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Sparta is niet alleen de oudste sport-
vereniging in Vorden, maar ook een 
club met door de jaren heen, hon-
derden leden. Thans telt Sparta nog 
altijd 120 leden, zo op het hoog nog 
een respectabel aantal, maar toch 
grote zorgen. Tijdens een gesprek 
met voorzitter Wenneke Zweverink 
en wedstrijdsecretaris Anita Berend-
sen rees zelfs de vraag of Sparta na 
volgend voorjaar nog wel zal bestaan 
! Wenneke Zweverink: ‘ We hebben 
niet alleen een tekort aan bestuursle-
den en juryleden, maar wat nog veel 
erger is en tevens onze grootste zorg, 
over een paar maanden hebben we 
geen leidsters meer’, zo zegt ze.
Van de vijf bestuursleden bij Sparta 
hebben er drie te kennen gegeven dat 
ze aan het eind van het verenigings-
jaar (februari 2012) willen stoppen. 
Nieuwe kandidaten vinden, is nog 
steeds niet gelukt. Ondanks verschil-
lende pogingen van het huidige bes-
stuur van Sparta is het evenmin ge-
lukt om mensen enthousiast te krij-
gen voor het volgen van een jurycur-
sus, met als doel om namens Sparta 
te jureren. Wenneke Zweverink: ‘Het 
grootste probleem is echter dat onze 
trainster Gerrie Kappert, die al 23 jaar 

aan Sparta is verbonden er mee stopt. 
Haar man wordt 65 en dan willen bei-
den van hun pensioen gaan genieten. 
Dus stopt Gerrie in het voorjaar met 
lesgeven aan de kinderen. Nog een 
probleem, Mellanie Jansen, trainster 
van onze selectie gaat binnenkort 
verhuizen en kan daardoor de selec-
tie ook niet meer trainen.

We hebben intussen al heel tijd be-
steed aan het vinden van leidsters. Ik 
heb er echt slapeloze nachten van. 
Ook pogingen bij gymverenigingen 
in de buurt om te kijken of daar nog 
een leidster is die ook Sparta kan 
helpen, is op niets uitgelopen. Ster-
ker nog, ook in de regio kampt men 
met een tekort aan leidsters’, zo zegt 
Wenneke met een diepe zucht. Mo-
menteel heeft Sparta in de catego-
rie 4 t/m 12 jaar met 70 gymnasten, 
een florerende jeugdafdeling. Verder 
een damesgroep van 30 plussers en 
een groep van 60 plussers. Anita Be-
rendsen: ‘Een heren-afdeling hebben 
we helemaal niet meer, bij de jeugd 
hooguit vijf jongens’, zo zegt ze. 

Wenneke en Anita weten maar al te 
goed waar de schoen wringt. Vroeger 
kwamen de kinderen al op heel jonge 
leeftijd bij de gym, omdat de leeftijds-
grens bij bijvoorbeeld voetbal en vol-
leybal hoger was gesteld. Thans kan 
men ook al vanaf vijf jaar voetballen 
en volleyballen. In de categorie vanaf 
16 t/m 30 jaar heeft Sparta vrijwel 
geen turnsters. 

Anita: ‘Veel jonge vrouwen gaan lie-
ver naar een sportschool, daar kun-
nen ze hun eigen tijd indelen. Toch 
wel jammer voor onze vereniging 
want wij hebben in de meidengroep 
t/m 15 jaar zeer talentvolle turnsters 
en die zouden we heel graag langer 
aan onze club willen binden. Jammer, 
maar het is niet anders’, zo zegt ze.
Wenneke: ‘We kunnen gerust stel-
len dat wij als bestuur inmiddels de 
noodklok hebben laten luiden. Als 
er geen oplossing komt zijn wij he-
laas genoodzaakt om verstrekkende 
maatregelen te nemen en dat kan 
wel eens het einde van Sparta beteke-
nen’, zo zegt ze. Anita en Wenneke 
hopen dat met name de ouders van 
de gymnasten de koppen bij elkaar 
zullen steken om Sparta uit de im-
passe te helpen en dat deze ouders 
een positief e- mailtje zullen sturen 
naar spartavorden@hotmail.com 
of een belletje naar Wenneke Zwe-
verink 06-28744913. Toch hebben 
de dames ook positief nieuws over 
Sparta te melden en wel over de wan-
delvierdaagse die de turnvereniging 
al bijna een halve eeuw organiseert. 
Wenneke Zweverink: ‘Die wordt ook 
vanuit het bestuur georganiseerd. 
Voor dit evenement kunnen we altijd 
nog voldoende vrijwilligers vinden. 
Gelukkig maar, want de wandelvier-
daagse trekt gemiddeld zo’n 600 tot 
700 wandelaars. Dit evenement is in 
de gemeenschap Vorden niet meer 
weg te denken. En dat moet vooral 
zo blijven’, zo zegt ze.

Gebrek aan bestuursleden, juryleden en leiding

Voortbestaan gymvereniging 
Sparta in gevaar

Vorden - De gymnastiekvereniging Sparta werd op 8 januari 1923 
opgericht en is daarmee de oudste Vordense sportvereniging. Veel 
van de oudere generatie Vordenaren, zijn ooit in hun prille jeugd lid 
geweest van Sparta. De club was in de loop der jaren op diverse plek-
ken in Vorden gehuisvest. Zo o.m. in de gymzaal van de voormalige 
MULO school aan de Smidsstraat, later in het gymnastiekgebouw 
langs de Vordensebeek (thans Baaksebeek genoemd) en sinds de      
zeventiger jaren in sporthal ’t Jebbink. De twee eerst genoemde       
locaties hebben plaats moeten maken voor woningbouw.

Wenneke Zweverink en Anita Berendsen
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Bezoek onze vernieuwde 
website of kom langs 

in onze showroom
www.businesspointtelecom.nl

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Dagschotels
ma: Hutspot met hachée € 12,50
di:  Boerenkool € 12,50
wo: Visproeverij € 29,50
 9 gerechtjes in 3 gangen

do: Wildproeverij, v.a. 15 oktober

vrij: Vleesproeverij, € 29,50
 9 gerechtjes in 3 gangen



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

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

Hervormde kerk Vorden:
Zondag 13 november 10.00 uur, Zendingszondag in de Herv. 
Kerk, ds. J. Kool.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 november 10.00 uur ds. F. Brandenburg

Gereformeerde kerk Vorden:
Zondag 13 november 10.00 uur, Zendingszondag in de Herv. 
Kerk, ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 13 november 10.00 uur, Zwennie Langwerden zwo 
dienst.

R.K. kerk Vorden:
Zondag 13 november 10.00 uur Woord- en communieviering.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 12 november 17.00 uur Eucharistieviering, pastoor 
Hogenelst Dameskoor.
Zondag 13 november 10.00 uur geen viering. 

Tandarts:
12-13 november W.A. Houtman, Vorden (0575) 55 22 53.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl
Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 
 Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Woonruimte te huur in 
Vorden, voor 5 maanden 
vanaf € 650 per maand. Bel 
06-21811791.

Komt er een metro in 
Hengelo? Kom kijken op 
fi lmavond Humor uut Hengel 
deel 2, maandag 28 novem-
ber Partycentrum Langeler 
aanvang 20.00 Voorverkoop
cafetaria Langeler. Info www.
kreunen-multimedia.nl Dat
wordt weer lachen!

Last van blad in uw dak-
goot? Geen nood, ik los het
voor u op. Bel 06 - 27373983

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

VUT-er zoekt voor 1 
dag(deel) in de week licht
administratief en/of logistiek 
werk. Tel: 06 - 13387676

Vlaai van de week

Walnootslagroomvlaai
6-8 personen € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Krentenwegge    5 plakken € 1,99
 Speculaasbrokken 2 st. € 2,50

Aanbiedingen geldig van di 8 t/m za 19 november.

Te huur SINT en 
PIET KOSTUUMS DS 
Design Molenkolkweg 33 
Steenderen 0575-452001

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

Dagmenu’s 9 t/m 15 november

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

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

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

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

Woensdag 9 november Uiensoep met kaascrouton / 1/2 
haantje bruin gebraden, jus, frieten, appelmoes en rauw-
kostsalade.

Donderdag 10 november Boerenkool, spekjes, verse 
worst, rookworst, zuurgarnituur en mosterd/ Vlaflip met 
slagroom.

Vrijdag 11 november Champignonsoep / Zalmfilet met dil-
lesaus, aardappelen en groente.

Zaterdag 12 november (alleen afhalen/bezorgen)
 Italiaanse cordon bleu met ham en kaas, aardappelsalade 
en groente / IJs met slagroom.

Maandag 14 november Tomatensoep / Spies de Rotonde, 
kruidenboter, aardappelen en groente.

Dinsdag 15 november Wiener Schnitzel met frieten en 
rauwkostsalade / IJs met slagroom.

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

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

even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Te huur in buitengebied 
Zelhem, half vrijstaande 
woning. Meer info bel 026- 
3703666

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

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

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

Gesprekspraktijk Van ziel
tot ziel (Vorden). www.intui-
tievepraktijk.nl

Te huur gr. huis 1000,- ex. 
per mnd in Veldhoek tel.
0573 461255 ben.bulten@
online.nl

Aanbiedingen geldig t/m maandag 14 november. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Alleen deze week!!!!
Bildstar aardappelen    10 kilo 3.95
Clementine mandarijnen    10 voor 2.99
Zoete muskaatdruiven    kilo 2.99
Nieuwe oogst sappige navels 10 voor 2.99
Huisgemaakte kipschotel met rijst,
+ GRATIS bakje rauwkost
naar keuze per persoon 6.95

Woensdag rauwkostdag!!!
Bij iedere aankoop bakje rauwkost gratis



Contactjes
vervolg

Rucola stamppot

ongemarineerd

Zo mooi....
Zo lief....
Zo klein...
Zo van ons...

Dankbaar en super trots zijn wij met de geboorte 
van 

Chris
Chris Wilhelm Velhorst 

Geboren zondag 6 november 2011
16:06 uur. 3445 gram. 52 cm

Trotse ouders:

Monique Althusius en Rik Velhorst

Ruurloseweg 44
7251 LM Vorden
06-18394344

20 jaar Veehandel Ch. Berendsen

&
25 jaar samen

Wilt u ons hiermee feliciteren dan bent u van  harte 
uitgenodigd op onze receptie op 25 november 
van 15.30 tot 17.00 uur bij Gasterij Winkelman,  
St. Janstraat 3 te Keijenborg.

Charles Berendsen en 
Marion Janssen

Weeversplasweg 2
7255 PX Hengelo Gld

De Boedelhof Kringloop in
Vorden. ‘met net dat beetje
meer’ Din. T/m vrij van 10.00
t/m 17.00 Zaterdag van 10.00
t/m 16.00 Www.deboedelhof.
nl T. 0575-555456

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

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

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

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

Open woensdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur

Warm, informeel en 
laagdrempelig.

Bel: 0575 - 55 27 49 
(dag en nacht bereikbaar)

Monuta 
Het Jebbink 4A, Vorden
www.monuta.nl

Wij geven u alle ruimte om uw eigen wensen 
te bespreken. Wij denken graag met u mee.

Ken de Heere in al uw wegen
en Hij zal al uw paden recht maken.

Spreuken 3:6
 
Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar dat 
wij hem zo lang in ons midden mochten hebben is 
na een periode van toenemende belemmeringen 
van lichaam en geest vredig ingeslapen onze lieve 
vader, opa en overgrootvader.
 

Jan Wassink
Weduwnaar van

Berendina Johanna Wassink-Mennink
 
* Vorden † Vorden
20 augustus 1920 6 november 2011

 
 Ab en Gerda
  Geert-Jan en Tessa
  Gineke en Marcel, Daan

 Gerrit en Anke
  Luuk
  Bram

Correspondentieadres:
Het Spangoor 39
7232 HB Warnsveld

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
de kaarten en vele andere blijken van medeleven 
die wij van U ontvingen  voor en na het overlijden 
van 

Hendrikus Korenblek

Uw belangstelling is voor ons een grote steun. Wij 
zullen hem blijven missen en hem in  onze herinne-
ring houden als iemand die bij velen geliefd was.

Kinderen
Kleinkinderen en achterkleinkind

Warnsveld, november 2011

Licht en gezelligheid met 
de feestdagen ? Kom naar 
de Wereldwinkel ,  wij geven
25 % korting  op kandelaars
,vazen en kralenkettingen.

Gezocht: betaalbare stal-
ling voor e-pony/paard in
de directe omgeving van 
Vorden. Met weidegang en 
soortgenoten. Heeft u nog 
plek? Bel: 06 - 21 25 83 51

gezocht: werkwillige e-
pony/paard om te rijden/ver-
zorgen en uit te brengen op 
wedstrijden. Paard moet in 
directe omgeving van Vorden 
staan. Heeft u nog een paard 
staan? Bel: 0575 - 55 17 71

Aangeb. Woonruimte 
voor 1a 2 pers. Indeling: 
Woonkamer, Slaapkamer, 
Keuken, Douche, toilet en 
bergruimte. Prijs € 445,- All 
In per mnd. tel. 0575-461733

Na een afnemende gezondheid is van ons heen-
gegaan onze zuster, schoonzuster en tante

Annie Langwerden-Lenderink
Weduwe van Arend Langwerden

 Vorden: D. Bosch-Lenderink
  T. Bosch

 Borculo: J. Lenderink
  W. Lenderink-Beltman

 Vorden: W. Hulshof-Lenderink
  J. Hulshof

 Vorden: L.M. Langwerden
  A. Langwerden-Regelink

  Neven en nichten

Hengelo (G.)
6 november 2011

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

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

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

WORKSHOP

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

www.annycactus.nl

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Wij willen u graag via deze weg mededelen dat wij 
dolblij zijn met de geboorte op 26 oktober 2011 van 
onze kerngezonde dochter!

     
     

   Erik en Ilse Oldenhave 
   

En oh ja, ondanks dat ik alle aandacht en over een 
tijdje mijn speelgoed moet delen ben ik ook heel 
blij met een zusje

Thijs Oldenhave

Laura

Wij willen alle mensen bedanken die samen met 
ons het afscheid van mijn man en onze (groot)vader 

Alphons Wolbert  

zo bijzonder hebben gemaakt.

De mooie woorden, herinneringen, kaarten en ge-
baren hebben ons bijzonder ontroerd.

Wij kijken terug op een mooi leven van en met mijn 
man en onze (groot)vader en een waardig afscheid 
mede dankzij u!

Lies Wolbert Weenink
kinderen en kleinkinderen

Hengelo, november 2011



Eerlijk en 
betrouwbare

schilder heeft nog 
tijd voor binnen- 
en buitenwerk.

Tel. 06-22 68 52 97

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

De Stichting BlubberRun bedankt 
alle betrokkenen bij de BlubberRun 
2011. Dankzij hun medewerking en 
enthousiasme is de BlubberRun, met 
dit jaar maar liefst 570 deelnemers, 
wederom een groot succes geworden!  
Hierdoor wordt er binnenkort weer een 
mooi bedrag overgemaakt aan KWF 
Kankerbestrijding. 

Zonder land geen blubber 
en  zonder blubber geen 
BlubberRun, dus onze 
bijzondere dank gaat uit 
naar alle grondeigenaren: 
Landgoed Zelle, Stichting 
Gelders Landschap, fam. Mombarg, 
fam. Antink, fam. Haaring, fam. Knoef, 
fam. Havekes, camping de Bijvanck & 
fam. G.J. Groot Jebbink, fam. Lebbink, 
fam. Bosch en de fam. Menkveld.

Alle vrijwilligers, betrokkenen en deel-
nemers bedankt voor hun inzet. De 
BlubberRun is mede mogelijk gemaakt 
door donaties of medewerking van: 
Univé Verzekeringen, Hotel Bakker, 
Free-wheel Sport & Recreatie, Salomon, 
Sportvereniging Ratti, De Lindesche 
Molen & Familie Ruiterkamp, Eduva 
Geluidsapparatuur, Weevers Grafimedia, 
AMI-kappers Vorden, DJ Willem-Paul, 
Weijler & Weijler tandartsen, Rensa 
Didam, Scoutinggroep David G. Alford, 
EHBO Vereniging Vorden, Etos  drogist, 
Mitra slijterij, Bloemenboerderij 
Groot-Roessink, SportConnection, 
Autobedrijf Semtexx, Running Center 
Zutphen, Harmat Verhuur, Zelle 
Promotie, Reinier’s Groenten Fruit, 
Eetcafé ‘t Proathuus Linde, Hermsen 
Stalinrichting, Barendsen Vorden, 
Stichting Volksfeest Linde, 
A. Wunderink, 11 Internet; Jan-Willem 
Bobbink, Velhorst Groot groen.

Schuurverkoop
op niveau

Elke zaterdag tot 
17 december 

11.00-16.00 uur

Servieskast
Whemerweg 20 – Almen

06-38891801
www.servieskast.nl

Elke zaterdag tot 
17 december 

11.00-16.00 uur

Sint-Nicolaas
actie

van de 
Vordense Ondernemers Vereniging

Sint-Nicolaasactie van de 

Vordense Ondernemers Vereniging

Kras alle drie de vakjes open

en win een prijs bij drie 

dezelfde afbeeldingen.

Vizier Op Vorden

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

Kras drie dezelfde afbeeldingen en 

maak kans op een waardebon van 

€ 100,-, € 50,-, € 10,- of € 2,50!

Deze Sint-Nicolaasactie duurt van: 

Maandag 7 november
t/m Zaterdag 3 december

Vizier Op Vorden

t

Deelnemers Sint Nicolaas Krasaktie 2011
1 2010 Concepts BV Kerstpakketten & relatiegeschenken
2 ABN Amro Vorden
3 Ami Kappers
4 Autobedrijf Groot Jebbink
5 Autobedrijf Klein Brinke
6 Autobedrijf Robert Nijenhuis
7 Bibo kinder- en babykleding
8 Brasserie Lettink
9 Bruna Boekhandel Postkantoor
10 C 1000 Yvonne en Wilbert Grotenhuys
11 Café Feestzaal De Herberg
12 Chinees Restaurant Fan Sheng 
13 Classic & Ko
14 Da Vinci for Hair
15 De Boedelhof Kringloop 
16 De Vordense Tuin
17 Den 4 Akker
18 Dutch PC Electronics
19 Echte Bakker Van Asselt
20 Etos Barendsen
21 Fa. A. Beeftink & Zn.
22 Fashion Corner
23 Fixet Barendsen
24 Galerie De Burgerij, met koffi e en theeschenkerij
25 Giesen Schoenmode
26 Grand Bistro De Rotonde
27 Helmink Wonen
28 Hema Warenhuis Offringa
29 IJssalon Lekker
30 J.G. Accountancy en advies B.V.
31 Kettelerij Bloembinderij
32 Keurslagerij Vlogman
33 Marcel Leferink makelaar-taxateur o.z. R.M.T. 
34 Martens Jacht- en wapenhandel
35 Mediq Apotheek Vorden
36 Meeks Meubelen
37 Mitra Slijterij Sander Pardijs
38 Notaris Hulleman
39 Oudenampsen administratieve en fi scale dienstverlening b.v.
40 Plaza Vorden
41 Podi Jacquelien Ter Heurne
42 Profi le Bleumink
43 Rabobank Graafschap Noord
44 Reinier’s Groenten, Fruit & Traiteur
45 Roosenstein Quality Wear
46 Salon Marianne haar- en huidverzorging
47 Schildersbedrijf Peters
48 Siemerink Opticien Juwelier
49 Tiny Koning Travelcounsellors
50 Top 1 Toys Sueters
51 Tuunte Fashion
52 Visser Mode
53 VVV Vorden
54 Welkoop Vorden
55 Weulen Kranenbarg Tuin & Erf BV
56  Hotel Bakker

Winnende loten kunt u inleveren bij Bruna Vorden.

OMFIETSEN ACCESS S
D.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

0575-552959

Lokale omroep voor Lochem & Omgeving

Wij zijn opzoek naar jou:
  

Presentatoren M / V
Voor presenteren van een sport programma op zondag van 

16.00 tot 18.00 uur. En voor inval info programma’s.

Techniek.
Het bedienen van apparatuur in de regelkamer.

  
Alle bovenstaande functies zijn op vrijwillige basis.  

Voor belangstelling van één van de bovenstaande functies 
kunt u schrijven naar:

Achterhoek FM   Postbus 15   7250 AC  Vorden.
Of mail naar vacature@achterhoekfm.nl 

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE
25 reclamespotjes voor maar 35 euro excl. btw.

Fm 104.9   -  Fm 106.7  -  Fm 107.9
Glasvezel: 106.8

www.achterhoekfm.nl 



Uitnodiging
SPECIALE

Sinterklaas
koopavonden

Dit mag
u niet

missen!
Gratis tas vol verrassingen*

Koffie
staat
klaar

Sueters
Vorden   

Beuseker
Steenderen

Sueters
Dorpsstraat 15 Vorden

0575 - 55 35 66
www.top1toysvorden.nl

Beuseker
Landlustweg 2 Steenderen

0575 - 45 11 98
www.beuseker.nl

15 & 18
november 29 & 2

november/
december

SPECIALE
Sinterklaas koopavonden

op dinsdag- en vrijdagavond 
tot 21.00 uur:

Gratis tas
vol verrassingen*

* ( bij aankoop vanaf € 10,- tijdens de speciale koopavonden )
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22 & 25
november

Maak kans op mooie prijzen
Er worden 2 maal een 1e prijs , 2 maal een 2e prijs en 2 maal een 3e prijs weggegeven!
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ER IS EEN STIHL
VOOR ELKE JOB

DE VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

VOOR IEDER
WAT WILDS

MSE 140 C-Q

ACTIEPRIJS

€ 169
€ 189

BGE 71

ACTIEPRIJS

€ 99
€ 111

BR 200
NIEUW

€ 479

BR 380

ACTIEPRIJS

€ 499
€ 589

HS 45
ACTIEPRIJS

€ 379
€ 419

MS 170-D

ACTIEPRIJS

€ 199
€ 239

SH 86-D

ACTIEPRIJS

€ 369
€ 405

SHE 71

ACTIEPRIJS

€ 129
€ 149

MS 211

ACTIEPRIJS

€ 329
€ 384

Donderdagavond 

koopavond tot 20.00 uur

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

Hengelo GLD
      

Roy Polman
Rozenstraat 10
7255XT Hengelo GLD
Tel. 0575 462209
Mob. 06 202 39881

Winterklaar maken tuin
Ook voor het winterklaar maken van uw tuin 
bent u bij ons aan het juiste adres. 
Voor info www.hoveniersbedrijfpolman.nl

    

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
TUINONTWERP 

TUINAANLEG (RENOVATIE) 
TUINONDERHOUD 
(SIER)BESTRATING 

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

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

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

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



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

Wat is: A. Onge’lukkeg.

 B. Spits. 

 C. Vrezeköttel. 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

De jongste aanstormde talenten van 
4 jaar deden het geweldig, het leek 
wel of ze het al jaren deden. 

Verder was het 1 grote aaneenscha-
keling van allerlei geweldige acts, 
variërende van recreatie tot selectie. 
Het klimmen klauteren en koprollen 
tot hoogstandjes.

Vanuit het bestuur was er een flash-
mob ingestudeerd en iedereen deed 
hier met veel plezier aan mee.

Ook de traditionele verloting was een 
droom op zich, voor iedereen was er 
wel een prijs. De hoofdprijs, een fiets 
aangeboden door Praxis, werd gewon-
nen door Sjoerd Eggink(9 jaar) die 

gymt bij de jongens recreatie op de 
dinsdag. Dit alles werd aan elkaar ge-
sproken door de organisatie Lucienne 
Pot en Suzanne Roelofs.

Ook de rijkelijk gevulde verlotingstafel 
zorgde voor veel positieve geluiden. Al 
met al kijkt SZG-Zutphen terug op een 
zeer geslaagde droom. Verder gaat de 
dank uit aan alle vrijwilligers die heb-
ben meegeholpen aan het succes van 
deze dag. Straks staan de foto’s op 
www.szg-zutphen.nl

De droom van SZG-Zutphen 
wordt werkelijkheid!!!

Zaterdag 29 oktober kwam de droom van gymnastiekvereniging SZG-
Zutphen uit. In een 2x uitverkochte Hanzehal werd er een geweldig 
staaltje van gym en acrobatiek aan de toeschouwers tentoon gesteld.

Liefhebbers van gevarieerde lichte 
muziek, van pop tot musical en gos-
pel, kunnen die avond vast in hun 
agenda plannen. Het wordt een ge-
varieerd programma, voornamelijk 
Engelstalige songs, maar ook een 
Afrikaans en Spaans lied zullen wor-
den gezongen. Behalve het koor zal 
ook Erik Knoef optreden met zijn 
eigen solo programma. Dit betekent 
muziek en cabaret met een Achter-
hoeks accent. Hij is onder meer lid 
van de cabaretgroep Hoe? Zo!, die 
onlangs haar 20-jarig bestaan vierde. 
De naam Reborn is ontstaan doordat 

15 jaar geleden bij een reünie van het
voormalig jongerenkoor uit Vierak-
ker het idee ontstond opnieuw een
koor te vormen. Reborn heeft sinds
2010 met de komst dirigente Esther
van der Heijden en pianiste Petra Hil-
derink nieuwe inspiratie opgedaan
en daarom luidt het thema van de 
avond: ‘Re-born again!’ Dankzij de
gulle gaven van vele sponsoren is het
mogelijk dit concert te realiseren. Te-
vens stelden zij een groot aantal prij-
zen beschikbaar voor verloting.
Wilt u een avond genieten van
mooie, afwisselende zang en ook nog
eens lekker kunnen lachen om Ach-
terhoekse humor, zorg dan dat u op
tijd aanwezig bent in de schitterende
entourage van de pas gerestaureerde
Remigiuskerk. 

Wilt u alvast iets meer weten over Re-
born, neemt u dan een kijkje op onze
website: www.koorreborn.nl

Met medewerking van Erik Knoef
Lustrumconcert gemengd 
koor Reborn
Hengelo - Het koor Reborn be-
staat dit jaar 15 jaar en viert dit 
heugelijke feit vanzelfsprekend 
met een spetterend concert. Dit 
jubileumconcert zal worden gege-
ven zaterdagavond 12 november 
in de Remigiuskerk in Hengelo. 
De aanvang is om 20.00 uur.

Ouders-Helpen-Ouders Zutphen 
(OHO) wordt gevormd door ouders 
en verzorgers van kinderen met een 
beperking uit de gemeenten Bronck-
horst, Lochem en Zutphen. Het doel 
van OHO is het delen van kennis mét 
anderen en gebruik maken van de 
kennis ván anderen.
Voor ouders valt het vaak niet mee 
om positief te blijven in de opvoe-
ding als zij naast hun drukke bestaan 
ook nog eens de zorg hebben voor 
een kind met een beperking. Ook de 

overige gezinsleden moeten dan wel 
eens wat inleveren. Hoe kun je dan 
toch positief blijven in het opvoeden 
en de aandacht goed verdelen?
Deze avond worden tips en adviezen 
over positief opvoeden gegeven. Een 
MEE-consulent geeft een presentatie 
over dit thema en op dringende op-
voedvragen wordt dieper ingegaan.
Tijdens de bijeenkomst krijgen ou-
ders ook de gelegenheid ervaringen 
en tips met elkaar uit te wisselen.
Alle ouders en verzorgers die belang-
stelling hebben voor dit onderwerp 
zijn van harte welkom vanaf 19.45 
uur! De bijeenkomst is gratis toe-
gankelijk en het programma begint 
om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 
22.00 uur. Wel dient u zich vóór 16 
november op te geven bij VIT, dit kan 
telefonisch 0573-438400 of via mail 
e.voorburg@vitoost-gelderland.nl

Voor meer informatie belt u VIT 
Oost-Gelderland 0573-438400 of MEE 
Oost-Gelderland 0314-344224.

Maandag 21 november
Informatieavond over 
positief opvoeden
Op maandag 21 november van 
20.00 tot 22.00 uur wordt bij So-
ciaal Cultureel Centrum De Gar-
ve, Burgemeester Leenstraat 11 
in Lochem, een informatieavond 
over positief opvoeden gehouden 
voor ouders van kinderen met 
een beperking. De organisatie is 
in handen van Ouders-Helpen-
Ouders Zutphen in samenwer-
king met VIT Oost-Gelderland en 
MEE Oost-Gelderland.

TopZorg fysiotherapie. Door eisen te 
stellen probeert Menzis de kans op 
een goed verloop van de behande-
ling en herstel zo groot mogelijk te 
maken voor de verzekerde. 

Slechts 140 fysiotherapiepraktijken 
in Nederland die voldoen aan hoog-
ste eisen op het gebied van korte 

wachttijden, medische kwaliteit en 
patiëntinformatie krijgen het Top-
Zorg predicaat. 

De eisen zijn onder meer gebaseerd 
op de officiële richtlijnen van de Ko-
ninklijk Nederlands Genootschap 
voor Fysiotherapie en op wensen 
van diverse patiëntenverenigingen. 

Een onafhankelijk bureau toetst 
elke twee jaar of de praktijken vol-
doen aan de eisen. 

Menzis Businessclub. Samen met 
andere TopZorg fysiotherapieprak-
tijken is Janssen van Dijke fysiothe-
rapeuten tevens uitgenodigd om 
deel te nemen aan de Menzis Busi-
nessclub. Dit is een innoverend en 
ondernemend netwerk van zorgaan-
bieders die een mening hebben over 
de gezondheidzorg en die er samen 
met Menzis de schouders onder wil-
len zetten. 

Menzis gaat de dialoog met hen aan, 
niet alleen om hen invloed te geven 
op het zorginkoopbeleid, maar ook 
om van gedachten te wisselen over 
ontwikkelingen in de zorg. Denk 
daarbij aan de mogelijkheden van 
E-health of het stimuleren van zelf-
management en klantsturing. Ook 
het stimuleren van een transparante 
en effectieve zorg behoort tot de uit-
gangspunten. 

De actuele discussie over stijgende 
kosten in de gezondheidszorg vraagt 
om nieuwe en wellicht onorthodoxe 
oplossingen. Bundeling van inven-
tieve ideeën vanuit het veld van de 
ondernemende zorgaanbieders ver-
groot de kans op het ontwikkelen 
van betaalbare oplossingen voor de 
toekomstige zorg. 

Voor meer informatie over Janssen 
van Dijke fysiotherapeuten kunt u 
terecht bij R. Janssen (0314-625150 
/ 06-29515454). 

