebben voor een groot 
deel gezorgd en gestreden voor het 
beheersen van het water. Zij bouw-
den watermolens en een daarvoor 

benodigd verval. Ook het landschap 
wordt voor een deel bepaald door de
waterlopen. Hiermee samenhangend
is er een grote invloed op de vegetatie
waar te nemen. De wandeling start
om 14.00 uur vanaf het Marktplein
in het centrum van Vorden. 

De wandeling duurt ongeveer twee
uur en de deelname is gratis. Onder-
weg wordt een kopje koffie of thee
aangeboden voor de prijs van 0,50 
euro. Kortom het is de moeite waard
om mee te wandelen en te leren be-
seffen hoe mooi de natuur is. Daarom
beleef de natuur met het IVN.

Tijdens wandeling aandacht voor rol van beken
IVN-NMA wandeling in Vorden
Vorden - De afdeling NMA (Noord-
Midden Achterhoek) van het IVN 
(Instituut Voor Natuureducatie 
en duurzaamheid) heeft zondag 
11 november een wandeling in 
Vorden georganiseerd.

Directeur Douwe Wobbes is enorm 
trots: “Deze verbouwing was zonder 
de hulp van ouders absoluut niet mo-
gelijk geweest.”Eigenlijk was er van-
wege de crisis en de terugtrekkende 
overheid onvoldoende geld om het 
gebouw aan de Dorpsstraat te renove-
ren. De vaders en moeders besloten de 
handen flink uit de mouwen te steken 
waardoor vele kostenposten geschrapt 
konden worden en zodoende toch aan 
de verbouwing begonnen kon worden. 
Naar verwachting worden de werk-
zaamheden vlak voor de kerstvakantie 
afgerond. “We mogen ons echt geluk-
kig prijzen met zo veel deskundige ou-
ders in het dorp”, zegt Wobbes.

‘LEERLINGEN VERDIENEN 
GROOT COMPLIMENT’
In een ruimte waar de schooldirec-
teur nu even zijn kantoor houdt, 
zitten de groep 7- en 8-leerlingen 
aan tafel. Op de grond staan inge-
pakte dozen, buiten klinkt af en toe 
de klap van een hamer of het sner-
pende geluid van een boormachine. 
“De leerlingen en mijn collega’s ver-
dienen een groot compliment”, vindt 
het hoofd van de school. “De meest 
lawaaiige werkzaamheden zijn dan 
wel in de vakantie gedaan, maar ook 
tijdens de lesuren was overlast niet 
altijd te voorkomen.” 
De leerlingen Renske, Marise, Verena 
en Yuri klagen niet. “We hadden veel 

meer lawaai verwacht.” Vol verwach-
ting kijken ze uit naar het moment 
dat de praktische compleet nieuwe 
school wordt geopend. Ongeveer 
tweederde van de school is nieuw 
gebouwd en een derde gerenoveerd”, 
legt Wobbes uit. De meiden hebben 
af en toe al door de deur getuurd om 
te zien hoe het gaat worden.

SCHOOLPLEIN EN INRICHTING
Hoe de inrichting van de school er uit 
komt te zien en welke speeltoestellen 
er op het schoolplein komen, dat is 
nog niet helemaal bekend. “Het zou 
mooi zijn als er meer schommels ko-
men”, roept de één. “Of zo’n paal met 
een band waarmee je heen en weer 
kunt swingen”, zegt een ander. Op 
de vraag of er echt gras of kunstgras 
moet komen, worden verschillende 
antwoorden gegeven, maar de direc-
teur geeft toch sterk de voorkeur aan 
kunstgras om te voorkomen dat de 
vloer van mooie nieuwe school met 
modder besmeurd wordt in regen-
achtige perioden. 
Het ‘boodschappenlijstje’ van De 
Garve is nog lang, zo blijkt. Neem bij-
voorbeeld de fietsenstalling, het po-
dium dat in de centrale ruimte moet 
komen, tafels en lampen die aan ver-
vanging toe zijn. Aangezien vooral de 
veilige speeltoestellen een flinke duit 
kosten, moet er nog een flink bedrag 
bij elkaar worden gebracht.

BLOEMBOLLENACTIE
Dat geld hoeft er niet in één keer te 
komen. Het schoolbestuur en de ou-
ders beseffen maar al te goed dat veel 
bedrijven last hebben van de crisis en 
dat bewoners niet overvraagd moe-
ten worden. Wobbes: “De kinderen 
zijn hartstikke enthousiast en be-
denken de meest uiteenlopende ma-
nieren om geld te verzamelen voor 
hun school.” Zo zag Renske in een 
boekje van de Univé dat de verzeke-
ringsmaatschappij geld beschikbaar 
stelt aan goede doelen. De aanvraag 
is inmiddels gedaan. Er werd een 
benefietoptreden gehouden en veel 
leerlingen gingen zelf op pad om geld 
in te zamelen. “We moeten ze daarin 
zelfs afremmen”, vertelt de school-
directeur. “Het mag niet zo zijn dat 
de mensen denken: daar heb je er al-
weer één van De Garve.” 
Daarom is er een grote bloembollen-
actie gestart. De school heeft kwalita-
tief goede bloembollen in grote aan-
tallen ingekocht bij een groothandel. 
De kinderen gaan alle bloembollen 
zelf inpakken en verkopen zakken 
met daarin maar liefst 75 bollen - 25 
rode tulpen, 25 gele narcissen en 25 
paarse krokussen - voor 10 euro. Dit 
zal een jaarlijks terugkerende actie 
worden. 

Verder zal er volgend jaar onder meer 
een sponsorloop worden gehouden. 
Het is echter niet zo dat de school al-
leen maar blij is met geld. Op www.
basisschooldegarve.nl komt onder 
de knop ‘nieuwbouw’ een lijstje met 
wensen te staan. Als bedrijven die 
met middelen of diensten in vervul-
ling kunnen laten gaan, worden de 
school en kinderen ook geholpen. Op 
die pagina is tevens de vordering van 
de renovatie te volgen.

Bloembollenactie voor schoolplein 
De Garve in Wichmond

Wichmond - De verbouwing van basisschool De Garve in Wichmond 
is in volle gang, vooral dankzij de tomeloze inzet van de leerlingen en 
hun ouders. Nu is het zaak om geld en middelen bij elkaar te krijgen 
voor de inrichting van de school en om het schoolplein op te knappen. 
Daarvoor doet de school een beroep op de inwoners en de midden-
stand van Wichmond-Vierakker en omstreken. Zo is er nu een bloem-
bollenactie gaande. De verwachting is dat daarmee veel geld wordt 
opgehaald, want zo weet één van de leerlingen: “Goed onderwijs zorgt 
uiteindelijk voor een beter leven in het dorp.”

De leerlingen van basisschool De Garve hebben samen met hun ouders en leraren de handjes al flink uit de mouwen gestoken tijdens de 
renovatie van hun school. Ze hopen nu dat veel mensen en bedrijven hen willen helpen met het opknappen van het schoolplein.

Het harmonieorkest onder leiding 
van dirigent Berjan Morsink is aan 
de slag gegaan met een nieuw pro-
gramma, niet alleen om mooie mu-
ziek te maken maar ook om aan el-
kaar te wennen. Wekelijks repeteren 
is alleen maar leuk als je ook je vor-

deringen kunt laten horen aan het
brede publiek. Dit is de reden dat het
bestuur van Harmonie Vorden een
concert organiseert op zaterdag 10
november.

Normaliter is het Dorpscentrum de
thuisbasis, doch met het huidige 
aantal muzikanten zit de zaal dan al
halfvol, vandaar dat deze keer wordt
uitgeweken naar de Dorpskerk. De 
kerk zal worden omgetoverd tot con-
certzaal en naast de organiserende 
vereniging is ook de Heelsums Har-
monie uitgenodigd. Dit harmonie-
orkest staat onder leiding van Bert
Noordam. Beide verenigingen nemen
ieder een helft van het concert voor
hun rekening. De kerkzaal is vanaf
19.30 uur geopend, het concert be-
gint om 20.00 uur. De toegang is gra-
tis en vol is vol !

Concert Harmonie Vorden
Vorden - Iedereen in Vorden weet 
onderhand dat de fusie tussen de 
beide muziekverenigingen Sur-
sum Corda en Concordia heeft 
geleid tot de nieuwe muziekver-
eniging Harmonie Vorden.
Bij diverse optredens waren de 
muzikanten reeds te zien in de 
nieuwe outfit, zelfs al voor de of-
ficiële oprichting op 30 augustus. 
De diverse geledingen binnen de 
vereniging hebben de repetities 
na de zomervakantie gezamen-
lijk met verve opgepakt.

In het begin van de wedstrijd liet So-
ciï het initiatief aan de thuisploeg. 
Dat Westervoort het initiatief mocht 
hebben wil niet zeggen dat Sociï geen 
controle had. Aanvankelijk kon Wes-
tervoort slechts gevaarlijk worden 
door een goed schot waarop keeper 
Henry Vreeman een dito redding 
had. Toch nog vrij onverwacht viel de 
1-0. De lepe middenvelder van Wes-
tervoort zag keeper Henry Vreeman 
iets voor zijn goal staan en met een 
fraaie boogtrap van een meter of 30 
verschalkte hij hem; 1-0. Het scheel-
de weinig of diezelfde speler her-
haalde het kunstje zo’n 2 minuten 
later, ditmaal spatte zijn uithaal ech-
ter uiteen op de lat. Het vervolg van 
de eerste helft gaf een zelfde beeld; 
Westervoort mocht voetballen en So-
ciï hield een soort van controle. Tim 
Groot Roessink kreeg nog een moge-

lijkheid op de 1-1, maar de scherpte 
ontbrak helaas. Juist op het moment 
dat iedereen zich tot doel gesteld had 
met 1-0 de rust te halen viel dan toch 
de 2-0. Een corner monde uit in een 
kluts en uiteindelijk een doelpunt. 
De rust werd door trainer Hugo van 
Ditshuizen benut om zijn spelers te 
overtuigen van het feit dat er best 
punten te halen zouden zijn, scherp-
te en rust was het devies.
Zo’n 5 minuten na rust leken deze 
woorden hun uitwerking te krij-
gen. Een corner werd door Maarten 
Rensink gelegd op Stefan Roording 
die met een droge knal van een me-
ter of 25 de 2-1 binnenschoot. Vijf 
minuten lang mocht Sociï dromen 
van een punt, totdat een vrije trap 
vakkundig door Westervoort werd 
binnengewerkt; 3-1. Het vervolg van 
de wedstrijd was voor de linksbuiten 

van Westervoort. De man met blonde 
staart scoorde een hattrick en bepaal-
de de eindstand op 6-1. Sociï deed wat 
het kon, maar het bleek niet genoeg. 
Ondanks de duidelijke cijfers heeft 
Sociï wel werk- en strijdlust laten 
zien, dat is positief om mee te nemen 
naar volgende week.
De volgende wedstrijd is tegen Car-
vium, een club die Sociï nog kent uit 
de zesde klasse. De aftrap is om 14.00 
uur op sportpark De Lankhorst.

Uitslagen zondag 4 november
Westervoort 1 – Sociï 1; 6-1
Voorst 2 – Sociï 2; 3-0
Sociï 3 – Pax 5; 1-6
Eerbeekse Boys 6 – Sociï 4; 2-1 (0)
Sociï 5 (vrij)
Sociï DA1 – SHE DA1; 1-10

Programma zondag 11 november
Sociï 1 – Carvium 1
Sociï 2 – Dierense Boys 4
Keijenburgse Boys 4 – Sociï 3
Sociï 4 – FC Zutphen 5
AZC 7 – Sociï 5

Sociï Wichmond maatje te klein voor 
Westervoort
Wichmond - Na 8 wedstrijden in de vijfde klasse is het wel duidelijk 
dat sommige tegenstanders voor Sociï een maatje te groot zijn. De 
tegenstander van vandaag (Westervoort) was zo’n tegenstander, toch 
was Sociï op een bepaald moment niet kansloos.



Toldijk
Z-Emmerikseweg 35

(0575) 45 14 41

Vorden
Stationsweg 16

(0575) 55 15 83

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:

Lankhorsterstraat 25, 72 34 ST Wichmond (Gem. Bronckhorst)
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

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

vereniging 
van hoveniers en 
groenvoorzieners

vhg

Wij adviseren/verzorgen:

AUTOBEDRIJF

Langwerden
www.autolangwerden.nl

Lankhorsterstraat 28
7234 ST Wichmond
Tel. 0575-441621

L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT  Vorden

Het adres voor traktoren- 
landbouw/tuin- en parkmachines

Ook zaterdags geopend

KERSTSHOW
 Vrijdag 16 november

 Zaterdag 17 november

 Zondag 18 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

Postbus 194, 6940 AB Didam - Tel. 0316 293949

Precies wat u in de landbouw 

en de veehouderij 

nodig heeft!

JONG GELRE
Vorden-Warnsveld

presenteert de revue

‘De eeuwige jachtvelden’
De zusters Adele en Ingrid hebben onlangs definitief 
afscheid genomen van hun vader, hij is naar de eeu-
wige jachtvelden. Een riante erfenis komt de zusters 
alleen toe als ze hun halfbroer Rudolf op tijd vinden.

Benieuwd wat er allemaal staat te gebeuren? 
Laat u zich dan meevoeren in hun zoektocht naar 
Rudolf en beleef samen de taferelen in bijzondere en 
verre oorden.

De revue wordt opgevoerd in 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
10 november 16 november 17 november
Vordense Soppers DJ Eddy ter Beest Woodstar

Kaarten voor de revue zijn te koop in de voorverkoop 
vanaf 1 november (€7) bij het Dorpscentrum te Vorden 
(tijdens openingstijden) of aan de deur (€8). Zaal open: 19.30 uur, 
verzekerd van een zitplaats: 19.45 uur. Aanvang: 20.00 uur.

10, 16 en 17 november
Sponsoren, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de revue!



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

Wij wensen u een 
plezierige avond uit

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 15-11-2012
tot en met 1-3-2013



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 Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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In de visie voor een toekomstbesten-
dig Bronckhorst van de gemeente is 
opgenomen dat wij de verantwoor-
delijkheid voor de zwembaden willen 
overlaten aan de markt. We beschou-
wen daarbij één openluchtzwembad 
in onze gemeente als basisniveau. 
Volgens ons is dat het Hessenbad in 
Hoog-Keppel, dat zelfstandig ope-
reert. Waar marktpartijen een bad 
niet over willen of kunnen nemen, 
leidt dit tot sluiting. De gemeente-
raad besloot in juni het besluit over 
de zwembaden uit te stellen tot eind 
van dit jaar om initiatieven uit de 
samenleving om een bad levens-
vatbaar te exploiteren af te wachten. 
En pas dan een integraal besluit over 
alle baden te nemen. Dit heeft geleid 
tot het volgende voorstel dat b en w 
op 22 november a.s. aan de raad 
voorleggen. 

Plannen

-
-

-

sporthal, voetbalvelden, tennisbanen, 
-

onele basisschool voor kinderen uit 

-
drage levert aan de nieuw te vormen 
beheerstichting. Ook in Hengelo, 

bestaan. B en w vragen de raad een-

-

len die definitief met een solide plan 
voor de exploitatie van een bad komen. 

415.000 euro voor initiatiefnemers 

aan het binnenbad in Zelhem en 
471.000 euro voor Hengelo. Om hier-
voor in aanmerking te kunnen komen, 
is met de initiatiefnemers afgesproken 

-
tend plan moeten hebben ingediend. 

-
bouwd uit een deel personeelskosten 
(dit is een groot deel van de huidige 

baden toekennen cq de kosten van 
-

als de baden niet meer open gaan. 

boekt de gemeente vanaf 2015 
972.000 euro aan structurele kosten 

de afspraken in de visie op een toe-
komstbestendig Bronckhorst, waarin 

afnemen en de samenstelling van 

ouderen en minder geboorten). 

worden daardoor anders de komende 

in Nederland door de economische 

In Bronckhorst is dat structureel 

B en w stellen raad voor zwembaden af te stoten, 
maar per bad een bedrag beschikbaar te stellen voor 
initiatiefnemers die baden over willen nemen

een week later gaven de in de ge-
meenteraad vertegenwoordigde 

hun mening over de begrotings-

raadsvergadering op 8 november 
a.s. wordt de begroting behandeld. 

het gemeentehuis. U bent van harte 

wonen! 

raadplegen op www.bronckhorst.nl 
 Bestuur en organisatie  Beleid 

en rapporten 
de QR-code. 

-

bibliotheken in 

Zelhem.

Hoe kan ik mijn stem laten horen?

niet worden ingesproken. Over de 

de commissievergadering van 

Volg de vergadering live!

begrotingsraadsvergadering live 

U hoeft hiervoor dus niet meer per 
se naar het gemeentehuis.

Raad vergadert op 8 november over 
begroting 2013 
U bent van harte welkom om de vergadering 
bij te wonen!

Op 12 november a.s. organiseert de 
gemeente een speciale informatie-
avond voor nieuwe inwoners van 
Bronckhorst. Nieuwe inwoners vanaf 

komen wonen, ontvingen hiervoor 
-

om 20.00 uur en vindt plaats in het 
gemeentehuis.

-
meester en wethouders en de 

inwoners en komt aan bod hoe de 

Op een informatiemarkt vertellen 

medewerkers van de gemeente over 

het verenigingsleven in de gemeente 

aanmerking kunt komen voor voor-

22.00 uur.

Bent u één van ons nieuwe inwo-

12 november in het gemeentehuis! 

Bent u nieuwe inwoner?
Wij stellen ons graag aan u voor!



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

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

Toon en Daan

door kunstenaar Cor Litjens uit 
Deest. Bij Steenderen, Baak, Toldijk, 
Bronkhorst, Olburgen en Rha staat 
een deel van het beeld. Ieder deel 
bestaat uit een plaat graniet. De gra-
nieten plaat is rechtop gezet en op 
de bovenrand is in brons een land-
schap met dorpsgezicht geplaatst. 
Dit dorpsgezicht is van de kern waar 
de plaat staat en duidelijk herkenbaar. 
In Vorden staat in het centrum het 
standbeeld van de landelijk bekende 
dichter Anthony Christiaan Winand 
Staring, Achterhoeker in hart en nieren 
die een groot deel van zijn leven 
doorbracht op landgoed De Wilden-
borch in Vorden. Dit statige kunst-
werk is vervaardigd door kunstenaar 
Frank Letterie uit Vorden”.

Daan: “In Hengelo paardendorp staat 
op de Spalstraat het beeld van Het 
Grote Paard gemaakt door kunste-
naars Peter Breed, Jean Bremers 
en Marianne Bremers-Deiman. 
Dit beeld werd op initiatief van de 
heer Dick Maalderink in 1993 door 
de plaatselijke bevolking aangeboden 
aan de gemeente Hengelo (Gld). 
Op het Stationsplein in Zelhem staat 
sinds 1997 Petje Bal, gemaakt door 
Wijnand Schoemaker van Dolomiet 
steen. Het is een spel waarbij de 
deelnemers hun petten naast elkaar 
leggen op een rijtje bij een muur, 
zodat de pet iets voorover staat. 

