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Deze week:

Voedselactie 
Dorcas in Vorden 
geslaagd

Revue met een 
hoog amusements-
gehalte

Slogan ‘Samen eten 
verbindt’ blijkt 
goed gekozen

Open Dag 
Boter, Kaas en 
Kampeerboerderij

Verdwaald bij
café Uenk

Dinsdag 13 november 2012
74e jaargang no. 37

Aangezien de 1e kill zou worden ge-
houden nabij landgoed ‘t Zelle, vroeg 
Fieldmaster Boudewijn van Heuveln 
voor het begin van de slipjacht een 
minuut stilte ter nagedachtenis aan 
de broers Hendrik en Hendrikus 
Haaring, die begin dit jaar op tragi-
sche wijze om het leven zijn geko-
men en die dichtbij ‘t Zelle woonden! 
Na deze korte plechtigheid ‘stoven‘ 
de honden weg, op zoek naar de geur 
van de namaak vos. Voor het publiek 
immer een spectaculair gebeuren. De 
tweede run vond plaats op de Zicht-
laan van kasteel ’t Zelle. De derde 

run begon bij de Zomervreugdweg. 
Master tijdens de slipjacht was André 
van Leeuwen. Henk Rottinghuizen en 
Boudewijn van Heuveln fungeerden 
als Fieldmaster. Gert Lourens was de 
Huntmaster. Tiny Koning namens 
het jachtcomité Vorden: ‘We zijn als 
organisatie zeer tevreden, prachtige 
weersomstandigheden en een uitste-
kend parcours waarvoor dank aan de 
landgoedeigenaren voor hun mede-
werking. De jachtrijders hadden het 
deze middag ook uitstekend naar de 
zin, zo hebben ze ons verteld’, aldus 
Tiny Koning.

Jachtrijders genoten van
slipjacht Vorden

Vorden - Aan de slipjacht die zaterdagmiddag door het Jachtcomité 
Vorden werd georganiseerd, namen 49 jachtrijders deel. Alvorens de 
jacht op de weide bij kasteel Vorden werd aangeblazen, werd het ge-
zelschap namens de gemeente Bronckhorst welkom geheten door wet-
houder Paul Seesing.

Foto’s: Peter Tump.

Met behulp van speciale “Oerrr” kaar-
ten van Natuurmonumenten, voerden 
de kinderen allerlei opdrachten uit. Zo 
lieten ze zich bedekken door een deken 
van bladeren, liepen ze over een omge-
vallen boom, werd een dassenburcht 
bekeken en door te stampen op de 
grond konden regenwormen worden 
bekeken. Na de prachtige natuurwan-
deling, werden de kinderen ontvangen 
in de kelder van het kasteel. Hier werd 
genoten van een drankje en een lekkere 
krentenbol. Na deze korte pauze ging 
het programma verder en mochten de 
kinderen nog even in de feestzaal van 
het kasteel zitten. Hier vertelde Wil-
lem interessante wetenswaardigheden 
over vroeger en wat er nu, in deze tijd, 
met het kasteel gebeurt.

Groep 5 o.b.s. Dorpsschool Vorden 
bezoekt Kasteel Hackfort

Vorden - Afgelopen vrijdagmid-
dag 9 november hebben de leer-
lingen uit groep 5 van de Dorps-
school een bezoek gebracht aan 
kasteel Hackfort. De heer Willen 
Regtop van Natuurmonumenten 
heette de leerlingen welkom en 
gaf vervolgens een rondleiding 
door de prachtige tuin en het bos 
rondom het kasteel.

Willem Regtop van Natuurmonumenten vertelt over de geschiedenis van het kasteel. 
De kinderen luisteren aandachtig.

RESTAURANT LEKKER

Kerstdiner
5 gangen € 39, 

50

Eerlijk, biologisch en bijzonder

Kerstavond
1e en 2e Kerstdag

Reserveren: 
tel. 0575-517994 of

info@restaurantlekker.nl

Sinterklaaskoopavond

Maandag 3 en dinsdag 4 
december tot 20.00 uur

Woensdag 
winkels open 
tot 17.00 uur



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 19 november.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Mooie
Hollandse spruiten 500 gran € 0.69
Zoete 
Muskaat druiven 500 gram € 1.29
Harde 
Elstar appelen 1,5 kilo € 1.99
Op alle dagvers gesneden groenten
de 2e zak voor de halve prijs!
Uit eigen keuken:
Witlof schotel p.p. € 6.95

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

�

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

Alleen op afspraak.

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

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

�

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

�

last van blad in uw dakgoot

geen nood ik los het voor u

op bel. 0627373983

HAARDHOUT gekloofd

      WILDENBORCH

€ 65,00 p/m3  afgehaald

 info Bart 0654 223023

HOBBYBEURS Zondag 18

november 2012 in de Nieuwe

Zweep KLARENBEEK open

van 10.00 tot 16.30 uur 45

kramen met de mooiste

hobby's. Entree â‚ € 2,-- p/p.

info: 06-31195519
We komen graag met 2

pieten bij u aan vanaf 18 nov

â‚ € 30.- per 1/2 uur

Omg:Vorden,Warnsveld,

Wichmond Groetjes, Foto

Piet & Pietje Precies Voor info

06-54747878 of

maaikevdtoren@gmail.com

GEZOCHT: flexibele

gastouder/oppas voor

gemiddeld 2 dagen per week.

In Vorden of directe

omgeving.  Bij interesse:

06-48342170

Te Huur grote kamer mgv

keuken douce wc Keijenborg

tel 0610201574

Vlaai van de week

Stroopwafel-karamelvlaai
6-8 pers. € 6,95

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Week-aanbieding

Mini-speculaasjes  € 1,99
Speculaasbol € 2,95
Aanbiedingen geldig van di. nov. 13 t/m za. 24 nov.

Dagmenu’s 14 t/m 20 november
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 14 november
Pompoensoep / Wiener Zwiebelrostbraten, gefrituurde uien, 
aardappelen en groente.
Donderdag 15 november
Zuurkoolovenschotel met gehakt en ananas, verse worst, 
jus en zuurgarnituur / vlaflip met bessensap en slagroom.
Vrijdag 16 november
Tomatensoep / Zalmfilet met dille saus, peterselie aard-
appelen en groente.
Zaterdag 17 november (alleen afhalen / bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade /   
IJs met slagroom.
Maandag 19 november
Runderbouillon met flensjes / Gehaktbal uit eigen keuken, 
gekookte aardappelen en groente.
Dinsdag 20 november
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

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

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

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

Dorpskerk Vorden
Zondag 18 november 10.00 uur, dhr. R. Baauw, Wichmond.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 november 10.00 uur, ds. H. Gijsen, Holten.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 18 november 10.00 uur, ds. B. Seelemeijer, Steenderen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 november 9.30 uur, Woord- en communieviering, 
J. Oudsen, m.m.v. Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 november 17.00 uur, Eucharistieviering, 
pastor Ten Klooster, m.m.v. Dames- en herenkoor.
Zondag 18 nov. 10.00 uur, Woorddienst, Groep 2, met medewer-
king van Herenkoor.

Tandarts
17 - 18 november F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers



Contactjes
vervolg

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Wenskaarten

www.weevers.nl

De nieuwe collecties Kerst- en Nieuwjaarskaarten zijn binnen. 

Kom kijken! Ook voor bedrijven.

Wenskaarten

www.weevers.nl

De nieuwe collecties Kerst- en Nieuwjaarskaarten zijn binnen. 

Kom kijken! Ook voor bedrijven. 
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KEURSLAGERKOOPJE

Grootmoeders sudderlapjes

4 stuks 595

SPECIAL

Kip met pit

100 gram 160

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram cervelaatworst

GRATIS 100 gram likkepot

MAALTIJDIDEE

Stamppotten
diverse soorten

500 gram 350

TIP VAN UW KEURSLAGER

Verse worst
grof of fijn

500 gram 359

Weinig nemen en veel geven
Altijd hartelijk en warm
Als de mensheid zoals jij was
Was de wereld niet arm

Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en 
oma

GERRITDINA FREDRIKA 
HARTEMINK-GARSEN

~ Dini ~

echtgenote van Derk Jan Hartemink

* 11-6-1933 † 11-11-2012

 Vierakker: D.J. Hartemink

 Hengelo Gld.: Ditty en Johan Hulshof
  Mark en Marieke
  Robin en Nicolien

 Vierakker: Bennie en Evelien Hartemink
  Ellen
  Ilse en Bouke
  Jolien

IJselweg 25
7233 SJ  Vierakker.

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt 
uitgenodigd, zal plaatsvinden op donderdag 
15 november om 12.45 uur in crematorium  
de Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen. 

Na de plechtigheid komen we samen in de 
koffiekamer van het crematorium waar gelegenheid 
is tot condoleren.

Indien u geen rouwkaart mocht hebben  
ontvangen, gelieve deze advertentie als uitnodiging  
te beschouwen.

Liever geen bezoek aan huis.

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen, 
gelieve deze advertentie als uitnodiging te beschou-
wen.

PBB Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK Zelhem

Tel. / Fax 0314-625159

E-mail: pbbbezorgdienst@live.nl

De verspreider in de  

gemeente Bronckhorst van:

zoekt nog enkele 

bezorgers(sters) 
speciaal voor Vorden.

Aanmelden als bezorger voor andere 

 plaatsen mag natuurlijk ook.

REACTIES UITSLUITEND SCHRIFTELIJK.
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Gevraagd: serieuze huis-
houdelijke hulp voor 3 uren 
per week, reageren na 17.00
uur. 06-52090888.

�

Vorden 
Zutphenseweg 1b

T 0575 553336

Tegen inlevering van deze bon

iedere donderdagavond 
van 18.00 - 20.00 uur

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

Op alle pizza’s en alle schotels
(nummer 73 t/m 91)

3 halen, 2 betalen
M.u.v. zon- en feestdagen. Bezorgen € 1,00 extra per artikel.

WWW.RESTAURANTMEDITERRANE.NL

www.marionpolman.nl voor een geheel 
verzorgde 

persoonlijke
uitvaart

ongeacht waar u 
verzekerd bent

“als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

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

 T 06-55916250dag en nacht

VOLLERKOREN 
BOLLEN

NU 6 VOOR  € 2.25

   PER STUK VOOR  

              € 0.40

VOLLER-
KOREN

NU VOOR

€ 2.25

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 13 t/m zaterdag 17 november

ZWARTE 
PIETEN
VLAAI

 KLEIN
€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25

Te huur SINT en PIET 
kostuums DS Design 

Molenkolkweg 33 
Steenderen 0575-452001

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

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

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

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

Een nieuwe carriere?
Jewels 24All, distributeur van 
Energetix Magneetsieraden 
is per direct op zoek naar

 2 enthousiaste 
 collega’s!
 (part-/fulltime m/v)

Wil jij ons team komen versterken?
Info: 06-55383713
www.jewels24all.nl
info@jewels24all.nl

Onderduiken in oorlogstijd.

Het Achterhoeks Museum

40-45 te Hengelo wil graag

informatie over onderduikers,

helpers, onderduikplekken

en materiaal. Dit voor onze

nieuwe expositie in 2013.

graag een mail naar

info@museum40-45.com of

bel met 0575-463942

Aan onze klanten,
 Wegens vakantie zal 

Restaurant Fan Sheng van
dinsdag 20 november tot en met 

vrijdag 7 december GESLOTEN zijn.

Op zaterdag 8 december 
staan we weer voor u 
klaar!

Fam. Guan
Dorpsstraat 28, Vorden

Te huur omgeving Vorden

WOONBOERDERIJ, max. 1

jaar. 0625358189.

Te huur tijdl.woonr. ge-
meub. vak.huis+c.v. Ruurlo € 
450,- ex 06-20145281

�

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

FRANSE TAAL privé 
les eigen tempo 

0650293928 
erietman@lijbrandt.nl
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T

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Maandaanbieding NOVEMBER

GRATIS 
DONZEN DEKBED
bij aankoop van een 

slaapsysteem*

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

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

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

www.spannevogel.nl
* Vraag naar de voorwaarden

zoekt:

gemotiveerde kapster
voor ± 25-30 uur p.w met flexibele werktijden. Leeftijd tussen de 20 en 35 jaar.

Heeft u interesse? Stuur dan een cv met foto naar Suzan:

Dorpsstraat 29a, 7221 BN Steenderen . Tel.: 0575-452555

Kapsalon
IN STEENDEREN

Verkoop van diverse 
merken aanhangwagens 

en paardentrailers.
Ifor Williams, Anssems en Hapert.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

KERSTSHOW
 Vrijdag 16 november

 Zaterdag 17 november

 Zondag 18 november
en maak kans 

op 1 van de 10 gratis Kerst workshops. 
De koffie staat klaar..

VOLOP KERSTBOMEN, VERS VAN EIGEN LAND

Met vriendelijke groet,
Fam. Groot Roessink 

en medewerkers

Welkom op onze sfeervolle



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een huis of kamer geheel schoon opleveren.

VERZAMELHUIS
Henny en Bert Ubels,

Rijksstraatweg 35, Warnsveld
Tel. 0575 - 522919

verzamelhuis@hetnet.nl        www.verzamelhuisdebrink.nl

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

6 witte bollen € 1,25

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
3 broden halen 2 betalen 
(2 duurste betalen) (alleen hele broden)

Spekkige krentenbol
gevuld met krenten, rozijnen 
en uitgebakken spekblokjes € 2,75

Zaterdag 
8 Oliebollen € 5,00

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

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

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

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

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

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

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

Burgemeester Rijpstraat 10, 7021 CR  Zelhem   |   Tel. 0314 623253   |   www.ellensrestaurant.nl

Smoks Hanne Menu
 Proeverij van paddestoelen:

 Bitterbal, paddestoelen met beantriham een 
 bospadden-stoelenbouillon met kerrieroom. 

 Zwijnshaas medaillons 
 gerold in kruiden en zeezout, rode port sjalot saus.
 Of

 Smoks hanne stoofpotje
 ouderwets gaar rundvlees (draadjes vlees) in een
  saus met spek, ui en champignons.
 Of

 Meervalfilet 
 geserveerd met een saus van groene kruiden op
 paddestoelen risotto.

 Smokshanne ijs
 verrassing Normaal 34,50  op 21 november is ievoor een speciale prijs 25,00 

euro.
R E S T A U R A N T    Z A L E N

Aanvang: 19.00 uur.
Reerveren gewenst!

LIVE muziek!

Zaterdag
17 november

Discotheek

DJ Edwin E

Mail en win!
een 

Bed & Breakfast 
arrangement

www.winnenmetweevers.nl



Men vindt er naast, onder andere: ver-
vaardigers van sieraden, papierkunst, 
keramiek, groendecoraties, origami, 
haak- en borduurwerk, houten speel-
goed, hoeden en petjes, beschilderde 
zijden shawls, bewerkte kaarsen, 
gedecoreerde houten meubeltjes, 
beschilderde eieren, kinderkamer-
kunst, pretex en nog veel meer, ook 
een houtbrander, een tingieter, hout-
draaiwerk, een airbrush artieste etc.
Met het oog op de komende feestda-

gen hebben vele hobbyisten hun aan-
bod daarop aangepast. Meerdere van
deze hobbyisten zullen hun hobby’s
graag aan het publiek demonstreren.
Het doet de organisatie goed dat
steeds meer jongeren de beurs bezoe-
ken en te kennen geven hun vrije tijd
aan een hobby willen gaan wijden.
Het merendeel van de hobbyisten is
woonachtig binnen de stedendrie-
hoek. Voor de kinderen is er de mo-
gelijkheid gebruik te maken van het
nieuw te openen kinderspeelparadijs.
Dit speelparadijs wordt enkele dagen
voorafgaand aan de beurs in gebruik
genomen en vormt de nieuwste aan-
winst van het zalencentrum.
Zie voor meer informatie het contactje 
elders in de krant.

Weer nieuwe hobbyisten 
op hobbybeurs Klarenbeek
Klarenbeek - Ook dit keer zullen 
weer een aantal nieuwe hobbyis-
ten met hun hobby’s deelnemen 
aan de hobbybeurs op zondag 18 
november bij zalencentrum de 
Nieuwe Zweep in Klarenbeek.

Het vocaal ensemble ‘Exicon’ werd 
in 1984 opgericht met als doelstel-
ling koorzang als collectief, zonder 
dirigent, op een zo hoog mogelijk 
niveau te beoefenen. Exicon bestaat 
uit 16 zangers. De muzikale achter-
grond van de leden is zeer divers, zo-
als: zangers, kerkmusici, dirigenten 
en instrumentalisten. Daardoor heeft 
iedereen zijn/haar eigen deskundige 
inbreng in de samenstelling van de 
programma’s, tijdens de repetities en 
uitvoeringen en in de organisatie van 
concerten. Het ensemble streeft een 
gedurfde programmering na, met 
thematische en muzikale dwars-ver-
banden tussen uiteenlopende tijds- 
en stijlperioden. 
Minder vaak uitgevoerde, moderne 
composities maken hier bijna zonder 
uitzondering deel van uit. Het ensem-
ble studeert deze werken zelfstandig 
in waarbij men naast de eigen exper-
tise ook coaching van buitenaf inzet, 
om een zo hoog mogelijk uitvoerings-
niveau te bereiken. Deze intensieve 
werkwijze wordt in diverse recensies 
hoog gewaardeerd. Exicon is een 
graag geziene gast bij concertseries 
in de regio Twente, maar ook tot ver 
daarbuiten. Over de grens heeft Exi-
con naamsbekendheid verworven, 
getuige terugkerende concerten in 
Noord-Duitsland (Moormerland), in 
het Ruhrgebied (Mülheim, Scherm-
beck) en in Zwillbrock. In Vorden 
brengen zij een programma dat ge-

heel aansluit bij bovengenoemde 
doelstellingen.
Composities van de Engelsman en 
Russisch-ortodox, John Tavener, de 
uit Estland afkomstige Urmas Sisask, 
de in Riga geboren Let, Rihards Du-
bra, de uit Letland afkomstige Artürs 
Markats, de Parisienne Chantal Auber 
en tot slot het Requiem van de Itali-
aanse componist Lidebrando Pizetti.
Het programma voor het najaar van 
2012 in Vorden heeft een duidelijk 
herfstkarakter; we naderen het einde 
van het kerkelijk jaar. Centraal staan 
dan ook werken die met gedenken, 
sterfelijkheid en dood te maken heb-
ben. Dit blijkt o.a. uit de dramatisch 
compositie voor koor en orgel van 
Artürs Maskats, waarin hij de drama-
tische ondergang van de Oostzee-fer-
ry ‘Estonia’, waarbij zeer veel mensen 
het leven lieten, van zich “afschreef”. 

LÏGA VILMANE - orgel (Letland) 
studeerde piano in Jelgava. In 2002 
schreef ze zich in voor de orgel-
klas van de Jüzeps Vïtols Muziek 
Academie in Roga, waar ze in 2006 
haar bachelor diploma haalde bij 
Tülivaldis Deksnis. In het kader 
ven het Erasmus- programma van 
de Europese Unie kwam ze naar 
Nederland en studeerde drie maan-

den aan het Enschedese conservato-
rium. Ze vervolgde haar studie aan 
de ArtEZ, Messiaen Academy bij Gijs 
van Schoonhoven en Theo Jellema 
en haalde in 2009 haar master- 
diploma orgel. Ook volgde ze lessen 
in Zweden, bij Hans- Ola Ericsson 
en Hans Fagius, en in Frankrijk bij 
Michel Bouvard en Wolfgang Zerer.
Marije Toenink begon haar studie aan 
het Artez Conseravtorium Enschede 
bij Paul Uyterlinde in 2000. Tijdens 
deze studie studeerde zij in het kader 
van het Erasmus uitwisselingspro-
gramma in Lodz, Polen bij Stanislav 
Firlej en aan het Mozarteum in Salz-
burg bij Prof. Dankwart Gahl. In de 
periode 2005-2009 vervolgde zij haar 
studie aan de Folkwang Hochschule 
in Essen bij Alexander Hülshoff. Als 
bijvak studeerde Marije barokcello 
bij Markus Möllenbeck. Voor deze 
studie werd haar een Cultuurbeurs 
toegekend door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Marije volgde diverse 
masterclasses bij o.a. Colin Carr, Pas-
cal Devoyon, Midori, Radu Aldulescu, 
Pablo de Naveran, Marcio Carneiro, 
Jaap van Zweden en Reinhard Goe-
bel.Zie ook www.muziekdorpskerk-
vorden.nl en www.exicon.org Jonge-
ren t/m 16 jaar hebben zondag gratis 
toegang.

Vocaal ensemble Exicon in Dorpskerk 
Vorden - Zondagmiddag 18 no-
vember (aanvang 15.30 uur), ver-
zorgt het vocaal ensemble Exicon 
, bijgestaan door de celliste Marije 
Toenink en de uit Letland afkom-
stige organiste Liga Vilmane het 
tweede concert in de Dorpskerk 
te Vorden in de serie zondagmid-
dagconcerten. De Muziekcom-
missie Dorpskerk Vorden streeft 
ernaar maandelijks een zondag-
middagconcert van hoog klassiek 
gehalte te organiseren in de vorig 
jaar heringerichte Dorpskerk.

Bekende tot overbekende melodieën 
zijn voorzien van nieuwe Nederland-
se teksten, soms door bekende Ne-
derlanders, veelal door het trio zelf. 
De herkenning van de muziek en de 

nieuwe teksten geven aan dit pro-
gramma net dat tintje waardoor je 
denkt: Ja leuk!! Naast het Nederlands 
(de moerstaal) was er ook ruimte voor 
de trawanten (de dialecten). 

John Blijenberg reeg op een verras-
sende wijze de liedjes en de gespro-
ken tekst aaneen. Het publiek genoot
met volle teugen en vroeg zelfs om  
een toegift. Die werd maar graag 
gegeven door het trio, bestaande uit
John Blijenberg (zang, kleine instru-
menten en voordracht), Toon Neer-
voort (gitaar en zang) en Ineke Potho-
ven (basgitaar en zang).

Theater Onder de Molen Vorden 
in teken van Moerstaal

Vorden - Zaterdagavond 10 november was er in het Theater Onder de 
Molen een goed doordacht kleinkunstprogramma. Het trio ‘Moerstaal 
& Trawanten’ bracht een programma onder de titel ‘Doorgenaggeld’. 
Dat laatste wil zoveel zeggen als: herschreven en nog eens herschreven.

Van links naar rechts Toon Neervoort, John Blijenberg en Ineke Pothoven.

Het is dan ook niet voor niets dat An-
dre Balvert, uitbater van café Uenk, 
ook dit jaar de kroeg op de zaterdag-
avond weer lekker gevuld wil heb-
ben met deze rockers uit Vorden en 
Zutphen op het podium. Hoewel de 
bandleden al jaren samen musiceren 
is het puur een hobbyband die in de 
regio af en toe op de planken staat. 
Verdwaald bestaat uit Henk Hulsegge 
(slagwerk), Bert Siebelink (zang en so-
lo gitaar) Frank Nijenhuis (basgitaar) 
en Frank Leferink (gitaar en zang). 
Op de website van Verdwaald www.
verdwaald.tk is meer te zien, te lezen 

en te horen van diverse optredens. 
Absoluut de moeite waard om de site 
te bezoeken en de band beter te leren 
kennen. Zoals Verdwaald vaker aan-
staand talent op het podium haalt is 
er ook op deze avond weer een spe-
cial act in de persoon van Jerry Duis-
termaat. Lezen over Verdwaald is in-
teressant maar wil je Verdwaald echt 
leren kennen moet je de band zien 
en horen. Kom dus vooral zaterdag 
24 november bij café Uenk aan de 
Nieuwstad in Vorden. Voor de prijs 
hoef je het niet te laten want de en-
tree is gratis.

Verdwaald bij café Uenk
Rockband Verdwaald is op zaterdag 24 november weer te zien en te be-
luisteren bij café Uenk aan de Nieuwstad in Vorden. Verdwaald staat 
bekend om zijn gevarieerdheid aan lekkere rocknummers met een 
hoog Oh Ja gehalte (Neil Young, Status Quo, Rolling Stones. Golden 
Earring, Brian Ferry etc.) Nummers die je bij doorsnee coverbands niet 
zult horen zet Verdwaald wel op de planken

Voorganger is Rien Baauw uit 
Wichmond. Aan deze dienst wordt 
medewerking verleend door het 
Toonkunst Pluskoor Zutphen.

Toonkunst Pluskoor Vorden
Vorden - Zondagmorgen 18 no-
vember wordt er om 10.00 uur 
in de Hervormde kerk een kerk-
dienst gehouden.

IEDERE DAG

-
-
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KUNSTAGENDA VORDEN
-

-

-
-



Wiebe de Jong (21) was vorig week geblesseerd 
geraakt aan zijn hoofd en kon dus niet mee 
doen tegen VIOD en op zondagmorgen moest 
Eric Oldenhave (33) zich ook afmelden wegens 
ziekte. De technische staf moest daarom een 
oplossing zoeken en kwam met de A-junioren 
Gijs vd Veen (16) en Koen Oosterhuis (17) op 
de proppen. Zodoende speelde Vorden 1 met 
een middenveld met Roy Bohmer (19), Sam Ab-
bink (18) en Koen Oosterhuis (17) en kwam dus 
samen met Gijs v.d. Veen, Bas Boers (19), Rick 
Schroer (20), Robin Verstege (17) en Daan Hors-
tman (19)het aantal’tieners’ op 8. 

De drie ‘routiniers’ Bart Stokman(22), Stefan 
Eggink (25) en Dennis Wentink (36) zorgden 
ervoor dat de gemiddelde leeftijd toch nog een 
beetje werd opgekrikt. Tegen de geroutineerde 
ploeg van VIOD, een club met 1050 leden en 
een 1e elftal die vorig jaar op de laatste speel-
dag in de finale van de nacompetitie maar net 
de promotie naar de 2e klasse mis liep, was 
het in de eerste 20 minuten totaal niet te zien 
dat Vorden 1 voor het eerst in deze opstelling 
speelde en het lastig zou hebben tegen een van 
de titelkandidaten van de 3e klasse. Integendeel 
zelfs, want zelfs tot verbazing van de trainer 
van VIOD zelf,liet de thuisploeg VIOD zich he-
lemaal terug zakken op eigen helft en werd 
door het uitstekende positiespel van Vorden 
gedwongen tot reactievoetbal. 

