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In Vorden niets van dat alles, daar 
werden Sint en zijn Zwarte Pieten za-
terdagmiddag hartelijk verwelkomd. 
Honderden kinderen (nog meer dan 
in 2012) met ouders en grootouders 
waren naar het station gekomen 
waar de Sint met de trein van kwart 
over één arriveerde. Vorig jaar kwam 
hij te paard vanuit de bossen bij kas-
teel Vorden aanstruinen, maar zo liet 
de Sint weten, reizen met de trein is 
toch ook wel comfortabel. De Goed-
heiligman had nog niets aan charme 
ingeboet, hij nam alle tijd om een 
praatje met de kinderen te maken 
en tekeningen in ontvangst te ne-
men. En dan de Zwarte Pieten met 
de prachtige namen zoals Ronaldo 
de Hoofdpiet (niet te verwarren met 
Christiano Ronaldo. Sint kent Chris-
tiano uiteraard heel goed, want bei-
den wonen en werken in Madrid). “Ik 
ga wel eens een kijkje nemen in het 
Bernabeu Stadion. Christiano speelt 
bij Real Madrid bijna net zo goed, als 
toen ik jong was”, aldus Sint.
Behalve dus Hoofdpiet Ronaldo, wa-
ren ook de andere Pieten zoals Jes-
sica, Rodrigo, Majorica en Herbie 
enorm blij weer in Vorden te zijn. 
Zij strooiden met pepernoten en 
haalden de gekste capriolen uit, tot 
groot enthousiasme van de kinderen. 
Ze bleken over een puike conditie te 
beschikken. “Dat moet ook wel, want 
dat lopen over de daken vergt veel 
lenigheid. Gelukkig hebben we trai-
ning gehad van Epke Zonderland”, zo 
sprak één van de Pieten. Het duurde 
bijna drie kwartier alvorens de Sint 
de koets met de twee Friezen had be-
reikt voor een rit via de Burgemees-
ter Galléestraat naar Kulturhuus 
Het Dorpscentrum. De muziekver-
eniging Harmonie Vorden die hem 
vergezelde, trakteerde de aanwezi-
gen bij het NS station op een bonte 
potpourri van Sinterklaasliedjes. Een 
paar Zwarte Pieten bleken ook muzi-
kaal een talent te zijn. Zij namen de 
‘stokjes’ voor even van de drummers 
over en trommelden er lustig op los. 
De minirettes van de Harmonie ver-
maakten het publiek met enkele leuk 
uitgevoerde dansjes.
In Kulturhus Het Dorpscentrum was 
ook Fred de Graaf, waarnemend bur-
gemeester van de gemeente Bronck-
horst aanwezig. Hij en uiteraard ook 
de Sint, werden welkom geheten 
door Marcel Leferink, voorzitter van 
de Vordense Ondernemers Vereni-
ging (VOV). Het werd in de volle zaal 
met medewerking van de Peperno-
tenband een geweldige happening. 
Behalve de Sint, bleek ook Fred de 
Graaf een groot kindervriend te zijn. 
Hij liet zich samen met de kinderen, 
niet onbetuigd bij het zingen van al-
lerlei Sinterklaasliedjes. Voor de Sint 
toch wel een inspannende zaterdag 
want hij bracht ook nog een bezoek 
aan de woonzorgcentra De Zon en 
GGNet. In het buurtschap Kranen-
burg bracht Sint een bezoek aan 
school De Kraanvogel. Ook daar viel 
hem een warm onthaal ten deel.
Zondagmorgen spraken we Sint nog 
even. Hij genoot op dat moment van 
een warm bad. “Daar was ik na al die 
vermoeienissen van zaterdag echt 
wel aan toe. Heerlijk om even te ont-
spannen. Ik word natuurlijk een jaar-

tje ouder en dan vraagt ‘het lijf’ om 
een goede verzorging”, zo sprak Sint. 
Over de ontvangst was hij supertevre-
den. “Ook ik heb in Spanje natuurlijk 
wel gelezen over de discussies om-
trent mijn Pieten. In Vorden was de 
ontvangst als vanouds: hartverwar-
mend”, zo sprak Sint die ook met een 
goed gevoel terugkijkt op het bezoek 
aan de zorgcentra. “Heel leuk om al 
die ‘oude’ Vordenaren weer terug te 
zien en wat zo grappig was, ik werd, 
hoewel bescheiden, ook nog toege-
zongen”. Ook vertelde Sint dat de 
kwakkelende economie (die gelukkig 
sinds deze week een kleine opleving 
kent) toch wel invloed heeft op zijn 
inkoopgedrag .
Daarover zegt hij: “Ik moet net als 
iedereen tegenwoordig goed op de 
centjes letten. Heeft ook te maken 

met de verlanglijstjes van de kinde-
ren. Ze vragen doodleuk een laptop, 
een iPad en meer van die dure dingen 
en daar kan ik natuurlijk niet altijd 
aan voldoen. Toch krijgt ieder kind 
een cadeautje van mij en die zijn bij 
de winkeliers in Vorden ruimschoots 
voorhanden”, aldus de Sint die op de 
vroege morgen van 6 december weer 
terug gaat naar Spanje. “Voor de aan-
komst in Vorden, kwam ik zaterdag 
eerst met de boot in het noorden van 
het land aan. Daar zongen ze ‘Er gaat 
niets boven Groningen’, dat kun je 

ook zeggen over het mooie dorp Vor-
den, maar eerlijk is eerlijk: voor mijn 
stramme botten gaat er niets boven 
de Spaanse zon. Dan doe ik weer zo-
veel energie op dat ik volgend jaar 
weer uitgerust in Vorden mijn ver-
jaardag kan vieren”, aldus een goed-
gemutst

Zwarte Pieten verkeren in puike conditie

Sinterklaas geniet met volle teugen van 
aankomst in Vorden
Vorden - Afgelopen vrijdag een grote kop op de voorpagina van een 
landelijk dagblad met de tekst: “Sint wordt extra beveiligd. Politie 
op scherp tegen mogelijke relschoppers”. Het moet toch niet gekker 
worden, komt de grote kindervriend met zijn knechten in Nederland 
op bezoek om hier zijn verjaardag te vieren met al die lieve kinderen 
en dan staat de politie ‘op scherp’! De discussie over de Zwarte Pieten 
heeft in Nederland heel wat los gemaakt, zo blijkt.
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Koopzondag

Onderneem’t in Vorden

Op deze manier bent u er namelijk zeker van dat uw kerstmenu gezien wordt. Vanaf week 

48 bieden wij u wekelijks de mogelijkheid tot het voordelig plaatsen van uw kerstmenu. 

Zo voordelig zelfs dat u kunt profi teren van een gratis advertentie (na een 3e plaatsing). 

Hiernaast treft u het tarief en de bijbehorende kortingen aan. 

Meer informeren & reserveren:

Jan Marinissen, Bas Bloem en Dyanne Schiphorst

advertentie@contact.nl of tel. 0575-551010

www.weevers.nl

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukkensign afterpress

Kondig op tijd uw heerlijke kerstmenu aan...

ZONDAG 
OPEN

Kerkhoflaan 11
7251 JW  Vorden

www.hetkacheltje.nl
Houtkachels, Pelletkachels,

gaskachels en haarden.

DE MODEHAL
www.facebook.com/demodehalvorden

    

Industrieterrein
Werkveld te VordenKERKHOFLAAN 3c

Open: Donderdag van 10.00 tot 18.00 uur
 Vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
 Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

ACTIE VAN DE WEEK: Bij € 75,00 GRATIS UITGEBREIDE 
FRUITTAS t.w.v. € 5,00 van REINIER & LEONIES.

Kleding vanaf € 5,00; Tassen € 5,00; Grote maten;
Shawls € 2,50; Sieraden vanaf € 2,50; Slippers € 5,00.

KOMEND WEEKEND: 2 HALEN = 3e GRATIS!
NEEM EEN NIEUWE KLANT MEE EN ONTVANG 10% EXTRA KORTING!!!
NOTEER: 24-11 KOOPZONDAG VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

HAPJE - DRANKJE - LIVE MUZIEK - KORTINGSACTIES - ETC.

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

3.49 0.69

Dikke
vleesribben
per kilo

Split-
erwten
500 gram
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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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts 
23 - 24 november G.M. Wolsink, Laren (0573) 40 21 24.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

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

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

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

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

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

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

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

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

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

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

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

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

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

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

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

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

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

of (06) 22 92 96 30.

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

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

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

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 24 november 10.00 uur, Laatste zondag kerkelijk jaar, 
ds. J. Kool en ds. M. Onderwaater.
19.00 uur in de Dorpskerk, Zangdienst ”Vorden zingt”.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 november 10.00 uur, Laatste zondag kerkelijk jaar, 
ds. F.W. Brandenburg.
19.00 uur in de Dorpskerk, Zangdienst ”Vorden zingt”.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 24 november 10.00 uur, Laatste zondag kerkelijk jaar, 
ds. Deddie v. Alphen, m.m.v. Derrie & Elsitha.

R.K. kerk Vorden
Zondag 24 november 9.30 uur, Eucharistieviering, - Ceciliafeest, 
em.-priester J. van der Meer.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 november 17.00 uur, Eucharistieviering – Cecilia-
feest, Zandbelt, Dames-/herenkoor. 
Zondag 24 november Geen viering.

Weekenddiensten

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Dagmenu’s 20 november t/m 26 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 20 november
Mosterdsoep / Karbonade de Rotonde met aardappelen, rauw-
kostsalade 

Donderdag 21 november
Hutspot met hachee en zuurgarnituur / Tiramisu met slagroom

Vrijdag  22 november
Wildbouillon/Kabeljauw met mosterdsaus, gebakken aardappelen 
en groente

Zaterdag 23 november (alleen afhalen / bezorgen)
Gehaktbal met jus, frieten en rauwkostsalade / IJs met slagroom

Maandag 25 november
Gesloten 

Dinsdag 26 november
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade / 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

DutZ vaasje ‘Evita’ nu voor € 9,95

Bij besteding vanaf € 40,- aan sieraden  
red carpet queen nagellak cadeau.

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden
0575-551334  www.davorta.nl

www.facebook.com/davorta

VOLG
ONS
OP
FACEBOOK

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

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

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

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en aktie’s!

Kado tip! Doe het met een streekproducten pakket!!

Giezer-Wilderman stoofperen kilo 1.00
Clementine Mandarijnen 25 voor 2.00

Volop Boerenkool zo vers van `t land
 deze week kilo 1.00

Prei nu 500 gram 0.49
  o.a.  Doré Nicola Victoria aardappelen 

deze week  10 kilo 3.50



Abba Vader, U alleen 
U behoor ik toe

Tot ons grote verdriet is overleden onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma

Gerritje Rouwenhorst-Haaring
weduwe van Herman Alfred Rouwenhorst

24-01-1926 14-11-2013

Wij zijn dankbaar voor alle liefde en goedheid, die 
we van haar mochten ontvangen.

 Tiel:  Leida Leutscher-Rouwenhorst
  Ron Leutscher
 Delden: Wim Rouwenhorst
  Truus Rouwenhorst-Berendsen
   Herman
   Willem
   Fredrike
 Keijenborg: Henk Rouwenhorst
  Margreet Rouwenhorst-Hissink
   Maartje en Frank
   Elina
   Alfred 
   David
 Wierden:  Gerrit Rouwenhorst
  Yvonne Rouwenhorst-van Tuil

Steintjesweide 1, 7255 DP Hengelo Gld.

De herdenkingsdienst en de begrafenis hebben op 
dinsdag 19 november te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

Na een leven van werken en plicht, toenemende 
beperkingen, ongemak, pijn en verdriet, is 
onverwachts van ons heengegaan mijn lieve man, 
onze vader en opa

Wim Krijt
28 januari 1940 15 november 2013

 Rieki Krijt-Hissink

 Jan en Henny

 André †

 Karin en Peter
  Ilse en Danny
  Aniek
  Paulien

“Waaijenberg”
’t Heegken 7, 7251 PW Vorden.

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

Omringd door degenen die hij lief had, is in zijn eigen 
vertrouwde omgeving vredig ingeslapen onze lieve pa  
en opa

Gerrit Brummelman
Weduwnaar van Ans Brummelman - Heida

Eerder weduwnaar van Joke Brummelman - Jolink

in de leeftijd van 81 jaar.

Gerco
Erik en Yvonne
   Anouk, Lize

René en Patricia
   Gijs, Teun

11 november 2013
Vorden, Nieuwstad 32
Correspondentieadres: Leemgoor 2
 7251 VP Vorden

Onze bijzondere dank gaat uit naar huisarts 
G.A. de Jong en alle medewerkers van De Wehme 

voor hun liefdevolle verzorging.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de 
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Telefoon: 0575 - 55 27 49
(24 uur per dag, ook in het weekend)

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

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 
eigen wensen te bespreken. 
Wij denken graag met u mee.

Zondag  24  november

Grote Wintermarkt
bij De Heksenlaak  

(in de zalen van De Heksenlaak in Barchem)

Kom naar Zwiep voor sinterklaas-

cadeautjes, kerstkaart en cadeau-

tjes voor de komende feestdagen, 

kerstdecoratie hobby ideeën of 

gewoon voor de gezelligheid. 

De beurs is geopend voor publiek 

van 10.00 tot 17.00 uur. De 

entree bedraagt twee euro,  

kinderen tot 12 jaar gratis.

 www.hobbybeurs.com en  

www.facebook.com/winterenadventsmarkt

In alle rust is overleden in zijn Heer en Heiland onze 
lieve broer, zwager en oom

Gerrit Brummelman
in de leeftijd van 81 jaar.

Ab en Diny Brummelman
Tonnie en Herman † Brummelman
Nelly en Jo Tekelenburg
Hans en Thea Brummelman
J. Jolink †
C. Jolink-Rouw
Neven en nichten

Vorden, november 2013

Pelle van Baaren
geboren op 13-11-2013

Geboren om voor altijd lief te hebben,

onze prachtige zoon en broertje

Maarten, Manon en Lasse

Koekoekstraat 12 a

7233 PB Vierakker

We staan niet altijd stil
bij het woord “samen”.
Maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is.

Tot ons grote verdriet, is midden in haar 
bruisende leven, geheel onverwachts van  
ons heengegaan mijn lieve vrouw, moeder en 
onze oma

Thea 
van de Sanden - Manders

echtgenote van Hans van de Sanden

* Cuijk,  † Vorden, 
21 maart 1940 14 november 2013

   Hans
      Louk en Karin
       Amelie, Willem

Zutphenseweg 77
7251 DJ  Vorden

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op 
woensdag 20 november om 12.00 uur in de 
aula van crematorium de Omarming, 
Voorsterallee 95 te Zutphen.

Na afloop van de plechtigheid ontmoeten wij u 
graag in de koffiekamer van het crematorium.Afgelopen zaterdag, 16 november, hebben wij de 

laatste eer bewezen aan onze zeer gewaardeerd  
medebestuurslid, de heer

Gerrit Brummelman

Vele jaren heeft de heer Brummelman voor onze 
kerk grote inzet en betrokkenheid getoond.
Wij hopen dat de kinderen en kleinkinderen kracht 
mogen vinden om dit verlies en gemis een plaats te 
kunnen geven in hun leven.

College van kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk 
Vorden

A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
18

-1
1-

20
13

 t
/m

 2
3-

11
-2

01
3.

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 3 malse kogelbiefstukken

GRATIS Croma

SPECIAL

‘Bak’steentjes

100 gram 150

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram runderrookvlees

GRATIS 100 gram selderijsalade

KEURSLAGERKOOPJE

Kip 
filet

4 enkele 598

MAALTIJDIDEE

gebraden 
Spare ribs

500 gram 550
D J Vlogman k l
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MAALTIJDIDEE

gebraden 
Spare ribs

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

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT
Ajam Pangang
bij 500 gram BAKJE WITTE RIJST GRATIS

 Coaching  Coaching in persoonlijke en 
professionele ontwikkeling

 Communicatie  Coaching in communicatieve
  vaardigheden

 Lichaamswerk   Coaching met je lichaam
  als basis

www.cirkelvan3.nl  06-245 399 88

De Gaikhorst 52, Warnsveld



Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

AUTO TE KOOP

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

Ik sta op voor 
mijn man Hipke
 Anneke Nieboer (57)

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelink-hau-

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

51 60 15 16.

Sint en piet bestellen dan dit

nummer bellen 0314-620600

of 06-10110280 na 19.00 uur

Welk ouder echtpaar/alleen-

staande zou hulp kunnen ge-

bruiken bij huishoudelijke za-

ken, bij het koken, en/of met

de boodschappen? Dan kan

ik uw rechterhand zijn. Tel.

0626026083.

Te huur: mooie praktijk/atelier-

ruimte van 30m2. Met gebruik

van gezamenlijke keuken, toi-

let en wachtruimte. Huurprijs

375,- euro per maand (dit is

inclusief water/electriciteits-

kosten en wifi). Voor meer

informatie: Symone Boerstoel,

06-27 623 953 of symone.

boerstoel@planet.nl

R e u r l s e

Midwinterhoornwandeling

Zondag 1 dec. a.s. van 10.00

-16.00 uur bij

Pannenkoekboerderij De

Heikamp. Zie voor uitgebreide

i n f o r m a t i e

www.vvvhartjeachterhoek.nl

Keuze uit 3 nieuwe routes:(4)

7, 15 en 20 km.Volw. € 3,50

kind. € 1,50 inl. VVV Ruurlo tel.

0573 453926

Duitse Staande Korthaar pups,

bruin en bruinschimmel, ing,

ontw, gechipt, paspoort.

Ouders HD vrij en aanwezig.

 Tel:  06 53 70 60 60

De echte Vordense zwarte piet

komt bij u aan huis, bel en

reserveer 06 51209778

De echte Vordense zwarte piet

komt bij u aan huis, bel en

reserveer 06 51209778

Botmeting in praktijk Jose la

Croix,Baak,0575-560381 op

25 en 26 november

Heeft u ze al, de IJSBAAN-

ABONNEMENTEN voorver-

koop vergeet het niet!!

Meer informatie: Dagen en Tij-

den op www.ijsbaan-vorden.nl

Paardensieraden bij Bruna

Vorden. Ontworpen door ate-

lier NIC-Leather. Ideaal ge-

schenk voor de feestdagen.

Koopzondag op 24 november van 12.00 t/m 17.00 uur. 3 en 4 december extra koopavond 
tot 20.00 uur. Donderdag 5 december winkels open tot 17.00 uur

Sint-Nicolaasactie 
 van de Vordense Ondernemers Vereniging

Kras drie dezelfde afbeeldingen en 

maak kans op een waardebon van 

€ 50,-, € 20,-, € 10,- of € 5,-!
Deze Sint-Nicolaasactie duurt van: 

Maandag 11 november t/m Zaterdag 7 decemberVizier op Vorden

Deelnemers Sint-Nicolaas actie 2013

Sinterklaas slaapkamer
Ben jij ook benieuwd waar Sinterklaas slaapt? 
En waar al die cadeautjes worden ingepakt? 
Of wil je misschien met piet op de foto..... 
Kom gerust een kijkje nemen in de slaapkamer 
van Sinterklaas in het Kulturhuis Vorden “Het 
Dorpscentrum”.
Geopend: 20 en 27 nov. 15.00 tot 16.30 u.

Sint-Nicolaasactie van de 

Vordense Ondernemers Vereniging

Kras alle drie de vakjes open

en win een prijs bij drie 

dezelfde afbeeldingen.

Vizier op Vorden

Meer dan

1100 extra 

prijzen beschikbaar

gesteld door

meerdere 

ondernemers.

Bij elke € 10,- onvangt u 
een kraslot.

U kunt uw winnende lot omwisselen voor een 
waardebon bij Bruna Vordenzwarte piet nodig huren voor

kleine vergoeding neem

contact op met het volgende n

ummer 0653614985

Loods te huur.Werkveld 

Vorden.200m2.voor opslag of 

bedrijfsvoering.Niet geisoleerd

.wateraansluiting en volledige 

verlichting!roldeur,eigen op-

rit.Info Marcel Brandsen 06-

20915727

Te huur Sint en Piet kostuums

DS Design Molenkolkweg 33

Steenderen 0575-452001.

Dichtbij of ver weg ,wit of zwart 

koop een pakje met je hart ! 

een aantal producten koopt u 

nu bij ons voor de helft van 

de prijs Kom dus snel naar de 

Wereldwinkel!!

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 09.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz.

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl of tele-

foonnr: 06-44629049.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574

06-12300129.

FINALE OPRUIMING -50% 3+2 

Zits, stof ecru Van 1398.-  NU 

695.- HELMINK WONEN www.

helminkwonen.nl/vorden.

FINALE OPRUIMING -75%

Elementenwand donker eiken

2.70 mtr breed Van 3368.-  NU

750.- HELMINK WONEN www.

helminkwonen.nl/vorden

FINALE OPRUIMING -50%

3+2+1 Zits, rundleder licht-

bruin Van 2750.-  NU 1375.-

HELMINK WONEN www.hel-

minkwonen.nl/vorden.