Om de beurt mogen de deelnemers 
met de bal gooien en mikken op de 
pet van een ander, lukt het ze de bal 
in de pet te gooien, dan moet de eige-
naar de bal zo snel mogelijk uit de 
pet halen en op de weglopende deel-
nemers gooien. Raakt hij niemand, 
dan moet hij zijn pet ophalen en bij 
het 2e spel achteraan leggen en is, 
zolang het 1e spel duurt, ‘dood’. 
Dit gaat zo door. 

Toon: “En zo staan tientallen kunst-
werken op onze website beschreven. 
Zeker de moeite waard om eens te 
bekijken!” 

... en waarmee zij u graag van dienst zijn
Voor informatie over kunst in Bronckhorst kijk op www.bronckhorst.nl. 
U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50.

Toon: “Op onze website staat veel 
informatie. Kijk eens op www.
bronckhorst.nl onder Infobalie en 
dan Kunst, cultuur en monumenten. 
Er staat informatie over culturele 
commissies. We kennen in Bronck-
horst bijvoorbeeld de inmiddels 
vermaarde Kunst10daagse. De 
organisatie hiervan is in handen 
van de stichting Kunst en cultuur 
Bronckhorst. Ook in Vorden worden 
verschillende activiteiten georgani-
seerd, dit doen de stichting Cultuur-
fonds Vorden en de stichting Kunst-
zondag. En in Zelhem zijn regelmatig 
exposities in de Galerie Bibliotheek, 
boven de bibliotheek in het dorp. 
Verder is ons beleid op het gebied 
kunst en cultuur na te lezen op de 
site en zijn er net zoals in de ge-
meentegids de gegevens van de vele 
culturele verenigingen, variërend 
van muziek-, toneel- tot dansvereni-
gingen, te vinden. Deze verenigingen 
betekenen veel voor de sociale 
cohesie in de kernen.”

Daan: “Daarnaast zijn er veel prach-
tige en bijzondere kunstwerken in 
onze openbare ruimte, op straat, 

bij een gebouw of op een plein. Soms 
ervaart u de kunstwerken bewust. 
Andere kunstwerken vallen door 
hun vanzelfsprekendheid minder op. 
Voor wie zich ook wel eens afvraagt 
wat de achtergrond is van een 
bepaald kunstwerk in onze gemeente, 
op onze website vindt u over de 
meeste kunstwerken een foto met 
informatie! Bijvoorbeeld hoe lang 
het kunstwerk er al staat, door wie 
en met welk materiaal het gemaakt 
is. U kunt de kunstwerken zoeken op 
basis van de naam van de kunstenaar, 
de naam van het kunstwerk en op 
kern en straatnaam. Wij hebben over 
de kunstwerken zoveel mogelijk 
gegevens verzameld, maar als u nog 
extra informatie over een kunstwerk 
voor ons heeft, horen wij dit graag. 
Bij elk kunstwerk kunt u via een 
handig digitaal formulier informatie 
aan ons sturen.”

Toon: “Om een paar bekende voor-
beelden te noemen. De gemeente 
Steenderen plaatste als afscheid 
in verband met de herdindeling bij 
ieder dorp dat Steenderen vormde 
een beeld van die kern, gemaakt 

Deze week:  Aflevering 22

Kunst in Bronckhorst
Joost Jongerius is onlangs samen 
met zijn vrouw in Bronckhorst 
komen wonen. Hij is beeldend kun-
stenaar van beroep en ze hebben 
een oude boerderij betrokken met 
atelierruimte. Net zoals alle nieuwe 
inwoners ontving hij van ons een 
welkomstmap met veel info over 
de gemeente. Hij waardeerde dat 
en belde om wat meer achtergrond-
informatie te krijgen over een kunstwerk in Bronckhorst dat hij in de 
gemeentegids had zien staan. Vervolgens vroeg hij nog meer informatie 
over kunst in onze gemeente.

Voor ouders, opvoeders en iedereen die 
graag meer wil weten over het opvoeden 
en opgroeien van kinderen in Bronckhorst 
is er de maandelijkse nieuwsbrief van het 
CJG. Vol wetenswaardigheden, nieuws en 
achtergrondinformatie over zwangerschap, 
baby, peuter, schoolgaand kind, puber en 
uw volwassen kind. Met deze maand:

 uw kind

 in de buurt

Negatief zelfbeeld pubers en nog veel meer  

8 november nieuwste CJG nieuwsbrief over opvoeden 
en opgroeien!

In Hengelo vervangen wij binnenkort 
een speeltoestel in de speeltuin op de 
Dreef. Graag willen wij de kinderen 
die spelen op deze speelplek 
betrekken bij de keuze voor een 
nieuw toestel en nodigen hen dan 

ook van harte uit om met ons mee 
te denken op 14 november a.s. 
Wij zijn die middag om 13.30 uur op 
de speelplek en zien jullie daar graag! 
Op de speelplek hangt ook een uit-
nodiging.

Denk mee over een nieuw speeltoestel 
op de Dreef in Hengelo (Gld)

Ouders en kinderen uit de buurt opgelet!

Mis hem niet en meld u gelijk aan: kijk op www.cjgbronckhorst.nl/nieuws 
of mail naar info@cjgbronckhorst.nl o.v.v. ‘nieuwsbrief’. 



Bronckhorst is een prachtige gemeen-
te om te wonen! Dat denkt u vast re-
gelmatig als u in uw woonomgeving 
wandelt, fietst of rijdt. Natuurlijk is het 
ook hier zo, dat er braakliggende ter-
reinen of leegstaande gebouwen zijn 
die dit beeld ontsieren. Soms al lange-
re tijd. Van Mariëtte Sontag, een en-
thousiaste inwoonster uit Halle, kre-
gen wij een mooie suggestie. Zij wil 
wel een brainstorm organiseren met 
geïnteresseerde inwoners om goede 
ideeën te verzamelen voor een invul-
ling van zo’n plek of pand, tijdelijk of 
permanent. Bijvoorbeeld een tijdelijk 
kunstwerk op een kaal terrein of een 
steeds wisselende etalage-inrichting 
in een leegstaande winkel. Weet u een 
leeg terrein of pand, waar iets aan ge-

daan kan worden en heeft u goede 
ideeën daarvoor of wilt u actief mee-
denken? Kom naar de brainstorm op 
27 november om 19.30 uur in het ge-
meentehuis in Hengelo. Samen met 

andere inwoners bedenkt u onder lei-
ding van Mariëtte Sontag, die werk-
zaam is als creatieve programmama-
ker en begeleider van interactieve bij-
eenkomsten, een berg mooie ideeën 
en creatieve oplossingen voor open 
plekken en lege gebouwen.

U bent van harte welkom
bij deze Ideeënstorm!
Aanmelden voor de bijeenkomst is 
niet nodig. Misschien heeft u zelf een 
leegstaand pand dat u wilt aandra-
gen? Of kunt u als vereniging of vanuit 
een opleiding een bijdrage leveren? 
Ook dan zien wij u graag de 27e. 
Voor meer informatie mail naar: 
communicatie@bronckhorst.nl.

Of heeft u een bedrijf 
en wilt u een wethou-
der graag laten zien 

wat bij u leeft?

Het kan!
Vraagt u zich wel eens af wat we de 
hele dag doen op het gemeentehuis 
of wilt u wel eens weten waarover 
burgemeester en wethouders alle-
maal moeten besluiten en wat de 
consequenties daarvan zijn? U mag 

een dagje meelopen met één van de 
wethouders op het gemeentehuis en 
kunt met eigen ogen zien waar uw 
volksvertegenwoordigers voor staan. 
Dit kan op 27, 28 of 29 november a.s. 

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

baarheid van de wethouders en hier 
geldt: wie het eerst komt, het eerst 
maalt! Reageer dus snel.

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

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

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

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

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

eerste werkzaamheden. De water-
partijen worden gebaggerd en grond-
werkzaamheden gedaan. Dit vormt de 

basis voor het nieuwe park, maar dan 
is het natuurlijk nog niet ingericht! Zo 
ontbreekt de beplanting nog. Hiervoor 
organiseren we op 8 december een 
speciale plantdag. Meer informatie 
volgt nog.

Anders dan anders
Uiteraard staan de bijzondere, 
natuurlijke speelplekken die in het 
park moeten komen, ook nog op de 
planning. Het bouwen van enkele van 
die nieuwe speelplekken willen we 
anders dan anders doen, 
namelijk door de toekomstige gebrui-

kers zelf. En dat zijn natuurlijk de 
kinderen van de Rozengaardsweide 
en Piersonschool uit Hengelo, die 
ze grotendeels ook zelf bedachten! 
Op woensdagmiddag 28 november 
om 13.00 uur gaat een aantal van hen 
in park De Bleijke aan de slag met het 
bouwen van hun eigen speelplek zo-
als die nu nog op tekening in het ont-
werp staat (zie www.bronckhorst.nl 

 Plannen en projecten, en zoek hier 
op Bleijke). Zet de datum vast in uw 
agenda, want u bent natuurlijk van 
harte welkom om een kijkje te komen 
nemen die middag!

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

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

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

Denk mee over nieuwe ideeën en 
creatieve oplossingen

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

Op 27 november is op de parkeerplaats 
van het gemeentehuis een demonstra-
tie voor elektrisch rijden! Tussen 12.00 
en 17.00 uur kunt u kennismaken met 
de mogelijkheden van elektrisch rijden. 
Allerlei elektrische voertuigen zijn 
aanwezig en proefritjes zijn mogelijk. 
Autobedrijf Herwers uit Hengelo en 
GoCool uit Doetinchem zijn er voor 
meer informatie. Elektrisch rijden is 
een nieuwe rijervaring en voor veel 
mensen dus nog echt anders dan 
anders! Met een elektrische auto 
gaat u als bestuurder vrijwel geruisloos 
de weg op. Elektrische voertuigen zijn 
efficiënter dan voertuigen met een ver-
brandingsmotor. De brandstofkosten 
per gereden kilometer zijn lager. 
Kiezen voor elektrisch rijden betekent 
dus geld besparen. Een mooie kans 
om te proeven van elektrisch rijden! 
Kom kijken op 27 november!

Roadshow Elektrisch Rijden

Vorige week besloten b en w de 
bestemmingsplanprocedure voor 
de ontwikkeling van een solar-
park op de voormalige vuilstort 
De Langenberg in Zelhem in 
principe op te starten. Dit volgt 
op de eerder uitgesproken 
bereidheid hiertoe die b en w 
eind 2011 uitspraken richting 
de initiatiefnemer, het bedrijf 
Pfixx Solar uit ‘s-Heerenberg. 
Hierbij hadden b en w als voor-
waarde dat een verdere con-
cretisering van het plan, waarbij 
zonnecellen groene energie 
moeten gaan opwekken, nodig 
was. Dit is nu gereed  en vormt 

de basis voor de bestemmings-
planwijziging om het solarpark 
planologisch mogelijk te maken. 
Het plan van Pfixx op De Langen-
berg in Zelhem behelst plaat-
sing van 9.126 zonnepanelen, 
verdeeld over 507 tafels van 
1,50 meter bij 80 centimeter op 
de zuidflank van de voormalige 
vuilnisbelt. Op de voormalige 
vuilnisbelt aan de Reefweg in 
Azewijn heeft het bedrijf eerder 
een solarpark aangelegd met 
36.000 zonnepanelen met een 
energievermogen van 1,8 mega-
watt, genoeg stroom voor negen-
honderd woningen.

Bestemmingsplanprocedure 

solarpark Zelhem



Rondetafelgesprekken 
14 november 2012, Raadzaal
Deze gesprekken die de raadsfracties 
voeren met betrokkenen zijn open-
baar en u bent van harte welkom om 
aanwezig te zijn. De gesprekken 
gaan over: 
20.00 - 21.00 uur 

Kerkstraat 1’
 De raad wordt gevraagd de grond-

exploitatie ‘Hengelo Centrum, loca-
tie oude gemeentehuis e.o.’ vast te 
stellen en het bestemmingsplan 
‘Hengelo, Raadhuisstraat 20-36 en 
Kerkstraat 1’ ongewijzigd vast te 
stellen

 De raad wordt gevraagd de herzie-
ning van het bestemmingsplan 
voor de voormalige basisschool-
locatie ‘Hummelo, De Woordhof’ 
ongewijzigd vast te stellen. Door 
meer flexibiliteit bij de uitgifte van 
bouwkavels en het realiseren van 
woningen kunnen we beter aan-
sluiten op de plaatselijke behoefte

21.15 - 22.30 uur 

 B en w vragen de raad in te stem-
men met het voorstel om de in-
standhouding van de zwembaden 

over te laten aan marktpartijen. 
Per gebied moeten we hierover 
binnen de kaders tot overeenstem-
ming komen. De raad wordt ge-
vraagd een krediet beschikbaar te 
stellen van € 3.267.103,-. Zie voor 
meer informatie het artikel elders 
op deze gemeentepagina’s

15 november 2012
De raadscommissie vergadert op 
15 november in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Hieronder vindt u de 
agenda van deze openbare vergade-
ring. U bent van harte welkom om 
deze bij te wonen.

 De raad wordt gevraagd het rapport 
Onderzoek noordelijke aansluiting 
rondweg Hummelo voor kennis-

 geving aan te nemen en de provincie 
niet te verzoeken een noordelijke 
aansluiting te realiseren

 B en w vragen de raad kennis te 
nemen van de concept Meerjaren-
beleidsplan 2013-2014 van de 

 politie Oost Nederland, waarbij de 
uitgangspunten zoals invulling 
wijkagenten, de noodhulp en de 

 lokale invulling gewaarborgd 
 blijven

de raad over:

maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Bronckhorst 2010-2014

-
stel 4 Voetbalvelden, uitwerking 
amendement 3-24

-
ties raadsperiode 2010-2014

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over on-
derwerpen die op de agenda staan 
kunt u inspreken tijdens de Ronde-

tafelgesprekken of commissieverga-
dering, iedere tweede woensdag en 
donderdag van de maand. Over 
onderwerpen die niet op de agenda 
staan heeft u hiervoor de mogelijkheid 
tijdens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeerde 
onderwerpen’ in de commissiever-
gadering (iedere tweede donderdag 
van de maand). 

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 

spreektijd maximaal 5 minuten per 
persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 
griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle infor-
matie over de 
onderwerpen die 
op de agenda 
staan verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl of 
scan de QR-code.

De winter is in aantocht. De kans op sneeuw, 
nachtvorst, ijzel en daarmee gladheid neemt de 
komende tijd weer toe. De gemeente stelt alles 
in het werk om gevaarlijke situaties die hier-
door op de weg kunnen ontstaan, te voorkomen 
of te bestrijden door te strooien. Daarnaast is 
het natuurlijk belangrijk dat u zelf bij deze 
weersomstandigheden ook extra alert bent als 
u in uw auto of op de fiets stapt. Net als voor-
gaande jaren bestrijdt de gemeente gladheid 
preventief. Dit houdt in dat wordt gestrooid 
wanneer gladheid wordt voorspeld. Ook de pro-
vincie strooit preventief. De strooiroutes zijn ge-
lijk aan de routes zoals we die afgelopen winter 
hebben gestrooid. 

Bronckhorst heeft samen met 16 andere ge-
meentes strooizout ingekocht. Hiermee profite-
ren wij van betere leveringsvoorwaarden, korte 
levertijden en een lage afnameverplichting. Ook 
was de inkoopprijs daardoor maar liefst 25% 

met de voorraad die we nog hebben, gaan we 
ervan uit dat dit voldoende is om de komende 
winter de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. 

De gemeente strooit gemeentelijke wegen 

vanuit de gemeentewerf in Hengelo. Er zijn 
vier A-routes. De binnen deze routes vallende 
wegen strooien we wanneer gladheid wordt 
voorspeld. Als basis voor de gladheidbestrijding 
is het Gemeentelijke Verkeer en Vervoer Plan 
(GVVP) genomen. De volgende wegen maken 
deel uit van de A-routes:
1 alle doorgaande wegen, inclusief de fietspaden
2 toegangswegen naar veerponten
3 de belangrijkste ontsluitingsweg naar een 

woonwijk, dorpscentrum, centrale parkeer-
plaats of bedrijventerrein

4 bedrijventerreinen
5 busroutes, indien deze nog niet onder 1 of 
 2 vallen
6 een aantal routes naar scholen in het buiten-

gebied
7 verbindingswegen naar buurgemeenten, daar 

waar het strooibeleid niet aansluit op het 
strooibeleid in de buurgemeenten

8 de belangrijkste toegangswegen naar de 
 volgende gebouwen: hulpdiensten (politie, 

brandweer, ambulance), scholen (basisscholen 
en scholen voor voortgezet onderwijs), huis-
artsen, zorgcentra (geen appartementencom-
plexen voor ouderen), station en gemeentehuis

Als aanhoudende gladheid is voorspeld start de 
gemeente direct aansluitend aan de A-routes 
met het bestrijden van gladheid op B-routes. 
Onder B-routes vallen onder andere een aantal 
wegen in de centra van de grotere kernen, de 
belangrijkste toegangswegen naar sporthallen, 
gymzalen en begraafplaatsen en wegen in 
het buitengebied die een logische verbinding 
vormen tussen de A-routes. Ook is het mogelijk 
om vanaf alle panden binnen de bebouwde kom 
binnen 400 meter op een gestrooide weg te 
komen. Voor buiten de bebouwde kom geldt 
een afstand van 1 kilometer (de weg naar een 
strooiroute is niet altijd de meest gebruikelijke 
route naar elke bestemming. Het kan dus voor-
komen dat iemand moet omrijden).   

Wanneer aanhoudende gladheid is voorspeld en 
de situatie op de A- en B-routes dit toelaat, be-
strijden we de gladheid op (alle) overige wegen 
binnen de gemeente. Hierbij krijgen meldingen 
van de politie prioriteit boven eigen waarneming 
en meldingen van inwoners. 

De provincie bestrijdt gladheid op provinciale 
wegen. Voor vragen hierover kunt u bij de 
provincie terecht. 
 

De gemeente strooit wanneer gladheid wordt 
voorspeld. Vooraf is er altijd overleg met de 
provincie. We kunnen 24 uur per dag strooien. 
In de regel strooit de gemeente in de loop van 
de avond of nacht. Wanneer sprake is van 
sneeuwval of ijzel kan hiervan worden afgeweken. 
In gevallen van blijvende gladheid strooien we 
zo nodig continu.