Vorden moest dus het spel maken en ondanks 
de zeer kleine ruimte van 16 meter- tot mid-
denlijn en het hobbelige veld, was het de jeug-
dige ploeg van trainer Michel Feukkink die het 
grootste spelaandeel had en tot enkele goede 
aanvallen kwam. Toch was in deze beste fase 
van de wedstrijd al te zien dat de eindpass on-
voldoende was en er dus geen uitgespeelde kan-
sen werden gecreeerd. Alleen een vrije trap van 
Dennis Wentink werd niet op goede waarde ge-
schat door Rick Schroer en een kopbal van Roy 
Bohmer viel net over de lat, maar voor de rest 
was vooral het balbezit en het soepele positie-
spel dat opviel bij Vorden 1. Na een minuut of 
20 kwam er een kleine kentering in het spel en 
kroop VIOD af en toe uit de schulp en liet toen 
ook direct zien over een paar snelle en gevaarlij-
ke aanvallers te beschikken. Toch hadden Bart 
Stokman en Bas Boers deze aanvallers prima’in 
de zak’ en kon VIOD dus ook niet veel kansen 
afdwingen. Geheel uit het niets verdween in de 
30e minuut een voorzet van rechts precies in de 
verre bovenhoek en kwam VIOD met weliswaar 
een niet zo bedoeld, maar wel wonderschoon 

doelpunt op een 1-0 voorsprong. Na dit doel-
punt werd Vorden nog meer gedwongen het 
spel te maken en liep VIOD nog meer achteruit. 
Het veldspel was in deze fase van de wedstrijd 
echter te traag en met te weinig vernuft, waar-
door VIOD de 1e helft rustig kon uitspelen en 
er voor het publiek niet veel te genieten viel.

In de 2e helft begon Vorden direct met nog 
meer druk zetten en eerder diepte te zoeken. 
Het veldspel werd daardoor wel rommeliger, 
maar de ploeg van trainer Feukkink wilde perse 
op jacht naar die 1-1. Bij balverlies en het direct 
omschakelen van VIOD leek het af en toe wel 
gevaarlijk te worden, maar ook in deze opstel-
ling en met nog meer druk naar voren, moet-
gezegd worden dat het jonge middenveld zich 
prima staande hield en constant die belangrijke 
duels om ‘de 2e bal ‘ won om zodoende de aan-
val tijdig tot stoppen te brengen. Die keren dat 
VIOD toch vooruit kon voetballen en wel tot 
een aanval kwam, waren het de mandekkers en 
vrije verdediger Wentink die VIOD afstopten en 
zodoende diende Robin Verstege maar 1x echt 
handelend op te treden toen hij de rechtsbuiten 
schuin in de 16-meter van het scoren af hield.

In het laatste kwartier werden Daan Wiegerink 
(20) en Don Rouwen (20) ingebracht voor Rick 
Schroer en de licht geblesseerde Gijs v.d. Veen 
en werd het spel nog opportunistischer en pro-
beerde Vorden met alle mogelijkheden de 1-1 
af te dwingen. Zonder tot echt goed voetbal te 
komen dwongen zij toch enkele goede kansen 
af, maar Bart Stokman kon vanaf de achter-
lijn de keeper niet verschalken en schoten van 
Daan Horstman en corners van Sam Abbink 
konden net niet verzilverd worden.

Vorden deed zich zelf hiermee te kort, want 
werd vorige week het verlies nog een beetje ver-
zacht doordat men verloren had van een goede 
ploeg als SML, deze keer was de 1-0 nederlaag 
wel erg zuur aangezien tegenstander VIOD 
geen enkel moment had laten zien waarom het 
nu op de gedeelde 3e plaats staat. Na 10 wed-
strijden staat Vorden op de 8e plaats en heeft 
het 7 punten minder dan de koploper, maar 
staat het ook maar4 punten voor op de num-
mer 10 (nacompetitie). Vooral het geringe aan-
tal doelpunten (12) is opvallend en hierin dient 
de komende weken voor de winterstop tegen 
Doetinchem,WVV en FC Trias verandering in te 
komen, zodat de 2e helft van het seizoen met 
vol vertrouwen tegemoet gezien kan worden.

ARKA NOIS DREAM PARTY EN 
ARKA BINGO PARTY OP HET PROGRAMMA 
BIJ V.V. VORDEN
Op vrijdag 16 november en zaterdag 17 novem-
ber wordt de kantine van v.v. Vorden omge-
bouwd tot een waar feestpaleis. Op vrijdag zal 
allereerst de’club van 50’ haar jaarlijkse feest-
avond houden en wordt er een ouderwetse bin-
go-avond georganiseerd met’foute’prijzen die 
de deelnemers zelf in mogen leveren. 

Op zaterdagavond 17 november wordt de Ar-
ka Nois Dream Party wederom georganiseerd 
en dit spektakel voor de jeugd vanaf 15 jaar is 
inmiddels een echt ‘traditionsfest’ geworden. 
Deze discoavond met veel spektakel is ongeveer 
20 jaargeleden voorhet eerst gehouden en staat 
inmiddels alweer voor de 12e keer op de agen-
da.Kijk op de website van onze club, www.vv-
vorden.nl voor meer informatie. Bent u lid van 
de club van 50, kom dan op vrijdagavond naar 
onze kantine voor een gezellige bingo-avond en 
ben je tussen de 15 en 35 jaar kom dan naar de 
discoavond op 17 november.

VORDEN B2 WORDT GESPONSORD 
DOOR AUTOBEDRIJF GROOT JEBBINK 
EN BAKKER VAN ASSELT
Autobedrijf Groot Jebbink heeft het shirtspon-
sorcontract wederom verlengd en dit houdt in 
dat Vorden B2 ook de komende seizoenen met 
deze sponsornaam op de shirts speelt. Tevens 
heeft Bakkerij van Asselt het team van trainer 
Erik Vlasblom en leider Ronald Hoenink voor-
zien van warming-up shirts. v.v. Vorden en de 
B2 in het bijzonder zijn beide sponsoren zeer 
erkentelijk voor deze steun aan de vereniging.

UITSLAGEN 10 EN 11 NOVEMBER:
Zaterdag 10 november 2012 

VIOS B. A1 Vorden A1 2-2 Neede B1 Vorden B1
1-1 Vorden B2 Pax B3 3-1 Groessen C2 Vorden
C1 3-5 Vorden C2 HC ‘03 C2G 3-0 Vorden D1G
Zelhem D1G 2-2 VIOD D3G Vorden D2G 2-3
Vorden D3D Warnsveldse Boys D3 2-3 Concor-
dia-W E1 Vorden E1 1-3 Vorden E2 Be Quick Z.
E2 5-2 Vorden E3G v.v. Dieren E10 5-1 Ratti E1G
Vorden E4G 0-8 Vorden E5G Warnsveldse Boys
E12 16-2 Vorden E6 MvR E5 0-7 Pax F1 Vorden
F1 9-5 Pax F3 Vorden F2 4-2 VIOD F2 Vorden
F3 11-1 Vorden F4G VIOD F6 3-9 Eefde SP F5
Vorden F5 0-10

Zondag 11 november 2012 
VIOD 1 (zon) Vorden 1 (zon) 1-0 Doetinchem 2
(zon) Vorden 2 (zon) 4-0 AZC 3 (zon) Vorden 3
(zon) 4-1 Vorden 5 (zon) FC Zutphen 4 (zon) 3-0
Vorden 6 (zon) AZC 6 (zon) Vorden 7 (zon) v.v.
Dieren 6 (zon) 1-1 

PROGRAMMA 17 EN 18 NOVEMBER
zaterdag 17 november 2012 
Vorden A1 Rheden A1 Vorden C1 Pax C1G Riet-
molen D1 Vorden D1G Vorden D2G Wolfers-
veen D1G DZC ‘68 D4 Vorden D3D Zelos D3
Vorden D4G Vorden E1 OBW E1 FC Zutphen
E4 Vorden E2 Oeken E1G Vorden E3G Vorden
E4G FC Zutphen E5 Pax E5 Vorden E5G DZC
‘68 E14 Vorden E6 Vorden F1 MvR F1 Vorden
F2 Warnsveldse Boys F3 Vorden F3 Eefde SP
F2G Be Quick Z. F4 Vorden F4G Vorden F5 FC
Zutphen F7 

Zondag 18 november 2012 
Vorden 1 (zon) Doetinchem 1 (zon) Vorden 2 
(zon) Steenderen 2 (zon) Vorden 3 (zon) Hoven
De 2 (zon) Vorden 4 (zon) Warnsveldse Boys 4
(zon) Steenderen 5 (zon) Vorden 5 (zon) FC Zut-
phen 3 (zon) Vorden 6 (zon) Klein Dochteren 4
(zon) Vorden 7 (zon)

Gebrek aan scorend vermogen breekt Vorden 1 op
Vorden - In de laatste weken zijnde complimenten steeds voor Vorden maar de bloemen 
voor de tegenstander. Zowel tegen Neede, PAX, SML als ook afgelopen zondag tegen 
VIOD uit Doetinchem kreeg de jonge ploeg van trainer Feukking van’vriend en vijand’ 
de complimenten over het enthousiaste, aanvallende en verzorgde voetbal, maar bleven 
de (doel)punten uit. Ook met invallers uit de A-jeugd blijft Vorden een aanwinst voor de 
derde klasse, maar door slechts 1x te scoren en 1 punt te halen uit de laatste 4 wedstrij-
den is het elftal inmiddels op de 8e plaats terecht gekomen en doet het zich zelf tekort 
met deze plek in het rechter rijtje.

Het college heeft de gemeenteraad 
voorgesteld om de zwembaden in 
Hengelo, Zelhem, Steenderen en Vor-

den allemaal eenmalig een bedrag 
beschikbaar te stellen om zelfstandig 
zonder subsidie verder te gaan. De 

zwembaden krijgen nog tot 1 febru-
ari 2013 de tijd om op basis van dit 
bedrag een sluitende exploitatie voor 
ten minste 5 jaar op te stellen. Lukt 
dit niet, dan is het einde oefening. De 
beschikbaar gestelde bedragen zijn 
gebaseerd op de kosten die gemaakt 
moeten worden bij sluiting van het 
zwembad, zoals het slopen van het 
zwembad en afvloeiing van perso-
neel. Wolter Ziggers voorzitter van 
‘In de Dennen: ‘ Het college stelt aan 
de Raad voor om aan het zwembad 
In de Dennen € 443.000,- beschikbaar 
te stellen. 
Dit lijkt een flink bedrag en dat is het 
ook, maar het is niet voldoende om 
het zwembad geheel zonder subsidie 
te kunnen exploiteren. Het bestuur 
van In de Dennen heeft dit in haar 
exploitatieplannen richting de ge-
meente al diverse keren aangegeven. 
Voordat In de Dennen dit bedrag kan 
investeren in de accommodatie zelf 
moet eerst een lopende lening wor-
den afgelost en moet regulier onder-
houd worden uitgevoerd (totaal bijna 
€ 300.000,-). Nu zou men kunnen 
denken dat In de Dennen hiervoor 
maar had moeten reserveren. Wel 
nu, de wijze van financiering is al 75 
jaar gebaseerd op basis van het afslui-
ten van leningen. Zodra geld nodig 
was voor onderhoud of renovatie van 
gebouwen ging In de Dennen een le-
ning aan. De rente en aflossing en het 
jaarlijkse exploitatietekort werden 

vervolgens afgedekt door subsidie 
van de gemeente. Dit in tegenstelling 
tot de andere gemeentelijke baden 
binnen Bronckhorst waarbij inves-
teringen en onderhoudskosten voor 
rekening kwam van de gemeente. 
Daarnaast kregen de gemeentelijke 
baden subsidie om het jaarlijkse ex-
ploitatietekort af te dekken. 
Om de sterk verouderde accommo-
datie van zwembad In de Dennen te 
renoveren is geld nodig. Daarnaast 
wil stichting In de Dennen de exploi-
tatiekosten omlaag brengen door te 
investeren in energiezuinige maat-
regelen. Dit jaar is al geïnvesteerd in 
een afdekdeken voor de zwembas-
sins. De stookkosten zijn hierdoor 
met 50% flink omlaag gegaan. Door 
het aanleggen van zonnecollectoren 
en –panelen moeten de energiekos-
ten uiteindelijk op nul uitkomen. 
Als al deze investeringen hebben 
plaatsgevonden dan is pas sprake 
van een eerlijke uitgangspositie om 
het zwembad In de Dennen zonder 
subsidie te kunnen exploiteren. Het 
bestuur heeft een exploitatie opzet 
gemaakt waarbij de kosten zoveel 
mogelijk omlaag worden gebracht. 
Aan de opbrengstenkant ontkomt 
stichting in de Dennen er niet aan 
om de tarieven geleidelijk te verho-
gen’, aldus Wolter Ziggers. Het be-
stuur van In de Dennen zet tijdens de 
raads- en commissievergadering op 
14 november a.s. uiteen waarom het 

beschikbaar gestelde bedrag volstrekt
onvoldoende is. Zwembad In de Den-
nen is in 2010 verkozen tot het mooi-
ste zwembad van Nederland. Een
prachtig zwembad, dat door de be-
volking van Vorden en omgeving op
handen wordt gedragen. Wolter Zig-
gers: ‘ In de Dennen is het zwembad
met veruit de meeste bezoekers bin-
nen de gemeente Bronckhorst (2012:
55.000 bezoekers).In de Dennen ont-
vangt al jaren per bezoeker veruit de
minste subsidie van alle zwembaden
in Bronckhorst. Ook in absolute zin
ontvangt zwembad In de Dennen de
minste subsidie van alle zwembaden
binnen Bronckhorst. Al meer dan
75 jaar exploiteert de stichting In de
Dennen het zwembad zelfstandig en
is het geworden wat het nu is. 
Sluiting van het zwembad In de Den-
nen zou voor zowel de bewoners van
Vorden en omgeving als voor de re-
creatiesector een klap in het gezicht
zijn. Het bestuur van In de Dennen 
zet zich daarom maximaal in om het
zwembad te behouden voor de toe-
komst. Vooralsnog blijft het bestuur
geloven in de wijsheid van de Raads-
leden en dat zij zwembad In de Den-
nen een toekomst gunnen. Als de ge-
meente miljoenen euro’s uitgeeft aan
ruimtelijke projecten dan kan zij ook
geld beschikbaar stellen aan zwem-
bad In de Dennen zodat deze ook toe-
komstbestendig is’, aldus voorzitter
Ziggers.

In 2010 verkozen tot mooiste zwembad van Nederland

Blijft zwembad In de Dennen Vorden voortbestaan?

Vorden - Komende weken breekt een spannende periode aan voor be-
stuursleden, medewerkers, vrijwilligers en gebruikers van het zwem-
bad In de Dennen. Woensdag 14 november gaan de raads- en com-
missieleden met elkaar in discussie om een standpunt in te nemen 
over het voortbestaan van de zwembaden binnen de gemeente Bronck-
horst. Donderdag 22 november vindt het uiteindelijke debat en be-
sluitvorming hierover plaats.

Zomaar een super- weekend in de zomer 2012
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In ieder geval van Jochem van Gel-
der, zo blijkt tijdens deze dag. Hij 
maakt er samen met de cliënten 
een feestje van op het podium in de 
kantine van de school. De bekende 

ontwapende vraaggesprekken staan 
garant voor een grote glimlach op 
de gezichten van cliënten, familie en 
verzorgers.  “Nu wil ik de schaterlach 
horen”, roept de presentator terwijl 

hij meekijkt op het beeldscherm van 
Adrie. Ze bedient de spraakcomputer 
met haar knie. Daardoor kan ze nu 
niet alleen zeggen dat bijvoorbeeld 
haar hoofdsteun hoger moet, maar 
ook haar emoties tonen.
Het is slechts één van de voorbeel-
den van hoe techniek het leven van 
mensen met een beperking kan ver-
beteren. In de gangen en lokalen van 
het Graafschap College zijn er deze 
zaterdag een aantal te zien. Neem 
het planbord waarop cliënten en hun 
familie kunnen aflezen hoe de dag 

er voor een cliënt uit ziet. “Dat hulp-
middel biedt veel cliënten enorm veel 
rust”, vertelt Angela Scholten, clus-
termanager bij De Lichtenvoorde en 
voorzitter van de techniekgroep.
De successen - groot en klein - daar is 
ze enorm trots op. Met passie vertelt 
ze hoe waardevol het voor een mens 
kan zijn om zelf te bepalen hoe laat 
hij of zij het gordijn dicht doet. Dat 
kan dankzij een gebruiksvriendelijke 
afstandsbediening waarmee behalve 
het gordijn ook de deur geopend kan 
worden en de verlichting kan worden 
bediend. “Ga bij jezelf eens na hoe je 
het zou vinden als iemand je bij ál-
les moet helpen”, zegt Scholten. “Je 
wil niet betutteld worden, je wil het 
zelf kunnen doen.” Maatwerk is vol-
gens haar ontzettend belangrijk. De 
medewerkers van De Lichtenvoorde 
worden opgeleid om goed in beeld 
te kunnen brengen wat de cliënt 
wil. “Erachter komen wat de vraag 

achter de vraag is, dat is belangrijk.”
Zij kunnen de situatie van de cliënt
analyseren  en zo voor meer zelfred-
zaamheid zorgen. “Ook de rol van de
ouders is daarbij heel belangrijk. Een
kind is een stuk van hen. Vaders en
moeders kennen een cliënt het best.”
Techniek kan het leven van een cliënt
enorm verbeteren en dan gaat het
echt niet alleen over de basisbehoef-
ten, zo wordt duidelijk op de Mens
en Techniekdag. Eén van de cliën-
ten vermaakt zich minutenlang met
een groot bord, waarop hij muziek
kan maken door er met zijn handen
overheen te glijden. Scholten en haar
collega’s werd ook weer een aantal
nieuwe wensen en dromen van cli-
enten aangereikt. “Zo kwam er een
vrouw naar me toe die graag fotogra-
feert. Ze heeft echter een spasme in
haar hand waardoor dat erg moeilijk
is. We gaan er alles aan doen om toch
een oplossing te vinden.”

Mens en Techniekdag De Lichtenvoorde laat zien hoe leven cliënten verbetert door techniek

Lachen, huilen en praten met spraakcomputer

Doetinchem - Jochem van Gelder viel van de ene verbazing in de an-
dere tijdens de Mens en Techniekdag, die zaterdag 3 november in het 
Graafschap College in Doetinchem werd gehouden. Cliënten van De 
Lichtenvoorde en hun verwanten werden geïnformeerd over de tech-
nische ontwikkelingen en tegelijkertijd wilden ze bij de zorginstelling 
van de mensen met een beperking weten hoe zij beter ondersteunt 
kunnen worden met behulp van techniek. Medewerkers van De Lich-
tenvoorde stellen daarom vaak de vraag: “Waar word jij nou blij van?”

Jochem van Gelder geniet samen met één van de cliënten en haar moeder van de mogelijkheden die techniek mensen met een beperking bieden.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Heer (znw)
 B. Heer (bijw)
 C. Maole

Groove Line, een landelijk bekende 
band met zanger Roan van X-factor, 
staat garant voor een swingende 
avond met pop, rock, soul, funk, 
Nederlandstalig en dance. Een heer-
lijke avond uit dus voor jong én 
oud(er).
Een complete video-wall wordt 
toegevoegd aan het decor van de 
band. Op deze spectaculaire video-
wall worden tijdens het optreden 
verschillende visuals getoond, van 

toepasselijke videoclips tot actuele 
foto’s van het evenement. Een VJ 
zorgt voor een mix van beelden, die 
geheel in de sfeer van de muziek en 
de avond passen.
Tattoo-koning Ben Saunders, win-
naar van de Voice of Holland 2010-
2011, heeft onlangs zijn tweede al-
bum uitgebracht waar hij ongetwij-
feld nummers van zal laten horen 
in Steenderen.

Een groot evenement voor elke mu-
ziekliefhebber! Kaarten in de voor-
verkoop kosten 17,50 euro, verkrijg-
baar bij Café Heezen en Sportcafé 
Het Hooge Wessel en aan de zaal 
22,50 euro. Dit avondvullende mu-
ziekspektakel duurt van 20.30 tot 
01.00 uur.

Groove Line & 
Ben Saunders in 
Sporthal Steenderen
Steenderen - Nog een paar dagen 
en dan is het party-time met de 
band Groove Line in sporthal 
Het Hooge Wessel in Steende-
ren! Ook Ben Saunders zal de 
sporthal bezoeken voor een op-
treden.

Toch was Erwin in vier crossproeven 
sneller dan de nummer één in deze 
klasse. De VAMC coureur had pech 
dat hij één proef reed zonder achter-
rem. Amel Advocaat won dus, 2 Er-
win Plekkenpol en 3 Wesley Pittens. 
In het tussenklassement heeft Ad-
vokaat de leiding met 205 punten, 2 
Erwin Plekkenpol 187 en 3 Bernhard 
van de Pol 151 punten. De definitieve 

beslissing valt op vrijdag 30 novem-
ber en zaterdag 1 december wanneer 
in Zelhem de KNMV kampioensrit 
wordt gehouden, waarbij de winnaar 
dus 60 punten kan verdienen. 
In de Klasse E 1 werd Bas Klein Hane-
veld zaterdag in Harfsen ook tweede. 
Het was in deze klasse zaterdag een 
spannende strijd want Lucas Dolfing, 
Bas Klein Haneveld en Ismo ten Velde 

deden tijdens de crossproeven wei-
nig voor elkaar onder. Bas: ‘ Bij het 
ingaan van de laatste ronde stonden 
Lucas Dolfing en ik gelijk. In de eerste 
proef maakte ik toen teveel fouten 
waardoor ik 8 seconden achterstand 
opliep en moest ik achter Lucas Dol-
fing genoegen nemen met de tweede 
plaats. Ismo ten Velde werd derde’. 
In het tussenklassement heeft Lucas 
Dolfing 201 punten, 2 Bas Klein Ha-
neveld 183 en 3 Ismo ten Velde 171. 
Wanneer er geen bijzondere dingen 
gebeuren zal Lucas Dolfing over veer-
tien dagen de nationale titel in deze E 
1 klasse gaan winnen.

Erwin Plekkenpol en Bas Klein 
Haneveld tweede

Vorden - Wat betreft het Nederlands kampioenschap Enduro lijkt in 
de klasse E 1 en E 3 de strijd gestreden. Erwin Plekkenpol uitkomend 
in de klasse E 3 werd afgelopen zaterdag tijdens de Enduro in Harfsen 
tweede, beter gezegd ‘opnieuw tweede’, want in deze klasse is Amel 
Advokaat dit seizoen bijna niet te kloppen.

Bas Klein Haneveld met steun en toeverlaat Marcel Bulten foto Henk Teerink



De eerste set begon dan ook fel van 
beide kanten. Mooie rally’s afgewis-
seld met een goede servicedruk zorg-
de ervoor dat beide teams aan elkaar 
gewaagd waren. Toch kon Utrecht 
aan het einde van de set net een stap-
je meer doen en ging de eerste met 
23-25 naar de Utrechtse dames. De 
spanning was om te snijden.
In de tweede set gingen eveneens 
het Utrechtse en Vordense team erg 
tegen elkaar op. Het publiek werd 
getrakteerd op mooi spel van beide 
teams. Aan de kant van Dash werd er 
veel verdedigd en aan het net werd er 
vooral veel gescoord door Kimly Bes-
selink. Ze wist slim gebruik te maken 
van het blok van de Utrechtse dames. 
Toch keken de dames uit Vorden te-
gen een achterstand aan in het einde 
van de tweede set. Utrecht had een 
royale voorsprong en stond op het 
punt de tweede set naar zich toe te 
trekken, maar de Vordense dames 
gaven zich niet gewonnen. Door te 
spelen met veel lef kwamen de da-
mes op gelijke hoogte, 24-24. Met het 
publiek op de banken en het bekende 
Vordense vechtvolleybal, pakten de 

dames van Dash toch de tweede set 
met 27-25. 
In de derde set liepen de Vordense 
dames achter de feiten aan. Door de 
druk van Utrechtse zijde en wat min-
der spel van de dames van Dash ging 
deze set met 19-25 naar VV Utrecht. 
Toch hadden zij het gevoel dat er 
meer te halen viel. 
In de vierde set gingen de dames uit 
het achtkastelendorp weer fris aan de 
slag. Door prachtig verdedigend werk 
en veel scorend vermogen door onder 
andere Debbie van der Vlekkert, lie-
pen ze weg van de tegenstander. De 
beleving aan Vordense kant was vol-
ledig terug en de vierde set werd dan 
ook met 25-20 binnen gehaald. 

Op naar een zinderende vijfde set. In
een zenuwslopende vijfde set gingen
beide teams tegen elkaar op. Bij een
stand van 13-14 serveerde de Utrecht-
se dames met heel veel lef en konden
het punt naar zich toetrekken. Met
13-15 ging de vijfde set alsnog naar
Utrecht. 

Toch kijken de dames van Dash met
opgeheven hoofd terug op de wed-
strijd. Er is gevochten voor ieder
punt, het publiek was geweldig en er
is een mooie strijd geleverd. De vol-
gende wedstrijd van de Dash dames 1
zal gespeeld worden op 17 november
om 15.30 uur. Dan spelen zij tegen 
Orion dames 1 in Doetinchem.

Dash herpakt zich tegen koploper 
Utrecht
Vorden - Op zaterdag 10 novem-
ber mochten de Vordense dames 
aantreden tegen de koploper uit 
de competitie, VV Utrecht. Een 
wedstrijd die extra spanning met 
zich mee bracht, doordat niet al-
leen aan Vordense kant 2 dames 
uit het gezin Nijbroek spelen, 
maar ook VV Utrecht had een 
“Nijbroek” in de basis staan. Na 
de minder goede wedstrijd van 
vorige week, waren de Vordena-
ren gebrand om een goede pot 
volleybal te laten zien.

Het repertoire van Celtic Wind is 
sterk afwisselend door stevige songs, 
ingetogen ballades en instrumentale 
nummers (reels, jigs en hornpipes) en 
bestaat uit Ierse traditionals en mo-
dernere Ierse songs. Zo zijn bekende 
en minder bekende liedjes van Ierse 
artiesten als de Dubliners, Christy 
Moore, The Corrs en Gaelic Storm 
te beluisteren. De muziek wordt op 
akoestische wijze gebracht in de ba-
siscombinatiegitaar, mandoline, viool 
en bodhran(percussie). Celtic Wind 
komt uit de Liemers (Didam e.o.) en is 

geïnspireerd door de vele stijlen van 
de Ierse muziek. Sinds haar oprich-
ting in 2000 treedt de band succesvol 
op in Nederland en Duitsland. De 
muziek van Celtic Wind is actief en 
passief te beluisteren, maar het best 
actief te ondergaan. 
De band is op zijn best bij een actief 
publiek, dat er een echte Ierse ses-
sie van wil maken. Belangstellenden 
kunnen kaarten reserveren via www.
natuurmonumenten.nl of de leden-
service, telefoon 035 - 655 99 55. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Celtic Wind op 
Hackfort Vorden

Vorden - Zaterdag 17 november geeft Celtic Wind een klinkend optre-
den in de sfeervolle Westerholtzaal van kasteel Hackfort in Vorden. 
Het optreden begint om 20.00 uur. De aantrekkingskracht van Celtic 
Wind is de eigen sound en sfeer die de band geeft aan de oorspronke-
lijke uitvoering van de Ierse muziek.