FINALE OPRUIMING -70%

Fauteuil in stof Van 825.-  NU 

245.- HELMINK WONEN www.

helminkwonen.nl/vorden



DeBroekriem is een actieve beweging 
die in diverse plaatsen in Nederland 
inspirerende activiteiten en netwerk-
ontmoetingen organiseert voor werk-
zoekenden. Vanaf nu is DeBroekriem 
dus ook in Vorden actief met het or-
ganiseren van activiteiten voor werk-
zoekenden.

In 2013 worden nog twee bijeenkom-
sten van DeBroekriem in Vorden 
georganiseerd. Beide bijeenkomsten 

zullen door de komst van een gast-
spreker veel meerwaarde krijgen.
Op 28 november gaat de bijeenkomst 
over ‘Jouw LinkedIn-profiel’. Bij deze 
bijeenkomst komt LinkedIn en Face-
book expert René Schipper vertellen 
over de do en don’ ts op LinkedIn en 
over hoe je er voor kunt zorgen dat 
potentiële werkgevers jou vinden op 
LinkedIn.
19 december is het onderwerp van de 
bijeenkomst ‘Ken je kernkwaliteiten’. 

Greetje de Goede, coach en organisa-
tie adviseur, zal spreken over het be-
lang van het kennen van je kernkwa-
liteiten en over hoe je deze zakelijke 
en privé in kunt zetten.

Nieuwsgierig naar wat DeBroekriem 
voor jou kan betekenen? Meld je aan 
via www.debroekriem.nl/agenda en 
kom 28 november of 19 december 
vanaf 9.30 uur naar de (netwerk-)bij-
eenkomst bij Brasserie Lettink aan de 
Mispelkampdijk 11 te Vorden. Wan-
neer je eerst behoefte hebt aan meer 
informatie dan kan je mailen naar 
diekeharmsma@gmail.com.

Inspirerende bijeenkomsten voor 
werkzoekenden in Vorden

Vorden - Donderdag 7 november heeft de eerste bijeenkomst van De-
Broekriem in Vorden plaatsgevonden. Negen actieve werkzoekenden 
kwamen bij elkaar voor pit en inspiratie.

Leonie kan buigen op 37 jaar ervaring 
als schoonheidsspecialiste. Ze begon 
bij haar vader in de drogisterij te Arn-
hem en had later haar eigen zaak in 
onder meer Zandvoort, Den Haag, 
Elst en sinds begin november dus in 
Vorden.
Ze heeft in al die jaren haar vakken-
nis op peil gehouden en beschikt over 
moderne apparatuur. Aan het merk 
Webecos houdt ze echter altijd vast. 
“Dat is een natuurlijk en dierproef-
vrij product uit Nederland. Een vei-
lig en goed product: ik ben nog nooit 
iemand tegengekomen die er niet te-
gen kan.”
Ze koestert het oude vertouwde, 

maar ontwikkelt zelf ook nieuwe be-
handelingen. Een voorbeeld daarvan 
is Hamam Facial. Daarbij bedekt ze 
het gezicht met pure olijfzeep, scrubt 
ze vervolgens het gezicht om dode 
huidcellen te verwijderen en eindigt 
ze met een oliemassage voor gezicht, 
hals en schouders.  “Het resultaat is 
een stralende huid.” Leonie verkoopt 
ook kistjes waarin alle benodigdhe-
den zitten om zelf  thuis een Hamam 
Facial te doen. “Leuk om cadeau te 
geven.”
Een ander bijzondere behandeling die 
de schoonheidsspecialiste verzorgt is 
de Mini Lift. Deze behandeling geeft 
een geweldige verbetering van de 

huidconditie, die al na één behande-
ling zichtbaar is. Bij een kuur van 
meerdere behandelingen geeft het 
een liftende en verjongende werking.
Voor ieder persoon heeft Leonie een 
passende behandeling. Ze hecht veel 
waarde aan het persoonlijke con-
tact met haar klanten en werkt met 
hoofd, hart en handen, zoals in haar 
logo tot uitdrukking komt. “Je bouwt 
echt een band met iemand op en 
wordt haast kennissen.” Desgewenst 
komt ze ook aan huis bij haar klan-
ten.
Schoonheidsalon So Happy is te vin-
den aan Jachtlust 2, een zijweg van 
de Horsterkamp richting het Knopen-
laantje. Leonie Langenegger werkt op 
afspraak. Telefoon (0575 - 84 73 76)

Voor meer informatie zie de aan-
biedingen in de advertentie el-
ders in deze krant.

Nieuw in Vorden:

Schoonheidssalon So Happy

Vorden - Leonie Langenegger komt Vorden nog een beetje mooier ma-
ken. Ze start naast haar salon So Happy in Elst een schoonheidssalon 
aan het Jachtlust bij haar vriend Wouter Emsbroek. Voor reguliere 
behandelingen, maar ook voor bijvoorbeeld een Hamam Facial of Mini 
Lift kan men bij haar terecht.

Daar word je vrolijk van!

Catering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes  BBQ en Buffetten

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

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

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

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

- Advertorial -

Schuurverkoop met Niveau
Voor het 3e jaar wordt er een Schuurverkoop met Niveau georga-
niseerd in Almen.

Nog maar 2 zaterdagen, dus mis het niet! 
Op zaterdag 23 & 30 november van 11:00 - 16:00 uur. 

Whemerweg 20 in Almen. 
Wij heten u van harte welkom op een van de zaterdagen!

www.servieskast.nl
www.uw-servies.nl

www.marceldespeelgoedman.nl

Kleinere ondernemers moeten 
vaak opboksen tegen al het ge-
weld dat supermarkten over ze 
heen storten, een haast onmoge-
lijke taak om dan een gezonde on-
derneming op te bouwen.
Maar Reinier en zijn partner 
Leonie Ponstein hebben daar 
niet zo veel moeite mee, volgens 
Reinier moet je wat je doet ge-
woon het beste doen en zorgen 
dat alles meer dan perfect is, dan 
gaat het lukken. Lekker simpele 
woorden, maar wat is de praktijk.
Wij hebben in juni ons eerste lus-
trum gehaald, al 5 jaar geldt dat 
we hier aan de overkant van ons 
huidige pand zijn begonnen, we 
wilden toen een feestje bouwen, 
maar als je dat moet doen als de 
hele straat er uit ligt, leek ons niet 
verstandig, daar nu alsnog.

We hebben nu een ander model 
winkel, veel zelfkeuze, iedere klant 
kan pakken wat ze wil, maaaaaar, 
wij lopen heel graag met de klan-
ten mee voor advies en het maken 
van de juiste keuze vertelt Leonie 
die zich in de nieuwe winkel een 
echte gastvrouw voelt.
Je hebt veel prettiger contact met 
de mensen, niet van achter een 
toonbank, maar lekker dichtbij en 
dat werkt gewoon prettig.
Maar er is in die 5 jaar meer ge-
beurt, Reinier is van huis-uit een 
Kok, koken zit in zijn bloed, dat 

is een topverhaal geworden. Veel, 
heel veel buffetten hebben ze de 
de afgelopen jaren gehad en dat 
wordt alleen maar meer.
Dit herfst en winterseizoen heb-
ben we de stampotbuffetten voor 
een aantrekkelijke prijs met daar-
bij een gratis oud Hollands toetje.
Reinier kookt graag zoals zijn oma 
ook kookte, alles met de smaak van 
vroeger, zoals het hoorde te zijn, 
smaak versterkers of zoals Reinier 
het noemde smaakvernielers, ge-
woon echt en ook echt lekker.
Wat hij ook doet is budget-koken, 
gewoon lekker eten dat zeer be-
taalbaar is maar dan wel van de 
hoogste kwaliteit.

Juist daarom heeft hij zich aangeslo-
ten bij een organisatie die de kwali-
teit sterk controleert, deze organisa-
tie de zich “GARANTIE +” noemt 
heeft als doel dat de ondernemers 
het beste verkopen dat mogelijk 
is, niets meer en niets minder.
Reinier en Leonie zien het als een 
soort sterren verhaal, het is op 
hun lijf geschreven, want kwali-
teit is alles wat zij willen.
Wij gunnen dit ondernemerspaar 
alle succes van de wereld en blij-
ven genieten van hun kwaliteit.      

Reinier en Leonie’s groenten 

Galleestraat 6a, Vorden
tel. 0575 - 550850

Gegarandeerd kwaliteit



Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

CAMERA TE KOOP

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Drie weken lang actie bij
Keurslagerij Vlogman.

Geniet van de aanbiedingen op de
strippenkaart drie weken lang.
Laat uw aankoop afstempelen

en bij alle 3 aanbiedingen die zijn
afgestempeld ontvangt u

500 gram RUNDERGEHAKT GRATIS !!!!

Het adres 
voor al uw 

druk- en printwerk!
Naast het leveren van 

offsetdrukwerk 
is Uiterweerd druk & print

uw partner in het printen van 
uw digitale bestanden.

Aktie!
Tot 1 januari 2014 

Tien Euro korting op 
uw Familiedrukwerk 

en Kerstkaarten!!

Vraag vrijblijvend advies of een prijsopgave.

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

E-mail info@uiterweerd.nl
www.uiterweerd.nl

 
Winterpeen 
Per kilo

 

™0.99

0.69

Aanbiedingen geldig van dinsdag 19 t/m zaterdag 23 november 2013

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

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

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

 

 
 Uien  

Net 1 kilo

 

™0.99

0.69

 
Slagers rookworst fi jn 
Per stuk

 

2.29
 
Slagers rookworst fi jn 
Per stuk

 
Winterpeen 
Per kilo

 
 Uien  

Net 1 kilo

 
Sinterklaas Tip:
Geef eens een Giftcard cadeau! 
Kijk in de winkel voor de vele mogelijkheden.



“Mirrewinter op het platteland” 
speelt zich voor een groot deel af in 
de Tweede Wereldoorlog in Markelo 
en omgeving. Het gaat over een boe-
renfamilie, Hennek en Marie met 
hun kinderen Geerke, Getje (“on-
gelukkig geboren”) en de tweeling 
Jantine en Wim. Hennek voelt zich 
gestraft door de geboorte van Getje 
en weigert dan ook de rest van zijn 
leven nog een voet in de kerk te zet-
ten. Marie is een gelovig en bindende 
“staarke”vrouw die het gezin bijeen-
houdt en later ook de nösterige Hen-
nek doet “ontdooien”. 

De emotie van de oorlog en de al-
ledaagse herkenbare beslommerin-
gen tussen man en vrouw komen
sterk tot uiting in de voorstelling die
plaatsvindt op 
Entree: 10 euro, inclusief 1 consump-
tie na afloop.
 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Jan Rietman: 0575-441999
Gerard Schepers :0575-441420 (’s
avonds)
In de Hervormde kerk op dinsdag 19
november, woensdag 20 november,
donderdag 21 november van 19 tot 
21 uur en op zaterdag 30 november
van 10 tot 12 uur.
Ook kunnen op genoemde data be-
stelde kaarten worden opgehaald. In
de kerk ligt ook een intekenlijst waar-
op u kaarten kunt bestellen.
De opbrengst, na aftrek van de kos-
ten, is bestemd voor het onderhouds-
fonds van de Protestantse Gemeente
Wichmond.

Brook Duo treedt op in 
Hervormde Kerk
Wichmond - Dit jaar komt het 
Brook Duo naar Wichmond met 
een door Gert Jan Oplaat uit Mar-
kelo zelf geschreven dialectkerst-
verhaal afgewisseld met dialect-
liedjes.  Om preciest te zijn op 
woensdagavond 11 december om 
20 uur in de Hervormde Kerk, 
Dorpsstraat 16 te Wichmond.

De film beschrijft het leven van twee 
mensen op leeftijd. Als de vrouwelij-

ke hoofdpersoon een beroerte krijgt,
neemt haar man de verzorging van
haar op zich. Hoe moeilijk ook!
Kaartjes voor de film zijn al te koop
bij Bibliotheek Vorden. Op de avond
zelf kunt u ook een kaartje kopen. 
Wij hopen u te ontmoeten bij deze
bijzondere film. De film begint om 
20.00 uur.

Filmavond in Kulturhus 
het Dorpshuis in Vorden
Vorden - Op donderdagavond 21 
november wordt er in het Kultur-
hus het Dorpshuis in Vorden weer 
een filmavond georganiseerd. Dit 
keer een Franse film die diverse 
Oscars heeft gewonnen.

Paulien Tesselaar brengt in haar 
schilderijen gevoel en verstand sa-
men. Haar technische vaardigheid 
opgebouwd door jarenlange ervaring 
en opleiding (Wackers Academie, af-
gestudeerd o.l.v. Sam Drukker, kun-
stenaar van het jaar 2011), is voor 
haar een middel maar geen doel. Zo-
als danseres Anna Pawlowa het zei: 
“Leer de techniek beheersen, vergeet 
die weer en wees echt”. Paulien schil-
dert gewone mensen en gewone han-
delingen, figuratief en ambachtelijk.
Ze gebruikt daarbij het licht- don-
kercontrast als ook kleurcontrasten, 
waarbij ze bewust vereenvoudigt om 
extra kracht bij te zetten. De kracht 
van het ‘gewone’ ontleedt tot arche-
type. In augustus jl. kreeg Paulien 
de publieksprijs ‘Westfriese Rem-
brandt’.
Gert Fris maakt bronzen abstracte 
beelden aan de hand van vormthe-
ma’s, zoals aarde; houding; stapeling 
en zon of licht. Eindeloos zoekt hij 
naar de juiste balans met de juiste 
zeggingskracht waarbij het licht als 
immaterieel gegeven een belangrijke 
rol speelt. De expositie is t/m 22 de-

cember te zien. De Galerie is op za-
terdag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur geopend. 

Meer info: 
www.deburgerij-vorden.nl

Expo Paulien Tesselaar en Gert 
Fris in De Burgerij
Vorden - Galerie De Burgerij aan 
de Zutphenseweg 11 opent za-
terdagmiddag 23 november om 
15.30 uur haar laatste tentoon-
stelling van dit jaar met krach-
tige schilderijen van Paulien Tes-
selaar en beelden van Gert Fris.

In haar atelier Nic-leather worden le-
deren design sieraden ontworpen en 
gemaakt, zoals armbanden, hangers, 
riemen en vele andere voorwerpen. 
De expositie bij Bruna betreft siera-
den waarin paardenhaar verwerkt is, 

uiteraard kunt u ook sieraden laten 
maken waarin het haar van uw eigen
paard of pony verwerkt is.
Voor een schappelijke prijs heeft u 
een mooi aandenken aan uw vierbe-
nige vriend.

- Advertorial -

Expo sieraden Nic-leather 
bij Bruna

Vorden - Edelsmid Nicolette Loven heeft een kleine greep uit haar as-
sortiment bij Bruna Vorden liggen.Gastspreker wethouder Paul See-

sing ging in zijn presentatie in op de 
actuele krimpcijfers. Die lieten klip 
en klaar zien dat ook Wichmond-
Vierakker niet aan krimp en vergrij-
zing ontkomt. De prognose is onder 
andere dat in 2030 Wichmond-Vier-
akker 9,5 procent minder inwoners 
zal tellen. Voor de hele gemeente 
Bronckhorst wordt een daling voor-
speld van 12 procent. Eén van ta-
ken van de gemeente waar het om 

krimp gaat, is volgens de wethouder 
het begeleiden ervan. “Daarbij die-
nen we als gemeente vooral oog te 
hebben voor de zorg van de kwets-
bare bewoners.”

Tevreden
Tanja Abbas trad tijdens de avond 
op als dagvoorzitter. Ze ging onder 
meer in op het succesvolle initiatief 
‘Barchem te koop’ waar ze nauw 
bij betrokken was. “Het gaat mij er 

niet om dat jullie ook iets dergelijks 
moeten gaan organiseren. Maar ik 
wil het wel als voorbeeld noemen, 
dat als je als gemeenschap écht iets 
wilt, dat het dan ook lukt.” Voorzit-
ter van Dorpsbelang Rob Schouten 
sprak in zijn slotwoord van een 
geslaagde avond. Daarmee doelde 
hij op de vele ideeën die over tafel 
gingen (“Daar zaten erg leuke tus-
sen. We gaan nu als Dorpsbelang 
bekijken met welke we aan de slag 
kunnen). Maar hij doelde ook op de 
samenstelling van de groep belang-
stellenden. “Meestal zijn het de-
zelfde mensen die op onze avonden 
komen. Maar deze keer heb ik tal 
van nieuwe gezichten gezien, waar-
onder zelfs een aantal jongeren”, 
aldus de tevreden voorzitter.

Krimpbijeenkomst Wichmond-
Vierakker levert leuke ideeën op

Wichmond-Vierakker - Een zorgloket voor ouderen, een jaarlijks 
dorpsdiner en frituurvet inzamelen en met de opbrengst een fonds 
oprichten. Zomaar wat voorbeelden van de vele creatieve ideeën die 
op maandagavond 11 november in de Sociï-kantine werden geop-
perd tijdens de bijeenkomst over krimp. De bijeenkomst, die werd 
georganiseerd door Dorpsbelang Wichmond-Vierakker, werd be-
zocht door een veertigtal bewoners.

Bewoners van Wichmond-Vieraker luisteren geboeid naar dagvoorzitter Tanja Abbas.

Daarmee wordt bedoeld: de dagelijk-
se hulp en ondersteuning die mensen 
elkaar geven als dat nodig is, zonder 
dat daar een beroeps hulpverlener 
aan te pas komt. Deze mantelzorg 

wordt vaak in anonimiteit verleend.
Mantelzorgers timmeren niet aan de
weg, maar zij zijn onmisbaar.
Tijdens de bijeenkomst zal mevrouw
Eki Voorburg een voorlichting geven
over mantelzorg. Zij is mantelzorg-
consulente bij VIT, een organisatie 
die zich inspant voor mantelzorgers.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur
in de SOOS (voorheen Het Stampertje)
in het Kulturhus Dorpscentrum aan
de Raadhuisstraat. Alle leden van AN-
BO en PCOB zijn van harte welkom.

Gezamenlijke middag van 
ANBO en PCOB
Vorden - Op vrijdagmiddag 29 
november 2013 is er een bijeen-
komst georganiseerd door de 
ouderenbonden ANBO en PCOB 
Vorden gezamenlijk. Het onder-
werp van de middag is bijzonder 
actueel, namelijk mantelzorg.

Sint is weer in Vorden aangekomen 
en alle kindertjes kunnen nu dromen 
van de pakjes die ze zullen krijgen. 
Helpt u mee om de kindertjes in die 
gebieden op de wereld waar het alle-
maal nog niet zo goed gaat ook blij te 

laten worden?
Dit kunt u doen door uw Sinterklaas-
geschenken door  Piet bij de Wereld-
winkel te laten kopen. De producten 
die daar verkocht worden helpen  de 
vaders en moeders ver weg om hun 
eigen geld te verdienen en zo hun ge-
zin te onderhouden en dus hun kin-

dertjes blij te maken.
Sint ziet dan meerdere blije gezichten 
! Van alle mensen in Vorden die een 
pakje uit de Wereldwinkel krijgen, 
maar nog misschien nog wel vrolij-
kere gezichten hier ver vandaan.
Helpt u ook mee dit te laten gebeu-
ren?

- Advertorial -

Sint kiest denkt niet wit of zwart...
...maar geeft een pakje recht uit 
het hart.



In de mooie en sfeervolle zalen zullen 
45 hobbyisten uit de Achterhoek een 
ieder graag hun hobby demonstreren 
en natuurlijk verkopen. De Winter-
markt zal volledig in het teken staan 
van de komende feestdagen. Zo zal 
er zien zijn: groendecoratie, kerst-
versiering, kerstkaarten, porselein, 
kaarsen, sieraden, speksteen, pop-
penkleertjes, houtenspeelgoed, deco-
ratie voor binnen en buiten en vele 
anderen. De kleine zaal staat volledig 
in het teken van kaarten, veel kerst 
maar natuurlijk ook voor elke andere 
gelegenheid. Kom zondag 24 novem-
ber naar Zwiep voor sinterklaasca-
deautjes, kerstkaart en cadeautjes 
voor de komende feestdagen, kerst-
decoratie hobby ideeën of gewoon 
voor de gezelligheid.
De beurs is geopend voor publiek van 
10.00 uur tot 17.00 uur de entree 

bedraagt twee euro, kinderen tot 12 
jaar gratis. Voor meer informatie. 

www.hobbybeurs.com en www.face-
book.com/winterenadventsmarkt.

45 hobbyisten uit Achterhoek en Twente demonstreren hun hobby

Grote Wintermarkt bij 
De Heksenlaak
Ruurlo - Voor de negende keer 
wordt er door Dinie Schepers uit 
Ruurlo op zondag 24 november 
een grote Wintermarkt georgani-
seerd in de zalen van De Heksen-
laak in Barchem.