Voor meer informatie over TopZorg 
of een TopZorg fysiotherapeut kunt 
u terecht onder nummer 088 222 
4242 of bezoek de website 
www.menzis.nl/topzorg

TopZorg predicaat van Menzis

Janssen van Dijke Fysiotherapeuten

Hengelo - Zorgverzekeraar Menzis heeft Janssen van Dijke fysiothera-
peuten in Zelhem en Hengelo Gld. het TopZorg predicaat toegekend. 
Menzis kent het predicaat TopZorg toe aan praktijken die voldoen 
aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, service 
en informatie voor de patiënt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst 
maandag 31 oktober, overhandigde Bas Leerink, lid van de Raad van 
Bestuur Menzis, het predicaat Topzorg aan de aanwezige fysiothera-
peuten. Het TopZorg predicaat bestaat al voor een negental behande-
lingen in ziekenhuizen. Nu breidt Menzis dit uit met fysiotherapie.

De Provincie Gelderland publiceert haar

openbare bekendmakingen vergunningen digi-

taal via de website www.gelderland.nl/actueel/

bekendmakingen

 

Wilt u continue op de hoogte blijven van

bekendmakingen dan kan dat door aanmelding 

op de RSS-feed knop op bovengenoemde 

webpagina.

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Bekendmakingen voortaan alleen digitaal



Dit jaar is er veel aandacht voor inno-
vatie: Welke productvernieuwingen 
bieden streekproducenten in hun 
assortiment? Zo heeft IJsboerderij 
Dommerholt de nieuwe smaak ijs 
met strawberry cheesecake en pre-
senteert AGF Garritsen een zwarte 
truffelaardappel. Ook vernieuwend is 
de appel – en perenstroop gemaakt 
door Versboerderij Daalwiek met 
Zorgboerderij Hasselo. Vleesboerde-
rij De Schelfer heeft van haar eigen 
varkens de Ribba gemaakt, een ge-
droogde varkensfilet. Om de succes-
sen van afgelopen jaren te evenaren 
wordt de markt ditmaal uitgebreid 
met een heuse life cooking, of op z’n 
Achterhoeks: een preuverieje. 
De preuverieje, ook een noviteit op 
de jaarlijkse markt, wordt geleid door 
Boerderijrestaurant Op de Brusse. Op 
het horecapleintje wordt door middel 
van kookdemonstraties de bezoeker 
in de gelegenheid gesteld gerechten 
te proeven gemaakt van lokale pro-

ducten, aanwezig op de markt. 
De gehele markt is overdekt waarbij 
voor groot en klein van allerlei acti-
viteiten worden georganiseerd. Voor 
de kinderen is er weer de gelegenheid 
om broodjes te bakken en aardappels 
te poffen en zij kunnen paardrijden. 
Er zal geregeld accordeon muziek te 
beluisteren zijn. 
De markt wordt georganiseerd door 
de marktcommissie van de Vereni-
ging Streekproducten Achterhoek 
en Liemers, VSA waar bijna 40 pro-
ducenten lid van zijn. De VSA is een 
vereniging van kleinschalige produ-
centen die veelal op authentieke- en 
ambachtelijke wijze hun producten 
maken. Ook veel leden zijn boeren 
met een neventak als kaas-, zuivel-, 
vlees-, aardappel- of graanproducten. 
Kijk op www.achterhoekstreekpro-
duct.nl voor meer informatie.

Streekproducenten komen met innovaties

Jaarlijkse streekproductenmarkt
Toldijk - Op 6 november organiseert de VSA wederom de gezellige 
streekproductenmarkt op het erf van de familie Garritsen van boer-
derijwinkel De Kruisbrink aan de Kruisbrinkseweg 7. Ongeveer 20 
deelnemers presenteren dan, net als vorig jaar, hun mooie producten. 
Heel veel folklore en ambachtelijkheid, maar ook heel veel lekkers en 
smakelijke nieuwigheden. De markt is gratis toegankelijk en duurt 
van 11.00 tot 17.00 uur.

Kijken, proeven en kopen van ambachtelijk 
lekkers op de streekproductenmarkt.

Klokslag elf uur traden de beide da-
mes op het podium. Zeer bespraakt 
kondigden zij de verschillende lie-
deren aan met een duidelijke uit-
leg over de inhoud ervan. Daardoor 
kreeg het publiek de gelegenheid de 
gezongen teksten beter te volgen, 
maar ook in de klanken van de harp 
het verhaal te herkennen. Werk van 
bekende componisten, maar ook van 
onbekende vrouwelijke componisten 
koos het duo bewust uit. Geopend 
werd met het ‘Caro mio ben’ van G. 
Giordani. Van de Engelse componiste 
Marjory Kennedy-Fraser brachten zij 
‘Songs of the Hebrids’ en van com-
ponist Benjamin Britten ‘Folk Song 
Arrangements’. Naast vele gezamen-

lijke liefdes- en slaapliedjes bracht 
Carla Bos een prachtige harpsolo. Zij 
noemde het ‘Chanson dans la nuit’ 
van C. Salzedo ‘Het Heksenlied’, spe-
ciaal voor de jongste luisteraars op de 
voorste rij. 
Van de opera ‘Gianni Schicchi’ van 
G. Puccini zong Lisette Emmink het 
prachtige ‘O mio babbino caro’. Van 
W.A. Mozart brachten zij ‘Voi che 
sapete’ uit ‘Le Nozze di Figaro’ en 
afgesloten werd met de bekende ‘Ha-
banera’ uit ‘Carmen’ van G. Bizet. Na 
ruim een uur én een toegift kwam 
helaas een einde aan het succesvolle 
concert. De beide dames kregen een 
Achterhoeks cadeautje als dank hier-
voor. 

De koffie met cake stond al klaar 
om nog even te kunnen nagenie-
ten en napraten over deze muzikale 
ochtend. De cd van Duo Licarbe kon 
worden gekocht om thuis verder te 
genieten. Daarna ging een ieder huis-
waarts. Ook het zestal dames van ver-
zorgingstehuizen die door de Lions-
leden werden gehaald en gebracht. 
Op die manier konden zij genieten 
van het concert. In één geval werden 
ze vervoerd in een Rolls Royce Silver 
Shadow! 
De volledige opbrengst van dit con-
cert gaat naar twee goede doelen: de 
Vroedvrouwenkliniek in Sawla, Gha-
na en de Stichting Noodhulp Zelhem. 
Hier wil de Lionsclub Bronckhorst 
zich dit jaar voor inzetten.

Lionsclub Bronckhorst Koffieconcert

Duo Licarbe muzikaal en 
 toegankelijk
Bronkhorst - In de Kapel van Bronkhorst genoten vele liefhebbers van 
licht klassieke muziek van de klanken van Duo Licarbe. Harpiste Carla 
Bos en Sopraan Lisette Emmink boden een gevarieerd programma, 
waarvan jong en oud genoten.

In de Kapel van Bronkhorst genieten van 
een muzikaal en toegankelijk optreden van 
Duo Licarbe.

Liefhebbers van gevarieerde  lichte 
muziek, van pop tot musical en gos-
pel, kunnen die avond vast in hun 
agenda plannen. Het wordt een ge-
varieerd programma, voornamelijk 
Engelstalige songs, maar ook een 
Afrikaans en Spaans lied zullen 
worden gezongen.

Behalve het koor zal ook Erik Knoef 
optreden met zijn eigen solo pro-
gramma. Dit betekent muziek en ca-
baret met een Achterhoeks accent.  
Hij is o.m. lid van de cabaretgroep 
Hoe? Zo!, die onlangs haar 20-jarig 
bestaan vierde.

De naam Reborn is ontstaan door-
dat 15 jaar geleden  bij een reünie 
van het voormalig jongerenkoor 
uit Vierakker het idee ontstond op-
nieuw een koor te vormen. Reborn 
heeft sinds 2010 met de komst di-
rigente Esther van der Heijden en 
pianiste Petra Hilderink nieuwe in-
spiratie opgedaan en daarom luidt 
het thema van de avond: “Re-born 
again!”   Dankzij de gulle gaven van 
vele sponsoren is het mogelijk dit 
concert te realiseren. Tevens stel-
den zij een groot aantal prijzen be-
schikbaar voor verloting. Wilt u een 
avond genieten van mooie, afwisse-
lende zang en ook nog eens lekker 
kunnen lachen om  Achterhoekse 
humor, zorg dan dat op tijd aanwe-
zig bent in de N.B. schitterende en-
tourage van de pas gerestaureerde 
Remigiuskerk.  Wilt u alvast iets 
meer weten over Reborn, neemt 
u dan een kijkje op onze website: 
www.koorreborn.nl

Met medewerking van Erik Knoef
Lustrumconcert 
gemengd koor Reborn
Hengelo - Het koor Reborn be-
staat dit jaar 15 jaar en viert dit 
heugelijke feit vanzelfsprekend 
met een spetterend concert. Dit 
jubileumconcert zal worden ge-
geven zaterdagavond 12 novem-
ber 20.00 uur in de Remigius-
kerk te Hengelo (Gld.)

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

Vorden gaf het echter niet op en bin-
nen de drie minuten scoorde Don 
Rouwen na een goede voorzet van 
Rik Schröer de 1 - 2 aansluit treffer. 
Niet lang daarna viel de 2 - 2 gelijk-
maker, Dennis Wentink maakte er 
meteen een hoogstandje van door de 
bal vanaf ruim twintig meter met een 
soort van drop kick over de keeper 
van Dinxperlo heen te scoren.  

Binnen de vijf minuten kwam Vorden 
daarna op voorsprong, Frank Hiddink 
bleef goed doorzetten en maakte er 
beheerst 3 - 2 van. Kort voor het einde 

zorgde Rik Schröer dat aan alle onze-
kerheid een einde kwam door de 4 - 
2 binnen te tikken. Daarmee was de 
koek nog niet op, in blessuretijd trok 
de keeper van de tegenstander Frank 
Hiddink onderuit in het strafschop-
gebied en volgde er een strafschop 
voor Vorden. Rik Schröer schoot deze 
strak binnen in de rechterhoek en be-
paalde daarmee de eindstand op een 
royale 5 - 2 score.

Rik Schröer gaf na afloop aan dat 
men in de eerste helft bij Vorden niet 
goed bij de les was geweest, ´We be-

gonnen slecht aan de wedstrijd, het
leek wel of we in de eerste helft met
het hoofd omlaag aan het voetballen
waren. Hoe dat kwam weet ik ook
niet, wellicht dat het komt omdat we
nog zo´n jong team zijn. In de rust
pepte onze trainer Michel Feukkink
ons op en maakte duidelijk meer te
verwachten van ons. ´

´Dat hebben we goed gedaan, al moet
ik toegeven dat we ook wel wat geluk
hadden bij de 4 - 2, uiteindelijk liepen
wij een beetje terug met ons allen na
de 3 - 2 en lieten Dinxperlo terug ko-
men in de wedstrijd. Maar dit is mooi,
kunnen we weert naar boven kijken
op de ranglijst. Volgens mij spelen we
nu binnenkort tegen AD´69 en KSV,
twee ploegen waarvan we op papier
moeten kunnen winnen. Maar dat 
zegt niet zoveel, we moeten er ge-
woon voor zorgen dat we er dan weer
voor staan.´

Vorden komt goed terug in de wedstrijd
Vorden - In de twaalfde minuut van het duel was er een uitglijder van 
Dennis Wentink in de verdediging van Vorden en voordat Wentink 
weer op de been was verdween de bal via Vordenaar Bas Brunsveld 
in het eigen doel. Met deze 0 - 1 achterstand zochten de Vordenaren 
de thee op, maar kwamen duidelijk beter terug in de wedstrijd na 
de rust. Toch was het een Dinxperlo aanvaller die na een counter die 
volgde op maar liefst vijf hoekschoppen voor de thuisploeg, die de 
0 - 2 scoorde.

De Turkse zusjes Kapi-Kiran uit Deventer kunt U zich vast 
nog wel herinneren. Vanavond treden ze voor U op met 

een nieuw programma. Zij houden een conference waarin
de verschillen tussen de Nederlandse en Turkse cultuur
uitvergroot worden.
Aanvang om 19.45 uur in de Herberg. Ook is er die dag de 
Handwerkdag in het Dorpcentrum.

Vrouwen van Nu Vorden
Vorden - Woensdag 16 november is weer de maan-
delijkse bijeenkomst Vrouwen van Nu.



Haar talenten kwamen al heel vroeg 
aan het licht. Tekenares wilde ze wor-
den en naar de kunstacademie gaan. 
Maar door het vroegtijdig overlijden 
van haar vader was dat in die tijd 
onmogelijk. Op haar 15e ontmoette 
ze in Zutphen diverse jonge en ou-
dere kunstenaars waaronder Jan 
Rozeboom en de onlangs overleden 
schilder Hillen. De eerste Zutphense 
Kunstmarkt werd bedacht en op de 
Markt gerealiseerd. Door een verhui-
zing en intussen een leuke kantoor-
baan, werd deze episode voor haar 
afgesloten. Op haar 49ste kwam een 
nieuw talent naar voren: magnetise-
ren. Om op een professionele manier 
een praktijk te kunnen voeren, volg-

de zij een beroepsopleiding. Zij heeft
eerst in Zelhem een praktijk gehad
maar sinds 1999 woont en werkt zij
in Vorden. Ze is lid van de Beroeps-
organisatie van Natuurgeneeskundig
Therapeuten Het Verbond (voorheen
NFPN). Regelmatig worden ook cliën-
ten door specialisten naar haar door-
verwezen. Intuïtief en mystiek teke-
nen was een volgende fase van een
innerlijke uitingsvorm. 

Vooral het tekenen en schilderen van
realistische, natuurlijke onderwerpen
zoals landschap, mens en dier geven
haar grote voldoening. Na voltooiing
van een werkstuk, komt er steeds 
weer een nieuwe uitdaging. Familie,
vrienden en kennissen motiveerden
haar te exposeren, wat ze tot nu toe
afhield. Totdat ze dacht: waarom ei-
genlijk niet? Vanaf 2 november t/m
29 december 2011 kan men haar wer-
ken tijdens de openingstijden van de
bibliotheek bekijken.

Expositie schilderijen 
Gerda Hüsken
Vorden - Bij de Openbare Biblio-
theek in Vorden exposeert Gerda 
Hüsken (geboren in 1941 te Bor-
culo), een samenvatting van haar 
collectie tekeningen en schilde-
rijen.

Donderdagmorgen vroeg kwam de 
kleding binnen en was de dansvloer 
van zaal Langeler bezaaid met blau-
we zakken. Meer dan 2000 stuks aan 
kleding, schoenen, riemen en tassen 
moesten worden uitgezocht, gesor-
teerd, op hangertjes en op het juiste 
rek of tafel komen. Gelukkig was er 

weer een geweldig team van vrijwil-
ligers. Het aanbod was er voor alle 
smaken aanwezig. Mooie kleding in 
alle soorten en maten waarvan vele 
zo goed als nieuw. Ook was er veel 
merkkleding. Er was een goed over-
zicht en in een mum van tijd wist je 
jouw eigen maat te vinden. Voor half 

7 stonden er al mensen voor de deur. 
En waar Clé en Tine niet van durf-
den te dromen kwam toch uit… Het 
werd geweldig druk! Stapels kleding 
werden er gepast in de ruime kleed-
kamer met grote spiegels. Nog groter 
werd de rij bij de kassa en konden de 
dames en één heer het nog maar net 
aan om alles keurig op te tellen en af 
te rekenen. Toch was er geen geduw 
en getrek maar gewoon veel dames 
en tieners die hun slag sloegen. Maar 
vooral waren er veel blije gezichten 
en dan niet alleen bij de kopers maar 
ook bij de vrijwilligers. Het harde 
werken werd beloond en weet je 
waar je het voor doet. De inbrenger 
van de kleding is blij, de koper is blij 
en straks de mensen in Roemenië, dat 
is namelijk het goede doel voor deze 
beurs. Het mes snijdt dus aan meer-
dere kanten. Maar natuurlijk zitten 
de dames van de ClédingkanTine niet 
stil en zijn de plannen voor de zomer-
beurs alweer gesmeed.

Zet alvast maar in uw agenda: Kinder-
kleding/speelgoedbeurs woensdag 28 
maart en Tiener/Dameskledingbeurs 
donderdagavond 29 maart. De kin-
derkledingbeurs krijgt dus uitbrei-
ding van mooi, compleet speelgoed. 
Voor de Tiener/Damesbeurs staat er 
een heuse modeshow in de planning. 
Dat het inleveren van kleding wel 
degelijk zijn vruchten afwerpt werd 
duidelijk toen de verkopers hun en-
velopje op kwamen halen vrijdag-
morgen. Een leuk extraatje waar je 
wel héél weinig voor hoeft te doen. 
Dus spaar u nog mooie kleding op 
en breng het bij een van de volgende 
beurzen in. Wij zien u graag in onze 
volgende ClédingkanTine!

Bij de CledingkanTine is één euro 
20 euro waard!

Hengelo - De CledingkanTine heeft met zijn kledingbeurzen voor kin-
deren, tieners en volwassenen vaste grond onder de voeten gekregen 
in Hengelo Gld. Nadat een grote groep vrijwilligers zaal Langeler had 
omgetoverd tot een kinderkleding paradijs konden de deuren open. 
Koopjes te kust en te keur en veel keuze in alle maten en merken. 
Het werd gezellig druk met veel tevreden kopers. Aan het eind van de 
dag werd alles weer opgeruimd om plaats te maken voor de 2e Tiener/
Damesbeurs van dit jaar.

VRAAGT JE JE WELEENS AF 
waarom je altijd eerst boos moet wor-
den voordat je kind luistert; kan jou 
kind verschrikkelijk zeuren en weet 
je niet hoe je dit kan stoppen of draait 
samen spelen bijna altijd op ruzie 
uit? Met ‘Positief opvoeden!’ kun je 
antwoorden op deze vragen krijgen. 

VOOR WIE
Bijeenkomst voor ouders van kinde-
ren tot 12 jaar. 

WANNEER
Dinsdag 1 november 2011. 

TIJD
20.00 -22.00 uur. 

WAAR:
Bibliotheek Hengelo Sterreweg 10 in
Hengelo. Tel.: 0575-463920. 

MEE-consulente Margrieta Bode en 
Brenda Huberts van Sensire AMW
begeleiden de avond. Hun verhaal
wordt ondersteund door filmmateri-
aal. Als afsluiting van de avond gaan
de aanwezige ouders met elkaar in 
gesprek aan de hand van stellingen.
Natuurlijk is er ook gelegenheid voor
het uitwisselen van ervaringen. De
bijeenkomst begint om 20.00 uur,
vanaf 19.45 uur is er ontvangst met
koffie en thee. 
De toegang is gratis. 

MEER INFORMATIE
Aanmelden voor deze avond kan op 
de website: www.bibliotheekwest-
achterhoek.nl ; of via de bibliotheek
in Hengelo, tel.: 0575-463920. Voor 
meer informatie kunt u contact op-
nemen met: MEE Oost-Gelderland, 
tel.: 0314-344224 of info@mee-og.nl.

Informatieavond Positief 
opvoeden!
Hengelo - Opvoeden gaat niet al-
tijd vanzelf. Daarom organiseert 
de bibliotheek Hengelo in samen-
werking met CJG Bronckhorst 
een bijeenkomst ‘Positief opvoe-
den!’ voor ouders van kinderen 
tot 12 jaar.

Zaterdag 5 november organiseert Jazzdansgroep 
LèFamm uit Doetinchem een Grand Bazaar. Deze 
wordt gehouden in een loods achter het centraal 
station aan de Industriestraat 5 in Doetinchem. 

De bazaar begint om 10.00 uur en duurt tot 
16.30 uur. 

De entree bedraagt 1 euro en de opbrengst gaat 
naar danslessen voor de dansgroep in New York. 
Meer informatie: www.lefamm.nl

Zaterdag 5 november

Grand bazaar 
LèFamm

Wat is er dan de afgelopen anderhalf 
jaar gebeurd? De burgerbijeenkom-
sten waren gericht op het beantwoor-
den van de vraag: ‘wat is uw belang-
rijkste zorg’ en ‘wat kunt u doen om 
dat probleem op te lossen en heeft de 
gemeente daar ook een rol in?’. We 
weten nu dat deze bijeenkomsten 
niets concreets hebben opgeleverd. 
En met maatschappelijke instellingen 
is gepraat, maar de uitkomsten van 
deze gesprekken zijn niet bekend ge-
maakt. Instellingen en verenigingen 
weten al jaren dat er bezuinigd gaat 
worden op hun subsidie, maar weten 
nu niet meer dan in 2009. Overigens 
zijn de kosten van het TBB-traject erg 
rooskleurig voorgesteld door het col-
lege. Ze spreek van slechts € 20.000. 
Onze schatting is dat er een bedrag 
van € 100.000 bijgeteld kan worden, 
voor de kosten van de beleidsmede-
werker strategie en alle ambtelijke 
inzet .
Er ligt nu het Visiestuk TBB. Met 
woorden als ‘zelfverantwoordelijk-

heid’ voor de burgers. U doet maar 
een beroep op uw buren, familie en 
andere vrijwilligers als u ouder bent 
of psychisch dan wel lichamelijk be-
perkt. En als u fit bent, dan werkt 
u, zorgt voor uw buur of familielid, 
bent u druk met het onderhoud van 
het groen en probeert u energiek ook 
nog zwembad, sportaccommodatie 
en buurtcentrum in leven te houden. 
Alle lidmaatschapsgelden van sport, 
muziek, bibliotheek, naast alle bijdra-
gen in de zorg kunnen nogal een be-
slag leggen op het gezinsbudget. Met 
als gevolg dat mensen met minder te 
besteden ook niet meer gaan deelne-
men. Dan verdwijnen de voorzienin-
gen vanzelf. De mensen met een goed 
inkomen profiteren weer het meest 
van de (rijks)subsidies.
De PvdA pleit voor een radicaal an-
dere werkwijze. De gemeente is 
opgeroepen met concrete bezuini-
gingsvoorstellen te komen, inzicht te 
geven in de gevolgen voor de Bronck-
horster samenleving en vervolgens de 

raad keuzes voor te legen. De meeste 
gemeenten volgen deze werkwijze. 
Peter Glasbergen (raadslid PvdA) ver-
woordde donderdag jl. zijn teleurstel-
ling in het college als volgt: “Voorzit-
ter, wij hebben ons vergist. Vergist 
in de welwillendheid van het college, 
vergist in de gedachte dat construc-
tief meewerken ook tot een construc-
tieve opstelling van het college zou 
leiden. Vergist in het tempo waarmee 
dit college besluiten wil nemen over 
bezuinigingen. Besluiten waarop bur-
gers, maar zeker ook organisaties, 
instellingen en verenigingen (gezien 
alle reacties) al enige jaren zitten te 
wachten. Wij roepen het college en 
de coalitiepartijen op om vandaag 
nog dit traject los te laten en in hoog 
tempo serieus aan de slag te gaan met 
onze toekomst en de bezuinigingen 
die nodig zijn. Kom met bezuinigin-
gen geeft inzicht in de gevolgen voor 
de mensen. Ga daar dan de discus-
sie met burgers en maatschappelijk 
middenveld over aan en leg het voor 
aan de raad”. “Even hebben we over-
wogen om, de Slome Slak Prijs uit te 
reiken. Een prijs voor de meest lang-
zame actie binnen Bronckhorst. Ik 
verklap geen geheim dat we het col-
lege zonder meer als eerste hadden 
willen nomineren”. 
De PvdA heeft geen steun verleend 
aan het raadsvoorstel.

PvdA zeer kritisch op college VVD en CDA
Bronckhorst - De fractie van de PvdA heeft vaak kenbaar gemaakt dat 
het TBB traject (Toekomst Bestendig Bronckhorst) te traag is om er 
voor te zorgen dat Bronckhorst op tijd klaar is voor de bezuinigingen. 
Het college heeft op donderdag 27 oktober jl. aan de gemeenteraad 
haar resultaat laten zien, het Visiedocument TBB. Ons grootste be-
zwaar is wel dat er nog niets concreets wordt voorgesteld, laat staan 
dat we weten wat de uitwerking van de plannen betekent voor inwo-
ners.

Het programma begint met zeven 
broers uit Haaksbergen die samen 
‘t Noll’n koor vormen. Zij zingen 
twee nummers, waarin hun liefde 
voor het Twenteland naar voren 
komt.
Na Ard Eggens en het Duo Karst zit 
‘de Kwastjoris’uit Gaanderen op 
de ‘Proatstoel’.Alwie Kroeze zingt 

over het klootschietendat vooral 
in Twente veel wordt beoefend. 
Dika van de Wierdense revue is te 
horen in de rubriek ‘Uut de Olde 
Deuze’ en het programma wordt 
afgesloten met The Spitfires en 
Ben Lukassen. 
Natuurlijk ontbreken de rubrie-
ken ‘Amparte Weurden’ en de Li-
merick van de week niet, evenals 
de spreuken en gezegden.

De uitzending van Radio ideaal 
Dialect is tussen 11.00 en 12.00 
uur te beluisteren op Fm 105.4 of 
via uw computer op www.ideaal.
org.

Willem Petas uut Söwent 
bij Ideaal Dialect
Zelhem - Willem Rouwhorst 
uit Zieuwent vertelt in de uit-
zending van Ideaal Dialect van 
aanstaande zondag over zijn 
hobby als Tonnepraoter. Ter 
illustratie zal een gedeelte van 
zijn optreden te horen zijn.

Het was gezellig druk met veel tevreden kopers.

Voor al uw Sinterklaasgeschenken
kunt u ook aan ons denken!

Wij hebben héél veel voor uw karwei en dat maakt velen van ons blij!

Zutphen Emmerikseweg 17
7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarkttolbrug.com

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN



De Run werd vorige week onder fraaie weersomstandigheden in 
het buurtschap Linde gehouden. Dat deze Run voor het goede 
doel steeds meer en meer bekendheid krijgt, blijkt uit het aan-
tal deelnemers: ruim 550, een aantal dat tot dusver niet werd 
gehaald. Niet alleen ‘runners’ uit Vorden en omgeving maar 
ook uit diverse provincies. De start (zie foto) blijft altijd een fraai 

gezicht, evenals de namen van de deelnemende groepen, zoals
bijvoorbeeld het team met de toepasselijke naam ‘Bloedgoed’ (zie
foto). De Blubber Run kwam mede tot stand dankzij de mede-
werking van diverse landeigenaren. Inmiddels heeft de Stichting
Blubber Run de datum voor volgend jaar ook bekend gemaakt:
zondag 28 oktober 2011.

Ruim 6000 euro voor KWF Blubber Run

Vorden - Er moeten nog sponsorgelden binnenkomen en 
er moeten nog enkele rekeningen worden betaald, toch 
verwacht de organisatie van de Blubber Run, dat er ze-
ker 6000 euro aan de KWF Kankerbestrijding kan worden 
overgemaakt.

Zij hadden namelijk thuis het ontbijt 
overgeslagen en ontbeten gezamen-
lijk op school in het kader van het 
Nationaal Schoolontbijt. Een jaarlijks 
terugkerend evenement waarbij kin-
deren bewust worden gemaakt van 
het belang van een goed én gezond 
ontbijt! 

In de dagen voorafgaand aan het ont-
bijt werd naast het bekijken van een 
interactieve film over ontbijten ook 

divers lesmateriaal besproken. De 
kinderen zaten nadien dan ook vol 
van een goed ontbijt én bijbehorende 
kennis. Er kan teruggekeken worden 
op een geslaagde start van de dag!

Foto’s van dit ontbijt zijn te zien op: 
www.devordering.nl 

Naast deze foto’s treft u ook foto’s 
aan van andere activiteiten en aller-
hande informatie omtrent de school.

Een goed begin van de dag op basisschool 
‘De Vordering’

Een goed ontbijt…

Vorden - Woensdagochtend 2 november jl. was het iets rumoeriger 
dan gebruikelijk bij basisschool ‘De Vordering’. ‘Waarom?’ zult u zich 
afvragen. Nou, naast het gebruikelijke gepraat en gelach waren zo 
links en rechts wat rammelende en knorrende magen van leerlingen, 
team en hulpouders te horen!

Zij heeft zich gespecialiseerd in familierecht en is ook 
“mediator”. Daarnaast is zij voorzitter van de klachten-
commissie van 2 woningbouwverenigingen en advocate 
bij het psychatrisch patiënten piket.  In de inleiding van 
Mevr. Sandberg zal het wel en wee van haar praktijk op 
een boeiende manier naar voren worden gebracht. Ver-
schillende onderwerpen als hoog oplopende emoties, of 

je als advocaat reclame mag maken, of je zaken mag wei-
geren en hoe je omgaat met concurrentie (vooral bij me-
diation) komen aan de orde. Zij heeft nog een aantal tips 
voor ondernemers in petto, die in een juridisch conflict 
terecht dreigen te komen of er al mee te maken hebben. 
Een gevarieerd scala aan onderwerpen dat garant staat 
voor een boeiende bijeenkomst. 

Zoals gebruikelijk begint de bijeenkomst om 18.00 uur 
en wordt na de inleiding de maaltijd verzorgd door Bras-
serie Lettink, de locatie waar de bijeenkomsten van het 
Ondernemerscafe sinds maart van dit jaar plaatsvinden. 

Aanmelden, ook voor nieuwe leden, kan door een e-mail 
te sturen naar c.smeerdijk@chello.nl

Vordens Ondernemerscafé
Advocate Odilia Sandberg-Vaillant
Vorden - Op donderdag 17 November a.s. staat er 
weer een interessante inleider op het programma 
van het Vordens Ondernemerscafé. Dit keer is het 
de beurt aan Odilia Sandberg om een kijkje te ge-
ven in de keuken (salon?) van de Advocatenprak-
tijk, die zij zo’n 6 jaar geleden met haar man is 
gestart aan de rand van het centrum van Vorden.

VERKOOPTENTOONSTELLING
Honderdendertig prachtige kunst-
werken zijn er te zien. Ze zijn alle 
te koop en de opbrengst is voor het 
goede doel, het gastenfonds van Hos-
pice Zutphen. 
Van woensdag 9 tot en met vrijdag 11 
november is iedereen welkom om te 
komen kijken in de Walburgiskerk 
aan het ‘s-Gravenhof in Zutphen. De 
openingstijden van de tentoonstelling 
zijn van 11 tot 16 uur en de toegang 
is gratis. Op woensdag 9 november 

om 14 uur verricht de burgemeester 
van Zutphen, J.A. Gerritsen, de offici-
ele opening. 