Ondanks de gladheidbestrijding blijft het 
natuurlijk altijd oppassen geblazen. Wij doen 
daarom een dringend beroep op weggebruikers 
om goed op de weersomstandigheden en de 
verkeersinformatie te letten en daar de rijstijl 
en snelheid op aan te passen. Wij vragen ook 
rekening te houden met het feit dat het een paar 
uur duurt voordat alle doorgaande wegen zijn 
gestrooid. Voor het bestrijden van gladheid binnen 
de kom is het van belang uw voertuig zoveel 
mogelijk aan één kant van de weg te parkeren. 
De strooiauto heeft dan een onbelemmerde 
doorgang.

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

Wel is het belangrijk u te realiseren dat u dit 
werk voor eigen rekening en risico uitvoert. 
De gemeente is geen opdrachtgever. Als schade 
aan de weg ontstaat, kan de gemeente u aan-
sprakelijk stellen.

Van algemeen belang is ook dat de trottoirs 
goed begaanbaar zijn. Vooral voor mensen 
die slecht ter been zijn. Wij vragen dan ook 
dringend om trottoirs nabij uw woning of bedrijf 
begaanbaar te houden. Met elkaar kunnen we 
ervoor zorgen dat gladheid zo snel mogelijk 
bestreden wordt.

Helaas kunnen we niet voorkomen dat er soms 
zout buiten de rijbaan terechtkomt en daardoor 
schade kan ontstaan aan beplanting die daarvoor
gevoelig is. Het is aan te raden op die plekken, 
doorgaans langs wegen waar geen trottoir is, 
beplanting toe te passen die beter tegen zout 
kan.

Voor meer informatie over de strooiroutes kunt u 
contact met ons opnemen via tel. (0575) 75 02 50 
of kijken op www.bronckhorst.nl  Infobalie  
Wonen en leven  Verkeer en vervoer 
Gladheidbestrijding.

Gladheidbestrijding winter 2012-2013

 De aanbeste-
ding voor de 
werkzaam- 

heden aan het centrum 
van Vorden is gestart. Aannemers 

die in aanmerking willen komen voor 
het werk kunnen hieraan meedoen. 
Wij selecteren uit de inschrijvers op 
basis van prijs-kwaliteit verhouding, 
duurzaamheid en zo min mogelijk 
omgevingslast.

Werkzaamheden
Bovengronds richten we het gebied 
opnieuw in, met o.a. de 30 km-zone, 
een ander verloop van de weg en een 
blauwe zone. Ondergronds vervan-
gen we een deel van de riolering en 
brengen we een hemelwaterafvoer 
aan. Voor de nieuw te plaatsen 
bomen maken we een ondergrondse 
constructie waardoor de bomen zich 
goed kunnen ontwikkelen en van 

water worden voorzien. Ook maken 
we een nieuwe parkeerplaats bij 
De Bleek, die buiten de blauwe 
zone valt. Over enkele bomen loopt 
nog een beroepsprocedure. Deze 
procedure staat het starten van 
werkzaamheden niet in de weg. 

De aanbestedingsprocedure is 
gebonden aan wettelijke termijnen. 

De procedure ronden we eind dit jaar 
af. In februari zullen de aannemer 
en de fasering bekend zijn. De werk-
zaamheden starten begin 2013.

Een belangrijk criterium bij de 
selectie is of de aannemer in de uit-
voeringsplannen rekening houdt met 
de omgeving en een duidelijke visie 
heeft over een optimale fasering met 
zo min mogelijk overlast. De aanne-
mer dient zich hierin duidelijk te 

onderscheiden van de anderen. 
Om dit te bereiken, besteden wij 
het werk aan met een zogenaamde 
‘prestatie inkoop’, waarmee de 
Economisch Meest Voordelige
Inschrijving (EMVI) wordt bepaald. 

Aannemers die interesse hebben 
in het werk vinden de voorwaarden 
en werkomschrijving op 
www.aanbestedingskalender.nl.

Aanbesteding werkzaamheden in Vorden gestart

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Vele jaren heeft de gemeente voor 
honderden leerlingen van de klassen 
7 en 8 van de basisscholen in maart 
de Boomfeestdag georganiseerd. 
Door de landelijke tendens van een 
terugtredende overheid en de huidige 
economische situatie hebben wij 
helaas moeten besluiten de jaarlijkse 
Boomfeestdag niet meer te organise-
ren. De scholen ontvangen hierover 
binnenkort een brief van ons. Wel blijft 
de gemeente via het Doetinchemse 
NME-centrum natuureducatie op 
scholen in Bronckhorst ondersteunen. 
Met een terugtredende overheid 

ontstaan kansen voor andere partijen, 
zoals tuinders of kwekerijen, educa-
tiecentra/scholen, dorpsbelangen-
verenigingen of natuurorganisaties, om
zelf de organisatie van Boomfeestdag 
op zich te nemen. Geïnteresseerden 
kunnen voor meer informatie contact 
met ons opnemen, via tel (0575) 
75 02 50 of e-mail: info@bronckhorst.nl    

N.B. Op 8 december a.s. is er wel 
eenmalig een speciale plantdag om het 
nieuwe groen voor de herinrichting 
van park De Bleijke gezamenlijk met 
inwoners en kinderen aan te planten.

Gemeente stopt met organisatie 
landelijke Boomfeestdag

Gemak dient de mens en wij zetten 
ons graag in om onze dienst-
verlening aan u te verbeteren. 
Nieuw is dat u sinds kort digitaal 
een afspraak met ons kunt maken 

voor een aantal veel voorkomende 
producten. Bijvoorbeeld voor een 
paspoort, ID-kaart, rijbewijs en 
geboorteaangifte. Dat is handig 
want u wordt direct geholpen. 

De mogelijkheid van vrije inloop 
tijdens onze openingstijden blijft 
daarnaast bestaan. Ook blijft het 
mogelijk om telefonisch een af-
spraak met ons maken voor deze of 
andere producten. Een telefonische 
afspraak maakt u via ons algemene 
tel. (0575) 75 02 50. 

Niet voor alle producten kunt u al 
een digitale afspraak maken. De 
komende tijd zullen wij het aantal 
producten waarvoor u een digitale 
afspraak kunt maken geleidelijk uit-
breiden. Zie hiervoor de informatie 
op onze website.

Heel gemakkelijk een digitale 
afspraak maken 
Een digitale afspraak maakt u heel 
gemakkelijk via www.bronckhorst.nl. 
Op deze pagina vindt u onder 
‘Direct naar…’ een link naar afspraak 
maken. Hier reserveert u een datum 
en tijd die in uw agenda past. 
Handig!

Maak het u gemakkelijk  
Voorkom wachttijden en kom op afspraak bij ons langs

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 12 t/m 24 november 2012, Meet&Move

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 28 oktober 2012:

Vergunningsvrij
Ontvangen op 18 oktober 2012: 

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

Drank- en horecavergunningen

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

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

toneelvereniging Wees een Zegen

Verleende vergunningen

etc., op diverse data in december

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 26 oktober 2012:   

Verzonden op 1 november 2012:  

Mogelijkheden voor bezwaar

bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 

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 

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

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied; Groeneweg 13 Hummelo, 
Meeneweg 13 Zelhem en Wolfersveenweg 14 Halle’

en Wolfersveenweg 14 Halle’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 8 november 

functieverandering waarbij:
2 gerealiseerd

wordt 
-

ming voor een handelsonderneming in grondverbeterende producten met 250 m2 aan buitenopslag 

waarbij op die locatie 1415 m2 aan bedrijfsbebouwing wordt gesloopt

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

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

 Bekendmakingen

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

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraak-
reactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of 
mondeling naar voren brengen bij b en w.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Voornemens tot het plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het volgende object te plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst:

Het voornemen is bekendgemaakt aan betrokkene op 1 november jl. en ligt van 8 november t/m 
20 december 2012 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij 
de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken 

de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl. 

Zienswijze indienen?

Besluiten tot het plaatsen en/of handhaven van objecten op de gemeentelijke 
monumentenlijst monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgend objecten op de gemeentelijke monumentenlijst 

 

het kippenhok en de lattenschuur
       
De besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 1 november jl. en liggen van 8 november 
t/m 20 december 2012 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor 
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid 

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

Mogelijkheden voor beroep

alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen ziens-

Monumenten

-
omstandigheden.

Werkzaamheden

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen 

genoemd besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek

gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers op het terrein van vergunning-

werking met ingang van de dag na opname in het register op grond van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen.

U kunt het plan inzien op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 
 Bestuur en organisatie  

Regelgeving en beleid  Bestuur en recht.

Gemeentelijke regelgeving algemeen



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

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

www.rolluikenachterhoek.nl

VOORDELIGE
ROLLUIKEN?

KIJK OP

Al 26 jaar Uw specialist & leverancier van topkwaliteit zonwering, zonnepanelen, kozijnen, veranda’s & serres 



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

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

(bromfiets)Rijbewijs A M

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

Tekenpraktijk Het Kleine Veld

Rian Drok
www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl
Almenseweg 39, Vorden. Tel. 0575-542937

Cursus Mindful
tekenen

Mandala
tekencursus

Kindercursus

Zat. 10 november

in het café

PRINSEN-
BAL

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

Loop dan eens binnen bij:

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!

Dorpsstraat 4 - 6999 AC  Hummelo - t (0314) 381674

w w w . a u t o b e d r i j f o v e r b e e k . n l

OVERBEEK
AUTOBEDRIJF 

en... u ontvangt een gratis lifejacket

Div. aanbiedingen van winter – en zomerbanden*     
30 % korting op bosch accu’s *
20 % korting op bosch ruitenwisserbladen *
  
 * gratis montage, de aanbiedingen zijn geldig 
    van 17 t/m 30 november a.s.                                         

Gratis auto wintertest
Zaterdag 17 november a.s.

Uw auto wordt van 8.00 – 16.00 uur  gratis  gecontroleerd 
op  25 punten  die belangrijk zijn in de winter:

Banden 

Remmen 
werking / slangen / leidingen / testen
Ruitenwissers 
vloeistof / sproeisysteem / conditie
Vloeistof controle 
koelvloeistof / motorolie / remvloeistof
V – snaar / multiriem 
spanning / conditie
Accu 
testen / bevestiging
Verwarming 
kachelventilator / spiegel
Verlichting 
voor / achter / mistlamp / lampenset
Dynamo 
laadspanning
Ruiten 
beschadigingen

Wij verwelkomen u graag op zaterdag 17 november van 
8.00 – 16.00 uur voor een gratis wintertest.

Om alles in goede banen te leiden verzoeken wij u zich te melden bij één van onze medewerkers op de parkeerplaats bij 

Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 

info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl

Go ed Ge zien

Twee ruime bouwkavels van ca. 605 m2 en 635 m2 aan de rand van het dorp. 

Op deze plek mag een vrijstaand huis gebouwd worden, vrij van aannemer. 

Vanuit deze locatie heeft men uitzicht over de landerijen behorende bij het 

kasteel Vorden.  

De plek is ook zeer geschikt voor combinaties van wonen en werken. Vanuit 

deze woonplek is men snel in het dorpscentrum, maar ook in het fraaie               

buitengebied.

Vraag vrijblijvend informatie over de mogelijkheden en prijzen. 

BOUWKAVELS IN VORDEN
Groeneweg / Enkweg

IN PRIJS VERLAAGD



Het festival vond plaats in Anseong 
Matchum Land, een speciaal voor dit 
festival aangelegd park. Samen met 
nog 1700 dansers uit ca. 40 landen 
uit de gehele wereld, heeft de groep 
daar bijna dagelijks twee optredens 
verzorgd. Het evenement is door 
ruim 640.000 bezoekers bezocht.

De Nederlandse groep was bij het 
Koreaanse publiek erg in trek, met 
name de klompen vond men daar 
helemaal geweldig en deze zijn 
door vele Koreanengepast.Menig 
danspaar is dan ook zonder klom-
pen huiswaarts gekeerd.

Ook zijn er vele nieuwe contacten 
gelegd met groepen uit de gehele 
wereld en zijn er al een aantal uit-
nodigingen gekomen om deel te 
nemen aan festivals, zoals voor het 
festival in Istanboel in juli 2013. 
In vele landen leeft de folklore nog 
erg en zijn er diverse universiteiten 
waar folklore dansen wordt gege-
ven.

Om de folklore in Nederland niet te 
laten uitsterven zijn de Iesselschot-
sers twee jaar geleden gestart met 
een jongerengroep Onze Jongeleu 
die naast de traditionele dansen van 
rond 1900 ook dansen doen uit de 
periode 1930-1960, met onder ande-
re de Jitterbug en Twist. Dit nieuwe 
repertoire slaat bij dansers en pu-
bliek erg aan, waardoor de groep 
steeds meer aanvragen krijgt voor 
optredens in binnen en buitenland.

Voor versterking van Onze Jonge-
leu en de Iesselschotsers, kunnen 
de dansgroepen nog een aantal en-
thousiaste dansers en muzikanten 
gebruiken. Wie belangstelling of 
vragen heeft, neemt contact op met 
de secretaris Herman Bouman, tele-
foon (0575) 572462.

Reis folkloristische dansgroep De Iesselschotsers
Bezoek aan folkloriade in Anseong - Zuid-Korea

Steenderen/Anseong - Vijf leden van de Iesselschotsers hebben van1 
t/m 14 oktober deelgenomen aan de Folkloriade in Anseong, Zuid-
Korea. Het wordt ook wel de ‘Olympische spelen van de folklore’ ge-
noemd, een internationaal folkloristisch festival dat elke vier jaar ge-
organiseerd wordt door de Councel of Organizations of Folklore Festi-
vals and Folk Arts, (CIOFF) en tot doel heeft via wereldwijde contacten 
het stimuleren van vriendschappen en vrede. Samen met dansparen 
en muzikanten van acht andere verenigingen uit Oost Nederlandheeft 
de groep daar opgetreden, onder de naam ‘Dutch Dancers’.

De Iesselschotsers dansten in Anseong, Zuid-Korea met de ‘Dutch Dancers’.

Voor de kinderen was er een eigen 
knutseltocht. Ze gingen na het ver-
haal van Noach aan de slag om in de 
natuur prachtige kleuren te zoeken 
om daar later een mooie Regenboog 
van te maken. Voor wie niet kwam 
om te wandelen was er ook genoeg 
te beleven op de Fairtrade Markt met 
Streekproducten van boeren uit de ei-
gen omgeving. De Wereldwinkel Vor-
den stond er met Food en Non food, 
Sari Fairtrade kleding was er met 
mooie Faire mode, Jan van Arragon 
met zijn groenten
De Pluktuin, Slow food Achterhoek, 
Magdalena met Faire Bonbons, 
Garritsen met Biologische appelsap 
en zijn nieuwe aardappel Willem van 
Oranje, Boerderij Lochtenberg van de 
Faire melk met Vla, Kees Verrips met 
Cheddar Kaas, Achterhoekse wijn, 
Eskes, Besseling en de Menninkhoeve 
Ludgerus, waren er met info stand-
jes over hun producten. En niet te 
vergeten de MOV van de Parochie 
HH 12Apostelen die deze Fairtrade 
markt organiseerde had een eigen in-
fostand en verkochten wandelingen. 
MOV staat voor Missie Ontwikkeling 
en Vrede en deze groep wil laten zien 
hoe je zelf daadwerkelijk kunt mee-
werken aan een betere, rechtvaardige 
wereld door de keuzes die je maakt 
in je leven. 
‘ Geloven is mooi’. In de weekend vie-
ringen in de 12 verschillende kerken 
in de parochie was er al aandacht 
gevraagd voor het Thema ‘ Eerlijk is 
eerlijk ‘ en de opbrengst van de extra 
collecte, van 6 locaties is dat al ruim 
500 euro binnen, was dan ook voor 
Solidaridad de organisatie die aan 
de basis stond van Max Havelaar en 
nog steeds zich bezig houdt met het 
verder ontwikkelen van de Fairtrade 
producten. Dit jaar vragen ze aan-
dacht voor de werkomstandigheden 
van de Suikerrietkappers. 
De opbrengst van de Fairtrade dag 
gaan ook naar Solidaridad. Vorig jaar 
op de 1e Fairtrade dag hield Nico Roo-
zen de voorzitter van Solidaridad een 
lezing.

De Fairtrade markt was levendig en
zeer goed bezocht. De sfeer was heel
(h)eerlijk. Met een rad van fortuin
werden leuke prijzen verloot. De Fai-
re prijzen waren door de MOV leden
gesponsord en de opbrengst van het
Rad was bestemd voor Solidaridad.
Om vier uur begon het optreden van
Mandinkabi. een Afrikaanse groep
die mooie akoestische muziek lieten
horen. Ze wisten het publiek op een
bijzondere manier te vermaken met
warme klanken. 
De (H)eerlijke middag werd op een 
bijzondere manier afgesloten met 
een Fairtrade Diner. In het Ludge-
rusgebouw was plaats voor ongeveer
80 mensen. Dus waren er 80 Diner-
bonnen gemaakt die het MOV van
te voren aan de man heeft weten te
brengen. Met 80 mensen dineren is
al heel bijzonder, maar het waren er
zelfs een aantal meer.. Wat het nog
Heerlijker maakte was het feit dat 
het allemaal Eerlijke ingrediënten 
waren, Fairtrade producten of uit 
de eigen omgeving van onze eigen 
Streekproducten. Plus Kogelman uit
Ruurlo was ook weer van de partij 
en zorgden dit jaar voor de Fairtrade
ananassen van de maaltijd. Het was 
een smakelijk Afrikaans Achterhoeks
gerecht dat Gea Oosterveld van het 
Ludgerusgebouw had samengesteld. 
Afrikaanse Bobotie-boerenkool Sam-
bussa met Vega-gehakt, Bioakkersla 
met peen en peertjes en Basmati rijst.
Een (H)eerlijke diner om van te ge-
nieten, dat is het ook geworden. Gea
en Jos van het Ludgerusgebouw met
hun vrijwilligers samen met de MOV
leden hebben vele mensen ook een
leuke middag voorgeschoteld. De op-
brengst van de wandeling en het Rad
van Fortuin bedroeg 200 euro. Er zijn
nu in Nederland 25 Fairtrade gemeen-
ten. Welke gemeente zal volgend 
jaar als eerste Fairtrade gemeente in
onze parochie HH 12Apostelen de
opwachting maken, Bronkhorst, Zut-
phen, Lochem of Berkelland? Wilt u
reageren dan kan dat via de mail aan
m.temorsche@12apostelen.nl

Tweede Fairtrade dag was 
(h) eerlijk genieten

Vierakker - Zondag werd in het Ludgerusgebouw in Vierakker de twee-
de Fairtrade dag gehouden. Een geweldige dag met veel bezoekers. De
wandelingen door het mooie landschap rond Hackfort waren om van
te genieten. De ruim 80 wandelaars gingen op pad met een (h)eerlijke
appel van Appelboer Horstink uit Rha die de appels sponsorde.