De Wintermarkt zal volledig in het teken staan van de komende feestdagen.

Hoenders:
Welsumer Hoen: J. Pardijs 1xF, 3xZG
Appenzeller Baardhoen: H. van Olst 
1xZG, 1xG
Wyandotte Hoen: H. Berenpas 1xF, 
2xZG, 2xG, B. Wassink 2xZG, 5xG

Dwerghoenders:
Orpington Kriel: B. van Dijke 2xF, 
5xZG
Amrock Kriel: J. Pardijs 3xZG, 1xG
Appenzeller Spitskuif Kriel: H. van 
Olst 1xF, 2xZG
Wyandottekriel: H. Berenpas 1xF, 
3xZG, 2xG, H. Siemes 1xF, 2xZG, 1xG, 
T. Zevenhoeken 2xZG, 1xG, A. Stok-
kel 2xG

Konijnen:
Vlaamse Reus: H. Hammink 2xF, G. 
Reindsen 1xF, 3xZG,  A. Dijkstra 1xF, 
3xZG
Groot Lotharinger: H. Borgman-Be-
renpas 2xZG 
Franse Hangoor: J.W. Agterkamp 
2xF, 7xZG
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender  
2xF, 5xZG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 
3xZG, 3xG
Wener: H.J. Nijenhuis 4xF, 1xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 
5xF, 3xZG, H. Bolwiender 1xZG
Alaska: J. Bakering 1xF, 5xZG
Thrianta: E.J. Huurnink 1xG

Hollander: E. Jansen 2xF, 1xZG, K. 
Hietbrink 1xF, 4xZG, T. Zevenhoeken
1xF, 3xZG, T. Janssen 1xF, 2xZG, H.
Looman 2xF, 1xZG
Klein Zilver: Sven Janssen 3xF, 1xZG
Rus: T. Janssen 1xZG, E.J. Huurnink 
1xZG
Nederlandse Hangoordwerg: C. Ben-
jamins 2xZG, S. Niessink 1xF, 1xZG,  
J. Martens 1xF, 3xZG, 1xG
Kleurdwerg: H. Hammink 2xZG, G. 
Reindsen 1xZG, C. Benjamins 1xZG,
H. Gubbels 1xF, 4xZG
Pool: H.G. Nijhof 1xF, 3xZG

Cavia’s:
Normaalhaar: C. Benjamins 6xZG,
1xG
Borstelhaar: M.D. Zevenhoeken 3xF,
1xG

Sierduiven:
Duitse Modena: H.J. Zweverink 1x94,
1x93 punten
Vinkduif: J. Pardijs 1x96,  1x95, 2x93,
2x92 punten
Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst
1x96, 1x95, 3x94, 3x93, 1x92, 1x92  
punten

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

Uitslagen Bronckhorster 
Kleindieren Show

Op het geheugenspreekuur kan men 
zonder afspraak en zonder verwij-
zing van de huisarts terecht. In een 
persoonlijk gesprek beantwoordt een 
deskundi¬ge uw vragen. De vragen 
kunnen gaan over uzelf maar ook 
bijvoorbeeld over uw partner of één 

van uw ouders. Indien van toepas-
sing kan een korte geheugentest af-
genomen worden. Het gesprek wordt
afgerond met een vrijblijvend advies.
Elke bezoeker krijgt een boekje met
geheugentips.

Geheugenspreekuur 
Vorden
Vorden - Op dinsdag 26 november 2013 wordt van 10.00 – 11.00 uur
een geheugenspreekuur gehouden in het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6 in Vorden. Dit geheugenspreekuur is bedoeld voor mensen
van 55 jaar en ouder in Vorden en omstreken, die vragen hebben over
hun geheugen of over andere klachten zoals piekeren, concentratie-
problemen of somberheid. Het bezoek aan het geheugenspreekuur
is gratis. Iedere bezoeker krijgt een persoonlijk gesprek. Voor een
folder, meer informatie of een overzicht van alle (regionale) geheu-
genspreekuren kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bannink,
telefoon: (0575) 58 24 50.

Als beroepsmusicus, Wilbert studeer-
de Orgel en Kerkmuziek aan het Con-
servatorium te Amsterdam, was hij 
al in een vroeg stadium betrokken bij 
de totstandkoming van het nieuwe 
“Liedboek, zingen en bidden in huis 
en kerk “, zoals de titel officieel luidt. 
De gehele inhoud van het liedboek 
(alle teksten en noten heeft Wilbert, 
als coördinator van het zgn. graveer-
werk, zo vermeldt de colofon van het 
liedboek), onder ogen gehad. ”Trou-
wens, zo meldt hij heel bescheiden. 

“Ik heb zelf ook een melodie gemaakt 
op een tekst en die is uiteindelijk ook 
in het liedboek opgenomen: Zoals het 
witte bliksemlicht (lied 761). Tijdens 
de presentatie in de Dorpskerk fun-
geert Wilbert als dirigent en verteller.
Daarnaast is er muzikale medewer-
king van Dorpskerkorganiste Mirjam 
Berendsen, orgel en vleugel, een ad-
hoc-koor en Henny Blaak, saxofoon 
en Christiaan Wichers, hoorn. Tevens 
worden er enkele gedichten uit het 
liedboek gelezen. Een ongeveer zelf-

de presentatie in Doesburg trok on-
langs veel belangstelling. “Mensen, 
kerkelijk of niet, zingen graag. Dan 
kunnen ze woensdagavond hun hart 
ophalen”, stelt Wilbert vast. Ook als 
musicus noemt Wilbert het nieuwe 
liedboek een verrijking: “Natuurlijk 
zijn er wat oude liederen verdwenen, 
maar daartegenover staat dat er ook 
vele zijn gehandhaafd en veel nieuwe 
liederen zijn toegevoegd, in totaal 
zo’n ruim 1000 liederen en gebeden 
en meditaties”.
Ook bevat het liedboek liederen uit 
bijvoorbeeld Schotland en Noorwe-
gen, de meeste vertaald, maar soms 
ook in de oorspronkelijke taal zoals 
ook de Taizé liederen. Wilbert zal 
bij de presentatie ook telkens kort 
vertellen over de opmaat naar het 
liedboek en de aanwezigen wegwijs 
maken in de bundel. ‘’Het liedboek 
heeft vele gebruiksmogelijkheden, 
ook voor thuis en voor kinderen. De 
indeling is fraai, er is een grote ver-
scheidenheid aan liederen en woens-
dagavond zullen we dat kunnen proe-
ven”, aldus de enthousiaste musicus. 
Er is een gevarieerd programma op-
gesteld, allerlei stijlen , w.o. canons, 
Taizé-liederen, maar ook gedichten 
komen er in voor.

“Het wordt een avond die naar meer 
smaakt”.Rond half tien, zo schat 
Wilbert in, wordt de presentatie af-
gerond. Vanaf 19.30 uur staat boven-
dien koffie en thee klaar. Iedereen is 
welkom, de toegang is vrij. Mensen 
die al een liedboek in huis hebben, 
kunnen dat meenemen. Verder lig-
gen er exemplaren in de kerk. “Het 
wordt een feestelijke en afwisselende 
avond , met allemaal Vordense mu-
sici en de kaarsen in de kroonluch-
ters worden aangestoken. Het belooft 
allemaal heel mooi te worden”, aldus 
een enthousiaste dirigent Wilbert Be-
rendsen.

Wilbert Berendsen over presentatie Nieuwe Liedboek

‘Het wordt een avond die naar meer 
smaakt ‘

Vorden - Het Achtkastelendorp Vorden staat aan de vooravond van de 
presentatie van het Nieuwe Liedboek, dat woensdag 20 november om 
20.00 uur in de Dorpskerk plaats vindt. Wilbert Berendsen heeft de lei-
ding. Hij woont met zijn gezin sinds 1990 in Vorden. Zijn echtgenote 
Mirjam is vaste organiste in de Dorpskerk. Wilbert is cantor-organist 
in de Grote, of Martinikerk te Doesburg.

Wilbert Berendsen: In zijn element achter het orgel

Na ruim 18 jaar de Nederlandse po-
dia reeds onveilig te hebben gemaakt 
met de meest beestachtige feestten-
tenmuziek, was het voor Robert Wa-
genvoort (gitaar) en René Groot Was-
sink (drums) tijd geworden om het 
roer om te gooien en terug te gaan 
naar de roots van het muziek maken, 
in de vorm van pure Rock & Roll. 
Samen met de zeer ervaren muzikan-
ten Bert Radstake op contrabas en 
de fantastisch energieke frontvrouw 
Renske Zenhorst als leadzangeres 
vormen zij de band Strike.  

Jarenlange ervaring bij diverse bands;
zoals Kas Bendjen, The Avalanche, 
Black Cat Society, en de gemeen-
schappelijke voorliefde voor Rock ‘n
Roll en inspiratie uit heden en ver-
leden van o.a.: The Base Balls, Elvis,
Brian Setzer, Blondie, Volbeat, Snoop
Dog, Trigger Finger, Lee Rocker, Joh-
nny Cash, etc. met een vleugje van
STRIKE! heeft geleid tot verfrissend 
nieuwe ‘Rock met een Billy- randje’. 
Vol enthousiasme, muzikale passie
en gedrevenheid is STRIKE! een must
voor oog en oor! De combinatie van
een authentiek en gezellige cafe, zo-
als De Tol zonder meer beschouwd
mag worden, zal zorgen voor een ge-
zellige en sfeervolle ambiance.  Het
optreden begint omstreeks 21.00 uur,
de entree is zoals vanouds gratis. 

Meer info:
www.cafedetol.nl

Rock ‘n Roll band Strike! 
bij Café De Tol
Wittebrink - Op woensdag 27 
november beklimt de Vordense 
band Strike het podium van Eet-
café De Tol in de Wittebrink, om 
daar onvervalste Rock and Roll 
ten gehore te brengen. Zij gaan 
daarbij voor de score van de volle 
10 punten!



“Die bewaar ik voor de vrijwilligers-
avond van Kinderfilmhuis De Teil,” 
lacht Thijs van der Werf. Samen met 
de vrijwilligers van Kinderfilmhuis 
De Teil gaat hij op de foto in de film-
zaal: v.l.n.r. Hans Mulie, Hedie Moor, 
Elja Vels, Arvid Ehlert, Peter Krijnen, 
Thijs van der Werf met dochter Im-
me. Harrie Niesink zit op dit moment 
in Thailand en staat daarom niet op 
de foto.

Thijs van der Werf verzorgt de PR 
voor organisatie De Teil die film- en 
theatervoorstellingen organiseert 

voor kinderen. Elke tweede zater-
dag van de maand, met uitzondering 
van juli en augustus wordt een film 
gedraaid in de knusse zaal van Het 
Meulenhuus aan de Bergstraat 48 in 
Doesburg. Het is eigendom van de 
Stichting Meulenhuus en residentie 
van Folkloristische Dansgroep De 
Meulenvelders.

De Teil hoort bij Vereniging Het 
Badhuis in Doesburg. Deze sociaal-
culturele instelling werd in 1983 op-
gericht om culturele evenementen te 
organiseren. Nu worden er onder an-

dere wekelijks op zondag en woens-
dag twee films vertoond en kunnen 
belangstellenden aan het begin van 
het nieuwe seizoen kijken naar een 
buitenfilm op de trappen naast Hotel 
Doesburg.
“Ik maakte de films al bekend op ver-
schillende internetagenda’s, nieuws-
brieven van de scholen en op de pu-
blicatieposters die her en der worden 
opgehangen,” vertelt Thijs van der 
Werf. Nu is hij eveneens redacteur 
van achterhoekagenda.nl. Op deze 
website staan vele activiteiten die in 
de Achterhoek worden ontplooid. 
Elke week wordt een selectie gepubli-
ceerd in Elna, Groenlose Gids en de 
vijf weekbladen Contact.

Als de film wordt gestart zit het zaal-
tje vol. Een gezellige middag volgde, 
met in de pauze limonade met wat 
lekkers. De vrijwilligers kijken terug 
op een gezellige filmmiddag.

Kinderfilmhuis De Teil Doesburg

Thijs van der Werf 400ste redacteur 
Achterhoekagenda
Doesburg - Vrijwilligers van het Kinderfilmhuis De Teil in Doesburg 
hadden voor zaterdag 9 november de leuke film Dunderklumpen op 
het programma staan. Door de aankondiging van deze filmmiddag op 
www.achterhoekagenda.nl te plaatsen werd de PR van deze organisa-
tie, de heer Thijs van der Werf nieuwe redacteur. De 400ste. Daarom 
kreeg hij namens Weevers Grafimedia en Weekblad Contact een kistje 
Achterhoekse wijn aangeboden.

Vrijwilligers van Kinderfilmhuis De Teil in Doesburg met hun 400ste redacteur.

Keurslager Vlogman heeft twee uit-
gebreide keuringen met succes door-
staan. De ene keuring werd uitge-
voerd door een kwaliteitsbureau, de 
andere door de Vereniging van Keur-
slagers.

Kwaliteit
Een onafhankelijk laboratorium, de 
Stichting Voedsel Veiligheidsinspec-
tie Wageningen (SVVW), onderzocht 

de microbiologische kwaliteit van 
vleesproducten. Ook controleerde 
het SVVW of de voorschriften op het 
gebied van HACCP zijn nageleefd. Op 
alle aspecten van deze keuring scoor-
de Keurslager Vlogman uitstekend.

Keurslagerformule
Een regioadviseur van de landelijke 
Vereniging van Keurslagers inspec-
teerde Keurslager Vlogman op hy-

giëne, versheid, assortiment, vak-
manschap, klantvriendelijkheid en 
presentatie. Uitgangspunt bij alle 
keuringen zijn de richtlijnen die zijn 
vastgelegd in het officiële Keurslager 
formulehandboek. Ook voor deze 
keuring behaalde Keurslager Vlog-
man een zeer goed resultaat. 

Continu verbeteren
De jaarlijkse keuringen dienen als 
controlemoment en tevens als kans 
om eventuele zwakkere punten in 
het bedrijf aan te pakken en te verbe-
teren. Op die manier blijft het kwali-
teitsniveau die consumenten van de 
Keurslager verwachten gehandhaafd.

- Advertorial -

Keurslager Vlogman ook volgend 
jaar weer Keurslager
Vorden - Keurslager Vlogman uit Vorden mag zich met recht weer 
een jaar lang Keurslager noemen. Keurslager Vlogman voldoet aan 
alle door de Vereniging van Keurslagers gestelde eisen. Diverse (onver-
wachte) keuringen hebben dat uitgewezen. Als bewijs hiervoor is het 
‘Certificaat bedrijfskeuring 2013-2014’ uitgereikt. De welpen en verkenners van de groep 

komen in Vorden en Wichmond bij 
de mensen aan de deur om een pak-
ketje wintervoer voor vogels te verko-
pen. Door zo’n pakketje wintervoer 
aan te schaffen helpt u niet alleen de 
vogels de winter door,  maar levert u 
ook een bijdrage aan de groepskas. 

Het bijeengebrachte geld zal vooral 
besteed worden aan spelmateriaal en
het onderhoud van het clubhuis.
De vogelvoer- en potgrondacties van
Welkoop en Scouting vormen een
belangrijke bron van inkomsten voor
de uitbreiding en het onderhoud van
ons scoutcentrum. Het groeiend aan-
tal leden heeft hier een goede plek
om op een verantwoorde manier het
scoutingspel te spelen. Jeugdleden en
leiding hopen dan ook, dat de bevol-
king van Vorden en Wichmond ook
nu weer de vogels en Scouting zal
helpen.

Vogelvoeractie van 
Scouting en Welkoop
Vorden - Op zaterdag 23 novem-
ber. houdt de Vordense Scou-
tinggroep ‘David G. Alford’ in 
samenwerking met Welkoop, de 
jaarlijkse actie ‘Wintervoer voor 
Vogels’.

Seniorensoos Vierakker- 
Wichmond
Vierakker -  De seniorensoos Vierakker-Wichmond en omgeving houdt
dinsdag 26 november (aanvang 14.30 uur) in het Ludgerusgebouw te
Vierakker een bijeenkomst. Die middag wordt koersbal gespeeld.

Niet iedereen wilde zegels ontvangen, 
toch kregen deze zegels een bestem-
ming. C1000 Vorden spaarde ze na-
melijk op voor de voedselbank. Afge-
lopen vrijdagmorgen overhandigde 
Wilbert Grotenhuys, eigenaar van de 
C1000 in totaal 121 gratis boodschap-
penpakketten aan Wim Blom. De 
pakketten zijn bestemd voor ‘men-
sen in nood’, mensen die om welke 
redenen dan ook in aanraking komen 
met de ‘schuldendienstverlening’ en 
die daardoor maar een zeer beperkt 
bedrag te besteden hebben en gehol-
pen kunnen worden door de voed-
selbank. In Vorden zetten Wim en 
Rika Blom (en met hen regionaal vele 
vrijwilligers) zich dagelijks in voor de 
voedselbank ‘De Eetketen’. 
Mensen (cliënten) kunnen niet zo-
maar van de voedselbank gebruik 
maken. Zij moeten namelijk eerst 
een vragenformulier invullen en 
worden dan o.m. met behulp van een 

ambtenaar van de sociale dienst, be-
oordeeld of ze voor schuldhulpverle-
ning in aanmerking komen, dat zich 
beperkt tot een periode van drie jaar. 
“We krijgen regionaal veel producten 
van plaatselijke ondernemers, zoals 

ook hier in Vorden. Wij zijn hartstik-
ke blij met de geste van C1000. Kun-
nen we weer veel mensen gelukkig 
maken”, aldus Wim Blom bij de in 
ontvangstneming van de boodschap-
penpakketten.

Prachtige geste C1000

Gratis boodschappenpakketten voor de voedselbank
Vorden - Vrij recent hield de su-
permarktketen C1000 landelijk 
een zegelactie, zo ook in Vorden. 
Consumenten ontvingen bij aan-
koop van hun boodschappen ze-
gels. Bij een bepaald aantal zegels 
kregen ze een gratis pakket goe-
deren ter waarde van 43 euro.

Wilbert Grotenhuys links en Wim Blom

Op 22 november is er om 20.00 uur 
bij het Achterhuus de volgende 

avond. Dit belooft weer een span-
nende aangelegenheid te worden: 

een spannende speurtocht met wat 
verrassende elementen. 

Ben je in de leeftijd van 12 t/m 16 
jaar, dan ben je van harte welkom in 
het Achterhuus (= achter de Gerefor-
meerde kerk). 

Voor informatie kun je terecht bij 
Anita Eskes 0575 554422 en Anneke 
Smeijers 0575 551138

Meet and Greet 2013/2014
Vorden - Na vorig jaar een doorstart te hebben gemaakt met Meet 
and Greet (georganiseerd vanuit de Protestantse Gemeente in wording 
voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar) is men dit jaar enthousiast ver-
der gegaan met de gezellige avonden/activiteiten op de vrijdagavond. 
Deze avonden worden eens in de 2 á 3 weken georganiseerd. Tot nu 
toe valt dit erg in de smaak bij de jeugd, want er komen toch elke 
keer tussen de 20 en 30 jongeren die zich laten vermaken en zichzelf 
vermaken.

Daan, onderhand midden 20, was op 
dat moment werkzaam bij program-
mamaker NTR. Voor het maken van 
het item ‘kort nieuws’ van het Sinter-
klaas-journaal waren zij op zoek naar 
een basisschool waar zij foto’s moch-
ten maken van een aantal jonge leer-
lingen. Welke basisschool dat dan 
moest worden, daar hoefde hij niet 
lang over na te denken: ‘De Vorde-
ring’. Team en ouders wilden hier na-
tuurlijk graag aan mee werken. En zo 

kwam het dat half oktober Daan en
een collega op school kwamen en de
hele ochtend samen met de kinderen
bezig waren diverse situaties te creë-
ren. Hoe het eindresultaat geworden
is? “Dat weet bijna niemand...ook wij
zitten elke avond in spanning voor de
TV. te kijken hoe het Sinterklaasver-
haal verder gaat én natuurlijk om te
zien hoe goed onze leerlingen daarbij
geholpen hebben!”

De Vordering in 
Sinterklaasjournaal

Vorden - Enkele weken geleden kreeg het team van basisschool ‘De
Vordering’ een telefoontje van oud-leerling Daan Volker.