CATALOGUS EN PRENTENBOEK
De catalogus van de tentoonstelling 
is een oogstrelend prentenboek. Hij 
is te koop en verkrijgbaar bij de boek-
handels Lovink in Lochem, Bruna in 
Vorden, Primera XL in Brummen, 
Van Someren en Ten Bosch in Zut-
phen en Boek & Co in Warnsveld. 
En ook tijdens de tentoonstelling. De 

opbrengsten zijn opnieuw voor het
gastenfonds. Meer informatie over 
gastenfonds en hospice vindt u op de
website www.hospice-zutphen.nl. 

ZATERDAG VEILINGDAG
De dagen van de tentoonstelling zijn
voor een aantal kunstwerken eigen-
lijk kijkdagen. Die kunstwerken zijn
ook te koop, maar alleen tijdens de
veiling op zaterdag 12 november.
Er worden stukken geveild die door 
kunstenaars beschikbaar zijn gesteld
en een aantal dat is ingebracht door
particulieren. De veiling wordt het
spetterende sluitstuk van het evene-
ment Kleurrijk Leven. De aanvang is
om 14:00 uur, de plaats is dezelfde als
van de tentoonstelling, de Walburgis-
kerk in Zutphen.

Kunst in de Zutphense Walburgiskerk
Kleurrijk Leven
Zutphen - Kunstenaars uit Zutphen en wijde omgeving stellen werk 
beschikbaar. Particulieren brengen kunstwerken uit eigen bezit in. 
Allemaal om te worden verkocht met als doel het Gastenfond van Hos-
pice Zutphen sterker te maken. Een fonds dat het mensen mogelijk 
maakt om ongeacht hun financiële situatie, in rust en vrede afscheid 
te nemen van hun leven en hun naasten.

De Wereldwinkel Vorden wil u hel-
pen om gezelligheid en sfeer in huis 
te maken Vanaf deze week hebben 
we een speciale aanbieding voor kan-
delaars ,vazen en kralenkettingen. Op 
al deze producten krijgt u namelijk 
25% korting in onze winkel. Maar 

naast deze artikelen hebben we veel 
keus van allerlei andere producten 
en in verschillende prijsklassen , dus 
voor elk wat wils. Dubbel feest is het 
als u koopt bij de Wereldwinkel , hier 
in Nederland onze eigen omgeving , 
maar ook in andere werelddelen bij 

de makers van onze mooie produc-
ten. Het kopen van deze producten 
geeft hen eigenwaarde, ze kunnen in
hun eigen onderhoud voorzien , hun
kinderen naar school sturen .Helpt u
mee dit extra cadeau te geven?
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan in
onze etalage naar de producten als u
langs loopt, maar beter nog stap bin-
nen om iets te kopen of als u meer
wilt weten over het werk van de we-
reldwinkel. Van harte welkom.

Feestdagen op komst 
dus naar de Wereldwinkel
Vorden - Nog een paar nachtjes slapen en dan is de Sint weer in het 
land en niet lang daarna is het Kerstfeest. Het wordt dus tijd om na 
te denken over de geschenkjes die we gaan geven. Maar het wordt ook 
een tijd van gezellig samenzijn en sfeer maken.



Hij komt op deze avond spreken over
“normen en waarden”.
Aanvang: 19.45  uur.
Plaats: Triangel, Kerkhofweg, 
Warnsveld.

Christelijk Maatschappelijke 
Vrouwenbeweging Passage 
Warnsveld-Buiten
Op donderdagavond 10 novem-
ber hebben wij onze gezamenlij-
ke avond met Passage Dorp Hier-
voor is Ds.Anne v.d. Meiden uit 
Nijverdal uitgenodigd.

Henk is bezig aan zijn eerste seizoen.
Beide partijen zijn zeer tevreden over
de gang van zaken en de samenwer-
king. Reden genoeg om zijn contract
met een seizoen te verlengen.

Henk Veen verlengt contract 
bij Ratti
Kranenburg - SV Ratti en Henk 
Veen zijn overeengekomen dat 
Henk ook in het seizoen 2012-
2013 hoofdtrainer van Ratti is.

Deze koopavonden zijn bij de TOP-
1TOYS Sueters in Vorden en TOP-
1TOYS Beuseker in Steenderen op 
dinsdag en vrijdag: 15 & 18 novem-
ber, 22 & 25 november en 29 novem-
ber & 2 december. 
En: de koffie staat klaar! 

Extra actie: bij aankoop van 10 euro 
aan artikelen tijdens deze speciale 
koopavonden krijgen klanten een 
Gratis ‘Tas vol Verrassingen’ mee. In 
deze Goody Bag zijn kleine verrassin-
gen van de verschillende speelgoedle-
veranciers verzameld. 

Sinterklaas heeft een druk program-
ma. Hij komt op 12 november in Ne-
derland aan in Dordrecht en zal nog 
dezelfde dag Vorden aandoen. De 
goedheiligman komt vervolgens op 
zaterdag 19 november naar Steende-
ren. 

TOP1TOYS Sueters, Dorpsstraat 15 in 
Vorden, www.top1toysvorden.nl en 
TOP1TOYS Beuseker, Landlustweg 2 
in Steenderen, www.beuseker.nl

Uitnodiging voor speciale Sinterklaas koopavonden

TOP1TOYS Beuseker en Sueters

Steenderen/Vorden - Ans Beuseker en Angelique Sueters hebben de 
handen ineen geslagen. Voor het aanstaande Sinterklaasfeest hebben 
zij hun TOP1TOYS winkels in Steenderen en Vorden op speciale Sinter-
klaas koopavonden extra geopend tot 21.00 uur.

Ans Beuseker (l.) en Angelique Sueters hebben extra TOP1TOYS Sinterklaas koopavonden.

Hij zal twee onderwerpen aansnijden: 
ten eerste het pilotproject over een-
zaamheid en ten tweede dementie. 
Op zich ernstige onderwerpen, die 

hij op een speelse manier onder onze
aandacht zal brengen. U wordt van
harte uitgenodigd voor deze bijeen-
komst, zowel leden als niet-leden. 

Ook de mensen van de diverse be-
zoekersgroepen aan ouderen in
Wichmond en Vierakker worden 
uitdrukkelijk voor dit voor hun re-
levante onderwerp uitgenodigd. De
koffie staat om 19.30 uur klaar in het
gebouw Withmundi te Wichmond.

Info bijeenkomst Oecumenische Vrouwen Groep 
Vierakker-Wichmond

Eenzame dementerenden 
in een wondere wereld! 
Wat nu???
Vierakker/Wichmond - Op woens-
dagavond 16 november is er weer 
een bijeenkomst van onze vereni-
ging. De spreker zal, anders ver-
meld dan in het programmaboek-
je, de heer G.H. Sterringa (voor-
malig huisarts) uit Vorden zijn.

Indien u de naam van de Engelstalige 
films wilt weten, dan kunt u bellen 
met bibliotheek Vorden. Deze mag 
de bibliotheek niet schriftelijk publi-
ceren. Beide voorstellingen beginnen 
om 20.00 uur. Voor meer informatie 
kan men tijdens de kantooruren van 
de bibliotheek bellen en vragen naar 
Dorine Reinders.

Filmavonden in bibliotheek
Vorden - De herfst breekt aan en 
de avonden worden donkerder. 
Perfect voor een gezellige filma-
vond. 

Daarom organiseert de bibliotheek 
in Vorden op donderdag 17 novem-
ber en donderdag 15 december een 
filmavond.

Bovenste rij: Rob Oplaat (leider), Kor-
né Radema, Luuk van Zeijst, Ronnie 

Peters, Rien Wabeke (leider)
Middelste rij: Thijs Eykelkamp, Vin-

cent Wabeke, Björn Langwerden, Ste-
ven Blom, Tim Sloot, Bryan Jansen.

Onderste rij: Bram Oplaat, Samim Za-
fari, Robin de Groot, Dillan Sessink,
Björn Jansen.

Winkels Techniek schenkt 
trainingspakken aan v.v. Vorden C3

Vorden - Na afloop van de wedstrijd tegen SCS C1 werden de junioren 
van Vorden C3 verblijdt met een mooi nieuw trainingspak. Deze wer-
den aangeboden, door Winkels Techniek uit Vorden.

De Turkse zusjes Kapi-Kiran uit Deventer kunt U zich vast 
nog wel herinneren. Vanavond treden ze voor U op met 

een nieuw programma. Zij houden een conference waarin
de verschillen tussen de Nederlandse en Turkse cultuur
uitvergroot worden.
Aanvang om 19.45 uur in de Herberg. Ook is er die dag de 
Handwerkdag in het Dorpcentrum.

Vrouwen van Nu Vorden
Vorden - Woensdag 16 november is weer de maan-
delijkse bijeenkomst Vrouwen van Nu.

Zaterdagavond stond de grote 
zaal van het Dorpscentrum ge-
heel in het teken van harmonie-
muziek. Concordia Vorden had 
deze avond georganiseerd en 
daarbij ook de Chr. muziekver-
eniging Irene uit Enter uitgeno-
digd. 

Aanleiding van dit concert is de 
voorbereiding van Concordia op 
haar concoursbezoek op 20 nov. a.s. 
te Enschede. De muzikanten zijn al 
vanaf de zomervakantie druk aan 
het studeren op de concoursnum-
mers. Naast extra repetities bete-
kende dit onder andere een studie-
dag in Diepenheim en deelname 
aan een concert te Neede. Nu was 
het de beurt om aan eigen publiek 
de vorderingen te laten horen.

Begonnen werd met het inspeel-
werk Ammerland van de bekende 
componist Jacob de Haan.

Daarna kondigde Toke Gudde het 
verplichte concourswerk aan: Alva-
mar Ouverture. Dit is een uitdagend 
stuk voor het orkest met vele tem-
powisselingen. Als derde werk werd 
Rapunzel gespeeld, een muziekstuk 
op basis van een sprookje van de ge-
broeders Grimm. 

Het aanwezige publiek kon de uit-
voering van de concourswerken 
goed waarderen en constateren dat 
de muzikanten onder leiding van 
Berjan Morsink de voorbereidingen 

zeer serieus hebben opgepakt. Ver-
volgens werd het publiek nog twee 
nummers voorgeschoteld: Autumn 
Leaves, een nummer met een echte 
Big Band sound en Joseph and the 
Amazing Technicolor Dreamcoat. 
Een zeer herkenbaar nummer om-
dat bijna iedereen de melodielijnen 
kent van het TV progamma ‘ op 
zoek naar Jozef ‘.

 Na de pauze was het de beurt aan 
het harmonieorkest van Irene uit 
Enter onder leiding van dirigent 
Martijn Linderhof. Irene opende 
haar programma met de bekende 
mars Jubelklänge in een arran-
gement van PJ Molenaar. Daarna 
gevolgd door een Robbie Williams 
arrangement genaamd Swing when 
you’re winning, een stuk wat zeker 
bij de jongere aanwezigen tot de 
verbeelding sprak. Na het nummer 
Stardust sloot Irene haar optreden 
af met: The legend of Zorro. 

Voorzitter Gerrit Nijenhuis bedank-
te na afloop de aanwezigen voor hun 
komst en vertelde dat de dirigent en 
muzikanten de komende weken nog 
extra gemotiveerd de puntjes op de i 
zullen zetten om op 20 nov. tot een 
goed resultaat te komen. 

Tijd om te rusten krijgen de leden 
van Concordia niet. Op 9 en 10 de-
cember staat de welbekende oliebol-
lenactie weer op het programma, 
op 22 januari 2012 gevolgd door het 
nieuwjaarsconcert.

Concert Concordia
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Vrijdag vond de opening plaats van de 
clubshow P.K.V. e.o. onder de naam 
Bronckhorsterkleindierenshow. Ger-
rit Lenselink: ‘ De kantine was tot de 
laatste plaats bezet. De onderlinge 
band van de ruim 80 leden tellende 
vereniging is fantastisch. Wij zijn bij-
zonder trots dat onder de inzenders 6 
jeugdleden zijn. Een groot aantal van 
deze jeugdleden hebben de afgelopen 
jaren mee gedaan aan Kind en dier’. 
Ook reikte voorzitter Gerrit Lenselink 
deze avond de hoofdereprijzen uit. In 
totaal werden tijdens deze tentoon-
stelling 42 dieren bekroond met het 
predicaat (F) Fraai en 115 dieren met 
het predicaat ZG (Zeer Goed). De 6 
keurmeesters waren vol lof over de 
kwaliteit van de ingezonden dieren, 
zoals blijkt uit de vele hoge predica-
ten. ‘ Wij zijn dan ook als bestuur en 
leden bijzonder trots op deze hoge 
kwaliteit van onze dieren’, aldus Ger-
rit Lenselink. 
Tijdens de opening werden 7 leden 
vanwege een jubileum in het zonne-
tje gezet: 25 jaar lid van PKV de heren 

W.H. Arends uit Westervoort, H. Gos-
selink uit Vorden, B. van de Houwen 
uit Vorden en D. Kuiper uit Hengelo. 
25 jaar lid van PKV en tevens 25 jaar 
lid van de landelijke Bond ‘ Klein-
dier Liefhebbers Nederland ( K.L.N.) : 
mevrouw A. Borgman- Berenpas uit 
Vierakker. 25 jaar lid van K.L.N. de 
heer H. Gubbels uit Warnsveld. 40 
jaar lid van K.L.N. de heer A. Dijkstra 
uit Laren. Voorzitter Gerrit.Lenselink 
reikte aan de jubilarissen vanwege 25 
jaar lid P.K.V. een plaquette uit. De 
jubilarissen die 25 of 40 jaar lid zijn 
van K.L.N. kregen de bondsspeld uit-
gereikt. Tevens werd een boeket bloe-
men overhandigd.
Vanaf 1995 vindt elk jaar de wedstrijd 
Kind en Dier plaats. Liefst 17 kinde-
ren hebben dit jaar deel genomen 
met hun lievelingsdier zoals een kip, 
konijn, cavia en hamster. Zaterdag-
middag vond de eindjurering plaats 
van de wedstrijd Kind en Dier. Het 
doel is om de jeugd te betrekken bij 
het houden van dieren. Ook was er 
dit jaar op zondag een verkoopklasse 

aanwezig. Leden hebben dieren te 
koop gezet. Op deze manier kon men 
aan een dier komen van een bekende 
en erkende fokker. De verkoopklasse 
bestond uit verschillende soorten 
hoenders, watervogels ,duiven, konij-
nen en cavia’s. 

UITSLAGEN: 
Hoofdereprijzen: Mooiste Grootste 
Hoen, Hollands Hoen : B. Tiessink, 
Vorden
Mooiste Dwerghoen , Orpington 
Kriel B. van Dijke, Lochem. Mooiste 
sierduif, Vinkduif J. Pardijs Vorden. 
Mooiste Konijn, Alaska, J. Bakering, 
Ruurlo. Mooiste cavia, U.S. Teddy, 
Ravenna Damen Hengelo. Mooiste 
Konijn jeugd, Rode Nieuw Zeelander, 
Boyd Groot Roessink. Mooiste cavia 
jeugd U.S. Teddy, Ravenna Damen 
uit Hengelo. Mooiste Konijn C- klas-
se, Hulstlander, A. Dijkstra Laren. 
Mooiste collectie Konijnen 4 dieren, 
K. Hietbrink Vorden.

UITSLAGEN KIND EN DIER : 
Cavia´s 1e prijs: Ilse de Leeuw, Vor-
den, 2e prijs Pamela Berentsen, Vor-
den, Michael Berentsen, Vorden , 
Niek van Ark, Vorden, Lindy Kappert, 
Vorden en Romee Kappert, Vorden. 
Hamsters: 1e prijs : Kayleigh Berent-
sen, Vorden, 2e prijs Lara Burghout, 
Vorden. Konijnen: 1e prijs Maureen 
Vliem, Vorden; 2e prijs Sam Weenk, 
Vorden, Anne Schipper, Vorden , 
Noor Schipper, Vorden, Susan Bul-
ten, Vorden, Sten Droppers, Vorden, 
Sven Langwerden, Vorden, Lisa de 
Bruin, Hengelo (Gld), Julia de Bruin, 
Hengelo (Gld)

Bronckhorsterkleindierenshow

Vorden - Gerrit Lenselink, voorzitter van de Pluimvee- en Konijnen-
vereniging Vorden e.o. (P.K.V.) toonde zich zeer tevreden over de be-
langstelling voor de clubshow die het afgelopen weekend in de kapel 
in het buurtschap Wildenborch werd gehouden. ‘ Vooral het bezoek 
van groep 4 van school Het Hoge was een groot succes. De kinderen 
kwamen naar de tentoonstelling waar zij zich lieten informeren over 
de dieren. Wat bleek, ongeveer de helft van de 50 kinderen heeft zelf 
een cavia, hamster of konijn. Wat zo leuk was, het bestuur en ook de 
juryleden kregen tal van vragen op zich afgevuurd zoals bijvoorbeeld 
‘Hoe kun je bij een konijn nu zien of het een mannetje of vrouwtje 
is’, of bijvoorbeeld ‘ Kan een kip plassen en poepen’ ? Soms best wel 
lastige vragen’, zo zegt Gerrit Lenselink met een grijns. Zelf gaf hij de 
kinderen informatie over het ras, het gebit, de nagels en de kleur van 
de dieren e.d.

Jubilarissen v.l.n.r. :  D. Kuiper, H. Gubbels, B.van de Houwen, mevrouw Borgman, A. Dijkstra, H. Gossink. De heer ASrends ontbreekt op 
deze foto

Op de website laten 29 deelnemende 
organisaties zien wat zij doen om af-
val te voorkomen of beter te scheiden. 
Door te stemmen laten de inwoners 
zien welk voorbeeld hen het meest 
aanspreekt. 

PUBLIEKSPRIJS ÉN EEN AWARD 
IN DE EIGEN GEMEENTE
Naast de publieksprijs reikt iedere 
gemeente ook een Award uit aan het 
meest aansprekende voorbeeld in de 
eigen gemeente. De jury, onder lei-
ding van de wethouder van milieu, 

komt hiervoor één dezer dagen bij el-
kaar. Tijdens de Europese Week van
de Afvalvermindering van 19 t/m 27
november 2011 worden de winnaars
bekend gemaakt waarna de wethou-
der persoonlijk de Award komt uit-
reiken. 

WAAROM EEN AFVALVRIJ 
AWARD?
Afval scheiden is thuis inmiddels
heel gewoon. Binnen organisaties is 
het echter nog lang niet altijd een
vanzelfsprekendheid. Reden genoeg 
voor afvalbeheerbedrijven Circulus 
en Berkel Milieu om de Afvalvrij
Award in het leven te roepen. De Af-
valvrij Award wordt georganiseerd
in samenwerking met de gemeenten
Bronckhorst, Brummen, Deventer,
Doesburg, Lochem en Zutphen.

Al bijna 6.000 inwoners hebben gestemd

Publieksprijs Afvalvrij Award
Op www.afvalvrij.nl/stemmen 
wordt momenteel druk gestemd 
voor de Afvalvrij Award 2011 Pu-
blieksprijs. Hoewel er een duide-
lijke koploper is, staan alle mo-
gelijkheden nog open want stem-
men kan nog tot 15 november.

Door deze samenwerking komen 
mensen met een beperking binnen 
een reguliere werkomgeving tot 
bloei. Ze staan midden in het leven 
en zijn trots op hun prestaties. In-
dien u uw ‘maatschappelijk steentje’ 
wilt bijdragen, een eerlijke prijs voor 
tuinonderhoud wenst te betalen, 
maar kwalitatief geen concessies wilt 
doen bent u bij ons aan het juiste 
adres! Binnenkort zijn we weer in de 

buurt voor het groenonderhoud van
de plantsoenen in de dorpen Baak,
Steenderen, Wichmond, Toldijk, Ol-
burgen , Rha en Drempt. 

Uw tuin vraagt in deze maanden van
het jaar om een laatste beurt. Deze
najaarsbeurt zorgt ervoor dat de tuin
winterklaar wordt gemaakt. Maak
vrijblijvend eens een afspraak om uw
wensen te bespreken.

U kunt Inhetgroen Groenvoorzieners
B.V. hiervoor bellen op 0575 441048
of contact opnemen via email info@
inhetgroen.com

Mag Inhetgroen Groenvoorzieners 
B.V. ook bij u langskomen?
Sinds mei 2011 heeft Inhetgroen 
Groenvoorzieners B.V. een samen-
werking met SW-bedrijf Delta te 
Zutphen.

Beatrix had veel aanvallende intenties 
en probeerde de Wichmondse verde-
diging onder druk te zetten. Heel veel 
gevaar leverde dit vooralsnog niet echt 
op. Enkele keren moest keeper Henry 
Vreeman een schot vangen, maar ge-
vaarlijk was het dus niet. Na acht was 
Sociï wel direct effectief bij zijn eerste 
aanval. De van een blessure terugke-
rende Stefan Roording stuurde Teun 
Loman met een fraaie pass diep op 
rechts. Teun behield het overzicht en 
legde de bal bij de tweede paal voor 
de voeten bij broer Gert-Jan; 1-0. In 
het vervolg van de wedstrijd creëer-
den beide ploegen zich kansen, Sociï 
bleef daarbij de gelukkigste. In de 19e 
minuut zette Maarten Rensink vanaf 
rechts voor en een Beatrix-verdediger 
kopte de bal onbedoeld fraai over 
zijn keeper; 2-0. Niet veel later was 
het wederom raak Maarten Rensink 
die een assist in huis had. In de 22e 
minuut legde hij de bal neer op 20 
meter van de goal alwaar Gert-Jan Lo-
man de bal met een streep in het doel 
werkte; 3-0. Hierna liet Sociï Beatrix 
wat nadrukkelijker komen. Vreeman 
was echter niet te passeren, één keer 
redde de paal bij een corner van de 
gasten. In de blessuretijd van de eer-
ste helft werd Teun Loman diep ge-
stuurd, gaf de bal op Maarten Rensink 

die zijn derde assist van de wedstrijd
in huis had; invaller Raymon Golstein
passeerde de keeper resoluut en be-
paalde de ruststand op 4-0.

Na rust vergat Sociï totaal te voetbal-
len en de eindpass was telkens on-
nauwkeurig. Daardoor kwamen er
praktisch geen effectieve aanvallen 
van Sociï-zijde. Uit een afgeslagen
corner van Sociï kwam in de 51e mi-
nuut een counter van Beatrix. Deze
werd goed uitgevoerd en bekwaam 
afgerond; 4-1. In het vervolg van de
wedstrijd had Beatrix het wat betere
van het spel, maar hield Sociï zich
verdedigend goed staande. De eind-
stand was derhalve 4-1.

Volgende week speelt Sociï uit tegen
nummer twee Voorst, een wedstrijd
die bepalend kan zijn voor de rest van
het seizoen. Aanvangstijd is 14.00
uur.

UITSLAGEN ZONDAG 6 NOVEM-
BER
Sociï 1 - Beatrix 1; 4-1
Be Quick Z. 3 - Sociï 2; 4-4
Sociï 3 - Oeken 2; 7-0
Sociï 4 - Angerlo V. 5 (uitgesteld)
Be Quick Z. 6 - Sociï 5; 2-1

PROGRAMMA ZONDAG 13 
NOVEMBER
Voorst 1 - Sociï 1
Pax 4 - Sociï 2
Sociï 3 - FC Zutphen 5
Sociï 4 - Vorden 5
Pax 9 - Sociï 5

Sociï
Sociï heeft zondag tegen Beatrix 
uit Hoenderlo wederom drie pun-
ten gepakt. Het was niet dat Sociï 
zoveel beter speelde dan de tegen-
stander, maar het was wel stuk-
ken effectiever.

UNIEKE KANS 
“Als je solliciteert, zit je vaak in 
een bepaald stramien. Niet ieder-
een komt daarin het beste tot zijn 
recht. Op de Rode Loper kun je je-
zelf presenteren van je beste kant 
op een manier die het beste bij je 
past.  Het is bovendien een unieke 

kans om jezelf in de kijker te spe-
len van aantrekkelijke werkgevers 
uit de regio. Je krijgt immers de 
mogelijkheid om een korte eerste 
indruk achter te laten op een hele 
efficiënte en ludieke manier. “ Al-
dus Monique Berendsen van Match 
4U.  

18 NOVEMBER
Op vrijdagavond 18 november or-
ganiseert Match 4U de Rode Loper 
castingdag in het oude postkantoor 
op de markt in Lochem. Vanaf 19.00 
uur zijn alle kandidaten, VIPS en 
overige belangstellenden van harte 
welkom. Entree is gratis. 
Meedoen? Geef je direct op als 
kandidaat en schrijf je in op www.
match4u.nl. Aanmelden kan tot 
vrijdag 11 november.

Laatste week om je in te schrijven voor castingdagen

Aanmeldingen lopen storm!
Deze week is de laatste week om je aan te melden voor de ludieke 
Rode Loper actie van uitzendbureau Match 4U uit Lochem. De op-
komst is nu al groter dan op voorhand verwacht. Al meer dan 50 
kandidaten geven ‘acte de presence’ in het oude postkantoor van 
Lochem op de Markt.

www.contact.nl

nieuws uit uw regio

Van huis uit zijn wij verbonden met de Achterhoek. Door onze plaatselijke en 

regionale uitgaven is er een sterke verwevenheid met onze lezers. En daar 

zijn we best trots op… 



De meisjes tot 11 jaar haalden drie 
maal goud, jongens tot 11 jaar drie 
maal zilver, meisjes tot 15 jaar brons, 
zilver en goud, jongens tot 13 jaar 
goud en twee maal zilver, jongens tot 
15 jaar goud en twee maal zilver. Dit 
komt neer op vijftien starts met vijf-
tien medailles: 
6 x goud, 8 x zilver en 1 x brons.
Er waren spannende races bij. Zo 
haalde laatste zwemmer bij meisjes 
tot 15 jaar de ploeg in een geweldige 

sprint van plaats vijf naar plaats drie
op de 4x 50 vrij. Bij de jongens tot 15
jaar was de laatste race bloedstollend.
Tot op het laats kwamen de eerste 
twee slotzwemmers steeds iets dich-
ter bij elkaar en het was de vraag of
de Berkelduikers het wel konden red-
den om als eerste aan te tikken. Het
lukt ze uiteindelijk om net zeshon-
derdste van een seconde eerder aan
te tikken dan de nummer twee, goed
voor de zesde gouden medaille.

Ondanks dat ze niet met acht maar
met vijf ploegen mee konden doen,
dus niet voor de wisselbeker in aan-
merking kwamen, hebben ze toch
het medailleklassement gewonnen
en kwamen er maar liefs vijfenveer-
tig medailles mee naar huis.

Gelderse Estafette Kampioenschappen
Zwemmers scoren 100%
Lochem-Wageningen - De Ber-
kelduikers zijn zaterdag met vijf 
estafette teams goed voor de dag 
gekomen in de Bongerd in Wage-
ningen. Elk team zwom 3 afstan-
den, 4 x 50 wissel, 4 x 50 vrij en 4 x 
50 schoolslag of vlinderslag.

Hierbij spelen de minder economi-
sche omstandigheden wellicht een 
rol. De collectebus, waarvan de op-
brengst ter vermindering van de 
transportkosten, kan nu nog niet 
worden meegedeeld. De opbrengst 
hiervan zal later bekend worden ge-
maakt. De coördinatoren, Jan Strijd 

en Jan Olthaar zeggen de medewer-
kers en medewerksters, die hebben
meegeholpen aan het welslagen van
deze actie, hartelijk dank voor de on-
dersteuning, evenals het personeel
van C 1000, die steeds weer klaar
staan om de actie tot een succes te
maken. Vanuit de winkel van C 1000
werden twee volle dozen aan deze ac-
tie beschikbaar gesteld.

De collecte tijdens de dankdienst op
2 november van de beide PKN-kerken
was ook aan de Voedselactie Dorcas 
gewijd. Ook de opbrengst hiervan zal
later worden meegedeeld.

Geringer aantal dozen
Voedselactie Dorcas
Vorden - De jaarlijkse Voedselac-
tie in Vorden op vrijdag 4 novem-
ber j.l. in de winkel van C1000 is 
met een lager aantal dozen af-
gesloten dan vorig jaar. Dit jaar 
werden ruim 75 dozen ingeza-
meld; vorig jaar ruim 90 stuks.

De hal was voor groot (begeleiders) en 
klein een paradijs. Moe maar zeer vol-
daan kwam het gezelschap s’ avonds 

om 19.00 uur weer bij Bakker Joop 
terug.

Bedrijfsuitje Bakker Joop

Vorden - Naar aanleiding van het 12,5 jarig bestaan is Bakker Joop 
met de jongste klantjes afgereisd naar Plopsa Indoor in Coevorden. 
Wat een feest!

Thijs van Amerongen reed zondag in 
het Belgische Ronse de GP Mario de 
Clercq. Hij werd hier 11e in een in-
ternationaal deelnemersveld. Gretha 

Klein Brinke stond zaterdag aan het
vertrek van de Veldrit van Rhenen. Ze
reed naar een 22e plaats. Een dag la-
ter reden Peter Makkink en Frans de
Wit een wedstrijd in Almelo. Frans de
Wit passeerde de meet als 36e. Mak-
kink stond niet in de uitslag, omdat
hij gestart was zonder chip.

RTV’ers actief in veld
Wichmond - Het crossseizoen is 
voor de veldrijders van RTV Vier-
akker-Wichmond in volle gang.