De indruk bestond dat het aantal ge-
vers minder was dan vorig jaar, maar 
per klant werd meer gegeven aan de 
actie. De collectebus, waarvan de op-

brengst is als bijdrage in de transport-
kosten, wordt pas op een later tijdstip 
meegedeeld. De coördinatoren, Jan 
Strijd en Jan Olthaar, zijn de mede-

werkers, die hebben meegewerkt aan
het welslagen van de actie zeer erken-
telijk voor de medewerking, evenals
het personeel van C 1000, die steeds
weer klaar staan om de actie tot een
succes te maken. Wilbert Groten-
huijs van C 1000 gaf een volle doos 
aan deze actie.

Voedselactie Dorcas in Vorden geslaagd

Vorden - De jaarlijkse Voedselactie in Vorden op vrijdag 9 november 
jl. in Super C 1000 kan weer als geslaagd worden beschouwd. Dit jaar 
werden ruim 80 dozen ingezameld; 7 meer dan vorig jaar.

Na het huishoudelijke deel komt er een 
uitleg over de organisatie en werkwijze 
van ’t Onderholt. Hebt u belangstelling en 
bent u nog geen lid? info@onderholt.nl

Agrarische Natuurvereniging 
’t Onderholt Vorden
Vorden - Agrarische Natuurvereni-
ging ’t Onderholt Vergadert op maan-
dag 19 november, aanvang 20.00 uur 
in Hotel bakker in Vorden.

Liefhebbers van poëzie waren in grote getalen geko-
men om te luisteren naar gedichten van Ingrid de 
Vos, Max Visser, Anna Wiersma, Pieter Bas Kempe, 
Eva Schuurman, Mariette van Lierop en Arjen van 

Gijssel. De voordrachten van beginnende en erva-
ren dichters uit o.a. Vorden, Wichmond, Ruurlo en
Zutphen werden muzikaal omlijst door improvisa-
ties en eigen composities van Jack van Dodewaard
van het Klavier in Vorden. Een zeer geslaagde poë-
ziemiddag die volgend seizoen in De Burgerij een
vervolg zal krijgen.

Veel belangstelling poëzie in Galerie 
De Burgerij
Vorden - Galerie De Burgerij zat donderdag-
middag 8 november helemaal vol.

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

Participatieraad adviseert over de 
nieuwe eigen bijdragen
Opkomen voor de belangen van 
de mensen die het zonder steun 
van de gemeente niet redden. Dat 
is, heel kort samengevat, de kern 
van het werk van de Participatie-
raad. De Participatieraad geeft 
het College van Burgemeester en 
Wethouders  advies in het kader 
van de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo), de Wet soci-
ale werkvoorziening (Wsw) en de 
Wet werk en bijstand (Wwb). Ge-
vraagd en ongevraagd. De Partici-
patieraad kijkt daarbij zowel naar 
het voorgenomen beleid als naar 
de manier waarop eenmaal vast-
gesteld beleid wordt uitgevoerd.

Ieder jaar gaan de eigen bijdragen 
voor de huishoudelijke hulp, het 
gebruik van een scootmobiel of een 
traplift omhoog. Het Rijk bepaalt 
de spelregels en stemt daar ook de 
uitkering aan gemeenten op af. Ge-
meenten volgen daarom  vrijwel al-
tijd deze rijksregels. De hoogte van 
de eigen bijdrage is gebaseerd op 
het inkomen dat mensen twee jaar 
geleden hadden. Ook het vermogen 
speelt daarbij een rol. Komend jaar 
telt dat vermogen zwaarder mee. 

Het  fictieve inkomen uit vermogen 
gaat omhoog van 4% naar 12%. Dit 
kan dus betekenen dat de eigen bij-
drage behoorlijk omhoog gaat.
Daarom heeft de Participatieraad 
aan de gemeente geadviseerd de 
nieuwe regels ruim voor de in-
gangsdatum bekend te maken. Dan 
kan iemand bijvoorbeeld besluiten 
liever zijn eigen hulp te contracte-
ren of zelf een (tweedehands) scoot-
mobiel te kopen.
De nieuwe regels voor de regiotaxi 
leken sommige mensen in de pro-
blemen te brengen. Maar de Parti-
cipatieraad heeft gemerkt dat voor 
hen naar oplossingen gezocht is. 
De Participatieraad had ook geadvi-
seerd goed naar de individuele situ-
atie van mensen te kijken. En dat 
gebeurt dus ook.
Reageren? Mail dan naar wmoraad-
bronckhorst@gmail.com.
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Zondag staat in en rond de boter-, 
kaas- en kampeerboerderij alles ge-
heel in het teken van de Eindejaars-
show, kaasproeverij en Open Dag. Jan 
en José Zoeteman tonen dan de Sin-
terklaas-, kerst- en relatiegeschenken 
die men heeft opgemaakt in mooie 
mandjes, kistjes of folieverpakkin-
gen. Deze kunnen naar eigen wens 
worden samengesteld. Natuurlijk 
met de uitgebreide kazen, noten en 
Achterhoekse producten zoals jams 
in weckpotten, mosterd, koekjes, 

snoepjes en de overheerlijke boeren-
metworsten die Jan en Jose Zoete-
man in hun assortiment aanbieden. 
Een leuk geschenk in de komende 
feestmaand voor familie, vrienden, 
personeel, relaties of zomaar iemand 
die u eens wilt verwennen. Tijdens 
de kaasproeverij staan vele soorten 
kaas klaar om geproefd en gekocht 
te kunnen worden en ook kan men 
de Achterhoekse wijnen proeven en 
kopen. In het assortiment enkele 
nieuwe overheerlijke varianten bio-

logische kazen en diverse kaashapjes 
gemaakt door een professionele kok 
ter plekke. Naast een bezoek aan de 
kaasboerderij kan men zondag ook 
een kijkje nemen op de camping en 
toebehorend sanitair en de apparte-
menten. Voor de kinderen is er onder 
meer een Zwarte Piet en een Kerst-
meisje met een verrassing en is er ook 
een springkussen voor de kinderen 
een suikerspin en popcorn. Natuur-
lijk staat de koffie klaar en om alvast 
in de Eindejaarsstemming te komen 
schenkt de familie Zoeteman u een 
heerlijk glas warme glühwein. Voor 
meer informatie en de routebeschrij-
ving: zie de website www.nibink.nl. 
Zie advertentie elders in de krant.

Sfeervolle Eindejaarsshow en kaasproeverij

Open dag Boter, Kaas en 
Kampeerboerderij ‘n Ibink

Ruurlo - Boter-, Kaas- en Kampeerboerderij ‘n Ibink houdt zondag 18 
november een sfeervolle Eindejaarsshow, kaasproeverij en Open Dag. 
Iedereen is van 10.30 tot 17.00 uur van harte welkom bij de familie 
Zoeteman aan de Arfmanssteeg 1 in Ruurlo.

Een leuk geschenk in de komende feestmaand voor familie, vrienden, personeel, relaties zijn de mandjes en kistjes met allerlei producten 
die Jan en José Zoeteman aanbieden.

Deze open dag wordt gehouden naar 
aanleiding van de voltooiing van de 
nieuwbouw van het bedrijfspand en 
het omliggende terrein. Directie en 
medewerkers van Wopa hopen met 
deze voltooiing de basis te hebben 
gelegd om klanten in de toekomst 
optimaal te kunnen blijven bedienen 
waar het gaat om agrarisch loonwerk 
en grond-, weg- en waterbouw. Tij-

dens deze open dag kunnen bedrijfs-
pand, -terrein en materieel bekeken
worden en wordt er uitleg gegeven
door medewerkers van Wopa. Voor
de allerkleinsten wordt gezorgd voor
speelplezier. Dit alles onder het genot
van een hapje en een drankje.

Voor openingstijden zie de adverten-
tie elders in de krant.

Open dag Loon- en grond-
verzetbedrijf WOPA Zieuwent

Zieuwent - Wopa Loon- en Grondverzetbedrijf, gevestigd aan de Ruur-
loseweg 5 te Zieuwent houdt op zaterdag 24 november een Open Dag
van 10.00 tot 17.00 uur voor belangstellenden die het veelzijdige werk
dat Wopa verricht van dichtbij willen zien en daar meer van willen
weten.

Een van de peilers van het ‘preven-
tie centrum’ is onder andere dat in-
structeurs zodanig geschoold moeten 
zijn dat ze klanten met bijvoorbeeld 
diabetes of obesitas op een juiste ma-
nier, en via een vast protocol, kunnen 
begeleiden. Een samenwerking met 
een fysiotherapeut en diëtist waren 
hierin een vereiste evenals een con-
tinue bijscholing van de instructeurs. 
Andere punten waarop we getoetst 
werden waren onder andere intake 
proces, test apparatuur, service, 
hygiëne,enzovoorts. 
Sportcentrum AeroFitt hoopt dit jaar 
het predikaat ‘preventie centrum’ al 
binnen te slepen en via die weg nog 
meer mensen te kunnen helpen naar 
een fitter en gezondere levensstijl 
met alle voordelen van dien. 
 
Hiervoor zoeken wij vijftig testperso-
nen die deel willen nemen aan een 
testtraject om ook daadwerkelijk aan 
te tonen dat wij resultaten bereiken 

met onze klanten op het gebied van
gezondheid. 
De voorwaarden hiervoor zijn:

nauwelijks gesport.

elkaar minimaal twee keer in de
week te sporten.

te ondergaan aan het begin en aan
het einde van het onderzoek. 

die een regelmatige training in de
weg zou staan. 

Lijdt u aan overgewicht, diabetes, een
te hoge bloeddruk, of andere fysieke
beperking (rug, knie of andere ge-
wrichten) dan bent u ook van harte
welkom (mits uw huisarts anders
adviseert). Wilt u deelnemen aan dit
onderzoek of bent u geïnteresseerd? 

meer informatie of aanmelden of
mailen naar hengelo@aerofitt.nl

‘Preventie centrum’
Sportcentrum AeroFitt 
Hengelo op weg naar predikaat
Hengelo - Sportcentrum AeroFitt is druk bezig zich te certificeren 
als ‘preventie centrum’. Dit predikaat ‘preventie centrum’ houdt
in dat je je als sportcentrum mag scharen in een rijtje fitnessclubs 
in Nederland, welke dusdanig hoogstaande kwaliteit bieden, dat ze
deze naam ook mogen dragen. Op deze manier proberen ze, net als
in het hotelwezen, enig onderscheid te creëren qua kwaliteit binnen
de fitnessbranche, waarin iedereen roept om goede begeleiding en 
faciliteiten te bieden. Zo wordt het voor klanten makkelijker om te
overzien welke clubs ook daadwerkelijk van een hoog niveau zijn. Ook
heeft men dan minder de neiging puur naar het financiële plaatje per
maand te kijken.

Helaas kon Hussaini niet bij de pre-
sentatie aanwezig zijn omdat hij door 
het team was gevraagd om nog wat 
nieuwe onderdelen voor de quad te 
testen in zijn vaderland. Koolen liet 

weten dat men met Hussaini een 
winnaar in huis heeft gehaald. In 
het verleden wist hij Dakar al eens te 
winnen op een quad en kon hij in een 
aantal etappes zelfs de snelste motor 

mannen achter zich houden. Overi-
gens heeft Hussaini een Nederlandse 
moeder en bezit hij ook de Nederland-
se nationaliteit. Daarnaast spreekt de 
uit Dubai afkomstige coureur perfect 
Nederlands. Naast de quads zal het 
team net zoals voorgaande jaren ook 
meedoen met twee buggy’s. 

De mannen die de met de buggy’s 
gaan deelnemen aan de zwaarste 
rally van de wereld zijn ex MotoGP 
coureur Jurgen v.d. Goorbergh en 
auto coureur Tim Coronel. Zowel v.d. 
Goorbergh als Coronel hebben al een 
aantal jaren ervaring met het rijden 
van de buggy’s in deze rally. Jurgen 
hoopt dat hij mee kan doen in de 
voorste gelederen en Tim hoopt stil-
letjes dat hij Jurgen misschien kan 
verslaan. De Vordense monteurs van 
het team, Gerben Vruggink en Niels 
Beck, hebben de zaakjes prima in or-
de gemaakt en zijn pas tevreden als 
de coureurs de finish halen van de 
Dakar. Kornelis Offringa en Rob van 
Pelt gaan met de wendbare Unimog 
vrachtwagen als snelle assistentie 
fungeren voor het team. Jurgen v.d. 
Goorbergh wist tijdens de RTL Pre-
Proloog, die afgelopen zondag in Val-
kenswaard werd gehouden, te win-
nen bij de auto’s. Daarnaast was het 
hele team daar aanwezig voor de vele 
tienduizenden toeschouwers die ge-
noten van de quads, motoren, auto’s 
en vrachtwagens.

Teampresentatie 
Maxxis Dakar Powered bij Super B

Vorden - Afgelopen vrijdagmiddag werd in het Noord-Hollandse Huizen 
de teampresentatie gehouden van het Maxxis Dakar Powered by SuperB 
gehouden. Het team afkomstig uit Vorden had de zaakjes prima voor 
elkaar. Het materiaal waarmee ze gaan deelnemen aan ‘Le Dakar‘ zag 
er adembenemend mooi uit. Het team zal gaan deelnemen met Kees 
Koolen en de uit Dubai afkomstige Sebatian Husseini op een Quad.

Team Dakar v.l.n.r : Tim Coronel, Jurgen v.d. Goorbergh, Kees Koolen.  Foto Henk Teerink

Broadway Nails zijn de best verkochte 
kunstnagels van Nederland en dat is 
eigenlijk best logisch. Elke vrouw wil 
toch prachtige nagels en Broadway 
Nails heeft daarvoor dé oplossing! De 
fraaie kunstnagels zijn een lust voor 
het oog en ook nog eens praktisch 

door de korte lengte. Je kunt hiermee
alles doen wat je gewend bent te doen
zonder dat de nagels in de weg zitten.
De kunstnagels van Broadway Nails 
zijn bovendien snel en eenvoudig aan
te brengen en zien er heel natuurlijk
uit. De probeerverpakking is geheel

verschillende maten) en een tube 
lijm. Deze speciale probeerverpak-
king heeft een totale waarde van €
9,99. De kunstnagels hebben een 
praktische medium lengte en een tab-
je voor het eenvoudig aanbrengen. De

dienen ze verwijderd te worden met
een kunstnagelremover. Deze actie

Maar wees er snel bij want OP = OP.

Gratis kunstnagels voor klanten 
van Drogisterij Oosterink Zelhem
Drogisterij Oosterink heeft op 15 
november 2012 een speciale actie 
in samenwerking met Broadway 
Nails. Vanaf 9:00 uur worden er 
75 gratis probeerverpakkingen 
van de meest populaire kunst-
nagels in Nederland weg gegeven 
aan de eerste 50 dames die dit 
artikel inleveren in de winkel. 
Deze geheel complete kunstna-
gelsetjes van Broadway Nails heb-
ben een waarde van € 9,99.



Het begin van Sociï was direct goed te 
noemen en er werden wat kansen ge-
creëerd waarmee onzorgvuldig werd 
omgegaan. Toch was het Carvium 
dat al na 4 minuten op voorsprong 
kwam. Vanaf links werd een counter 
opgezet en de Sociï-verdediging was 
niet tijdig terug om de meegekomen 
spits te stoppen; 0-1. Nog geen drie 
minuten later moest keeper Henry 
Vreeman opnieuw vissen. Arend Jan 
Groot Jebbink had een ongelukkige 
aanname waarmee hij direct de spits 
van de gasten in stelling bracht. Die 
wist daar raad mee; 0-2. 

Zogezegd creëerde Sociï echter veel 
kansen, mede doordat de verdedi-
ging van Carvium een gatenkaas was. 
Na 11 minuten leidde dit dan ook 
tot de aansluitingstreffer. Tim Groot 
Roessink bereikte op rechts met een 
goede actie de achterlijn van waar hij 
de bal voortrok, Groot Jebbink kon de 
bal binnenlopen; 1-2. 

Weer vijf minuten later stond het 
al gelijk. Kevin Esselink had nu een 
goede actie op rechts en via een aan-
tal schijven belandde de bal voor de 
voeten van Maarten Rensink. Die had 
een venijnig schot in huis; 2-2. 

Na de gelijkmaker was er een korte 
fase waarin Carvium enkele kansen 
kreeg, het vizier stond gelukkig niet 
op scherp. Daarna pakte Sociï het ini-
tiatief terug en kreeg het zelf legio 
(gemiste) kansen, waaronder een pe-
nalty op de paal van Gert-Jan Loman. 
In de blessuretijd van de eerste helft 
bepaalde Stefan Roording op karakte-
ristieke wijze met een haarfijne vrije 
trap van 25 meter de ruststand op 
3-2.

In de rust zette trainer Hugo van Dits-
huizen zijn manschappen op scherp 

en hield ze gretig. Dit leidde al na 3
minuten in de tweede helft tot de 4-2.
Tim Groot Roessink kreeg net buiten
de zestien de bal, draaide weg en pas-
seerde de keeper met een geplaatst 
schot. Ook daarna bleven de kansen
voor Sociï komen, vooralsnog lieten 
de rood-witten die echter onbenut. In
de 64e minuut was het dan wel weer
raak. Daan Loman kwam op rechts
door en bracht de bal voor, met een
punter passeerde Groot Roessink op-
nieuw de keeper; 5-2. Weer vijf mi-
nuten later bezorgde Groot Roessink
zichzelf op prachtige wijze een loep-
zuivere hattrick. 

Op 25 meter van de goal zag hij de
keeper wat voor zijn goal staan, met
een bekeken boogbal werd hij ver-
schalkt; 2-6. Tien minuten later pakte
Gert-Jan Loman alsnog zijn doelpunt
mee, hij werd bediend door Kevin Es-
selink waarna het een koud kunstje 
was om de 7-2 eindstand binnen te
schieten. Met wat meer scherpte had
Sociï in de dubbele cijfers kunnen
uitkomen, daar maalde echter nie-
mand om. Sociï speelde afgezien van
de twee tegendoelpunten een uitste-
kende wedstrijd.

Volgende week gaat Sociï op bezoek
bij MvR in ’s Heerenberg, aanvang 
14.00 uur. Deze ploeg strijd mee om
de bovenste plaatsen, Sociï is dus ge-
waarschuwd.

UITSLAGEN ZONDAG 11 
NOVEMBER
Sociï 1 – Carvium 1; 7-2
Sociï 2 – Dierense Boys 4; 1-6
Keijenburgse Boys 4 – Sociï 3; 1-5
Sociï 4 – FC Zutphen 6; 3-4
AZC 7 – Sociï 5; 7-1
Sociï DA1 – Baakse Boys DA1; 3-4

PROGRAMMA ZONDAG 18 
NOVEMBER
MvR 1 – Sociï 1
Be Quick Z. 3 – Sociï 2
Sociï 3 – v.v. Dieren 5
v.v. Dieren 6 – Sociï 4
Sociï 5 – Voorst 4
Sociï DA1 (vrij)

Sociï legt Carvium 
eenvoudig over de knie
Wichmond - Sociï ontving deze 
zondag een oude bekende uit 
(destijds) de zesde klasse; Car-
vium. In een doelpuntrijk duel 
stond Sociï uiteindelijk royaal 
aan de goede kant.

HOENDERS:
Hollands Hoen: B. Tiessink 1xF, 4xZG, 
2xG
Appenzeller Baardhoen: H. van Olst 
1xF, 1xG
Wyandotte: H. Berenpas 1xZG, 4xG, 
B. Wassink 1xF, 3xZG

DWERGHOENDERS:
Hollandse Kriel:J. Pardijs 3xZG
Barnevelder Kriel: H.J. Nijenhuis 2xF, 
1xZG, 2xG
Orpington Kriel: B. van Dijke 2xF, 
4xZG
Amrock Kriel: J. Pardijs 2xF, 3xZG
Appenzeller Spitskuif Kriel: H. van 
Olst 1xF, 1xZG, 1xG
Wyandottekriel: H. Berenpas 3xZG, 
1xG, H. Siemes 2xZG, 2xG, T. Zeven-
hoeken 2xZG, 1xG

SIERDUIVEN:
Duitse Modena: H.J. Zweverink 1x94, 
1x93 punten
Vinkduif: J. Pardijs 1x96, 3x95, 2x94, 
1x92, 1x90 punten
Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst 
3x95, 1x93 punten
Helmduif: H.J. Zweverink 1x91 pun-
ten

KONIJNEN:
Vlaamse Reus: H. Hammink 3xZG, 
2xG, G. Reindsen 1xF, 4xZG, 1xG, A. 
Dijkstra 5xZG
Groot Lotharinger: H. Borgman-Be-
renpas 1xZG, 3xG 
Franse Hangoor: J.W. Agterkamp 
3xF, 2xZG, 2xG
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender 
1xF, 5xZG, 1xG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 
1xF, 3xZG

Wener: H.J. Nijenhuis 3xF, 2xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
3xF, 3xZG, Boyd Groot Roessink 2xZG
Alaska: J. Bakering 2xF, 5xZG, 1xG
Thrianta: E.J. Huurnink 1xZG, 1xG
Hollander: E. Jansen 2xF, 1xZG, K. 
Hietbrink 3xZG, H.W. Sloetjes 1xF,
2xZG, T. Zevenhoeken 1xF, 3xZG, T.
Janssen 1xZG, 3xG
Klein Zilver: Sven Janssen 2xF, 1xZG
Hulstlander: H.W. Sloetjes 1xF, 2xZG
Rus: T. Janssen 1xF, E.J. Huurnink 
1xF, 1xZG
Nederlandse Hangoordwerg: J. Mar-
tens 1xF, 5xZG
Kleurdwerg: H.G. Nijhof 2xF, 1xG, H.
Gubbels 5xF, 1xZG
Pool: H.G. Nijhof 1xF, 4xZG, 1xG

CAVIA’S:
Normaalhaar: C. Benjamins 1xG
Borstelhaar: M.D. Zevenhoeken 1xZG,
1xG, H.J. Zweverink 1xG

Siervogels:
Lachduif: J. Pardijs 2xF, 1xG, H.J. Zwe-
verink 1xZG, 1xG, H.G. Nijhof 2xF, 
3xZG

VAN PALLANDTSHOW 
VARSSEVELD
HOENDERS:
Wyandotte: B. Wassink 1xZG, 2xG
Appenzeller Baaardhoen 2xZG

Dwerghoenders:
Appenzeller Spitskuifkriel: H. van 
Olst 1xF

KONIJNEN: 
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender
2xF, 2xZG
Hollander: T. Janssen 7xZG
Ned. Hangoor Dwerg: Sven Janssen 
1xF, 5xZG

P.K.V. Nieuws
Uitslagen Bronckhorster Klein-
dieren Show

Sommigen een beetje schoorvoetend, 
vragend ‘hoe zou het allemaal gaan’, 
‘zou ik het leuk vinden ‘ en toch alom 
verbazing dat er ‘zomaar ‘ een gratis 
lunch klaar zou staan’. ‘Ik denk dat 
er straks bij de uitgang wel een ‘bus 
‘ staat om daar een bijdrage voor een 
goed doel in te doen ‘ , zo sprak een 
oudere dame tegen een vriendin. 
Middels sponsoring, de hulp van vrij-
willigers en ‘ergens ‘ nog een speciaal 
potje , kon deze gratis lunch inder-
daad gerealiseerd worden. De bin-
nenkomst was al hartverwarmend, 
de bezoekers werden opgewacht door 
bestuursleden van de Stichting Wel-
zijn Vorden, die iedereen persoonlijk 
de hand drukten, vergezeld van een 
‘van harte welkom ‘. Een paar meter 
verderop stonden jongens en meisjes 
van scholengemeenschap ’t Beeck-
land klaar om de jassen in ontvangst 
te nemen en die naar de kapstok te 
brengen. 

Vervolgens zocht iedereen een plekje 
in de foyer om te genieten van kof-
fie en cake. Daar kwamen al direct de 
eerste gesprekken op gang. Vooraf-
gaand aan deze bijeenkomst vertelde 
Wilma Berns dat dit ook inderdaad 
de insteek was, met elkaar in gesprek 
raken, daarna in de toekomst wel-
licht iets gezamenlijk ondernemen, 
wandelen, samen ergens naar toe 

gaan of i. d. Ook was deze lunch be-
doeld voor ouderen wiens kinderen 
niet in de buurt wonen en waardoor 
zij minder contacten hebben. Een 
goed voorbeeld van deze categorie 
was een ‘tachtiger ‘die in Vorden 
woont en waarvan de echtgenote een 
paar jaar geleden was overleden en de 
kinderen in het westen van het land 
wonen. ‘Ik vind deze bijeenkomst 
heel erg leuk, spreek ik nog eens ie-
mand’, zo zei hij. 
Wilma Berns deed haar openings-
woord ‘met de schort voor ‘, om er 
lachend aan toe te voegen dat dit niet 
haar normale werkkleding was. Ze 
had ook nog een verzoek. ‘Wij willen 
als Stichting Welzijn Vorden gaarne 
ingaan op uw wensen en ideeën. 
Hebt u die, schrijf ze tussen de soep 
en de broodjes op. Wellicht kunnen 
wij er wat mee’, aldus Wilma Berns. 
Opvallend tijdens de lunch, een groot 

aantal ouderen kenden Wilma Berns 
niet en wisten evenmin wat de taak 
van een Ouderenadviseur inhoudt. 
Alsof ze gedachten kon raden, ging 
Wilma alle tafels langs om iedereen 
te vertellen over haar werk. Hebben 
jullie persoonlijke vragen over , kom 
gerust bij mij langs ‘, zo sprak Wilma. 
Boudewijn Kortboyer, beheerder van 
het Dorpscentrum en het vroegere be-
heerders paar John en Hil Bosch kre-
gen een extra applaus. Hun inbreng 
aan deze geslaagde bijeenkomst 
speelde zich ‘achter de schermen 
‘ af, in de keuken , waar de voorbe-
reidingen werden getroffen voor de 

lunch. De jongelui van ’t Beeckland 
hielpen een handje in de bedoening: ‘ 
Zal ik nog een jus d’orange voor u ha-
len mevrouw’ of ‘mijnheer nog een 
kopje koffie’? De scholieren vonden 
het prachtig om op deze manier een 
steentje te kunnen bijdragen. Zo ook 
Thijs: ‘Ik ga later in de zorg werken, 
best leuk om hier vandaag ook al iets 
in die richting te doen’. 
Stan vond het serveren ook prach-
tig. ‘Nee, niet om alvast aan ‘later‘ te 
denken. Ik ben namelijk van plan om 
een sportopleiding te volgen’. Toen 
de aanwezigen zich de lunch goed 
hadden laten smaken, verlieten ze 
al keuvelend de zaal. Ze hadden ge-
noten en daar ging het om. Dat men 
in Den Haag intussen zat te kibbelen 
over de zorgpremie, de AOW of wel-
licht minder pensioen, het was voor 
hen op deze ‘smaakvolle’ dag voor 
even onbelangrijk!