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



De eerste set begon het aan de kant 
van de Rood-Zwarten niet sterk ge-
noeg. De vrouwen uit Deventer had-
den gelijk een sterke serviceserie, 
waardoor Dash tegen een kleine ach-
terstand aanliep. Mede door het ge-
varieerde aanvalsspel van Devolco ’88 
wisten de Deventenaren bij een stand 
van 16-16 uit te lopen naar een nog 
grotere voorsprong en zo de set bin-
nen te halen. Eindstand in deze set 
was 25-17.
Om mee te kunnen doen in de tweede 
set, zou er van Vordense kant meer 
druk moeten komen. Helaas kond 
Dash geen vuist maken en weer lie-
pen de dames tegen een achterstand 
aan. DeVolCo’88 profiteerde van de 
vele opslagfouten aan de Vordense 
kant. Het tij keerde echter toen Deb-
bie van de Vlekkert aan de service 

kwam. Devolco’ 88 gebruikte beide 
time-outs en bracht 2 wissels in het 
veld. Niets en niemand hield Deb-
bie van de Vlekkert tegen en ze wist 
maarliefst 8 punten op rij te scoren. 
Doordat Vorden wat meer speelruim-
te kreeg wisten ze de set af te maken 
met 20-25.
In de derde set wisten de dames uit 
het 8 kastelendorp dit door te zet-
ten en kwamen al snel op een voor-
sprong. Met goed verdedigend werk 
van Mandy Nijbroek en Kimly Besse-
link konden de Vordense dames aan 
het net de punten scoren.Ook wist 
Lian Leunk in deze set gemene bal-
letjes te spelen waar DeVolCo’88 geen 
antwoord op had. Maar het bleek al-
lemaal te mooi om waar te zijn aan 
de Vordense kant. Deventer liet het 
hier namelijk niet bij zitten en wist 

bij een stand van 22-22 meer druk te 
leveren en de setwinst ging naar De-
VolCo’88 met 25-23.
De vierde set zou het dan moeten ge-
beuren. De door Vissermode gespon-
sorde dames van Dash, konden alleen 
potten breken als er op alle fronten 
gevochten werd. De set ging heel ge-
lijk op, beide kanten waren gebrand 
om die vierde set binnen te slepen. 
Toch kregen de routiniers van De-
volco’88 het voor elkaar om boven de 
20 de belangrijke punten te scoren. 
Helaas voor Dash wist DeVolCo de 
set binnen te slepen met 25-22 en dit 
betekende dat dash met 1 punt naar 
huis werd gestuurd
Aankomende zaterdag speelt Dash in 
de Eurohal ter Dinxperlo tegen Favo-
rita dames 1 om 15.15 uur. Favorita is 
de rode lantaarndrager in deze com-
petitie, dus zal Dash dames 1 probe-
ren meer dan 1 punt mee te nemen 
naar Vorden.

Dash legt het af tegen 
geroutineerd DeVolCo’88
Vorden - Afgelopen zaterdag 16 november speelde Dash dames 1 te-
gen DeVolCo’88 dames 1 in Deventer. DeVolCo’88 stond zesde op de 
Ranglijst en de Vordenaren achtste, het beloofde dus een spannende 
wedstrijd te gaan worden.

Dat gebeurde voorafgaand aan de 
thuiswedstrijd van het eerste elftal. 
Het is een mooie weergave gewor-
den van alle activiteiten, commissies 
en vrijwilligerswerk dat binnen de 
vereniging gebeurt. De vele foto’s en 
mooie advertenties complementeren 
deze full-colour presentatiegids met 
40 pagina’s. 

Weevers Grafimedia draagt graag een
steentje bij aan het verenigingsleven
in de regio en heeft de presentatie-
gids van VV Vorden met veel plezier
gedrukt. Deze week is op Contact.nl
een video te zien van de presentatie.

Meer info over Weevers Grafime-
dia: www.weevers.nl

Weevers Grafimedia drukt 
presentatiegids VV Vorden

Vorden - Zondag 17 november is de presentatiegids van VV Vorden
officieel overhandigd.

Het werd geen makkelijke avond. 
Niels Lijftogt begon goed en wist zijn 
enkelspel met 21-15 en 21-14 te win-
nen. Chjehrando Gasper had moeite 
met zijn tegenstander. Beide sets gin-
gen gelijk op maar Chjehrando dolf 
het onderspit met 21-18 en 22-20. 
Anne van Eeuwijk speelde een puike 
partij en won met 21-19 en 21-13 en 
ook Vera Velhorst liet zich van haar 
beste kant zien. Zij wist in drie sets 
met de standen 21-17, 19-21 en 21-
18 te winnen. Het herendubbel werd 
een ziedende partij. De Vordense he-
ren verloren echter nipt met 26-24 
en 21-19. Bij de dames ging het net 
andersom. Flash won met 21-18 en 

24-22.  Het eerste mixedspel van Niels 
en Anne leverde niet echt problemen 
op. Met 21-18 en 21-15 grepen zij de 
winst. Het mixedspel van Chjehran-
do en Vera was er ook een om van te 
smullen. Orion won de eerste set met 
21-16. Flash kwam daarna goed terug 
en won de tweede set met 21-16. De 
derde set ging lang gelijk op maar 
uiteindelijk won Orion die met 21-18.
Orion 2 – Flash Vorden 1:  3-5

Andere uitslagen:
Flash Vorden 3 – IJsselstad 7: 3-5
Flash Vorden recr. 1 – Rianto recr. 1: 
8-0
Phido jeugd 2 – Flash Vorden jeugd 
3: 6-2
Flash opstapcomp. jeugd 1 – ’t Pluum-
ke opstapcomp. jeugd 1: 2-6
Flash opstapcomp. jeugd 2 – Phido 
opstapcomp. jeugd 1: 5-3

Flash wint verdiend
Vorden - Het Vordense eerste 
team van Flash speelde afgelopen 
woensdag tegen Orion uit En-
schede.

2e competitieronde; Maandagavond;
LIJN A: 1. Max Maas en Sjoerd Tichel-
man: 58,77%, 2. Marian Tichelman 
en Jose Walter Kilian: 53,61%, 3. Diny 
Hoftijzer en Henk Wullink: 50,91%
LIJN B: 1.Leni Lamers en Hans Jan-
sen: 60,15%, 2. Wim Schipper en Jan 
Veenhuis: 57,74%, 3.Hermien Veen-
huis en Els Westerhof: 53,80%
LIJN C: 1. Herma Jacobs en Els van 
der Jagt: 58,69%, 2. Go Florijn en Alie 
Norde : 57,10%, 3. Truus Tolkamp en 
Gea Vaneker: 53,20%

2e competitieronde; Woensdagmiddag;
LIJN A: 1. Rini en Evert Thalen:
57,33%, 2. Dick Wijers en Jan Post:
55,40%. 3. Theresia Schreur en Jos Je-
hee: 54,22%
LIJN B: 1. Riki Webbink en Gertie
Hissink: 63,93%, 2. Ellen Stehmann
en Anne-Lise Hallie: 57,21%, 3. Stef
en Fred Brink: 57,12%

B r i d g e c l u b  V o r d e n

Dat het allemaal snel is gegaan bij 
Vorden 1, bewijst wel het feit dat 
nog geen twee jaar geleden het 1e 
elftal in 4c gelijk speelde tegen Ajax 
Bredenbroek (1-1) terwijl dit team 
nu in de vijfde klasse acteert en de 
strijd aan dient te binden tegen ploe-
gen als Halle, Westendorp en Meddo. 
Dit terwijl Vorden 1 aanstaande zon-
dag om de 1e periodetitel speelt in 
de 3e klasse tegen DCS uit Zevenaar 
dat nog een half jaar geleden tegen 
gerenomeerde gelderse topamateur-
clubs speelde zoals DVV (Duiven), 
Leones (Beneden Leeuwen)en Jonge 
Kracht (Huissen). Maar helemaal uit 
de lucht vallen komt dit resultaat 

ook niet, want vorig jaar bewees de 
geel-zwarte ploeg al dat het qua wed-
strijdniveau en positiespel het niveau 
in de derde klasse aan kon. Dit sei-
zoen is er niet heel veel veranderd 
in het team, maar aangezien er nu 
nog volwassener wordt verdedigd 
is het aantal tegentreffers een stuk 
minder. Ook afgelopen zondag bleef 
in één van de slechtste wedstrijden 
van het seizoen de achterhoede keu-
rig overeind en onderscheidde Robin 
Verstege zich zowel voor als na rust 
als een betrouwbare en prima sluit-
post. Met 14 doelpunten tegen in ne-
gen wedstrijden behoort het nu tot 
de drie minst gepasseerde elftallen 

in 3c. Maar ook voorin wordt er mak-
kelijker gescoord dan vorig seizoen 
en is men met 24 doelpunten samen 
met RKZVC de meest scorende ploeg. 
Wellicht resulteert dit allemaal aan-
staande zondag in de eerste prijs van 
dit seizoen door een goed resultaat 
in de beslissingswedstrijd tegen DCS 
bij VIOD in Doetinchem. Het zou een 
geweldige opsteker zijn voor de ploeg 
van trainer Michel Feukkink, want 
winst betekent dus een toegangsbe-
wijs voor de nacompetitie naar de 2e 
klas aan het einde van het seizoen.

Ledenvergadering VV Vorden
Op maandag 25 november wordt om 
20.00 uur in kantine ‘de Ark’ op het 
Sportpark ‘t Grote Veld de ledenver-
gadering gehouden van v.v. Vorden. 
De twee interimbestuursleden Johan 
Verstege en Janneke Hiddink zullen 
door het bestuur voorgesteld worden 
als bestuurslid. Marc van der Linden 
is na zijn derde periode van drie jaar 
aftredend, maar stelt zich wel her-
kiesbaar.

Vorden 1 na overwinning op 
Gendringen klaar voor historisch duel
Vorden - Het eerste team van VV Vorden heeft afgelopen zondag al 
weer haar zesde overwinning van dit seizoen weten te behalen. In een 
matige wedstrijd, waarin Gendringen wellicht meer had verdiend, 
heeft het elftal van trainer Michel Feukkink met 2-0 gewonnen na 
een 0-0 ruststand. Komende zondag speelt Vorden 1 een beslissings-
wedstrijd tegen DCS om de 1e periodetitel. Een historisch duel, want 
nog nooit in de 84 jarige historie van de club heeft het vlaggenschip 
om een toegangsbewijs voor promotiewedstrijden naar de 2e klas ge-
speeld.

Beide teams begonnen sterk aan de 
wedstrijd, aan beide kanten werden 
kansen gecreëerd. In de 16de minuut 
kreeg Wolfersveen een corner mee 
deze werd rommelig weg gewerkt 
waardoor Wolfersveen de kans kreeg 
om alsnog de bal in het net te schie-
ten, 0-1. Vijf minuten later kregen 
de Ratti dames ook een corner mee, 
de bal werd mooi voorgegeven maar 
ging er helaas langsheen. Vervolgens 
was Wolfersveen weer in de aanval 

en werden meerdere schoten op het
doel gelost, maar keepster Lianne ten
Have stond ijzersterk te keepen. In de
35ste minuut gaf Kim Heuvelink een
pass aan Roos Grubbe die de bal zon-
der enige aarzeling in het net schiet,
1-1. 
Ook in de tweede helft blijven beide
teams scherp wel was Ratti het meest
in balbezit maar de scherpte in de 
afronding miste. In de 84ste minuut
kreeg Kim Heuvelink een vrije trap
vanaf de 25 meter, Kim schiet maar
de bal wordt van richting veranderd,
Petra Wentink reageerde alert maar
schoot in het zijnet.
Eindstand blijft 1-1. Volgende week
wederom een thuiswedstrijd tegen
Warnveldse boys.

Ratti dames spelen gelijk
Kranenburg - Afgelopen zondag 
speelden de Ratti dames tegen 
een oude bekende, namelijk de 
dames van Wolfersveen. Om in 
de top 6 te blijven gingen de Ratti 
dames voor de winst.

Dit is een actie, georganiseerd door 
Stichting ‘Plan Nederland’. Leerlin-
gen hadden voor 12 november zoveel 
mogelijk sponsoren per schaatsrond-
je gezocht en kregen een aantal les-
sen over het onderwerp armoede in 
ontwikkelingslanden. Op de dag zelf 
zijn we per bus afgereisd naar Deven-
ter, schaatsbaan de Scheg. De meeste 
leerlingen hadden hun eigen schaat-
sen mee en voor de andere leerlingen 
had Free-Wheel uit Vorden de moge-
lijkheid gegeven om schaatsen te hu-
ren. De leerlingen schaatsten zoveel 
mogelijk rondjes. Op die manier is 
er meer dan twee duizend euro bij 
elkaar gebracht. Het geld is bedoeld 
voor: waterputten, kranen en wc’s 
in Oeganda. Door slechte hygiëne en 
vervuild water raken daar nog altijd 

veel mensen ziek. Voor de leerlingen 
was het een leerzaam en sportief pro-

ject, waar ze met een positief gevoel 
op terug kunnen kijken.

Schaatsen voor water
Vorden - Dinsdagmiddag 12 no-
vember hebben 150 leerlingen 
van de onderbouw van het Beeck-
land Vorden meegedaan aan 
‘Schaatsen voor Water’.



Aanbiedingen
22 november

Elke vrijdag op de 
weekmarkt in Vorden 
van 8.00-12.00 uur

Sinterklaas is weer in het land! 
Er zijn mooie handgemaakte 

chocoladeletters en leuke 
chocolade cadeautjes voor de 

schoen!

Chocolaterie           Magdalena

Aanbiedingen
GELDIG VRIJDAG 22 NOVEMBER

Schouderkarbonade
  per 500 gram € 3,25
Runderhachee
kant-en-klaar, alleen opwarmen

per 500 gram € 6,50
Boer’n brok
panklaar  4 stuks € 4,80

Speciale aanbieding:

3 grote gebakken vis

€ 10,00

VISHANDEL “HENGEL” Pitloze Griekse 
druiven  € 1,98 p/kg

Vitaminebommen: Kaki’s 10 voor € 3,50
Bildtstar aardappelen 5 kilo € 1,98

Blanke witlof  € 1,29 p/kg         Kogelharde spruiten € 0,79 p/kg

30+ GERIJPT 
Minder vet minder zout maar wel smeuïg 
de lekkerste !

Deze week € 5,00 per 500 gram

OUDE GEITEN KAAS  
Pittig en zeer goed snijdbaar een delicatesse !

Deze week € 7,50 per 500 gram

TIROLER BERGKAAS  
Een heerlijk kaasje voor op een kaasplankje met een verrassend 
karakter !

Deze week € 1,45 per 100 gram

Holland Kaascentrum al 40 jaar 
de lekkerste kaasleverancier! 

verse snijbloemen - bruidswerk - rouwwerk - vazen - potten - kamerplanten - eenjarige

     voor al uw bloemen     
  en bloemwerken 20 rozen       3,99

3 amaryllissen 5,-

Nougat verpakt per stuk, 
chocolade of pinda rozijn. 200 g € 2.-



‘Waar mijn ouders voor stonden, 
daar staan wij nog steeds voor’

Afgelopen zomer verloor Thijs Bleumink 

zijn beide ouders. Een gigantische klap 

voor hem en de rest van zijn familie, maar 

Thijs voelt zich enorm gesteund door de 

warme reacties van onder meer de klanten 

die bij Profile Bleumink binnenstapten.

“Wij willen iedereen bedanken voor het 

vertrouwen in mijn ouders. Dit hopen wij 

in de toekomst door te kunnen zetten”, zegt 

Thijs. Met plezier denkt hij terug aan de 

manier waarop zijn vader de zaak runde. 

“Hij werkte met heel veel plezier in de win-

kel. Eigenlijk was het voor hem geen werk, 

maar zijn hobby. De aanspraak, het helpen 

van mensen: hij was blij dat hij dat elke dag 

weer opnieuw mee mocht maken.”

Thijs is van plan om het werk van zijn 

ouders voort te zettten: “Waar mijn ouders 

voor stonden, daar staan wij nog steeds 

voor.”

Thijs Bleumink: ‘Wij verkopen 
geen fi etsen, maar fi etsplezier’

Thijs Bleumink heeft ondanks zijn jonge 

leeftijd, al veel ervaring opgedaan in het 

fietswereldje. Ruim tien jaar geleden, al 

vanaf zijn veertiende, hielp hij zijn ouders 

in Vorden. Thijs volgde de opleiding fiets-

techniek.

Tijdens zijn carrière werkte hij als monteur-

bij Profile Smit in Almelo, als bedrijfsleider 

bij Bonusbikes in Deventer hij was hoofd 

verkoop bij Profile Riesewijk in Dieren en bij 

Profile Bleumink in Zutphen, de zaak van 

zijn broer Ruben.

Sinds mei 2011 is hij eigenaar van Profile 

Bleumink in Vorden. Hoewel Thijs het werk 

van zijn ouders voort wil zetten, kenmerkt 

zijn kijk op ondernemen zich ook door 

vernieuwen. De fietsspecialist houdt zijn 

ogen altijd open voor innovaties. Zijn motto: 

“Wij verkopen geen fietsen, wij verkopen 

fietsplezier!”

Winter Check bij de 
fi etsspecialist!

 

Laat je fiets winterklaar maken!
 

Je fiets heeft straks weer flink te lijden 

onder het winterweer en strooizout. Breng 

daarom je fiets naar de fietsspecialist voor 

een onderhoudsbeurt. Bij interesse kan 

Profile Bleumink dan gelijk je fiets voorzien 

van winterbanden.

Waarom winterbanden?
 

Bij fietsen gaat het om balans! Fietsen is 

daarom ook heel anders in de winter dan 

autorijden. Rijdt een auto op een spiegel-

gladde straat dan verliest hij spoorvastheid. 

Daar kunnen goede winterbanden bij hel-

pen om dat te verminderen. Rijdt een fiets 

op een spiegelgladde straat dan raakt de 

fietser vaak uit balans en valt. Daarom zijn 

er nu ook winterfietsbanden. 

Met deze fietsbanden voel je duidelijk dat 

je veel meer grip hebt in de sneeuw. Als 

je remt, duurt het langer voordat je begint 

te schuiven. Als je dan eenmaal begint te 

glijden, blijf je stabiel recht vooruit gaan. De 

fiets glijdt niet ongecontroleerd weg.

 Ook kan je zelf al veel doen...

Een goede tip voor mensen die niet wil-

len investeren in speciale winterbanden 

is om je banden wat leeg te laten lopen. 

Een zachtere band helpt al zeer goed om 

meer grip op het wegdek te krijgen, ook in 

winterse omstandigheden. Rij daarnaast in 

een hogere versnelling tegen het slippen. 

Rem rustig en tijdig voor een bocht en zet 

het zadel iets lager om sneller bij de grond 

te kunnen wanneer je dreigt te vallen.

Handige wintertips voor jouw elektrische 

fiets...

ger mee als je hem 

binnen stalt, liefst op 

een warme en droge 

plaats.

sche fietsen hebben 

een handige uitneem-

bare accu. Het beste 

is om de accu halfvol 

he bewaren op een 

droge plek waar het 

niet vriest.

 

Keuzewijzer 

Kies de elektrische fiets die bij je past. Bij 

het eerste korte ritje is elke elektrische fiets 

geweldig. Maar of de fiets echt bij je past, 

weet je pas na een lange proefrit.

Tijdens een uitgebreide tocht moet je op 

drie dingen letten:

 Het aanbod van elektrische fietsen is enorm. 

Wij van Profile Bleumink nodigen je daarom 

graag uit om een e-bike te komen testen.

Zo kun je zelf ervaren welke e-bike bij jou 

past!

 

Trapondersteuning:
 schokkerig of vloeiend

Op een elektrische 

fiets heb je twee moto-

ren: je benen en de 

motor. Deze moeten 

goed samenwerken. 

Dat lukt met het ene 

systeem beter dan met 

het andere. Op alle 

fietsen werkt de elek-

trische ondersteuning 

pas als je zelf trapt. Bij 

eenvoudige elektrische 

fietsen registreert een 

bewegingssensor of de 

pedalen draaien. Deze 

fietsen leveren vervol-

gens een vast vermo-

gen. Meer geavanceerde fietsen houden 

rekening met de rijsnelheid en het trap-

tempo. Bij luxe elektrische fietsen is er een 

sensor die meet hoeveel kracht je zelf op 

de pedalen zet. De ondersteuning wordt 

daarop aangepast. Dat voelt natuurlijker. 

De ondersteuning moet direct stoppen 

als je de benen stilhoudt. Bij goedkope 

systemen met de bewegingssensor kan 

dat een tel duren. En als je weer begint 

met trappen, duurt het vervolgens een 

halve of meer omwentelingen voor de 

ondersteuning begint. Maar bij luxe fietsen 

met een krachtsensor of een geavan-

ceerde bewegingssensor begint de onder-

steuning direct. Ook zit er verschil in de 

kracht waarmee de motor optrekt. Het kan 

zowel bij goedkope als luxe fietsen rustig 

of vrij bruusk zijn. Hoe geleidelijker, hoe 

prettiger het is. De ondersteuning stopt 

bij alle fietsen als je rond de 25 kilometer 

per uur fietst. Hoe de ondersteuning wordt 

afgebouwd, verschilt per systeem. Bij de 

duurdere modellen gaat het geleidelijk en 

je merkt niet dat de ondersteuning minder 

wordt.

 

Mate van ondersteuning

Systemen met een krachtsensor leveren 

allemaal genoeg ondersteuning als je zelf 

ook flink kracht zet. Maar wat gebeurt er als 

systeem geeft dan nog veel ondersteuning. 