De wedstrijd begon een half uur later omdat de scheids 
die op papier stond niet kwam opdagen. Een vervanger 
werd snel opgeroepen en moest zich vanuit Doetinchem 
naar de Ratti velden haasten. Om 14:30 werd er dan toch 
afgetrapt en Ratti begon uitstekend aan de wedstrijd. Al 
na 3 minuten ontving Koen Klein Heerenbrink de bal op 
eigen helft. Via een knappe rush omspeelde hij de laatste 
man en schoot beheerst binnen. Na de goal kwam Noor-
dijk beter in de wedstrijd en de Kranenburgers konden 
dan ook niet lang van de voorsprong genieten. Na een 
kwartier viel de bal over de defensie van de thuisploeg en 
de spits van de gasten kon simpel binnen tikken. Met viel 
strijd en inzet maakte Noordijk het de Kranenburgers in 
de eerste helft knap lastig. Toch was het Ratti dat weer 
op voorsprong kwam. Na een half uur werd Gijs Klein 
Heerenbrink de diepte ingestuurd door Ruud Mullink en 
haalde vervolgens fraai uit met een schot in de kruising. 
In het restant van de eerste helft kreeg Gijs Klein Heeren-
brink nog 2 prima mogelijkheden om de score verder op 
te laten lopen maar de spits faalde in de afronding.
Na de thee bleek dat Noordijk het kruid in de eerste helft 
al redelijk verschoten had. De ploeg kon nauwelijks nog 
gevaar stichten in de buurt van Ratti doelman Bert Jan 
Kolkman. Ratti miste echter een paar goede mogelijkhe-
den op de 3-1 en met maar één goal verschil bleef er hoop 
voor de gasten. Die hoop was snel verdwenen toen na ruim 
een uur voetballen Roy Waarle de verdiende 3-1 tegen de 
touwen schoot. Dit betekende dan ook meteen de beslis-
sing in de wedstrijd. Michiel Gudde was in de slotfase met 
een schot net naast en een schot op de lat nog erg dicht bij 
een goal maar miste wat geluk. 
Uiteindelijk een prima overwinning voor Ratti al mag het 
zichzelf kwalijk nemen dat het in de slotfase niet verder 
afstand nam van Noordijk. Volgende week kunnen de 
mannen van Henk Veen zich opmaken voor de uitwed-
strijd tegen EGVV. 

RATTI DAMES
Wolfersveen 1 - Ratti 1
Kranenburg - De dames van Ratti stonden afgelopen zon-
dag tegenover de nummer twee uit de competitie Wol-
fersveen. De eerste helft liet Ratti Wolfersveen niet in de 
wedstrijd komen. Doordat Ratti goed kort op de vrouw 
dekte wisten de speelsters van Wolfersveen elkaar niet te 

vinden. Ratti daarentegen bewoog zich ook goed zonder 
bal, waardoor er mooie combinaties ontstonden. Binnen 
tien minuten wist Ratti al op voorsprong te komen. Een 
voorzet van Mariëlle Klein Brinke werd prima ingeschat 
door Gerrie Brummelman, die met een overstapje de bal 
liet passeren. Jessica ten Elshof werd vrij gelaten door haar 
tegenspeelster en schoot de bal resoluut binnen. 0-1. Ratti 
bleef hierna goed druk zetten en Wolfersveen creëerde 
geen uitgesproken kansen. De rust werd bereikt.
Na de rust deed Wolfersveen er een schepje bovenop en 
Ratti liet zich terugdringen op eigen helft. De wedstrijd 
dreigde te gaan kantelen, maar Ratti bleef als team over-
eind. Ratti kreeg het op bepaalde fases in de wedstrijd 
benauwd. Een afstandsschot van een speelster van Wol-
fersveen ging nog rakelings langs waarna Ratti weer adem 
kon halen. Doelvrouw Gerdien Peppelman verrichte pri-
ma reddingen. De klok tikte door en Ratti probeerde de 
0-2 te forceren. Doelpunten bleven verder uit waarna Ratti 
met drie punten huiswaarts keerde! Aanstaande zondag 
thuis tegen Steenderen. 

UITSLAGEN:
05 nov 09:30 Ratti F1G Zeddam F1 1-10 81985
05 nov 14:00 Ratti C1G Steenderen C2GD 2-3 118231
05 nov 14:30 Ratti B1GD Dierense Boys B1 2-2 107107
06 nov 10:00 Ratti 2 (zon) FC Trias 6 (zon) 2-4 42279
06 nov 14:00 Ratti 1 (zon) Noordijk 1 (zon) 3-1 4530
05 nov 14:30 DZC ‘68 10 (zat) Ratti 2 (zat) 6-3 92207
05 nov 10:15 AZC D3 Ratti D1GD 3-8 60905
05 nov 09:30 Warnsveldse Boys E3 Ratti E1G 1-1 78790
05 nov 09:00 Doetinchem E3GD Ratti E2G 8-3 73443
06 nov 10:00 FC Zutphen 3 (zon) Ratti 3 (zon) 4-0 56160
06 nov 11:30 Pax 9 (zon) Ratti 4 (zon) 7-1 42949
06 nov 13:30 Wolfersveen DA1 (zon) Ratti DA1 (zon) 0-1
06 nov 11:30 Ruurlo DA1 (zon) Ratti DA2 (zon) 5-1 59353 

PROGRAMMA:
12 nov 10:00 Ratti E2G Warnsveldse Boys E10 73464
12 nov 11:30 Ratti E1G FC Zutphen E4 78811
12 nov 09:30 Ratti D1GD Steenderen D2G 60912
12 nov 12:30 Ratti 2 (zat) AZC 3 (zat) 92247
13 nov 10:30 Ratti DA2 (zon) Erix/KSV DA1 (zon) 59658
13 nov 13:00 Ratti DA1 (zon) Steenderen DA1 (zon) 58840
13 nov 10:00 Ratti 4 (zon) ABS 6 (zon) 42264
12 nov 12:45 DVC ‘26 B3 Ratti B1GD 107087
12 nov 12:00 FC Zutphen C4 Ratti C1G 118246
12 nov 11:00 Wolfersveen F1 Ratti F1G 81999
13 nov 14:00 EGVV 1 (zon) Ratti 1 (zon) 4282
13 nov 09:30 Gendringen 5 (zon) Ratti 2 (zon) 48298
13 nov 12:30 HC ‘03 6 (zon) Ratti 3 (zon) 54867

Ratti pakt 3 punten tegen Noordijk
Kranenburg - Ratti deed afgelopen zondag goede za-
ken tegen de rode lantaarndrager uit de 6e klasse 
B. Om de aansluiting te behouden met de midden-
moot diende de 3 punten op sportpark ‘de Eik’ ge-
houden te worden en zo geschiedde.

Er zijn diverse soorten decoraties zoals een deurversiering, 
tafelstukken, wand- of raamversiering voor binnen of bui-
ten van klein tot groot teveel om op te noemen. Er wordt 
zoveel mogelijk met natuurlijke materialen gewerkt. Deze 

dag staan ook alle onderwerpen voor het hele seizoen op-
gesteld. Zodat men kan zien wat er allemaal te maken is. 
Ook zijn er workshops met textielverharder waar beelden 
of schilderijen en andere voorwerpen mee gemaakt wor-
den. Kinderfeestjes behoren ook tot de mogelijkheden. 
Kom op deze dag onder het genot van een kopje koffie of 
thee en iets lekkers eens een kijkje nemen. 
Voor meer informatie of aanmeldingen kunt U contact 
opnemen met Marjo Frederiks, Wiendelsweg 1, telefoon 
(0575)463442 www.creatiefbymarjo.nl

Open huis voor kerstworkshops
Keijenborg - Huis- en tuindecoraties “Creatief by 
Marjo” in Keijenborg heeft op zondag 13 november 
open huis. Deze dag staan alle voorbeelden voor de 
workshops opgesteld zodat U een indruk kunt krij-
gen van de onderwerpen.

De kerk zat helemaal vol met veel 
kinderen, ouders, opa’s, oma’s en 
belangstellenden. Samen met Jaap 
van Kranenburg als voorganger en de 
muzikale begeleiding in handen Van 
Wieteke Schotsman was het een fees-
telijk en muzikaal gebeuren. Kinde-
ren van de scholen hadden hier ook 

nog een bijdrage in. Het totale aan-
tal mooi versierde en goed gevulde 
schoenendozen is uitgekomen op 446 
dozen. Deze zijn van alle kerken en 
scholen die hieraan meededen.  
Deze dozen, gevuld met schoolspul-
letjes, toiletartikelen en speelgoed 
worden door enkele vrijwilligers 

eerst gebracht naar een inleverpunt 
en van daaruit gaan ze op transport 
naar onder andere naar: Moldavië, 
Roemenië, Oeganda, Sierra Leone en 
Zambia.

Wat zullen de kinderen in die landen 
blij zijn met deze dozen die ze mogen 
ontvangen. Iedereen hartelijk dank 
die hieraan meegedaan hebben en 
voor het volgende jaar hopelijk weer 
een grote opkomst, want dat maakt 
vele kinderen blij!

Schoenendoosactie 2011

Vorden- Afgelopen zondag hebben wij de actie-schoenendoos afgeslo-
ten met een gezamenlijke viering in de Gereformeerde kerk samen 
met de Hervormde kerk, de Christus Koning kerk en de scholen Het 
Hoge, De Kraanvogel en De Vordering.



In het tussenklassement heeft Erwin 
met 257 punten de leiding, 2 Erald 
Lammertink 244, 3 Robin Nijkamp 
235 punten. In de klasse N 1 ging de 
winst evenals vorige week in Hellen-
doorn, ook in Zelhem naar Bas Klein 
Haneveld en heeft hij zijn naaste 
concurrent Edwin Straver bijna inge-
haald. De tussenstand in deze klasse 
luidt momenteel: 1 Edwin Straver 213 
punten, 2 Bas Klein Haneveld 210, 3 
Oscar Pelgrim 204. In Zelhem werd 
Amel Advocaat in de Klasse E 1 win-
naar, Mark Wassink won de Klasse E 
3 met Vordenaar Bart Oosting op de 
zesde plaats.

Enduro Zelhem

Winst voor Bas Klein Haneveld
Vorden - Na de winst van Erwin 
Plekkenpol, vorige week in Hel-
lendoorn, waardoor hij zijn voor-
sprong op zijn naaste concurren-
ten verder kon uitbouwen, werd 
hij afgelopen zaterdag in Zelhem 
tweede, achter winnaar Erald 
Lammertink.

Bas Klein Haneveld wint in Hellendoorn en Zelhem. foto Henk Teerink

Erwin Plekkenpol blijft in Klasse E 2 aan de leiding

IEDERE DAG:

Wehme.
-

gave bij de Wehme.
-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info 
en opgave bij Welzijn Ouderen 
Vorden.

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

en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

NOVEMBER
 9 ANBO klootschieten, Olde Lettink

 9 Handwerkmiddag Welfare Rode 
kruis in de Wehme

 10 Klootschietgroep de Vordense pan
 16 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
 17 Klootschietgroep de Vordense pan
 17 Bejaardenkring Vorden
 23 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
 23 Handwerkmiddag/kraamverkoop 

Welfare Rode kruis in de Wehme
 24 Klootschietgroep de Vordense pan
 24 PCOB Stampertje bijeenkomst 

Voltooid leven met predikanten 
en dr. Sterringa

 30 ANBO klootschieten, Olde Lettink

KUNSTAGENDA VORDEN
-

rijen van KunstZondagVorden bij 
ABNAMRObank

Willem werd algemeen kampioen 
met een fisherie met 93 punten. 
Hiervoor ontving hij ook de wis-
selbeker en het bondskruis. Verder 
kampioen met een Grote Alexander 
met 93 punten, kampioen met een 
Prachtrosella met 92 punten, eerste 
prijs Roseicollis opaline groen met 
92 punten, eerste prijs Halsband met 
92 punten en eerste prijs Rosiecollis 

groen met 92 punten.   Evert van der 
Wal behaald op de onderlinge wed-
strijd in Wijhe een eerste prijs met 
een Driekleurglansspreeuw met 91 
punten. Met deze vogel werd hij ook 
kampioen in de categorie vruchten- 
en insecteneters. 

Ben Horsting heeft deelgenomen 
aan de speciaal club wedstrijd Euro-

pese Cultuurvogels in Rijssen. Hier 
waren 450 vogels ingebracht door 
42 deelnemers. Ben behaalde een 2e 
prijs met een stam Barmsijs klein 4 
x 92 punten met een totaal van 374 
punten. Verder haalde Ben een 2e 
prijs met een enkele Barmsijs klein 
van 92 punten, een 1e prijs met een 
Barmsijs donkerfactorig met 94 pun-
ten en met een stel Barmsijs bruin 
van 2 x 93 189 punten. In het klas-
sement van beste stam, stel en enke-
ling moest hij de eerste prijs delen 
met 657 punten met R. Schonewille 
die even veel punten wist te beha-
len.

Drie leden De Vogelvriend in de prijzen
Vorden - Dit weekend streden drie leden van De Vogelvriend Vorden 
op verschillende wedstrijden met vogels en wisten ze alle drie in de 
prijzen te vallen. Willem Peters behaalde de meeste prijzen. Hij ging 
in Beek op wedstrijd van de Parkieten Speciaalclub Zuid-Oost met zes 
prijzen naar huis.

Geeske Menkveld had in haar enkel-
spel een goede tegenstandster. Gees-
ke verloor in twee sets. Vera Velhorst 
speelde een sterk enkelspel. Zij won 
met 21-19 en 21-10. 
Het herendubbel ging met 21-3 en 
21-5 overduidelijk naar Flash. De da-
mes Ilse van Dijk en Vera Velhorst 
maakten er een spannend damesdub-
bel van. Zij wonnen de eerste set met 
21-16, verloren de tweede met 22-20 
en ook de derde set ging met 21-18 

strijd om het kampioenschap is ie-
dere winstpartij van belang. Ook het 
eerste mixedspel van Niels en Geeske 
ging over drie sets. 

Uw reporter kan zich niet heugen dat 
zij de laatste vier jaar een wedstrijd 
verloren hebben maar nu was dat 
met 21-18, 14-21 en 15-21 helaas het 
geval. Chjehrando en Ilse speelden 
een gedegen mixed. Zij wonnen met 
21-12 en 21-11.
Flash Vorden 1 - Euro 2: 5-3

ANDERE UITSLAGEN:
Flash 3 - Eefde 4: 6-2
Steenderen recr. 1 - Flash recr. 1: 5-3
Flash jeugd 2 - Poona jeugd 3: 8-0
Rianto jeugd 1 - Flash jeugd 3: 0-8
Didam jeugd 4 - Flash jeugd 3: 0-8

Badminton Flash 
Vorden
Vorden - Flash speelde afgelopen 
donderdag thuis tegen Euro uit 
Dinxperlo. Op zich een wedstrijd 
die gewonnen moest kunnen 
worden. Het begon zeer goed met 
de herenenkels van Chjehrando 
Gasper en Niels Lijftogt. Beiden 
wonnen makkelijk in twee sets.

Via de Stationsweg, Dorpsstraat, Bur-

Decanijeweg, Zutphenseweg, arri-
veert de kindervriend bij het dorps-
centrum waarbij hij welkom wordt 
geheten door Burgemeester Henk 
Aalderink en namens de Vordense 
Ondernemers Vereniging (VOV) door 

voorzitter Marcel Leferink. De Zwar-
te Pieten komen meteen in actie en 
bieden zij de kinderen een attentie 
aan en wordt er met pepernoten ge-
strooid. In tegenstelling tot voorgaan-
de jaren, zal de Sint zich dit jaar niet 
in de zaal van het dorpscentrum met 
de kinderen onderhouden. Marcel Le-
ferink daarover: ‘ Wij hebben van een 
aantal ouders het verzoek gekregen 
om hiervan af te zien. Zij vinden dat 
het voor de kinderen allemaal te lang 
duurt. Wij zullen ons samen met de 
ouders beraden, hoe we de ontvangst 
volgend jaar zullen regelen‘, aldus 
Marcel Leferink. Later op de middag 
zal de Sint wel in school de Kraan-
vogel verschijnen, waar hij zich zal 
onderhouden met de kinderen uit de 
buurtschappen Kranenburg, Linde, 
Medler en de Wildenborch.

Intocht Sinterklaas
Vorden - Zaterdag 12 november 
groot feest voor de kinderen, dan 
zal Sinterklaas om 13.15 uur sa-
men met zijn Pieten op het sta-
tion in Vorden arriveren. Nadat 
hij is verwelkomd door de Sinter-
klaascommissie onder voorzitter-
schap van Jeroen Geubels maakt 
de Sint en zijn gevolg een kleine 
rondgang door het dorp. Sursum 
Corda zorgt daarbij voor de mu-
zikale noten.

Dagenlange regen hadden het te ge-
vaarlijk gemaakt voor de paarden en
de ruiters. Dus was er ook  geen ex-

Het is een niet-alledaagse serie waarin
de sfeer van de jacht onder prachtige
weersomstandigheden goed tot zijn
recht komt. Naast de serie ingelijste 

bestaande uit markante portretten
van de jagers van 2009. 
De expositie is te zien in de serre van
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 in Vor-
den, op zaterdag 12 november, vanaf
13.00 uur.

Expositie 
Slipjacht 
2009
Vorden - Tijdens de komende slip-
jacht van zaterdag 12 november
is er in Hotel Bakker in Vorden 
een kleine foto-expositie te zien
van de slipjacht van 2009. In 2010
is er geen editie geweest vanwege
de slechte omstandigheden van
de landerijen.

Altijd leuk om met een verjaardag, 
Sint of Kerstmis iemand blij te ma-
ken met een Unicef artikel. En u 
weet dat met het geld weer veel kin-
deren geholpen kunnen worden. 

Denk aan onderwijs, gezondheids-
zorg, schoon water en niet te verge-
ten de kinderen die hun ouders aan 
aids hebben verloren.
U kunt bestellingen bij Anne van 
Burk in de bus gooien, opbellen (55 
17 32) of eerst de artikelen komen 
bekijken. U bent welkom.
U kunt ook bij Foto Willemien, 
Dorpsstraat 20, Vorden Unicef arti-
kelen kopen.

Start Unicef 
kaartenverkoop
Vorden – Vanaf nu zijn er weer 
kaarten, agenda’s, kaarsen, ka-
lenders, etc. te koop bij Anne 
van Burk, Beatrixlaan 14, Vor-
den, tel. 55 17 32.

Marcel Leferink (voorzitter VOV): 
‘Wij hebben in samenwerking met de 
marktcommissie een contract afgeslo-
ten met grondverzetbedrijf Beeftink. 
Dat bedrijf zorgt er voor dat de trot-

toirs vanaf de rotonde Ruurloseweg, 
Dorpsstraat, Zutphenseweg tot aan 
van Zeeburg, Raadhuisstraat tot en 
met de Bruna en de Burgemeester 
Galleestraat t/m Lammers, inclusief 
het marktplein, sneeuwvrij wordt ge-
houden. De ondernemers in het cen-
trum zijn zeer blij met dit initiatief, al-
leen jammer dat enkele ondernemers 
wel van deze service profiteren, maar 
geen lid zijn van de VOV. Een doorn in 

Trottoirs komende winter sneeuwvrij
Vorden - De inwoners van Vorden 
krijgen de komende wintermaan-
den een extra service aangebo-
den. Dan worden de trottoirs in 
het centrum van Vorden sneeuw-
vrij gehouden.

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

collectie verzilverd bestekgoed, glas 
en ander tafelgoed. 
Voor jong èn oud is er een groot aan-
bod van bordspellen en puzzels van 

week een fantastische aanbieding 
vinden! 

Voor 12 november: De schuurverkoop 
wordt gehouden aan de Whemerweg 
20 in Almen en is iedere zaterdag tot 
en met 17 december van 11-16 uur. 

MEER INFO: 

www.marceldespeelgoedman.nl

Kadotip nodig?
Almen - Op tijd een leuk sinterklaas- of kerstcadeau in huis hebben? 
Dan is het de moeite waard op zaterdag eens langs te gaan bij Servies-
kast Almen.



BLOND 
VOLKOREN
BOLLETJES

NU PER STUK VOOR 0.40

6 VOOR

    2.25

VORDENSE 
STOET

NU VOOR

    1.99

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 7 t/m zaterdag 12 november

KERSEN 
VLAAI

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Acties geldig tot 31 december 2011.
Tijdens deze actie geen spaarzegels.

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

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Zondag 13 november
16.00 tot 19.30 uur

Bokbiermiddag
Live muziek: Southern Style

wordt vervolgd...

Winnaar oktober: 
Mevr. Margreet van Zoelen

uit Wichmond

Ook meedoen? 
www.winnenmetweevers.nl

Mooie ruimte 
die “Tuinkamer”...

... En iets 
rustiger dan 

de “Klimboom”!Vaatwasser stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

Boeninksteeg 14, Doetinchem
Telefoon 0314-324453

Voor u ruim 60 occasions op voorraad!

Bezoek onze NIEUWE website!
www.garageteerink.nl

en doe mee aan de actie!

GARAGEBEDRIJF
TEERINK B.V.

facebook.com/garageteerink

#garageteerink

scan de QR-code met uw smartphone

www.garageteerink.nl

50.000 TECHNISCHE ARTIKELEN VANAF 25 NOVEMBER OOK IN ZUTPHEN!
Wildkamp Zutphen | Zonnehorst 15

Bedrijventerrein de Revelhorst

WINTER-
BANDEN

TEGEN 
SCHERPE
PRIJZEN

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

epc berekening, bouwbesluittoetsing en vergunning aanvragen
Hoogstraat 42    7227 NJ Toldijk     tel. 0575 - 452047   

Heeft u bouw- of verbouw plannen?
neem dan vrijblijvend contact op met

Zat. 12 november

Prinsenbal
cv De Paardeknuppels

met
Fifty Fifty

en 
Appie Hein



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder André Baars

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 45, 8 november 2011

Het park De Bleijke in Hengelo wordt 
gerenoveerd en (deels) ingericht als 
Cool Nature park. Een Cool Nature 
plek is met name ook bedoeld voor 
kinderen om avontuurlijk te spelen 
en voor scholen om te gebruiken bij 
het natuuronderwijs en activiteiten 
(zie www.coolnature.nl). We willen 
leerlingen van de basisscholen hier-
bij betrekken door ze zelf ontwer-
pen/maquettes te laten bouwen. Dat 
is op meerdere plaatsen in Gelder-
land al gebeurd en is goed bevallen. 
In de vorm van een maatschappelijke 
stage willen we hier ook graag leer-
lingen van het voortgezet onderwijs 
bij betrekken!

Lijkt het je wat,

meld je dan nu direct aan voor 

deze bijzondere kans!

Opdracht voor de maatschappelijke 
stage

-
gen van een basisschool in Hengelo 
met het maken van een ontwerp. Er 

een presentatie aan de buurt:

2. verkenning gebied 

4. maken van de maquettes en ten-
slotte de presentatie

-
deel uit het ontwerp verder uitwerkt

Begeleiding 
Je wordt begeleid door mensen van 

-
werpers van parken en vinden het 

te werken. Ze bereiden alles voor en 

Wie zoeken we?

-
-

iemand die:
-

leiden

te bedenken

natuur te doen

en anderen ook enthousiast kan 
maken.

contact opnemen met de gemeente, 
tel. (0575) 75 02 50. Geef even aan 

-

We hebben een leuke maatschappelijke stage in de 
aanbieding!
Ontwerp jij mee aan park De Bleijke in Hengelo (Gld)?

In ons groenstructuurplan hebben 
we opgenomen op welke manier we 
het openbaar groen in Bronckhorst 

-
den. Het doel is het behoud van de 
kwaliteit van ons openbaar groen 

-

heestervakken (totaal ca. 10 ha.) in 
de dorpen om te vormen naar ga-

-

we begonnen in de kernen Steende-
-

fen we voorbereidingen voor de ker-
-

met de dorpsbelangenorganisaties 

-

Kranenburg presenteerden we sa-
men met de dorpsbelangenorgani-

-
formatieavond. In vervolg hierop 

van beide dorpen kunnen dus een re-

volgt later. 

Inspraakprocedure
B en w verlenen gedurende vier we-
ken inspraak op het omvormings-

publieksbalie in het gemeentehuis 
en op www.bronckhorst.nl →

→ 

-

aan de medewerkers van de afdeling 
Beheer.

Omvorming openbaar groen 
Wichmond en Kranenburg

-
male tarief voor de Nederlandse 
identiteitskaart (NIK) voor kinderen 

2012 kinderen alleen nog maar mo-
-

het ministerie van Binnenlandse

Zaken veel extra aanvragen in de ko-

identiteitskaarten in goede banen te 
leiden heeft het ministerie besloten 
voorrang te geven aan: spoedaan-
vragen (hiervoor geldt een toeslag 

-

-

-
ten door ons op de hoogte worden 
gesteld wanneer de documenten hier 

-

toestemmingsformulier kunt u 
downloaden van www.bronckhorst.nl. 

voorwaarden pasfoto’s moeten vol-

ook contact met ons opnemen via
tel. (0575) 75 02 50.

Let op: identiteitskaarten voor kinderen t/m 13 jaar vanaf 1 januari a.s. fors duurder!

-

van het Bronckhorster buitengebied 
-

moment evalueren we de proef op 
basis van de ervaringen van de be-

-
meenteraad neemt in de loop van 
2012 een besluit over het vervolg van 

-
kingen in Bronckhorst.

vindt plaats buiten de bebouwde kom 
globaal begrensd door de gemeente-
grens, Aaltenseweg en Ruurloseweg 

beschikking over een vierde contai-

-

-
langs is de bewoners van het proef-
gebied via een enquête gevraagd 

basis voor het besluit van de ge-
meenteraad.

Aanpassing inzamelschema 
-

van het proefgebied voorlopig verder. 

-

weken kunststof verpakkingen in 

-

of www.berkelmilieu.nl.

Inzameling kunststof met 
container in buitengebied 
voortgezet



Samen met ondernemers en organi-
saties hebben de Achterhoekse ge-
meenten de Visie Achterhoek 2020 
opgesteld, waar in staat waar de Ach-
terhoek zich de komende jaren op 
richt. De gemeenteraad stemde op 26 
oktober jl. in met de algemene uit-
gangspunten van de visie en verleen-
de opdracht aan b en w om deze ver-
der uit te werken. Op 30 november 
a.s. ondertekenen de Achterhoekse 
gemeenten gezamenlijk een conve-
nant om de samenwerking te be-
krachtigen.

Het convenant is bedoeld om geza-
menlijk de Achterhoek Agenda 2020 
uit te voeren met projecten op het ge-
bied van innovatieve en duurzame 
economie, een vitale leefomgeving, 
goede bereikbaarheid en kansen voor 
het platteland. Die projecten zijn be-
doeld om de Achterhoek duurzaam 
vitaal, aantrekkelijk en gezond te 
houden. ‘Duurzaam vitaal’ slaat op 
economisch gezond op de lange ter-
mijn en gericht op duurzame proces-
sen en producten, zoals het opwek-
ken van duurzame energie. Een aan-
trekkelijke en gezonde leefomgeving 
doelt op ruimte om te wonen in een 
schone en gezonde omgeving met 
goede en bereikbare voorzieningen.

Inspelen op bevolkingskrimp en
recessie
Waarom een toekomstagenda voor 
de Achterhoek? Als er door vergrij-
zing minder mensen kunnen werken, 
moeten we zorgen dat de mensen die 
dat wel kunnen, hier ook graag aan 

de slag willen en de juiste scholing 
krijgen. Als door de recessie bedrij-
ven dreigen om te vallen, moeten we 
zorgen dat ze samen met het onder-
wijs innovaties kunnen doorvoeren 
en zo hun positie kunnen verstevigen. 
Als er een tekort aan huisartsen 
dreigt, moeten we zorgen dat we 
(aankomende) huisartsen en hun 
partners aantrekkelijke mogelijkhe-
den kunnen bieden om te komen wo-
nen in een regio met woongenot en 
goede voorzieningen op het gebied 
van onderwijs, zorg en welzijn en cul-
tuur en sport. Ook moeten we de ban-
den met onze Duitse buurregio’s ver-
sterken; zij leven met dezelfde uitda-

gingen als wij. Alleen samen met hen 
kan de Achterhoek de forse subsidies 
binnenhalen die Europa voor samen-
werkende krimpregio’s op de plank 
heeft liggen.

Achterhoekse coöperatie
De samenwerking tussen de acht 
Achterhoekse overheden (de ge-
meenten), ondernemers en maat-
schappelijke organisaties, de zoge-
naamde drie O’s, wordt de Achter-
hoekse coöperatie genoemd. De
organisatie van de coöperatie draagt 
de overheid voor 80 procent. Onder-
nemers en organisaties leveren elk 
10 procent.

Gemeente akkoord met Visie Achterhoek 
2020

Tijdens het jaarlijkse Klimaatcongres 
vorige week in Utrecht dongen drie 
bijzondere projecten mee naar de 
prijs (ter waarde van 25.000 euro) 
voor het beste Klimaatidee van 2011. 
Eén van de drie genomineerden was 
onze gemeente met het project ‘Stad-
je Bronkhorst verlicht met LED’. Hier-
mee proberen we Bronkhorst ener-
gieneutraal te maken. De eerst stap is 
het verminderen van het energiege-
bruik.

Door verlichting in de openbare ruim-
te en bij de mensen thuis te vervan-
gen door LED-verlichting willen we 
een grote slag maken. Daarbij kijken 
we naar de gevolgen voor het net en 
onderzoeken we of we de sfeer van 
een monumentale stad kunnen be-
houden. Dit idee is goed voor het kli-
maat, de verwachting is een reductie 
van 20% op het elektriciteitsverbruik. 
Het idee is ook winstgevend voor de 
gemeente, omdat we met LED-ver-
lichting in de openbare ruimte geld 
besparen. Met het bespaarde geld 
kunnen we investeren in andere 
duurzame projecten. En het is na-
tuurlijk winstgevend voor de huishou-
dens die besparen op hun energiere-
kening. In het klein maken we zo in 

Bronkhorst voor heel Nederland in-
zichtelijk of het mogelijk is om hele-
maal over te stappen op LED. Zonder 
dat het nadelige gevolgen heeft voor 
installaties of het elektriciteitsnet.
Afhankelijk van andere partijen
(leveranciers) hopen we het project 
dit jaar te kunnen starten.  

De congresdeelnemers bepaalden tij-
dens het congres, na een korte pre-
sentatie van de drie, wie won. En die 
eer ging naar de gemeente Haarlem 
met hun postcode energiespel. Hier-
mee willen ze inwoners op speelse 
wijze bewust maken van hun ener-

gieverbruik en de kosten. De bedoe-
ling van het spel, dat start met een 
speciaal kraslot, is om zoveel moge-
lijk elektriciteit en aardgas te bespa-
ren in periodes van één maand. Naast 
het project van Haarlem en ons LED-
plan dong ook de gemeente Dronten 
mee. Zij kwamen met een project 
waarbij een nieuwbouwwijk wordt 
aangelegd met een afgeschermd 
aardgasnetwerk waarin niet-opge-
werkte biogas wordt toegevoegd. De 
woningen hebben ketels die zowel op 
100% biogas als op 100% aardgas 
werken.