Gezellig, sfeervol en vooral smakelijk

Slogan ‘Samen eten verbindt’ 
blijkt goed gekozen

Vorden - Het initiatief van Wilma 
Berns, Ouderenadviseur bij de 
Stichting Welzijn Vorden om sa-
men met de beheerder van het 
Dorpscentrum (Boudewijn Kort-
boyer) een gratis lunch voor 55 
plussers te organiseren werd een 
groot succes. De slogan ‘Samen 
eten verbindt‘ blijkt goed geko-
zen. Zo’n 130 ouderen (60- 70 en 
80 plussers) kwamen maandag-
morgen 5 november naar het 
Dorpscentrum.

Heerlijke lunch

Wilma Berns helpt een handje

Al jaren organiseert het Stedelijk Vakcollege deze dagen 
voor basisschoolleerlingen van groep 8. Veel kinderen 

zijn onbekend met de mogelijkheid dat je al op de mid-
delbare school kunt starten met beroepsgerichte vakken. 
Gedurende drie dagen reden volle bussen af en aan tussen 
basisscholen uit Zutphen en omgeving en het Stedelijk 
Vakcollege, locatie Wijnhofstraat. Tijdens een divers pro-
gramma maakten de basisschoolleerlingen kennis met de 
zeven afdelingen die het vakcollege aanbiedt: grafimedia; 
bouw, wonen en interieur; handel en administratie; hore-
ca, toerisme en voeding; instalektro, voertuigentechniek; 
zorg en welzijn. Er was veel te zien en de leerlingen moch-
ten ook zelf aan de slag. “Het lokaal van voertuigentech-
niek is een echte werkplaats. Dat had ik niet gedacht op 
een middelbare school”, aldus Daan, leerling groep 8 van 
een basisschool uit Zutphen. Esmée vult aan: “ik wil later 
graag verpleegster worden en hier leer je al een beetje hoe 
je mensen moet verzorgen. Er staat zelfs een ziekenhuis-
bed.” Rik: “En het kooklokaal lijkt een heuse bakkerij!”. 
Maxim vertelt: “ik wil misschien wel tandarts worden. 
Er waren ook twee leerlingen die een presentatie hielden 
over de andere locatie van Het Stedelijk. Daar zit het ly-
ceum. Misschien ga ik daar wel naar het gymnasium”. Net 
als voorgaande jaren waren de dagen een succes. Leerlin-
gen worden van harte uitgenodigd om samen met hun 
ouders nog eens terug te komen. 20 november vinden de 
eerste informatieavonden plaats (voor meer informatie zie 
www.hetstedelijkzutphen.nl).

“Leren voor een vak”

Basisschoolleerlingen Zutphen maken 
kennis met beroepsgerichte vakken

Zutphen - Dat leren voor een vak al kan beginnen 
op de middelbare school, hebben ruim 1000 leerlin-
gen van groep 8 van de basisscholen uit Zutphen en 
omgeving ervaren. Zij bezochten 5, 6 of 7 november 
namelijk het Stedelijk Vakcollege in Zutphen. Daar 
maakten zij kennis met verschillende beroeps-
gerichte vakken.



Ik word van alle kanten bestookt om 
toch vooral cadeautjes mee te ne-
men. Ik weet dat iedereen in Neder-
land zich momenteel zorgen maakt 
over de omstreden zorgplannen, de 
inkomens afhankelijk premie. Dat 
ouders de studieboeken voor hun 
kinderen moeten betalen. Dat er gekort wordt op de 
pensioenen. Noem het allemaal maar op. Toch een 
lichtpunt in de duisternis. Juist in deze periode ben 
ik jarig en dan merk ik dat mijn verjaardag ‘gewoon‘ 
wordt gevierd met ‘alles d’rop en d’ran’, zoals ze dat 
zo mooi in Vorden zeggen. De cadeautjes verdrijven 
in Spanje voor een korte poos de werkeloosheid. 
Overal in het land worden miljoenen pepernoten ge-
bakken. Ook maken de chocoladefabrieken overuren. 

De ‘letters‘ zijn niet aan te slepen. Zelfs de tuinders 
die in Spanje sinaasappelen verbouwen zien de ex-
port naar Nederland stijgen. Zelf run ik in Madrid, 
naast mijn normale beslommeringen, een groot uit-
zendbureau, waar duizenden Spaanse jongeren staan 
ingeschreven. 

Ik heb er momenteel honderden nodig die mij in Ne-
derland en ook in Vorden terzijde staan. Je weet, ik 
ben oud en kan niet overal tegelijk zijn. Vandaar dat 
ik veel hulp- Sinterklazen moet inzetten. En wat te 
denken van de Zwarte Pieten. Het zijn hardwerkende 
jongens (soms ook meisjes) die ik bij mijn bezoek aan 
Nederland niet kan missen. 

Zaterdag 17 november is in Roermond de landelijke 
intocht. Daar neemt een assistent van mij de hon-
neurs waar. Je moet het niet verder vertellen, maar 
in Vorden kom ik altijd zelf. In het verleden veelal 
met de trein, dit jaar niet. Het gedoe met de trein, de 
OV chipkaart, ik heb er eigenlijk schoon genoeg van.

In Vorden ‘struin‘ ik dit jaar als een geoefend ruiter 
op het paard door het bos. Dan rij ik richting  kasteel 
Vorden, want ik weet dat daar heel veel lieve kinderen 
op mij wachten. Ik ben blij dat ik dan voor de intocht 
door het dorp in een koets kan plaats nemen. Nog-
maals ik verheug mij er zeer op. Mijn Pieten hebben 
de afgelopen dagen al wat rond gekeken in Vorden. 
Zij hebben geconstateerd dat de kinderen in Vorden 
toch wel heel bijzonder zijn. Ze doen op school goed 
hun best, ze zijn lief voor broertjes en zusjes en de 
hardwerkende ouders hebben er ‘geen kind aan‘ als 

‘Blij dat ik weer naar Vorden kom’

Van daaruit vertrekken we naar de oprijlaan van kasteel Vorden. De Sint arriveert 
daar omstreeks 14.00 uur.

Na de kinderen begroet te hebben maakt de Sint met de muziek voorop en 
de stoet kinderen een korte rijtoer door het dorp, waarna hij rond 15.00 uur 
bij het Dorpscentrum zal arriveren. Daar wordt hij welkom geheten door VOV 
voorzitter Marcel Leferink en wethouder Paul Seesing. Vervolgens zal de Sint 
zich een poos met de kinderen onderhouden. 

Rond 16.15 uur is het feestje afgelopen.

Programma intocht 
Sinterklaas
Vorden - Kinderen in de leeftijd t/m tien jaar, verzamelen zich zaterdag 
17 november om 13.15 uur bij het Dorpscentrum.

je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil ze 
vanaf deze plaats al vast verwelko-
men. Blij dat de redactie van Con-
tact mij de gelegenheid biedt om 
alle inwoners van Vorden te wijzen 
op mijn aankomst op zaterdag 17 
november aanstaande. Overigens 
mochten er ouders zijn die mij 

willen helpen met het kopen van 
cadeautjes dan wijs ik erop dat ze 
heel goed bij de winkels in Vorden 
terecht kunnen. Mijn Pieten heb-
ben de etalages gezien en hebben 
mij verteld: Er is hier keuze genoeg 
en dat is een pak van mijn hart’, 
aldus de (bijna) jarige Sint.

Madrid - Sinterklaas is niet alleen 
een graag geziene kindervriend 
in Nederland, hij is ook enorm 
populair in zijn eigen land: Span-
je. Iedereen weet dat de bevolking 
in Spanje het momenteel heel erg 
moeilijk heeft. De werkeloosheid 
stijgt en stijgt. Momenteel heeft 
58 procent van de jongeren geen 
baan. Sinterklaas heeft er zelf 
soms ook slapeloze nachten van. 
Voor zijn vertrek vanuit Spanje 
naar Nederland had de Sint nog 
even tijd voor een interview met 
de redactie van weekblad ‘Con-
tact’. Sint: ‘Mijn verjaardag geeft 
gelukkig, zij het voor enkele 
weken, toch een impuls aan de 
economie in Spanje. Wat de jon-
geren in mijn eigen land betreft, 
zij zijn uitermate blij dat mijn 
verjaardag in Nederland altijd zo 
uitbundig wordt gevierd.

Iedereen wordt uitgenodigd om een kijkje te nemen in de slaapkamer 

van de Sint in het Dorpscentrum. Die is woensdag 21 november en 

woensdag 28 november van 15.00 - 16.00 uur geopend. Ook op za-

terdag 24 november en zaterdag 1 december van 15.00 - 16.00 uur. 

Je kunt met de aanwezige zwarte pieten op de foto! Kom gerust langs.

Benieuwd waar de 
Sint slaapt?

Kinderen, zijn jullie benieuwd waar de Sint slaapt en waar de 
cadeautjes worden ingepakt?

Koopzondag 25 november 2012 

Ballonnenwedstrijd op het Kerkplein

Ballonnenwedstrijd voor alle kinderen 

op het Kerkplein

De kinderen kunnen zich verzamelen om 14.30 uur  

op het Kerkplein. 

Op het Kerkplein worden de ballonnen uitgedeeld 

en kunnen de kaartjes worden geschreven. 

De ballon van de jongedame of jongeman die het 

meest ver is gekomen krijgt een verassing toe-

gestuurd vanuit Spanje.  

POSTPIETEN
Schrijf je brief aan Sinterklaas
Sinterklaas heeft dit jaar ook zijn postpieten uit Spanje meegebracht. 
Je kan een mooie persoonlijke brief schrijven aan Sinterklaas. 
Hierin kan je Sinterklaas vragen stellen, een geheim vertellen 
of je wensen/verlanglijstje kenbaar maken. 
Je krijgt dan zeker een door Sinterklaas zelfgeschreven brief terug. 

Je kan de brief posten in de oranje Post.nl brievenbus bij jouw in de 
straat. Vergeet dan geen postzegel te plakken. 
Je mag de brief ook afgeven op het postkantoor bij Bruna. 

Het postadres van Sinterklaas in Vorden: Sinterklaas
 Postbus 5
 7250 AA Vorden
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Historische Vereniging Achterhoek en Liemers

26-10-12   12:39
Historische Vereniging Achterhoek en Liemers
v/h Oudheidkundige Vereniging De Graafschap

OPGERICHT IN 1925

Verkrijgbaar bij 
Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers, 
uw boekhandel, 

alle vestigingen van 
Weevers Grafi media 

of via de webwinkel van het 
erfgoedcentrum 

www.ecal.nu

€ 18,95

  Met als thema:kastelen en havezathen

Deelnemers Sinterklaaskrasaktie 2012
Ami Kappers

Autobedrijf Groot Jebbink
Autobedrijf Klein Brinke

Autobedrijf Robert Nijenhuis
Bruna Boekhandel

C1000 Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Cafe Feestzaal De Herberg

Classic & Co.
Da Vinci for Hair

Dagmarr Grafische vormgeving
De Vordense Tuin

Den 4 Akker
DutchPC Electronics

Echte Bakker Van Asselt
Etos Barendsen

Europlanit Personeelsdiensten
Fashion Corner

Fa. Beeftink & zn.
Fixet Barendsen

Free-wheel
Galerie De Burgerij

Giesen Schoenmode
Grand Bistro De Rotonde

Helmink Wonen
Hema Warenhuis Offringa

Het Kacheltje, kachels en haarden
Hotel Bakker

IJssalon Lekker
J.G. Accountancy en advies B.V.

Keurslagerij Vlogman
Klussenbedrijf R. Kappert

Marcel Leferink makelaar-taxateur o.z. R.M.T.
Martens Jacht- en wapenhandel

Mediq Apotheek Vorden
Meeks Meubelen
Notaris Hulleman

Piek Zweverink Hoveniers
Plaza Vorden

Profile Bleumink
Rabobank Graafschap Noord

Reinier’s Groenten, Fruit en Traiteur
Salon Marianne Haar- en huidverzorging

Schildersbedrijf Peters
Siemerink Opticien Juwelier

Tiny Koning Travelcounsellors
Top1 Toys Sueters
Tuunte Fashion

Visser Mode
Voetverzorgingsalon Podi

VVV Vorden
Welkoop Vorden

Weulen Kranenbarg Tuin & Erf B.V.
Wijnhandel Smit

Wonen en Waarde Makelaardij

van de

Vordense Ondernemers Vereniging

Sint-Nicolaas
actie

Bij elke € 10,- onvangt u een kraslot.

Kras drie dezelfde afbeeldingen en 

maak kans op een waardebon van 

€ 50,-, € 20,-, € 10,- of € 5,-!

Deze Sint-Nicolaasactie duurt van: 

Maandag 12 november
t/m Zaterdag 8 decemberVizier op Vorden

Sint-Nicolaasactie van de 

Vordense Ondernemers Vereniging

Kras alle drie de vakjes open

en win een prijs bij drie 

dezelfde afbeeldingen.

Vizier op Vorden

O, kom er eens kijken….

De Sinterklaas
chocolade is binnen!

Kom kijken en bestel uw
chocoladeletters voor 25 november. 

Ook suikervrij.

IJssalon Lekker!
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. 0575-553640

Geopend op:
Woensdag t/m vrijdag 12.00 tot 17.30 uur

Zaterdag 12.00 tot 17.00 uur
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NIEUWE COLLECTIES IN DIVERSE 

STIJLEN = MEER KEUS EN INSPIRATIE 

= SCHERPE AANBIEDINGEN MET 

MEENEEMVOORDEEL = PROFTEER NU! 

SEIZOENSWISSELING=

EXTRA VOORDEEL!

18 November Koopzondag De Spannevogel presenteert: 

Knus Design

Warm-winterse 
interieur thema’s.
Herfst 2012 - De Spannevogel presenteert interieur-
thema’s voor het seizoen dat thuis komen extra 
gezellig is, je warmte vindt in je eigen leefomgeving, 
omringd door comfort en design. 
 Vind uw stijl in woon- of eetkamer, test het ultieme 
slaapcomfort, ontdek hoe belangrijk stoff ering is 
voor dat persoonlijke accent. 
 ‘Knusse’ Spannevogel stijl: bezoek ons voor advies 
en inspiratie.
De getoonde modellen zijn ter inspiratie. 

Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84   www.spannevogel.nl

M E U B E L -  E N  TA P I J T E N H U I S

Het adres 
voor al uw 

druk- en printwerk!

Aktie!
Tot 1 januari 2013 

€ 10,- korting 
op de drukkosten

van Familiedrukwerk 
en Kerstkaarten!!

Vraag vrijblijvend advies of een prijsopgave.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Telefoon 0575-463818

E-mail info@uiterweerd.nl

Tevens kunt u uw familiedrukwerk bestellen 
bij Drogisterij De Vijzel.

Dorpsstraat 7, 7221 BM Steenderen
Telefoon 0575 451296

Spalstraat 11 Hengelo Gld
(0575) 46 15 21

www.memelink-bergervoet.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

SPAREN

SINTINTOCHT IN HENGELO GLD KOOPZONDAG 
18 NOVEMBER



Sueters Vorden   Beuseker Steenderen

 Gratis tas volverrassingen*Op 1 dec. foto-shoot met Zwarte Pietbij onze winkels

Uitnodiging
SPECIALE

Sinterklaas
koopavonden

Zwarte Pieten
“On Tour”
in Steenderen

en Vorden

(Kijk voor Zwarte Pieten
Tour-agenda op onze site)

Sueters
Dorpsstraat 15 Vorden

0575 - 55 35 66
www.top1toysvorden.nl

Beuseker
Landlustweg 2 Steenderen

0575 - 45 11 98
www.beuseker.nl

SPECIALE
Sinterklaas koopavonden

tot 21.00 uur op:

Gratis tas
vol verrassingen* ff

* ( bij aankoop vanaf € 15,- tijdens de speciale koopavonden )

op = op

 dinsdag  20 & 27 november

 vrijdag  23 & 30 november

 maandag  3 december

 dinsdag  4 december

Koffie
staat
klaar



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
Nr. 46, 13 november 2012

Op 8 november jl. vergaderde de ge-
meenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis over de begroting 
2013-2016. De begrotingsbehande-
ling begon met een presentatie van 
de raadsfracties waarin zij een sa-
menvatting van hun algemene be-
schouwingen (zoals gepubliceerd in 
het Contact van 30 oktober en u ook 
kunt nalezen op www.bronckhorst.
nl) en hun prioriteiten voor de ko-
mende periode weergaven. Deze
begroting is de financiële vertaling 
van de besluiten uit het traject naar 
een Toekomstbestendig Bronck-
horst. Na het optellen en aftrekken 
van alle cijfers bleef een eenmalig 
tekort over van 194.000 euro. Dit 
wordt aangevuld uit de algemene
reserve. CDA, VVD en D66 (de meer-
derheid van de raad) gingen akkoord 
met het begrotingsvoorstel van b en w. 
PvdA, GroenLinks en GBB waren
tegen.

De inhoudelijke behandeling

waarin we het samen moeten doen. 
Samen als gemeente, inwoners, or-

dat draagvlak voor hele grote ge-

voorgestelde begroting voor komend 

economische situatie van groot be-

-

bouwsector die door de verminderde 

-
heden voor de sector in het energie-

-

-
ners taken overnemen, betekent dat 

verdere aanpassingen niet achter 

-
groting. Er is een tekort en dat wordt, 

-
leen maar groter, omdat voor onder 

-
werf nog een fors geldbedrag wordt 

-
ken en niet voor de mensen waar het 

-
-

-
komst van de accommodaties in 
Bronckhorst en het vele werk dat van 

-

hallen. 

en gaf aan dat dit hún begroting niet 
-

slag en wensen voor inwoners een 
-

deert dat eventuele voorstellen van 
hun kant voor verbetering geen kans 

-
ting als een verdelingsvraagstuk be-

fractie het eens, met de andere niet. 

fractie instemmen met de begroting. 
-

gen door iedereen gedragen moeten 
worden en niet met name door de on-

dat de bouwsector gestimuleerd 

-
loopbestendig bouwen. Ook moet er 

-
voor diende de fractie een amende-

-

uit moeten gaan van de eigen kracht 
van mensen, maar goede en bereik-

voor inwoners beschikbaar moeten 

Gemeentebelangen Bronckhorst 
vond de begroting een blanco cheque. 

-
-

sportaccommodaties en de bouw van 
-

werf. Ook het kabinetsplan voor ge-
meenten van 100.000 inwoners kan 
de fractie niet bekoren. GBB vroeg 

-
voorbeeld aan kostenbesparing heeft 
opgeleverd. 

Amendementen en moties
Over diverse onderwerpen dienden 

-

in een amendement om de kosten 
voor de bouw van de brandweerka-

geen onderdeel uitmaakte van het 

de uitwerking is. Het is een nieuw 
voorstel dat later behandeld wordt. 
Naast beide fracties stemden ook 

voorstel in, dat dus werd aangeno-

worden opgedragen een regeling met 
een budget op te stellen voor het in 
stand houden van molens in Bronck-
horst werd ook aangenomen. Groen-

voorstel te staan, maar tegen de be-
-

oormerken van niet gebruikte Wmo-

-

over het aangaan van een cultuur- en 
erfgoedpact met de provincie werd 

b en w gaan inventariseren voor
welke onderwerpen en lokale organi-

-
tuur en erfgoed samenwerking met 

nodig of van belang is, en welke fi-

Tot slot
-

website van de gemeente (onder Be-
stuur en organisatie  Openbare ver-
gaderingen 
eerstvolgende gemeenteraadsverga-
dering is op 22 november a.s. Op 14 

-
sprekken en vergadert de commissie.

Meerderheid raad stelt begroting 2013 vast

Als start van de nieuwbouw van het 

-
sloopt. Eind november is bekend 
welke aannemer aan de slag gaat 
met de verdere voorbereidingen van 
de nieuwbouw. Begin december ver-
plaatsen we het huidige speelplein 

-
-

lingen. We proberen de overlast voor 
Op 19 november a.s. start de Nationa-
le Bomenbank in opdracht van de ge-
meente met het verplanten van een 

-
vang van 155 cm gaat naar de alge-
mene begraafplaats in Hengelo. In 
het ontwerp van het nieuwe school-

Piersonschool is geen geschikte plek 

Om de boom toch te behouden, wordt 

-
als het rondgraven van de kluit en het begraafplaats, op de plek waar de au-

la gestaan heeft. Zo kan de boom nog 

Verplaatsen linde van schoolplein 

Rozengaardsweide naar begraafplaats 

Hengelo

Gymzaal Leliestraat Hengelo gesloopt



Ook dit jaar voldoet de gemeente 
voor wat betreft onkruidbestrijding 
op verharding weer aan de eisen van 
het certificatieschema Barometer 
Duurzaam Terreinbeheer, van de 
stichting Milieukeur. We blijven ruim 
binnen de wettelijke gebruikersnorm 

van 2 liter bestrijdingsmiddel round-
up evolution per hectare per jaar. De 
gemeente bestrijdt twee keer per 
jaar onkruid op verharding met de  
selectspray-methode, waarbij met 
behulp van een sensor onkruid wordt 
gezocht en vervolgens de benodigde 

hoeveelheid spuitmiddel op het ge-
detecteerde onkruid wordt gespoten. 
De hoeveelheid middel die we ge-
bruiken, is hierdoor tot een minimum 
beperkt. Het totale oppervlakte dat 
we in Bronckhorst bestrijden, be-
draagt 7.470 are.

De gemeente zet vrijwilligers die 
zich onderscheiden door hun activi-
teiten in Bronckhorst in het zonnetje 
met de verkiezing van ‘Vrijwilliger 
van het jaar’. Kent u een persoon of 
een groep waarvan u vindt dat zij de 
titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ verdie-
nen? Stuur dan zo snel mogelijk het 
aanmeldformulier in of meld de vrij-
williger digitaal aan via de website 
www.bronckhorst.nl! Aanmelden 
kan tot 3 december a.s.

Drie genomineerden
De bekendmaking van de vrijwilliger 
van het jaar gebeurt tijdens de 
nieuwjaarsreceptie die 7 januari a.s. 
in het gemeentehuis plaatsvindt. 
Een commissie bestaande uit: me-
vrouw  M. van den Broek-Hans-
kamp, wethouder P. Seesing en de 
heer J. Glandrup van de afdeling 
Ontwikkeling selecteert op basis 
van uw inzendingen drie genomi-
neerden. De commissie let daarbij 
op onder meer de specifieke werk-
zaamheden die zijn verricht, het be-
lang van de activiteiten en het aantal 
keren dat iemand is aangemeld. 

Prijs van € 250,-
De ‘Vrijwilliger van het jaar 2012’
ontvangt natuurlijk de eretitel, maar 
daarnaast ook een geldbedrag van
€ 250,-. Als de eretitel naar een vrij-
willigersgroep gaat dan ontvangt
deze een geldbedrag van € 500,-.
De andere twee genomineerden
krijgen een oorkonde en € 50,-. 

Groot belang vrijwilligerswerk
Met deze verkiezing van ‘Vrijwilliger 
van het jaar’ laten b en w hun enorme 
waardering blijken voor het vrijwilli-
gerswerk. Het vrijwilligerswerk is 

namelijk van groot belang voor grote 
groepen in onze gemeente of voor de 
hele gemeenschap. De benoeming is 
een symbolische prijs en de verkozen 
vrijwilliger representeert alle vrijwil-
ligers. 

Voorwaarden voor nominatie
Er zijn enkele voorwaarden verbon-
den aan de nominatie van vrijwilli-
gers voor de titel:

georganiseerd verband, bijvoor-
beeld bij stichtingen of verenigin-
gen of bij professionele organisa-
ties of religieuze organisaties die 
zich inzetten voor maatschappe-

 lijke ondersteuning. 

gemeenten die in Bronckhorst vrij-
willigerswerk doen, aangemeld 
kunnen worden

mantelzorg) komt niet in aanmer-
king, maar de overkoepelende or-

-

zetten voor mantelzorgers) wel 

politiek komt niet in aanmerking 

Koninklijke onderscheiding of het 
ereburgerschap hebben ontvan-
gen, kunnen niet meedingen naar 
de titel

Vragen?
Voor meer informatie kunt u mailen 
naar info@bronckhorst.nl of bellen 

Vrijwilliger van vorig jaar
De vrijwilliger van het jaar 2011 
was Radio Ideaal. Radio Ideaal ont-
stond ruim 20 jaar geleden uit de 
creativiteit en het doorzettingsver-
mogen van een groepje lokale ra-
diomakers. Het grote succes dankt 
Radio Ideaal vooral aan de radio-
makers die midden in de samenle-
ving staan. Alle 80 medewerkers 
bij Ideaal verrichten hun werk-
zaamheden op vrijwillige basis. 

Oproep voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2012’
Meld uw vrijwilliger aan voor de eretitel!

Mijn ‘Vrijwilliger van het jaar’ is

...........................................................................................................................................................................................................................

Adresgegevens bovengenoemde vrijwilliger(s): 

Straat:  ......................................................................................................................................................................................................

Postcode en plaats:  .................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  ......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 ...........................................................................

Gemiddeld aantal uren per week/maand:  ....................................................................................................

Eerder als vrijwilliger actief geweest bij:  ......................................................................................................

Gedurende de periode: van .....................................................  tot en met ...........................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Afzender

Naam: .......................................................................................................................................................................................................

Adres:  ......................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  ......................................................................................................................................................................

Indien van toepassing

Naam organisatie:  .....................................................................................................................................................................

Adres:  ......................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ....................................................................................................................................................................... 

Dit aanmeldingsformulier vóór 3 december a.s. 

Het formulier is ook digitaal in te vullen via www.bronckhorst.nl.

Aanmelding verkiezing

‘Vrijwilliger van het jaar 2012’

De genomineerde vrijwilligers van vorig jaar

Wilt u een huis of kantoor tijdelijk ver-
huren omdat het leeg staat? Dan heeft 
u een leegstandvergunning van de ge-
meente nodig. De vergunning wordt 
de eerste keer voor twee jaar ver-
leend. Daarna kan de vergunning drie 
keer met één jaar verlengd worden.