Maar bij andere, zoals het Bionx-systeem, 

is de ondersteuning dan ook erg gering. Het 

is het prettigste als je dat zelf kunt bepalen. 

Ook kan de ondersteuning tegenvallen als 

je graag in een lichte versnelling met hoog 

beentempo fietst. En kan de ondersteuning 

te bruusk inhouden als je zelf wat minder 

kracht zet. Lange proefrit! Of de ondersteu-

ning in de praktijk bij je past, weet je pas na 

een serieuze, lange proefrit. Vergelijk altijd 

verschillende fietsen. Bij sommige syste-

men kan de fietsspecialist via de software 

het karakter van de ondersteuning ver-

anderen. Ook kan de software geüpdatet 

worden met de nieuwste ontwikkelingen. 

Geavanceerdere fietsen houden rekening 

met de rijsnelheid en het traptempo

 

Hoe ver kom je?

Hoe ver je met een volle accu komt hangt 

af van veel factoren. Maar de belangrijkste 

factor is natuurlijk de hoeveelheid energie 

die in de accu past. De mate van onder-

steuning bepaalt hoe snel de accu leeg-

raakt. Doe je zelf weinig en fiets je snel met 

volle ondersteuning, dan moet de accu in 

het vlakke Nederland constant ruwweg 175 

watt leveren.

De capaciteit van een accu wordt uitgedrukt 

in watturen (Wh). Een accu met 350Wh kan 

een uur lang 350 watt leveren. Of twee uur 

175 watt. Dus als je met volle ondersteuning 

constant 175 watt verbruikt, kun je twee uur 

fietsen. Met 24 kilometer per uur haal je 

dan 48 kilometer. Fiets je zelf behoorlijk en 

met geringe ondersteuning, dan levert de 

accu zo’n 70 watt. Met een 350Whaccu kun 

je dan vijf uur fietsen – zo’n 100 kilometer.

 

Tegenwind

Maar let op, de actieradius is ook afhan-

kelijk van de omstandigheden. Heuvelop, 

harde tegenwind en vaak optrekken na 

verkeerslichten vreten energie. Ook het kie-

zen van de juiste versnelling (terugschake-

len!) de rolweerstand (banden oppompen!), 

het gewicht en de luchtweerstand zijn van 

invloed. Kies een accu die past bij de 

afstand die je fietst. Een te grote accu bete-

kent dat je betaalt voor accucapaciteit die je 

nooit gebruikt. Een accu heeft een beperkte 

levensduur. Ook als je hem weinig gebruikt. 

Houd er rekening mee dat hij zo’n drie tot 

vijf jaar meegaat. Vervanging kost zo’n 300 

tot 500 euro. Uitneembare accu’s hebben 

een slot. Het is handig als je daarvoor ook 

de sleutel van het ringslot kunt gebruiken. 

De ene accu is veel makkelijker van de 

fiets af te halen dan de andere, dus ook dat 

is een aandachtspunt. Het is handig als de 

DE  FIETSSPECIALIST
...daar mag je méér van verwachten! 

Fietsen uit de 
Achterhoek

“ Wij verkopen 
geen fietsen,
wij verkopen 
fietsplezier! ”



Tegenwind

Maar let op, de actieradius is ook afhan-

kelijk van de omstandigheden. Heuvelop, 

harde tegenwind en vaak optrekken na 

verkeerslichten vreten energie. Ook het 

kiezen van de juiste versnelling (terug-

schakelen!) de rolweerstand (banden 

oppompen!), het gewicht en de lucht-

weerstand zijn van invloed. Kies een accu 

die past bij de afstand die je fietst. Een 

te grote accu betekent dat je betaalt voor 

accucapaciteit die je nooit gebruikt. 

Een accu heeft een beperkte levensduur. 

Ook als je hem weinig gebruikt. Houd er 

rekening mee dat hij zo’n drie tot vijf jaar 

meegaat. Vervanging kost zo’n 300 tot 

500 euro. Uitneembare accu’s hebben een 

slot. Het is handig als je daarvoor ook de 

sleutel van het ringslot kunt gebruiken. De 

ene accu is veel makkelijker van de fiets 

af te halen dan de andere, dus ook dat is 

een aandachtspunt. Het is handig als de 

staat van de accu uit te lezen is door de 

dealer. Dan heb je snel een duidelijk beeld 

van de veroudering van de accu, en hoe 

lang die dus nog meekan. Li-ION accu’s 

worden het meest gebruikt. Er zijn allerlei 

soorten Li-ION accu’s. Over de voor- en 

nadelen van verschillende accu’s kunt u 

meer lezen op www.fietsersbond. nl/e-bike

Profile Bleumink heeft tevens veel ATB- 

en racefietsen in haar assortiment. Thijs 

Bleumink is er trots op dat hij naast Merida 

nu ook fietsen van Cube verkoopt. Dat je 

met de perfecte fiets naar huis gaat, is 

zeker. Bij Profile Bleumink wordt namelijk 

bij iedere klant een uitgebreide meting 

gedaan zodat alle maten van de ATB of 

racefiets kloppen.

E-bike Winterbeurt 
+ Gratis blik erwtensoep!

brons   
zilver
goud 

van €60 voor €45,00
van €75 voor €60,00
van €90 voor €75,00

* geldig in 2013

Stadsfiets Winterbeurt 
+ Gratis blik erwtensoep!

brons   
zilver
goud 

van €55voor €40,00
van €70 voor €55,00
van €110 voor €95,00

* geldig in 2013

Race & ATB Winterbeurt 
+ Gratis blik erwtensoep!

brons   
zilver
goud 

van €60 voor €45,00
van €80 voor €65,00
van €110 voor €95,00

* geldig in 2013

bij aankoop van 

2 WINTERBANDEN
MONTAGEKOSTEN

                     

* geldig in 2013

t.w.v. van €25

GRATIS
continental winterbanden

GRATIS ONDEROUDS-CHECK

met 

gesmeerd de winter in!

technische controle voor het winterseizoen

* geldig in 2013

GRATIS ONDERHOUDS-CHECK



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 Fred de Graaf

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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 gemeentehuis huldigen we de kampi-

-
oen geworden is op sportief of 
 cultureel gebied? Geef dit dan vóór 
15 december a.s. door aan de 
 gemeente

 gemeente aan haar inwoners voor 

uw medewerking. U kunt personen of 

de volgende voorwaarden:

Bronckhorst

-

schap of een Europees- of wereld-
kampioenschap

-

aanmerking

of (digitale) foto’s voegen van de 

-

opnemen met de gemeente, tel. 
(0575) 75 02 50.

Aanmeldingsformulier
Een kampioenenaanmeldingsformu-
lier kunt u online invullen en opsturen
via www.bronckhorst.nl. Het formu-

 publieksbalie in het gemeentehuis. 

kunt u opsturen naar de gemeente 

dit vóór 15 december!

Gezocht: Kampioenen van Bronckhorst

stemmen over amendementen van 

-

 gevolg dat de begroting niet vastge-
-

ber verder vergaderd moest 

meerderheid van de raad waarmee 

van de OZB door te voeren en de op-

besteedbare deel van de algemene 
-

besloot hun amendement na be-
raadslaging in te trekken. 

stemming gebracht en unaniem 
vastgesteld door alle fracties.

Begroting 2014 vastgesteld

het openbaar groen in Hengelo, 
-

behouden we de kwaliteit van ons 
openbaar groen met minder onder-

-
bewoners de kans om het beheer van 
openbaar groen van ons over te 
 nemen. In totaal gaven 15 buurten 

gaan doen.

Werkzaamheden 

 oude beplanting uit de heestervakken 
en maken de grond egaal. Bomen 

planten we nieuwe onderhoudsarme 

omvormingen aan te pakken. In de 

 november gras. Het gras kan dan een 

een groen beeld. Ook de heestervak-
ken waarvan het onderhoud door de 
buurten wordt overgenomen, planten 
we waar nodig nog aan en dragen we 

Hebt u vragen over de omvormingen 
 

Omvormingen Hengelo, Keijenborg en 
Velswijk in volle gang

-
-

aan de publieksbalie meer op 
 afspraak inplannen. Inwoners 
 kunnen tegenwoordig via de web-
site of telefonisch een afspraak 
 inplannen. U weet dan precies hoe 
laat u aan de beurt bent en wordt 

de ochtenden kunt u straks het ge-

 afspraak. Op de middagen kunt u 
dan alleen op afspraak terecht in 

-

een extra avondopenstelling op de 
dinsdag. 

biedt het werken op afspraak de 

website alvast het intakeformulier 

klant als de participatieconsulent 
beter voorbereid het gesprek in, 
waardoor de bemiddeling naar een 

worden.

Gemeente gaat meer werken op afspraak

Ochtend vrije inloop, middag op afspraak

-
hulpmedewerkers van Sensire 

-

-

 Achterhoekse gemeenten afgelopen 

Sensire, meebetalen aan de overstap 

van de thuishulpen naar een nieuwe 

thuishulp kunnen houden. 

Klant van Sensire

hulpen in het huishouden van Sensire 
overnemen, moet er nog het nodige 
worden geregeld. Inwoners die klant 

-
ber een brief van ons met meer infor-
matie. Als er vooruitlopend op de 
brief nu al behoefte aan informatie is, 

Thuishulpmedewerkers Sensire

voor meer informatie ook terecht
op de website van TSN: 

Sensire’. TSN neemt binnenkort 
 contact met hen op om afspraken te 
maken over de arbeidsovereenkomst 

Klanten Sensire kunnen vertrouwde 
thuishulp houden

Ontslagen thuishulpmedewerkers kunnen 

bij TSN of Zorgkompas aan de slag



Raadsvergadering
28  november
Op 28 november vergadert de 
 gemeenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare vergade-
ring begint om 20.00 uur. U bent van 
harte welkom om deze vergadering 
bij te wonen. Op de agenda staan on-
der meer de volgende onder werpen:

 De raad wordt gevraagd het 
 bestemmingsplan ongewijzigd vast 
te stellen en de ingebrachte ziens-
wijze ongegrond te verklaren. Het 
gaat hierbij om het wijzigen van de 
bestemming van ‘agrarisch’ naar 
‘wonen’

 In de Nota Grondbeleid staan de 
keuzes waarbinnen het gemeente-
lijk grondbeleid door het college 
plaatsvindt, welke instrumenten zij 
daarvoor gebruiken en op welke 
manier deze worden ingezet. De 

Nota Grondbeleid van 2009 wordt 
met dit besluit herzien voor de peri-
ode 2014-2017

 De raad wordt gevraagd de Drank- 
en Horecaverordening vast te 
 stellen, ter voorkoming van oneer-
lijke mededinging bij het verstrek-
ken van alcoholhoudende dranken 

 B en w vragen de raad het paraplu-
bestemmingsplan voor archeolo-
giebeleid vast te stellen. Deze 
 regeling is ter bescherming van ar-
cheologische waarden naar  actuele 
inzichten en beleid

 De raad wordt gevraagd in te stem-
men met de overdracht per 
1 januari 2014 van de brandweer-
vrijwilligers naar de Veiligheids-
regio Noord- en Oost Gelderland 
(VNOG). Het bestaande brandweer-

materieel wordt overgedragen, 
waarvan de VNOG de boekwaarde 
van € 1.582.590 aan de gemeente 
vergoedt. Ook wordt de raad ge-
vraagd in te stemmen om voor de 
vervanging van het brandweerma-
terieel een jaarlijks budget van 
€ 406.786 beschikbaar te stellen 
voor kapitaallasten (€ 398.293) en 
jaarlijkse vervangingen (€ 8.493)

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
 onderwerpen die op de agenda staan 
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergaderingen, iedere tweede 
woensdag en donderdag van de 
maand. Over onderwerpen die niet op 
de agenda staan heeft u hiervoor de 

mogelijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over niet-
geagendeerde onderwerpen’ in de 
commissievergadering die  iedere 
tweede donderdag van de maand 
plaatsvindt.

Voor het inspreekrecht geldt een aan-
tal spelregels, zoals min. 48 uur voor 
de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per 
 persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht kunt 
u contact opnemen met de  griffie, via 

tel. (0575) 75 02 50 of  griffie@bronck-
horst.nl.

Via www.bronckhorst.nl kunt u raads-
vergaderingen live volgen. Neem eens 
een kijkje. U hoeft  hiervoor dus niet 
meer per se naar het gemeentehuis. 
Voor alle informatie 
over de onderwer-
pen die op de agen-
da staan  verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl of 
scan de QR-code.

De Raad van State heeft eind vorig 
jaar een gedeelte van het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied  Zelhem’ ver-
nietigd. Dit betrof een aantal recrea-
tieve bestemmingen en het planMER 
en de regels voor de veehouderij.

Het herstel van de vernietigde onder-
delen van het bestemmingsplan vindt 
in twee afzonderlijke plannen plaats, 
te weten ‘Correctieve herziening 1 
Buitengebied Zelhem’ en ‘Correctieve 
herziening 2 Buitengebied Zelhem’. 
Deze bestemmingsplanprocedures 
lopen nu.

De herstelplannen houden het 
 volgende in:

park Bos en Enk zijn aangepast voor 
die recreatiewoningen die in het 
ontwerp-bestemmingsplan al een 
grotere inhoud hadden dan 300 m2

mogen in de winterperiode ook als  
natuurkampeerterrein gebruikt 
worden

We hebben extra onderzoek op het 
eerdere PlanMER gedaan. Deze 
 aanvulling geeft beter inzicht in de 
 effecten op natuur en geurhinder door 
de geboden ontwikkelruimte voor 
agrarische bouwpercelen.  

De agrarische bouwvlakken in het 

plan bieden nog steeds uitbreidings-
ruimte:

veehouderij aangeduide vlakken

b en w tot 1,5 ha voor de grond-
gebonden veehouderij

De aanvulling in de planMER laat zien 
dat met het toevoegen van stallen en 
dieren nog steeds de kans aanwezig 
blijft dat de ammoniakneerslag naar 
Natura 2000-gebieden toeneemt. Om 
deze reden is in de planregels 
 opgenomen dat de veehouderij 
 (intensief en grondgebonden) vastligt 
op de omvang van de bestaande 
 stallen. B en w kunnen bij aanvragen 
voor omgevingsvergunningen voor 
uitbreiding/nieuwbouw van veestal-
len met een speciale bevoegdheid 
hiervan afwijken. Dit kan alleen 
 worden afgegeven als met een 
 rapportage wordt aangetoond dat er 
geen sprake is van een toename van 
de ammoniakneerslag door het be-
drijf of verder nadelige effecten op de 
Natura2000-gebieden.

Bij de Openbare Bekendmakingen 
leest u hoe u de herziene plannen kunt 
inzien en hoe u hierop kunt  reageren.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Zelhem’ herzien

Actueel: B en w stellen uitwerking visie  decentralisaties vast
Vanaf januari 2015 krijgen gemeenten 
de verantwoordelijkheid voor  extra ta-
ken rond zorg en welzijn vanuit het rijk, 
ook wel de decentralisaties genoemd. 
Omdat dit gepaard gaat met een flinke 
bezuiniging (gemeenten krijgen minder 
geld voor de taken dan rijk en provincie 
eraan uitgaven), moeten de gemeenten 
alles heel  efficiënt organiseren en keu-
zes  maken over wat ze wel en niet  kunnen doen. De richting 
voor de  uitvoering van de nieuwe taken in Bronckhorst krijgt 
steeds meer vorm en staat in de nota ‘Bronckhorst voor el-
kaar 3.0’, die b en w vorige week vaststelden. Dit is een ver-
dere uitwerking van de visie ‘Goed voor  elkaar’ uit 2012. 

De gemeente staat dichterbij haar  inwoners en is daardoor 
beter in staat om ondersteuning op maat en in samenhang 
te leveren. Eén van de ideeën is dat we in Bronckhorst gaan 
werken met gebiedsteams die het aanspreekpunt zijn voor 
inwoners. Dit betekent dat medewerkers van de gemeente 
samen met medewerkers van maatschappelijke organisa-
ties op bijvoorbeeld scholen en in huisartspraktijken aanwe-
zig zijn voor  inwoners met (hulp)vragen. Bij het zoeken naar 
ondersteuning kijken we altijd eerst naar wat inwoners zelf 
nog wel kunnen en wat hun omgeving eventueel voor hen 
kan betekenen. Daarna wordt pas gekeken of professionele 
ondersteuning nodig is. 

Om de nieuwe taken uit te kunnen voeren, gaan we op een 
andere  manier samenwerken met inwoners en maatschap-
pelijke organisaties. We hebben elkaar nodig. Van inwoners 
verwachten we vooral dat zij zich voorbereiden op verande-

rende levensomstandigheden en zich 
 blijven inzetten voor elkaar. Binnen onze 
gemeente zijn veel mensen als vrijwilli-
ger of mantelzorger actief. Dit willen we 
graag blijven stimuleren. Van professio-
nals verwachten we dat zij inwoners nog 
meer gaan stimuleren en faciliteren in 
de zorg voor  elkaar. 
 

Omdat gemeenten alle nieuwe taken niet alleen kunnen or-
ganiseren, vindt binnen de Achterhoek samenwerking 
plaats tussen de gemeenten. Met  name op het gebied van 
specialistische of dure ondersteuning zoeken we de samen-
werking en biedt dit voordelen. Ook het samen inkopen van 
bepaalde vormen van ondersteuning is mogelijk efficiënt. De 
plannen hiervoor staan in de notitie ‘D’ran in de Transities’. 
De gemeente is  continu in overleg met maatschappelijke or-
ganisaties, inwoners en de participatieraad over de uitvoe-
ring van de nieuwe zorgtaken die we  krijgen. Voor maat-
schappelijke  organisaties vindt binnenkort een  bijeenkomst 
plaats over de nota ‘Bronckhorst voor elkaar 3.0’. Zij  krijgen 
hiervoor een uitnodiging. 

In december beslist de gemeenteraad over de nota ‘Bronck-
horst voor elkaar 3.0’ en de regionale notitie ‘D’ran in de 
Transities’.

Agrariërs die met hun bedrijf  stoppen 
of het overdragen, willen vaak wel in 
hun boerderij of op hun erf blijven wo-
nen. Dit leverde  regelmatig problemen 
op in de  bestemmingsplannen, omdat 
de  bedrijfswoning strikt genomen niet 
meer wordt bewoond voor het  bedrijf. 
De gestopte agrariër is niet meer 
werkzaam op het bedrijf. Maar vaak 
kunnen deze woningen ook niet de be-
stemming ‘burgerwoning’  krijgen, om-
dat de woning te kort op het voormalig 
bedrijf staat. Formeel gezien wordt de 
woning illegaal  bewoond en dit kan 
leiden tot juridisch vervelende kwes-
ties. Deze  situatie behoort nu tot het 

verleden, omdat wij de wet Platte-
landswoningen gaan toepassen. Dit 
houdt in dat daar waar het mogelijk is, 
de des betreffende woning de aandui-
ding plattelandswoning krijgt. Hier-
door verandert dus de status van 
agrarische bedrijfswoningen en wordt 
het toch mogelijk voor mensen om in 
een agrarische bedrijfswoning te wo-
nen. De strijdigheid met het 
 bestemmingsplan is hiermee 
 opgeheven. Deze kaders gelden niet 
voor bedrijfswoningen op het erf van 
een intensieve veehouderij. Op dit 
 moment is nog geen duidelijk  landelijk 
standpunt over de volks gezondheid en 

intensieve veehouderij.  Verzoeken 
voor deze woningen beoordelen we 
apart.

Nieuw beleid voor plattelandswoningen

Paardensportvereniging De Zeven-
steen uit Steenderen huurt van de 
 gemeente een terrein van ruim 0,5 
hectare ten westen van de sporthal 
aan de prins Bernhardlaan in Steen-
deren. Er ligt een rijbak en grasveld 
die de vereniging gebruikt. In 2002 is 
een huurovereenkomst gesloten 
 tussen de voormalige gemeente 
Steenderen en de rijvereniging waar-
in staat dat beheer en onderhoud van 
de rijbak inclusief vervanging voor de 
gemeente is. In geen van de andere 
voormalige gemeenten waren derge-
lijke afspraken met rijverenigingen. 

Na de privatisering van de buiten-
sportaccommodaties (voetbal en 

zwembad) in 
Steenderen en 
de  besluiten 
over de bouw 
van het  nieuwe kindcentrum in het 
dorp is  inmiddels duidelijk dat de rij-
vereniging op de huidige plek kan 
blijven. Net zoals de andere buiten-
sportaccommodaties willen we ook 
deze paardrijaccommodatie privati-
seren. Hierover is onderhandeld. De 
vereniging heeft een toekomstgerich-
te  exploitatie overlegd, waaraan wij 
zien dat ze bestaansrecht heeft. De 
 gemeente betaalt 35.000 euro. De 
 Zevensteen kan hiermee de benodig-
de nieuwe ondergrond in de rijbak en 
een afrastering financieren en het 
toekomstig onderhoud is afgekocht.