Project ‘Bronkhorst op LED’ helaas niet
gekozen tot beste Klimaatidee 2011

Inwoners die op dit moment gebruik 
maken van de voorziening ‘hulp bij 
het huishouden’ krijgen het komende 
half jaar een indicatieadviseur van 
het NCOD (een adviesorganisatie voor 
o.a. de overheid) op bezoek om de
indicatie opnieuw te beoordelen. Op 
26 mei jl. stelde de gemeenteraad de 
nieuwe Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning ge-
meente Bronckhorst 2011 vast. In de-
ze verordening staat dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor het leveren 
van de voorziening ‘hulp bij het huis-
houden’ als uw persoonlijke moge-
lijkheden en algemene voorzieningen 
onvoldoende oplossing bieden. Hier-
bij komt ook uw inkomen- en vermo-
genspositie aan de orde en de moge-
lijkheid om de kosten van de voor-
ziening voor uw eigen rekening te
nemen. 

Huisbezoek
Inwoners die gebruik maken van de 
voorziening ‘hulp bij het huishouden’, 
worden herbeoordeeld door de indi-
catieadviseur. De adviseur kondigt 
het huisbezoek telefonisch aan. Tij-
dens het huisbezoek bekijkt hij/zij 
met u of de indicatie die destijds is 
vastgesteld wordt voortgezet of dat 

deze wordt gewijzigd. De eerste men-
sen die voor herindicatie in aanmer-
king komen, hebben hierover inmid-
dels een brief van ons ontvangen.

Nieuwe indicatie
Zo snel mogelijk na het huisbezoek 
ontvangt u de nieuwe indicatie. Af-
hankelijk van de mogelijke verande-
ringen in de indicatie gaat deze per 
direct in of pas na acht weken. Dat wil 
zeggen dat als meer zorg nodig blijkt, 
dit dan ook direct wordt geregeld. 
Echter als de herindicatie aangeeft, 
dat u minder zorg nodig heeft, dan 
geldt een overgangstermijn van acht 
weken, voordat de nieuwe indicatie 
ingaat. Voor de herindicaties leggen 
we meer dan 1.400 huisbezoeken af. 
Daarom duurt het tenminste een half 
jaar voordat alle huisbezoeken, en 
daarmee de herindicaties, afgerond 
zijn.

Hulp bij het huishouden
opnieuw geïndiceerd

Op 14 november a.s. organiseert de 
gemeente een speciale informatie-
avond voor nieuwe inwoners. De 
avond begint om 20.00 uur en vindt 
plaats in het gemeentehuis. Nieuwe 
inwoners vanaf 18 jaar die tussen
1 oktober 2010 en 1 oktober 2011 in 
de gemeente zijn komen wonen, ont-
vingen hiervoor een persoonlijke uit-
nodiging. Natuurlijk zijn ook inwo-
ners die na 1 oktober in Bronckhorst 
zijn komen wonen van harte welkom. 
Tijdens deze avond stellen b en w 
zich voor aan de nieuwe inwoners en 
komt aan bod hoe de gemeentelijke 
organisatie werkt. Op een informa-
tiemarkt vertellen medewerkers van 
de verschillende afdelingen over on-
ze producten en diensten. Zo leggen 
zij u graag uit waar aan gedacht 
moet worden als u gaat (ver)bouwen, 
hoe de gemeente omgaat met jonge-
ren, ouderen, vrijwilligers, het ver-
enigingsleven in de gemeente en het 
openbaar groen. Maar ook hoe u als 

inwoner bijvoorbeeld in aanmerking 
kunt komen voor voorzieningen als
u minder mobiel bent. Naast onze 
medewerkers zijn ook verschillende 
gemeenteraadsleden aanwezig, 
evenals medewerkers van de politie, 
brandweer en de VVV. De avond 
wordt omlijst met een hapje en 
drankje en duurt tot ongeveer
22.00 uur.

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

Informatieavond voor 
nieuwe inwoners

Voor ouders, opvoeders en iedereen 
die graag meer wil weten over het 
opvoeden en opgroeien van kinde-
ren in Bronckhorst verschijnt er op 
10 november weer een nieuwsbrief 
van het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin. Altijd vol wetenswaardigheden, 
nieuws en achtergrondinformatie 
over: zwanger worden en zijn, baby, 
peuter, schoolgaand kind of puber. 
Andere vaste onderdelen van de 
nieuwsbrief zijn o.a.:

 activiteiten, evenementen, voor-
stellingen, etc. er in de Bronck-
horst komen voor u en uw kind

 cursussen in de buurt

 opvoedvraag

 aansprekend onderwerp, zoals: 
weerbaarheid, echtscheiding,

 ruziemaken, kleedgeld of het
 puberbrein. Deze maand over het 

gezonde kindergebit

Mis de nieuwsbrief niet en geef u 
op: mail naar info@cjgbronckhorst.
nl onder vermelding van ‘nieuws-
brief’ of kijk op www.cjgbronck-
horst.nl/nieuwsbrief

Weer spiksplinternieuwe nieuws-
brief over opvoeden en opgroeien
Geef je op en ontvang 
op 10 november de 
nieuwste uitgave

Wie van de 29 organisaties die zich hebben 
aangemeld verdient volgens u de Afvalvrij 
Award 2011 Publieksprijs? Is dat bijvoor-
beeld de dorpsschool in Halle, de Pierson-
school in Hengelo, peuterspeelzaal Ot en 
Sien in Vorden, kinderboerderij Feltsigt in 
Hengelo of zwembad In de Dennen in Vor-
den?
Laat uw stem horen en ga direct naar www.
afvalvrij.nl/stemmen of scan de QR-code. 

Het kan tot 15 november a.s. Organisaties 
en verenigingen konden zich dit jaar aan-

melden met hun goe-
de initiatieven om af-
val te voorkomen en/
of te scheiden en zo 
kans maken op de Af-
valvrij Award. Brengt 
u uw stem uit? Alvast 
bedankt.

Wie wint de Afvalvrij Award 2011 
Publieksprijs?

De informatieavond van 2010



Openbare bekendmakingen

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

Op 18 en 26 oktober jl. heeft u op de-
ze gemeentepagina’s kunnen lezen 
over de gemeentebegroting 2012. 
Als eerste lichtten b en w hun plan-
nen voor de komende tijd toe en een 
week later gaven de in de gemeente-
raad vertegenwoordigde politieke 
partijen in een notendop hun mening 
over de begrotingsvoorstellen van b 
en w. Tijdens de raadsvergadering 
op 10 november a.s. wordt de begro-
ting behandeld. De vergadering is 
om 17.00 uur (afwijkende tijd) in de 
raadzaal in het gemeentehuis. U 
bent van harte welkom om deze bij-
eenkomst bij te wonen! 

Met de publicaties gaven wij u een 
beknopt inzicht in de begroting van 
uw gemeente. De begroting 2012 is 
tijdens onze openingstijden in z’n ge-
heel in te zien bij de publieksbalie in 
het gemeentehuis. Ook kunt u deze 

raadplegen op 
www.bronck
horst.nl →
Bestuur en
organisatie → 
Beleid en rap-
porten → De
financiën of 
scan de QR-code. Verder ligt de be-
groting ter inzage in de bibliotheken 
in Vorden, Hengelo (Gld) en Zelhem.

Spreekrecht tijdens raadsvergade-
ringen
Tijdens raadsvergaderingen is het 
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet 

op de agenda staan 
2. agendapunten over projectbeslui-

ten op grond van de Wet ruimtelij-
ke ordening, die niet in een raads-
commissie zijn behandeld.

U kunt de raad tijdens een raadsver-

gadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken en presen-

taties
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen 

 een besluit van het gemeentebe-
stuur of het advies van een advies-
commissie 

 bezwaarschriften ex artikel 7:13 
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen, voordrach-
ten of aanbevelingen van personen

d. een klacht zoals bedoeld in hoofd-
stuk 9 van de Algemene wet be-
stuursrecht

e. onderwerpen die niet behoren tot 
de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

Als u tijdens de vergaderingen het 
woord wilt voeren, kunt u zich hier-

voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergaderingen, 
aanmelden bij de Griffie,
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl. De maximale 
spreektijd is vijf minuten. 

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

Raad vergadert op 10 november over begroting 2012 
U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen! 

Volg de
gemeente
op twitter

Wilt u het laatste nieuws

over het reilen en zeilen

bij de gemeente direct weten?

Volg ons op twitter:
@gem_bronckhorst

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

2011 van 06.00 tot 18.00 uur, folkloristische dansgroep Wi’j eren ‘t Olde

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 27 oktober 2011: 

Ontvangen op 28 oktober 2011: 

Ontvangen op 1 november 2011: 

Ontvangen op 2 november 2011: 

Ontvangen op 3 november 2011: 

Buiten behandeling gelaten aanvragen
Ontvangen op 20 september 2011:

Ontvangen op 26 september 2011: 

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

Aanvragen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 31 oktober 2011:  

Verzonden op 1 november 2011: 

Verzonden op 2 november 2011: 

Verleende vergunningen

Verzonden op 3 november 2011: 

Geweigerde omgevingsvergunning
Verzonden op 1 november 2011:

Tijdelijke verkeersmaatregelen

08.00 tot 17.00 uur is de Vordenseweg, vanaf de Rozenstraat tot de Beukenlaan, afgesloten voor 
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

 uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft 

bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 
en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als 
het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de 
werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 

ge voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsver-
gunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) 
geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvo-

voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de in-
werkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen 
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 31 oktober 2011: 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

ontwerpvergunning

ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij 

Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele
bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Voorbereiding aanpassing bestemmingsplannen wat betreft woning-
bouwaantallen (melding artikel 1.3.1. Bro)
Minder woningen
In januari 2011 stelde de gemeenteraad de regionale Woonvisie vast. De afnemende bevolkings-
groei en de demografische ontwikkelingen (meer ouderen/minder jongeren) leiden er toe dat de 
Achterhoek als geheel haar woningbouwplannen behoorlijk moet bijstellen. Van 14.000 naar 
5.900 extra woningen in de periode 1 januari 2010-1 januari 2020. Voor Bronckhorst betekent dit 
dat de nieuwbouwplannen die we hadden, terug moeten van ruim 1.200 naar 385.

Waar staan we nu?
Door met name woningen in uitbreidingsplannen te schrappen, met ontwikkelaars afspraken te 
maken om minder woningen op een locatie te bouwen, maar ook door zogenaamde verdunning (na 
sloop minder woningen terugbouwen) hebben we de aantallen op dit moment terug kunnen bren-
gen tot ruim 450 woningen. Nog steeds iets te veel dus. Regionaal is afgesproken dat gemeenten 
een marge van 130% van het maximaal aantal toe te voegen woningen mogen aanhouden. Dit om 
iets speelruimte te houden. Hoewel het aantal van 450 woningen past binnen deze marge, blijft de 
opgave om uiteindelijk op 1 januari 2020 maximaal 385 woningen toegevoegd te hebben.

Hoe brengen we de aantallen verder terug?
Daarvoor is een aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld:

Met dit soort maatregelen gaan we er vanuit uiterlijk
in 2020 de gewenste toevoeging van maximaal 385
woningen te realiseren.

Over welke ruim 450 woningen hebben we het?
B en w stelden een lijst vast van woningen en adressen van de ruim 450 woningen die in principe 
tot de nog toe te voegen woningbouwcapaciteit gerekend kunnen worden. Deze lijst is samenge-
steld op basis van:

Ook is er rekening gehouden met de benodigde plancapaciteit van een aantal grotere plannen.

De lijst ligt vanaf 10 november a.s. ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis en is tevens 
in te zien via www.bronckhorst.nl  → Infobalie → Ruimtelijk plannen. Kies vervolgens een kern 
naar keuze.

Herziening bestemmingsplannen (artikel 1.3.1.Bro)
Wij bereiden herzieningen van de bestemmingsplannen voor. Bij deze herzieningen schrappen we 
bouwmogelijkheden die leiden tot woningen of woningaantallen die niet zijn opgenomen in de lijst.

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

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Voor-Drempt 2011; Rijksweg 20-1’
(melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan ‘Voor-Drempt 2011; Rijksweg 20-1’ 
voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op het oprichten van een paardenstal achter de 
Rijksweg 20-1. Tevens wordt de huidige bedrijfswoning afgesplitst van het bestaande bedrijfspand 
en omgezet naar burgerwoning.

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

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Enkweg 2 Zelhem’
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 26 oktober 2011 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2010; Enkweg 2 Zelhem’ vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten 
opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 10 november t/m 21 december 2011 voor 
een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op een functieverandering van agrarisch naar wonen 
door het herbestemmen van de voormalige dienstwoning als burgerwoning, de bouw van een extra 
woning en de sloop van alle voormalige bedrijfsgebouwen op het perceel Enkweg 2 in Zelhem.

Bestemmingsplannen U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

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

→Infobalie → Ruimtelijke plannen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

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

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Pluimersdijk 10 
Halle’

-
pelijk geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op 

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

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

→Infobalie → Ruimtelijke plannen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

Met het onherroepelijk worden van dit plan zijn de tot dat moment geldende bestemmings-, wijzi-
gings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er 
geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

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

 Besluit mestbassins milieubeheer van toepassing is
-

bouw milieubeheer van toepassing is

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  niet 
onder de vergunningplicht vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan 
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Aanpassen beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor bouwen
B en w van Bronckhorst willen de beleidsregels voor het intrekken van omgevingsvergunningen 
voor de activiteit bouwen (bouwvergunningen) aanpassen. Dit volgens een modelregeling voor de 
gemeenten in de regio Achterhoek. Vergunningen voor woningen, respectievelijk voor andere 
bouwwerken, waarvan binnen 1, respectievelijk 4 jaar, geen gebruik is gemaakt, kunnen op basis 
van deze beleidsregels worden ingetrokken (volgens de nu in Bronckhorst geldende beleidsregels 
is dat in beide gevallen 4 jaar). Als er bijzondere omstandigheden gelden kan de termijn met 26 
weken worden verlengd. De ontwerpbeleidsregels liggen van 10 november t/m 21 december 2011 
voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis en zijn ook in te zien via
www.bronckhorst.nl  → Infobalie → Ruimtelijke plannen → Ruimtelijk beleid

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende genoemde termijn zijn zienswijze op het wijzigingsvoorstel schriftelijk 
(wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

www.bettingressing.nl

Batterij 12  Groenlo  
Tel. 0544 - 476170 U vindt altijd de juiste tegel

*uitgezonderd lopende acties / orders / projecten en zonder tussenkomst derden.

* Eénmalig bij minimale besteding vanaf 
 1 1250.- aan voorraad vloertegels.
*  Uitgezonderd lopende acties, orders, 
 projecten en zonder tussenkomst 
   van derden.

van 12 t/m 19 novemberherfst actie

GRATIS!
5m2 vloertegels



Gebiedsontwikkeling Vorden centrum

Als de gemeenteraad akkoord gaat, begint de gemeente 
Bronckhorst aan de uitvoering van haar grootste herinrich-
tingproject tot nu toe, die van Vorden centrum. Verantwoorde-
lijk wethouder voor dit project is Dorien Mulderije. “Ik ken 
Vorden op m’n duim. Het is een mooi dorp met goede 
 voorzieningen voor de Vordenaren zelf en de dorpen erom 
heen. Dat zien we graag en willen wij zo houden, maar tijden 
veranderen. We kunnen er niet vanuit gaan dat alles wel bij 
het oude zal blijven als we niets doen. De samenstelling van 
onze bevolking gaat veranderen. Meer ouderen, minder 
 jongeren. Er ontstaat daardoor behoefte aan andere 
 voorzieningen, andere woningsoorten. Een ander vraagstuk is 
ook hoe houden we voorzieningen bereikbaar? Vorden is ook 
een toeristische uitvalbasis. Iedereen is meer dan  welkom, 
maar kan onze infrastructuur dat aan? Het is onze ambitie om 
deze ontwikkelingen samen met de ondernemers en  inwoners 
te vertalen naar een compact, comfortabel en  compleet 
 Vorden. Daarbij nemen wij als gemeente onze verantwoorde-
lijkheid voor het aanpassen voor de openbare ruimte, zodat 
Vorden in basis toekomstbestendig is!”

Jeffrey Wassink, projecmanager gebiedsontwikkeling van de 
 gemeente Bronckhorst, vult de wethouder aan: “We hebben 
bewust veel tijd en energie gestoken in het betrekken van 
 Vordense  partijen bij de plannen. Wat zijn volgens hen de 
 belangrijkste verbeterpunten, wat moet blijven, wat past het 
beste bij  Vorden? Die overleggen en workshops waren heel 
waardevol, want we kunnen nu het centrum gaan aanpakken 
met een  gedragen plan.”

Toekomst Vorden
Jeffrey Wassink vervolgt: “De keuze voor herinrichting is 
 gemaakt om verkeerskundige en leefbaarheidsredenen. 
De huidige situatie heeft nog te veel de uitstraling van een 
doorgaande verkeersroute (Dorpsstraat - Zutphenseweg) 
met alle nadelige gevolgen van dien. De verkeersdruk is hoog, 
wat zorgt voor veel overlast en onveilige situaties. Voor het 
doorgaand verkeer willen wij het centrum daarom minder 
 aantrekkelijk maken. Ook geluidsoverlast en luchtvervuiling 
zijn redenen om dat te doen. Door nu de verkeersoverlast aan 
te pakken en het centrum opnieuw in te richten, willen wij 
 Vorden voor de toekomst vitaal houden.”

Leidraad ontwerp
Waardevolle elementen in Vorden zijn de cultuurhistorie van 
het dorp, de stedenbouwkundige structuur en de groene 
 ruimte. Wethouder Mulderije: “Daar zijn we zuinig op. Vorden is 
een groen dorp; de lanenstructuur van vroeger komt nu weer 
sterker terug in het dorpsaanzicht. Daarnaast waken wij 
 ervoor dat er gaten in het centrum gaan vallen. Een compact 
en aantrekkelijk centrum is de opzet. Zoveel mogelijk 
 voorzieningen dichtbij elkaar, dat maakt het centrum over-
zichtelijk en dat mensen er meer tijd willen doorbrengen. 
Het centrum is en moet bereikbaar blijven. Op verzoek van 
de ondernemers splitsen wij de parkeervoorzieningen: kort 
parkeren in het centrum, lang parkeren aan de rand van het 
centrum. Het centrum wordt dan ook zeer fietsers- en 
 voetgangersvriendelijk. Kortom, we versterken de goede 
 punten en pakken de verbeterpunten aan.”

Besluittraject 
Het masterplan Vorden centrum is door de gemeenteraad 
vastgesteld in januari 2010. Dit plan geeft richting aan 
 (toekomstige) ontwikkelingen in het centrum, zoals: winkel-
concentraties, woningbouw op bestaande locaties en het 
opnieuw inrichten van de openbare ruimte. De totale 
 investering in de gebiedsontwikkeling bedraagt 5,6 miljoen 
euro. Het masterplan is in nauw overleg met Wooncorpo-
ratie ProWonen en de Vordense Ondernemers Vereniging 
opgesteld. Naast de initiatiefnemers is een consultatiegroep 
opgericht als gesprekspartner. De gemeenteraad beslist 
eind november 2011 over de investering in de openbare 
ruimte . Als de raad groen licht geeft, worden de bestek-
tekeningen gemaakt en het werk aanbesteed. De planning 
en fasering volgen hierna. 

Compact, comfortabel en compleet

De blauwe parkeerzone: hoe zit dat?
De Vordense Ondernemersvereniging (VOV) heeft de 
 gemeente het verzoek gedaan om in het centrumgebied van 
Vorden een zogenaamde blauwe zone in te voeren. B en w 
zijn nu inderdaad van plan om voor het centrum van Vorden 
een parkeerduurmaatregel in de vorm van een blauwe zone 
in te stellen. Binnen een blauwe zone zijn de vakken waar 
 geparkeerd mag worden voorzien van een P. De vakken waar 
de parkeerduur beperkt is, zijn ook voorzien van een blauwe 
lijn. De maximale parkeerduur is dan twee uur. De blauwe 
 zone geldt van maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 18.00 
uur. Met de maatregel willen we langparkeerders weren uit 
het centrum, waardoor er parkeerplaatsen beschikbaar 
 blijven voor kortparkerende klanten van de ondernemers in 
het  centrum.

De begrenzing van de zone is als volgt:

Dorpsstraat tot aan de rotonde met De Horsterkamp

weg

de Dorpsstraat

Jebbink tot aan de Dorpsstraat

valt buiten de zone

de zone
Voor een blauwe zone is een verkeersbesluit nodig. B en w 
besluiten hier in december over. 

Parkeerterrein De Bleek
Op De Bleek hebben wij een langparkeervoorziening gepland. 

 parkeervoorziening een belangrijk onderdeel. Op deze locatie 
moet plek voor circa 100 parkeerplaatsen komen. De aanleg 
van het parkeerterrein moet klaar zijn, voordat de werk-
zaamheden in het centrum starten. Bij de  aanleg hoort ook 
verbreding van de weg De Bleek. Het milieuparkje dat nu nog 
(deels) achter de supermarkt staat is te klein. We kijken of we 
daarvoor een nieuwe plek kunnen vinden op het parkeer-
terrein. Het  toeristisch overstap punt (TOP) dat nu nog bij 
het  zwembad In de Dennen ligt, zal eveneens op deze plek 
 komen. 
Mocht de blauwe zone niet gerealiseerd worden als gevolg 
van even tuele bezwaren, dan leggen wij maximaal 20 
 parkeerplaatsen aan voor het TOP in plaats van de  geplande 

 bezoekers ook lang parkeren (60 parkeerplaatsen).

Kort en lang parkeren

door het centrum van Vorden. Dit verkeer willen wij weren. 
Wat zijn de verwachte gevolgen voor het verkeer? De door-
gaande route (Dorpsstraat - Zutphenseweg) wordt minder 
aantrekkelijk gemaakt voor (doorgaand) verkeer, door:

 bebording, vormgeving en overgangen 

 rijbaan, gelijkwaardige kruispunten die ervoor zorgen 

dat de route minder snel gereden kan worden. Door het 

‘bajonet’ wordt het idee van de doorgaande route ook 
 visueel verminderd

 richting kasteel Vorden
Onderzoeken heeft aangetoond dat dit zal leiden tot een 
 verkeersafname.

Verkeer

De werkgroep Leefbaarheid Vorden is een overleggroep 
die sinds de jaren ‘70 actief meepraat over ontwikkelin-
gen in het dorp. “Het is voor inwoners natuurlijk van 
wezenlijk belang dat je streeft naar een zo’n prettig 
 mogelijke leef- en woonomgeving”, legt Gosse Terpstra 
uit. “Wat wij een groot winstpunt vinden bij de herinrich-
ting van het centrum is dat straks auto’s te gast zijn in 
het dorp en voetgangers en fietsers meer de ruimte 
krijgen. In onze ogen brengt dat een prettige vorm van 
gemoedelijkheid met zich mee, zonder dat Vorden een 
doods dorp wordt. Want dat laatste is natuurlijk voor 
niemand wenselijk.” Leefbaarheid Vorden woonde 
 diverse  workshops bij die werden georganiseerd door 
de  gemeente om ideeën uit het dorp ‘zelf’ te verzame-
len. Een zeer belangrijk aandachtspunt vormde voor 
hen het hoofdstuk groen. Het alternatieve groenplan is 

met de Vereniging Bomenbelang Vorden hebben zij 
 gepleit voor meer groen in het dorp. Terpstra: “Eerlijk is 
eerlijk: het gaat ons aan het hart dat er bomen geveld 
gaan worden, maar we zien de redelijkheid van de 
 argumenten van de gemeente wel in. En als over een 
paar jaar het nieuwe groen mooi is aangekomen, dan is 
Vorden met recht de parel van Bronckhorst!”

Prettige gemoedelijkheid 
keert terug

Wilt u meer weten over de  herinrichting 
van Vorden  centrum:  alle relevante 
 documenten staan bij  elkaar op onze 
website Bronckhorst.nl  onder ‘Plannen 
en projecten in uw buurt’.

Uiteraard kunt u ook uw vragen stellen 
per mail: info@bronckhorst.nl of telefonisch: (0575) 75 02 50

Meer weten?



“Op papier ziet het voorstel er goed uit: meer ruimte op 
de stoep voor terrassen en de 30km-zone biedt geeft 
wat meer rust. Het parkeerterrein op de Bleek zie ik  
ook zitten. Maar hoe pakt de herinrichting straks in de 
praktijk uit?” Jeroen Geubels van Hotel Restaurant 
 Bakker is nog niet helemaal gerust op de uitvoering. 
“Kijk, Vorden is een bijzonder en authentiek dorpje.  
Dat moet zo blijven, dat is de kracht. De herinrichting 
kost veel geld en we zitten nu in een financieel gezien 
moeilijke tijd met z’n allen. Daar maak ik me zorgen 
over. Ik hoop niet dat straks op materialen en aanpak 
bezuinigd gaat worden, zodat we straks te maken 
 hebben met een situatie die het kwalitatief gezien nét 
niet is. Doe het goed of niet!”

Doe het goed of doe het niet

Gebiedsontwikkeling Vorden centrum - vervolg

Huiskamer
De centrale dorpsruimte, op en nabij de kruising van de Zut-
phenseweg - Dorpsstraat en de Raadhuisstraat - Burg. Gal-
leestraat, is straks de  ‘huiskamer’ van Vorden. Deze ruimte 
bouwen wij uit tot multifunctioneel plein. Dit plein is dan een 
geschikte ruimte voor evenementen (kermis, weekmarkt, etc.). 
De kerk wordt meer in het middelpunt gezet door een grasveld.
Het veld voor de kerk met de monumentale boom blijft en is 
straks een prima plek om even te zitten en te kijken wat er in 
het dorp gebeurt. De bibliotheek verhuist naar een andere plek 
in het centrum (nog niet bekend waar), waarna het bestaande 
 gebouw wordt gesloopt.

Centrumstraten 
De belangrijkste aanvoerwegen naar centrum zijn de Zutphen-
seweg -  Dorpsstraat en de Raadhuisstraat - Burg. Galleestraat. 
Deze beide straten worden opnieuw ingericht. Ieder anders, 
maar toch bij elkaar passend.  
De Zutphenseweg - Dorpsstraat met veel voorzieningen is de 
ruggengraat van het centrum. Deze straat krijgt meer ruimte 
voor de voetgangers.  
Het overige verkeer wordt daar ondergeschikt aan gemaakt. 
Langs de straat komt laanbeplanting, waardoor een dorpse 
sfeer ontstaat. De Raadhuisstraat - Burg. Galleestraat herber-
gen vooral winkels. De inrichting wordt vergelijkbaar met die 
van de Dorpstraat, alleen met een iets formeler karakter.

Bomen
Een groot deel van de bestaande bomen (vooral de kastanjes) 
zijn ziek en moeten daarom verwijderd worden. De monumen-
tale kastanje in het hart van het dorp blijft zondermeer staan. 
Ook geldt voor veel bomen dat zij onvoldoende ondergrondse 
groeiruimte hebben om zich te ontwikkelen tot een volwaar-
dige boom. 

Daarom kiezen wij er nu voor om te  investeren in een goede 
ondergrondse groeiplaatsconstructie, waardoor de bomen 
zich kunnen ontwikkelen tot grote en gezonde bomen.

Aanpassingen ontwerp
Begin juli van dit jaar is het definitief ontwerp gepresenteerd 
aan direct aanwonenden, ondernemers en pandeigenaren. 
Belangstellenden konden zich op vier middagen laten infor-
meren. 
De reacties hebben tot  een paar wijzigingen geleid:

 laanstructuur, na overleg met Bomenbelang Bronckhorst 
en werkgroep Leefbaarheid Vorden

De herinrichting op een rij

Op de hoek Zutphenseweg/Smidsstraat staat een 
prachtig nieuw appartementencomplex voor ouderen. 
De bovenste appartementen zijn te koop, de onderste te 
huur. “Een echt poortgebouw in Vorden, vanaf dit punt 
beginnen de voorzieningen in het dorp. Achter dit com-
plex is een kleinschalig zorgcentrum voor dementeren-
de ouderen. De dokter en fysiotherapeut hebben in het 
complex een praktijkruimte.” Hendrik Mulder, project-
ontwikkelaar van woningcorporatie ProWonen, leidt 
rond op het complex. “Heeft een dorp of stad een aan-
trekkelijk centrum, dan betekent het vrijwel meteen  
dat het daar ook aantrekkelijk wonen is. Als woning-
aanbieder vinden wij dit natuurlijk een belangrijk punt. 
In de workshops die de gemeente had georganiseerd 
voor alle belanghebbende partijen, hebben wij dan ook 
goed op bereikbaarheid, parkeren en voorzieningen ge-
let.” De herinrichting vindt Mulder er goed uitzien. 
 Vriendelijk en goed passend bij Vorden, noemt hij het. 
“Geen stoepen meer, leuke zitjes her en der in het dorp 
en verkeersluw. Ik denk dat de bewoners van deze 
 appartementen straks in een prachtig centrum komen 
te wonen!”

Aantrekkelijk wonen

Voorzitter van de Vordense Ondernemers Vereniging 
(VOV), Marcel Leferink, is tevreden met de herinrich-
tingsplannen voor de openbare ruimte. “Het is de 
 verwezenlijking van een lang gekoesterde wens van de 
ondernemers die zo’n tien jaar geleden ontstond door te 
weinig parkeerplaatsen in het centrum. Op zich stonden 
gemeente Vorden en de toenmalige raad open voor 
aanpassing van het centrum. Maar door o.a. de 
 gemeentelijke herindeling tot de gemeente Bronck-
horst, bleef het raadsbesluit van oktober 2003 over de 
centrumvisie Vorden op de plank liggen. In 2006 hebben 
een groep ondernemers samen met de gemeente de 
koe weer bij de horens gevat en onderzoek laten doen 
naar een alternatieve inrichting van het centrum. Dat 
onderzoek vormde de basis voor het Masterplan Vorden 
Centrum”, vat hij samen. Vorden is een gezellig dorp 
met weinig leegstand. Dat moet zo blijven. Voor de 
 inwoners zijn er veel voorzieningen en de ondernemers 
willen zo goed mogelijk bereikbaar zijn. “Gelukkig blijft 
doorgaand  verkeer mogelijk, anders zou het dorp een 
uitgestorven indruk maken. Mensen willen tenslotte 
toch ‘aapjes’ kunnen kijken als ze op het terras zitten”, 
stelt de VOV-voorzitter. “Er zijn voorbeelden genoeg van 
dorpen, waar het verkeer verbannen is. Daar komt 
praktisch niemand meer. De herinrichting is een mooi 
compromis geworden voor alle betrokken partijen: een 
30 km-zone en een blauwe parkeerzone in het centrum 
met daarbij een nieuwe ruime parkeervoorziening aan 
de Bleek. Het overgrote deel van de VOV-leden staat 
achter het plan. Ja, hier kan ondernemend Vorden in de 
toekomst prima mee uit de voeten!”