Met een leegstandvergunning voldoet 
u aan de regels voor tijdelijke verhuur 
uit de Leegstandwet en zijn uw rech-
ten als verhuurder beter beschermd. 
Het volgende is geregeld:

huurbescherming
-

maal 6 maanden

van minimaal 1 maand
-

mijn van minimaal 3 maanden

leegstandvergunning is verlopen 

Hoe vraagt u een leegstandvergun-
ning aan
Deze vergunning kunt u vanaf nu via 
www.bronckhorst.nl aanvragen. Met 
uw DigiD kunt u inloggen. U kunt uw 
aanvraag ook samen met ons invul-
len. Dit kan bij de publieksbalie in ons 
gemeentehuis of door ons te bellen, 

-
gunning kost € 160,-.

Huis in de verkoop tijdelijk verhuren? 

Denk aan de leegstandvergunning

Nu eenvoudig via bronckhorst.nl te regelen

Tijdelijk geen mogelijkheid voor indie-

nen aanvraag starterslening

Stichting Stimuleringsfonds Volks-
huisvesting Nederlandse gemeenten 

-
regeling uit. Deze regeling overbrugt 
het verschil tussen de totale koopsom 
van een woning en het maximale be-
drag dat iemand op basis van het in-
komen bij de bank kan lenen. Hier-
mee kan de aankoop van een woning 
voor diegene toch mogelijk worden.

-
genomen in het regeerakkoord) kan 
het SVn vanaf 15 november a.s. tijde-
lijk geen nieuwe aanvragen voor een 
starterslening in behandeling nemen. 
SVn kan alleen nog startersleningen 
behandelen als het zeker is dat deze 
passeren voor 1 januari 2013. Per
1 januari 2013 gelden namelijk nieu-

we fiscale regels, waarbij op elke
lening minstens vanaf jaar één annuï-
tair moet worden afgelost. Hoewel de 
starterslening wel annuïtair wordt
afgelost, past deze niet in de nieuwe 
fiscale regels omdat de aflossing niet 
vanaf het eerste jaar plaatsvindt. Op 
dit moment is er nog geen duidelijk-
heid vanuit Den Haag over een uitzon-
dering in het belastingplan voor de 
starterslening. Zonder deze uitzonde-
ring is een starterslening die na 1 ja-
nuari 2013 passeert niet meer fiscaal 
aftrekbaar en voldoet deze niet aan 
de richtlijnen van de Nationale Hypo-
theek Garantie. Via www.svn.nl kunt u 
de actuele ontwikkelingen volgen. U 

94 01 voor meer informatie.

Iedereen kent hem, de alarmsirene 
die elke eerste maandag van de 
maand te horen is. Als er gevaar 
dreigt en de sirene gaat, is dit voor 
mensen een teken om naar binnen te 
gaan, ramen en deuren te sluiten en 
op de regionale omroep (omroep 
Gelderland) af te stemmen om meer 
informatie te ontvangen. Als aanvul-
ling op de sirene is er nu NL-Alert, 
een nieuw alarmmiddel voor de
mobiele telefoon.

Groot voordeel van NL-Alert is dat 
niet alleen duidelijk wordt dat er iets 
aan de hand is, maar dat met een kort 
tekstbericht ook gemeld wordt wát er 
aan de hand is en wat de ontvanger 
op dat moment het beste kan doen. 
Het kan dus ook worden ingezet in si-
tuaties waarbij het gebied moet wor-
den verlaten. NL-Alert is bedoeld 
voor levens- en gezondheidsbedrei-
gende situaties, zoals een grote 
brand waarbij giftige rook vrijkomt, 
explosiegevaar of een overstroming.

Advies
Bij een noodsituatie bepaalt de meld-
kamer van de veiligheidsregio in welk 
gebied een NL-Alert uitgestuurd 
wordt. Er kunnen ook verschillende 
alerts uitgestuurd worden naar ver-

schillende gebieden. Wie zich zeer 
dicht bij bijvoorbeeld een grote brand 
bevindt, kan het advies krijgen de 
omgeving te verlaten, terwijl mensen 
die zich een paar kilometer van de 
brand af bevinden, aangeraden wordt 
naar binnen te gaan en ramen en 
deuren te sluiten in verband met
mogelijk giftige rook.

Voorbeeld
Een NL-Alert is altijd op dezelfde
manier opgebouwd en begint met 
‘NL-Alert’ datum en tijd. Daarna volgt 
informatie over de locatie, de aard en 
de ernst van de situatie en wat je 
moet doen. Bijvoorbeeld: NL-Alert
10-06-2012 13.05 u: Grote brand duin-
gebied Windstil. Verlaat duingebied
en Duinwijk via toegangswegen of
de stranden. Opvang in sporthal
Arkendonk.

Gratis en anoniem
NL-Alert lijkt op een sms-bericht, 
maar werkt net even anders. De be-
richten worden vanaf de zendmasten 
van de mobiele aanbieders uitgezon-

broadcast). De werking is vergelijk-
baar met een radiosignaal. Alle tele-
foons die zich op dat moment in het 
gebied bevinden en ingesteld zijn, 

ontvangen het bericht. Het voordeel 
van deze techniek is dat je geen last 
hebt van eventuele drukte op het net-
werk. Daarmee is dit alarmmiddel 
stabieler en betrouwbaarder dan 
sms. Het ontvangen van berichten is 
gratis en anoniem; er zijn dus geen 
telefoonnummers voor nodig.

Meer dan de helft van alle mobiele 
telefoons
In het begin kan nog niet iedereen NL-
Alert ontvangen; op dit moment werkt 
het op meer dan de helft van alle mo-
biele telefoons in Nederland. In de 
toekomst staat het op alle nieuwe 
mobiele telefoons al standaard inge-
steld. Het daadwerkelijke bereik van 
NL-Alert zal in de praktijk altijd gro-
ter zijn dan het aantal mensen dat de 
berichten ontvangt, omdat het voor 
de hand ligt dat mensen hun omge-
ving op de hoogte brengen. Meer in-
formatie over het instellen van de 
mobiele telefoon staat op www.nl-
alert.nl. Kijk hier eens op!

NL-Alert op 8 november van start
Kijk op nl-alert.nl of uw mobiel geschikt is

Onkruidbestrijding op verharding



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.

Vorige week besloten b en w de raad 
te vragen € 328.750,- extra beschik-
baar te stellen voor de privatisering 
van de buitensportaccommodaties. 
De kosten voor de privatersing van 
de buitensportaccommodaties val-
len hoger uit dan geraamd in de Per-
spectiefnota 2013-2016. Dit heeft te 
maken met de afkoop van het veld-
onderhoud en gebouwen, grond-
overdracht (€ 148.712,-) en een 
compensatie voor aanvullend veld-
onderhoud door een tekort aan 
speelvelden (€ 140.000,-). Daarnaast 
komt het onderhoud van een aantal 
velden in 2013 nog gedeeltelijk voor 
de rekening van de gemeente, omdat 
enkele verenigingen niet meteen
per 1 januari 2013 privatiseren
(€ 40.000,-). Het uitgewerkte plan 
voor de privatisering kan nu rekenen 
op draagvlak van alle verenigingen. 
Dit is aanleiding voor b en w om
extra geld te vragen aan de gemeen-
teraad, te dekken uit de algemene 
reserves. De raad beslist in decem-
ber over het voorstel.

Overleg met de verenigingen 
Met de privatisering willen b en w 
voetballen en korfballen in vereni-
gingsverband duurzaam zeker stel-
len. In augustus en september 2012 

hebben wij  met de besturen van be-
trokken buitensportverenigingen in-
dividueel gesproken over de uitwer-
king van de privatisering. Uitgangs-
punten voor privatisering zijn onder 
andere onderlinge samenwerking 
op gebied van beheer en onderhoud, 
gezamenlijk gebruik van de velden 
of fuseren van verenigingen. Op ba-
sis van deze gesprekken is de con-
clusie dat alle verenigingen in staat 
zijn de gevolgen van de privatisering 
zowel bestuurlijk als financieel op te 
vangen. Verschillende verenigingen 

doen dit geheel zelfstandig, anderen 
werken aan fusie of denken over 
vergaande samenwerking. 

Vanaf januari 2013 voeren wij de
privatisering in, te beginnen met
afronding van het onderhoud aan de 
velden. Dit traject wordt intensief 
begeleid door onze sportveldbe-
heerder van de gemeente en vindt in 
nauwe samenspraak met de bestu-
ren en onderhoudsvrijwilligers van 
de verenigingen plaats.

Extra geld voor privatisering buitensport-

accommodaties Het ministerie van Veiligheid en Jus-
titie wil dat gemeenten vaker media-
tion inzetten om geschillen op te los-
sen, zodat er geen juridische proce-
dures gevolgd hoeven te worden. 
Bronckhorst biedt al langer de moge-
lijkheid om te mediaten. Bij juridische 
procedures, zoals bezwaarschriften 
en klachten, ligt het eigenlijke pro-
bleem vaak onder het juridische ge-
schil. Zo komt het met regelmaat voor 
dat iemand bezwaar heeft tegen een 
bouwvergunning maar dat er in feite 
een ander probleem speelt. 

Mediation is een goede mogelijkheid 
om dat onderliggende probleem op te 
lossen. Het biedt de kans aan belang-
hebbenden (vergunninghouder, be-
zwaarden en gemeente) om zonder 
beperkingen van de juridische regel-
geving, het eigenlijke probleem aan 
te pakken. Het voorkomt juridische 
procedures met alle kosten van dien. 
Mediation heeft ook als voordeel dat 
het bijdraagt aan wederzijds begrip, 
verbetering van de onderlinge relatie 
en acceptatie van de uiteindelijke
oplossing.

De gemeente neemt deel aan een 
proefproject dat in samenwerking 
met het ministerie, de Vereniging Ge-
meente Mediation en de Radboud 
Universiteit Nijmegen plaatsvindt in 
de periode november 2012 tot maart 

2013. Aan de hand van de uitkomsten 
van het onderzoek komt er een advies
aan de minister om te bezien of de Al-
gemene wet bestuursrecht gewijzigd 
moet worden. In die wet kan dan ko-
men te staan dat gemeenten verplicht
zijn om te mediaten als een inwoner 
dat wil. De Radboud Universiteit heeft 
twee enquêtes gemaakt die partijen 
voor en na de mediation moeten in-
vullen. Uit deze enquêtes halen zij de 
informatie die nodig is om tot een 
goed afgewogen advies aan de minis-
ter te komen.  

Iets voor u?
Heeft u een geschil waar de ge-
meente bij betrokken is en wilt u ge-
bruik maken van de mogelijkheid 
om dat met mediation op te lossen? 
Neem dan contact op met de heer
G. Limpers van de gemeente. Hij kan 
u verder informeren over mediation 
en wat het voor u en voor de ge-
meente samen kan betekenen.
U kunt hem bereiken via e-mail:
info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 
75 02 50.

Gemeente doet mee met proefproject om 

geschillen op te lossen met mediation

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Oud- en Nieuwviering, grandcafé De Egelantier

-
bruari, tijdelijke gebruiksvergunning voor een tent, art. 35 Drank- en Horecawet, 8  t/m 10 febru-

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 
Ontvangen op 1 november 2012:

Ontvangen op 2 november 2012: 

Ontvangen op 5 november 2012:

Ontvangen op 6 november 2012:

Ontvangen op 7 november 2012:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 10 september 2012:

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

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

De stukken liggen van 15 november t/m 26 december 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schrif-
telijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belangheb-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 1 november 2012:

2012 t/m 31 december 2013, G. Arler
Afgegeven op 5 november 2012:

Jacht Vereniging
Afgegeven op 7 november 2012:

-
verharde wegen met start en finish bij de Varsselse Molen, van 08.00 tot 20.00 uur, ontheffing art. 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 5 november 2012:   

Verzonden op 6 november 2012:

Verzonden op 7 november 2012:

Verzonden op 8 november 2012:

Tijdelijke verkeersmaatregelen

de Veldermansweg afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en 

 de Meindert Hobbemastraat afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings-
verkeer

-

van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-
meente Bronckhorst, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo 
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, 

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verzonden op 8 november 2012: 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor beroep 

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied; Kruisdijk 2 Vorden’
-

-

-

Inspraakreactie indienen?
-

Bestemmingsplannen

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

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

ZATERDAG 24 NOVEMBER
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Demonstraties en uitleg over ons
veelzijdige werk op het gebied van
agrarisch loonwerk en grond-, weg-

en waterbouw

Wij begroeten u graag!

Ruurloseweg 5 - 7136 MC Zieuwent
Telefoon (0544) 35 15 26

www.wopa.nl - loonbedrijf@wopa.nl

OPEN DAG

Yoga Centrum Renée
Laat je adem en

energie stromen...

Yogalessen in kleine groepen (max. 8) te Zelhem. 
Persoonlijke aandacht staat voorop.
1e les altijd gratis en vrijblijvend.

www.yogacentrumrenee.nl
info@yogacentrumrenee.nl

tel. 0314-62 57 52 / 06-222 44 893



1495995 1299499
Sinterklaas 
kartonboek
Charlotte Dematons

Pluche nijntje
Sint of Piet

Per stuk

NIEUW BIJ BRUNA
Accessoires voor 
iPad2 en iPhone 4

Diverse winterboeken 
vanaf

vanaf

een bijzonder 
sintcadeau
voor iedereen

Advertentiewedstrijd
Herken de verschillende stukjes uit de advertentie van welke 
 adverteerder ze zijn. Noteer de adverteerders en maak het af met een 
klein en kort gedichtje. U maakt kans op vele leuke prijzen!

Stuur uw oplossing naar:
Weekblad Contact, Postbus 22, 7250 AA Vorden (denk aan de postzegel)

of mail naar: advertentie@contact.nl.

Inzenden kan tot en met 4 december a.s.

Prijswinnaars worden bekend gemaakt in Contact van week 50.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
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Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

vvdfractie@bronckhorst.nl

d66fractie@bronckhorst.nl

gbbfractie@bronckhorst.nl

De fractie van de PvdA Bronckhorst heeft be-
zwaar tegen allerlei keuzes van dit college om 
te bezuinigen. Dan gaat het vaak over groot 
beleid en over groot geld. Maar de fractie 
kijkt ook naar de individuele gevolgen van 
het beleid, bijvoorbeeld die voor de regiotaxi.

Veel inwoners van Bronckhorst maken voor 
vervoer gebruik van de regiotaxi: vervoer van 
deur tot deur, voor iedereen. Inwoners die 
door een beperking problemen hebben zich 
met eigen vervoer te verplaatsen krijgen, op 
grond van de WMO (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) een regiotaxi-pas, waarmee 
ze met korting kunnen reizen. Zo kunnen ze 
blijven deelnemen aan de samenleving, vrien-
den en familie blijven bezoeken.

Het college van CDA en VVD heeft in het ka-
der van de bezuinigingen besloten de regels 
voor de regiotaxi te verscherpen. Een aantal 
inwoners van Bronckhorst heeft onlangs een 
brief ontvangen dat zij niet meer in aanmer-
king komt voor de regiotaxi-pas, en nu dus 
het volle pond moet betalen. De PvdA be-
grijpt dat dit voor mensen bezwaarlijk kan 

zijn. Een bezuiniging die nadelig uitpakt voor 
de mensen met weinig inkomen.Een kleine 
bezuiniging met grote gevolgen.

Denkt u dat u daaronder valt: dient u dan 
vooral zelf een bezwaarschrift in! Een model 
bezwaarschrift vindt u op onze website.

Grote en kleine bezwaren, even belangrijk!

Waarom is de pas voor de regiotaxi bij mij 
ingetrokken?
Er is op provinciaal niveau een nieuw con-
tract afgesloten. Daarom kijkt de gemeente 
naar het gebruik van de regiotaxi. Inwoners 
die in het bezit zijn van een regiotaxi pas die 
meer dan 150 zones per jaar gebruiken be-
houden hun pas. Bij minder gebruik dan 150 
zones per jaar wordt deze ingetrokken. Inwo-
ners kunnen hier bezwaar tegen maken. Er 
wordt dan individueel naar uw situatie geke-
ken. Als er een aantoonbare noodzaak is blijft 
de pas geldig.

Wanneer kom ik aanmerking voor een 
pas?
Als er een aantoonbare WMO indicatie is. 
Daarbij wordt uitgegaan van wat de inwoner 
nog zelf kan en welke mogelijkheden er in de 
directe omgeving van hem of haar zijn. 

Kan ik zonder pas gebruik blijven maken 
van de regiotaxi?
Iedereen kan gebruik maken van de regiotaxi. 
Alleen het tarief veranderd. U betaalt dan 2 
euro per zone. U wordt van deur tot deur ver-
voerd op door u gewenste tijdstippen. 

ALLEEN BIJ MEER DAN 150 ZONES?

Er wordt nu 
onderscheid ge-
maakt in het 
gebruik van de regiotaxi als WMO voorzie-
ning en het gebruik van de regiotaxi als open-
baar vervoersvoorziening. Als een inwoner 
minder als 150 zones verbruikt maar toch 
een WMO indicatie houdt kan deze inwoner, 
omdat noodzaak aangetoond is, gebruik blij-
ven maken van de regiotaxi pas.

Waarom steunt het CDA deze verandering?
Wij vinden dat iedereen uit moet gaan van 
wat men nog zelf kan en niet van wat men 
zelf niet meer kan. Daarnaast moeten we ook 
goed kijken waarvoor het gebruikt wordt. 
De scheiding tussen WMO gebruik van de 
regiotaxi en het gebruik maken van de taxi 
als openbaar vervoermiddel is juist een schei-
ding die wij acceptabel vinden. WMO gelden 
moeten als WMO gelden uitgegeven worden. 
Het mag niet zo zijn dat de gemeente open-
baar vervoer betaalt voor ‘gezonde’ inwoners 
vanuit WMO gelden. De mogelijkheid voor 
inwoners om bezwaar te maken en getoetst 
te worden geeft dit aan.

De regiotaxi pas

cdafractie@bronckhorst.nl

Ook de VVD-fractie heeft nauwlettend de op-
hef over de inkomensafhankelijke zorgpre-
mie gevolgd. Bij het schrijven van dit artikel 
zijn VVD en PvdA in overleg over de effecten 
van deze maatregel. De VVD-fractie wacht 
de uitkomst van dit overleg af. Het regeerak-
koord van VVD en PvdA richt zich op de jaren 
2014 en verder en zal ook gevolgen hebben 
voor onze gemeente. Details zijn hiervan nog 
niet bekend. Zo goed als zeker zal de bijdrage 
uit het Gemeentefonds (dat is de rijksbijdrage 
die de gemeente ieder jaar ontvangt) opnieuw 
aanzienlijk lager zijn dan voorgaande jaren. 
Dat betekent dat er opnieuw naar de uitga-
ven moet worden gekeken. 
 
De VVD-fractie vindt dat er behalve naar de 
uitgaven, ook naar de kansen van onze Ach-
terhoekse gemeente gekeken moet worden. 
VVD-fractie verbaast zich erover dat de be-
volking in Nederland de komende jaren zal 
groeien, maar dat deze groei blijkbaar geen 
gevolgen heeft voor de Achterhoek. Dat moet 
dus anders! 

De VVD-fractie is voorstan-
der om samen met andere 
Achterhoekse gemeenten 
een plan op te stellen om 
(nieuwe) bedrijven naar 
de Achterhoek te halen. 
De Achterhoek werkt! Ge-
bleken is dat veel ideeën uit de Achterhoek 
komen, omdat de meeste octrooien aan 
Achterhoekers worden verstrekt. Werkgele-
genheid is de stimulans om vergrijzing een 
halt toe te roepen. Behalve de economische 
aspecten, brengt nieuwe werkgelegenheid 
een verlevendiging van onze gemeente met 
zich mee. Zo zullen onder andere scholen vol-
doende leerlingen houden, het verenigingsle-
ven nieuwe leden krijgen en houdt de lokale 
middenstand voldoende klandizie. Jongeren 
zullen zich hier kunnen vestigen. Bovendien 
is het Rührgebied onze achtertuin en biedt 
daardoor veel kansen voor ondernemers.
Kortom werkgelegenheid creëren is dus een 
belangrijke kans waar we samen onze schou-
ders onder moeten zetten.

De Achterhoek werkt!

De fractie van GroenLinks heeft vorige week 
tegen de begroting van de gemeente Bronck-
horst gestemd. Dit betekent dat we geen 
verantwoordelijkheid willen dragen voor de 
gevolgen van deze begroting. Wij leggen deze 
verantwoordelijkheid volledig neer bij het 
CDA en de VVD.
 
GroenLinks heeft dit besluit om tegen de be-
groting te stemmen niet zomaar genomen. 
In juni hebben we, met andere partijen, tien-
tallen voorstellen gedaan om het beleid te 
veranderen. CDA en VVD hebben de meeste 
van deze voorstellen afgestemd. Een open dis-
cussie was niet mogelijk het moest zoals het 
college het had bedacht. 
 

We hebben niet 
alleen bezwaren 
tegen de bezuini-
gingsvoorstellen, 
maar ook tegen 
de grove manier 
waarop dit college 
met de spaarcen-
ten van onze ge-
meente omgaat.

 

· 12 miljoen euro is betaald aan projectont-
wikkelaars voor het niet doorgaan van het 
bouwen van woningen: zonde van het geld. 

·  10 miljoen wordt besteed aan het ‘opknap-
pen’ van het centrum van Hengelo en Vor-
den. 

·  6 tot 7 miljoen is gepland om van de sport-
accommodaties af te komen.

·  6 miljoen wil het college besteden aan de 
bouw van een nieuwe brandweerkazerne 
in Hengelo. 

Bij elkaar opgeteld geeft dit college in vier jaar 
tijd bijna het gehele bedrag uit dat we aan 
Nuon-gelden hebben verdiend. Wie wordt 
hier beter van? U als burger van Bronckhorst 
in ieder geval niet!

De komende jaren zal er in de gemeente nog 
meer moeten worden bezuinigd. We houden 
ons hart vast wanneer we bedenken hoe dit 
college de volgende bezuinigingen zal aan-
pakken. Maar er gloort een sprankje hoop: in 
2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het 
hangt mede van u af of VVD en CDA daarna 
door kunnen gaan op deze weg.

Aan alle GroenLinks stemmers

Om helder te hebben welke kant het op gaat, 
moet de gemeente rekening houden met ver-
wachtingen voor de toekomst, met invloeden 
van buiten en met middelen die van de rijks-
overheid komen. 

Hoe ziet de toekomst van de onderwijsvoor-
zieningen in Bronckhorst er uit? De gemeente 
is verplicht scholen van passende huisvesting 
te voorzien. De schoolbesturen gaan over het 
onderwijs en staan los van de gemeente. Voor 
een schoolbestuur is het leerlingenaantal een 
belangrijk gegeven. Een schoolbestuur kijkt 
onder andere naar de financiën en naar de 
kwaliteit van onderwijs.

D66 pleit niet voor het in stand houden van 
erg kleine scholen, maar op het platteland 
kan een andere gewenste en realiseerbare 
schoolomvang gelden dan in een stedelijk 
gebied waar de mensen dichter bij elkaar 
wonen. Waar de grens precies ligt, is naar 
onze opvatting maatwerk. D66 vindt dat de 
omvang van scholen ook te maken heeft met 
de sociale samenhang. Het gaat om een inte-
grale aanpak waar nauwe samenwerking met 
andere voorzieningen bij hoort.

D66 hecht aan een in-
tegrale aanpak en wil 
niet te snel overgaan 
tot het sluiten van 
scholen. Om alle mogelijkheden te benutten, 
vinden wij het belangrijk dat de gemeente 
een visie op wenselijke onderwijsvoorzienin-
gen ontwikkelt. Let wel, dit gaat niet over de 
inhoud van onderwijs maar over het beschik-
baar zijn van onderwijs in de gemeente.

De gemeente heeft een Integraal Huisvesting-
plan (IHP) 2010 -2014. D66 vindt dat een visie 
op de onderwijsvoorzieningen de basis moet 
zijn voor een nieuw IHP.

Wij zijn teleurgesteld dat de D66 motie 
over een visie op onderwijsvoorzieningen in 
Bronckhorst niet op een meerderheid in de 
raad kon rekenen. Geen visie betekent naar 
onze opvatting dat er sprake kan zijn van ad 
hoc beleid. Dat is niet wenselijk, zeker niet 
in tijden van veel veranderingen en onzeker-
heden.

Anneke Hacquebard, fractie D66

Waar staat een school?



Een eenvoudig bedienbare en vei-
lige computer met full-HD aanraak-
scherm, zeer geschikt voor iedereen 
die geïnteresseerd is in de voordelen 
van een computer, maar opziet te-
gen installatie, onderhoud en het 

risico van virussen. De thuiszorg-
winkels laten op 22 november zien 
dat dankzij de vooraf geïnstalleerde
programma’s en een service abonne-
ment het gebruik van de SimTouch
volledig zorgenvrij is. Aanmelden is
niet nodig. Geïnteresseerden kunnen
de mogelijkheden van deze gemakke-
lijke computer bekijken of zelf ach-
ter de SimTouch plaatsnemen om te
ervaren hoe eenvoudig het is. Er zijn
experts aanwezig die alle vragen kun-
nen beantwoorden.

Demonstratie gebruiksvriendelijke 
computer met aanraakscherm bij 
Sensire Servicehuis
Vorden - Op donderdag 22 novem-
ber vindt er in het Servicehuis in 
Vorden een demonstratiedag van 
computers plaats. Het zijn niet 
zomaar computers, maar zoge-
noemde SimTouch computers.

Deze avond komt Mevrouw Polman-
Gorlova uit Ede op een boeiende wij-
ze  vertellen over St. Petersburg en 
de kerstviering in Rusland. Mevrouw 
Polman-Gorlova is geboren in Rus-
land, maar woont nu in Nederland. 
Zij heeft Russische cultuurgeschiede-
nis in St. Petersburg gestudeerd. De 
avond is bij de Herberg en begint om 
19.45 uur. Op vrijdag 7 december 

wordt er een bustocht georganiseerd
naar Münster, waar maar liefst vijf
verschillende kerstmarkten te voet
binnen enkele minuten te bereiken
zijn. De markten hebben buitenge-
wone koopbelevenissen te bieden, 
hetgeen ze ver buiten de grenzen van
Münster populair en bekend heeft
gemaakt. Vertrek 9.00 uur en thuis-
komst rond 18.00 uur. Kijk voor meer
informatie op de website: www.vrou-
wenvannuvorden.nl of op facebook: 
facebook.com/vrouwenvannuvorden 
en like ons.

Maandelijkse bijeenkomst 
Vrouwen van Nu in Vorden
Vorden - Woensdag 21 november 
organiseert Vrouwen van Nu afde-
ling Vorden weer een bijeenkomst.

Het zaalvoetbalteam Steenderen 9 
met hun sponsor op de foto. Achter-
ste rij v.l.n.r.: Floris van der Linden, 

Gerard Klein Bramel, Shiké Beers, 
Thijs Kornegoor, Tom Beunk en de 
sponsor Bennie van der Linden. Voor-

ste rij v.l.n.r.: Dirk Ruessink, Simon 
Bles, Rik Ringenier en Pim Ringenier. 
Op de foto ontbreken maar zeker niet 
minder belangrijk: Reinier Korneg-
oor, Stefan Weustenenk en Steven 
Kornegoor.
Bennie, bij deze nogmaals hartelijk 
dank voor de sponsoring namens 
Steenderen 9!