Ineke en Ernst-Jan van der Bend na-
men het beheer van het Sportcafé in 
januari van dit jaar op zich. Zij zijn 
de initiatiefnemers van het evene-
ment. “Wij wilden de mogelijkheid 
van de sporthal op de zaterdagavond 
benutten en we hebben Gerrit en 
Ada gevraagd of ze daarin wilden 
meedoen,” vertellen ze. “We doen 
het nu gezamenlijk.”
Het idee om Ben Saunders te con-
tracteren is van Ineke. “Hij heeft de 
naam,” vertelt ze stellig. “Hij is nu 
helemaal in de picture, heeft een 
nieuwe cd uit, zit in reclames en hij 
had een real-life soap.”
“We hebben nog geen kennis met 
hem gemaakt,” lachen Gerrit en 
Ada. “Dat gaat via een boekingsbu-
reau. Maar dat is met heel veel ar-
tiesten tegenwoordig.”
Sporthal Het Hooge Wessel wordt he-
lemaal tot concertzaal omgebouwd, 
met groot podium, licht en geluid. 
Daar beginnen ze vrijdagavond al 
mee. “De matten moeten er ingelegd 
worden,” vertelt Gerrit, die voor de 
zaterdag Afspraken heeft met de po-
diumbouwers en de Grolsch. “Onge-
veer 1000 tot 1200 mensen mogen in 
de zaal,” weet Ada. Dit is afhankelijk 
van het aantal nooduitgangen.
In het contract van het bureau straat 
precies hoe groot en hoog de arties-
ten het podium willen en de beno-
digde ampère stroom daarbij. Naast 
de sporthal komen de toiletvoorzie-
ning en een rooktent. De brandweer 
komt controleren of alles veilig is 
en de beveiliging zorgt voor veilig-
heid tijdens de avond. In de zaal met 

sfeerverlichting komen barretjes 
rondom waar de gasten hun drank-
jes kunnen kopen. In het Sportcafé 
worden kleine snacks verkocht.
Groove Line heeft zanger Roan, de 
finalist van X-Factor in 2009, aange-
trokken als medebepalend gezicht 
en sound van de groep. Samen met 
zangeres Renske vormt hij het front 
van deze swingende band. Door de 
komst van Roan telt de band nu drie 
leadzangers en een fantastische zan-
geres en zij verzorgen een avondvul-
lend programma vanaf 20.30 uur 
met maar liefst vier keer drie kwar-
tier optreden. Ben Saunders zal even-
eens een set verzorgen. “Er is een 
complete video-wall bij de Groove Li-
ne, waar videoclips en actuele foto’s 
van de avond worden getoond. Ben 
Saunders gebruikt deze ook.” 

“Groove Line heeft een breed reper-
toire en een avondvullend program-
ma,” zegt Ada. “Van pop tot soul tot 
funk, echt een avond voor jeugd, die 
waarschijnlijk komt voor Ben Saun-
ders, maar ook voor 20, 30, 40, 50 
plus, met muziek van de jaren ‘60 
en ‘70 tot nu.”

Hoogtepunt van de avond is het op-
treden van Ben Saunders, winnaar 
van The Voice of Holland seizoen 
2010-2011. Ben heeft zijn tweede 
album inmiddels uitgebracht. Het 
kan niet anders of tattoo koning Ben 
Saunders zet in Steenderen de boel 
op z’n kop! Kaarten zijn in Steende-
ren verkrijgbaar bij Café Heezen (af 
te halen of via de email te bestellen: 
info@hotelheezen.nl) en bij Sport-
café Het Hooge Wessel.

Uitbaters Heezen en Sportcafé slaan handen ineen

Optreden van Ben Saunders & Groove Line
Steenderen - Op zaterdagavond 
17 november komt Ben Saun-
ders optreden in Sporthal Het 
Hooge Wessel. Ook de partyband 
Groove Line is van de partij. Het 
wordt een avondvullend muziek-
programma voor jong en oud, ge-
organiseerd door Café Heezen en 
Sportcafé Het Hooge Wessel.

Ben Saunders.

Per 1 oktober is er aan deze range 
een bijzondere wijn toegevoegd, een 
heuse Mousserende Johannitter 2010 
Brut ‘Methode Traditionel”. 
Sinds 2009 wordt er door de CVAW 
al op zeer kleine schaal mooie mous-
serende wijn gemaakt. Sander Pardijs 
was een van de afnemers van het 
eerste uur, maar ‘door de beperkte 

hoeveelheden waren de wijnen steeds
snel uitverkocht’, zo stelt Sander. De
eerste productie bedroeg slecht 360 
flessen waarvan Sander er al in het
eerste jaar een geruim aantal voor 
zijn rekening nam.
De behaalde kwaliteit en de reacties
van de consumenten hebben de wijn-
bouwers doen besluiten om een wat
grotere Cuvée samen te stellen. De 
oogst 2010 bracht net als 2009 bijzon-
dere aromatische druiven voort met
een wat hoger zuur. Ideaal voor de
productie van de een goede ‘methode
traditionel’ aldus Rob Roth, wijngaar-
denier van Elanova en één van de le-
veranciers van de druiven. De Johan-
niter Brut 2010 is beperkt leverbaar
dus  wacht niet te lang want op=op.

Kwaliteits ‘Bubbels’ uit de Achterhoek 
nu beperkt leverbaar bij MITRA
Vorden - Dat er in de Achterhoek 
volop kwaliteitswijnen geprodu-
ceerd worden is ondertussen geen 
geheim meer. Dat er ondanks 
alle behaalde onderscheidingen 
en medailles nog steeds gewerkt 
wordt aan nieuwe Cuvées en zelfs 
nieuwe technieken is misschien 
niet bij iedereen bekend.
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Humkessoep
 B. Kattenkarmissen
 C. Hendeg

Tijdens deze zoektocht kan iedereen 
zijn of haar oudste sporter nomine-
ren via de site van het Gelders Sport-
gala. De oudste sporter van Gelder-
land is iemand die op hoge leeftijd 
nog regelmatig sportief bezig is. Dit 
kan een man van 85 jaar zijn die nog 
elke week een handbaltraining volgt, 
of een vrouw van 93 jaar die nog elke 
dag haar baantjes zwemt. De oud-
ste sporter van Gelderland krijgt de 

kans om aanwezig te zijn tijdens het
Gelders Sportgala 2012 en zal tijdens
deze avond op het podium worden
geëerd.

GELDERS SPORTGALA
Het jaarlijks terugkerend Gelders
Sportgala voor genodigden vindt dit 
jaar plaats op 12 december 2012 in de
DRU Cultuurfabriek in Ulft. Ook dit 
jaar worden er in verschillende cate-
gorieën sportieve prijzen uitgereikt. 

Het thema van de avond is ‘Welkom
Thuus’. De Gelderse sporters en ta-
lenten vliegen het hele jaar de wereld
over. Het Olympisch Netwerk Gelder-
land heet de sporters aan het einde
van een geweldig sportjaar ‘Welkom
Thuus’ tijdens het Gelders Sportgala.

MEER INFORMATIE?
De nominaties kunnen tot 2 november
2012 worden ingezonden. Voor meer
informatie én om uw oudste sporter
van Gelderland te nomineren, kijkt
u op www.geldersesportfederatie.nl/
sportgala

Reminder: Zoektocht 
oudste sporter van Gelderland
Regio - Al bijna 100 sportieve ou-
deren zijn door familie of vrien-
den genomineerd voor de oudste 
sporter van Gelderland. Kent u 
nog een actieve senior, nomineer 
hem of haar dan snel. Nomineren 
kan nog tot 2 november 2012. De 
oudste sporter, man of vrouw, zal 
bekend worden gemaakt tijdens 
het Gelders Sportgala 2012 op 12 
december aanstaande. De uitrei-
king van deze prijs vindt plaats 
in het kader van het Europees 
jaar van de senioren en is een 
initiatief van de Gelderse Sport 
Federatie.

Duurzaam bouwen kent de nodige aan-
vliegroutes. People Planet Profit is er één
van, naast begrippen als Cradle to Cradle,
klimaatneutraal en dergelijke. Op zaterdag-
ochtend 10 november van 09.00 tot 12.00
uur organiseert T2 een thema-ochtend over
dit onderwerp.

Thema-ochtend bij T2 
in Hengelo
Hengelo - Een zorgvuldige 
afweging tussen het wel-
bevinden van de gebruiker 
(people), het milieu (planet) 
en de levensduurkosten 
(profit) dragen bij aan het al-
gemeen welzijn (prosperity).

Bijna iedereen weet wel dat bewe-
gen gezond is. Maar wat velen niet 
weten is dat twee maal per week 
een uurtje bewegen al zorgt voor 
een enorme verbetering van de ge-
zondheid. 

Hoe groot die verbetering exact is, 
wordt vanaf 19 november in een 
landelijk fitheidsonderzoek onder-
zocht. Daarom worden 100 testper-
sonen gezocht die gedurende 5 we-
ken aan de hand van een training-
programma gaan bewegen. Vooraf 
wordt een begintest gedaan waarbij 
de PFI (persoonlijke fitheids index) 
en de PFL (persoonlijke fitheids leef-
tijd) berekend worden. Na 5 weken 
wordt bij de hertest bekeken wat 
het effect van 10 trainingen is op 
beide cijfers is.

DE VOORWAARDEN OM DEEL 
TE NEMEN ZIJN: 

zijn.

5 weken 2 maal p/w een speciaal 
trainingsprogramma volgen.

60 jaar oud zijn.

van de testgegevens gebeurt door 
de Hogeschool voor gezondheid 
en sport in Berlijn.

“Wijzelf weten inmiddels wel dat 
fitnesstraining enorm effectief is. 
Het leuke is nu dat we via dit on-
derzoek kunnen aantonen dat het 
daadwerkelijk zo is. We zijn er dan 
ook trots op dat onze fitnessclub als 
een van de testcentra is verkozen, 
zegt eigenaar Arjan Demers, “Het 
onderzoek is leuk, afgestemd op 
ongetrainde deelnemers en wordt 
uitstekend begeleid door onze me-
dewerkers. Ik weet zeker dat het 
erg gezellig gaat worden en dat de 
deelnemers ervaren hoe leuk en 
goed sporten eigenlijk is. Meer in-
formatie over het onderzoek is te 
lezen op www.hoefitisnederland.nl 
of te verkrijgen bij Strada Sports via: 
0575-553433. Via dit nummer kunt 
u zich ook aanmelden voor het on-
derzoek. 

Zie advertentie elders in deze krant.

Hoe fit is de gemeente 
Bronckhorst?
Regio - Vanaf 19 november start 
het landelijke onderzoek Hoe fit 
is Nederland via ruim 50 lokale 
onderzoeken. Voor Bronckhorst 
vindt het onderzoek plaats bij 
Strada Sports Vorden.

Dit heugelijke feit wordt gevierd met de huidige peuters, 
hun ouders/verzorgers. Maar ook een ieder die in het 
verleden, heden of toekomst bij de speelzaal betrokken is 
geweest of raakt, is bij deze van harte uitgenodigd. 

HET JUBILEUMFEEST VINDT PLAATS OP: 
woensdag 14 november 2012, van 16.00 - 19.00 uur.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst

Peuterspeelzaal Welpenland in 
Wolfersveen 25 jaar!

Wolfersveen - Op 14 november 1987 is in Wolfers-
veen een peuterspeelzaal opgericht door enkele 
enthousiaste ouders bij hen thuis. Vrijwel direct 
na de oprichting kreeg de speelzaal een, toch wel, 
prominente plek in het gebouw van de aanwezige 
basisschool in Wolfersveen. En nu bestaat Peuter-
speelzaal Welpenland dus inmiddels al 25 jaar!

Feestende peutergroep van Welpenland.

De deelnemers verzamelen zich rond 
13.00 uur op de weide voor kasteel 
Vorden waar wethouder Arno Spek-

schoor het jachtgezelschap welkom 
zal heten. De 1ste run start rond 13.15 
uur. De inzet is nabij de Schuttestraat, 
Bergkappeweg, Schuttestraat, Beunk-
stege naar de 1ste kill nabij Landgoed 
’t Zelle. De 2de run start rond 14.00 
uur op de Zichtlaan van Landgoed ’t 
Zelle, Zelledijk, Lindeseweg, Zomer-
vreugdweg, Lieferinkweg naar de 2de 
kill op het weiland bij de familie Ja-
ger. De 3de run start om 14.45 uur bij 
de Zomervreugdweg, Hengeloseweg, 
Deldenseweg, Hamminkweg, Henge-
loseweg, Waarlerweg naar de 3de kill 

op de Zichtlaan van Kasteel Vorden. 
Het jachtcomité is zeer verheugd 
over de loyaliteit van de landeigena-
ren, zonder wiens toestemming een 
dergelijk cultuur- historisch evene-
ment niet georganiseerd kan worden. 
Dit jaar wordt de jacht voor de 33ste 
keer verreden. 

De organisatie hoopt op prachtig 
jachtweer, zodat de “scent” (geur van 
de vos) goed blijft hangen, en de toe-
schouwers prachtig ‘hondenwerk’  te 
zien krijgen.

Slipjacht Vorden
Vorden - Het jachtcomité Vorden 
bestaande uit Albert Mulderije, 
Appie Noordkamp en Tiny Ko-
ning organiseert zaterdag 10 no-
vember de traditionele slipjacht 
in Vorden. Master tijdens de 
jacht is André van Leeuwen. De 
Fieldmasters zijn Boudewijn van 
Heuveln en Henk Rottinghuis. 
Huntmaster: Gert Lourens.

De antwoorden kunt u vinden op www.contact.nl

De afdeling Bronckhorst van Veilig Verkeer Nederland organiseert in samenwerking met de Politie en 
de Gemeente Bronckhorst in 10 opeenvolgende weken een verkeersquiz. Nr. 2

afdeling Bronckhorst

Vraag 2
 
Zie het bord. Dit bord staat aan 
het begin van een weg waar 
ik wil stoppen om een passagier 
te laten instappen. Mag dat?

a  Ja dat mag
b  Nee dat is niet toegestaan

Vraag 3
Bent u nog verzekerd als uw 
rijbewijs is verlopen?

a  Ja
b  Nee

Vraag 1
Is een puinweg een verharde weg 
voor de wegenverkeerswet?

a  Ja
b  Nee



BEWARE heeft de afgelopen maan-
den zeer hard gewerkt aan vernieu-
wing van het repertoire. De nadruk is 
vooral komen te liggen op meer ‘up-
tempo songs’ en herkenbare num-
mers voor het heerlijke ‘oh-ja-gevoel’. 
De sets van BEWARE bestaan uit een 
aangename mix van blues-rock co-
vers met af en toe een uitstapje naar 
de soul; stevige up-tempo songs, hier 
en daar afgewisseld met een ballad.

De band ontleent haar naam aan een 
van de topnummers van de Neder-
landse band Barrelhouse. Songs van 
deze band ontbreken dan ook niet 
op de setlist. Tijdens het optreden 
komen verder nummers van onder 
andere The Fabulous Thunderbirds, 
Freddie King en The Paladins voorbij. 

VIER VORDENAREN
BEWARE bestaat uit vier enthousi-

aste Vordense muzikanten met een
uiteenlopende achtergrond. Zo heeft
zeer ervaren bassist Bert van Dijk zijn
sporen verdiend bij onder meer Ides
of May, Almost Sober en Framed. Gi-
tarist Jan Denekamp speelde onder
andere in Framed en de Fillmore East
Bluesband. Zangeres Mieke Polman
zong bij Clinical Decision. De enthou-
siaste drummer Gerard Eijkelkamp 
completeert de band. 

De avond begint om 22.00 uur en de
entree is gratis. Zie ook: 
facebook.com/deslofvorden

BEWARE knalt met nieuw repertoire 
in eetcafé De Slof Vorden

Vorden - De Vordense blues-rockband BEWARE swingt vrijdagavond 
9 november weer ouderwets op het podium van eetcafé De Slof in 
Vorden.

De gezamenlijke clubshow vond in 
het onderkomen van postduivenver-
eniging Roderlo op industrieterrein 
De Venterkamp plaats. Er waren in 
totaal 215 vogels ingebracht voor de 

show. Naast kleur- en postuurkana-
ries waren er zebravinken, barmsijs-
jes, driekleurspreeuwen, parkieten 
(zowel Hollandse als Engelse parkiet) 
en agaporniden te zien. Ook waren 
er diverse soorten grote parkieten 
zoals dwergpapegaaien, turquoisines, 
splendid en swiftparkietenparkieten, 
Roodvoorhoofdkakariki’s, pracht-, 
geelbuik- en pennantrosella’s te be-
wonderen evenals halsband- en rood-
vleugel parkieten. Als keurmeesters 
fungeerden dit jaar Harrie Scholten 
uit Beckum, Gerard Koenderink (Hen-
gevelde), Laurens te Brake (Eibergen) 
en Foppe Lanenga (Lichtenvoorde). 
Jan Eggink (76) van Vogelvereniging 
Ruurlo en Omstreken werd zater-
dagmorgen tijdens de opening van 
de show gehuldigd voor zijn 50 jarig 
lidmaatschap. Gertie Kremer nam na 
25 jaar als secretaris afscheid van het 
bestuur van Vogelvereniging Ruurlo 
en Omstreken.

Vogelverenigingen Ruurlo en Vorden
Wim Berendsen uit Ruurlo 
grote winnaar gezamenlijke 
vogelshow
Ruurlo - Wie kweekt de mooiste 
vogels van Ruurlo en Vorden? 
Dat was afgelopen weekeinde de 
inzet tijdens de jaarlijkse geza-
menlijke clubshow van Vogelver-
eniging Ruurlo en Omstreken en 
Vogelvereniging De Vogelvriend 
uit Vorden die in Ruurlo plaats-
vond. Vordenaar Wim Berendsen 
werd door de keurmeesters als 
absolute winnaar uitgeroepen. 
Berendsen had namelijk de mooi-
ste tentoonstellingsvogel (kleur-
kanarie Gloster Corona), werd 
kampioenderby met twee van 
vier ingezonden Gloster Corona’s 
en had ook de vier mooist inge-
zonden vogels.

Voor Anne is dit het laatste jaar dat 
zij zich op deze manier voor Unicef 
zal inzetten. Zij heeft 28 jaar lang 

de kaarten en cadeaus van Unicef 
verkocht en stopt er straks mee. 
Namens het regionale bestuur van 
Unicef willen wij haar ook langs 
deze weg hartelijk bedanken voor 
haar inzet voor de kinderen over 
de hele wereld. Haar trouwe vaste 
klanten willen wij aansporen nog 
één keer bij haar te gaan kiezen uit 
het ruime aanbod.

De Unicefvlag wappert 
weer in Vorden
Vorden - Er zijn weer volop Uni-
cefkaarten en –cadeaus te koop 
in Vorden. Zowel bij Foto Wil-
lemien in de Dorpsstraat 20, als 
bij mevrouw Anne van Burk in 
de Beatrixlaan 14.