Lang gekoesterde 
 ondernemerswens

Definitief ontwerp herinrichting  openbare ruimte centrum Vorden en parkeerterrein De Bleek



Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

Bij deze nodigen wij u uit om langs te komen op onze gezellige 
Kerstshow (locatie Hengelo). 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

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl
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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

Bij deze nodigen wij u uit om langs te komen op onze gezellige 
Kerstshow (locatie Hengelo). 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



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

Kwaliteit door
jarenlange ervaring 
en vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG  Vierakker
Telefoon 0575-441361

In onze winkel verkopen wij
Histor-verfprodukten

en we beschikken over een
uitgebreide behangcollectie

 

*  Taxi 
*  Groepsvervoer 8, 16 en 36 persoonsbus 
*  Rolstoelvervoer  
*  Doelgroepenvervoer 
*  Ziekenfonds vervoer 
 
Lochemseweg   32, 7231 PH Warnsveld 

VEEHANDEL
André Hissink



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

SPAARACTIE
Bij de start van elke spaaractie deelt Diva Dicht-
bij speciale ansichtkaarten uit aan bewoners en 
familie. Zij kunnen daarmee anderen uitnodi-
gen mee te sparen. Dat sparen kan ook via de 
website van Diva Dichtbij, www.divadichtbij.nl. 
Op de locatie waar de spaaractie loopt, wordt 
de stand bijgehouden met een spaarpuzzel. Hoe 
voller de puzzel, hoe meer er gespaard is. Wee-
vers Grafimedia uit Vorden werd bereid gevon-
den de kunststof puzzels te sponsoren. “Het is 

een bijzonder project, Diva Dichtbij. Daar wil ik 
graag aan meewerken, aldus Gerhard Weevers 
van Weevers Grafimedia”. 

BIJZONDERE ERVARING
Een optreden van Diva Dichtbij is een bijzondere 
ervaring voor langdurig zieken en alle anderen 
die erbij aanwezig zijn. Er is veel vraag naar op-
tredens van Diva Dichtbij bij bewoners, familie 
en medewerkers, toch lukt het zorgorganisaties 
in de praktijk 
alleen om een 
Diva Dichtbij 
te boeken als 
daar van el-
ders financiële 
ondersteuning 
voor is. Diva 
Dichtbij dacht 
mee en ont-
wikkelde de 
spaaractie. Be-
woners, naas-
ten en externe 
partijen heb-
ben nu de ge-
legenheid om 

een Diva Dichtbij te brengen door mee te doen 
aan de spaaractie. Een bijkomend positief as-
pect is dat langdurig zieken hiermee een stukje 
regie over hun leven terug krijgen. Ook dat is 
waardevoller dan we ons misschien realiseren. 

EMOTIES
Stichting Diva Dichtbij brengt cultuur, vrolijk-
heid en activiteit bij langdurig zieken die niet 
meer zelf naar het theater kunnen. De Diva’s 

zingen niet op 
een podium 
maar letterlijk 
dichtbij, en in 
oprecht con-
tact. De profes-
sionele Diva’s 
roepen emoties 
op die vergeten 
waren. Wegge-
stopte herinne-
ringen komen 
weer bovendrij-
ven. En de mu-
ziek inspireert 
vaak tot een 
dansje waarvan 

je dacht dat het niet meer kon, met of zonder
rolstoel. Een middag met een Diva verwarmt en
omarmt de mensen. Bewoners willen, ondanks
het feit dat zij niet meer zelfstandig wonen en
veel uit handen moeten geven, de zeggenschap
over het culturele aanbod blijven behouden. Zij
willen graag een Diva Dichtbij.

OVER DIVA DICHTBIJ
Wanneer de wereld zich geleidelijk terugtrekt
en als de tijd al haast heeft afgedaan, komt daar
opeens een zangeres. Ze zingt de sterren uit de
lucht, die vallen in je schoot. En opeens is daar
grote leven weer en stormen de herinneringen
naar voren.

Stichting Diva Dichtbij biedt langdurig zieken 
momenten van verlichting met kleinschalige,
intieme muziekoptredens in verpleeghuizen.
De organisatie is in 2007 opgericht door Pieter-
nel van Amelsvoort. Inmiddels telt Diva Dicht-
bij zes diva’s en één divo. Dit jaar verzorgen zij
zo’n 200 optredens. Daarmee bereiken ze 7500
langdurig zieken. Voor de financiering van de
optredens is Diva Dichtbij grotendeels afhanke-
lijk van particuliere fondsen, sponsoren en do-
nateurs. Meer informatie: www.divadichtbij.nl

Sparen voor een Diva Dichtbij

Hummelo - Stichting Diva Dichtbij is vanaf 
21 oktober met een spaaractie begonnen. 
Het motto van de actie: ‘Breng de Diva 
Dichtbij, samen DivaDaalders sparen’. Het 
startsein werd gegeven met een optreden 
voor langdurig zieken in Woonzorgvilla 
Poort van Wijk in Cothen. Na deze kick-off 
wordt de spaaractie ook elders in het land 
zoals Den Haag, Laag Soeren en Apeldoorn 
geïntroduceerd. Zelf hebben verpleeghui-
zen en andere zorgorganisaties vaak niet 
genoeg geld om een optreden van Diva 
Dichtbij te betalen. Stichting Diva Dichtbij 
roept iedereen uit de omgeving op om mee 
te sparen voor een volgend optreden.

De schilder Stanley Spencer (Cook-
ham, 1891 - 1959) geldt in de Engels 
sprekende landen als een van de 
belangrijkste kunstenaars van de af-
gelopen eeuw. Alle grote musea in 
Engeland exposeren werk van hem, 
en hij is de enige kunstenaar die (al 
een jaar na zijn dood!) een museum 
in zijn eigen geboorteplaats heeft. 
Maar Spencer is niet onomstreden. 
Was hij niet eerder een plaatjesma-
ker? De goede man kon heus wel 
schilderen, dat bewees hij in de 
landschappen en portretten - die 
weliswaar geld in het laatje brachten 
(vooral nodig om de claims van vrou-
wen en vriendinnen af te handelen), 
maar waar Spencer zelf niet zoveel 
in zag. Dat hij een groot talent bezat 
valt niet te ontkennen. Maar wijkt 
hij niet teveel af van welke stroming 
dan ook? En wat moet je in ‘s He-
melsnaam met zijn religieuze over-
tuiging en hoe valt die te rijmen met 
zijn levensstijl?

Stanley Spencer roept vragen op. 
Toen Ivo als 23 jarige het Tate-muse-
um in Londen bezocht, kocht hij een 

kaart van een van zijn doeken. Die 
kaart stond jaren voor op zijn dag-
boek, want de afbeelding fascineerde 
hem; hij was krachtig, maar hij kon 
hem niet plaatsen. Toen hij 23 jaar 
later meer werk van hem zag, be-
greep hij dat alles bij hem in de tuin 
gebeurde, voor het hek; en Spencer 
bleek een soort roeping voor Ivo. Hij 
wilde weten waarom die man hem 
zo bezig hield. Nu, 5 jaar later, zegt 
hij dat te weten en is Spencer dank-
baar voor de ontdekkingsreis die hij 
hem heeft laten maken; onder an-
dere naar de beide Tate’s in Londen, 
naar Cookham en naar zijn kapel 
in Burghclere. Maar ik dank hem 
vooral voor de reis naar mijn eigen 
vragen. Net zoals bij mijn vorige 
kunstlezingen (Jawlensky, Giacome-
tti, Picasso en Matisse, Rothko) blijkt 
zijn kunst mijn eigen tijd en visie 
te thematiseren. Spencer probeerde 
zijn vragen en gevonden overtuigin-
gen bovenpersoonlijk te maken en 
hoopte dat hij anderen daarmee kon 
laten genieten. Dat is hetzelfde als 
wat mij in mijn vak voor ogen staat. 
We kunnen dan van Spencer anders 

leren kijken, of liever: in-zien. Het 
is niet voor niets dat zijn visie deze 
tijd een ongelooflijke opwaardering 
beleeft. Ik vermoed dat hij zijn tijd 
vooruit was. Pas tegenwoordig staan 
we immers open voor een meer Jun-
giaanse manier van omgaan met 
religie, in tegenstelling tot een let-
terlijke of kerkelijk-dogmatische; 
pas nu zoeken velen van ons het 
spirituele juist in het alledaagse. En 
deze tijd maken we mee dat de sa-
menhang tussen religie en cultuur 
zichtbaar en minder beladen is. Met 
andere woorden: zowel de slinkende 
groep kerkelijke mensen, als zij die 
zich niet rekenen tot een religieuze 
traditie, kunnen zich in zijn idealen 
herkennen.

Het bestuur van de Vrijzinnige Ge-
loofsgemeenschap Hengelo Gld. 
geeft hem gelegenheid u daarvan te 
laten meegenieten en er, wie weet, 
een reisje naar Rotterdam aan te 
koppelen om zelf te gaan kijken. De 
bijeenkomst zal natuurlijk plaats-
vinden in de kerk aan de Bannink-
straat op dinsdag 15 november om 
20.00uur. De entree is als altijd 5 eu-
ro inclusief koffie of thee met cake. 
De organisatoren hopen op een goe-
de belangstelling voor deze toch wel 
unieke lezing.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo

Lezing Ivo de Jong
Hengelo - Ivo de Jong kan u, op zijn bekende, enthousiaste en boei-
ende wijze, een heleboel vertellen over Sir Stanley Spencer. Zijn doe-
ken zijn op het ogenblik, door een expositie in de Kunsthal in Rot-
terdam, te bewonderen.

Tijdens de 80-jarige oor-
log, 1568 – 1648, kreeg 
de IJssel een belangrijke 
rol in de verdedigings-
werken van het gewest 
Gelderland. Men bouwde 
op verschillende plaatsen 
aan de IJssel verschansin-
gen (schansen) naar Frans 
voorbeeld. Een schans be-
stond uit een vierkante 
aarden omwalling met 
daarbinnen een plein met 
een uitkijktoren. Deze 
forten, ook schansen ge-
noemd, werden bemand 
door circa 40 soldaten. 
De boeren langs de IJssel 
werden bij de verdediging 
betrokken. Er verbleef in 
die tijd in de Emmer een 
heel Spaans leger. Later is 
dit leger door De Luur via 
Olburgen over de dichtgevroren IJssel naar het Hof van Dieren getrokken. 
Hoe de strijd tussen de Spanjaarden en de Staatsen, waaronder Prins Maurits, 
Jan van Naussau, in deze streek verder verliep, zal de heer Stan Dekker in een 
interessante lezing uit de doeken doen. 
Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen 3 euro, dit is inclusief koffie 
of thee. De koffie staat klaar om 19.30 uur! De lezing begint om 20.00 uur.

Ledenavond Historische Vereniging Steenderen

Stan Dekker over 
De Schans in de Emmer
Steenderen - Op maandagavond 14 november organiseert de Activi-
teitencommissie van de HVS in Zaal Het Anker in Steenderen aan de 
JF Oltmansstraat 7 een lezing door Stan Dekker over ‘De Schans in de 
Emmer’. Dekker is auteur van het boek ‘Leuvenheim 1629 ‘De Schans’. 
Aanvang 20.00 uur.

Het boek van Stan Dekker: Leuvenheim 1629 ‘De Schans’.



Merel

Bij de merel is het vooral het mannetje dat 
opvalt door het zwarte verenkleed en de 
oranje-gele snavel. Bij nadere bestudering 
valt ook de oranje-gele cirkel rondom het 
oog op. Het vrouwtje is weliswaar net zo 
gebouwd als het mannetje, maar heeft een 
minder opvallend, bruin verenkleed. Jonge 
vogels lijken op een volwassen vrouwtje, 
maar hebben nog lichtgekleurde veertop-
pen. De merel wordt ondanks het zwarte 
of bruine verenkleed één door veel mensen 
herkend. Dit is waarschijnlijk te verklaren 
doordat de vogel erg talrijk is en met de 
zang veelvuldig de aandacht trekt. 

Het voedsel van de merel bestaat onder 
andere uit insecten, vruchten, wormen 
en slakken. Door de grote diversiteit in 
het voedsel dat gegeten wordt, maar ook 
doordat de vogel drie of vier nesten per jaar 
grootbrengt is de merel tegenwoordig de 
meest voorkomende vogel van Nederland. 
De merel heeft zich uitstekend aangepast 
aan de mens; enkele eeuwen geleden was 
de merel nog een schuwe vogel die alleen 
in het bos voorkwam.

KENMERKEN
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huismus

De huismus is één van de meest voorko-
mende vogels van Nederland. Het geluid 
is een typisch tsjilpen, waardoor de aan-
wezigheid van een groep huismussen snel 
duidelijk wordt. Het mannetje is duidelijk 
van het vrouwtje te onderscheiden door 
het donkerbruine verenkleed en de grijze 
kruin. De grijze kruin onderscheidt het 
mannetje ook van de ringmus, die boven-
dien een zwarte vlek op de wangen en een 
witte halsband heeft. 

Huismussen hebben zich aan de mens aan-
gepast en broeden vrijwel overal waar men-
sen wonen. De vogels broeden in kleine 
groepen en bouwen onder andere nesten 
in gaten van muren, onder dakpannen en 
in nestkasten. Doordat moderne huizen 
vaak geen nestgelegenheid meer bieden, 
is de populatie huismussen in Nederland 
de laatste decennia meer dan gehalveerd. 
Dit is de belangrijkste reden dat de vogel in 
2004 op de rode lijst is geplaatst.

KENMERKEN
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Spreeuw

In het najaar is het verenkleed bedekt met 
talrijke witte stippen. In de loop van de 
winter slijten de veren echter, waardoor 
het verenkleed in de zomer geheel zwart 
is en een groene of paarse glans heeft. De 
spreeuw kan verward worden met de me-
rel, maar naast het verschil in verenkleed 
is de spreeuw ook te onderscheiden door 
de kortere staart en de spitse, driehoekige 

met glijpauzes. De spreeuw zingt met ge-
spreide vleugels een serie hoge, langgerek-
te tonen, afgewisseld met korte klikkende 
of knarsende geluiden. 

De spreeuw is een luidruchtige vogel en 
broedt meestal alleen, maar soms ook 
in kolonies in boomholten of gaten in de 
grond. De vogel vormt buiten de broedtijd 
vaak grote tot zeer grote zwermen en kan 
dan veel schade veroorzaken, met name 
aan boomgaarden met fruitbomen.

KENMERKEN
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Vink
Door de opvallende kleuren is het man-
netje van de vink makkelijk te herkennen. 
Met name de blauwgrijze kop met de rood-
bruine wangen maakt de vogel onmisken-
baar. In de winter is de kop minder duide-
lijk getekend doordat de grijze veren dan 
een bruin randje hebben. In de loop van de 
winter en in het voorjaar slijten de bruine 

randjes van de veren zodat het onderliggen-
de blauwgrijs weer goed zichtbaar wordt. 
Het vrouwtje is minder opvallend gekleurd 
dan het mannetje, maar de twee witte vleu-
gelstrepen op beide vleugels zijn ook bij het 
vrouwtje aanwezig. 

De zang van het mannetje is veelvuldig te 
horen en makkelijk te herkennen. De zang 
is gedeeltelijk aangeboren, maar jonge 
mannetjes nemen ook de zang van andere 
mannetjes over. Hierdoor verschilt de zang 
per gebied en is aan de zang de herkomst 
van de vogel te bepalen. In het voorjaar kan 
het mannetje zijn zang dagelijks wel enkele 
duizenden keren herhalen. 

De vink heeft een grote, krachtige snavel 
die typerend is voor zaadeters. Vinken eten 
in de zomer echter veel insecten en ook de 
jongen krijgen eerst alleen insecten te eten. 
In de winter trekken de Nederlandse vin-
ken naar het zuiden, terwijl vogels uit het 
noorden in Nederland overwinteren. De vo-
gel is ‘s winters vaak in kleine groepen te 
zien en eet dan bijna alleen maar zaden.

KENMERKEN
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bevinden zich twee witte vleugelstrepen.

Tjiftjaf

De tjiftjaf is een kleine, onopvallende vogel 
die zich meestal in boomkruinen bevindt. 
De vogel lijkt sterk op de fitis, maar heeft 
bijna zwarte poten, terwijl de poten van de 
fitis veel lichter zijn. Het beste kenmerk 
van de tjiftjaf is echter de typische zang, 
een duidelijk herkenbaar tjif tjaf tjaf tjif 

horen. 

Hoewel de vogel zich meestal hoog in de 
bomen bevindt, wordt het goed gecamou-
fleerde nest in de struiken vlak boven de 
grond gebouwd. Het nest heeft de ingang 
aan de zijkant en is aan de binnenkant 
bekleed met veren. In de winter trekken 
de meeste tjiftjafs naar het Middellandse-
Zeegebied, maar ook in Nederland blijven 
vogels overwinteren.

KENMERKEN

aanwezig

Koolmees

De koolmees is één van de meest voorko-
mende en meest opvallende vogels die in 
Nederland voorkomen. De vogel is dan ook 
één van de bekendste Nederlandse vogels, 
mede omdat de vogel niet schuw is en in 
de winter regelmatig op voedertafels aan te 
treffen is. Het mannetje is van het vrouwtje 
te onderscheiden doordat de zwarte streep 
op de buik veel breder is. De zang van de 
koolmees is erg variabel, maar vaak is een 
herkenbaar titituu of tituu te horen. 

De koolmees is een holenbroeder en broedt 
onder andere in boomholten en nestkas-
ten. Vanwege de korte levensduur van 
de koolmees worden er per broedsel veel 
eieren gelegd. Hoewel in sommige jaren 
met meerdere broedsels begonnen wordt, 
brengt de koolmees ieder jaar slechts één 
nest jongen groot. Koolmezen laten soms 
een nest met eieren of zelfs jonge vogels in 
de steek, om onder betere omstandigheden 
op een andere plek opnieuw te beginnen.

KENMERKEN
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Vogels in Nederland

BRON: http://www.vogelvisie.nl

Hieronder staat een overzicht van de 50 meest voorkomende vogels van Nederland, gesorteerd op aantal. In deze lijst wordt alleen gekeken naar het aantal broedparen, vogels 
die alleen door Nederland trekken of hier de winter doorbrengen worden niet meegerekend. Het aantal broedparen van een soort dat in Nederland voorkomt is altijd een schatting 
en het overzicht is daarom ook niet erg nauwkeurig.   

 1.  Merel Meer dan 1.000.000 
 2.  Huismus     500.000 tot 1.000.000 
 3.  Spreeuw     500.000 tot 1.000.000 
 4.  Vink     600.000 tot 700.000 
 5.  Tjiftjaf     Bijna 600.000 
 6.  Koolmees     Ruim 500.000 
 7.  Winterkoning     Ruim 500.000 
 8.  Fitis     Ongeveer 500.000 
 9.  Houtduif     Minder dan 500.000 
10.  Wilde eend     Bijna 500.000 
11.  Roodborst     Ongeveer 400.000 
12.  Ringmus     200.000 tot 500.000 
13.  Pimpelmees     Ongeveer 300.000 
14.  Zwartkop     Ongeveer 300.000 
15.  Kievit     200.000 tot 300.000 
16.  Heggenmus     Bijna 250.000 
17.  Kauw     Ongeveer 200.000 

18.  Kleine karekiet     Ongeveer 200.000 
19.  Meerkoet     Ongeveer 150.000 
20.  Boerenzwaluw     100.000 tot 200.000 
21.  Zanglijster     Ongeveer 150.000 
22.  Grasmus     Bijna 150.000 
23.  Tuinfluiter    Bijna 150.000 
24.  Kokmeeuw     Ruim 130.000 
25.  Scholekster     Ongeveer 100.000 
26.  Witte kwikstaart     Ongeveer 100.000 
27.  Huiszwaluw     Ongeveer 100.000 
28.  Boomkruiper     Ongeveer 100.000 
29.  Bosrietzanger     Minder dan 100.000 
30.  Rietgors     Minder dan 100.000 
31.  Zwarte kraai     Bijna 100.000 
32.  Graspieper     Ongeveer 75.000 
33.  Turkse tortel     50.000 tot 100.000 
34.  Groenling     50.000 tot 100.000 

35.  Kleine mantelmeeuw 60.000 tot 70.000 
36.  Zilvermeeuw     Ruim 60.000 
37.  Roek     Ruim 60.000 
38.  Veldleeuwerik     Ruim 50.000 
39.  Holenduif     50.000 tot 70.000 
40.  Grote bonte specht 50.000 tot 60.000 
41.  Fazant     Ruim 50.000 
42.  Ekster     Ongeveer 50.000 
43.  Gaai     Ongeveer 50.000 
44.  Grutto     Bijna 50.000 
45.  Waterhoen     Ongeveer 50.000 
46.  Gele kwikstaart     Minder dan 50.000 
47.  Goudhaan     Bijna 50.000 
48.  Kneu     Minder dan 50.000 
49.  Gierzwaluw     30.000 tot 60.000 
50.  Boompieper     Ongeveer 40.000



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

Nico Roozen directeur van Solidari-
dad werkt hard samen met de onder-
nemingen omdat te realiseren. Hij is 
optimistisch en zegt: ,,In de toekomst 
dragen producten geen keurmerk 
mee maar staat er op de deur van de 
supermarkt het keurmerk dat alle 
producten die ze verkopen op een 
FairTrade manier zijn geproduceerd. 

Hij reist de hele wereld over en is met 
vele grote ondernemingen in gesprek 
om dat stap voor stap te realiseren. 
,,Niet alleen met grote bedrijven ook 
met kleine producenten wordt er na-
gedacht hoe vooruit te komen, meer 
met minder. Duurzame chocolade 
hoeft niet duurder te worden als we 
de cacaoproductie beter organiseren 

en de verduurzaming parallel laten 
lopen met een optimale productie”, 
aldus Nico Roozen zondagmiddag. 
Kleine boeren daarbij ondersteunen 
en opleiden. Solidaridad is daarbij al 
meer dan 25 jaar een voortrekker. 
Ook stonden ze mede aan de basis van 
Max Havelaar. Maar nu gaan de stap-
pen verder en worden multinationals 
als Douw Egberts ook gestimuleerd 
mee te doen. Nico Roozen hield een 
zeer boeiende lezing. Zijn enthousi-
asme en bescheidenheid hebben in-
druk gemaakt. De MOV Werkgroep 
van de parochie HH Twaalf Aposte-
len uit de regio, waaronder de Ruur-
lose Sint Willibrorudus parochie, 
was de initiator van deze FairTrade 
actie. Het begon allemaal in de kerk 
met de weekend vieringen op de 12 

verschillende locaties waarbij extra 
aandacht werd gevraagd voor het 
thema en er was een extra collecte. 
De aansluitende FairTrade wandeling 
(vijf of tien kilometer) in de omgeving 
van Vierakker en rond het Vordense 
kasteel ‘t Hackfort bij de prachtige 
herfstkleuren was gewoon een trak-
tatie. Vele wandelaars genoten van de 
tocht en bij kasteel ‘t Hackfort kre-
gen ze extra energie aangereikt in de 
vorm van een Max Havelaar banaan 
gesponsord door Plus Kogelman uit 
Ruurlo.Onder de wandelaars werd 
nog een FairTrade mand verloot en 
Nico Roozen gaf het startsein voor de 
wandeling door die FairTrade mand 

uit te reiken. Dankzij de collecte en
de opbrengst van de wandeling kon 
Nico Roozen ruim duizend euro mee
terug nemen voor de projecten van
Solidaridad. Wandelen met een mis-
sie was een succes en het streven is
nu dat HH Twaalf Apostelen een Fair-
trade parochie mag worden. Daar-
voor zal er op alle twaalf de locatie
in elk geval Max Havelaar koffie en
thee geschonken moeten worden. De
vrijwilligers van het MOV en de We-
reldwinkel Vorden samen met de uit-
baters van het Ludgerusgebouw heb-
ben de eerste stap gezet. Op weg naar
meer met minder. FairTrade gewoon
doen….

Bevlogen woorden van Nico Roozen

Lezing en wandeling goede start van FairTrade week

Vierakker - ‘Meer met minder’. Bevlogen woorden van Nico Roozen 
zondagmiddag tijdens de FairTrade-lezing gehouden in het Ludge-
ruszaal in Vierakker bij de opening van de FairTrade week. Dertig 
procent groei van de verkoop van FairTrade producten in drie jaar. 
Niet alleen via de Wereldwinkels maar ook steeds meer via de super-
markten. Steeds meer producten worden duurzaam geproduceerd, 
met oog voor de arbeidsomstandigheden voor de arbeiders en met oog 
voor het milieu. Steeds meer ondernemingen nemen zelf hun verant-
woordelijkheid en willen graag het keurmerk MVO (Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemer) ontvangen.

Plus Kogelman leverde de bananen aan mede organisator Margriet ter Morsche van de FairTrade activiteiten in Vierakker.

Nico Roozen directeur van Solidaridad aan het woord tijdens zijn boeiende lezing.

Jean Kreunen van het Achterhoeks 
Museum 1940-1945 kreeg dat te ho-
ren en heeft in overleg aangeboden 
om namens de Indië veteranen een 
oproep te plaatsen. Het Achterhoeks 
Museum 1940-1945 heeft tevens 
haar museumcafé aangeboden om 
de eerste bijeenkomsten te houden 
als daar genoeg animo voor bestaat. 
Wij zijn op zoek naar alle militaire 
veteranen die gediend hebben vanaf 
de mobilisatie 1939 tot en met Af-
ghanistan. Na afloop van de Tweede 
Wereldoorlog en de Indië periode in 
de jaren ’50 waren veel veteranen op 
zoek naar begrip maar konden ner-
gens hun verhaal kwijt. Pas jaren 
later ontstonden er reünie groepen 
en kwamen ze in contact met gelijk-
gestemden. 

Voor de vergeten veteranen

Veteranencafé Bronckhorst in oprichting
Hengelo - Bronckhorst is de eni-
ge gemeente in de Achterhoek 
dat geen veteranencafé heeft. In 
gesprek met een aantal Indië ve-
teranen kwam dat ter tafel en zij 
spraken de wens uit om dat toch 
te realiseren.

Een groep veteranen aan de koffie.

De opzet van het veteranencafé
Bronckhorst is om een ontmoe-
tingsplek te zijn voor oude en jonge
militairen. Een gezellige ochtend of
middag waar men met elkaar van 
gedachten kan wisselen en ervarin-
gen kan delen. We nodigen iedereen
uit die zich in deze oproep herkend.

INLOOPMIDDAG
Kom op dinsdag 22 november naar
de eerste Bronckhorster veteranen 
inloopmiddag in het Achterhoeks
Museum 1940-1945. Tussen 14.00 en
17.00 uur bent u van harte welkom.

Bent u veteraan, of kent u een vete-
raan in uw omgeving, mail dan de
naam, adres, telefoonnummer door
naar: info@museum40-45.com of 
stuur een kaartje naar Bronckhor-
ster veteranencafé p/a Achterhoeks
Museum 40-45 Marktstraat 6. 7255 
CA Hengelo Gld.

Dan houden wij u automatisch op 
de hoogte van de ontwikkelingen.

Ook zullen er quilts, allen met de hand gequilt, te bezichtigen 
zijn. Een quilt, zoal wij die nu kennen, is een doorgestikte de-
ken naar het voorbeeld van de Amerikaanse patchworkquilt. 
Dat is een deken bestaande uit een bovenlaag van lapjeswerk, 
een tussenvulling van een isolerend materiaal en een voering. 

Dit doorstikken van de drie lagen is het feitelijke quilten, de 
techniek, waaraan de deken zijn naam dankt. 

De demonstratie duurt tot 17.00 uur. U bent van harte welkom
in de bibliotheek Hengelo aan de Sterreweg 10.

Demonstratie quilten in bibliotheek
Hengelo - Tijdens de demonstratie quilten op vrijdag 11 
november om 14.00 uur in de bibliotheek in Hengelo, zal 
Hanneke van der Werf van ‘Keijgoed Creatief Culinair’ 
(www.hannekevanderwerf.nl) te Keijenborg aan een ‘lo-
geerdeken’ werken met als thema Winter.
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De overname van de werkplaats van 
Delta is voor beide bedrijven een win-
win situatie. Het biedt enerzijds de 
Westerik Groep de mogelijkheid om 
de toegenomen activiteiten in te vul-
len en uit te breiden. Anderzijds past 
het uitbesteden van de werkplaats-
activiteiten bij de missie en visie van 
Delta.

Door het teruglopen van subsidie op 
beschermde arbeid zoekt Delta naar 
nieuwe wegen om de mensen met 
grote afstand tot de arbeidsmarkt te 
ontwikkelen tot zo regulier mogelijk 
werk. Dit kan door intensief samen te 
gaan werken met reguliere werkge-
vers. Delta kan de faciliteiten die er bij 
reguliere bedrijven zijn benutten om 
haar medewerkers een ontwikkeling 
in passend werk te bieden. Reguliere 
werkgevers beschikken over passend 
werk en Delta biedt waar nodig aan-
gepaste begeleiding en scholing. 