Zaalvoetbalteam Steenderen 9

Steenderen - Afgelopen week was het tijd voor het fotomomentje van 
het nieuwe zaalvoetbalteam Steenderen 9 met de sponsor: Autorij-
school van der Linden uit Vierakker. Dat deze nieuwe tenues geen 
windeieren leggen, bewijst Steenderen met de zes punten die inmid-
dels al zijn behaald!

Het zaalvoetbalteam Steenderen 9 met sponsor Bennie van der Linden.

Dan worden de dochters bij de notaris 
geroepen, ‘Welk bedrag zou pa ons 
hebben nagelaten? In het notariskan-
toor verschijnt pa plotseling op video 
(voor zijn dood opgenomen) waarin 
hij opbiecht ooit een ‘one night 
stand‘ te hebben gehad, met als resul-
taat: zoon Rudolf, een halfbroer van 
beide zussen. ‘En, zo sprak pa ,tot zijn 
dochters, wanneer jullie Rudolf bin-
nen twee weken vinden, mogen jullie 
de erfenis met zijn drieën verdelen. 
Zo niet, dan gaat alles naar een goed 
doel. Dus gingen de dames op zoek 
naar hun halfbroer. Aldus de rode 
draad van de revue ‘De eeuwige jacht-
velden‘ die Jong Gelre Vorden/Warns-
veld zaterdagavond met veel succes 
in het Dorpscentrum opvoerde. Een 
revue onder regie van Gita Hendrikse 
met een hoog amusementsgehalte. 
Jong Gelre presteert het om elk jaar 
een revue op de planken te zetten. En 
steeds wordt de lat hoger gelegd. De-
ze revue ‘De eeuwige jachtvelden‘ is 
wellicht de beste die de laatste jaren 
is opgevoerd. De toneelgroep speelde 
vlot, zonder haperingen. In de zoek-

tocht naar hun halfbroer komen de 
zussen Ingrid en Adèle uiteindelijk 
op de Chiquita-eilanden terecht. Daar 
moet Rudolf verblijven. Op de weg er 
naar toe, komen ze allerlei bijzondere 
mensen tegen, die op een prachtige 
manier door de ‘artiesten’ worden 
getypeerd.
Een leuke scene in een bejaarden-
tehuis waar de oorspronkelijke de-
mente moeder van Rudolf verblijft 
en waar een oude frontsoldaat nog 
steeds in de houding springt omdat 
hij denkt dat de Tweede Wereldoor-
log nog in volle gang is ! Een rasechte 
Feyenoorder, ‘natuurlijk hou ik meer 
van Feyenoord dan van mijn vrouw‘, 
op bezoek in een Tattoo-shop. Een 
homostel die hun aard niet onder 
stoelen of banken steekt. Hilarische 
scènes toen de zussen tussen de In-
dianen verzeild raakten en zij op een 
bijzondere manier vervoerd werden. 
Het vooraf inchecken bij het kantoor 
van de KLM en de maatschappij ‘Lou-
che Fly’, verwarde toestanden, leuke 
vondsten en uiteraard verborgen 
drugs! Het publiek vermaakte zich 

kostelijk. Tussen de bedrijven door, 
‘sterke’ liedjes van de zanggroep on-
der leiding van Marieke Jansen en in 
fleurige kledij gestoken groep dan-
sers (onder leiding van Ellen Peters) 
die met veel variatie hun nummers 
uitvoerden. Een combinatie van beide 
groepen, dans en zang tegelijk, werd 
beloond met een open doekje. Ap-
plaus was er deze avond ook voor de 
aanwezige burgemeester Henk Aal-
derink. Een band onder leiding van 
Victor Macré zorgde de gehele avond 
voor de muzikale ondersteuning. Een 
compliment aan de decorbouwers 
onder leiding van Jarno Meulenbeek. 
Zij hebben de afgelopen maanden 
veel werk verricht, zo bleek. Datzelf-
de geldt voor de negen grimeurs die 
onder leiding van Josine Nijenhuis 
de typetjes op het toneel een ‘meer-
waarde ‘ gaven. Nout Nijenhuis (alge-
heel leider) werd na afloop nog even 
speciaal door voorzitter Annemiek 
Riefel naar voren gehaald. De revue 
werd geschreven door Anouk Pardijs, 
Annemiek Riefel, Frank ten Damme, 
Nout Nijenhuis en Sebastiaan Hamer. 
Vrijdag 16 november en zaterdag 17 
november (aanvang 20.00 uur) wordt 
de revue ‘De eeuwige jachtvelden‘ op-
nieuw opgevoerd. Dan kunnen de be-
zoekers zien of halfbroer Rudolf wel 
of niet gevonden wordt!

‘De eeuwige jachtvelden’ van Jong Gelre

Revue met een hoog amusementsgehalte

Vorden - Je schrikt je toch een hoedje. Heb je een lieve vader, altijd be-
zorgd over zijn kinderen. Dol op moeder die hij ooit ‘eeuwige trouw‘ 
beloofde. Dan overlijdt pa, de dochters Ingrid en Adèle plengen tranen 
met tuiten, maar worden met een ferme erfenis in het vooruitzicht 
toch weer wat vrolijker.

Het bedrag valt hoger uit dan aanvan-
kelijk gepland, omdat bij de afkoop 
van de voetbalvelden voor Pax en 
Vorden een kunstgrasveld is inbegre-
pen. William van der Veen, voorzitter 
van de voetbalclub Vorden daarover: 
‘ Een kunstgrasveld voor onze vereni-
ging zou natuurlijk prachtig zijn. We 
hebben een structureel tekort van 
één veld en met een kunstgrasveld 
zouden we uit de problemen zijn. 
Echter het ligt toch duidelijk anders. 
De gemeente Bronckhorst heeft ons 
laten weten dat wij voor de aanleg 
van een kunstgrasveld een bijdrage 
kunnen ontvangen van tien procent. 
Daar schieten wij natuurlijk niets 
mee op , want een kunstgrasveld kost 
al gauw 400.000 euro en dan moeten 
wij zelf 350.000 euro ophoesten. Wij 
hebben de gemeente gevraagd om 
een renteloze lening, hetgeen werd 
afgewezen.
Wanneer de privatisering per 1 ja-
nuari aanstaande een feit wordt, dan 
ontvangen we weliswaar een bedrag 
van de gemeente maar dat geld heb-
ben wij de komende jaren nodig voor 
het onderhoud van de velden’, aldus 
William van der Veen. De voetbalver-
eniging Vorden heeft momenteel in 
sportief opzicht de wind flink in de 
zeilen. De club telt 475 leden, waar-
van 70 procent jeugd. In totaal zijn er 
23 jeugdteams: 2 A- elftallen, 2- B, 3- 
C, 4- D, 6 E- pupillen en 6 F- pupillen-
teams. William van der Veen: ‘Onze 
jeugdafdeling is nog steeds groeiende 
en dat blijft de komende jaren ook zo. 
Dat de gemeente Bronckhorst rich-
ting toekomst een krimp verwacht 
van het aantal leerlingen klopt wel. 
Wij hebben een berekening gemaakt 
wat onze voetbalclub betreft. Die is 
afgestemd op het aantal voetballers 
dat we hebben nadat deze de basis-
scholen hebben verlaten. We heb-
ben momenteel zelfs 2 A- teams. Het 
blijkt dat men tijdens en na de ‘ver-
volgschool’, bijvoorbeeld de middel-
bare school blijft voetballen. We heb-
ben zelfs twee ‘jeugd- seniorenteams’ 
met leeftijden tussen de 19 en 24 
jaar. Dat betekent dat wij niet alleen 

nu één speelveld tekort komen, maar
zeer zeker ook de komende jaren. Het
beeld wijzigt pas in 2025, maar dan
komen we nog 0,5 speelveld tekort. 
Een kunstgrasveld op korte termijn 
zou inderdaad een oplossing voor ons
veldenprobleem kunnen bieden.
Momenteel trainen er zelfs elftal-
len op het hoofdveld, omdat en het
trainingsveld en het andere speelveld
ook voor trainingen in gebruik zijn. 
Dan hebben we nog het geluk dat
een gedeelte van onze jeugdteams
op de woensdagmiddag kan trainen.
We hebben al die tijd als bestuur niet
stil gezeten en geprobeerd ons tekort
aan velden op te lossen. Een extra 
natuurgrasveld is ook niet mogelijk.
Grondeigenaren nabij het sportveld
willen niet een deel van hun grond 
verkopen. We worden op dit moment
in onze ontwikkelingen geremd. Er is
vraag naar damesvoetbal binnen on-
ze club. Kunnen we niet aanbieden:
tekort aan velden. Ook worden we 
in de inkomsten geremd. Een voor-
beeld, scholengemeenschap t’ Beeck-
land wil graag sportdagen op onze
velden houden. Zou prachtig zijn, 
echter ook hier moeten we ‘nee‘ zeg-
gen. Dan hebben de velden nog meer
te lijden en dat kunnen we niet aan
onze voetballers verkopen.

Wat de totale accommodatie betreft,
het is weliswaar een gemeentelijk 
sportpark, maar alles op het veld is
eigendom van onze voetbalclub. De
kleedaccommodaties, de kantine, 
tribune, ballenvangers, omheining,
noem maar op. Allemaal in de loop 
der jaren bijeen vergaard door de
leden zelf, door het organiseren van
grote acties en zelfwerkzaamheid
door de vele vrijwilligers. Ik hoop
van ganser harte dat de raad van de
gemeente Bronckhorst erin slaagt
om onze capaciteitsproblemen op te
lossen. De aanleg van een kunstgras-
veld biedt een oplossing maar niet
wanneer wij als vereniging van de ge-
meente slechts een bijdrage van tien
procent ontvangen ’, zo stelt voorzit-
ter William van der Veen.

Alarmbellen blijven rinkelen bij voetbalclub
Tekort aan speelveld 
blijft Vorden parten spelen
Vorden - Bestuursleden van de voetbalclub Vorden kregen de afge-
lopen dagen verschillende schouderklopjes van leden die bijzonder 
zijn ingenomen met de geluiden dat de club een kunstgrasveld krijgt.
Aanleiding was de bekendmaking van de gemeente Bronckhorst dat
er een voorstel van het college aan de raad ligt om in verband met de
op handen zijnde privatisering van de buitensport in Bronckhorst, 
een bedrag uit te trekken van bijna 329.000 euro.
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Op maandag 19 november zal  Ds. 
Freek Brandenburg uit Vorden een 
overdenking houden. Pastoraal wer-
ker Mw. Marga Peters uit Baak is de 
studio-gaste op maandag 26 novem-
ber. Ds. Elise Roth-Wijnands, predi-
kante in Hummelo, zal een overden-
king houden in de uitzending van 
maandag 03 december.

Het programma ‘De Muzikale
Ontmoeting’ wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00
uur uitgezonden via Radio Ideaal.                                                                                                                    
Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nr. van de studio: 0314-624002.
 
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: 
FM 91.1 of 94.00.
De etherfrequenties zijn 105.1 t/m 
107.7 en via internet: www.ideaal.org

Kerk en radio 
‘De Muzikale Ontmoeting’
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting“ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

Het landschap van de Achterhoek 
heeft zijn aanzien en innigheid voor-
al te danken aan landgoederen en 
buitenplaatsen. Het samenspel van 
geschiedenis en architectuur, van 
huis en interieur van (moes)tuin en 
park, maken de vele aanwezige bui-
tenplaatsen tot juweeltjes van bijzon-
der cultureel erfgoed. Hoewel van 
oorsprong vaak veel ouder, beleefden 
de meeste buitenplaatsen een bloei-
periode in de 18e eeuw. Het gaat daar-
bij enerzijds om de wat omvangrijke 
landgoederen van de adellijke groot-
grondbezitters, met uitgestrekte bos-
sen, doorregen met landerijen van 
pachtboeren en met het landhuis van 
de landheer als middelpunt. Maar er 
zijn er ook waar het gaat om oude 
havezathen die in de loop van de 
tijd zijn uitgegroeid en verbouwd tot 
ware kasteeltjes. Tientallen auteurs 
hebben ook dit jaar weer aan het jaar-
boek hun medewerking verleend en 

een veelheid aan onderwerpen komt
voorbij. Zo zal het artikel over thee-
koepels in de Graafschap veel herken-
ningspunten opleveren. Maar er zijn
ook genoeg onbekende wetenswaar-
digheden in te vinden. Een prachtig
boek, en met het oog op de komende
feestdagen, een leuk cadeau. Bij alle
vestigingen van Weevers Grafimedia
is het boekwerk te koop voor € 18,95.
Tevens verkrijgbaar bij vele boekhan-
dels in de Achterhoek en Liemers en
uiteraard te bestellen via de website
van het Erfgoedcentrum:
www.ecal.nu

Jaarboek Achterhoek en 
Liemers nu te koop
Regio - Het is al weer de 36e edi-
tie van dit jaarboek, waarin deze 
keer veel aandacht voor de vele 
historische buitenplaatsen die 
onze streek rijk is. Ook de land-
schappelijke ligging is niet over 
het hoofd gezien en dit maakt 
dat het zeker een interessant 
boekwerk is geworden wat velen 
zal aanspreken.

De inwoner van Haaksbergen is cor-
respondent bij De Telegraaf en daar-
naast betrokken bij de redactie van 
de Anhangerschapsbode, het leden-
blad voor de fanclub van Normaal. 
Weevers Grafimedia verzorgt de op-
maak, druk en verzending van deze 
uitgave. De Winnen met Weevers- 
bureaukalender staat op zijn werkplek 
en dat nodigde uit om gooi te doen 
naar het arrangement op 
www.winnenmetweevers.nl

“Ik heb het een aantal keer gepro-
beerd en ditmaal was het prijs”, ver-

telt Colijn. De eerste indruk van de 
accommodatie op landgoed Gossink 
in het buitengebied van Winterswijk 
is erg goed. “Ik heb veel bed and 
breakfasts in Schotland en Ierland 
bezocht. Hier ligt de standaard duide-
lijk hoger dan gemiddeld.”

Het gastenverblijf is losgekoppeld 
van de woning van gastvrouw Irma 
Ruijzenaars. “Ik vind privacy voor de 
gasten erg belangrijk”, legt zij uit. 
Als ze de winnaars rondleidt, springt 
het schitterende park om het verblijf 
meteen in het oog. “Ieder gastenver-

blijf heeft een eigen stukje tuin.” Het 
uitzicht nodigt uit tot een wandeling 
over het eeuwenoude landgoed waar 
het koetsenpad nog intact is. De sui-
tes in De Ruisende Aar ademen ieder 
een eigen oud-Engelse sfeer.
Ook in november maken deelnemers 
weer kans op een paar dagen lekker 
tot rust komen in één van de prachti-
ge Bed and Breakfast-accommodaties 
die de Achterhoek rijk is. Dit keer 
stelt De Wandhorst in Gaanderen 
een arrangement beschikbaar. Bed en 
Breakfast De Wandhorst ligt tussen 
Gaanderen en Doetinchem op 500 
meter afstand van het Pieterpad.

Ga naar www.winnenmetweevers.nl 
om kans te maken op een verblijf op 
deze locatie.

Winnaar Winnen met Weevers 
oktober

Achterhoek - Jan Colijn, de winnaar van Winnen met Weevers in ok-
tober, heeft op donderdag 8 november de prijs in ontvangst genomen. 
Hij won een arrangement voor twee personen bij Bed and Breakfast 
De Ruisende Aar in Winterswijk.

Winnaar Jan Colijn (links) ontvangt de cheque uit handen van Bianca Eggink van Weevers Grafimedia. In het midden Irma Ruijzenaars 
van Bed and Breakfast De Ruisende Aar.

De Ginkgo Biloba is op verschillende 
manieren een heel bijzondere boom. 
De boom bestond namelijk 250 mil-
joen jaar geleden al, toen de aarde 
nog bevolkt werd door dinosauriërs. 
Er zijn fossielen van bladeren uit die 
periode gevonden. De Ginkgo Biloba 
kan ook heel oud worden: in Japan 
staat een exemplaar van meer dan 
duizend jaar oud. Dichter bij huis, in 
Hummelo nabij de ruïne van kasteel 
Enghuizen, is een eeuwenoude Gink-
go te vinden. 
De bladeren van deze creatie van 
Moeder Natuur worden door som-
migen zelfs een geneeskrachtige wer-
king toegedicht en voor vele kunste-
naars heeft de boom een symbolische 
waarde. De Ginkgo Biloba staat voor 
hoop, liefde, toverkracht, tijdloos-
heid, en een lang leven. Het was zelfs 
de lievelingsboom van Goethe, die er 
zelf ook honderden kweekte en er 
een sonnet over schreef.
In de recente historie kreeg de boom 
wereldwijde bekendheid omdat hij 
de atoombom die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog op de Japanse stad Hi-
roshima werd gegooid overleefde. De 
Ginkgo Biloba stond in de buurt van 
een tempel die compleet verwoest 

werd. De boom raakte ook zwaar be-
schadig, maar kwam weer helemaal 
tot bloei.
Voor wie niets met deze symbolische 
waarde van de Ginkgo Biloba heeft, 
kan ook de schoonheid en gebruiks-
vriendelijkheid een reden zijn om 
er één voor in de tuin aan te schaf-
fen, weet Masselink. “De vorm van 
elke Ginkgo is uniek. De stam is heel 
zacht en rubberachtig. In de winter 
voelt die zelfs warm aan.” Ook de bla-
deren van zijn opvallend: ze hebben 
de vorm van een eendenpoot. “Die 
krijgen in het najaar een mooie oker-
gele kleur”, zegt de kweker. 
Een groot voordeel van deze boom 
is dat je niet hoeft te spuiten tegen 
insecten en andere bedreigingen als 
allergieën. “Bij kleine boompjes moet 
je alleen oppassen voor konijnen, die 
zijn er gek op en kunnen er voor zor-
gen dat de boom dood gaat”, waar-
schuwt Masselink. “Bij grotere exem-
plaren maakt dat echter niets uit. De 
beschadiging aan de stam herstelt 
vanzelf weer.”

Zie de advertentie in weekblad 
Contact van week 46 voor meer 
informatie.

Masselink uit Toldijk gek op bijzondere 
Ginkgo Biloba
Toldijk - Op zoek naar een stukje ontspanning  na het werk, zocht Jos 
Masselink uit Toldijk iets om zich hobbymatig mee bezig te houden. 
In het verleden verbouwde de Toldijker al aardbeien en aardappelen, 
maar bijna tien jaar geleden besloot hij iets aparts te gaan kweken. 
Masselink kwam uit op de Ginkgo Biloba, ook wel bekend als de Ja-
panse Notenboom. Zoals dat vaak gaat, liep de hobby uit de hand en 
verkocht hij al duizenden bomen, voornamelijk aan kwekerijen. Om-
dat Masselink één stuk land niet meer kan gebruiken, doet hij de drie-
honderd daar staan voor één keer in de particuliere verkoop.

Jos Masselink tussen de door hem geliefde Ginkgo Biloba’s die hij in Toldijk kweekt.

Toldijk - Uitslagen van de derde en
vierde competitieavond in de tweede
ronde van Bridgeclub Bronkhorst 
gespeeld op 31 oktober en 8 novem-
ber 2012 te Toldijk.De competitie-
indeling bleek dezelfde als de keren
daarvoor en dat veroorzaakte kort
rumoer. Aan de spelleiders dus de
dringende vraag: wilt u de komende
bridgeavond mensen tegen elkaar la-
ten spelen die elkaar nog niet tegen-
kwamen?
Uitslag 31 oktober: A-lijn: 1. Hen-
nie van Druten & Gonnie Hulleman
67,50 %; 2. Gerrit Oldenhave & Bert
Deunk 66,25 %; 3 Lien van Gastel &
Nel Hendriks 60,42 %. B-lijn: 1. Gerda
Schuurman & Gerda Tankink 60,76
%; 2. Aartje Bernards & Pop van Gri-
zell-Duuren 58,68 %; 3. Irene Lich-
tenberg & Theo Schoenaker 56,74 %.
C-lijn: 1. Bert Nijenhuis & Jan van der
Tol 64,17 %; 2. Leni Meijerink van der
W & Sophie de Vries 60,42 %; 2. Ma-
rietje Geurts & Greet Jansen 60,42 %.
Uitslag 8 november: A-lijn: 1. Dini
Mijnen & Herman Stapelbroek 67,08
%; 2. Inge Pellenberg & Reint Pellen-
berg 64,58 %; 3. Hennie van Druten
& Gonnie Hulleman 59,72 %. B-lijn:
1. Jos Jehee & Theo Geurts 58,51 %;
2. Annelies Schröder & Jan Rondeel
57,14 %; 3. Irene Lichtenberg & Theo
Schoenaker 56,85 %. C-lijn: 1. Svatja
de Wolf-Chylek & Jirka de Wolf 67,01
%; 2. Jenny & Wim van Wanrooij
61,11 %; 3. Gerrit Jaspers & Jan Su-
pheert 58,33 %.
Donderdag 15 november is de vijfde
speelavond van de tweede competi-
tieronde. Succes en plezier gewenst.
Afmelden met een sms of door te bel-
len naar 06-28633453 (inspreken lukt
niet!) of mailen naar 
bcbronkhorst@hotmail.nl.

B r i d g e n
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud IJssel
computerservice

*

*

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

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

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

Nieuw in ons assortiment:
Biologische groente en Kemper kip producten

Zoete mandarijnen 20 voor 1.99
Stoofperen Gieser Wildeman nu 1.25 per kilo OP=OP

Mooie rode Goudreinette of Elstar 3 kilo 2.50
Harde uien 5 kilo 1.89

Nieuw in ons assortiment biologische groente en 
Kemper kip producten

Volop Boerenkool zo vers van het land nu 1.00 per kilo
Aardappelen o.a. Surprise 10 kilo 3.50 eigen teelt

Kadotip: Streekproductenpakket!!

 is dit jaar onze

bij ons op de boerderij van 10.30-17.00 uur. Deze dag tonen wij U
onze Sint-, Kerst- en Relatiegeschenken die wij geheel naar Uw wensen 
samenstellen.

Voor U staat een kop koffie klaar en natuurlijk een heerlijk glas 
warme Glühwein. Ook kunt u deze dag proeven van de echte 
Achterhoekse wijnen en diverse kaashapjes gemaakt ter plekke door 
een professionele kok. Zwarte Pieten en Kerst meisjes zijn er met een 
verrassing en een springkussen voor de kleintjes. Ook kunt U een 
kijkje nemen op onze mini-camping en in de appartementen.

Een attentie voor een ieder die deze dag een bestelling plaatst 
of een leuk geschenk koopt.

Zie ook www.nibink.nl U vindt ons aan de weg Ruurlo-Zieuwent
Arfmanssteeg 1, Ruurlo 1500 meter voorbij Kasteel Huize Ruurlo

Unieke éénmalige particuliere verkoop van 
Ginkgo Biloba bomen (Japanse notenboom) 
in Hengelo Gld.

1e boom met 50% korting!
2e boom met 75% korting!

Een bijzondere boom met historische en 
geneeskrachtige eigenschappen.
lees artikel elders in dit blad

Bel voor het maken van een afspraak
naar tel.nr. 06-12244807
ma. na 18.00 uur
di. t/m vr. na 15.00 uur 
za. en zo na 11.00 uur

Jos en Gonny Masselink

OP = OP

Nieuw kunstgebit of klikgebit 
vergoeding door zorgverzekeraar

Tandtechnisch Laboratorium

Zaterdag
17 november

Discotheek

DJ Edwin E

Onze prachtige accommodatie biedt een zadelmakerij 
voor reparatie, aanpassen en verkoop van zadels en 
een kleine, maar hoogwaardige rijstal.

Vanaf  1 december staan de eerste lessen gepland. 
De groepen bestaan uit maximaal 5 personen en de 
lessen worden gegeven door deskundige instructrices.
Inschrijving voor de rijlessen is nu mogelijk via: 
info@hetbraamveld.nl

We zijn telefonisch bereikbaar via: 0575-461040, 
De Zadelarij 06-54320715 of  de Rijstal 06-54928480

Veldesebosweg 28A
7231 DW  Warnsveld

WWW.HETBRAAMVELD.NL
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Om de oude traditie in ere te hou-
den, wordt jaarlijks de slachtvisite bij 
Vleesboerderij Garritsen in Toldijk 
georganiseerd. Ouderwetse produc-
ten, zoals vetappels en bakbloedworst 
worden gemaakt en kunnen uiter-
aard geproefd worden. Natuurlijk 
was er koffie en thee en broodjes met 
warm vlees of hamburgers en soep. 
Tijdens deze dag speelde in de grote, 
verwarmde schuur een oldtimeror-
kest. Deze zorgde voor de muzikale 

omlijsting en gezelligheid. Daarnaast 
zong het gezelligheidskoor ‘Efkes 
Anders’ uit Barchem lekkere mee-
zingers. ’s Middags traden de Iessel-
schotsers op, gekleed in authentieke 
zondagse kleding uit de jaren ’40 van 
de vorige eeuw. Zij presenteerden 
dansen van na 1920. Op de diverse 
stands lieten hobbyisten en produ-
centen van streekproducten hun wa-
ren zien. Er waren houtsnijwerken, 
tupperware, tweedehands spulletjes, 

3D kaarten, fotokaarten en handge-
maakte boekenleggers en knuffeltjes. 
Maar ook wijnen, worsten en jams. 
De eendjes van Duck-s-tour stonden 
buiten. In de kleine schuur richtte de 
Historische Vereniging Steenderen 
de tafel in met boeken en oude foto’s 
waar veel aandacht voor was. Mid-
winterhoornblazers van d’Olde Roop 
uit Zelhem lieten zien hoe een mid-
winterhoorn wordt gemaakt. Hier 
zorgde een klein draaiorgeltje voor 
de muziek.
Jaarlijks hangt ook op traditionele 
wijze een varken aan de ladder. De 
vraag was: Hoe zwaar weegt dit var-
ken? Het antwoord, het goede ge-
wicht zal op een later moment be-
kend gemaakt worden.

Slachtvisite in Toldijk weer 
ouderwets gezellig!

Toldijk - Bij Vleesboerderij Garritsen was tijdens de traditionele 
slachtvisite op zaterdag 10 november de huisslachter aan het werk 
in de slagerswinkel. De grote en kleine schuur herbergden een veel-
heid aan kramen met evenzoveel artikelen. De proeverij kreeg veel 
belangstellenden aan de tafels, want de gerechtjes van vroeger wilden 
iedereen graag proeven.

Gezelligheid, proeverij en muziek in de grote schuur.