Privatisering accommodatie rijvereniging 

De Zevensteen Steenderen

JEUGDZORG    BEGELEIDING UIT DE AWBZ    WERK EN INKOMEN

Er gaat wat veranderen op sociaal terrein

Voor meer informatie of vragen over de decentrali-
saties, kunt u terecht op een speciale pagina op 
www.bronckhorst.nl. Op de homepagina vindt u een 
link direct naar ‘Decentralisaties sociaal terrein’. U 
kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50.

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

De gemeente zet vrijwilligers die zich 
onderscheiden door hun activiteiten in 
Bronckhorst in het zonnetje met de 
verkiezing van ‘Vrijwilliger van het 
jaar’. Kent u een persoon of groep 
waarvan u vindt dat zij de titel 
 ‘Vrijwilliger van het jaar’ verdienen? 
Meld deze vrijwilliger(s) dan digitaal 
aan via www.bronckhorst.nl of scan 
de QR-code! Dit kan tot 1 december a.s

Drie genomineerden
De bekendmaking van de vrijwilliger 
van het jaar gebeurt tijdens de nieuw-
jaarsreceptie op 6 januari a.s. in het 
gemeentehuis. Een  commissie beoor-
deelt de aanmeldingen en selecteert 
drie genomineerden. De commissie let 
daarbij op onder meer de specifieke 

 werkzaamheden die zijn verricht, het 
belang van de activiteiten en het aan-
tal keren dat iemand is aangemeld. 

Prijs van € 250,-
De ‘Vrijwilliger van het jaar 2013’ 
 ontvangt natuurlijk de eretitel, maar 
daarnaast ook een geldbedrag van 
€ 250,-. Als de eretitel naar een 
 vrijwilligersgroep 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’ laat de gemeente haar 
 enorme waardering blijken voor het 
vrijwilligerswerk. Het vrijwilligers-

werk 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 represen-
teert alle vrijwilligers.

Voorwaarden voor nominatie
Er zijn enkele voorwaarden verbonden 
aan de nominatie van vrijwilligers 
voor de titel:

-
organiseerd verband, bijvoorbeeld 
bij stichtingen of verenigingen of bij 
professionele organisaties of religi-
euze organisaties die zich inzetten 
voor maatschappe lijke ondersteu-
ning. 

gemeenten die in Bronckhorst 
 vrijwilligerswerk doen, aangemeld 
worden

mantelzorg) komt niet in aanmer-
king, maar de overkoepelende 
 organisaties (die zich bijvoorbeeld 
inzetten voor mantelzorgers) wel 

politiek komt niet in aanmerking 

Koninklijke onderscheiding of het 
ereburgerschap hebben ontvangen, 
kunnen niet meedingen naar de titel

Vragen?
Voor meer infor-
matie kunt u mai-
len naar info@
bronckhorst.nl of 
ons  bellen, tel. 
(0575) 75 02 50.

Oproep voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2013’
Meld uw vrijwilliger aan voor de eretitel!

De winter is in aantocht. De kans op 
sneeuw, nachtvorst, ijzel en daar-
mee gladheid neemt de komende tijd 
weer toe. De gemeente stelt alles in 
het werk om gevaarlijke situaties 
die hierdoor op de weg kunnen ont-
staan, te voorkomen of te bestrijden 
door te strooien. Daarnaast is het 
natuurlijk belangrijk dat u zelf bij 
deze weersomstandigheden ook ex-
tra alert bent als u in uw auto of op 
de fiets stapt. Net als voorgaande ja-
ren bestrijdt de gemeente gladheid 
preventief. Dit houdt in dat wordt ge-
strooid wanneer gladheid wordt 
voorspeld en niet pas wanneer het al 
glad is. Ook de provincie strooit pre-
ventief. De strooiroutes zijn in grote 
lijnen gelijk aan de routes zoals we 
die afgelopen winter hebben ge-
strooid. Let op: ook op routes die 
preventief gestrooid zijn, kan het on-
verwacht glad zijn. De aanwezigheid 
van zout op de weg is geen garantie 
voor veilige rijomstandigheden.

Gemeentelijke wegen
De gemeente strooit gemeentelijke 
wegen vanuit de gemeentewerf in 
Hengelo. Er zijn vier A-routes. De 
binnen deze routes vallende wegen 
strooien we wanneer gladheid wordt 
voorspeld. Als basis voor de glad-
heidbestrijding is het Gemeentelijke 
Verkeer en Vervoer Plan genomen. 
De volgende wegen maken deel uit 
van de A-routes:
1 alle doorgaande wegen, inclusief 

de fietspaden
2 toegangswegen naar veerponten
3 de belangrijkste ontsluitingsweg 

naar een woonwijk, dorpscentrum, 
centrale parkeerplaats of bedrij-
venterrein

4 bedrijventerreinen
5 busroutes, indien deze nog niet 

 onder 1 of 2 vallen
6 een aantal routes naar scholen in 

het buitengebied en (middelbare) 
scholen buiten de gemeente

7 verbindingswegen naar buurge-
meenten, daar waar het strooi-
beleid niet aansluit op het strooi-
beleid in de buurgemeenten

8 de belangrijkste toegangswegen 
naar de volgende gebouwen: hulp-
diensten (politie, brandweer, 
 ambulance), scholen (basisscholen 
en scholen voor voortgezet onder-
wijs), huisartsen, zorgcentra (geen 
appartementencomplexen voor 
ouderen), station en gemeentehuis

B-routes
Als aanhoudende gladheid is voor-
speld, start de gemeente direct aan-
sluitend aan de A-routes met het 
 bestrijden van gladheid op B-routes. 
Onder B-routes vallen onder andere 
een aantal wegen in de centra van de 
grotere kernen, de belangrijkste 
 toegangswegen naar sporthallen, 

gymzalen en begraafplaatsen en 
 wegen in het buitengebied die een 
 logische verbinding vormen tussen 
de A-routes. Ook is het mogelijk om 
vanaf alle panden binnen de 
 bebouwde kom binnen 400 meter op 
een gestrooide weg te komen. Voor 
buiten de bebouwde kom geldt een 
afstand van 1 kilometer (de weg naar 
een strooiroute is niet altijd de meest 
gebruikelijke route naar elke 
 bestemming. Het kan dus voorko-
men dat u moet omrijden).   

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

Provinciale wegen
De provincie bestrijdt gladheid op 
provinciale wegen. Voor vragen 
 hierover kunt u bij de provincie 
 terecht. 
 
Wanneer wordt er gestrooid?
De gemeente strooit wanneer glad-
heid wordt voorspeld. Vooraf is er 
 altijd overleg met de provincie. We 
kunnen 24 uur per dag strooien. In de 
regel strooit de gemeente in de loop 
van de avond of nacht. Wanneer 
sprake is van sneeuwval of ijzel kan 
hiervan worden afgeweken. In geval-
len van blijvende gladheid strooien 
we zo nodig continu.

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

Zelfwerkzaamheid
In de afgelopen winters is door een 
aantal inwoners, met name in het 
buitengebied, met eigen materieel en 
op eigen initiatief, sneeuw gescho-
ven om de wegen begaanbaar te 
houden. Dergelijke initiatieven 
 waardeert de gemeente. Wel is het 
belangrijk u te realiseren dat u dit 
werk voor eigen rekening en risico 
uitvoert. De gemeente is geen 
 opdrachtgever. Als schade aan de 
weg ontstaat, kan de gemeente u 
aansprakelijk stellen.

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

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

Meer informatie?
Voor meer informatie over de glad-
heidbestrijding kunt u contact met 
ons opnemen via tel. (0575) 75 02 50 
of kijken op www.bronckhorst.nl/
Gladheidbestrijding. Op de site vindt u 
een kaart met alle strooiroutes en u 
ziet er ook de kleine 
wijzigingen die in de 
routes zijn opgeno-
men. De QR-code 
scannen kan ook.

Gladheidbestrijding winter 2013-2014

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

31 december 2016, J.W.H. Herfkens

X.J. Chi

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.

Drank- en Horeca vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 8 november 2013:

Aanvragen

Ontvangen op 10 november 2013:

Ontvangen op 11 november 2013:

Ontvangen op 12 november 2013:

Ontvangen op 13 november 2013:

Ontvangen op 14 november 2013:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 2 juli 2013:

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 

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.



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Zienswijze indienen?
-

-

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

 entree

Verlengen beslistermijn 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar 

-

Voorlopige voorziening 

-

Verleende vergunningen

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied; Schiphorsterstraat 16 Toldijk’

-

➝ ➝

Inspraakreactie indienen?

Ontwerpbestemmingsplan ‘Correctieve herziening 1 Buitengebied Zelhem 
2011’

-

Bestemmingsplannen

-

-

-

➝ ➝

Zienswijze indienen?
-

Ontwerpbestemmingsplan ‘Correctieve herziening 2 Buitengebied Zelhem 
2011’

-

-

➝ ➝
-

Zienswijze indienen?
-

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied; Heideweversweg 2B Hengelo’

-
-

➝ 
➝

Mogelijkheden voor beroep
-

Nadere beleidsregels uitvoering regionale woonvisie

-

-

-
-



Openbare bekendmakingen - vervolg

De ontwerpbeleidsregels liggen vanaf 20 november t/m 31 december 2013 voor een ieder ter 
inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Ze zijn ook in te zien op www.bronckhorst.nl.

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn hun zienswijze op de ontwerpbeleids-
regels schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

In verband met werkzaamheden sluiten wij de Molenstraat, vanaf de Onderstraat tot de 
Spaensweertweg, in Bronkhorst op 27 en 28 november 2013 af. De aanwonenden zijn bereikbaar. 
Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet helemaal exact aangeven omdat er omstandig-
heden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen, 
 bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Verkeer en vervoer

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 21 november t/m 2 december 2013 tijdens de 
openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemd 
besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer
Volg ons via Twitter!
Direct op de hoogte zĳn van het laatste 
nieuws van de gemeente? 
Volg ons op Twitter: @gem_bronckhorst. 
U kunt hier ook vragen aan ons stellen, 
die we graag beantwoorden. 

Daar word je vrolijk van!

Je wilt graag een mooie kerstkaart 
sturen, maar het ontbreekt nog aan 
een goed idee. Happycards.nl heeft 
speciaal voor jou prachtige 
kerstkaarten ontworpen. Een extra 
warm tintje: als je de actiecode 
hxm13 invult, dan ontvang je 
tussen 16 en 30 november 
15% korting op je kerstkaarten.

15%

Kerstkaarten

WIJ RUIMEN OP!DIVERSE SHOWROOMARTIKELEN MET  50 % KORTING

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

GOTINK INSTALLATIE
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

Speciale Activiteiten!
Kerstbloemstukken. Vrijdag 20 december tot en met zondag 22 december 
(12.00 tot 18.00 uur) kunnen in onze prachtige in kerstsfeer versierde ver-
trekken liefhebbers hun hart ophalen aan de prachtige bloemstukken ver-
vaardigd door de bekende Mevr. Willy Kip uit Vorden. Ook zal zij originele 
kasteelhapjes aanbieden. Entree: € 7,50, kinderen € 3,50.
Dineren? Verder serveren wij, op veler verzoek op 14, 20 en 21 decem-
ber alsook op 28 en 29 december wederom ons heerlijke zelfgemaakte 
Kerstmenu in onze sfeervolle en met houtvuur verwarmde vertrekken. We 
hebben slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus reserveer 
op tijd! € 37,50 p.p.
Nostalgisch bloemschikken + High Tea. Ook organiseren wij op bij vol-
doende aanmeldingen cursussen in nostalgisch bloemschikken, die worden 
afgerond met een gezellige High Tea. Dit doen we op woensdagen en vrijda-
gen (tot 31 december) van 14.00 tot 17.00 uur. € 47,50 p.p.

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

Website: www.kasteelvorden.nl



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. 

Om wie gaat het als de gemeente in 2015 een 
groot deel van de zorg gaat regelen? Ouderen, 
mensen met een beperking, jongeren en ge-
zinnen met een probleem, mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, allemaal heb-
ben ze een steuntje in de rug nodig. Vooral 
de kwetsbaren in de samenleving moeten op 
goede en constante ondersteuning kunnen re-
kenen, juist als hun eigen netwerk daarvoor 
onvoldoende aanknopingspunten biedt.

D66 vindt het belangrijk dat ouderen zo lang 
mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven 
wonen. Maar dan moeten de hulp uit de om-
geving, huishoudelijke hulp, verzorging en 
verpleging goed op elkaar zijn afgestemd. Het 
maatwerk dat hier voor nodig is, vraagt een 
grote inzet van alle betrokkenen.
Gezinnen en jongeren die er zelf niet uitko-
men, hebben er baat bij dat zij niet van het 
kastje naar de muur gestuurd worden. Eén 
aanspreekpunt binnen het gezin en als het 
nodig is een specialist inschakelen. Ook dat 
is maatwerk. Als de omgeving signalen snel 
oppakt, is het misschien mogelijk eerder een 
passende oplossing voor problemen te vinden.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
gaan zoveel mogelijk werken in gewone be-

drijven. Daar zit 
veel aan vast, voor 
die mensen en voor 
hun werkgevers. Een klein deel blijft werken 
in een beschutte omgeving. D66 dringt er op 
aan dat mensen niet op te grote afstand van 
hun woonplaats kunnen werken. Opnieuw 
maatwerk.
Begeleid wonen, kan de steun en zekerheid 
geven voor een redelijk zelfstandig bestaan. 
D66 pleit ervoor dat betrokkenen door de 
nieuwe regelgeving niet te kort komen.

Nu de eigen verantwoordelijkheid van inwo-
ners en hun netwerk uitgangspunt zijn voor 
de vraag naar zorg, 
is het een uitdaging 
voor de gemeente om 
daar met maatwerk 
goed op in te spelen. 
D66 wil de nadruk 
leggen op maatwerk 
en het ondersteunen 
van kwetsbaren in de 
samenleving, onge-
acht hun leeftijd.

Anneke Hacquebard.

Zorg is maatwerk

vvdfractie@bronckhorst.nld66fractie@bronckhorst.nl

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

cdafractie@bronckhorst.nl

De kogel is door de kerk: de onroerende zaak 
belasting wordt volgend jaar verhoogd. Na een 
extra raadsvergadering heeft een meerderheid 
van CDA, D66 en PvdA gestemd voor de belas-
tingverhoging. Ook Groen Links en Gemeen-
tebelangen waren voorstander, maar stemden 
tegen, omdat ze zich niet konden vinden in de 
besteding hiervan.

Het college van B&W en de VVD fractie von-
den een verhoging niet nodig, omdat de begro-
ting een overschot laat zien 
van meer dan € 1 miljoen. 
De VVD fractie vindt het te-
leurstellend dat een ruime 
meerderheid van de raad 
aan huiseigenaren en eige-
naren van bedrijfspanden 
de rekening presenteert.

In onze gemeente betalen 
alleen huiseigenaren en ei-
genaren van bedrijfspanden 
onroerende zaak belasting. 
Naast toerismebelasting is 
dit de enige belasting die 
door onze gemeente wordt 
geheven. De afgelopen acht 

jaren heeft de groep die 
wel gemeentelijke belas-
tingen moet betalen, een 
onevenredig grote bijdra-
ge moeten leveren.

De VVD fractie had liever 
gezien dat het geld bij u in de portemonnee 
was gebleven in plaats van dat het op de spaar-
rekening van de gemeente wordt bijgeschre-
ven.

Onroerende zaak belasting onnodig verhoogd

Na uitlatingen vanuit de landelijke overheid, 
dat de Achterhoek vergrijst, is schijnbaar de 
gelatenheid over deze regio (met de provincie 
voorop) heengekomen. Deze regio zou dus 
maar moet afsterven en de jeugd zou vanaf 
het voortgezet onderwijs de regio maar moe-
ten verlaten.

Helaas lijkt dit door met name de grote lande-
lijke partijen ook gepraktiseerd en gepromoot 
te worden. Zie de verschuiving (of in ieder ge-
val de pogingen daartoe) van bedrijven naar 
een regionaal bedrijventerein, wat dus dit ef-
fect zal versterken.

Echter is het zo dat, ondanks deze meningen 
en het gevoerde beleid, er wel degelijk behoef-
te is aan met name meer-generatiewoningen: 

meer specifiek, kinderen die graag bij de ou-
ders willen wonen (en dus eigenlijk gaan uit-
voeren wat diezelfde overheid van ze vraagt).

Nu wordt dus deze laatste ontwikkeling actief 
geblokkeerd door de lokale overheid, aange-
zien deze schijnbaar het nog bestaande wo-
ningcontingent alleen voor eigen gebruik wil 
aanwenden.

Wij willen: Meer en ruimere mogelijkheden 
voor kinderen die bij de ouders willen gaan 
wonen (of vice versa) zowel buiten als bin-
nen de bebouwde kom, waarbij het binnen de 
bebouwde kom zou moeten zijn: Als het als 
inbreiding aangemerkt kan worden, zou dit 
zonder meer moeten mogen.

Wilt u net als ons uw leefomgeving in eigen 
hand houden, neem dan contact met ons op.

Meer vergrijzing?

De verkiezingen komen eraan! Nee, bij u zal 
het nog niet zo leven. Dat kunnen wij ons goed 
voorstellen. Bij de partijen in de raad leeft het 
al wel. En zeker bij de partijen die op dit mo-
ment de coalitie vormen en in het college ver-
tegenwoordigd zijn. Het college heeft, en nu 
zeggen we het heel netjes, de afgelopen jaren 
veel beroering teweeg gebracht in de Bronck-
horster samenleving. En wel zoveel dat zij u 
in 2014 een cadeautje wilden geven: geen ver-
hoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) 
in 2014. Leuke geste, niet? De coalitie was wel 
even vergeten dat dit gebaar alleen ten goede 
komt aan de huiseigenaren. Weliswaar is dit 
een grote groep: 70% van het bezit bestaat uit 
eigen woningen. Maar 30% heeft geen eigen 
woning en behoort meestal, niet altijd, tot de 
armere bevolkingsgroep van Bronckhorst. Het 
‘cadeautje’ viel ook niet groot uit: per huis-
houden ongeveer € 1,- per maand. Tja… veel 
zoden zal het niet aan de dijk zetten.

GroenLinks was in de raad tegen het voorstel 
om de ozb niet te verhogen met de prijsindex. 
Maar we waren niet alleen tegen het voorstel, 
we hadden een veel beter voorstel (samen 
met D66 en GBB). Wij wilden de verhoging 
juist wel doorvoeren en dit geld als compli-

ment aan de samenleving beschikbaar stel-
len voor projecten die opgezet worden door 
groepen mensen uit de gemeente. Indachtig 
de wens (ook van hogerop) om de samenle-
ving te versterken en vorm te geven aan de 
participatiesamenleving! Hierbij dachten wij 
aan projecten die te maken hebben met eer-
lijke en natuurlijke landbouwproducten, een 
ruilsysteem voor diensten, deskundigheidsbe-
vordering voor dorpsbelangenverenigingen, 
weerbaarheidsvergroting van mantelzorgers, 
debatteervaardigheden voor jongeren, innova-
tief ondernemen, veiligheidsbevordering van 
winkelbedrijven, etc.

Helaas mocht het voorstel het niet halen: de 
raad was nog niet toe aan het uitdelen van een 
echt compliment aan de samenleving.

Herman van Rooijen

Cadeautje?

Dit onderwerp heeft tijdens de behandeling 
van de begroting 2014-2017 bij alle fracties 
ter discussie gestaan. Het college had voorge-
steld de jaarlijkse indexering voor 2014 alsnog 
achterwege te laten. We spreken over een op-
brengst van ruim € 200.000,--. Per woning ge-
middeld een bedrag van € 15,--.
Best wel een sympathiek gebaar; maar het 
getuigt niet van een bestendig beleid. Wij 
hebben daarom, door middel van een amen-
dement, voorgesteld die indexering voor 2014 
wel te handhaven.
Ook andere fracties kwamen met amende-
menten van die strekking. Over de besteding 
van de opbrengst werd nogal verschillend ge-
dacht. Ons doel is deze te gebruiken voor het 
minder afhankelijk maken van de begroting 
van bespaarde rente op reserves. Door die ren-
te te gebruiken voor de exploitatie wordt deze 
fors geblokkeerd.
In ons verkiezingsprogramma en in het coa-
litie-akkoord is daarom afgesproken om aan 
die ongewenste situatie een einde te maken, 
zodra de financiële mogelijkheden daartoe 
aanwezig zijn.

Met het handhaven van die jaarlijkse indexe-
ring is die mogelijkheid er!

Vanwege de verschillende wensen tot be-
steding in 2014 behaalden de meeste amen-
dementen geen meerderheid of staakten de 
stemmen.
In de extra vergadering op 13 november jl. 
is de besluitvorming over de begroting 2014-
2017 afgerond. Alleen ons amendement is 
nog in stemming gebracht en door de meer-
derheid aanvaard. Zeker geen gejuich vanuit 
onze fractie.
Met het verhogen van belastingen wil het 
CDA altijd terughoudend zijn. Maar wij wil-
len niet aan korte termijn politiek doen. Wij 
gaan voor een beleid waarvan de inwoners op 
termijn het meest profijt hebben.