In de machinewerkplaats van Delta 
werken zeven vaste medewerkers en 
daarnaast is er ruimte voor twee op-
leidingsplaatsen. Zij voeren al het on-
derhoud, reparaties en keuringen van 
het rijdend materieel, tuinmachines, 
(brom) fietsen en gereedschappen van 
Delta uit. De overname van deze acti-
viteiten door Westerik Groep maakt 
dat de mensen een stapje hoger op 
de arbeidsladder naar zo regulier mo-
gelijk werken gaan. Zij worden gede-
tacheerd naar de Westerik Groep en 
gaan daarmee werken onder leiding 
en toezicht van een regulier bedrijf. 
Door de werkplaats op deze wijze bij 
een regulier bedrijf onder te brengen, 
blijft de vaste groep medewerkers bij 
elkaar wat zijn voordelen heeft op 
ontwikkelingsgebied. Micha Weste-
rik heeft de afgelopen jaren diverse 
cursussen en trainingen gevolgd om 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt op juiste wijze te begelei-

den en op een hoger niveau te bren-
gen. Deze kennis en ervaring blijft op 
deze manier benut voor de mensen 
van Delta. Ook blijft Westerik Groep 
fungeren als werk- en leerbedrijf voor 
mensen met een grotere afstand tot 
de arbeidsmarkt. Een mooi voorbeeld 
van Maatschappelijk Verantwoord en 
Duurzaam Ondernemen. Er is inmid-
dels met Profile Bleumink ,de fiets-
specialist, een samenwerkingsover-
eenkomst gesloten om samen een 
bromfiets- en scooterreparatie werk-
plaats op te zetten. U kunt daarom 
vanaf medio oktober bij Bleumink 
ook terecht voor de verkoop, onder-
houd en reparatie van bromfietsen en 
scooters. De reparaties worden echter 
door Westerik Groep uitgevoerd. Op 
de website www.westerik-groep.nl 
kunt u uitgebreide informatie over 
de onderdelen van de Westerik Groep 
vinden. Tussen 1 oktober en 31 de-
cember 2011 zullen de werkplaatsac-
tiviteiten bij Delta op de Handelskade 
2 te Zutphen worden overgebracht 
naar de Rijksstraatweg 61 te Warns-
veld. (Voormalige brandweerkazer-
ne). Medio januari 2012 staat een of-
ficiële opening gepland.

Overname machinewerkplaats 
van Delta door de Westerik Groep

Warnsveld - Met ingang van 1 oktober 2011 is de machinewerkplaats 
van Delta overgenomen door de Westerik Groep. Micha Westerik, eige-
naar van Westerik Groep, is sinds 2008 werkzaam als chef Werkplaats/
uitvoerder bij Delta. Daarnaast werkt hij vanaf 2003 in zijn eigen be-
drijf Westerik Service & Techniek.

Uitgangspunten zijn hoe moet je be-
leggen? Wat is een put optie of een 
call optie? Wanneer moet je kopen of 
juist verkopen? Welke goeroes mag 
ik geloven? Moet ik mijn portefeuille 
onderbrengen bij mijn bank of kan 
ik hem ook - of zelfs beter - zelf be-
heren? In Ruurlo komen de leden 

van de beleggingsstudieclub ‘Rubel’
maandelijks bij elkaar om dit soort
vragen te bespreken en van elkaar te
leren. Samen beheren zij een beschei-
den beleggingsportefeuille, vooral als
leerobject. Natuurlijk hopen ze dat 
die portefeuille steeds meer waard
wordt, maar veel belangrijker is om
vanuit die portefeuille beleggings-
keuzes te maken en daarvan te leren.
Jaarlijks bezoekt men samen een
beursgenoteerd bedrijf om met de di-
rectie van gedachten te wisselen over
de strategie en toekomstverwachtin-
gen. Beleggen is voor de leden van
‘Rubel’ niet alleen een heel serieuze
zaak, maar ook nog bijzonder gezel-
lig. Doordat een paar leden afscheid
hebben genomen is er ruimte voor
nieuwe leden. Het maximale aantal
leden is twintig. Wie belangstelling 
heeft, kan contact opnemen met de
secretaris van Rubel: per e-mail bob.
jelsma@concepts.nl of per telefoon
0573 450211.

Niet alleen serieus maar ook bijzonder gezellig

Leren beleggen in Ruurlo 
met ‘Rubel’
Ruurlo - Beleggers hebben een 
roerige tijd achter de rug en nog 
steeds is de rust op de markt niet 
teruggekeerd. Zorgvuldig beleg-
de gelden ‘voor later’ waren plot-
seling veel minder waard. Is de 
beurs over haar dieptepunt heen 
of staan ons nog verder onzekere 
tijden te wachten. Juist nu is het 
belangrijk zich te verdiepen in de 
beurs en te trachten verantwoor-
de stappen te ondernemen. Maar 
wat zijn verantwoorde stappen, 
hoe te handelen in deze markt, 
door wie laten wij ons voorlich-
ten, besluitvorming etc.

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

BELEEF MEE!
Op 11 november wordt voor jonge 
mantelzorgers van 8 – 18 jaar uit 
Oost-Gelderland een avond vol be-
leving gehouden, van 17.00 – 21.30 
uur. Naast een voetbalworkshop, 
gegeven door profvoetballers van de 
Graafschap, kunnen ze deelnemen 
aan meerdere workshops, waaronder 
koken, schilderen, hairstyling, knut-

selen, judo, zang, nagelstyling etc. 
én …. kunnen ze genieten van een 
spetterend optreden van ex X-Factor 
kandidaat Valentina Markaj. Locatie 
is het Metzo College, Maria Montes-
soristraat 5 in Doetinchem. VIT orga-
niseert dit in samenwerking met GG-
Net, IJsselkring en het Metzo College. 
Uitgebreide informatie hierover is te 
vinden op www.vitoostgelderland.nl 
of www.jmzer.nl 

THEATERVOORSTELLING 
‘OVER DE KOPZORG’
Op 10 november kunnen mantelzor-
gers uit Oost-Gelderland genieten van 
de theatervoorstelling ‘Over de Kop-
zorg’. Een voorstelling voor én over 
mantelzorgers waar heerlijk om gela-
chen kan worden, waar je even voelt 
dat je er echt uit bent. De voorstelling 
biedt vooral (h)erkenning en waarde-
ring voor het mantelzorgen. De voor-
stelling vindt plaats van 19.30 – 22.00 
uur in De Radstake, Twenteroute 8 

Voor iedereen die zorgt voor een ander

Dag van de Mantelzorg
Regio - Op 10 november vindt voor de 14e keer de landelijke ‘Dag van 
de Mantelzorg’ plaats. Een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor 
mensen die voor een ander zorgen; de mantelzorgers.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst 
in Zwolle maandag 31 oktober, over-
handigde Bas Leerink, lid van raad 
van bestuur Menzis, het predicaat 
TopZorg aan Ton van Walstijn prak-
tijk eigenaar van Praktijk Jentha.

Slechts 140 fysiotherapie praktijken 
in Nederland krijgen dit predicaat. 
Een geweldige prestatie van het vol-
tallige team fysiotherapeuten van 
Praktijk Jentha in het hart van Hen-
gelo.

TopZorg predicaat van Menzis

Praktijk voor Fysio- en 
manuele therapie Jentha

Hengelo - Zorgverzekeraar Menzis heeft Praktijk Jentha het Top-
Zorg predicaat toegekend. Menzis kent het predicaat toe aan prak-
tijken die voldoen een de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit 
van zorg, service en informatie voor de patiënt.

Ton van Walstijn, praktijk eigenaar van Praktijk Jentha Hengelo.

in Heelweg, Varsseveld. Deze avond 
is mogelijk dankzij financiële bijdra-
gen van Lions Groenlo-Slingelanden, 
Kruiswerk Sensire en van een aantal 
Oost-Gelderse gemeenten. Voor beide 
activiteiten geldt dat opgave nodig is. 
Dit kan bij VIT tel. 0573-438400 of via 
info@vitoost-gelderland.nl

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

UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2011
Datum trekking: 24 oktober 2011
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2011.

PRIJSNR  LOTNR  BEDRAG
1e prijs  1260673   15.000,00
2e prijs  0391307   10.000,00
3e prijs  0683607   10.000,00
4e prijs 0034982 5.000,00
5e prijs  0768121   5.000,00
6e prijs  0249920   5.000,00
7e prijs  1236215   2.500,00
8e prijs  0549169  2.500,00
9e prijs  0988352   2.500,00
10e prijs  0558703   2.500,00
11e prijs  0829623   1.000,00

PRIJSNR  LOTNR BEDRAG
12e prijs  0680094  1.000,00
13e prijs  0768361   1.000,00 
14e prijs  0353743  1.000,00
15e prijs  0962261  1.000,00
16e prijs  0520263 450,00
17e prijs  0558794  450,00
18e prijs  0266244  450,00
19e prijs  0722140  450,00
20e prijs  0859200 450,00
21e prijs  0933273  450,00
22e prijs  0684390 450,00

PRIJSNR LOTNR BEDRAG
23e prijs  0381556  450,00
24e prijs  1178782  450,00
25e prijs  0999001  450,00 
26e prijs  08629 100,00
27e prijs  59065  100,00
28e prijs  95837  100,00
29e prijs  6368  50,00
30e prijs  1708  50,00
31e prijs  6684  50,00
32e prijs  458  15,00
33e prijs  237  15,00
34e prijs  132 15,00

*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 
t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfer correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.
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Voorzitter Johan de Boer heette 38 organisaties, vertegen-
woordigd door 56 personen van harte welkom. Middels een 
presentatie werd duidelijk gemaakt waarvoor de stichting 
Kunst&Cultuur Bronckhorst zich wil inzetten: bevorderen 
van de beleving van kunst en cultuur onder de bewoners 
en bezoekers, in stand houden Kunst10daagse, adviseren 
van het college van burgemeester en wethouders, verwer-
ven/ in standhouden van kunstwerken en stimuleren van 
samenwerking tussen kunstbeoefenaars en organisaties. 
Wethouder de heer Paul Seesing, maakt daarna duide-
lijk welke rol de gemeente Bronckhorst hierin speelt: een 

veranderende tijd met bezuinigingen, die organisaties de 
kans biedt nieuwe wegen in te slaan. Waar kan worden 
samengewerkt en wat kan samen worden gedaan in deze 
veranderende tijd. Dus: netwerken! 
In groepen werd gediscussieerd over deze thema’s onder 
leiding van een bestuurslid van de Stichting Kunst&Cultuur 
Bronckhorst. 
Waardevol zijn de ideeën, die uitnodigen om te verwe-
zenlijken, zoals een Korendag Bronckhorst, het koppelen 
van websites en het aanbieden van locaties voor de Kunst-
10daagse. Zelfs de presentatie van een Kunstwijn is daarbij 
geopperd. Beloofd is alle deelnemers een verslag te sturen 
van deze avond, die in de diverse besturen besproken kan 
worden om tot een goede vervolgafspraak te komen in 
januari 2012. 
Na afloop werd onder het genieten van een drankje en 
nootje nog wel een uur nagepraat.

Bijeenkomst organisaties over 
Kunst en Cultuur

Bronckhorst - Een zeer succesvolle en goed bezochte 
bijeenkomst in het Gemeentehuis te Hengelo over 
samenwerken in Kunst en Cultuur in Bronckhorst 
is maandagavond 31 oktober afgesloten met veel 
mooie en praktische ideeën.

Wildkamp is sinds 1972 gegroeid tot 
de breedst gesorteerde groothandel 
en distributeur van kunststofleiding-
systemen, - componenten, technische 
en aanverwante artikelen in Neder-
land. Wildkamp is een groothandel 
waar voornamelijk bedrijven terecht 
kunnen voor alles wat te maken heeft 

met water aan- en afvoer voor huis, 
tuin of zwembad. Van dakgoot tot 
doucheput en alles wat er aan koppe-
ling- en verbindingstukken tussen zit. 
Maar ook vindt u hier allerlei tuinbe-
nodigdheden en agrarische artikelen, 
veiligheids- en bedrijfskleding, (vij-
ver-)pompen, elektra en verlichting, 
verwarming, sanitair, isolatiemateri-
aal voor buizen, afrasteringmateriaal 
voor weiden, et cetera. Wildkamp 
heeft met 50.000 technische artikelen 
een zeer uitgebreid assortiment, des-
kundige medewerkers en een uitste-
kende service. Wildkamp vestigt zich 
aan de Zonnehorst 15 en vestigings-
manager Robert Sueters verwelkomt 
u graag vanaf vrijdag 25 november!

50.000 technische artikelen 
vanaf 25 november 
ook in Zutphen!
Zutphen - Technische groothan-
del Wildkamp met op dit mo-
ment 42 vestigingen door heel 
Nederland vestigt zich per 25 no-
vember 2011 ook in Zutphen!  De 
nieuwbouw op bedrijventerrein 
de Revelhorst III is inmiddels af-
gerond en de inrichting van de 
groothandel is in volle gang.

Momenteel zijn ze bezig om gelden 
in te zamelen dat bestemd is voor de 
opleiding van nieuwe predikanten. 
Zondag 13 november zal het echtpaar 
Kroesbergen tijdens een dienst in de 
hervormde dorpskerk in Vorden 
ook vertellen over hun beweegrede-
nen om naar Afrika af te reizen. De 
ZWO-commissie van de Protestantse 
Gemeente i.w. in Vorden ondersteunt 
de spaaractie. In tegenstelling tot in 
Nederland groeien de kerken in Zam-
bia. Daar voelen zich steeds meer 
mensen aangesproken door het Chris-
telijke geloof. Dat is mooi, maar er is 
wel een groot gebrek aan predikan-

ten. In een veel minder rijk land zoals 
Zambia valt het niet mee om predi-
kanten goed op te leiden. De PKN- or-
ganisatie ‘Kerk in Actie‘ ondersteunt 
daarom de theologische universiteit 
Justo Mwale, genoemd naar de eer-
ste zwarte predikant in de Reformed 
Church of Zambia (Protestantse kerk 
van Zambia). Door het opleiden van 
nieuwe predikanten helpen Hermen 
en Johanneke Kroesbergen mee aan 
versteviging en professionalisering 
van de kerk in dat deel van Afrika. 
Hermen Kroesbergen: ‘Ik beschouw 
het als een roeping om daar mee te 
kunnen helpen. Wij zijn in feite al-

lemaal ‘samen kerk ‘en het lijkt mij
heerlijk om in Zambia over de eigen
kerkmuur heen te kijken’, zo zegt hij.
Johanneke: ‘Natuurlijk ook prachtig
om andere culturen te leren kennen’,
zo vult ze aan. Beiden zijn verheugd
over het initiatief in Vorden om mee
te helpen geld in te zamelen. Her-
men: ‘Wij gaan niet naar Afrika om
zelf geld te verdienen. Kunnen voor-
zien in ons levensonderhoud is meer
dan voldoende. In dat opzicht is geld
niet belangrijk’. Via collectes in ker-
ken wordt ook landelijk geld ingeza-
meld voor ‘Kerk in actie’. Johanneke
en Hermen Kroesbergen vertrekken
14 december naar de Zambiaanse
hoofdstad Lusaka. Voor beiden een
onbekend land, dus wel spannend.
Johanneke: ‘Ik denk dat wij ons snel
zullen aanpassen, wij zijn niet zulke
moeilijke mensen. In Afrika zijn wei-
nig vrouwen die predikant willen
worden, ik wil graag een soort voor-
beeldfunctie voor ze zijn’, zo zegt ze.
Hermen: ‘Zambia kent veel arme
mensen, gelukkig heerst er geen
hongersnood. Het land is 20 keer zo
groot als Nederland en telt 11 miljoen
inwoners. De studenten die ik les ga
geven zijn ‘eind twintigers’. Ik hoop
ze te kunnen motiveren. De voertaal
is Engels’. Tijdens hun verblijf in
Zambia willen Hermen en Johanneke
ook graag kleine dorpen bezoeken, 
om te kijken hoe de mensen daar 
leven. Over vier jaar komen ze defi-
nitief naar Nederland terug. (Wel is 
er over twee haar een ‘tussenverlof‘ 
naar ons land ingebouwd). Hermen:
‘Het doel van ‘Kerk in actie ‘ is wel
dat wij bij terugkomst over het zen-
dingswerk in Zambia gaan vertellen.
Wat daarna op ons af komt zien we
dan wel weer. Ik hoop wel ‘ergens‘
als dominee beroepen te worden’, zo
zegt de in Ede geboren en getogen
Hermen Kroesbergen. 
Op zijn veertiende verhuisde hij met
zijn ouders naar Vorden. Na de mid-
delbare school en vervolgens de studie
predikant te hebben afgerond, was
Hermen vier jaar predikant in Ou-
denhoorn bij Hellevoetsluis. ‘Ik heb
daar veel levenservaring opgedaan, 
hetgeen mij straks in Afrika goed van
pas komt’, zo zegt hij. Echtgenote 
Johanneke woonde met haar ouders
net over de grens bij Hardenberg. Na
in die plaats de middelbare school te
hebben bezocht, studeerde zij Gods-
dienst Wetenschappen. ‘Kijken naar
alle godsdiensten als verschijnsel in 
de samenleving’, zo legt ze uit. Ook
heeft ze nog een poos bij een onder-
zoeksbureau gewerkt. ‘Ik hoop in
Zambia als Godsdienst Wetenschap-
per’ wat voor de studenten te kunnen
betekenen’, zo zegt ze.

Opleiden predikanten in Zambia

Hermen en Johanneke Kroesbergen 
klaar voor Afrika

Vorden - Ze zijn er helemaal klaar voor en verheugen zich er op om 
straks in Lusaka (Zambia) mee te helpen aan de opleiding van predi-
kanten. In de woonkamer van de ouders van Hermen Kroesbergen 
aan de Zutphenseweg in Vorden, vertellen ds. Hermen Kroesbergen en 
zijn echtgenote Johanneke over wat hen beweegt om een paar jaar in 
Zambia te gaan werken.

Hermen en Johanneke Kroesbergen

Zeven dichters (vier vrouwen en drie 
mannen) uit Vorden e.o. hebben zich 
hiervoor aangemeld en willen graag 
die middag zelfgeschreven gedich-
ten met een klein publiek delen. Ze 
dragen hun gedichten voor ‘Tussen 
de Schuifdeuren’ van de Kunstkamer 
van Galerie De Burgerij. Het belooft 
een gevarieerde en vooral boeiende 
middag te worden. Wilt U deze bij-

zondere middag bijwonen? Dat kan. 
De toegang is vrij (exclusief con-
sumpties). Belangstellenden dienen 
wel ruim op tijd aanwezig te zijn, de 
Kunstkamer heeft plaats voor zo’n 
dertig personen. Uiteraard is er voor 
en na de voordrachten gelegenheid de 
foto-expositie (zie elders in Contact) 
in Galerie De Burgerij te bekijken. De 
poëziemiddag begint 17 november 
om half drie (vrije inloop vanaf twee 
uur) en eindigt rond half vijf. 
Meer informatie over de poëziemid-
dag: 06-57 079558). 
www.deburgerij-vorden.nl

Poeziemiddag in 
Galerie De Burgerij
Vorden - Op donderdag 17 novem-
ber vindt de eerste poëziemiddag 
in Galerie De Burgerij aan de  
Zutphenseweg 11 plaats.

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

Net als in het tv programma Obese 
zal iedere deelnemer persoonlijk 
begeleid worden door zijn eigen 
personal trainer. Samen zullen ze, 
gedurende een half jaar lang, inten-
sief samenwerken om zoveel moge-

lijk kilo’s te verliezen en te werken 
aan een gezondere levensstijl. Onze 
personal trainer is gespecialiseerd op 
het gebied van voeding, coaching en 
bewegen in zijn algemeen en kan zo 
ieder individu de begeleiding geven 
die hij of zij nodig heeft. Heeft u al 
van alles geprobeerd maar zonder het 
gewenste resultaat? Durf dan nu de 
stap te zetten om uw ultieme doel te 
verwezenlijken!
Aanmelden / informatie kan via: tel: 
0575 – 465001, Email: info@aerofitt.
nl

Samen met een personal trainer

De strijd tegen obesitas nu 
ook bij AeroFitt
Hengelo - Sportcentrum AeroFitt 
Hengelo biedt mensen met obe-
sitas nu de unieke kans om een 
half jaar lang met een gespeciali-
seerd personal trainer aan de slag 
te gaan in de strijd tegen overge-
wicht.

Op zaterdag 12 november wordt voor 
de tiende keer de Achterhoekse Side-
Car Party gehouden aan de Stelling-

weg 2 in de Veldhoek (tussen Ruurlo 
en Zelhem). De aanvang is om 11.00 
uur en het evenement duurt tot 16.00 
uur. Vanaf 20.00 uur is er in de feest-
tent een gezellige SideCar Party met 
live muziek van de feestband 7 op de 
Schaal van Richter.

Voor de tiende keer

Achterhoekse SideCar Party
Veldhoek - De Achterhoekse Side-
Car Party is een begrip in de regio 
en ver daarbuiten.

Bij de pluimvee- en konijnen-
vereniging PKV toch wel lichte 
paniek toen bleek dat de K.L.N 
(Kleindieren Liefhebbersvereni-
ging Nederland), vergeten had de 
speldjes en oorkondes op te stu-
ren, die de bondsleden mevrouw 
A. Borgman- Berenpas en de heren 

H. Gubbels en A. Dijkstra, zouden 
ontvangen. ‘Geen probleem, zo 
sprak de secretaris van PKV, Her-
man Bolwiender, ‘dan stap ik nu 
(‘s avonds om 22.00 uur) in de auto 
en rij ik naar Sassenheim en haal 
ik alles op. (Afstand heen- en te-
rug circa 320 kilometer). Herman 
was ‘s nachts om kwart over één 
weer thuis en zo ontvingen de ju-
bilarissen toch nog zoals gepland, 
vrijdag uit handen van voorzitter 
Gerrit Lenselink hun speldje en 
oorkonde!

Dure speldjes!
Vorden - Het huldigen van ju-
bilarissen blijft voor bestuurs-
leden van verenigingen altijd 
een eervol gebeuren. Maar dan 
moeten de ‘versierselen’ na-
tuurlijk wel aanwezig zijn.
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VERA WARNSING
studeerde dit voorjaar af in Fine Art Photo-

graphy aan de AKI Artez in Enschede. Met haar 
fotowerk vertelt ze het verhaal van drie gene-
raties. Na het overlijden van haar grootvader 
doorzocht ze zijn fotoarchief. Zij stond alleen 
tegenover 20.000 dia’s. Alle foto’s oogden wel-
overwogen en toonden de schijn van een per-
fect gezinsleven. Naast de mooie vakantiefoto’s 
die zij vervolgens in het archief van haar vader 
vond, trof ze afbeeldingen van demonstraties 
en politieke gebeurtenissen. Twee botsende we-
relden. 

Wat zou er gebeuren als ze de twee generaties 
op elkaar zou loslaten ? Toen Vera in de zomer 
van 2010 op reis ging in Oost-Europa en Schot-
land zette zij de traditie van diafotografie in de 
familie voort. Voorzien van een camera en dia-
films legde zij op haar beurt vast wat zij mee-
maakte. Zij logeerde bij mensen die ze via het 
internet had gevonden en nauwelijks kende. De 
beelden laten de nieuwsgierigheid van de foto-
grafe zien en de absurditeit van de situatie op 
dat moment, daarmee ontstond de derde gene-
ratie van diafotografie, een bijzondere collectie. 
Van Jan Houben zijn foto’s tentoongesteld van 
zijn vele reizen naar IJsland. Eerst als deelne-
mer van natuurtochten, later als deelnemer van 
fotoreizen. IJsland is voor hem het land waar 
de kracht van de natuurelementen vuur, water, 
ijs en lucht ultiem tot uiting komen. De foto-
expositie van Jan Houben in Galerie De Burgerij 
is een ode aan IJsland en een ‘must’ voor na-
tuurliefhebbers.
De toegang is gratis www.deburgerij-vorden.nl.

Fotoexpositie in Galerie 
De Burgerij

Vorden - In Galerie De Burgerij hangen 
van 13 november tot en met 17 december 
foto’s van Vera Warnsing en Jan Houben. 
Deze tentoonstelling kan iedere vrijdag- 
en zaterdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur 
bekeken worden. Ook op koopzondag 11 
december van 13.00 tot 17.00 uur en op af-
spraak.

Southern Style is een Blues-Rockband, die stevi-
ge (blues)rock afwisselt met de ene keer subtiele 
en dan weer broeierige, dampende blues. De 
keuze van de naam was logisch omdat de band 
in eerste instantie bluesmuziek maakte uit het 
zuiden van Amerika, de Mississippi-delta, Texas 
en Louisiana. Tegenwoordig vertolkt de band 
verschillende blues- en rockstijlen, maar ook 

uitstapjes naar de ‘Soul’ worden niet geschuwd.
Ook treedt de band regelmatig ‘akoestisch en 
unplugged’ op. Momenteel is de band bezig 
met opnames van eigen werk. Eén van de num-
mers komt begin 2012 ook opeen Nederblues 
verzamel-CD, met artiesten als Rob Orlemans,
12 Bar Blues Band, Veldman Brothers, Ruben
Hoeke etc.
Southern Style bestaat uit Ab Meijerink-bas-
gitaar en zang, Jan Wildvank-gitaar en zang,
Frans Lenferink-drums en zang, Henri Groo-
tenhuis-(Cigarbox)Gitaar en zang en Dirk van 
Brink-mondharmonica. Nadere gegevens over
de band vindt u op www.southernstyle.nl.

Livemuziek Southern Style

Bokbiermiddag café ‘de Tol’

Wittebrink - Zondagmiddag 13 november 
verzorgt café ‘de Tol’ in de Wittebrink 
een gezellige bokbiermiddag. De Southern 
Style bluesband is gevraagd om ’s middags 
tussen 16.00 en 19.30 uur op te treden.

Op zaterdagavond 5 november speelden de He-
ren A-Jeugd van Quintus een uitwedstrijd tegen 
Tyfoon A1 in Sporthal de Marke in Hattem. De 
Hengelose Heren A behaalden hier een goede 
winst, uitslag 4-27. Zondag 6 november werden 
de overige vijf wedstrijden gespeeld. De Heren 
B-Jeugd speelden een uitwedstrijd in Sporthal 
Spelleward in Duiven. Het Quintus team had 
een fijne wedstrijd gespeeld, al kwamen ze min-
der aan scoren toe. 

De winstpunten gingen naar Duiven, 17-9. 
In Sporthal De Pol in Gaanderen kwamen de 
Gemengd C-Jeugd teams Minerva C1 en Quin-
tus C2 tegenover elkaar. Het thuisteam won 
nipt: 5-4. De D-Jeugd kwam in actie in Sporthal 
Walburgen in Gendt. De wedstrijd HV Angeren/
Wifi4All D4 tegen Quintus D1 eindigde in winst 
voor Hengelo. Uitslag 0-3. De Heren Senioren 
reisden af naar Apeldoorn. In Sporthal Mheen-
park zagen zij Achilles/Univé 4. Na een enerve-
rende wedstrijd, met dubieuze beslissingen van 
de arbitrage, won Achillis van Quintus: 20-17. 

De Dames van Quintus speelden een spannen-
de thuiswedstrijd in Sporthal De Kamp. Tegen 
Brummen 1 behaalden het Hengelose team met 
10-5 een mooie winst.

Handbalweekend 
SV Quintus

Hengelo - Zaterdag 5 en zondag 6 novem-
ber speelden alle teams van SV Quintus. 
De dames speelden een thuiswedstrijd en 
wonnen tegen Brummen. Ook de Heren 
A-Jeugd en de D-Jeugd kwamen met winst-
punten terug van hun uitwedstrijden.

De Dames van Quintus speelden een spannende thuiswedstrijd en behaalden winstpunten.

Een kwartier later wordt de eerste run gestart. 
De inzet is nabij de Waarlerweg, Hengeloseweg, 
Hamminkweg, Deldenseweg, Hengeloseweg 
naar de Kiefskamp waar de 1e kill is. De tweede 
run gaat omstreeks 14.00 uur van start. Inzet 
nabij de Berkenlaan, daarna Maalderinkweg, 
Lieferinkweg, Lindeseweg, Kapellebultweg, Hel-
dersboomdijk naar t’ Zelle waar de 2e kill is. De 

derde run start om 14.15 uur en wordt aan de
Beukstege ingezet, daarna Zelledijk, Geurken-
weg, Kostedeweg, Schuttestraat richting kasteel
Vorden waar de jacht wordt afgeblazen. Tijdens
deze slipjacht fungeert André van Leeuwen als
Master. De Fieldmasters zijn Henk Rottinghuis
en Boudewijn van Heuvel. Gert Lourens is de
Huntmaster. De organisatie hoopt op prachtig
weer, zodat de ‘scent ‘ (de geur van de vos) goed
blijft hangen. (Vorig jaar moest de slipjacht
vanwege slechte weersomstandigheden worden
afgelast). 

De organisatie is bijzonder verheugd over de
loyale medewerking van de landeigenaren.
Zonder hun toestemming kan een slipjacht nu
eenmaal niet gehouden worden.

Slipjacht Vorden

Vorden - Zaterdag 12 november organi-
seert het Jachtcomité Vorden bestaande 
uit Tiny Koning, Albert Mulderije en Appie 
Noordkamp voor de 32e keer een slipjacht. 
Het jachtgezelschap verzamelt zich rond 
13.00 uur op de weide bij kasteel Vorden 
waar burgemeester Henk Aalderink het 
jachtgezelschap welkom zal heten.

Uitslag van de derde avond van de tweede compe-
titieronde van Bridgeclub Bronkhorst, gespeeld 
op woensdag 2 november 2011 in Toldijk.Lijn 
A: 1. Gerda van Onna & Harrie Pelgrom 63,58 
%; 2. Bert Deunk & Gerrit Oldenhave 58,92 %; 
3. Guy Mendes de Leon & Miguel Mendes de 
Leon 55,83 %. Lijn B: 1. Mien Vorselman & Ger-
rit Vorselman 63,33 %; 2. Theo Damen & Theo 
Schut 59,58 %; 3. Bert Nijenhuis & Jan van der 
Tol 58,33 %. 

Lijn C: 1. Theo Geurts & Theo Schoenaker 58,15
% ; 2. Wil ten Holder & Lenie Lamers 55,31 %; 3.
Annie Berentsen & Wil van de Berg 54,32 %. 
Hebt u al nagedacht over een beginnerscursus
bridgen? Begin volgend jaar wordt binnen onze
club hiervoor de mogelijkheid geboden bij Den
Bremer in Toldijk! Opgeven bij: Mien Vorselman
telefoon (0314) 844221, email: mienvanpernis@
upcmail.nl

B r i d g e n  i n  t o l d i j k
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Kay heeft zich geplaatst voor het EK 
door middel van prestaties van het 
nieuwe seizoen. Kay moet op het EK 

200 caramboles maken. In zijn klasse 
doen vier Nederlanders mee. In totaal 
zijn er vier poules van vier deelnemers 

in de leeftijd tot en met 16 jaar. De ta-
lentvolle biljarter uit Hengelo speelt 
tegen een Duitser, Oostenrijker en 
een Fransman. Dinsdag 8 november 
vertrekt Kay naar de verzamelplaats 
Etten-Leur waarna het hele team en 
begeleiding vertrekt naar Macon.