De jongens B speelden als enige niet 
thuis, zij moesten naar Arnhem voor 
de wedstrijd tegen koploper Udi’96 
HB2. Het was met een eindstand van 
28-2 een wedstrijd om snel te verge-
ten. Het Arnhemse team is te sterk in 
deze poule en winnen alles met dikke 
cijfers. Volgende week beter.

In Sporthal De Kamp ontving de D1-
jeugd Pacelli/Wessels Keukens D1 
uit Zieuwent. Er werd zeer goed ge-
speeld, Pacelli kwam er bij lange na 
niet aan en dit smaakt zeker naar 
meer... Uitslag 10-3.
Het Gemengd C2 Jeugdteam speelde 
tegen Huissen HV GC4 een goed spel. 
De cirkel werd goed benut en er werd 
lekker samen gespeeld. Het team 
heeft verdiend gewonnen en hier 
echt een collectief goede prestatie ge-
leverd met een utslag van 6-3.
Vervolgens kreeg het Gemengd C1 
Jeugdteam De Gazellen GC1 uit Doe-
tinchem voor zich. Een spannende 
en gelijk opgaande strijd met in de 
laatste seconden van de wedstrijd 
het winnende doelpunt. Zeer goed 
aanvallend werk al liet Quintus het 
verdedigend wat liggen. Het team is 
rustig gebleven en tot het laatste toe 
goed geconcentreerd en samenspe-
lend! Complimenten voor het hele 
team. Dit betrof toch wel een Ach-
terhoekse derby en Quintus is blij 
de punten in eigen huis te hebben 
gehouden. Fleur Walgemoet uit het 
GC2 team kwam goed mee en speel-

de een hele verdienstelijke wedstrijd. 
Fleur bedankt! Uitslag 12-11.
Het Damesteam van Quintus ont-
moette OBW DS4 uit Zevenaar. Deze 
tegenstander was beter, al waren de 
dames wel erg fysiek. Quintus was 
meer tegen zichzelf aan het spelen en 
kwam niet goed in het spel. Het da-
mesteam is zeer trots op hun nieuwe 
shirtsponsor: Jet’s Dé uit- en thuis-
kapster. Loes Vagevuur maakte een 
erg mooie coal! Uitslag 9-14.
Quintus Heren Senioren1 speelden te-
gen DSC HS1 uit Deventer een goede 
partij. Als zij met elkaar zorgen dat er 
voldoende spelers zijn en hopen dat 
ze bevrijd blijven van blessureleed, 
kunnen ze hoge ogen gooien in deze 
poule. Uitslag 20-14.
De Heren Senioren2 kwamen uit te-
gen the Flyers HS1 uit Wijchen. De 
Hengelose heren lieten zich overbluf-
fen door de tegenstander. Er zat aan-
vallend niet voldoende in. Op naar de 
volgende wedstrijd om beter te laten 
zien, uitslag 13-25.

De laatste wedstrijd was die tussen 
de Heren A1-Jeugd tegen De Gazellen
HA1 uit Doetinchem. De Hengeloërs
waren beter begonnen en speelden
een zeer goede eerste helft, klasse!
In de tweede helft konden zij het
nivo niet vasthouden. Een spannende
eindrally bij 15-14 en nog paar se-
conden te spelen eindigde door dom
balverlies met een breakout tegen. De
7 meter werd door De Gazellen goed
benut. Onnodig verlies, stand 15-15.

PROGRAMMA: 
Zaterdag 17 november: 16.00 uur
Achilles/Unive HB2 - Quintus HB1,
Mheenpark Apeldoorn; 19.00 uur Ha-
STU HS3 - Quintus HS2, Universitair
Sport Centrum Nijmegen. 
Zondag 18 november: 11.15 uur
FBC GC1 - Quintus GC1, Sporthal De
Cluse, Herwen; 11.00 uur Quintus
D1- Minerva D1, Sporthal De Kamp,
Hengelo Gld.; 11.45 uur Quintus GC2
- Reflex GC2, Sporthal De Kamp, Hen-
gelo Gld.

Vijf Hengelose handbalteams 
behalen punten
Hengelo - Op zondag 11 novem-
ber speelden acht teams van 
Handbalvereniging SV Quintus 
hun wedstrijden. Eén team ging 
naar Arnhem, alle andere teams 
kwamen naar Sporthal De Kamp. 
Vijf teams wisten punten te beha-
len.

De Quintus Dames hebben een nieuwe shirtsponsor.

Hij mag zich nu erelid van de Stich-
ting Plaggen Hendrik noemen en 
voelen. Daarnaast ontving Hendrik 
voor zijn inzet en het levend hou-
den van de streektaal een T-shirt met 
zijn eigen lijfspreuk. Da’j mien neet 

begriept da’s neet zo slim. A’j mien
moar bewondert! Wilt u meer foto’s
van de T-shirts zien neem dan con-
tact op met de Stichting Plaggen Hen-
drik via Hendrik’s facebookpagina of
info@plaggenhendrik.nl

‘Henk uut Darp’ 
Zelhem vereerd met 
onderscheiding

Zelhem - Afgelopen woensdag werd Henk Ooijman uit Zelhem, be-
ter bekend als ’Henk uut Darp’, vereerd met een bestuursbezoek van
Stichting Plaggen Hendrik. Namens voorzitter Derk van de Kalver-
schetser ontving Hendrik een onderscheiding.

De bestelling wordt in het weekend 
van 1 en 2 december afgeleverd. De 

harten zijn verpakt per 8 stuks en ko-
men rechtstreeks van de warme bak-
ker. De opbrengst van de actie komt
geheel ten goede aan de jeugd.

Bestellen kan ook via Evelien Schuur-
man, telefoon 0314 622016. In het
weekend van 1 en 2 december kan
men ook terecht in de kantine van 
SV Halle.

Actie Hart voor S.V. Halle
Halle - Tussen 10 en 24 novem-
ber houdt sportvereniging Halle 
haar actie: Hart voor SV Halle. 
De leden zullen in deze periode 
in hun naaste omgeving specu-
laasharten bij voorinschrijving 
verkopen.

Na het huishoudelijke deel komt 
er een uitleg over de organisatie en 
werkwijze van ’t Onderholt. Hebt u 
belangstelling en bent u nog geen lid? 
info@onderholt.nl

Agrarische Natuurvereniging 
’t Onderholt Vorden
Vorden - Agrarische Natuurver-
eniging ’t Onderholt Vergadert 
op maandag 19 november, aan-
vang 20.00 uur in Hotel bakker 
in Vorden.

Mevrouw Henny Brugman uit Beuningen 
gaat deze avond verzorgen. Met het pro-
gramma “Kerstgebruiken Wereldwijd”. 
Ze neemt ons mee op wereldreis op zoek 
naar oude en bijzondere kerstgebruiken. 
Het wordt zeker een boeiende reis.

Kerstgebruiken Wereldwijd
Passage Hengelo
Hengelo - Woensdag 21 no-
vember houdt Passage Hen-
gelo haar maandelijkse leden 
avond in ‘Ons Huis’. De aan-
vang is 19.45 uur.

Het is een actuele discussie, hoe wil-
len we landen helpen zich verder te 
ontwikkelen en daarmee uit de ar-
moede te komen. En wat kunnen wij 
van hen leren? Hoe creëren we een 
win-win situatie. Het is vaak de grote 
politiek waar veel agenda’s op elkaar 
afgestemd moeten worden. Ingewik-
keld dus. Toch voelen we ons verant-
woordelijk, we willen helpen, de col-
lectebus aan de deur helpt, geven aan 
een goed doel helpt, maar daadwer-
kelijk bijdragen aan de ontwikkeling 
van mensen in die landen kan, den-

ken wij, eigenlijk alleen maar door 
samen te werken. Kleinschalig, dicht 
bij elkaar door gebruik te maken van 
elkaars mogelijkheden. In Zelhem 
zijn resultaten te zien van de creatie-
ve samenwerking tussen ontwerpers 
en specialisten in diverse landen.

Tentoonstelling Fair Trade Design in 
Galerie Bibliotheek
Zelhem - Tijdens de tentoonstel-
ling Fair Trade Design, die de 
Galerie Bibliotheek Zelhem van 
17 november 2012 tot 12 januari 
2013 organiseert, tonen 12 voor-
aanstaande ontwerpers welke 
rol zij kunnen spelen in de een 
steeds meer open wereld.



Toen de najaarsmarkt tegen 10.00 uur werd ge-
opend, was het al gauw gezellig druk. Er was 
veel te zien en te koop want er stonden in to-
taal 15 kramen. Kramen gevuld met spullen 
voor ieder wat wils. In een mum van tijd zag je 
mensen lopen met zelfgemaakte bloemstukjes, 
zakken oliebollen, erwtensoep, pittenzakken, 
armbanden, noem maar op. In de zaal zaten 
mensen aan tafel met elkaar te praten onder 
het genot van een lekker kopje koffie/thee, een 
glaasje, een oliebol of een lekkere snack. Ieder-
een had plezier en genoot en dat was aan de 
lichaamshouding en de gezichten van de bezoe-
kers duidelijk af te lezen.

Na afloop van de Najaarsmarkt stak de orga-
nisatie nogmaals de loftrompet over de wijze 
waarop de Vordense ondernemers/ winkeliers 
hun bijdrage hebben verleend. Met name in een 
tijd van crisis waarin ook de ondernemerswe-
reld dagelijks de gevolgen ondervindt, verdient 
een dergelijke medewerking maar één woord: 
CHAPEAU ! De opbrengst van de Najaarsmarkt 
wordt onder meer besteed aan leuke activitei-
ten voor de bewoners en ook om grotere aan-
kopen ( bijvoorbeeld duofiets/duoscooter ) te 
kunnen aanschaffen. Wil men helpen om al die 
ideeën te realiseren dan kan men bellen met 
Tiny Barink telefoon 0575-557650 .

Najaarsmarkt De Wehme 
Vorden geslaagd

Vorden - De Najaarsmarkt die het woon- zorgcentrum De Wehme vorige week zaterdag 
organiseerde is dank zij onder meer de bijdragen van de verschillende sponsors meer 
dan geslaagd. Er gingen weken van voorbereiding aan vooraf. Het uitgangspunt van de 
organisatie was onder meer dat het voor de bewoners van de Wehme, mede gezien deze 
tijd van verbouwing en constante verandering, het een leuke dag moest worden. En dat 
werd het !

Gezelligheid troef

Van alles te koop

De volledige naam van genoemde gevechts-
kunst is eigenlijk Hwa Rang Do- Hapkido, voor 
outsiders een onbekend begrip. Aanleiding tot 
een gesprek met Martin, Marco en Rob was, het 
bezoek dat ‘Hapkido Vorden ‘ aan Seoul in Ko-
rea heeft gebracht. Daar waren de sporters een 
aantal dagen te gast bij de ‘Korea Hwarangdo 
Association ‘ in Seoel en bij de grootmeesters in 
deze tak van sport, de Koreanen Choi Jong Pyo 
en Kim Young Sik. Martin Verweij: ‘ Deze man-
nen genieten in Korea een gigantisch aanzien. 
Je kunt je voorstellen dat wij bijzonder trots wa-
ren dat wij bij hun examens mochten afleggen. 
In Nederland hebben we geen docenten in deze 
vorm van Gevechtskunst.
Wij trainen voor deze Koreaaanse bond. Onze 
leden van Hapkido Vorden hebben verschil-
lende ‘dan’s , zo zegt Martin Verweij. Hij zelf 
heeft 5e dan, bij de overige leden varieert dat 
van bijvoorbeeld derde dan, eerste dan, gele 
band, rode band e.d. Hapkido Vorden traint 
wekelijks en dan eigenlijk telkens voor een pe-
riode van vier jaar, waarna in Korea de examens 
plaats vinden, dan volgt weer een periode van 
vier jaar met vervolgens dezelfde rituelen. De 
‘grote man ‘ in Vorden is Martin Verweij. Hij 
begon ooit met deze tak van sport in Den Haag. 
Eerst met taekwando ( soort Koreaanse karate 
) en daarna met Hwarangdo- Hapkido. Martin: 
‘ In 1999 ben ik naar de Achterhoek gekomen 
en thans geef ik les bij Strada Sports’. Ook Rob 
Groot Wassink (3e dan) en Bert- Jan Wijs (3e 
dan) geven er les.
De Gevechtskunst Hwarangdo- Hapkido beoogt 
nadere uitleg. Hwarangdo betekent ‘Bloem van 
de jeugd ‘. Het waren de strijders van het oude 
Sila die reeds meer dan 2000 jaar deze gevechts-
kunst beheersen. Zij waren herkenbaar aan de 
bloem op hun hoed. Zij beheersten het gevecht 
met en zonder wapens als geen ander en staan 
nog altijd symbool in het hedendaagse Korea. 
Hapkido betekent: vanuit de innerlijke kracht 
in harmonie bewegingen uitvoeren. HAP= har-
monie van lichaam, KI = innnerlijke kracht en 
geest, DO de weg / de wil om iets te bereiken. 
Hwarangdo en Hapkido hebben zowel zachte 
als harde technieken. Bij zachte technieken 
wordt er mee bewogen met de tegenstander, 
waarna een harde techniek in tegengestelde 
richting, de tegenstander uitschakelt.

Martin Verweij: ‘ We gebruiken de kracht van
de tegenstander als belangrijkste wapen, zon-
der daarbij zelf veel kracht of energie te ver-
bruiken’. Hwarangdo- Hapkido is een realisti-
sche zelfverdediging en in de praktijk ook een
zeer effectief wapen, maar mag nooit zonder
reden worden toegepast, dus slechts als verde-
diging als het niet anders kan. Een aantal regels
van de Hwarangdo zijn: Trouw aan koning en
vaderland, Broederschap onder vrienden, Res-
pect voor ouders en leraren, Nooit terugtrekken
in het aangezicht van de vijand. Het is maar dat
u het weet !! Volgens de Vordense beoefenaars:
‘ De sport is mentaal zwaarder dan lichame-
lijk, we hebben allemaal een hoge pijngrens en
vergeleken bij andere sporten hebben wij de 
minste blessures’. Oh ja, de leden van Hapkido
Vorden behaalden in het verre Korea onder het
toezicht oog van grootmeester Choi Jong Pyo
allemaal het hun gewenste diploma. Het be-
zoek in 2016 aan Seoel staat inmiddels al in de
agenda genoteerd !

Vordense Gevechtskunst- 
sporters in Korea

Vorden - Ze verschillen niet zoveel in leeftijd: Rob Groot Wassink (45), Frits Barendsen 
(44) , Bert Polman (45), Bert- Jan Wijs (43) en Jan Willem van Eeuwijk (44). Marco Horst-
man (52) en Martin Verweij (53) zijn iets ouder. Ze hebben één ding gemeen: ze beoefenen 
allemaal bij Strada Sports in Vorden ‘ Gevechtskunst’ , een sport toegespitst op zelf- ver-
dediging. Zij vormen, met nog anderen een team, ‘Hapkido Vorden ‘ genaamd.

Hapkido Vorden

Bezig in Seoel

Na een half uur spelen werd een mooi opge-
zette aanval beloond. Vanaf het middenveld 
speelde Esther Menkveld de bal op opkomende 
speelster Rowena Peters. Zij verlengde de bal 
naar Els Berenpas. Vervolgens hield Els Beren-
pas het overzicht en werd de bal breed gelegd 
op Mariëlle Klein Brinke. Zij stond helemaal 
vrij waarna zij een hoekje kon kiezen. 0-1. Bin-
nen vijf minuten was het wederom raak. Met 
een prachtige steekpass lanceerde Hanneke 
Nijenhuis spits Lianne ten Have. Binnenkant 
paal vloog de bal in de touwen. 0-2. Met man 

en macht bleef Deo verdedigen tot aan de rust 
en kwam Ratti niet meer tot scoren. Na de rust 
begon Ratti te terughoudend aan de wedstrijd 
waardoor Deo iets vertrouwen kreeg. De dames 
van Ratti pepte elkaar op en na twintig minu-
ten spelen werd er weer lustig op los gecombi-
neerd. Conditioneel was Ratti ook een maatje 
te groot voor Deo. De doelvrouw van Deo had 
het geluk aan haar zijde en met ballen op de lat 
en paal werd het doelsaldo nog niet vergroot. 
Het laatste kwartier was Ratti dan toch nog 
productief en kwamen de dames nog driemaal 
tot scoren. Op aangeven van Jessica ten Elshof 
wist Els Berenpas het net te vinden. 0-3. Aan-
voerdster Hanneke Nijenhuis wist evenals in 
de eerste helft Els Berenpas in een uitstekende 
scoringspositie te brengen. 0-4. En tot slot werd 
een mooi afstandsschot van Rowena Peters be-
loond met een doelpunt. 0-5. Een spannende 
wedstrijd is het niet echt geweest, maar de drie 
punten zijn wederom binnen voor de Ratti da-
mes en daar gaat het om! Aanstaande zondag 
thuis tegen Fc Trias.

Deo 1 – Ratti 1
Deo dames laat Ratti dames Kranenburg 
niet zweten!
Kranenburg - Afgelopen zondag stonden 
de dames van Ratti tegenover de dames 
van Deo. Deo werd vorig jaar kampioen 
in de vijfde klasse en met een vijfde plaats 
doen ze het zeker niet onverdienstelijk in 
de vierde klasse. De eerste helft domineer-
de Ratti de wedstrijd. Deo kwam niet goed 
in de wedstrijd en handhaafde achterin 
veel de lange bal. Ratti bleef goed druk zet-
ten op de achterhoede van Deo.



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

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Heer (znw): “Da’s ne netten heer.”
”Hammen-heer” (Rector Hulshof uit Harreveld)
“Gotten-heer” (Elschot uit Harreveld)
“Jammas-heer” (Hulshof uit Zieuwent)

 B. Heer (bijw): 
1. Heen. “Woor geet ’t heer?”
2. Vandaan. “Woor kump e heer?”
3. Iemand niet tegenspreken. “Doot ter maor met heer.”
4. “’t Geet ter toch heer.” Er is toch een (feest) lawaai.

 C. Maole: Vaars. “Door he’j ne beste maole lopen, Bannat.”

Om Wild eten in de Achterhoek bij 
een nog breder publiek onder de aan-
dacht te brengen, hebben de Horeca 
inspiratie Maatschappij (HIm+) te 
Doetinchem en de DRU Cultuurfa-
briek te Ulft het initiatief genomen 
om in samenwerking met de Stich-
ting Achterhoek Toerisme en een 
groot aantal partners het culinaire 
evenement Doe eens wild!  te organi-
seren. Promotie van de Achterhoek, 
het wild eten, de mooie streekpro-
ducten en de verscheidenheid aan 
restaurants zijn de drijfveren. De 
restaurants en leveranciers van Wild 
eten in de Achterhoek staan hierin 
centraal. Het evenement is bedoeld 
om het Wild eten in de Achterhoek 
nog meer op de kaart te zetten en de 
restaurants en leveranciers individu-
eel de gelegenheid te geven nieuwe 
en bestaande gasten te ontmoeten en 
aan zich te binden. Op zaterdag 17 

en zondag 18 november 2012 vindt 
het grootste wildevenement van de
Achterhoek plaats in de industriële 
SSP hal op het Dru Industriepark in
Ulft. Liefhebbers van wild eten, lek-
kere wijnen, koken, cultuur en ge-
zelligheid kunnen hun hart ophalen
tijdens dit 2-daags culinair topfes-
tijn. Kijk voor verdere informatie op:
www.doe-eens-wild.nl

Doe Eens Wild!
Regio - In 2012 is het voor het 
32ste achtereenvolgende jaar dat 
de (hotel-) restaurants het spot-
licht op najaar en winter en de 
Achterhoek richten. Dan kan er 
namelijk bij 27 restaurants ge-
noten worden van een keur aan 
wildgerechten uit eigen tuin, de 
Achterhoek.

Het Jacques Thibaud Ensemble is 
ontstaan uit een samenwerking tus-
sen het Jacques Thibaud Trio uit 
Berlijn en de Nederlandse fluitiste 
Eleonore Pameijer. Na een aantal 
jaren van succesvolle optredens op 
internationale podia, maar ook in 
Het Concertgebouw, is besloten om 

samen een vast kamermuziekensem-
ble te vormen. Op het programma 
in Zelhem staan werken van Haydn, 
Tscherepnin, Polak, Mozart, van Reg-
teren Altena en Beethoven. 
Het concert begint om 20.00 uur. 
Nadere informatie op de website: 
www.kamermuziekzelhem.nl

Stichting kamermuziek Zelhem

Jacques Thibaud Ensemble

Zelhem - Op zondagavond 25 november treedt het Jacques Thibaud En-
semble op in cultureel centrum De Brink aan het Stationplein 12. Dit 
ensemble, bestaande uit dwarsfluit, viool en cello, streeft er naar de 
kamermuziektraditie van het traditionele repertoire te combineren 
met nieuwe werken.

De workshop wordt gehouden van 
14.00 uur tot 16.00 uur. Er worden 
engeltjes van klei gemaakt, die daar-
na op allerlei manieren versierd kun-
nen worden: met kraaltjes, lapjes, 
verf enzovoorts. De kosten voor deze 
workshop, inclusief materialen zijn 
10 euro. 
U kunt zich aanmelden in de biblio-
theek van Hengelo of telefonisch op 
nummer: 0575-463920. Graag snel 
reageren want er is plaats voor acht 
personen.

Workshop 
Kerstengeltjes 
maken in 
 bibliotheek 
Hengelo
Hengelo - Met sommige dingen 
kun je niet vroeg genoeg begin-
nen. Kerstengeltjes maken, is er 
daar één van. Op vrijdagmiddag 
23 november geeft Loesje van de 
Laan een workshop kerstengel-
tjes maken, in bibliotheek Hen-
gelo.

Door het juiste aantal sleutels te ra-
den maakte je kans op een gratis lid-
maatschap. Het juiste aantal was 40! 
Carla Sueters uit Zelhem is de geluk-
kige winnares van de hoofdprijs.
Ook zijn er enkele troostprijzen be-
schikbaar gesteld. De prijswinnaars 
hiervan hebben reeds bericht ontvan-
gen.

Carla Sueters uit 
Zelhem wint gratis 
lidmaatschap
Hengelo - Het team van sportcen-
trum AeroFitt uit Hengelo was 
dit jaar op de Herfstfair in Zel-
hem aanwezig.

Door het werken met kleine groe-
pen ontstaat er een intieme sfeer, 
waarin Renée goed kan letten op de 
uitvoering van de oefeningen en de 
houdingen, zodat het effect optimaal 
zal zijn. Het gaat namelijk niet om de 
perfecte uitvoering van de houding, 
maar om het effect wat deze houding 

kan bewerkstelligen. Yoga is niet 
streven naar…, maar het bezig zijn, 
waarbij je je energie laat stromen en 
je gedachtestroom verminderd. 

Hierdoor zorgen inspanning en ont-
spanning voor een betere balans, zo-
wel fysiek als mentaal.

De lessen worden rustig opgebouwd, 
van het losmaken van gewrichten 
tot andere vooroefeningen waarmee 
langzaam naar een houding wordt 
toe gewerkt. 
Mochten er fysieke belemmeringen 
zijn, zal er een passend alternatief 
voor worden gegeven, dus yoga is 
goed voor iedereen, en men leert 
goed naar zijn/haar lichaam te luis-
teren. 

MEER WETEN? 
www.yogacentrumrenee.nl

Persoonlijke aandacht bij 
Yoga Centrum Renee in Zelhem
Zelhem - Na de grote belangstelling voor de gratis proeflessen eind au-
gustus bij Yoga Centrum Renée in Zelhem, zijn er eerst 5 en inmiddels 
6 groepen gestart, waarvan 2 overdag en 4 ‘s avonds. De nadruk ligt 
hier vooral op de persoonlijke aandacht en de lessen in kleine groepen 
van maximaal 8 personen.

Goossens Installatietechniek & Dak-
bedekkingen werkt met zowel bitu-
mineuze als epdm dakbedekkingen. 
Daarbij staan: kwaliteit, deskundig-
heid en de wens van de klant hoog in 
het vaandel.

Door de nauwe samenwerking met 
de leverancier is het zelfs mogelijk 
om 15 jaar productgarantie te verle-
nen, dit in combinatie met een on-
derhoudscontract. Goossens Installa-
tietechniek & Dakbedekkingen werkt 

alleen met hoogwaardige en gecer-
tificeerde producten zodat kwaliteit 
gewaarborgd blijft.
Voor meer informatie of een gratis 
dakinspectie kunt u vrijblijvend con-
tact opnemen via tel. 0575-460500, 

mobiel 06-21248677 of 
email info@goossensinstallatie.nl
website www.goossensinstallatie.nl

Zie ook de advertentie elders in de 
krant.

Goossens Installatietechniek & 
Dakbedekkingen actief in de hele regio
Hengelo - Door de jaren heen is er 
veel vraag gekomen naar diverse 
vormen van dakbedekkingen. 
Hierin is Goossens verder ont-
wikkeld en gecertificeerd om de 
diverse dakbedekkingen aan te 
kunnen brengen en/of te renove-
ren, sinds maart 2007 is Goossens 
Installatietechniek & Dakbedek-
kingen actief in de hele regio.

Quintus D1 - Pacelli/Wessels D1: 10-3
Quintus GC2 - Huissen HV GC4: 6-3
Quintus GC1 - De Gazellen GC1: 12-11
Quintus DS1 - OBW DS4: 9-14

Quintus HS1 - DSC HS1: 20-14
Quintus HS2 - the Flyers HS1: 13-25
Quintus HA1 - Gazellen HA1: 15-15
Udi’96 HB2 - Quintus HB1: 28-2

Uitslagen SV Quintus 
11 november

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



De ‘Winkel ‘ stond er met een kraam 
met daarbij als bijzonderheid dat de 
bezoekers deze morgen een gratis 

kopje koffie kregen aangeboden. 
Ook werd vanuit het publiek de 
suggestie gedaan om wekelijks met 

een kraam op de weekmarkt te 
verschijnen. 
Vanwege het jubileum hoefde de 
Wereldwinkel deze dag geen huur 
aan de marktcommissie te betalen. 
Een geste die zeer op prijs werd 
gesteld.

Zilveren Wereldwinkel Vorden

Vorden - Zoals vorige week in Contact is vermeld, bestaat de Wereld-
winkel in Vorden 25 jaar. Dit werd afgelopen vrijdagmorgen op be-
scheiden wijze op de weekmarkt in Vorden gevierd. Gezien het grote aantal muzikan-

ten van de vereniging was ditmaal 
de Dorpskerk als locatie gekozen. 
In samenwerking met het kerkbe-
stuur was de kerk omgetoverd tot 
een sfeervolle concertzaal met vol-
doende zitplaatsen, die overigens 
in de loop van de avond allen be-
zet bleken te zijn. Voorzitter Ger-
rit Nijenhuis memoreerde in zijn 
openingswoord nog eens de snelle 
en soepele gang van zaken omtrent 
de fusie. ‘ Er staat nu een sterke mu-
ziekvereniging die voorbereid is op 
de toekomst. Ook de grote publieke 
belangstelling laat zien dat de ver-
eniging in Vorden een brede basis 
heeft. Het is wel spijtig dat er geen 
afvaardiging van het college van 
B en W aanwezig is, ondanks het 
speciale karakter van dit concert’, 
aldus Gerrit Nijenhuis.