De ‘Vrienden‘ vonden het prachtig 
en genoten van de grappen, de grol-
len en van de zang van de Ladies. 
Aan het slot brachten de dames een 
hommage aan het bestuur van het 
internationale Wim Kuijper jeugd-
voetbaltoernooi. ‘Jullie zijn een 
droomteam’, zo zongen de Ladies. 
Gerard Greven, voorzitter van de 
toernooicommissie kreeg een inge-
lijste foto van de dames overhan-
digd. Het was een leuk sluitstuk van 
de bijeenkomst van de ‘Vrienden van 
het Wim Kuijpertoernooi‘. Herman 
Vrielink voorzitter van de ‘vrienden’ 
vertelde over de functie van deze 
club. ‘ Wij zijn er om de continuïteit 

van het toernooi te waarborgen. Het 
toernooi bedruipt zich zelf. Mocht 
er een slecht financieel jaar tussen 
zitten dan springen de ‘vrienden’ 
bij . Het afgelopen jaar hebben wij 
bovendien de toernooicommissie in 
nieuwe kleding gestoken’, zo sprak 
Herman Vrielink.

Jim Heersink van Da Vinci Interna-
tional bood de aanwezigen een blik 
in de keuken van zijn ICT-bedrijf op 
kappersgebied. Hij had ook nog een 
nieuwtje. ‘Waar nu de damessalon 
staat, stond vroeger de kroeg van 
mijn opa. Daar werd op 1 augustus 
1929 officieel de voetbalvereniging 

‘Vorden opgericht‘, zo vertelde Jim 
in een betoog doorspekt met veel hu-
mor. Bob de Winter was samen met 
Hans Rouwen, van de Hanzesport 
Running Top Team aanwezig. (Tus-
sen twee haakjes Hans Rouwen uit 
Vierakker is de vader van Bram Rou-
wen, die in 2006 in het Olympisch 
Stadion in een tijd van vier minuten 
en acht seconden kampioen van Ne-
derland op de 1500 meter werd. Een 
fantastische prestatie!)

Bob de Winter liet een impressie 
zien van een instructiefilm die Han-
zesport Running Top Team heeft 
gemaakt voor de voetbalvereniging 
Vorden. Speciaal bedoelt voor de 
trainers die daarmee hun voordeel 
kunnen doen om de loopbewegin-
gen van de spelers te verbeteren. Bij-
voorbeeld de ‘teen-strek-sprongen‘, 
waarmee je de enkels sterker maakt. 
De instructiefilm is op DVD gezet en 
zal binnenkort aan het bestuur van 
Vorden worden overhandigd. Rein 
Bruinsma, ooit topvolleyballer, be-
geleidt thans teams in het bedrijfs-
leven met als doel van een team een 
‘gouden‘ team te maken, waarbij 
hij zich bijvoorbeeld laat inspireren 
door coaches (Louis van Gaal e.d.) uit 
de sportwereld. De rode draad van 
zijn betoog: ‘Schep in alles wat je on-
derneemt: duidelijkheid‘! 

Gerard Greven evalueerde in het 
kort het Wim Kuijpertoernooi zo-
als dat in augustus heeft plaats ge-
vonden. ‘Bayer 04 Leverkusen werd 
voor de 8e keer winnaar door in de 
finale met 3-0 van PSV te winnen. 
Het zou mooi zijn dat er in 2013 
eens een andere winnaar komt’, zo 
sprak hij lachend. Voorafgaande aan 
het laatste toernooi werd de organi-
satie op het allerlaatste moment ge-
confronteerd met de afzegging van 
twee buitenlandse teams. Door het 
netwerk van Gerard Greven gelukte 
het de commissie om alsnog Ever-

Te gast bij de ‘Vrienden van het Kuijpertoernooi’

Goodnight Ladies: Zwoel, verleidelijk, uitdagend

Vorden - Daar stonden ze: zeven dames in prachtige gewaden en één 
dame die de knoppen van de muziekinstallatie bediende. Ze zagen er 
verleidelijk uit en noemden zich de ‘Goodnight Ladies‘. Ze hadden de 
kunst van het verleiden hoog in het vaandel staan. Voor de ‘Vrien-
den van het Kuijpertoernooi ‘ (de aanwezigen in De Herberg) gold één 
ding: afstand bewaren. ‘Overdag de business, ‘s avonds ben ik Lola’, zo 
sprak een Lady met zwoele stem.

ton (Liverpool) en KV Mechelen aan 
te trekken. De spelertjes uit België 
werden zelfs derde. Gerard Greven: 
‘Vorig jaar is het ons niet gelukt om 
Arsenal naar Vorden te halen. We 
doen voor het toernooi in 2013 een 
nieuwe poging. In december heb ik 
daarover in Londen een afspraak 
met het jeugdbestuur van Arsenal. 
Na twee jaar afwezigheid, proberen 
we ook om Ajax weer naar Vorden 
te krijgen. Vorig jaar moesten de 
Amsterdammers het af laten weten 
omdat daags na het toernooi en de 
scholen in Amsterdam weer begon-
nen en de spelertjes van Ajax die 
dag gelijk al moesten trainen’, aldus 
Gerard. Herman Vrielink maakte be-
kend dat de Vrienden van het Kuij-

Moeiteloos schilderen wij uw ka-
mers weer fris en brengen wij de 
fraaiste wandafwerking aan, zodat 
u met veel meer plezier in uw huis 
woont en uw woning in topvorm 
blijft. De schilder is tenslotte de 
beste vriend van uw huis. Wie ons 
binnenkort belt, kan al snel genie-
ten van een fris en kleurig interieur. 
Ook voor afgeschermd buitenschil-
derwerk staat de winterschilder 
voor u klaar.

U maakt in de periode van 1 no-
vember tot en met 30 maart ook 
nog eens kans op € 2.000,- retour. 
Op onze website leest u precies hoe 
u die € 2.000,- op uw winterschil-
derwerk kunt terugverdienen. De 
actie geldt ook voor het leveren en 
plaatsen van glas door ons. Tevens 
betaalt u als particuliere opdracht-
gever geen 21% maar slechts 6% 
b.t.w. voor binnen- en buitenschil-
derwerk aan woningen van 2 jaar 
en ouder! Kortom: redenen genoeg 
om nu een afspraak te maken met 
uw winterschilder schildersbedrijf 
Boerstoel Vorden (zie advertentie 
elders in de krant).

Kans op € 2.000,- retour bij 
Winterschilder Boerstoel
Vorden - De voordeligste manier 
om weer kleur in uw huis te 
brengen is het inschakelen van 
de Winterschilder.

pertoernooi t.z.t. een uitnodiging
zullen ontvangen voor een rondlei-
ding door het bedrijf Weevers Grafi-
media, waar de Kuijperkrant wordt
gemaakt. Tijdens het internationale
jeugdtoernooi verraste het concern
de bezoekers aan het jeugdtoernooi
met een nieuwsbulletin op de vroege
zaterdagmorgen met nieuws over de
opening, presentatie van de teams 
en het stratenvoetbaltoernooi, dat
zich op de vrijdagavond allemaal
afspeelde op het marktplein in het 
dorp. Zondagmorgen was er een
bulletin met nieuws en verdere bij-
zonderheden van de gebeurtenissen
op zaterdag. Een geste van Weevers
Grafimedia die zeer op prijs werd
gesteld.

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



De komende twee zaterdagen kunt 
u terecht voor uw Wedgwood, Vil-
leroy & Boch, puzzels van Jan van 
Haasteren, Wasgij en Anton Pieck en 
uiteraard leuke dingetjes om uw huis 
weer sfeervol te maken. Ook perfecte 
cadeaus in allerlei prijsklasses. 

Schuurverkoop op Niveau is aan de 
Whemerweg 20 in Almen. Meer info: 
www.servieskast.nl

Nog maar twee keer 
Schuurverkoop op Niveau 
Almen - De weken vliegen voor-
bij! U kunt nog twee keer op za-
terdag zonder afspraak terecht 
bij Schuurverkoop op Niveau. Ui-
teraard bent u altijd op afspraak 
van harte welkom. U kunt dan 
Servieskast, Uw-servies en Marcel-
despeelgoedman bellen of mailen 
voor een afspraak.

Deze workshop stond in het teken van de herfst, de dames 
werden verwelkomd met een kopje koffie met wat lekkers 

en na afloop kreeg men nog een drankje aangeboden. De 
sfeer zat er goed in en er werden mooie creaties gemaakt 
onder leiding van Willy Wuestenenk, de vrouw van de oud 
voorzitter, Joop. De mannen konden gezellig wachten aan de 
bar, dus, mooi gecombineerde gezelligheid in het clubhuis 
van de Graafschaprijders aan de Eikenlaan in Kranenburg.

Motorclub VAMC Kranenburg 
op de creatieve toer

Kranenburg - Afgelopen clubavond was het weer 
gezellig druk, dit kwam mede omdat er ook een 
bloemschik workshop gehouden werd.

Foto: Desiree van Gorp

Het echtpaar Tromp (Sil 26 en Mar-
tijn 27) zien een droom in vervulling 
gaan: een eigen zaak. Niets wees er 
in het verleden op dat het stel ‘later‘ 
voor het horecavak zou kiezen. Sil: 
‘De liefde voor de horeca ontstond 
eigenlijk toen ik na de middelbare 
school, geschiedenis ging studeren. Ik 
werkte naast mijn studie ‘s avonds en 
in het weekend in de horeca. Biertje 
tappen, serveren, ik vond het prach-
tig. Leuk om op deze manier een 
centje bij te verdienen’, zo zegt ze. 
Martijn Tromp bewandelde in feite 
dezelfde weg met dit verschil dat hij 
‘cultureel maatschappelijke vorming’ 
ging studeren. ‘Mensen met elkaar in 
verbinding brengen’, zo legt Martijn 
zijn studiekeuze uit.
Nadat ze elkaar hadden leren ken-
nen en een paar jaar later in het hu-
welijksbootje waren gestapt, zeiden 

Martijn en Sil Tromp tegen elkaar: 
‘Als we ooit de kans krijgen een ei-
gen horecazaak te beginnen, doen 
we dat. En die kans deed zich voor, 
het jonge paar zag op internet dat er 
nieuwe uitbaters voor café d’n Olde 
Kriet werden gezocht. Dus ‘op‘ naar 
Wichmond met als insteek het pand 
te huren en de inventaris over te ne-
men.
Dan is de onvermijdelijk de vraag, 
Rotterdammers die vanuit de grote 
stad naar een piepklein gehucht in 
de Gelderse Achterhoek komen, hoe 
valt dat te rijmen‘? 
Sil Tromp: ‘Dat is gemakkelijk te 
verklaren. De omgeving hier was 
mij niet onbekend, ik kwam vroeger 
samen met mijn ouders regelmatig 
op een camping in Dieren en Mar-
tijn op een camping in de buurt van 
Beekbergen. Toen wij voor het eerst 

Wichmond en d’n Olde Kriet bezoch-
ten, waren we gelijk verliefd en voel-
den wij ons hier meteen thuis‘. Mar-
tijn: ‘De eerste kennismaking met de 
bevolking verliep positief, vriendelij-
ke, gastvrije mensen’, zo zegt hij. Sil: 
‘Wij zijn zelf ook ‘hart voor weinig, 
nooit chagrijnig’. Martijn; ‘De eerste 
klus, het schrijven van een onderne-
mingsplan werd door de bank goed 
ontvangen. We hebben ons spaargeld 
erin gestopt en met het krediet van 
de bank hopen we het te redden. Na-
tuurlijk wacht ons een zware dobber, 
maar wij gaan er voor’, zo zegt hij 
enthousiast.
Inmiddels hebben ze de leden van de 
biljartclub, de dartclub, de voetbal-
lers van Sociï en de vaste bezoekers 
al leren kennen en dat hebben Sil en 
Martijn als zeer prettig ervaren. Wat 
betreft d’n Olde Kriet hebben ze plan-
nen genoeg. Martijn : ‘Wij zijn zeer 
ambitieus, maar eerste geldt voor ons 
‘rustig aan beginnen’. Ik zie t.z.t. uit-
breiding met een ‘eetcafé‘ wel zitten. 
Dat geldt ook voor de uitbreiding van 
‘bed en breakfast’. Op de korte ter-
mijn denken we aan muziekavonden, 
karaoke, kaartavonden, dat soort 
dingen’, zo zegt hij. Behalve het café 
(capaciteit tot circa 100 personen) be-
schikt d’n Olde Kriet over een apart 
zaaltje (45 personen) voor verjaars-
partijtjes, vergaderingen e.d.

Terwijl Sil en Martijn Hun verhaal 
deden, luisterde Wil van Herwaarde 
aandachtig toe. ‘Samen met mijn 
man Jaap, hebben wij d’n Olde Kriet 
elf jaar gerund. Al die jaren met heel 
veel plezier. Echter vanwege o.m. ge-
zondheidsreden moesten we er mee 
stoppen. We hebben vorige week 
afscheid genomen van al onze klan-
ten. Dat was wel zwaar, zelfs emoti-
oneel. De jongens van de biljartclub, 
de dartclub, de voetballers, ze blijven 
een part plekje in mijn hart houden. 
Wij komen van oorsprong uit Ede en 
van daaruit naar Wichmond. En wij 
blijven hier ook, wij wonen een paar 
honderd meter verder op en dat be-
valt ons goed’, zo zegt Wil van Her-
waarde.

Martijn en Sil Tromp

Nieuwe uitbaters d’n Olde Kriet

Wichmond - Geboren en getogen in Rotterdam, waar bij de bevolking 
de slogan ‘hand in hand kameraden‘ de boventoon voert, gaan Martij 
en Sil Tromp vanaf heden ‘hand in hand ‘ aan het werk als de nieuwe 
uitbaters van café d’n Olde Kriet in Wichmond. Onder het toeziend 
oog van horecamakelaar Willem Stelling van HBC (Holland Business 
Consultants) werden donderdag 1 november de ‘overdrachtpapieren‘ 
getekend.

Sil en Martijn Tromp tekenen overdracht. Rechts horecamakelaar Willem Stelling

De eerste set was er veel beleving aan 
de kant van de Vordense dames. He-
laas werden er veel servicefouten ge-
maakt. Hierdoor kwam Set-up ’65 al 
vrij snel op een voorsprong te staan. 
Tevens wist Dash haar eigen ballen 
niet te scoren, vanwege het goede 
en hoge blok bij de tegenstander. De 
dames uit Ootmarsum wisten uitein-
delijk dan ook de set binnen te halen 
met 25-22.
Voor de dames uit het achtkastelen-
dorp was het belangrijk om de bele-
ving uit de eerste set vast te houden. 
Ook moest er met meer overtuiging 
gespeeld worden. Jammer genoeg 
was er van de beleving uit de eerste 
set niets meer terug te vinden. Door 
de vele servicefouten en een dozijn 
aan passfouten, pakte Set-up met dui-

delijke cijfers ook de tweede set met
25-15.
In de derde set moest Dash laten zien
dat zij over meer kwaliteiten beschik-
ten dan dat zij tot dusver hadden la-
ten zien. De vechtlust en de beleving
keerden weer terug aan Vordense
kant. Er werden minder fouten ge-
maakt en er werd weer beter geser-
veerd. Mede door een goede servicese-
rie van Anouk Nijbroek, kwam Dash
al snel op een voorsprong. Door een
tactische switch in het veld werd de
blokkering aan de buitenkant verste-
vigd. De derde set werd dan ook bin-
nengesleept door de Vordenaren met
25-21.
Het was van belang voor Dash om de
vierde set te winnen, om een vijfde 
set af te dwingen. Alleen door mid-
del van een vijfde set was het nog
mogelijk om als winnaar uit de bus
te komen. Spijtig genoeg wisten zij
het goede spel van de derde set niet
voort te zetten. Hierdoor kon Set-up
’65 weer in het eigen spel komen. Dit
resulteerde in een 3-1 verlies voor de
Vordense dames.
Volgende week speelt Dash weer op
eigen grond en ditmaal tegen de kop-
loper uit Utrecht. De wedstrijd zal om
17.45 gespeeld worden. Er wordt ge-
hoopt op veel support.

Set-up ’65 een maatje te groot 
voor Dash Vorden
Vorden - Zaterdag 3 november 
stond er voor Dash weer een uit-
wedstrijd op het programma. 
Ditmaal werd er gespeeld tegen 
de dames van Set-up ’65 uit Oot-
marsum. Vijf jaar geleden wisten 
de Vordenaren hier kampioen te 
worden, waardoor de promotie 
naar de 2e divisie een feit was. 
Het was voor de Vordenaren be-
langrijk om meteen fel te starten 
aan de wedstrijd.

Grillige motieven wisselden af met 
poëtische passages. Deze afwisseling 
karakteriseerde ook de rest van het 
programma. In een tiental korte wer-
ken van Scriabin, een favoriete com-
ponist van Matthieu, schilderde de 
23 jarige pianist met klank. Matthieu 
bekende schuchter na afloop van het 
concert dat de uitvoering van ‘Kreis-
leriana’ van R. Schumann voor hem 
de eerste keer was op het podium. Hij 
wil het gaan opnemen in zijn reper-
toire voor de toekomst. Zijn spel liet 

ook in dit werk veel gevoel voor poë-
zie horen en tevens een grommende
virtuositeit die een belofte zijn voor 
de toekomst. Het publiek dankte de
jeugdige pianist met een staande ova-
tie en heeft vooral genoten van de 
muziek maar ook van de uitstekende
verzorging van de inwendige mens.
Het volgende concert bij Het Klavier
is het Midwinterconcert 23 december
a.s. met Wendy Addink en Rita Bos-
hart in het theaterprogramma ‘Hoe
speelt een vrouw het spel’.

Belgische pianist ontroert 
publiek Vorden

Vorden - Voor een bijna geheel gevulde zaal van Het Klavier speelde de
Belgische pianist Matthieu Idmtal afgelopen zondag een programma
met romantische pianowerken. Na een fijnzinnig kleurenpalet in 3
sonates van D. Scarlatti, zette hij het aandachtige publiek op scherp
met een razendsnel Scherzo van Chopin.

Matthieu Idmtal
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Op de Techniekdag was er voor de 
jeugd van alles te doen op gebied 
van techniek. Ook werden ze uitge-
daagd om zelf mee te doen of iets te 
maken wat ze dan mee mochten ne-
men naar huis. Het was dan ook een 
doe-dag waarbij geprobeerd werd om 
de jeugd te laten ervaren en kennis 
te laten maken wat het is om in de 
technische sector te werken. Scholen 
en bedrijven uit de regio gaven infor-

matie en verzorgden verschillende 
activiteiten. Ook waren er diverse be-
drijven uit Bronckhorst aanwezig die 

zich presenteerden. 
Onder begeleiding hanteerde de jeugd 
diverse apparaten en instrumenten. 