Biljarter Kay Arendsen naar EK

Hengelo - Biljarter Kay Arendsen is geselecteerd voor het EK cadetten 
dat gehouden wordt op 11, 12 en 13 november in het Franse Macon. 
Kay die lid is van biljartvereniging De Keu doet aan het EK mee in het 
spelsoort libre grote hoek.

Hengeloër Kay Arendsen doet mee aan het EK libre grote hoek in Macon.

Door deze herinrichting is er in Vor-
den een prachtig kerkelijk en cultu-
reel middelpunt geschapen. Com-
fortabele stoelen, vloerverwarming, 
verhoogd koor en een voortreffelijke 
akoestiek zorgen er voor dat de kerk 
uitermate geschikt is geworden voor 
het geven van concerten. De Muziek-
commissie Dorpskerk Vorden heeft 
de organisatie weer ter hand geno-
men om, evenals voor de herinrich-
ting, weer een aantal zondagmiddag-

concerten en in het vakantieseizoen 
de steeds drukker bezochte donder-
dagmiddagconcerten te organiseren.
Het eerste concert wordt verzorgd 
door het Durancktrio. Het trio uit 
Utrecht was hier al eerder te gast. De 
drie professionele musici verzorgen 
een programma rond Oratoria en 
Italiaanse Opera. Het Duranck Trio 
bestaat uit Sonja Roskamp sopraan, 
Monique van der Hoeven alt-mezzo 
en pianiste/organiste Willeke Smits. 

Ze richten zich op programma’s 
rondom vocale duetten,  zowel met 
piano- als met orgelbegeleiding, als-
mede ook op solowerken door alle 
drie de leden van het trio. Ze geven 
landelijk concerten en recitals, en 
verzorgen muzikale omlijstingen bij 
bijvoorbeeld huwelijken en uitvaar-
ten, of bij openingen van exposities.

In Vorden brengen zij een program-
ma met muziek van Händel (o.a. 
Messiah), Vivaldi (Gloria), Monteverdi 
en Scarlatti (Salve Regina). Aanvang 
15.30 uur. Toegang €8,00 jongeren 
t/m 16 jaar gratis.

Concert Duranck Trio in dorpskerk

Vorden - Zondagmiddag 13 november vindt (in het kader van de ‘Zon-
dagmiddag- concertserie’) in de pas heringerichte dorpskerk te Vor-
den het eerste concert plaats.

De duiven worden voor de tentoon-

stelling zaterdagmorgen ingekooid
en ‘s middags door landelijk gediplo-
meerde keurmeesters beoordeeld.
Zaterdagavond vindt er een speciale
informatieavond plaats waarbij de
nationale alom bekende duivenmel-
ker Gert Jan Beute aanwezig is, aan-
vang 20.00 uur. De entree is gratis 
en tevens zal er een verloting plaats-
vinden.Zondagmorgen is de TTC ten-
toonstelling vanaf 11.00 geopend.
Vanaf 16.00 uur vindt er een bonnen-
verkoop plaats van veel prominente
duivenfokkers uit zowel Nederland
als België. De verkoop is ook te vol-
gen via de website www.duivennet.
nl. Voor meer informatie: www.pvro-
derlo.nl.

Concours Combinatie Kring De Graafschap

Postduivententoonstelling 
jubilerende PV Roderlo
Ruurlo - Postduivenvereniging 
Roderlo organiseert zaterdag 12 
en zondag 13 november in haar 
clubgebouw aan de Ventersteeg 
in het kader van haar 50-jarig 
bestaan de jaarlijkse TTC- ten-
toonstelling van de Concours 
Combinatie van Kring De Graaf-
schap. Naast PV Roderlo bestaat 
deze kring uit postduivenvereni-
ging Steeds Sneller (Hengelo G), 
Steeds Sneller (Borculo), Pax Snel-
post (Lochem), P.V. Vorden, PV de 
Koerier (Zelhem), Reisduif-Bode 
(Doetinchem) en PV Eureka (Doe-
tinchem).

Verdwaald is al menig jaar actief in 
het hobby muziek circuit en verruild 
een aantal keren per jaar de oefen-
ruimte met optredens op feestjes en 
kroegen in de regio. Verdwaald kan 
daarbij rekenen op trouwe aanhan-
gers van lekkere rock. De laatste ja-
ren verraste Verdwaald het publiek 
met gastoptredens van o.a. Andre Ha-
zes (Tonnie Kastermans) en het Duo 
Nick en Berno met oer Hollandse 
nummers. 
Dit jaar zal Verdwaald aantreden met 

gelegenheids saxofoniste Willemijn
Haagsman. Zeg maar de Candy Dul-
fer van de Achterhoek. De muziek-
stijl van Verdwaald kenmerkt zich
door rechttoe rechtaan Engelstalige
Rock en Roll. Geen showband maar
volgens de muzikanten lekkere num-
mers uit de jaren 60, 70, 80 met een
hoog ‘ oh ja’ gehalte. (Neil Young, 
Status Quo, Rolling Stones, Golden 
Earring, Brian Ferry etc.) Verdwaald
heeft een eigen website www.ver-
dwaald.tk met foto’s en filmpjes van
diverse optredens. Absoluut de moei-
te waard om de site te bezoeken en
de band beter te leren kennen. Lezen
over Verdwaald is interessant maar 
wil je Verdwaald echt leren kennen
moet je de band zien en horen. Kom
dan zaterdag 19 november naar het
gratis optreden in café Uenk aan de
Nieuwstad in Vorden.

‘Verdwaald’ wederom bij 
cafe Uenk
Vorden - Wegens het overweldi-
gende succes van de afgelopen 
7 jaar zal Verdwaald wederom 
optreden bij café Uenk aan de 
Nieuwstad te Vorden. Zaterdag 
19 november zal Verdwaald het 
café weer doen veranderen in een 
overheerlijk Rock café.

Zij zal vragen vanuit het publiek 
beantwoorden en in de pauze haar 
boek signeren. Met ‘Het pauperpara-
dijs’ wordt de bedelaarskolonie van 
Veenhuizen bedoeld, een heropvoe-
dinginitiatief uit het begin van de 19e 
eeuw met als doel armoedige gezin-
nen, wezen en landlopers een nieuw 
bestaan te laten opbouwen als boer 
in het veen. Deze vorm van armoede-
bestrijding bleef in diverse gedaanten 
bestaan tot 1970. Suzanna Jansen be-

schrijft deze geschiedenis aan de hand
van die van haar eigen familie, waar-
van vijf generaties met deze vorm 
van opvoeding zijn geconfronteerd.
Het Pauperparadijs is naast interes-
sante sociale geschiedschrijving een
document dat doet nadenken over de
actualiteit van armoedebestrijding.
De bestseller was genomineerd voor
de Grote Geschiedenis Prijs 2008 en
kwam op de longlist van de Gouden
Uil terecht.  

De avond begint om 19.30 uur. Vrien-
den bibliotheek betalen 6 euro entree,
overige belangstellenden betalen 10
euro. Koffie en thee is bij de prijs in-
begrepen. Kaartjes zijn te koop in de
bibliotheek van Hengelo.

‘Het Pauperparadijs’

Vooraankondiging: Suzanna 
Jansen in bibliotheek
Hengelo - Op woensdag 30 novem-
ber komt Suzanna Jansen naar 
bibliotheek Hengelo Gld. Suzan-
na Jansen zal een voordracht uit 
en over eigen werk geven met de 
nadruk op Het Pauperparadijs.

Het kasteel is vroeger vaak door de 
adellijke bewoners als jachtslot ge-
bruikt. De bosrijke omgeving van 
de Achterhoek leent zich uitstekend 
voor de jacht. In de tentoonstel-
ling wordt een kijkje gegeven in de 

tradities en gebruiken van de jacht.
Bezoekers kunnen jachtkostuums 
bekijken en jachttrofeeën aanschou-
wen. Ze kunnen genieten van kasteel
Vorden in jachtsfeer, met decoratieve
bloemstukken en versieringen. Voor
kinderen is er uitleg over de dieren 
in de omgeving. De tentoonstelling is
vanaf 12 november t/m 1 januari op
vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 17.00 uur geopend.

Jacht op kasteel Vorden
Vorden - Kasteel Vorden opent 
zaterdag 12 november de ten-
toonstelling ‘Jacht op kasteel 
Vorden’.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus 5 en 
6 november:
Tyfoon A1 - Quintus A1: 4-27
Duiven B2 - Quintus B1: 17-9
Minerva C1 - Quintus C2: 5-4
Angeren D4 - Quintus D1:; 0-3
Quintus 1 - Brummen 1: 10-5 (da-
mes)
Achillis 4 - Quintus 1: 20-17 (heren)

H a n d b a l

www.weevers.nl

Iets te organiseren?
Posters, programma...
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Wat is: A.  Onge’lukkeg: Buitengewoon erg. 
  “’n Onge’lukkeg klein keerltjen”. 
  “Wat smik mi’j den bonensoep toch ongelukkeg lekker”.

 B. Spits: “’t spits kreigen met ene”. 
  Het eens worden met iemand. “Ze könt ‘t neet spits kriegen  
  met Hendrik hee wil neet verkopen”.

 C. Vrezeköttel: Koukleum. 
  “Vrezeköttel a’j bunt, trek ow dan wat better an”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Namens de organisatie zegt Jack Martin 
Schuurmans uit Groenlo dat de belang-
stelling voor het gebeuren weer enorm 
groot is. “Wij zijn in eerste instantie 
uitgegaan van een deelname van 50 
teams, maar hebben bij nader inzien 
toch besloten om nog een tiental teams 
toe te laten. Dit betekent dat belangstel-
lenden, die er ooit van gedroomd heb-
ben om deze prachtige uitdaging aan te 
gaan, zich alsnog kunnen aanmelden. 
Dat kan via onze website: www.arctic-
challenge.nl.” Ook wat de sponsoring 
betreft, heeft organisator en woord-
voerder Jack Martin Schuurmans nog 
een belangrijke vacature. “Dat klopt, 
want wij zijn nog steeds op zoek naar 
een nieuwe hoofdsponsor. Wij zijn 
met enkele partijen in gesprek, maar 
zolang er nog geen akkoord is, kan een 
ieder die belangstelling heeft dat bij ons 
kenbaar maken. Het is een zeer interes-
sante vorm van sponsoring, zeker wan-
neer je bedenkt dat de nieuwe hoofd-
sponsor ook zijn bedrijfsnaam aan de 
Arctic Challenge mag verbinden. Wat 
betreft de editie 2012 wordt het extra 
interessant, omdat de toegezegde me-
diabelangstelling in de voorgaande 8 
jaar nog nooit zo groot is geweest. Maar 
daarover kunnen wij gegadigden alle 
informatie verstrekken.”

WIJZIGING IN ORGANISATIE
Overigens heeft de vijfhoofdige orga-
nisatie een mutatie ondergaan. Oscar 
Goossens heeft vanwege zijn werk 
en andere verplichtingen plaats ge-
maakt voor Gerard Dusseldorp. De 
overige leden zijn nog steeds dezelf-
de enthousiastelingen: Jack Martin 
Schuurmans, Eddie van Melis, Rudy 
Seesink en Coen Grutters. Daarnaast 
beschikt de organisatie over een uit 
circa 18 personen bestaande backof-
fice. Tel je daarbij op de medewerkers 
bij het start- en finishgebeuren, dan 
bestaat de totale Challenge-crew uit 
circa 25 personen. De in de afgelopen 
jaren opgedane ervaringen hebben 
mede tot gevolg dat de organisatie 
ook besloten heeft om een aantal 
regels aan te passen en de jury te 
verscherpen. “Je kunt vooraf alles 
bedenken en uitstippelen, maar de 
praktijk is altijd anders dan de the-
orie. Dientengevolge hebben wij aan-
passingen doorgevoerd, waardoor de 
grote verschillen in puntenaantallen 
praktisch niet meer voor kunnen ko-
men. Daardoor wordt mede bereikt 
dat het spanningselement tot aan de 
finish op de laatste dag gewaarborgd 
blijft. Een andere wijziging is de be-
slissing om voor de laatste dag van 
de Arctic Challenge alleen een dagrit 
te programmeren en geen dagrit in 
combinatie met een nachtrit. Bij de 
editie 2011 hebben wij meegemaakt 
dat deelnemers total loss de finish 
passeerden. En eigenlijk mag dat niet 
de bedoeling zijn bij het weerzien van 
het thuisfront”, aldus Jack Martin 
Schuurmans.

Overigens heeft er ook dit jaar weer 
een trainingsweekend plaatsgevon-
den in Oostenrijk. Dit gebeurde in de 
maand oktober jl. en dat andermaal 
met de verblijfplaats Hotel Kogler in 
Mittersill. Verder vindt er op vrijdag 
2 december a.s. een informatieavond 
plaats bij Marveld Recreatie in Groen-
lo. Een avond waarop de deelnemen-
de teams met elkaar kennis kunnen 
maken, waarop de nodige informatie 
wordt verstrekt en waarop de start-
volgorde voor The Arctic Challenge 
Tour 2012 wordt bepaald en bekend-
gemaakt.

UITBREIDING RANDGEBEUREN  
De slotdag oftewel het finishgebeuren 
van The Arctic Challenge Tour 2012 
krijgt extra veel aandacht. Verwacht 
wordt dat vooral de plaatselijke onder-
nemers en in het bijzonder de horeca 
in Lichtenvoorde nog meer inspeelt 
op het gebeuren dan begin 2011. Zo is 
inmiddels reeds bekend dat de Stich-
ting Promotie Lichtenvoorde (S.P.L.) 
onder voorzitterschap van Rob Elbers 
een speciale werkgroep in het leven 
heeft geroepen, die zich gaat buigen 
over een nog actievere invulling van 
het randgebeuren. Dit laatste is ook 
de reden voor het gegeven dat men 
de finish laat plaatsvinden op een 
zondag, omdat er op die dag meer 
publiek wordt verwacht.
Het is de bedoeling dat ‘s middags 
rond 15.00 uur de eerste teams zul-
len finishen. De prijsuitreiking wil 
men plannen om 18.00 uur, waarna 
het officiële sluitingsfeest nog door 
zal gaan tot circa 20.00 uur.

Negende editie van 15 tot en met 22 januari

The Arctic Challenge Tour 
ook in 2012 van start
Regio - Het kalenderjaar 2011 
loopt langzamerhand al weer ten 
einde. En dat betekent dat velen 
en dan met name de echte liefheb-
bers in gedachten bezig zijn met 
The Arctic Challenge Tour. Een 
jaarlijks terugkerend autosport-
evenement dat de laatste jaren, 
alleen al vanwege het spektakel-
aspect, niet alleen in de gemeente 
Oost Gelre, maar ook regionaal 
en landelijk veel bekendheid en 
populariteit heeft verworden.
De inmiddels negende editie 
van de monsterrit van ruim 7 
duizend kilometer naar een on-
bekende bestemming voorbij de 
Poolcirkel gaat van start op zon-
dag 15 januari 2012 en dat weder-
om vanuit de bedrijfshallen van 
Aloys Roemaat Transport in Lich-
tenvoorde. De finish is een week 
later op zondag 22 januari en dat 
evenals dit jaar op de Markt in 
het centrum van Lichtenvoorde.

Onder de ingezonden vogels is een
grote variatie aan kanaries, tropen
en parkieten.

Tevens kunt u alle informatie krij-
gen over het houden en verzorgen 
van vogels. 

Een vogel aanschaffen is ook moge-
lijk in de verkoopklasse. Voor ieder-
een die van vogels en kleur houdt 
kan op deze show hun hart ophalen
en genieten van de vogels en hun 
kleurenpracht.

Om de vogels te bekijken kan men
terecht in dorpshuis De Horst, 
St.Janstraat 6 in Keijenborg. 

Zaterdag 12 november van 10.00 tot
18.00 uur, zondag 13 november van
10.00 tot 15.30 uur. 
De zaal is rolstoel toegankelijk.

Zaterdag 12 en zondag 13 november

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

Onder het motto ‘Twitter voor dum-
mies’ wordt er op dinsdag 22 no-
vember een workshop gegeven waar 
u stap voor stap wordt ingevoerd in 
de wereld van twitteren. Je hoort en 
komt het overal tegen: Twitter. Maar 
wat is Twitter eigenlijk en wat kun je 
ermee? Denk je er over te gaan twit-
teren en wil je er meer over weten? 
Kom naar de bibliotheek. Je leert een 
account aan te maken, hoe je volgers 
krijgt en zelf interessante Twitteraars 
kunt gaan volgen. Meld je aan via de 
website of aan de infobalie van de bi-
bliotheek. Op donderdag 24 novem-
ber wordt de workshop: ‘Hyves, lust 
of last?’ voor ouders en leerkrachten 
gegeven. De workshop heeft een in-
formatief en interactief karakter. Wat 
kan/doet uw kind op Hyves, hoe werkt 
het met privacy, welke situaties heeft 
u mee gemaakt met uw kind? Heeft u 
een opvoedstrategie ( bijvoorbeeld re-
gels)? Wat is een verantwoorde leeftijd 
om met Hyves te beginnen? Mag mijn 
kind zijn juf of meester toevoegen als 
‘vriendin - vriend’ en/of omgekeerd? 
Driekwart van de kinderen en jon-
geren van 8 tot 18 jaar zit op Hyves. 
Die ongekende populariteit roept veel 
vragen op. Hoe ga je er als ouder of 
leerkracht mee om? Onderleiding van 

een mediacoach krijgt u antwoord op 
al deze vragen en meer. Meldt u aan 
via de website of aan de infobalie van 
de bibliotheek. Voor kinderen is er de 
hele week het spel: ‘Hoe mediawijs 
ben jij?’, waarbij antwoorden op al-
lerlei vragen via het internet moeten 
worden opgezocht. In de bibliotheek 
ligt de vragenlijst klaar, maar hij is 
ook te downloaden via de website van 
de bibliotheek. Kinderen kunnen er 
in de bibliotheek of thuis mee aan de 
slag. Uit de goede inzendingen wor-
den drie winnaars getrokken die een 

prijs ontvangen. De workshops Hyves 
en Twitter worden georganiseerd op 
basis van voorinschrijving. Op het aan-
meldingsformulier kan tot en met 14 
november de keuze voor een of beide 
workshops worden aangegeven, een 
eerste voorkeur locatie een tweede 
en derde voorkeur. De duur van de 
workshops is 1.5 a 2 uur. Op 15 no-
vember wordt, op basis van de meeste 
voorkeuren, definitief bepaald waar 
en wanneer welke workshops wor-
den gegeven. U krijgt dan telefonisch 
of per mail bericht. Inschrijven kan 
via de website www.bibliotheekwest-
achterhoek.nl of via de infobalie in de 
bibliotheek. Deelname aan de work-
shops en het spel is gratis. Kom naar 
de bibliotheek tijdens de Week van de 
Mediawijsheid!

Twitteren, hyven en zoeken op het net

Week van de Mediawijsheid
Hengelo - Tijdens de tweede Week van de Mediawijsheid van 21 tot 
27 november 2011 kan iedereen - jong en oud, lid van de bibliotheek 
of niet - in Bibliotheek West Achterhoek terecht met vragen rondom 
internet. Dit jaar richt Bibliotheek West Achterhoek zich met name 
op het gebruik van twitter en hyves.

 mensen die willen zich

voelen en hun willen houden.

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 





Actie geldig t/m

30 november 2011

Iedere
donderdag

KOOPAVOND
tot 20.00 uur

Zat. 12 november

Prinsenbal
cv De Paardeknuppels

met
Fifty Fifty

en 
Appie Hein

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Op de website www.t2groep.nl vind 
u een bloemlezing van ontwerpen 

en realisaties, verder is aanstaande 
zaterdagmorgen “de molen” weer ge-

opend en kunt u geheel vrijblijvend 
kennis maken met alle facetten van 
bouw. Vergunningsvrij of niet, me-
dewerkers van T2 staan u graag te 
woord.

Ook in bedrijfshuisvesting

T2: veelzijdig

Hengelo - Naast woningbouw is T2 (ontwikkelen, ontwerpen & realise-
ren) ook actief op het gebied van nieuwbouw, verbouw en renovatie 
van bedrijfspanden.

Nog in het kader van de jubileum-
maand (september) waaraan op al-
lerlei manieren aandacht is gegeven, 
vindt deze avond plaats. Organisato-
risch was het niet mogelijk in septem-
ber hiervoor een avond te plannen. 
Na een kleine voorstelronde over wie 
ze zijn en wat ze doen, zullen Wim 
en Henk vertellen over de ontwikke-
lingsfasen van kinderen. Omdat de 
avond met name over pubers gaat, 
zal dit gedeelte kort worden behan-
deld. Het is echter goed eerst iets te 
vertellen over de ontwikkeling in het 

algemeen, alvorens specifiek te pra-
ten over de puber. Zo komen eerst 
de babytijd, peutertijd, kleutertijd en 
het basisschool kind voorbij. 
Na de korte inleiding krijgen de 
aanwezigen uitleg over factoren die 
meespelen bij het gedrag van pubers 
(erfelijke en ervarings-/opvoedings-
factoren), symptomen (wat is te zien 
en wanneer moet men zich zorgen 
maken) en oorzaken (waar komt het 
vandaan en wat is er aan te doen). 
Na de inleiding gaan Wim en Henk 
graag in discussie met de aanwezigen 

en kunnen ze tips en adviezen mee-
geven. Het is mogelijk van te voren al 
vragen in te leveren. Dat kan bij Har-
riët Hiddink, tel: 0575-451305 of in-
fo@zorgboerderijdebult.nl. De koffie 
en thee is gratis. Opgave bij Harriët, 
want bij 30 deelnemers is de ruimte 
vol. De avond zal ongeveer duren tot 
22.00 uur. 
Het Groene Kruis heeft op 27 augus-
tus tijdens de open dagen van zorg-en 
recreatieboerderij de Bult symbolisch 
het speeltoestel vogelnest geschon-
ken. Afgelopen week werd de laatste 
hand gelegd aan het plaatsen van het 
toestel door rubberen matten te ma-
ken onder de schommel. Zo voldoet 
de schommel ook aan alle eisen en is 
het certificaat geldig.

Het kan iedereen overkomen

Een lastige puber

Toldijk - Op woensdag 16 november komen Wim Zwiers en Henk Glas-
tra van de jeugdhulpverleningsinstelling Pactum om 19.30 uur op 
zorg- en recreatieboerderij de Bult, Beekstraat 13 in Toldijk vertellen 
over de jeugdzorgboerderij en over het omgaan met pubers. Iedereen 
is hierbij welkom.

Vrijwilliger Bertus en kamerbewoner Adri hebben het grootste gedeelte van de klus om het vogelnest te plaatsen, voor hun rekening ge-
nomen.

SoulXtension is een soul/funkforma-
tie uit de regio Arnhem, en laat zich 
het best omschrijven als een soulful 
& swingend collectief dat garant staat 
voor charme, ongepolijst topenter-
tainment, en meer. Een band met een 
berg ervaring en oog voor presentatie 
en een eigen blazerssectie. Een band 
met lekkere vocalen, funky gitaarpar-
tijen, mooie toetsenpatronen en een 
strak knorrende ritmesectie. 
LAVA werd in september 2004 ge-
boren. De band brengt covers van 
beroemde bands op een eigenwijze 
manier. Nummers van Santana, Deep 

Purple, Bad Company, Neil Young,
The Free, The Rolling Stones, Pink
Floyd staan op het programma.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

LAVA bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Deze week speelt SoulXtension op woensdagavond tussen
20.00 en 22.00 live in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden. Woensdagavond 16
november is de band ‘Lava’ aan de beurt.

De dag begon zonnig en veel mensen 
waren wellicht daarom al vroeg op de 
markt te vinden. Vanaf de opening 
11.00 uur kwamen de mensen aan-
wandelen of fietsen, of kwamen met 
de auto aangereden. Er was ruime 
parkeergelegenheid. De grote aardap-
pel opslaghal was sfeervol ingericht, 
met de kramen langs de kanten. In 
het midden allemaal tafels en bank-
jes waar men lekker kon gaan zitten 
met een kopje koffie, warme wafels, 
een ijsje of andere lekkernijen. Of ge-
woon even met elkaar bijpraten. 
Het was gezellig en druk, de hele dag 
kwamen de mensen in en uit. Door 
de bekendheid die gegeven werd aan 
deze streekproductenmarkt, kwamen 

de mensen van heinde en verre om
op deze markt hun boodschappen te
doen. De verschillende streekproduc-
ten zoals honing, jam, worst, vlees,
kaas, groenten, fruit en bier waren
tenslotte in deze ene grote winkel te
vinden! De proeverij was nieuw. Daar
kon iedereen lekker proeven van
bijvoorbeeld een rösti hapje, de truf-
felaardappel en een kaasfondue met
roggebrood. 
Voor de kinderen brandde het vuur
buiten om broodjes te bakken. Bin-
nen konden ze worden geschminkt.
De accordeonmuziek maakte de ge-
zelligheid compleet. 
Kijk voor meer informatie op www.
achterhoekstreekproduct.nl.

Jaarlijkse streekproductenmarkt

Toldijk - Zondag 6 november werd de elfde editie van de streekproduc-
tenmarkt van de Vereniging Streekproducten Achterhoek en Liemers,
VSA gehouden, bij boerderijwinkel AGF Garritsen - De Kruisbrink.
Opnieuw in Toldijk, want de locatie is perfect om deze activiteit te
organiseren.

Aan de tafels zat men lekker te genieten van koffie, warme wafels, een ijsje of andere lek-
kernijen.





Wij hechten aan kwaliteit. Onze kwaliteitseisen ziet u niet alleen terug in het resultaat, maar ook in de wijze 

waarop wij onze producten voor u realiseren. We zien er op toe dat ons werk gegarandeerd goed is. U krijgt 

de kwaliteit die voor ons vanzelfsprekend is, voor een vanzelfsprekend goede prijs. Natuurlijk maken we 

daarin verantwoorde & groene keuzes. Want ook met het milieu zijn we duurzaam verbonden. U bent van 

harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.
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www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CONVENTIONEEL DRAAIER/FREZER M/V
Omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenr. VCP859497
 
Werkzaamheden
Op basis van tekeningen ga je zelfstandig matrijs- en machineon-
derdelen bewerken en/of vervaardigen. Ben je bereid om een vak-
gerichte opleiding te volgen en heb je ervaring met conventionele 
draai- en freesbanken, dan is dit de ideale functie voor jou!

Functie eisen

WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VCP858718

Werkzaamheden 

en invoeren in het systeem. Je houdt je bezig met de werkvoor-
bereiding van projecten in de utiliteit- en woningbouw. Je bent 

en het ontwerpen van installatietekeningen, inclusief het maken 
van berekeningen.

Functie eisen

 
HEFTRUCKCHAFFEUR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO859729

Werkzaamheden
Je zorgt voor de aan- en afvoer van goederen/emballage op diverse 
plaatsen in de productieruimte. Daarnaast verricht je alle andere 
voorkomende werkzaamheden, zoals het gereedmaken van kisten, 
aftappen en bijstorten van product, lossen van vrachtwagens etc. 
Daarnaast neem je deel in verbeter- en onderhoudteams. De functie 
wordt uitgevoerd in een 5-ploegendienst

Functie-eisen

-

MANAGEMENTASSISTENT M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO859793

Werkzaamheden
Je wordt verantwoordelijk voor het uitwerken van concepten en 

factuurafhandelingen, het signaleren en rapporteren van productie 
afwijkingen en onderneem je acties ter verbetering hiervan. Daar-
naast ga jij je bezig houden met voorbereidingen t.b.v. kostenregi-
straties en  leveranciers beoordelingen en diverse administratieve 
handelingen waaronder het uitwerken van procedures, het opstel-
len taaklijsten en de registratie van onderhoudskosten. Het betreft 
een tijdelijke functie.

Functie-eisen

PLOEGLEIDER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO859729

Werkzaamheden
Je rapporteert aan de productieleider en werkt in een team van 5 
ploegleiders. Je werkt in een 5-ploegendienst en bent verantwoor-
delijk voor het realiseren van de productieplanning. Je geeft leiding 

-

en reductie van verliezen de belangrijkste uitgangspunten zijn. 
Opstellen van de werkroosters, waarbij o.a. rekening gehouden 
wordt met de productieplanning, verlof en ziekte. Je instrueert 
en motiveert de medewerkers en voert met hen functionering- en 
beoordelingsgesprekken.

Functie-eisen
-

Café Restaurant ”Den Bremer”
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar de volgende enthousiaste en 
gemotiveerde collega’s 

Parttime medewerker (m/v) bediening
- gastvrij
- affiniteit met de horeca 
- bereidheid in het weekend te werken
- bereid tot het verrichten van andere werkzaamheden 

Parttime medewerker (m/v) voor diverse keukenwerkzaamheden
- liefhebberij voor koken 
- affiniteit met de horeca
- creatief en stressbestendig
- bereidheid in het weekend te werken

Verder zijn wij op zoek naar een schoonmaakhulp op de maandag (± 4 uur). 
Dit kan eventueel gecombineerd met uren op oproepbasis voor andere dagen.

Voor een reactie met motivatie of meer informatie, neem contact op met: 
Café restaurant Den Bremer
tav. J Wunderink
Zutphen-Emmerikseweg 37 
7227 DG Toldijk 0575-451205
Info@denbremer.nl
 www.denbremer.nl 

Voor een relatie in de omgeving van Vorden zijn wij op zoek 
naar een:

PRODUCTIECHEF M/V
Fulltime - vacaturenummer; VCP858935

Als Productiechef ben je verantwoordelijk voor het organiseren, 
coördineren en controleren van de werkzaamheden op de afde-
ling. Je geeft leiding aan ongeveer 20 medewerkers. Je voert 
eindcontroles uit op de producten. Je bent verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van het KAM- en personeelsbeleid.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een afgeronde techni-
sche opleiding op HBO niveau. Bij voorkeur aangevuld met een 
cursus op het gebied van leidinggeven. Aantoonbare ervaring 
als leidinggevende. Uitstekende communicatieve en contactuele 
vaardigheden. Goede beheersing van de Engelse en Duits taal.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Chantal te Pas. Te-
lefoonnummer: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.
nl o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 45 van 7 t/m 12 
november 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

WEEKAANBIEDINGEN

KOOPAVONDPAKKER
Jägermeister

12.89 10.99

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

KOOPAVOND
PAKKER
Grolsch bier

7.99

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