Besturen is immers vooruit zien!
Met de afbouw van die bespaarde rente kan 
voor wat onze fractie betreft worden begon-
nen vanaf het meerjarenperspectief 2015-
2018. Samen met de andere fracties willen 
wij een passende besteding aan het bedrag in 
2014 geven.

De CDA-fractie.

OZB- heffing 2014

Felicitatie!
De zeven gemeenten in de Achterhoek heb-
ben een akkoord getekend waardoor 800 
thuishulpen aan het werk kunnen blijven bij 
TSN of Zorgkompas. PvdA Bronkhorst felici-
teert cliënten en thuishulpen met het behoud 
van zorg en werk!

Verkiezingen 2014
Eind november staat het verkiezingsprogram-
ma van de PvdA Bronckhorst op de website. 
In maart 2014 kunt u weer naar de stembus. 
Uw reacties op ons programma zijn welkom.

Ombudsteam
Wie vragen heeft over wetten en regels, on-
zeker is over overheidsmaatregelen, lastige 
instanties, energiebedrijf of woningcorpo-
ratie kan terecht bij ombudsteam@pvda
bronckhorst.nl of belt 06 526 62 996.

Noem 3 dingen……!
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Digidreumes is een informatieve bijeen-
komst voor ouders en hun kind(eren). 
Smartphone, tablet en TV: media die niet 
meer weg zijn te denken uit het dagelijkse 
leven van jonge kinderen. Het is belangrijk 
om jonge kinderen op een plezierige en ver-
antwoorde manier te leren omgaan met het 
aanbod. De ochtend is bedoeld voor ouders 
van kinderen tot en met vier jaar. Ouders 
kunnen hun kinderen gewoon meenemen. 
Onder het genot van een kopje koffie ko-
men onderwerpen als mediatijd- en ont-
wikkeling, wat is de meerwaarde en digi-
tale prentenboeken aan bod. Ook worden 
media als TV, computer, tablet en telefoon 
besproken. De bijeenkomst is op vrijdag 
29 november van 10.00 tot 11.00 uur in 
de bibliotheek van Zelhem en is gratis. De 
bijeenkomst wordt georganiseerd in samen-
werking met CJG Bronckhorst.
In de week van de Mediawijsheid worden 
er in de vestigingen Mediaplaza’s georgani-
seerd. Heeft u vragen over uw tablet, smart-
phone of e-reader dan kunt u langskomen 
en onze mediacoaches zullen u helpen. Ook 

kunt u uitleg krijgen over zoeken, reserve-
ren, verlengen etcetera in onze online cata-
logus of begeleiding krijgen bij het aanma-
ken van een emailadres (GMail).

Hieronder de data:
Doetinchem: zaterdag 23 november van 
11.00 tot 15.00 uur.
Doesburg: dinsdagmiddag 26 november van 
14.00 tot 16.30 uur.
Vorden: dinsdagavond 26 november van 
18.00 tot 20.00 uur.
Hengelo: woensdagmiddag 27 november 
van 14.00 tot 16.30 uur.
Wehl: maandagmiddag 25 november van 
14.00-16.30 uur.
Zelhem: donderdagochtend 28 november 
van 10.00-12.30 uur.
De website en de catalogus van de biblio-
theek bieden steeds meer. Om u wegwijs te 
maken in een aantal mogelijkheden stellen 
we u voor aan onze nieuwe klantenservice-
medewerker: Helpie! 
Helpie legt u door middel van korte instruc-
tievideo’s, diavoorstellingen en handleidin-
gen een aantal digitale diensten uit. Ga naar 
onze website en klik op Helpie!
In alle vestigingen van Bibliotheek West-
Achterhoek is gratis Wifi beschikbaar. Dat 
betekent dat u met uw laptop, tablet of 
smartphone gratis kunt internetten in de 
bibliotheek. Bovendien is er in de Week van 
de Mediawijsheid gratis internet in de inter-
netcafé’s van de bibliotheek.

Week van de mediawijsheid 
in de bibliotheek
Bronckhorst - Mediaontwikkelingen 
vragen om nieuwe kennis en vaardig-
heden en bieden tegelijkertijd ook veel 
kansen. Daarom is het thema van de 
Week van de Mediawijsheid 2013: ‘Me-
dia verrijken je leven!’ In dat kader 
organiseert Bibliotheek West Achter-
hoek een aantal activiteiten.

Herwers Hyundai was één van de dealers 
die in Barcelona uitgebreid in het zonnetje 
werd gezet. In het befaamde Esferic-restau-
rant op de Olympische berg Montjuic met 
uitzicht op Barcelona beloonden Hyundai 

President B.K. Rhim en Vice President Al-
lan Rushforth de winnende dealers met de 
Customer Satisfaction Excellence Award, 
ofwel de Europese Klanttevredenheid Tro-
fee van Hyundai. Het kleinood werd als een 
kostbaar sieraad gekoesterd. Naast Herwers 
Hyundai werden ook de Nederlandse dea-
lers Van der Linden groep en Van Riel in 
het zonnetje gezet. Van der Linden had de 
topscore behaald in het overall klassement. 
Van Riel had een topscore
behaald in de categorie verkoop. Herwers 
had de hoogste score in de categorie After 
Sales.
Koplopers van Europa “Hyundai heeft groot 
belang bij tevreden klanten. Hyundai-dea-
lers Herwers, Van Riel en Van der Linden 
behoren op dit gebied bij de koplopers van 
Europa. Dat is een groot compliment”, al-
dus President Rhim.

De mate van Klanttevredenheid werd in een 
kalenderjaar zorgvuldig geregistreerd. Niet 
alleen door de klanten van de Hyundai-dea-
lers, maar ook door de Nederlandse Hyun-
daiimporteur Greenib Car en door vertegen-
woordigers van Hyundai Motor Europa. Om 
een objectieve meting te kunnen verrichten 
werden mysterie shoppers in gezet en klan-
ten nagebeld.

- Advertorial -

Europese klanttevredenheid 
trofee voor Herwers Hyundai

Regio - “De beste klant is een tevreden 
klant” daarom hamert Hyundai bij 
de Europese Hyundai-dealers al jaren 
op een topscore in klanttevredenheid. 
Herwers Hyundai, met vestigingen in 
Apeldoorn, Deventer en Zutphen, heeft 
begin deze maand in Barcelona de Cus-
tomer Satisfaction Excellence Award 
in ontvangst mogen nemen. De prijs 
voor de Hyundai-dealer met de hoogste 
klanttevredenheid score.

Wil jij ook spelen op de meest gerenom-
meerde poppodia van Nederland zoals o.a. 
013 Tilburg, Paradiso Amsterdam, Effenaar 
in Eindhoven, Podium de Vorstin in Hilver-
sum en Metropool Hengelo? Schrijf je dan 
in! Tussen januari en juli 2014 worden er 
extra selectierondes en regionale finaleron-
des gehouden. De bands worden beoordeeld 
in twee categorieën: vakjury en publieks-
stemmen. 

Vanaf oktober 2014 vinden de Benelux fi-
nalerondes plaats waar opnames worden 
gemaakt voor de tv-serie ‘The Clash of the 
Cover Bands’, die afgelopen seizoen voor 
het eerst was te zien op Veronica. 

Prijzenpakket:
- cd-contract met videoclip
- tour van 20 optredens in de Benelux
- bandcoaching en workshops voor de 

bands die zich plaatsen voor de finaleron-
des voor een optimale ontwikkeling en 
voorbereiding.

Er is plaats voor 50 bands, dus wees er snel 
bij en schrijf je vóór 15 december a.s. in via 
www.theclashofthecoverbands.com.

Schrijf je in voor extra voorrondes 10e editie ‘The Clash of the Cover Bands

‘Durf jij de uitdaging aan? 
Doe mee en laat je horen!’
Regio - De grootste bandcompetitie 
‘The Clash of the Cover Bands’ gaat 
om het 10-jarig bestaan te vieren extra 
groot uitpakken en wil meer cover-
bands en tributebands de gelegenheid 
geven om hier aan deel te nemen.

Namens De SSWB verzorgde Paul Tig-
geloven het openingswoord. Hij was 
verheugd dat er zoveel mensen, in to-
taal 125, gehoor hadden gegeven aan de 
oproep. In zijn openingswoord wilde hij 
het niet hebben over ouder worden. Als 
je het hierover gaat hebben, kom je al 
snel uit bij allerlei ouderdomsklachten. 
Wel had hij een gedicht gevonden over 
de charme van het ouder worden. Het 
gedicht heet ‘Lelijk, schei toch uit!’ van 
de schrijver Windwhisper.

‘Gerimpelde wangen, een ouder gezicht. Wie 
vindt dat nu lelijk... Zo’n gezicht vertelt je een 
verhaal. Lach en zorgrimpels, lijntjes van pijn, 
denkrimpels en fronsen, soms een ietwat ver-
weerd van het buiten zijn.
Je bent al wat ouder, maar je mag er toch zijn, 
blauw geaderde handen, een dunnere huid. 
Ach gossie, is dat lelijk...wel nee schei toch uit.
Een ieder wordt ouder, getekend door de ja-
ren, wijzer, wat krommer, wat korter, soms 
liever of eigenwijzer, of mopperig of kattig. 
Dat hoort bij het leven
In je hart blijf je hetzelfde. Wellicht wat be-
dachtzamer toch?, vol dromen, vol humor, 
vol liefde, soms met een lach, soms stikvol 
verdriet.
Maar let op de ogen als je een ouder iemand 
beziet. Ogen die glimmen, die strelen of flon-
keren of met een zachte lieve lach…Ogen vol 

wijsheid met geheimen van toen.
Lelijk...mijn hoela, elke oudere is een pracht...
Toch?’ 

De doelstelling van de middag was om
er met z’n allen een gezellige middag
van te hebben. Om dat te bewerkstel-
ligen had de organisatie de hulp inge-
roepen van een aantal mensen. Op de 
eerste plaats was dat Ellen van Ellens
restaurant, zij zorgde samen met haar
team voor de inwendige mens. Aan het
begin van de middag werden de men-
sen getrakteerd op koffie/thee en lek-
kere hapjes. Ben Beijer, liedjesmaker 
en conferencier verscheen in het begin
van de middag ten tonele. Hij bracht
liedjes ten gehore. Met zijn verhalen
en schetsjes werden de lachspieren be-
hoorlijk geprikkeld. Aan het einde van
de middag bij het weggaan werden de
mensen verrast met een kleine attentie,
gemaakt en uitgedeeld door deelnemers
van de dagbesteding van Puur Natuur
uit Hengelo (Gld).
Wilma Berns concludeerde in haar slot-
woord dat de middag aan de verwach-
tingen had voldaan. Het was goed van
eten en drinken en vooral gezellig. Zij
bedankte de mensen die hieraan had-
den bijgedragen en wenste iedereen wel
thuis.

Veel belangstelling voor 
de Dag van de ouderen in 
Zelhem
Zelhem - Begin oktober wordt jaarlijks de nationale ouderendag ge-
vierd. Het doel van deze dag is om wensen van mensen in vervulling te
laten gaan. Dit kan individueel of met een groep. De Stichting Samen-
werken Welzijn Bronckhorst (SSWB) organiseert jaarlijks de dag van
de ouderen voor de gehele gemeente Bronckhorst. Elk jaar wordt deze
(verwen)middag in één van de kernen van de gemeente Bronckhorst
gevierd. Dit jaar op vrijdag 8 november 2013 was Zelhem aan de beurt.
Namens de Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst was de orga-
nisatie in handen van de welzijnsadviseurs Wilma Berns (Vorden) en
Paul Tiggeloven (Zelhem). Om 13.00 uur gingen de deuren van Ellens
Restaurant open. Even daarna kwamen de eerste gasten binnen.

Zo werd en wordt de toiletruimte 
nog wel eens genoemd. Daar-
uit spreekt een wat lacherige en 
soms zelf wat denigrerende kijk 
op dit belangrijke onderdeel van 
de woning. Een uitspraak die ook 
geen recht doet aan de vele milieu 
technische vernieuwingen die het 
toilet in de loop der jaren heeft 
doorgemaakt. Bovendien  heeft de 
vormgeving de laatste jaren een 
stormachtige ontwikkeling door-
gemaakt, waardoor er voor elke 
stijl een fraai model is. 
Tijd voor een up date voor het ge-
val u er over denkt uw toilet te ver-
nieuwen. Welk inbouwreservoir 
past in uw woning? Heeft u veel 
of weinig ruimte? Er zijn name-
lijk meerdere ruimtebesparende 
oplossingen, zowel in reservoirs, 
als ook in toiletpotten. Vindt u het 
belangrijk om het waterverbruik 
te beperken? Met de vele soorten 
dubbele bedieningspanelen kunt 
u de hoeveelheid spoelwater zelf 
regelen. Vindt u hygiëne belang-
rijk, maar een reinigingsblok in 
het toilet niet fraai? Of wilt u af 

van de rand waaronder het moei-
lijk schoonmaken is? Met een 
reinigingsmiddel in het reservoir 
weggewerkt en/of een rimfree 
(randloos) toilet heeft u de oplos-
sing!
Voor o.a. zorgtoepassingen is er 
bovendien het toilet dat u met 
water reinigt, zodat ook minder 
mobiele of valide mensen met een 
schoon en fris gevoel het toilet 
verlaten. En heeft u echt ruimte 
genoeg in het kleinste kamertje 
of de badkamer, denkt u dan eens 
over een apart urinoir voor de he-
ren in het gezin. Mogelijkheden te 
over. 
Wilt u meer weten vraag dan on-
ze adviseurs om de voor u ideale 
oplossing te bedenken of kijk op 
onze site: www.bruggink-bv.nl/
nieuws in de reeds verschenen 
nieuwsbrieven. 
Wilt u elke maand nuttige tips 
direct via email ontvangen en bo-
vendien elke maand nog kans ma-
ken op een cadeaubon? Abonneer 
u dan gratis op onze nieuwsbrief 
op www.bruggink.bv.nl. 

Het kleinste kamertje
- Advertorial - 

STRIKE
Woensdag 27 november

Aanvang: 21.00 uur

Gratis entree

Zutphenseweg 24, Vorden 
Telefoon 0575 55 15 14 

Email: info@helminkwonen.nl
Twitter:@helminkwonen
facebook.com/helminkwonen

helminkwonen.nl 

SLECHTS GELDIG 
TOT 30 NOVEMBER

OOK ZONDAG A.S. 
GEOPEND VAN 

12.00 TOT 17.00 UUR
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Het is een roerige periode nu de (di-
gitale) ontwikkelingen elkaar in rap 
tempo opvolgen en daarnaast is de re-
cessie en krimp in de Achterhoek ook 
steeds beter voelbaar. Toch houdt 
Weevers zich met de weekbladen 
vast aan datgene waar het bedrijf al 
sinds de uitgave van de eerste krant 
in 1934 goed in is: écht lokaal nieuws 
brengen. “Ook na de gemeentelijke 
herindelingen hebben we vastgehou-
den aan de plaatselijke edities van 
onze weekbladen”, vertelt hij. “Dicht-
bij de mensen staan. Dat blijven we 
doen. Nu en in de toekomst.”

Voor Achterhoekers, 
door Achterhoekers
In een groot deel van de Achterhoek 
loopt men wekelijks naar één van de 
70.000 brievenbussen waar het Con-
tact, de Groenlose Gids of Elna wordt 
bezorgd. Om het nieuws uit de haar-
vaten van de samenleving tot zich te 
nemen. De levensaders van de kran-
ten zijn en blijven de corresponden-
ten die vaak diepgeworteld zijn in het 
verenigingsleven en de gemeenschap 
door en door kennen. “Ons netwerk 
van correspondenten willen wij graag 
in stand houden”, vertelt de uitgever. 
Ook het vaste personeel – redacteu-
ren, media-adviseurs en opmakers 
– wonen en leven in de Achterhoek. 
Net als de correspondenten doen zij 
hun boodschappen bij de plaatselijke 
supermarkt en hebben hun auto in 
onderhoud bij de lokale garage. Zij 
kennen het gebied en hebben hart 
voor de Achterhoek.
Weevers Grafimedia is als sponsor be-
trokken bij diverse evenementen en 
verenigingen in het verspreidingsge-
bied. Ook bijvoorbeeld de Achterhoe-
kagenda.nl en het populaire ‘Gaon 
etten in de Achterhoek’ zijn door 
(medewerkers) van het bedrijf geïni-
tieerd. 

Automatisering en kwaliteit 
gaan hand in hand
Hoewel idealen er zijn om nage-
streefd te worden, is het uitgeven van 
kranten  natuurlijk geen welzijns-
werk. De medewerkers en corres-
pondenten moeten immers ook een 
boterham verdienen. Terugloop van 
de advertentie-inkomsten en digitali-
sering zijn  ontwikkelingen waar ook 
Weevers Grafimedia op moet antici-
peren. Het bedrijf ontkomt niet aan 
kostenbesparingen. 
Die wil Weevers realiseren door de 
redacties van Contact, Elna en Groen-
lose Gids samen te voegen in de ves-

tiging van Weevers Grafimedia in 
Lichtenvoorde. Daarmee wordt een 
efficiëntieslag gemaakt zonder dat 
de identiteit van de titels wordt aan-
getast. “We houden alles in de Ach-
terhoek en besteden het werk niet 
uit elders in het land of zelfs in het 
buitenland zoals veel concurrenten 

doen”, verzekert Weevers. “Boven-
dien houden we in Zutphen, Vorden, 
Ruurlo, Zelhem en Groenlo een ser-
vicepunt voor onze kranten.

Ook gaat het bedrijf een deel van de 
nieuws- en advertentiestroom auto-
matiseren. Aankondigingen en kant-
en-klare persberichten dienen zo veel 
mogelijk aangeleverd te worden via 
de aanleverpagina op Contact.nl (zie 
kader). Tevens is het op die site mo-
gelijk om online advertenties op te 
geven.
Hierdoor kunnen de corresponden-
ten en medewerkers hun energie ste-
ken in het persoonlijke contact: inter-
views afnemen met personen die het 
Achterhoekse verhaal vertellen en de 
pen en camera ter hand nemen tij-
dens de vele evenementen die in deze 
regio worden georganiseerd. 
Dat de focus steeds meer zal ver-
schuiven van de papieren krant naar 

de digitale versie is een proces dat al 
in gang is gezet. Nog steeds worden 
het Contact, de Groenlose Gids en de 
Elna door menigeen gespeld, maar 
ook de website Contact.nl, Elna.nl en 
Groenlosegids.nl kunnen rekenen op 
steeds meer bezoekers. Maandelijks 
weten tienduizenden Achterhoekers 
de nieuwssite al te vinden. De video- 
en fotoreportages die daar wekelijks 
op worden geplaatst, dragen daar ze-
ker aan bij. 
Voor ondernemers die het Achter-
hoekse publiek willen bereiken, 
zijn de weekbladen en website de 
ideale platforms om zich op te 
presenteren.“Onze media-adviseurs 
staan u graag te woord bij het opstel-
len van een online en offline cam-
pagne voor uw product of bedrijf.” 
Ook kan men  natuurlijk altijd bin-
nenstappen bij één van de vestigin-
gen van Weevers Grafimedia. Zie de 
colofon voor de adresgegevens.

Toekomstvisie Weevers Grafimedia op het uitgeven van Contact, Elna en Groenlose Gids

‘We willen met onze uitgaven een bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid in de Achterhoek’
Achterhoek – Weevers Grafime-
dia wil met haar uitgaven Con-
tact (gemeente Bronckhorst, Zut-
phen en Ruurlo), de Groenlose 
Gids (Groenlo e.o.) en Elna (Lich-
tenvoorde e.o.) de leefbaarheid in 
de Achterhoek in stand houden. 
Een gesprek met directeur Ger-
hard Weevers over zijn visie op 
het uitgeven van lokale kranten 
anno 2013.

Het team van Contact, Elna 
en Groenlose Gids
Uitgever: Gerhard Weevers
Eindredacteur: Gerwin Nijkamp
Hoofd Verkoop: Jan Oonk
Redactie, opmaak en media-advies: 
Jan Marinissen, Bas Bloem, Betsie 
Weikamp, Dyanne Schiphorst, 
Nick Oostendorp, Eef Smies, Frank 
Leemrijse, Liesbeth Steenbergen, 
Dianne Bulten en Nancy Weevers.
Videoproductie: Henk Visser 

Nieuws aanleveren
Alle verenigingen, stichtingen, 
bedrijven en personen die persbe-
richten aan willen leveren voor 
weekblad Contact, Elna, Groenlose 
Gids en de site Contact.nl worden 
verzocht deze te sturen naar de vol-
gende e-mailadressen: 
redactie@contact.nl,  
redactie@elna.nl of 
redactie@groenlosegids.nl.
Vanaf nu communiceert de redactie 
centraal via deze adressen. Dit geldt 
ook voor de organisaties en per-
sonen die aanleverden via andere 
adressen. U wordt verzocht ook de 
genoemde adressen te gebruiken.
Verenigingen en stichtingen die 
regelmatig nieuws aanleveren kun-
nen een inlogcode aanvragen om de 
persberichten rechtstreeks in ons 
nieuwssysteem te plaatsen. U kunt 
een gebruikersnaam en inlogcode 
aanvragen door een mail te sturen 
naar de redactie.