Ook deden ze volop mee met timme-
ren, schilderen, metselen, solderen, 
autotechniek en nog veel meer. De 
begeleiders hielpen de kinderen, ga-
ven uitleg en beantwoorden de vra-
gen. Het doel van de Techniekdag is 
jongeren enthousiast te maken voor 
een toekomst in de techniek en laten 
zien welke kansen en mogelijkheden 
een technische opleiding biedt. 
Op het buitenterrein waren er even-
eens diverse activiteiten. Zo waren 

er onder meer stands van diverse 
bedrijven en op grote afstand was 
de hoogwerker te zien van Ter Horst
Groep en de hoogwerker van firma
Takkenkamp met een werkhoogte 
van zeventig meter. De vrijwillige
brandweer gaf een demonstratie. De
Techniekdag Achterhoek werd voor
de 24e keer georganiseerd en is een
initiatief van VNO-NCW Achterhoek
en het Platform Onderwijs Arbeids-
markt Achterhoek.

‘Techniek heeft de toekomst’

Veel belangstelling Techniekdag Achterhoek  in Hengelo

Hengelo - Niet alleen kijken, 
maar zelf ook doen. Dat kon alle-
maal op de Techniekdag Achter-
hoek die zaterdag 3 november bij 
Goma B.V. aan de Ruurloseweg 
in Hengelo. Goma had de deuren 
open gezet omdat het bedrijf dit 
jaar vijftig jaar bestaat. De Tech-
niekdag was vooral bedoeld voor 
jongeren vanaf zeven jaar en hun 
ouders. Enkele duizenden bezoe-
kers bezochten de Techniekdag.

Deze nieuwe wet was in de maak, 
maar is door het oude kabinet aange-
houden in afwachting van het nieuwe 
kabinet. De wet heeft gevolgen voor 
iedereen die een bijstandsuitkering 
heeft en voor arbeidsgehandicapten 
jong en oud. Twee medewerkers van 
de Wedeo, het werkvoorzienings-
schap in Doetinchem, legden uit wat 
de overheid wil en welke taak de ge-
meente Bronckhorst krijgt. Want de 
uitvoering van de nieuwe wet wordt 
overgelaten aan de gemeenten.

Nu kan de groep kwetsbare mensen 
bij de sociale werkvoorziening aan 
de slag; straks zou deze groep bij be-
drijven in dienst moeten komen. Via 
moeilijke berekenmethoden wordt 
de ‘verdien mogelijkheid’ van deze 
groep bepaald. Dat zal onder het mi-
nimumloon liggen. De werkgever be-
taalt dat bedrag en de gemeente vult 
aan tot het minimumloon. Werk-
nemers kunnen dus niet meer gaan 
verdienen in de loop der jaren, zij blij-
ven op het minimumloon en hebben 
geen perspectief op meer inkomen. 
Veel vragen, veel zorgen. 

Overigens werd duidelijk dat de nieu-
we wet voor de huidige werknemers 

van de sociale werkvoorziening geen
gevolgen heeft. Maar voor de toekom-
stige werkzoekenden met lichamelijk
of psychische beperkingen is het niet
eenvoudig om uit te vinden hoe hun
beperking gewogen wordt en welke
gevolgen dit heeft voor hun werk en
inkomen. 

Door de val van het kabinet Rutte
I is de behandeling van de wet stil
komen te liggen. De verwachting is
dat de nieuwe regering verder gaat
met de voorbereidingen van de wet, 
omdat de meeste partijen hier posi-
tief tegenover staan. De gemeenten
(ook gemeente Bronckhorst) hebben
daarom de voorbereidingen niet stop
gezet. Maar, op dezelfde dag dat het
nieuwe kabinet Rutte-Asscher met
haar plannen kwam, vertelde Lode-
wijk Asscher (PvdA, vice-premier) in
de Volkskrant, dat de wet er op deze
manier er in ieder geval niet gaat ko-
men. Omdat het inderdaad nog niet
goed geregeld is. We moeten dus
afwachten wat de nieuwe plannen
zijn van de overheid. De fractie van
de PvdA in Bronckhorst blijft u op de
hoogte houden. En u kunt ons ook op
de hoogte brengen van uw ervarin-
gen en vragen over werk en inkomen.

Vragen over werk en inkomen

Vergadering PvdA 
Bronckhorst
Bronckhorst - De PvdA Bronckhorst ontving op dinsdag 23 oktober
zo’n 40 mensen, die met belangstelling luisterden naar de plannen 
rondom de Sociale werkvoorziening en de Wet Werken naar Vermo-
gen.

Maar een ieder in de Gemeente 
Bronckhorst kent Henk als chauf-
feur op zijn grote trots, namelijk 
een Fendt werktuigendrager, waarbij 
Henk voornamelijk klepel werkzaam-
heden verrichte,  d.w.z. het maaien 
van bermen en sloten, ook werd er 
onder deze machine een wegschaaf 
gebouwd, waarbij Henk de zandwe-
gen onderhield. Vele burgers spraken 
hem aan, tijdens zijn werkzaamhe-
den, wat betekende dat Henk als een 
daadwerkelijk aanspreekpunt binnen 
de gemeente Bronckhorst fungeerde, 
vele konden dit waarderen.

Maar aan dit alles is afgelopen week 
een eind gekomen. Henk maakte 
gebruik van de VUT regeling. Afge-
lopen woensdag was het zijn laatste 
werkdag, en dat lieten de collega`s 
van openbare werken niet onge-
merkt voorbij gaan. Hij werd thuis 
opgehaald met “zijn”Fendt gevolgd 
door een grote colonne werktuigen. 
Henk die hier zichtbaar van onder 
de indruk was, nam voor de laatste 
keer plaats achter het stuur,en reed 
via Vorden, Wichmond (voormalige 
gemeente Vorden) richting eindstati-

on werf Hengelo, waar hij door velen 
werd verwelkomt. Na de gebruike-
lijke woorden en cadeau`s bedankte 
Henk een ieder voor de prettige een 
bijzondere fijne samenwerking in 
welke vorm dan ook. Henk die een 
grote passie heeft voor het jagen, zal 
zich in ieder geval niet vervelen, en 

is voornemens aan deze grote hobby 
veel tijd te gaan besteden. Vervolgens 
werd er informeel  onder genot van 
een hapje en een drankje nagepraat, 
waarbij de aanwezigen Henk, zijn 
vrouw Hennie kinderen en kleinkin-
deren alle goeds voor de toekomst 
wensten.

Henk Fleming uit Vorden in de vut
Vorden - Na ruim dertig jaar lang 
werkzaam te zijn geweest in ge-
meenteland, heeft Henk Fleming 
afgelopen week gebruik gemaakt 
van de vut regeling. Henk die via 
een advertentie in “Contact” van 
28 januari 1982 solliciteerde, be-
gon zijn carrière  als, zoals men 
dat toentertijd noemde werkman 
Algemene dienst in de toenmali-
ge gemeente Vorden.
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Gerrit Lenselink, voorzitter PKV: ‘ Er 
was één familie bij, waarbij de ko-
nijnen in een zwembad zwommen. 
De dieren konden zelfs pirouettes 
maken. Ook zijn wij bij een gezin ge-
weest, waar de cavia’ s in de huiska-
mer wonen. De ene cavia keek veel 
televisie, de andere werd in een pop-
penwagentje gezet en daarmee rond 
gereden. De voorbereiding is ook fan-
tastisch. Eén van de kinderen hoorde 
ons al bij de buren en stond ons bij 
het hok al op te wachten. Alle hok-
ken waren prima schoon. Zelfs was 
er een moeder die i.v.m. met ons be-
zoek het hok van te voren had opge-
schilderd. Prachtig mooi blauw met 
lichtblauwe bloemetjes erop. Het 
kost natuurlijk wat tijd, maar wij 
vinden de bezoeken bij de kinderen 

thuis prachtig om te doen’, aldus Ger-
rit Lenselink.
De vijf keurmeesters die in de kapel 
de dieren keurden, vonden de kwa-
liteit uitzonderlijk hoog. 21 procent 
ofwel 43 ingezonden dieren werden 
bekroond met het ‘Predikaat Fraai’. 
Gerrit Lenselink voorzitter van de or-
ganiserende Pluimvee- Konijnenver-
eniging PKV, toonde zich bijzonder 
trots op deze hoge kwaliteit van wat 
hij noemde ‘onze dieren ‘. Vergele-
ken met andere jaren waren er dit 
keer minder cavia’ s. Gerrit Lense-
link: ‘ Deze dieren worden momen-
teel te weinig gefokt. Daarentegen 
hebben we voor het eerst ‘lachduiven 
‘ op deze show. Eigenlijk zijn het de 
‘oorspronkelijke duiven’. De naam is 
ontleend aan het geluid dat ze produ-

ceren, een lachend geluid’, zo sprak 
hij.
Dit jaar brachten ook 40 kinderen 
van groep 4 van basisschool Het 
Hoge een bezoek aan de kleindieren-
show. Een leerzaam bezoek, tijdens 
de rondleiding kregen de jongens en 
meisjes van de keurmeesters tekst 
en uitleg over de aanwezige dieren. 
Tijdens de tentoonstelling was er ook 
een verkoopklasse. Leden van PKV 
hebben dieren te koop gezet. Op deze 
manier komt men aan dieren van een 
bekende en erkende fokker. De ver-
koopklasse bestond uit verschillende 
soorten hoenders, watervogels, dui-
ven , konijnen en cavia’s. Tijdens de 
opening werden 4 leden in het zon-
netje gezet: G. Gies uit Vorden 25 jaar 
id van PKV; E.Huurnink en T. Zeven-
hoeken uit Vorden: 25 jaar lid PKV 
en 25 jaar lid van de landelijke bond 
Kleindier Liefhebbers en A. Dijkstra 
uit Laren 50 jaar lid van K.L.N. Voor-
zitter Gerrit Lenselink reikte de bij-
behorende onderscheidingen en de 
bloemen uit.

Bronckhorsterkleindierenshow in Kapel Wildenborch

‘Predikaat Fraai’ voerde boventoon 
in Vorden

Vorden - Aan de Bronckhorsterkleindierenshow die het afgelopen 
weekend in de Kapel in de Wildenborch werd gehouden, was ook de 
wedstrijd ‘Kind en Dier ‘ verbonden. Het doel daarvan is om kinderen 
te betrekken bij het houden van dieren. Daarbij wordt door enkele 
leden van PKV ook een bezoek gebracht bij de kinderen thuis. Dan 
wordt o.m. gekeken of de dieren goed verzorgd worden .

Jubilarissen PKV v.l.n.r : Geert Gies, Evert Huurnink, Arend Dijkstra en Tjeerd Zevenhoeken

Bernadette Hakken deed grotendeels 
de tekstredactie en Regine Mateman 
was verantwoordelijk voor de vorm-
geving. “Voor dit boek zijn we bij 
de mensen in Gelderland in huis ge-
weest om een kijkje te nemen in hun 
keuken en om er foto’s van te maken. 
Je stapt dan echt hun leven binnen.”

Agacadabra bevat naast meer dan 
110 recepten ook veel mooie keuken-
foto’s op locatie. De recepten werden 
verzameld bij de mensen, die gastvrij 
hun keuken wilden tonen voor het 
publiek. Allerlei bijzondere keukens 
zijn dan ook afgebeeld. Kenmerkend 
voor de AGA-keukens is dat het eten 
er meestal in de oven wordt klaarge-

maakt. In het boek is de sfeer, het
koken zelf en de inspiratie verwoord.
Het boek en de recepten daarin zijn
geschikt voor alle fornuizen met één
of meer ovens. Agacadabra is een aan-
rader voor iedereen die van lekker
eten en gezelligheid houdt! Voor een
indruk kunt u een kijkje nemen op
de website www.agacadabra.nl

Nieuw kookboek uit 
Hummelo, Agacadabra
Hummelo - De in Hummelo wo-
nende Arlette Juch is een van de 
auteurs van een nieuw kookboek, 
dat op 10 november het levens-
licht ziet. Areletta was met Mick 
Stomp initiatiefneemster en ver-
antwoordelijk voor de meeste 
foto’s in het boek. Mick Stomp is 
eigenaar van het Aga-huis in El-
lecom en derhalve specialist voor 
dit soort bijzondere ovens.

Arlette Juch (archief foto)

De wedstrijd van het gemengd C2 
team tegen Apollo ‘70 GC1 in het 
Kon. Beatrixcentrum in Wehl ver-
liep voor de Hengelose spelertjes niet 
naar wens. De kinderen waren niet 
echt scherp en er had echt meer in 
gezeten. Volgende keer thuis revan-
cheren. Uitslag 11-2.
In Sporthal de Reehorst in Ede trof 
het Heren 2 team Reehorst HS2. Een 
prima wedstrijd, waarbij de Quin-
tusheren goed samenspel lieten zien. 
Veel strafworpen werden door de 
keeper verijdeld. Winst was moge-
lijk met een ruststand van 8-9, maar 
dat werd niet verzilverd in de tweede 
helft. Na een spannende eindfase 
scoorde Quintus in de laatste secon-
den van de wedstrijd nog een doel-
punt, eindstand 16-16.
In Ulft speelden de Heren A-jeugd-
teams UGHV HA1 en Quintus HA1 in 

Sporthal de IJsselweide. Man of the 
match was deze dag Jasper Schulen-
berg, die zeer mooie goals maakte. 
De keeper stond natuurlijk ook goed. 
De wedstrijd is collectief verdiend ge-
wonnen, 1-13.

Het Heren 1 team had tegen Achilles/
Unive HS3 in Sporthal Mheenpark te 
Apeldoorn minder geluk. Zij verlo-
ren de wedstrijd met 25-15. Jammer, 
want nu schuiven ze van de eerste 
naar de derde positie in de poule.
In Sporthal de IJsselweide in Ulft 
troffen de Quintus Dames Senioren 
het team UGHV DS3. Het Hengelose 
team speelde een topwedstrijd. De 
schutters waren allemaal erg scherp 
en de bal ging lekker rond, goed aan-
vallend spel en mooie goals. Weinig 
balverlies en de afvallende ballen 
waren dit keer voor Quintus. Goede 

inzet van iedereen, al was de mooiste 
goal van Carlijn Sesink, want die be-
tekende de definitieve kanteling van 
de wedstrijd, die vervolgens rustig en 
goed werd uitgespeeld! Uitslag 11-15.
De Heren B-jeugd speelde een thuis-
wedstrijd in Sporthal de Kamp tegen 
Reflex HB1. Ondanks het verlies was 
het echt een super wedstrijd, met 
plezier bekeken. De jongens waren 
gedreven en hadden een zeer goede 
inzet. Het keepers werk was heel 
goed, het team was aanvallend en de 
vrije man werd dit keer goed benut. 
De tweede helft is gewonnen met een 
doelpunt meer gescoord. Uitslag 12-
18.

Het programma van SV Quintus op 
11 november 2012: 10.55 uur Udi 
‘96 HB2 - Quintus HB1 in Sporthal 
Kermisland in Arnhem. In Sporthal 
De Kamp in Hengelo Gld. worden de 
volgende wedstrijden gespeeld: 11.00 
uur Quintus D1 - Pacelli/Wessels 
Keukens D1, 11.45 uur Quintus GC2 
- Huissen HV GC4, 12.30 uur Quin-
tus GC1 - Gazellen,de GC1, 13.15 uur 

Quintus DS1 - OBW DS4, 14.20 uur 
Quintus HS1 - DSC HS1, 15.25 uur 

Quintus HS2 - Flyers, the HS1, 16.30
uur Quintus HA1 - G

Wedstrijden van SV Quintus gespeeld

Het damesteam Hengelo wint fraaie match
Hengelo - Op zondag 4 november speelden alleen de Heren B-jeugd een 
thuiswedstrijd. Het gemengd C2 jeugdteam, de Heren 1 en Heren 2, 
Heren A-jeugd en de Dames speelden uit. De Heren A-jeugd verdiende 
weer winstpunten en ook het damesteam won haar wedstrijd. Zij be-
haalde zo de eerste punten en maakt een klim in het klassement.

Een mooie aanval van Quintus.

Mooiste Konijn jeugd- Klein Zilver: 
Sven Janssen Baak; Mooiste Konijn 
C klasse- Rode Nieuw Zeelander: G. 
Lenselink Vorden; Mooiste collectie 

Konijnen 4 dieren: H.J. Nijenhuis 
Barchem. Uitslagen Kind en Dier: 
Cavia’ s, 1e prijs Yenai Hazewinkel 
Lochem, 2 Michael Berentsen Vor-
den, Deyan Hazewinkel Lochem, 
Lindy Kapper Vorden, Niek van Ark 
Vorden en Romee Kapper Vorden. 
Hamsters: 1e prijs Pamela Berent-
sen Vorden, 2 Kayleigh Berentsen 
Vorden. Konijnen: 1e prijs Sam 
Weenk Vorden, 2 Kathlyn Hiddink 
Vorden, Susan Bulten Vorden, San-
ne Schaars Drempt, Romee Kapper 
Vorden, Sylke Gosselink Hengelo 
en Alex Schaars Drempt.

Hoofdereprijzen tentoon-
stelling PKV Vorden
Vorden - Tijdens de Bronckhor-
sterkleindierenshow werden 
de Hoofdereprijzen gewonnen 
door: Mooiste Grote Hoen- Hol-
lands Hoen: B. Tiessink Vorden; 
Dwerghoen- Appenzeller Baard-
hoen Kriel: H. van Olst Vorden; 
Sierduif- Vinkduif: J. Pardijs 
Vorden; Konijn- Kleurdwerg: H. 
Gubbels Warnsveld; Siervogel: 
M.D. Zevenhoeken Vorden.

De reis gaat door het mooie landschap 
naar de Noordoostpolder. Onderweg 
wordt er gestopt voor koffie met ge-
bak. Daarna rijdt de bus richting het 

restaurant ‘De Goede Aanloop’ in Tol-
lenbeek voor een stamppotbuffet. 

Wederom langs toeristische routes is
de bus weer terug in Keijenborg tus-
sen 16.00 en 17.00 uur. De prijs is 20
euro per persoon. Ook niet leden zijn
van harte welkom. Meer informatie 
bij: Trees Melgers, tel. 461858 en Bep
Giesen, tel. 462194.

Stamppottentocht KBO 
Ons Genoegen Keijenborg
Keijenborg - De KBO Ons Genoe-
gen uit Keijenborg organiseert 
op donderdag 15 november een 
stamppottentocht. Het vertrek is 
om 9.45 uur vanaf Booltinkplein.
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In een presentatie met de mooiste 
foto’s uit het boek vertelde Hermans 

over allerlei voorvallen die de jaren
60 typeren en over eigen belevenissen
uit zijn jeugd. Na de overhandiging 
van het eerste exemplaar signeerde
Hermans boeken voor de genodigden.
De eerste reacties waren overweldi-
gend, niet in het minst door de fraaie
sixties-omslag en de vele foto’s in de
304 pagina’s tellende kroniek. Al snel
vlogen de verhalen en herinneringen
over tafel bij de genodigden.
Door de regionale en originele aan-
pak van de uitgave was er veel media-
aandacht. TV Gelderland maakte op-
namen van de boekdoop en Hermans
was te horen en zien in uitzendingen
van Radio Gelderland, Radio Ideaal en
Focuz-TV.
Vanaf 2 november ligt het boek te
koop in alle boekwinkels.