Harmonie Vorden opende met de 
Montana fanfare. Met dit openings-
nummer werd meteen de toon ge-
zet voor de gehele avond, het klonk 
als een klok. Ladyspeaker Toke Gud-
de leidde vervolgens het publiek op 
de haar bekende wijze door het pro-
gramma. Canterbury Choral is een 
zeer gedragen nummer dat door de 
muzikanten van Harmonie Vorden 
met veel gevoel werd gespeeld. Na 
afloop was het dan ook eerst even 
stil en daarna klonk er een hartelijk 
applaus. Tin Tin is een groot con-
certwerk en vertelt een sprookjes-
verhaal. Voor de muzikanten een 
fikse uitdaging door de vele tempo 
- en maatwisselingen, maar prima 
uitgevoerd.

Zangeres Marieke Visser was bereid 
gevonden om de zangpartij voor 
haar rekening te nemen in: Gabriel-
la’s Song. Een nummer met een 
geheel ander karakter dan het voor-
gaande maar misschien daardoor 
des te opvallender in de uitvoering. 
Aan de vele positieve reacties uit het 
publiek was duidelijk te merken dat 
dit een goede keus is geweest. Voor 
County Derry Air moest Berjan 
Morsink eerst het orkest lager af-

stemmen omdat dit nummer werd 
uitgevoerd in combinatie met het 
orgel in de kerk. Organiste Mirjam 
Berendsen speelde het samen met 
het orkest. Het is een nummer met 
een heel bijzondere opbouw, uit-
eindelijk eindigend in een groots 
samenspel. 

Als laatste nummer speelde het or-
kest Scottisch Dances, het Schotse 
karakter kwam prima uit de verf in 
de kerk. Het optreden van Harmo-
nie Vorden werd beloond met een 
daverend applaus. Na de pauze was 
het de beurt aan Heelsums Harmo-
nie. De gasten werden verwelkomd 
en geïntroduceerd door vice voorzit-
ter Wout Dekkers, tot voor enkele 
jaren lid van dit orkest dat onder 
leiding stond van dirigent Bert 
Noordam. Na twee openingswer-
ken, waaronder Orpheus in de on-
derwereld, werd het repertoire po-
pulairder en werden nummers als 
Anthem, The Cream of Clapton en 
Careles Whisper gespeeld. Besloten 
werd in Franse sferen met A Tribute 
to Edith Piaf en Paris Montmartre 
waarbij dirigent Bert Noordam de 
solo op accordeon speelde. 

Je voelde de Franse sfeer in de kerk, 
alleen het stokbrood ontbrak nog! 
De Heelsums Harmonie was een 
mooie aanvulling op hetgeen voor 
de pauze door Harmonie Vorden 
werd gebracht. In zijn slotwoord 
bedankte Gerrit Nijenhus iedereen 
die heeft meegewerkt aan deze 
mooie culturele avond in Vorden, in 
het bijzonder dirigent Berjan Mor-
sink, die erin is geslaagd om in een 
tijdsbestek van twee maanden een 
prachtig programma in te studeren 
met de muzikanten. Harmonie Vor-
den zal verder op 6 april 2013 een 
avondvullend concert met alle gele-
dingen van de vereniging verzorgen 
in de sporthal in Vorden. 

De Heelsumse gasten sloten de 
avond af met het aanbieden van een 
cadeau en het spelen van de mars 
Arsenal.

Harmonie Vorden 
straalt
Vorden - Nadat op 30 augustus dit jaar de oprichting van Harmo-
nie Vorden een feit was, hebben de muzikanten onder leiding van 
dirigent Berjan Morsink de schouders eronder gezet om een mooi 
muzikaal programma in te studeren. Ondanks het feit dat Harmo-
nie Vorden al op vele evenementen naar buiten is getreden, was het 
tot op heden nog niet gekomen tot een eigen concert. Afgelopen 
zaterdag 10 november was het dan zover.

Op deze bijeenkomst hoopt de heer 
L. Mulder uit Harderwijk een lezing 
te houden met vertoon van beelden 
over het onderwerp ’Christendom en 
Islam’. Dit onderwerp heeft de afge-
lopen jaren veel emoties opgeroepen. 
Is de Islam een wereldgodsdienst of 

een ideologie. Met deze en vele an-
dere vragen hoopt de heer Mulder
een vergelijking te maken tussen het
Christendom en de Islam. Daarnaast
wil de inleider duidelijkheid verschaf-
fen over de vraag wat gelooft een
moslim? Is Allah te vergelijken met
de God van joden en christenen?

Het belooft een interessante lezing 
te worden. Belangstellenden zijn van
harte welkom!

PCOB Vorden spreekt over 
Christendom en Islam
Vorden - De PCOB afdeling Vor-
den houdt op donderdag 22 no-
vember in het Stampertje een 
middagbijeenkomst.

Op een mooie locatie in het hartje van Zelhem is sinds 
begin dit jaar psychologenpraktijk ‘de Kiezelsteen’ geves-
tigd. Een sfeervolle psychologenpraktijk die zich specifiek 
richt op begeleiding en behandeling van kinderen en jeug-
digen, hun ouders en het gezin. Sandra van der Werff-
Faay, GZ-psycholoog en praktijkhoudster wil inwoners 
van de gemeente Bronckhorst en omstreken hulp dichtbij 
huis bieden.
Sandra: “Het voormalige hoek-winkelpand aan de Kerk-
weg/Stationsstraat is omgebouwd tot een kindvriendelij-
ke, lichte praktijkruimte met een prettige wachtruimte. 
Het voelt voor de meeste kinderen en ook de ouders het 
prettigst aan als ze hulp krijgen in een bekende omgeving, 
met maar één hulpverlener, die zowel het kind als de ou-
ders begeleidt. Géén grote gebouwen met lange gangen 
met vele deuren, waar steeds weer andere hulpverleners 
proberen te helpen. Ik heb in mijn loopbaan maar al te 
vaak ervaren dat dat niet goed werkt. Heb je een fijne plek 
om in gesprek te zijn of om via spel te werken, dan heb je 
al één grens overwonnen”.
Ouders vinden het over het algemeen al een behoorlijke 
drempel om hulp te zoeken. Sandra hoopt de stap naar 
hulp voor ouders en kinderen te vergemakkelijken. San-
dra: “Het wordt als heel fijn ervaren om in een kleinscha-
lige praktijk terecht te kunnen met een persoonlijke bena-
dering. En vooral als de hulp direct kan starten. Gelukkig 
zoeken mensen steeds sneller begeleiding voor hun kin-
deren. Dat is een goede ontwikkeling, want hoe eerder de 
problemen van nu opgelost kunnen worden, des te beter 
kunnen problemen in de toekomst voorkomen worden. 
Door een snelle inzet van hulp komen mensen weer in 
hun eigen kracht en leren ze ook hoe ze zich beter kun-
nen opstellen bij toekomstige problemen”.
Vanuit haar lange loopbaan in met name grotere geeste-
lijke gezondheidszorginstellingen, heeft Sandra veel erva-
ring opgedaan in het werken met kinderen met specifieke 
ontwikkelingsstoornissen als autismespectrumproblema-
tiek en ADHD en met andersoortige problematiek, zoals 
angst-, gedrags- en schoolproblemen. Ze begeleidde veel 
ouders en bood individuele therapie voor kinderen. Daar-
naast draaide ze ook verschillende groepen. Ze werkte een 
aantal jaren op een gespecialiseerde afdeling voor gezin-
nen. Veel van wat ze daar leerde kan ze nu in haar eigen 
praktijk goed toepassen. Haar interesse in het kind en de 
omgeving als één geheel, groeide onder meer tijdens een 
project voor moeder-babybehandeling waar zij aan ver-
bonden was. Omdat juist in de vroege ontwikkeling van 
kinderen de basis gelegd wordt voor de toekomst, biedt 
zij nu voor deze doelgroep ouder-kind speltherapie aan.
Sandra: “Veel ouders zijn onzeker over hun handelen 
richting hun kind en ervaren problemen in het contact 

met hun kind. Via een gezamenlijke benadering kan goed 
inzichtelijk gemaakt worden wat er nodig is om beter op 
elkaar aan te sluiten en hoe dit bereikt kan worden. Voor 
mij is één ding helder geworden in mijn loopbaan, je kunt 
het kind en z’n omgeving niet los van elkaar zien. Als je 
hulp aan kinderen of jeugdigen wil bieden, is de betrok-
kenheid van de ouders en ook de school heel erg van be-
lang en levert een gezamenlijk groeiproces verreweg het 
meeste effect op. Een bezoek aan school kan bijvoorbeeld 
ook heel verhelderend werken als er zich op school pro-
blemen voordoen”.
In haar praktijk wordt de betrokkenheid van ouders vorm-
gegeven door regelmatig ouderbegeleidingsgesprekken te 
voeren en, indien gewenst, behoren ook gezinsgesprek-
ken tot de mogelijkheid, wanneer ouders of kinderen een 
betere omgang met elkaar wil bewerkstelligen. Volgens 
Sandra geeft het samen zoeken naar verbeteringen hoop 
en meer inzicht in wat de oorzaken van het ontstaan en 
in stand houden van het probleem zijn. Sandra: “Hierdoor 
krijg je zicht op wat er nodig is om problemen op te los-
sen. Vanuit een beter begrip van ieders invloed op het ge-
heel, lukt het om toe te werken naar de gewenste verande-
ringen en kunnen problemen die al langere tijd aanwezig 
zijn opgelost worden. Mensen zijn vaak verrast over hoe 
snel situaties kunnen veranderen en zijn opgelucht als ze 
zien dat er wel degelijk verbeteringen mogelijk zijn, ook 
als zij al van alles geprobeerd hebben en tot dan toe niets 
hielp. Soms zijn een aantal gesprekken al voldoende om 
inzicht te krijgen in de ontstane problemen, de druk te 
verminderen en weer zelf het roer om te kunnen draaien. 
Een kortdurend traject kan daarom voldoende houvast 
bieden om als ouders of kind weer op eigen kracht moei-
lijke situaties het hoofd te kunnen bieden”.
Bij het afronden van een behandeling hoeven, volgens San-
dra, niet alle problemen opgelost te zijn. “Het gaat erom 
dat mensen weer op een goede manier verder kunnen en 
grip hebben op hun eigen handelen en dat van hun kind”.
De doelstelling van de praktijk is om laagdrempelige, 
kwalitatief goede begeleiding te bieden aan kinderen, ou-
ders en bijvoorbeeld leerkrachten met zeer uiteenlopende 
hulpvragen. De hulp kan direct en zonder wachttijd in-
gezet worden. Naast de begeleiding, die vanuit de prak-
tijkruimte geboden wordt, zal ook gekeken worden of er 
samenwerkingsverbanden met scholen tot stand kunnen 
komen, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan het 
bieden van consultatie op scholen of een (groeps)aanbod 
op maat. Voor nadere informatie kunt u terecht op de 
website van De Kiezelsteen, psychologenpraktijk voor 
kind en gezin, www.dekiezelsteen.nl. Voor vragen en/of 
aanmeldingen kunt u Sandra bellen op tel. 0314-844248.

Psychologenpraktijk De Kiezelsteen Zelhem

Bouwen aan kind en gezin!
Zelhem - Wat doe je als ouders, als je merkt dat je 
kind niet lekker in zijn vel zit, als het moeilijk gaat 
op school of als je kind steeds zorgelijker gedrag 
laat zien waar ook de gezinssituatie onder gaat lij-
den? Het zijn problemen waar ouders weinig grip 
op hebben. Psychologenpraktijk ‘De Kiezelsteen’ 
kan een helpende hand bieden door ouders, kinde-
ren en scholen te begeleiden en met hen te zoeken 
naar passende oplossingen en verbeteringen in de 
situatie. Het is belangrijk om het kind zo snel mo-
gelijk weer in z’n normale ontwikkeling te laten 
komen en de belemmeringen zo veel mogelijk weg 
te nemen.
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Kijk op www.mrb-lensink.nl

Alkuplus kunststof kozijnen, deu-

ren, hefschuif-puien en rolluiken. 

Topkwaliteit in uw woning met 

optimale warmte en geluidsisolatie, 

maatwerk, snelle levertijd én... 

een prima prijs. 

Aluminium veranda’s zijn duurzaam en 

praktisch in onderhoud. Thermisch 

geïsoleerd dus geen condensvorming 

aan de binnenzijde. Met een veranda 

geniet u meer, vraag prijsopgave of 

kom eens kijken in onze showroom.

Aluminium vensterluiken geven het 

aanzicht van uw woning klasse. Ze zijn 

warmte-, geluids- en inbraakwerend en 

stellen u in staat zelf het licht te regelen. 

Vensterluiken zijn duurzaam, weers-

bestendig en gebruiksvriendelijk. 

■ Kunststof en aluminium 

kozijnen en deuren

■ Serres en veranda’s

■ (Garage)deuren

■ Vensterluiken

■ Dakkapellen

■ Horren

■ Zonwering 

■ Kunststof grindvloeren

Ruurloseweg 118 - Vorden (‘t Medler) - (0575) 559232 - www.mrb-lensink.nl

Lensink: Kunststof kozijnen,
veranda’s en vensterluiken
zo geniet u meer van uw woning

M  R  B

LENSINK
SHOWROOM OPEN 

Dinsdag en donderdag 

de gehele dag. Op zaterdag 

van 11.00 tot 15.00 uur.

De heer Jan Colijn uit Haaksbergen

Ook meedoen? www.winnenmetweevers.nl

2012

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

www.rolluikenachterhoek.nl

VOORDELIGE
ROLLUIKEN?

KIJK OP

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar





Tel. 0544 476170

BETTING RESSING
TEGELS & NATUURSTEEN

Volg ons op Facebook

MEGA
store
GROENLO

keukens • sanitair • tegels

koopzondag
18 november

11:00 - 17:00 uur

6000m2

showroom 
in de 

Megastore 
aan de N18 

in
Groenlo 

*Keuken incl. werkblad, spoelunit, kraan, rvs eilandschouw en 10 x siemens apparatuur voor 9998,-!!!!

Keuken is te wijzigen in 
maat, kleur en samenstelling 
apparatuur. Rechte-, U- en  
L- opstelling mogelijk.

van 14.855,- nu voor

9.998,-
SIEMENS  
Stoomoven

SIEMENS  
Combi magnetron

SIEMENS  
Espresso koffie center

SIEMENS  
Vaatwasser

SIEMENS  
Gaskookplaat

p

SIEMENS  
Koelkast

SIEMENS  
Vriezer

SIEMENS  
Koffieapparaat

SIEMENS  
Waterkoker

SIEMENS  
Broodrooster

10x Siemens in uw keuken

www.noltekuchencenterno1.nl

Keuken compleet incl. 
10 SIEMENS apparaten:

1. Inloop douche wand

2. Inbouw regendouche therm

3. Geberit inbouwreservoir

4. Drukplaat duo flush

5. Villeroy  & Boch Toilet

6.  Soft close zitting

7.  Design radiator

8.  Design badmeubel 90 cm

9.  Design wastafel kraan

10. Geesa accesiores set

Tel. 0544 760001  

5 3219,-

van 5 4995,-

nu

Stuntprijzen bij Megastore Groenlo

10x MEGA actie

*Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, orders en projecten.

Deze Actie-keuken staat één op 
één opgesteld in de showroom!

Nu op voorraad in 10 verschillende 
natuurlijke kleuren! Breng in deze 
koude dagen de warmte weer 
terug in huis…

van 85,95

          voor  

5 54,95
m 2

10x Ariostea 
“houtenvloer” tegel actie

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 21.00 UURBatterij 10 - 12  Groenlo

WWW.MEGASTOREGROENLO.NL *Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, orders en projecten. Vraag naar de actievoorwaaren in de winkel.
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

AREA SALES MANAGER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO1064928

Werkzaamheden 
De salesafdeling van deze BU bestaat uit 4 Area Sales Managers. 
Daarnaast bestaat het internationale sales kanaal uit lokale verko-
pers en een uitgestrekt wereldwijd agenten netwerk. De Area Sales 
Manager (ASM) wordt verantwoordelijk voor de verkoop van pro-
cesinstallaties in de regio Asia Pacific en een deel van Europa. Hij/
zij zal in deze regio’s zowel bestaande als nieuwe klanten bewerken. 
De klantenkring bestaat uit zowel lokale spelers als multinationals 
in de voedselverwerkende industrie. De ASM is verantwoordelijk 
voor het gehele salestraject; van acquisitie tot dealclosing. Je 
bewerkt eindklanten, ingenieurs, overheden en toeleveranciers, 
stuurt agenten aan, wordt ondersteund door een team met gedre-
ven en betrokken sales engineers, je houdt markt- en concurrentie 
ontwikkelingen in de gaten en weet deze te vertalen in commerciële 
kansen. Je bent commercieel gedreven en weet tot concrete deals 
te komen. De ASM weet vanuit ervaring verder vorm te geven aan 
de groei en ontwikkeling van het toegewezen gebied. De verkoop-
trajecten zijn veelal complex en langdurig.

Functie eisen 
-  HBO werk- en denkniveau richting techniek;
-  Ruime ervaring met internationale verkoop van procesinstallaties;
-  Affiniteit met (afval) water is een absolute pré;
-  Commercieel gedreven, senior en ondernemend;
-  Reisbereidheid (circa 50%).

CALCULATOR/WERKVOORBEREIDER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VMK1064535 

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van diverse 
soorten plaatwerk. Er wordt gewerkt met ronde buizen, vierkante 
buizen, bochten, verloopstukken, T-stukken etc. Technisch inzicht 
is een vereiste, net als het kunnen lezen van tekeningen. Verder 
assisteer je bij het maken van offertes en nacalculaties en het 
berekenen van kostprijzen.

Functie eisen
-  MBO+/HBO, verkregen door opleiding of ruime werkervaring;
-  Ervaring met plaatwerk (precisie plaatwerk);
-  Affiniteit met techniek;
-  Zelfstandig kunnen werken.

TECHNOLOOG M/V  
Omgeving Steenderen - Fulltime - vacaturenr. VCP1064352

Werkzaamheden
Het realiseren van verbeteringen op het gebied van kwaliteit en 
technologisch rendement en het organiseren van kwaliteit- en 
rendement bewaking Technisch/technologisch rendement. Je geeft 
adviezen die leiden tot verhoging van het technisch en technolo-
gisch rendement Kwaliteitszorg. Je bent verantwoordelijk voor een 
kwaliteitssysteem voor het bedrijf dat voldoet aan intern en extern 
gestelde eisen met betrekking tot kwaliteitsborging. Je bent ver-
antwoordelijk voor een review waarin het technologisch resultaat 
en (de consequenties van) technologische procesaanpassingen 
in het achterliggende jaar en voorstellen tot verbetering voor het 
komende jaar vermeld staan. Je bent verantwoordelijk voor een 
continue verbeterspiraal voor product en proces, het doen van 
voostellen, het stimuleren van verbetermanagement, leidinggeven 
c.q. deelnemen aan projecten, de organisatie en bemanning. Je 
bent verantwoordelijk voor een efficiënte uitvoering van het aan het 
laboratorium toegewezen werkzaamheden, het instrueren, motive-
ren en beoordelen van laboranten. Je geeft adviezen die leiden tot 
beperking van verliezen in het gehele productieproces. Je verzorgt 
efficiënte rapportage aan belanghebbende en controlerende instan-
ties zowel in- als extern.

Functie eisen
-  HBO/WO werk- en denkniveau richting proceskunde, levensmid-

delen- en/of chemische technologie;
-  Relevante werkervaring als (proces)technoloog in een complexe 

procesomgeving;
-  Gedreven, energiek, enthousiast, analytisch, oplossingsgericht.

PRODUCTIEPLANNER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VVN1064631

Werkzaamheden
Als Planner ben je de spin in het logistieke netwerk van de afdelin-
gen Inkoop, Productie, Verkoop en het Magazijn, zowel in binnen- 
als buitenland. Je bent medeverantwoordelijk voor het behalen van 
de gestelde voorraadtargets. Je gaat de productieplanning en voor-
raadtargets opstellen, onderhouden en bewaken. Verder verwerk je 
de administratie rondom de productie output en verzorg je de infor-
matie over levertijden aan de afdeling verkoop. Tot slot onderhoud 
je productiegegevens, zoals stuklijsten en bewerkingen in het ERP 
systeem en speel je een actieve rol in logistieke verbetertrajecten. 

Functie eisen
- HBO niveau;
- Kennis van logistieke besturingssystemen;
- Kennis van ERP bij voorkeur SAP.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

INTERNATIONAAL MONTAGELEIDER M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO1060053

Je bent de spil in de realisatie van projecten op locatie bij de klant. 
Hierbij ben jij vanuit het projectteam verantwoordelijk voor het 
traject van projectvoorbereiding tot en met eindrapportage na ople-
vering van het project. Je bent verantwoordelijk voor het montage-
budget en uitvoering van het project met lokale inhuurkrachten. 
Je bent het visite kaartje van deze gerenomeerde opdrachtgever bij 
de klant en je bent in staat om de belangen van de klant en de op-
drachtgever op een juiste en correcte manier te vertegenwoordigen. 
Per project verblijf je gedurende langere tijd (maximaal 6 weken 
aaneengesloten) op locatie bij internationale opdrachtgevers.

Je hebt een werktuigbouwkundige opleiding op een MBO+/HBO 
niveau met basis-kennis van elektro- en besturingstechniek. Daar-
naast heb je ook aantoonbare kennis van pneumatiek, hydrauliek en 
aandrijftechniek. Je bent praktisch ingesteld en voert, indien nodig, 
samen met de groep mechanische werkzaamheden uit. Je hebt 
minimaal 3 jaar relevante werkervaring en bent bereid veelvuldig 
te reizen. Je bent als supervisor een doorzetter met verantwoorde-
lijkheidsgevoel en aanpassingsvermogen. Je bent in staat helder te 
communiceren met de klant en het projectteam. Je beschikt over 
leidinggevende vaardigheden. Je spreekt de Engelse en Duitse taal.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer 0575 - 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

Verschillen tussen vrouwen en 
mannen
De stadia waarin de kaalheid ver-
loopt, zijn voor vrouwen en man-
nen verschillend. Mannen verliezen 
haar op de kruin, krijgen inhammen 
en houden uiteindelijk een kransje 
haar over aan de rand van het verder 
kale hoofd. Vrouwen worden diffuus 
kaal op het middengedeelte van het 
hoofd, vanaf de kruin naar voren toe. 
Daar komt bij dat het haar van alle 
vrouwen na de menopauze dunner 
wordt onder invloed van hormoon-
veranderingen.

Tijdelijke kaalheid
Soms is hevig haarverlies tijdelijk. 
Bijvoorbeeld na stress, koorts of een 
streng dieet. Als gevolg van de auto-
immuunziekte alopecia areata kun-
nen ronde, kale plekken op het hoofd 
ontstaan. Vaak keert het haar binnen 
een jaar terug, maar in sommige ge-
vallen gebeurt dat om onbekende re-
den niet.
Tijdens een zwangerschap valt vaak 
minder haar uit, door de verhoogde 
concentratie oestrogenen. Wanneer 
de hoeveelheid oestrogenen na de 
bevalling weer normaliseert, valt het 
haar alsnog versneld uit.
Ingrijpend is de totale haaruitval na 
chemokuren. Zodra de kuur uit het 
bloed is, begint het haar meestal 
weer normaal te groeien.

Onderschat probleem
Schattingen over het aantal vrouwen 
dat kampt met haaruitval lopen uit-
een van 6 tot 15 procent voor de me-

nopauze en 25 tot 50 procent erna. 
Volgens deskundigen is het een on-
derschat probleem dat het welbevin-
den van vrouwen sterk beïnvloedt.
De eerste tekenen van kaalheid zijn 
dat de hoofdhuid door het haar zicht-
baar begint te worden, een breder 
wordende middenscheiding en een 
paardenstaart die drastisch afneemt 
in dikte. Een slimme coupe is dan een 
eerste oplossing om de uitgedunde 
plekken te camoufleren.

Haarwerk
Als het haar echt weg is, kan een 
haarwerk uitkomst bieden. Maar 
wat is een haarwerk eigenlijk? Vaak 
denkt men direct aan een hele pruik 
en weet men bijvoorbeeld niet dat er 
zo’n 30 tal mogelijkheden zijn om 
`plaatselijke` dunne plekken te ver-
bergen. Wij noemen deze haarwer-
ken Top Fillers.
Een luisterend oor en een bij u pas-
send advies is bepalend voor u en uw 
zelfvertrouwen. De Gelderse Pruiken-
maker heeft zich daarin gespeciali-
seerd. De juiste informatie krijgen is 
voor u essentieel.

Persoonlijk advies
Wilt u eens met ons van gedachten 
wisselen? Wij adviseren en helpen u 
graag.

U kunt uw vragen stellen middels 
een e-mail naar: info@vraaghetde
geldersepruikenmaker.nl
Uw vraag wordt vertrouwelijk en di-
rect behandeld. U krijgt snel een ant-
woord.

Advertorial

De Gelderse Pruikenmaker

Deze Week: “Dun haar”
Kaalheid is niet uitsluitend een mannenprobleem. Ook vrouwen kun-
nen hun haar verliezen. Er is wat tegen te doen, maar wondermidde-
len bestaan niet. Hoe meer hoofdhaar een vrouw heeft hoe beter. Dat 
valt althans op te maken uit de ideaalbeelden van vrouwen met veel, 
volumineus haar, die ons dagelijks in reclames worden voorgescho-
teld. Geen wonder dat kalende vrouwen het moeilijk hebben en van 
alles willen proberen om hun haaruitval te stoppen of te maskeren.

Jaarboek Achterhoek & Liemers             
Nu te koop:
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Historische Vereniging Achterhoek en Liemers

26-10-12   12:39
Historische Vereniging Achterhoek en Liemers
v/h Oudheidkundige Vereniging De Graafschap

OPGERICHT IN 1925

Verkrijgbaar bij 
Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers, 
uw boekhandel, 

alle vestigingen van 
Weevers Grafi media 

of via de webwinkel van het 
erfgoedcentrum 

www.ecal.nu

€ 18,95

  Met als thema:kastelen en havezathen



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 46 van

12 t/m 17 novemberwww.ah.nl

H E N G E L O 

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