Achterhoekse Kroniek van 
de Jaren 60 gepresenteerd

Doetinchem - Donderdag 1 no-
vember vond in ’t Borghuis in 
Doetinchem de presentatie van 
het nieuwste boek van Willy 
Hermans plaats. De schrijver 
uit Hengelo Gld. bood het eerste 
exemplaar aan Bennie Jolink, die 
ook het voorwoord schreef. Her-
mans had de zanger van Normaal 
gevraagd om het voorwoord te 
schrijven omdat hij graag de 
Achterhoekse cultuur promoot, 
als de ambassadeur van de Ach-
terhoek kan worden beschouwd 
en omdat hij smakelijke verhalen 
kon vertellen over de roerige ja-
ren 60.

Woensdag 24 oktober had Bouw-
Center HCI reden voor een feestje. 
Medewerkers van BouwCenter HCI 
reikten één van de hoofdprijzen van 
de BouwBingo uit aan de gelukkige 
prijswinnaar: Jos Aaldering van bio-
zorgkwekerij De Stek. Een kwekerij 
waar gewerkt wordt met mensen 
met een zorgvraag. Verder spelen zij 
in op de interesses en kwaliteiten van 
de mensen. Bij De Stek heerst een 

prettige sfeer, maar er wordt ook ge-
werkt met en door de cliënten.
Belangrijk daarbij zijn: ruimte, struc-
tuur en ontspanning. Door de han-
den uit de mouwen te steken in de 
buitenlucht en door het contact met 
planten, dieren, de aarde en de sei-
zoenen komen mensen tot innerlijke 
rust en wint men weer zelfvertrou-
wen. Jos Aaldering nam de prijs in 
ontvangst: een inspectiecamera. 

De hoofdprijs is uitgereikt door Jan 
Koebrugge van Netim, deze leveran-
cier van lasers en digitale meetappa-
ratuur stelde de prijs voor de bouw-
bingo beschikbaar. In samenwerking 
met Peter Oldenboom en Tonny 
Deesker van Bouwcenter HCI vond 
de overhandiging plaats. 

Het AfhaalCenter van HCI, met pro-
ducten voor een ieder die bouwt of 
klust, is dagelijks geopend van 07.00 
uur tot 17.30 uur en op zaterdagen 
van 08.00 tot 16.00 uur.

Zie voor aanvullende informatie:
www.bouwcenterhci.nl

BouwCenter HCI Hengelo 
 feliciteert prijswinnaar!

Hengelo - BouwCenter HCI steekt, met alweer een derde editie van 
BouwBingo, haar professionele klanten een hart onder de riem door 
gratis bouwprijzen weg te geven. Met 1.000 prijzen variërend van 
handzagen tot accuboormachines maken klanten van BouwCenter 
HCI tijdens de actieperiode kans op één van deze prijzen.

Al vroeg in de wedstrijd meldde Thijs 
zich van voren, de eerste twee Sven 
Nijs en de wereldkampioen Niels 
Albert reden al vrij snel weg om on-
derling de winst te betwisten. Bij de 
achtervolgers waaronder ook Thijs, 
werd het spannend. Half cours sloeg 
het weer om in regen en wind, de 
ondergrond werd vettig en glad daar-
door werd er goede stuurmanskunst 
vereist van de renners. Uiteindelijk 
kwam Thijs van Amerongen als 7e 
over de finish. Winnaar werd Sven 
Nijs voor Niels Albert. Afgelopen 

zondag ging Thijs van Amerongen
opnieuw naar België (Zonhoven), een
wedstrijd die mee telt voor het Super-
prestige klassement. Een wedstrijd 
met vele hoogte verschillen en veel 
zand passages. 
Thijs kreeg al vrij snel last van de
rug, daardoor was de uitslag ook ge-
lijk minder, hij werd uiteindelijk 13e.
De zege ging naar Nijs voor Albert.
Ook andere RTV’ers reden een wed-
strijd, Martin Weijers uit ‘s Heeren-
berg en Peter Makkink uit Hengelo
reden het district kampioenschap
in Almelo. Masters 40+ Martin reed 
lek en moest van wiel wisselen en 
zo behaalde hij een 23e plaats. Peter
Makkink werd 11e. Marcel Scheffer
uit Zelhem werd winnaar. De RTV 
Vierakker/Wichmond is volop bezig
met de organisatie van de 10e Rabo 
Kasteelcross Vorden op 30 December.
De eerste sponsors hebben alweer
toegezegd.

Thijs van Amerongen rijdt sterk
Vorden - De Vordense veldrijder 
Thijs van Amerongen is goed be-
zig, al vroeg in het seizoen reed 
hij al kort ,zelfs in een wereldbe-
kerwedstrijd in Pilzen Tsjechië 
reed hij naar een 9e plaats. Deze 
week reed hij een wedstrijd op de 
Koppenberg in Oudenaarde Bel-
gië.

De succesvolle Achterhoeks/Twentse 
Coverband BeatLine bijt de spits af 
voor een aantal te organiseren ‘Dans-
avonden’ waarvan bij ‘succes’ herha-
ling verzekerd is. Deze band speelt 
regelmatig in zowel kleine als grote 
zalen in Nederland en Duitsland. Het 
programma met veel herkenbare top-
hits uit de 60-er en begin 70-er jaren 
doet het zeer goed bij het publiek. De 
band bestaat uit twee ex-Flames en 
twee ex-Honest Men leden, aangevuld 

met een verrassende ‘rookie’-zanger. 
Deze laatste is oud-Doesburger en 
broer van de vroegere Jibs-zangeres 
Karin Nijhuis. 
Beatline speelt in de traditionele 
beat-rock bezetting: bas-, slag- en so-
logitaar met drums en zang. Zowel 
de ‘Beat’ als de befaamde ‘Shadows-
sound’ doen de herinneringen van 
het publiek weer terug gaan naar de 
beruchte en geliefde 60er jaren. Op 
deze dansavond zult u dus beat- en 

rocknummers van o.a. de Stones, 
Shadows, Cliff Richard, CCR, Roy 
Orbison, Elvis, Them, en vele andere 
toppers van toen kunnen horen on-
der de titel ‘Back to the Sixties’ Stil 
zitten is er bijna niet bij, dus dans-
schoenen aan! 
Op deze avonden treft u ongetwijfeld 
vele vrienden en kennissen van vroe-
ger. Iedereen is dus van harte wel-
kom en wie dat wil mag in de pauze 
‘Brommers Kieken’. 

De zaal is open vanaf 20.30 uur en 
de muziek begint te spelen om 21.00 
uur. Einde van deze eerste dansavond 
is om 1.00 uur. Meer informatie en 
reserveringen via de website: 
www.ffnaarsteef.nl of (0314) 380707.

Dansavonden bij FF naar Steef in Hummelo

Hummelo - FF naar Steef aan de Dorpsstraat 1 wil behalve onderdak 
bieden aan andere organisatoren ook zelf starten met een aantal ac-
tiviteiten en feesten. De voorgenomen activiteiten zijn divers en va-
rieren van kleinschalige ontmoetingen tot grote happenings. Met een 
‘Back to the Sixties’ dansavond op zaterdag 24 november wordt hier-
mee een begin gemaakt.

UIT: Apollo ‘70 GC1-Quintus GC2: 11-
2, Reehorst HS2-Quintus HS2: 16-16, 
UGHV HA1-Quintus HA1: 1-13, Achil-
les/Unive HS3-Quintus HS1: 25-15, 
UGHV DS3-Quintus DS1: 11-15

THUIS: Quintus HB1-Reflex HB1: 12-
18

H A N D B A L

En dan te bedenken dat andere ver-
enigingen het hele jaar voor de wed-
strijden trainen, vaak meerdere uren 
per week. De meisjes van WIK oefe-
nen één uur in de week. Voor deze 
wedstrijd is zes weken geoefend. WIK 
vind het belangrijk dat er recreatief 

gegymd wordt. Met veel plezier en
ruimte voor andere gymonderdelen,
zoals touwzwaaien of een estafette.
Ook jongens kunnen daarom mee
doen aan de lessen. Er wordt op indi-
vidueel niveau gegymd. WIK geeft les
aan peuters/kleuters vanaf 3 jaar, 2
kindergroepen en 1 volwassen groep
(grondgym). Alle lessen (met uitzon-
dering van de volwassenen) worden 
door twee leidsters gegeven. Voor 
meer informatie kan men bellen Ja-
net Hesselink, telefoon 551555.
De uitslag van de wedstrijd in Lo-
chem: een 1e plaats voor Mandy Rou-
wenhorst, Joanne Steenblik en Roos
Radema. Een 2e plaats voor Eline
Brummelman en een 3e plaats voor
Lara Wilbords.

WIK: Willen Is Kunnen
Wichmond - Afgelopen zater-
dag deden er 12 meisjes van de 
gymvereniging WIK in verschil-
lende leeftijdscategorieën mee 
aan gymwedstrijden in Ruurlo. 
En ‘Willen Is Kunnen’, de naam 
van de gymvereniging, werd meer 
dan waar gemaakt. Onverwacht 
vielen er vijf meisjes in de prij-
zen. Drie eerste, een tweede en 
een derde prijs

Hengelo - Uitslagen SV Quintus van 4 november:
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Ze verrassen tientallen bedrijven en 
organisaties in de regio en overhandi-
gen hen een unieke bidon met daar-
in alle informatie over dit grootse 
wielerevenement. Het Achterhoek 
WielerSpektakel wordt dit jaar voor 
de tweede keer georganiseerd door 
Kanjers voor Kanjers, samen met wie-
lertourclub De Slinge (Varsseveld) en 
de Robert Gesink Fanclub. Vele pro-
minente renners, waaronder Robert 
Gesink, Tristan Hoffman en Jeroen 
Blijlevens fietsen op deze dag voor 
het goede doel. De opbrengst van 
het Achterhoek WielerSpektakel is 
namelijk bestemd voor Kanjers voor 
Kanjers.Bedrijven die op zoek zijn 

naar een niet-alledaagse manier om 
aan relatiebeheer of teambuilding te 
doen, kunnen verschillende VIP- ar-
rangementen afnemen en zo de toer-
tocht fietsen in het gezelschap van 
een echte topper uit de wielersport. 
Frank Arendsen van Volvo Harrie 
Arendsen is in Ruurlo de eerste die 
uit handen van de fietsers een unie-
ke bidon in ontvangst neemt. Frank 
Arendsen: ,,Wat een leuke en origi-
nele actie! Wij dragen Kanjers voor 
Kanjers al lang een warm hart toe 
en ondersteunen hen waar mogelijk. 
Zij zetten zich in voor alle kinderen 
in de Achterhoek waarvoor het niet 
vanzelfsprekend is dat ze sporten en 

spelen. Een prachtig doel waar wij 
volledig achter staan!”Op zaterdag 24 
november opent Volvo dealer Harrie 
Arendsen officieel de deuren van hun 
nieuwe vestiging in Ruurlo. Kanjers 
voor Kanjers is door de autodealer uit-
genodigd om bij de opening aanwezig 
te zijn, maar ook om de stichting te 
promoten. Daarnaast heeft Kanjers 
een rol in de officiële openingshan-
deling, namelijk het met graffiti be-
spuiten van een gloednieuwe Volvo. 
Dit gebeurt samen met zo’n vijftien 
kinderen die een beperking hebben.
Volvodealer Harrie Arendsen is een 
belangrijke sponsor van Kanjers voor 
Kanjers. Met maar liefst twee teams 
fietsen zij op zondag 25 november de 
Kanjers voor Kanjers Veldtoertocht 
voor het goede doel. 
Kijk voor meer informatie op 
www.achterhoekwielerspektakel.nl 
of www.kanjersvoorkanjers.nl

Tijdens officiële opening nieuwe vestiging

Kanjers voor Kanjers ‘overvalt’ 
Volvo dealer

Ruurlo - Ze hadden er voor kunnen kiezen alle bedrijven per post te 
benaderen, maar dat vonden ze te gewoon. Ze hebben een beter plan: 
Kanjers voor Kanjers gaat op de racefiets door de Achterhoek om be-
drijven uit te nodigen op zondag 25 november mee te fietsen tijdens 
het Achterhoek WielerSpektakel.

Namens Stichting Kanjers voor Kanjers overhandigt Maikel Sellink aan Frank Arendsen bij de nieuwe vestiging van Volvo Harrie Arendsen 
in Ruurlo een bidon in t kader van de Kanjers Veldtoertocht.

Wat is: A. Humkessoep: Soep met worst, vlees en stukjes snijbonen. 
“I’j könt neet raonn wa’w kriegt: humkessoep.”

 B. Kattenkarmissen: 
1. “Dee zee’j op alle kattenkarmissen.” Die tref je op alle 

feesten (ook daar waar ze eigenlijk niet bij hoort).
2. “Nao alle kattenkarmissen hen gaon.” Naar alle feesten 

gaan.

 C. Hendeg: 
1. Gemakkelijk. “’t Kan hendeg verkeerd gaon.”
2. Waarschijnlijk. “Ze is hendeg al viefteg ewest.”
3. Tenger. “ ’n Hendeg deerntjen.”

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Sinds 1 oktober doen jong en oud 
hun uiterste best om het Dierenver-
zamel- en doeboek van 204 verschil-
lende Superdierenkaartjes compleet 
te maken. Supermarktmanager Den-
nis Vriezen van Albert Heijn in Hen-
gelo Gld. nodigt iedereen van harte 
uit om naar de ruilmiddag te komen 
op woensdag 7 november. 

De ruilmiddag begint om 15.00 uur
en duurt tot 16.00 uur.

WERELD NATUUR FONDS
De Superdieren-spaaractie komt
voort uit een samenwerking tussen
het Wereld Natuur Fonds en Albert
Heijn. Albert Heijn werkt sinds 2007
samen met het Wereld Natuur Fonds
om oplossingen te vinden voor ver-
schillende vraagstukken op het ge-
bied van duurzaamheid. 

Met deze spaaractie willen we jong
en oud op een leuke manier laten 
ontdekken hoe lollig en soms ook
bedreigd alle dieren zijn. Spelender-
wijs komen verzamelaars meer over
hun eigenschappen te weten en hoe
belangrijk het is om de bedreigde Su-
perduperdieren te beschermen.

Superdieren ruilmiddag op 
woensdag 7 november
Maak je Superdierenverzamel- en doeboek compleet bij Albert 
Heijn in Hengelo Gld.

Hengelo Gld. - alle lolbroeken ver-
zamelen?! Mis jij nog de Wobbe-
gong in de categorie ‘Dieren met 
lollige namen’? Of het Vliegend 
draakje uit de categorie ‘Dieren 
die iets tevoorschijn toveren’? Op 
woensdag 7 november willen we 
iedereen de mogelijkheid geven 
om de dubbele Superdierenkaart-
jes te ruilen voor nog ontbreken-
de kaartjes.

Er wordt gereden met een zevental 
grote zijspannen. Ook zullen er mo-
torrijders met grote namen in deze 
tak van sport aan de start verschij-
nen, waaronder de tienvoudig We-
reldkampioen Daniël Willemsen en 
zijn broer Marcel. En natuurlijk niet 
te vergeten de jonge GP rijder Bjorn 
Roes uit de Heelweg. Ook zullen hier 
vele streekgenoten aan de start staan. 
Ook zijn de Kids and SideCars jeugd 

zijspannen niet meer weg te denken 
bij dit gebeuren. Kinderen kunnen 

ook bij deze teams naar hartelust een 
paar rondjes meerijden. Zoals bij de 
volwassenen zijn hier ook al een paar 
aansprekende teams die meerijden. 
Zij hebben hun talenten in hun nog 
jonge carrière al bewezen. Dit jaar bij-
voorbeeld zijn de neefjes Keuben 15 
en 16 jaar uit ’s Heerenberg en Wehl 
met hun opvallende Linkse-Span, in 
hun eerste jaar bij de KNMV op een 
15e plaats geëindigd en bij de natio-
nale MON 3e in het Kampioenschap. 
 Ook komen er diverse plaatselijke 

rijders aan de start. Zoals Koen Her-
mans/Roy Bijenhof,  beide uit Henge-
lo en alle twee vijftien jaar jong. Deze 
jonge mannen hebben al hele goede 
resultaten behaald. Dit jaar zijn ze 
bij de MON op een tweede plaats in 
het Nationale kampioenschap geëin-
digd en op een eerste plaats bij de 
streekwedstrijden. Ook zijn ze club-
kampioen van de Halmac Halle. 
Bij de Kids zullen nog meer streekrij-
ders van de partij zijn. Zij zullen na-
tuurlijk hun beste beentje voorzet-
ten. Dit alles begint om 13.00 uur. 
Vooraf inschrijven is mogelijk in de 
grote tent. Tot slot is er ’s avonds live 
muziek.

Zaterdag 10 november

Kids and SideCars bij opstapdag Veldhoek
Veldhoek - Zaterdag 10 november wordt er weer een Opstapdag ge-
houden aan de Stellingweg 2 in de  Veldhoek. Het is een motorsport 
evenement voor jong en oud. De aanvang is om 13.00 uur.

 In deze sfeer ontstond ‘Magic Butter-
fly’ en menige fuif en feest werd voor-
zien van livemuziek. Magic Butterfly 
leek een goede toekomst tegemoet te 
gaan. Maar men werd ouder, kreeg 
andere belangen, werk, verkering en 
zoals in elke band de ruzietjes over 
de muzikale zeggenschap en ook The 

Magic Butterfly ging daardoor ter zie-
le.  In 2003 werd het idee opgevat om 
bij de 50e verjaardag van de vrouw 
van een bandlid een paar nummers 
in de oude bezetting te spelen. Het 
optreden op de bewuste verjaardag 
was een succes, en de bandleden 
besloten de geleende spullen terug 

te brengen en zelf te investeren in 
de benodigde apparatuur en instru-
menten.  In de afgelopen tijd hebben 
enkele wisselingen in de band plaats-
gevonden en momenteel bestaat de 
band uit de volgende bezetting: Wim 
Evers (gitaar), Henk Buunk (bas), Roel 
Huizinga (gitaar en zang), Gerhard de 
Greef (drums), Jos Sesink (keyboard/
trekharmonica) en geluidsman Henk 
Harmsen.   Het doel is om tijdens een 
optreden de sfeer uit de jaren 60 en 
70 op het publiek over te brengen. Dit 
lukt ze prima en ze doen dit met veel 
elan en plezier. 

Op 14 november zullen ze met veel 
plezier proberen om café De Tol in de 
Wittebrink plat te spelen, aanvang 
om 21.00 uur en de entree gratis.

Magic Butterfly speelt in café 
De Tol Wittebrink
Wittebrink - Magic Butterfly, the sound of the 60’s/70’s, is een pop/
rock band die de jaren 60 en 70 weer helemaal doet herleven. Eind 
jaren zestig besloot een vriendengroepje uit Hengelo Gld. om, in na-
volging van Beatles en Rolling Stones en in Nederland onder andere 
Q65 en Brainbox, een bandje te beginnen. In die tijd had bijna iedere 
jongen van hun leeftijd wel een gitaar, maar een bandje oprichten 
was nog wel wat anders, want gitaarversterkers waren er nauwelijks. 
Vaak deden oude radio’s en bandrecorders dienst als versterker. Er 
werden ‘plank’ gitaren aangeschaft en op de pick-up werd geluisterd 
naar gemakkelijk te spelen nummers van de beroemde bands die als 
voorbeeld dienden.

Buitenstate is een samenwerkings-
verband van NVM makelaars die ge-
specialiseerd zijn in bemiddeling van 
onroerend goed in het buitengebied. 
Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Ma-
kelaars werd door directeur Arthur 
Matien gekenmerkt als “een kantoor 
dat vol enthousiasme en met veel cre-
ativiteit de online focus van Buiten-
state goed weet te benadrukken”. 

INNOVATIEVE MARKETING EN 
NIEUWE MEDIA
Zo is het nieuw te openen kantoor in 
Vorden helemaal in een Buitenstate 
jasje gehesen en loopt het kantoor 
voorop met de uitstraling van het 
label op de eigen website. Ook de po-
sitieve en actieve inbreng en het mee-
denken bij de nieuwe ontwikkelin-
gen van de formule worden geroemd.

EXPERTISE IN HET BUITEN-
GEBIED
Bij de aan- of verkoop van een woning
in het buitengebied spelen veel fac-
toren mee, de bemiddeling gaat hier
verder dan bij een ‘doorsnee’ woning.
De Buitenstate makelaar is het aan-
spreekpunt voor vragen bij wijzigin-
gen in wet- en regelgeving, het be-
nutten van subsidies als een ruimte
voor ruimte regeling en inzicht in 
toekomstige bestemmingsplannen. 
Al dit soort zaken is van belang bij
het behoud van rust en ruimte in het
buitengebied en worden door deze
gespecialiseerde makelaars onder de 
loep gelegd. De agrarische achter-
grond van de kantoren en jarenlange
ervaring in het buitengebied zijn van
belang bij de toetreding van de ma-
kelaars.

Van Zeeburg, Luimes en Lebbink 
Makelaars wint Buitenstate Award 2012

Regio - Van Zeeburg Luimes & Lebbink Makelaars heeft dit jaar de
landelijke Buitenstate Award 2012 in de wacht gesleept. Deze prijs
wordt uitgereikt aan de meest actieve en innovatieve deelnemer die
makelaarslabel Buitenstate het best weet te promoten en te benutten.

Bert Lebbink (rechts) van Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars krijgt de Buitenstate
Award 2012 aangereikt uit handen van directeur Arthur Matien.
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Koning Winter staat voor de deur en brengt weer sneeuw en kou. Zorg dat uw auto er klaar voor is. 

Met de Peugeot Wintercheck wordt uw auto op maar liefst 29 punten gecontroleerd. Kom op zaterdag 

10 november a.s. tussen 8.30 en 15.00 uur bij ons langs. Dat kan zonder afspraak en bovendien kost 

het op de Winterstartdag helemaal niets! 

Daarnaast krijgt u ook nog eens de gratis ResQMe, zolang de voorraad strekt, 

en tot 25% korting op de winteraanbiedingen. Kom langs en u staat niet in de kou.

 DOE DE PEUGEOT
WINTERCHECK

OP 10
NOVEMBER

GRATIS!

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  

Tel.: (0575) 46 19 47 www.ridderhof.peugeot.nl

RIDDERHOF

TEGOEDBON VOOR EEN GRATIS 

WASBEURT BIJ AUTOWASCENTRUM 

DE HOGE VOORT

GRATIS KOM ERWTENSOEP 

TERWIJL U WACHT!

RATIS
ENTRRRRRRRRRRRRUMUMMUM UMUMUM 
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Praktijk voor:

Jansen van den Berg BV

“Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn 
in het behandelen van oncologische 

en lymfe patiënten?”

De Molenkolk

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

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

Lijbrandt,
glasvezel,
klaar.
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DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
7251 DG Vorden

DPC Solutions
Markt 1
7021 AA Zelhem

MWTS Steenderen
De Berken 9
7221 GH Steenderen

RTV Rutjes
Bronkhorsterweg 4
7221 AC Steenderen

Ontvang een 
VVV Cadeaubon 
t.w.v. € 25,-Kom op 24 nov  

en 1 dec a.s.  
naar uw Lijbrandt adviseur

www.lijbrandt.nl        088 555 25 40 

AB
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2

‘Glasvezel is gewoon  
supermakkelijk en 
voordelig… klaar!’

CESAR KOZIJNEN BV | VLIJTSTRAAT 11, 7005 BN DOETINCHEM  |  T. 0314-622308  |  INFO@CESARKOZIJNEN.NL  

WWW.CESARKOZIJN.NL  OOK OP ZATERDAG GEOPEND VAN 9.00 TOT 13.00 UUR

MOOI, DUURZAAM, ONDERHOUDSVRIJVOOR ELK WONINGTYPE

WIE SLIM IS KOMT NAAR CESAR: 
WIJ PRODUCEREN ZELF!
EN DAT MAAKT DE KEUZE TOCH DIRECT EENVOUDIGER? 
KUNSTSTOF KOZIJNEN, DEUREN EN LUIKEN DIRECT VANAF 
ONZE EIGEN PRODUCTIEAFDELING OP MAAT GELEVERD EN 
GEMONTEERD MET ABSOLUTE KWALITEITSGARANTIE!

INBRAAK- EN GELUIDWEREND, ENERGIEBESPAREND

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
IN GEGARANDEERD DE BESTE
PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

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 bad-
kamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot 
montage.
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Geef u op voor de informatieochtend
op 17 november van 09:30 tot 12:00 uur.

Kijk op www.ivn.nl/oost-achterhoek 

Of bel / mail:
IVN Oost-Achterhoek: Gertrude Bomer

Tel.: 0545-472457

E-mail: gertrudebomer@chello.nl

IVN-Noord Midden Achterhoek: Edith van Eijk

Tel.: 06-30177156

E-mail: e.vaneijk@gmail.com

Opgave voor 
de IVN Cursus 

Natuurgids
kan nog net!!!

T

Te huur gevraagd:
Landbouwgrond voor de teelt van

aardappelen en/of maïs

Tevens te koop aan huis:

consumptie aardappelen

A. Masselink
tel. 06-53966991
Covikseweg 13
Steenderen

Zat. 10 november

in het café

PRINSEN-
BAL
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Ter stimulering van een zo groot 
mogelijk (gericht) publiek naar 
de expositielocaties komt er een 
- nieuw vormgegeven – gebruiks-
vriendelijke full-colour brochure 
(drukkwaliteit). Daarin komt o.a. 
informatie over alle deelnemers, 
kunst- en cultuuractiviteiten, foto’s 
van kunstwerken en plattegron-
den. Routes langs de deelnemers 
worden aan bezoekers apart ter be-
schikking gesteld. Voor de Kunst-
10daagse Bronckhorst 2013 wordt 
de website www.kunst10daag-
sebronckhorst.nl geactualiseerd.
De organisatie draagt zorg voor alle 
PR-activiteiten op lokaal, regionaal 
en landelijk niveau. Ook maakt de 
organisatie gebruik van social me-
dia. 

In tegenstelling tot voorgaande 
jaren komt er geen overzichtsten-
toonstelling. Wel wordt er een 
feestelijke openingsbijeenkomst 
georganiseerd voor deelnemers, ad-
verteerders, pers en andere direct 
betrokkenen waarin uiteraard het 
kunstaanbod van de Kunst10daagse 
Bronckhorst 2013 aandacht krijgt. 
Om de activiteiten tijdens de Kunst-
10daagse Bronckhorst goed te laten 
verlopen heeft de organisatie een 
aantal regels opgesteld. 

Hieronder volgen de mogelijkhe-
den en voorwaarden tot deelname: 
Deelnemers zijn of van vrijdag 3 
mei t/m zondag 12 mei geopend 
(dus alle tien de dagen) of op 3, 4 en 
5 mei en op 9, 10, 11 en 12 mei (ze-
ven van de tien dagen). Dit onder-
scheid zal duidelijk in de brochure 
worden aangegeven. Wanneer door 
bijzondere omstandigheden niet 
aan deze openingstijden kan wor-
den voldaan kan deelnemer over-
leggen met de voorzitter van de 
werkgroep.
Alle deelnemers hanteren op de 
openingsdagen (minimaal) de ope-
ningstijden van 11.00 tot 17.00 uur.
Deelnemende kunstenaars hoeven 
niet in de gemeente Bronckhorst 
te wonen, voorwaarde is dat de ex-
positieruimte binnen de gemeente-
grenzen ligt.
Het deelnemersbedrag is € 100,= 
(excl. BTW). De deelnemersbijdrage 
geeft recht op 1/3 pagina in de pro-
grammabrochure (adresgegevens, 
korte tekst en 2 foto’s).
Op de website is ruimte om maxi-
maal 5 foto’s te plaatsen. De tek-
stinformatie is hetzelfde als in de 
brochure.
Galeriehouders e.a. die werk van 
meer dan twee kunstenaars expo-
seren, adviseren wij meer ruimte 

te kopen in de brochure (2/3 pagina
of meer), opdat werk van alle kun-
stenaars kan worden gepromoot. 
Dit geeft recht op evenredig meer 
ruimte op de website (ook voor 
kunst- en cultuuractiviteiten bui-
ten de Kunst10daagse).

Op alle locaties dient ‘de vlag’ van
de Kunst10daagse Bronckhorst te
hangen. Dit vergemakkelijkt de 
herkenbaarheid voor de bezoekers.
Hebt u nog geen vlag, dan kunt u
deze bestellen. Dit kan in de vorm
van een schuine broekvlag met 
stok, beachvlag of banner voorzien
van logo. De kosten variëren van €
35 - € 150 (excl. BTW), afhankelijk
van de keuze. Dit is een eenmalige
aanschaf, volgende jaren kunt u ze
weer gebruiken. 
Wie wil meedoen, meldt zich zo 
spoedig mogelijk aan (deadline voor
aanmelding is 20 november 2012)
door onderstaand deelnemersfor-
mulier volledig in te vullen. Na 
deze aanmelding als deelnemer,
wordt rond 1 december 2012 een
e-mail van de organisatie verzon-
den met daarin de procedure met
betrekking tot het aanleveren van 
adres-, programmagegevens en fo-
tomateriaal en dergelijke.

De werkgroep hoopt dat velen hun
enthousiasme delen en als deelne-
mer (weer) willen participeren om 
de Kunst10daagse 2013 in Bronck-
horst tot een groot succes te ma-
ken. De werkgroep Kunst10daagse 
Bronckhorst 2013 bestaat dit jaar 
uit Irene Burger, Anneke van der
Meer, Frank Mulder, Marian Ooste-
rink en Hans van Osch.

Deelnemen aan Kunst10daagse 
Bronckhorst 2013

Bronckhorst - In de periode van vrijdag 3 t/m zondag 12 mei 2013 
zal de Kunst10daagse Bronckhorst alweer voor de zevende keer 
worden georganiseerd. De Stichting Kunst&Cultuur Bronckhorst 
heeft een werkgroep ingesteld die enthousiast er de schouders on-
der zet om de Kunst10daagse Bronckhorst 2013 succesvol te laten 
verlopen. Hiervoor is allereerst nodig dat zoveel mogelijk kunste-
naars, galeries en organisaties die kunst in de gemeente Bronck-
horst faciliteren, participeren in de Kunst10daagse Bronckhorst. 
Vandaar deze oproep. Om zoveel mogelijk kunstenaars de moge-
lijkheid te bieden deel te nemen zijn de deelnemerskosten zo laag 
mogelijk gehouden.

Tijdens zijn lezing op woensdag 
14 november a.s. zal Vincent Rik-
kerink uit Harreveld, stilstaan bij 
de werkelijke betekenis van het 
leven vanuit  Eenheidsbewustzijn. 
Sommigen omschrijven dit als het 
leven vanuit de 5e dimensie. Er zal 
inzicht gegeven worden in de ken-
merken hiervan, en onze strijd en 
die van het ego daarbij om de du-

aliteit weer los te laten. Een onder-
werp waarbij ook de Lichtwereld 
aanwezig zal zijn om ons te helpen 
in onze groei. In het universum 
waarin wij aanwezig zijn ervaren 
wij de dualiteit, ofwel de afgeschei-
denheid van het Goddelijke.

Vanuit ‘Eenheid” zijn we dit uni-
versum in de hoogste dimensies 
naar binnen gegaan en zijn we 
steeds verder afgedaald naar de la-
gere dimensies. Uiteindelijk zijn we 
op aarde in de 3e dimensie terecht 
gekomen. Op aarde kunnen we als 
mens de dualiteit tot in de stof er-
varen.

In de Lemurische tijd op aarde 
leefden we ook nog in “Eenheid”, 
echter in een collectief bewustzijn. 

Via een lange weg zijn we daarna
steeds dieper in de stoffelijke duali-
teit afgedaald. Toen we de dualiteit
tot in de onderste chakra’s hadden
ervaren, zijn we begonnen aan de 
weg terug naar ‘huis’. Nu zijn we 
bezig om de dualiteit in ons hart te
overwinnen en om de Eenheid in
onszelf, niet langer collectief maar
nu als individu, te realiseren. Onze
bewustzijnsgroei en de veranderin-
gen zijn precies zoals de Maya’s al
een hele lange tijd geleden konden
voorspellen.

Zie ook www.verenigingparabool.
nl voor het programma. Reserveren
via: secretariaat@verenigingpara-
bool.nl of tel.0544-724214. Voor 
aanvangstijden, entreeprijzen zie 
het contactje elders in deze krant.

Leven vanuit Eenheidsbewustzijn
Regio - De lezing ‘Leven vanuit 
Eenheidsbewustzijn’ wordt ge-
organiseerd door Vereniging 
Parabool, die meerdere lezin-
gen organiseert op spiritueel en 
alternatief gebied. De lezing zal 
plaatsvinden in Zalencentrum 
‘t Witte Paard, Ruurloseweg 1 
te Zelhem. Leden hebben gratis 
toegang.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PROCESTECHNOLOOG M/V   
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VCP1062998

Werkzaamheden 
Je werkt binnen de afgesproken kaders van technologie, budget en 
tijdsplanning diverse projecten uit. Geeft in- en extern presentaties 
over technologieën ter ondersteuning van de verkoop en agenten. 
Daarnaast zal de kandidaat kennis verzamelen en overdragen op 
het gebied van bestaande en nieuwe (marktconforme) technologie-
en evenals het onderhouden van contacten met interne en externe 
partijen ten behoeve van nieuwe R&D-voorstellen. 

Functie eisen 
-  Een HBO-/academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur richting 

chemische technologie;
-  Inzicht in werktuigbouwkundige begrippen en apparaten;
-  Minimaal 3 jaar ervaring in een proces-/R&D functie;
-  Uitstekende beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord 

en geschrift;
-  De juiste kandidaat is enthousiast, gedreven en kan zelfstandig 

werken.

MONTEUR TECHNISCHE DIENST M/V  
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO1063921 
 
Werkzaamheden
In deze functie werk je zelfstandig in het kader van het preventief 
en correctief onderhoudssysteem voor de productiemiddelen en 
installaties. Tevens bent je verantwoordelijk voor het lokaliseren 
en verhelpen van storingen. Voor deze functie geldt, dat je na 
een inwerkperiode ook gaat deelnemen aan storingsdiensten op 
periodieke basis.
 
Functie eisen
-  MBO opleiding richting WTB aangevuld met diverse cursussen 

zoals hydrauliek, pneumatiek, besturingstechniek, industriële 
automatisering, Gebouw Beheers Systeem (GBS) en VCA.

MONTEUR HYDROLIEK M/V  
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VIO1057199

Werkzaamheden
Als Proces operator ben je verantwoordelijk voor het bedienen, 
instellen en regelen van het geautomatiseerde productieproces. Je 
werkt in 5 ploegendienst. Je verricht controles (dynamisch en sta-
tisch) je analyseert en interpreteert resultaten, je spoort oorzaken 
op bij afwijkingen en kritische situaties en grijpt zonodig in overleg 
met je shift supervisor. Daarnaast constateer en rapporteer je 
afwijkingen in de werking van het machinepark. Je handelt volgens 
de geldende procedures de TD werkzaamheden af middels proces-
technische ondersteuning en controleert of deze werkzaamheden 
conform opdracht zijn uitgevoerd. 

Functie eisen
-  VAPRO- / MTS Procestechniek of gelijkwaardig;
-  Automatisering: MS office applicaties evenals specifieke kennis 

van SAP is een pré;
-  Kennis van productielijnen w.o machinepark grond en hulpstoffen;
-  Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
-  Je bent bereid tot het werken in 5 ploegendienst.

LASSER M/V  
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK1061857
 
Werkzaamheden
Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zoeken wij per direct 
een lasser. Je hebt ervaring met zowel Mig Mag als Tig-laswerkzaam-
heden. De werkzaamheden zijn in 2 ploegendienst,

Functie eisen
-  Ervaring als lasser;
-  Vaardig in Mig Mag- en Tiglassen;
-  2 ploegendienst.

PROJECTENGINEER M/V  
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK1063935

Werkzaamheden
Wij zoeken een tijdelijke (4-6 maanden) ondersteuning van het ver-
koopteam Nederland & Export (Zwitserland, Scandinavië, en Oost 
- Europa). Samen met enkele collega’s ben je verantwoordelijk voor 
de ondersteuning van de verkoop in Nederland, Zwitserland, Scan-
dinavië en Oost - Europa. Je assisteert en ondersteunt verkopers 
tijdens het verkoopseizoen. Je maakt offertes, beantwoordt vragen 
van klanten en je bent verantwoordelijk voor de levertijdbewaking 
en een correcte administratie. Daarnaast voer je allerlei ondersteu-
nende en administratieve taken uit voor de afdeling.

Functie eisen
- Je bent in het bezit van een MBO-diploma en je hebt ruime 

ervaring in een commerciële / administratieve functie of je bent 
recent afgestudeerd aan het HBO (commerciële richting);

- Ruim 1 jaar werkervaring; 
- Je spreekt goed Engels en eventueel Duits; 
- Je bent flexibel en stressbestendig.



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 45 van

5 t/m 10 novemberwww.ah.nl

H E N G E L O 

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Spaar nu voor
het állerfijnste kussen!

Bij besteding van elke 10 euro 
aan boodschappen, ontvangt 

u een zegel.
Met een volle spaarkaart 
van 10 zegels + een 

bijbetaling 
van slechts  € 9,99

ontvangt u een hoofdkussen 
(t.w.v. € 29,95!!).

Extra veel Bonusvoordeel