Deadlines
Contact Bronckhorst Noord, 
Midden en Zuid
Deadline persberichten: vrijdag om 
12.00 uur. Advertenties kunnen 
tot maandagochtend 9.00 uur per 
mail worden gestuurd naar adver-
tentie@contact.nl. Van advertenties 
die door ons worden opgemaakt 
dient het materiaal vrijdag voor 
12.00 uur binnen te zijn.

Contact Ruurlo
Deadline persberichten: maandag 
om 12.00 uur. Advertenties kunnen 
tot dinsdagochtend 9.00 uur per 
mail worden gestuurd naar adver-
tentie@contact.nl. Van advertenties 
die door ons worden opgemaakt 
dient het materiaal maandag voor 
12.00 uur binnen te zijn.

Elna en Groenlose Gids
Deadline persberichten: maandag 
om 12.00 uur. Advertenties kunnen 
tot maandag 17.00 uur per mail 
worden gestuurd naar adverten-
tie@groenlosegids.nl of adverten-
tie@elna.nl. Van advertenties die 
door ons worden opgemaakt dient 
het materiaal maandag voor 12.00 
uur binnen te zijn.

Contact Zutphen - Warnsveld
Deadline persberichten: dinsdag 
om 12.00 uur. Advertenties kunnen 
tot woensdagochtend 9.00 uur per 
mail worden gestuurd naar adver-
tentie@contact.nl. Van advertenties 
die door ons worden opgemaakt 
dient het materiaal dinsdag voor 
12.00 uur binnen te zijn.

‘Help ons mee het 
Achterhoekse ver-
haal te vertellen’
Beschik je over een scherpe pen of 
vind je het leuk om foto’s te maken 
die gepubliceerd worden in de week-
bladen of nieuwssites van Weevers 
Grafimedia? Neem dan contact op 
met de redactie! Stuur een mail en 
voeg voorbeelden van je werk of een 
portfolio bij.

De muziekgroep brengt in de stijl-
volle Westerholtzaal van het middel-
eeuwse kasteel een avond vol muziek 
uit verschillende windstreken, onder 
andere Jiddische en Ierse muziek. 
Yentl Flavour is een trio bestaande 
uit een violist, gitarist en zanger. 
Optredens zijn ontspannen met een 
levendige afwisseling van zang en in-
strumentale nummers. De nummers 

variëren van melancholiek tot pit-
tig up- tempo. Yentl Flavour wil het 
publiek laten delen in het plezier en 
de vitaliteit van hun muziek. Kasteel 
Hackfort is niet bereikbaar per open-
baar vervoer. Parkeer op de parkeer-
plaats aan de Baakseweg 8. Tijdens 
het concert staat het hek van de op-
rijlaan naar het kasteel open.

Avondconcert 
Yentl Flavour in 
kasteel Hackfort
Vorden - Zaterdagavond 14 december (aanvang 20.00 uur) geeft het 
trio Yentl Flavour een concert in kasteel Hackfort. Gaarne vooraf aan-
melden via de ledenservice, telefoon 035- 6559911, of via natuurmonu-
menten.nl/activiteiten.



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

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

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

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Barendsen  
         Bulten
          Techniek

 

www.BarendsenBultenTechniek.nl

GRATIS 

halen en  

brengen

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

Nieuw! Bij Indoor Sport Vorden
Nek en Ruggym (cursus)
Veel mensen kunnen door een lichamelijke beperking of ongemak niet meer (volledig) spor-
ten. Vaak wordt dit veroorzaakt door nek en/of rug problemen, maar dat kunnen ook de 
knieën of andere oorzaken zijn.  De cursus is erop gericht om deze groep mensen weer aan 
het sporten te krijgen en staat onder leiding van een fysiotherapeut/ medische instructeur. 
Deze cursus is alleen te volgen na een uitgebreide intake, wordt gegeven in kleine groepen 
en is erop gericht om je klachten te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen.

Wilt u meer informatie, kom dan naar onze informatiebijeenkomst op:
 Maandag 25 november aanvang 10.00 uur 
 Woensdag 27 november aanvang 19.30 uur

Club Battle
Club Battle® is een effectief trainingsprogramma geïnspireerd op bewegingen uit karate, 
boksen en andere vechtsporten uit het Verre Oosten. De training bestaat uit dynamische 
stoot- en traptechnieken afgewisseld met rustige bewegingen. Club Battle® is voor ieder-
een die doelgericht wil werken aan een fysieke en mentale training. Tijdens de intensieve 
les wordt het maximale uit jezelf gehaald, maar jij bepaalt je eigen grenzen. Jong, oud, man, 
vrouw, beginner of gevorderd: iedereen in de groep werkt aan een eigen doelstelling.

Wil je deze les een keer proberen, kom dan meedoen op
Dinsdag  26 november aanvang 20.00 uur
Zaterdag 30 november aanvang 11.00 uur

Club Fietsta 
Club Fiesta® is een simpele en heel aanstekelijke dans workout met moves uit verschei-
dene latin dansstijlen. Het voelt als een avondje uit met je vrienden. Je swingt op de dans-
vloer. Een perfecte training om vet te verbranden, strakkere spieren te krijgen en je conditie 
te verbeteren. Dat sporten een feest kan zijn, bewijst Club Fiesta®.

Wil je deze les een keer proberen, kom dan meedoen op
Woensdag 27 november aanvang 10.00 uur
Donderdag 28 november aanvang 20.00 uur

Probeer ons 1 maand vrijblijvend, 
gratis zonder verplichtingen.
Deze actie loopt tot 31 dec. 2013

PEPER- 
NOTEN- 
VLAAI

GROOT

€13.25

KLEIN

€ 8.95

PANDA-
BROOD

NU VOOR

€ 2.35

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 19 t/m zaterdag 30 november

WITTE
BOLLEN

6 VOOR

€1.99

NIEUW in Vorden:   Schoonheidssalon So Happy

Ook kom ik graag bij u thuis voor de behandeling.

AANBIEDINGEN GELDIG MA. 25 T/M ZA. 30 NOVEMBER 2013

ERWTEN
SOEP 1/2 liter   

2 halen 
1 betalen     

uit eigen keuken

LAATSTE WEEK KANS 
OP EEN CHIQUITA FIETS!

20 JAAR
NOVEMBER FEESTMAAND

WARNSVELD

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

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

KIWI’S           
8 stuks     

2,–
+ gratis 
lunchbox

Van harte welkom!

Gratis

vrijdag 22 november
8.00 - 17.00 uur

zaterdag 23 november
8.00 - 12.00 uur

OP = OP



ties zijn voor eigen rekening. Deze maaltijd wordt gehouden 
in de huiskamer van het Gezondheidscentrum te Hoog- 
Keppel van 17.30 – 20.00 uur. 
Opgave tot 18 november bij het secretariaat. 
Tel. 0314-380232.

De Kunstbus gaat naar het Don Kosakenchor zondag 
15 december 14.00 uur 
Dit wereldberoemde koor is een begrip in heel Europa en 
vormt een harmonieuze combinatie van vocale en instru-
mentale werken. Onder leiding van de Nederlandse chef-
dirigent Marcel Verhoeff en in samenwerking met het State 
Soloists Ensemble Philharmonia betoveren zij het publiek 
met een gevarieerde mix van Russische liederen en instru-
mentale werken, een souvenir uit Rusland. 
Kosten zijn €37,-  inclusief vervoer per touringcar. De opstap-
plaatsen zijn Hummelo, Hoog-Keppel en Voor-Drempt. Op-
gave tot 25 november bij het secretariaat. Tel 0314-380232.
Op 28 maart 2014 kunt u genieten van Anatevka in Hanze-
hof te Zutphen. 

Fitness 
De doorlopende trainingen zijn op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt een gratis proef-
les meemaken. De oefeningen worden op maat aangeboden 
onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. Heeft u 
een medisch dossier, dan wordt hier aandacht aan geschon-
ken. Ook mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo en 
Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte in het Gezond-
heidscentrum te Hoog-Keppel. Kosten € 60,- voor 10 lessen. 
Opgave secretariaat, tel. 0314-380232.

Nordic-Walking
Iedere zaterdagmorgen van 09.15-10.30 uur wordt in groeps-
verband met poules gewandeld in de omgeving van Kep-pel. 
Na afloop is er koffie/thee in het centrum. Aanmelding hier-
voor is niet nodig, wel dat u tijdig aanwezig bent. Ook deel-
nemers buiten Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom. 
Start: Op het plein te Hoog-Keppel en hier zijn geen kosten 
aan verbonden. 

Cursus Tai-Chi-Tao
De cursus is op de dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur 
en wordt gegeven door docente Francis Arntz. Opgave bij het 
Secretariaat tel. 0314-380232. U kunt altijd een eerste gratis 
proefles volgen. De instroom is doorlopend.
 
Koersbal 
Koersballen is een gezellige activiteit die wekelijks plaats-
vindt op donderdagmiddag in de huiskamer van het Ge-
zondheidscentrum te Hoog-Keppel van 13.45 tot 15.30 uur. 
Deelname is gratis. Voor informatie: Caroline van Heus-den 
tel. 0313-472042.

Rummicub 
Komt u rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur in het Kerkhuis te Hoog-Keppel. De kosten zijn 
€ 1,-. Loopt u eens binnen om kennis te maken met dit leuke 
spel. 

Bowlen
Op 21 november wordt er gebowld met Jan in het Dorpshuis 
te Voor-Drempt. Voor € 5,- kunt u 2 uren bowlen inclu-sief 
koffie/thee. Voor informatie en aanmelden: Jan van Hagen 
tel. 0313-472920.

Seniorenclub 60+
De Kerstmiddag wordt gehouden op vrijdag 13 december 
aanvang 14.00 uur bij Effe bij Steef. Enkele kerstspelen wor-
den opgevoerd, toneelvereniging De Oppeppers treden op en 
er is medewerking van koperblazers.

Tafeltje-Dek-Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken b.v. na een zie-
kenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt 
u uw warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen op ma- 
di- woe- do- vrij- zaterdag (of op uw keuzedagen). Aanmelden 
tel. 0314- 380232.

Welfareochtenden en wie heeft handwerkmateriaal 
over? 
Het Welfarewerk van het Ned. Rode Kruis in Zorgcentrum 
Hyndendael te Hummelo is per 2 weken op woensdagoch-
tend van 09.30-11.30 uur. Informatie, bestelling en verkoop 
is tijdens deze ochtenden. Er worden deelnemers ge-vraagd 
en Welfarewerk nodigt u uit om kennis te komen maken 
op deze ochtenden. Voor informatie: Dinie Tieben tel. 0314-

844551. Voor handwerkmateriaal b.v. wol, dekbed- en kus-
senvulling: Jopie Wissink, Keppelseweg 27 te Hum-melo. Tel.
0314-381062. 

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Telefonisch secretariaat: tel 0314-380232 en boodschap en
telefoonnummer inspreken. Of schriftelijk onderstaand cur-
sus- en activiteiten opgave-formulier gebruiken en opsturen
naar:
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel Burg.Van
Panhuysbrink 1E 6997AA Hoog-Keppel.  
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl    
Email: info@swdrempthummelokeppel.nl

Opgaveformulier cursus/activiteiten
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/activiteit:

O ................................................................................................................................................

O ................................................................................................................................................

O ................................................................................................................................................

Heer/mevr.: ......................................................................................................................

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

Postcode/woonplaats: ............................................................................................

Tel.: .........................................................................................................................................

E-mail: ..................................................................................................................................

Wijziging spreekuren i.v.m. sluiting van het Streek-
huus
Dr. Grashuisstraat 8. 7021CL in Zelhem. Alle organisaties die in 
het Streekhuus gehuisvest zijn gaan per 19 december naar andere 
locaties. Dan moeten de organisaties het pand leeg opleveren. De 
opruimwerkzaamheden vinden in week 51 plaats. Stichting Wel-
zijn Zelhem houdt vanaf 16-12 geen spreekuur meer in het Streek-
huus.

Nieuwe spreekuurtijden Stichting Welzijn Zelhem
Met ingang van 16-12 is het spreekuur van maandag tot en met 
donderdag in de Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 Zelhem. In-
loopspreekuur maandag t/m donderdag van 8.30 tot 10.00 uur. 
Tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar via mobiele nummer: 
06-13280466.
Tevens informatiepunt van ProWonen. Als u vragen hebt voor Pro-
Wonen en moeite hebt om uw vraag zowel telefonisch of digitaal 
voor te leggen aan ProWonen kunt u tijdens de spreekuren in de 
Oranjehof binnenlopen.

Bewegingsactiviteiten
Kom in beweging, ontmoet en voel je goed
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve
leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een be-
langrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering van
overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheidspro-
blemen. Het maakt fitter en gezonder. Bovendien heeft re-
gelmatig sporten of bewegen een positief effect op het ge-
voel van welbevinden. Bewegen in groepsverband is ook een
mooie manier om andere mensen te ontmoeten. Stichting
Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel te nemen
aan diverse bewegingsactiviteiten met een lage drempel. De
bewegingslessen, Aqua Sportief en Fit door Bewegen bevat-
ten een gevarieerd scala aan bewegings¬vormen. Bij de oefe-
ningen wordt vaak gebruik gemaakt van allerlei materialen
en muziek. De lessen worden zo gegeven dat iedereen op zijn
of haar eigen niveau mee kan doen. Ook als u eerder weinig
of niet aan sport hebt gedaan kunt u meedoen. Na afloop
van de les is er gelegenheid om iets te drinken of gezellig
met andere bezoekers sociale contacten op te bouwen en te
onderhouden.
Kosten Aqua Sportief: per maand €12,50. Fit door Bewegen:
per maand €10,-. De betaling gebeurt door middel van een
incasso, waar u een machtiging voor verleent.
Wanneer, hoe laat en waar? Fit door bewegen (gym) maan-
dag van 10.30-11.15 uur Dorpshuis De Korenaar, Halle dins-
dag van  9.15-10.00 uur en van 11.00-11.45 uur  in de Oran-

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

Datum Activiteit Plaats Tijd

20-11 ANBO Hengelo/Steenderen, midgetgolf Bousema, v.a. Wolbrink 14.00 uur
20-11 SWSteenderen, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
21-11 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
22-11 SWDrempt, Hummelo, Keppel, Huiskamer Zorgcentrum
 stamppottenbuffet Hoog-Keppel
23-11 ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem    06-27594051
23-11 ANBO Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden    0575-550806
26-11 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
27-11 UVV Hengelo. Fancy-fair Ons Huis, Hengelo 14.00 uur
29-11 ANBO/PCOB, mantelzorg Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
29-11 Zonnebloem Hengelo/Keijenburg,
 Intratuin Lochem Info, opgeven          0575-441201
30-11 Alzheimervereniging, boswandeling De Kelder, Doetinchem
04-12 KBO de IJsselsenioren, film 3 Jantjes Leemreis, Hengelo 14.00 uur
04-12 Ons Contact, notaris Dobbenburg Seven Steenen,
 + buffet Steenderen 14.30 uur
05-12 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
10-12 Alzheimercafê, levenseinde/euthanasie Borghuis, Doetinchem 19.30 uur

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

Geheugenspreekuur
Geheugensteuntje: geheugenspreekuur op dinsdag 26 november van 10.00 tot 11.00 
uur bij Welzijn Vorden in Het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat in Vorden. Voor ie-
dereen die zich zorgen maakt over het eigen geheugen of het geheugen van een ander. 
Een medewerker van GGNet bekijkt met u of de geheugenproblemen ‘normaal’ zijn, of 
dat het toch beter is een arts te raadplegen. U kunt vrij binnen lopen.

Samen is gezelliger
In een dorp als het onze wonen steeds meer ouderen en alleenstaanden. Meer mensen 
wonen alleen, sommigen hebben nooit een partner gehad, bij anderen is de partner 
overleden. Velen vermaken zich uitstekend, kunnen hun leven zelf goed vorm geven en 
redden zich goed. Anderen hebben daar meer moeite mee, omdat ze bijvoorbeeld door 
handicaps niet meer zo mobiel zijn.
Overdag is er vaak nog wel van alles te beleven, lopen er mensen langs, komt er soms 
nog bezoek of vindt men vermaak met radio. Maar soms zijn mensen meer alleen dan 
ze wel zouden willen en wordt het overdag of ’savonds moeilijker. Het zou fijn zijn als 
mensen die daar behoefte aan hebben zo nu en dan eens een uurtje bezoek zouden 
krijgen, of worden uitgenodigd. Ook ’s avonds.
Wilt u wekelijks of tweewekelijks bij iemand op bezoek gaan, eventueel ook ’s avonds, 
meld u dan bij de welzijnsorganisatie in uw omgeving. Zie gegevens boven aan deze 
pagina’s.

Zelf afspraken maken
Op twee momenten in het jaar vinden er informatieve huisbezoeken plaats bij senio-
ren die 75 of 80 jaar worden. Dit wordt georganiseerd vanuit de welzijnsstichting in 
samenwerking met de gemeente. Deze bezoeken zijn éénmalig en worden afgelegd 
door vrijwilligers die het leuk vinden mensen te informeren en te helpen zoeken naar 
mogelijkheden om zelfstandig te blijven. De vrijwilliger maakt hiervoor zelf afspraken 
met de mensen die graag zo’n bezoek willen hebben. De vrijwilliger wordt begeleid 
door de welzijnsadviseur.
Voor deze dienst zijn wij, vooral in de voormalige gemeente Zelhem, op zoek naar aan-
vulling op de bestaande groep vrijwilligers. Hebt u interesse, of wilt u eerst meer we-
ten? Bel dan met welzijns¬adviseur P. Tiggeloven, 0314-622074. Voor meer gegevens zie 
boven aan deze rubriek.

Het secretariaat van Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel is bereikbaar dinsdags van 
08.30 tot 12.30 uur en donderdags van 12.00 tot 14.00 uur. U kunt  ook telefonisch uw bood-
schap en telefoonnummer inspreken. Deze wordt afgeluisterd en zo spoedig mogelijk beantwoord. 
Telefoon 0314-380232. Uw mail kan naar info@ swdrempthummelo-keppel.nl
Spreekuur van de welzijnsadviseur, Esther Staal, is op dinsdag van 09.00 – 10.00 uur en op 
donderdag van 12.30 – 13.30 uur. 

Stamppotbuffet 22 november 
Op 22 november is het jaarlijkse stamppotbuffet gepland. Dit bestaat uit boerenkool, 
zuurkool, hutspot met verse worst, rookworst en hachee. Kosten €10,- en de consump-

Onder Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel

Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker

Telefonisch: maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30 uur

Tel.: 06-10687320

E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Website: www.sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Steenderen:
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen

Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen

Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tot en met donder-

dag van 9.00 tot 10.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak

Tel. 0575-450029.

E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl

Website: www.welzijnsteenderen.nl

Onder Stichting Welzijn Drempt Hummelo & Keppel:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel, 

tel: 0314-380232.

Bereikbaarheid kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, 

donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.

Esther Staal, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 

uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

Onder Stichting Welzijn Hengelo:
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 

tel: 0575-465281, mobiel: 06-107277474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 

vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Vorden:
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. 

Tel. 0575-553405 of 06-22929630

Wilma Berns, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 

9.00 tot 11.00 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: w.berns@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Onder Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem. 

Tel. 0314-622074 of 06-13280466.

Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur

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

Inloopspreekuur Streekhuus, dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 

ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.

Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 

elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Inloopspreekuur Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 

elke tweede woensdag van de mand van 11.15 tot 12.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Website: www.welzijnzelhem.nl



Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

Nu scherp geprijsd!
Yamaha piano U3 occasion

Yamaha vleugel G5 occasion

Kies voor kwaliteit en zekerheid 
met Yamaha

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

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

AMBACHTSWEG 2A, 7251 KW VORDEN
 HET WERKVELD

.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl
  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 

van speciale sieraden in opdracht o.a.:
 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Vakmanschap en Ervaring
Bosman Groenspecialist

Aanleg en onderhoud 
van tuinen

Al 35 jaar 
Uw Partner in het Groen

Uw tuin is toch een vakman waard!

Vraagt u eens vrijblijvend informatie en prijs. 
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462619
www.bosman-groenspecialist.nl

Zelhem. Aqua Sportief (bewegen in water) maandag van 13.30-14.30 
uur en van 14.30 -15.30 uur in zwembad de Brink, Zelhem.
Ter introductie kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis deelnemen 
aan de bewegingslessen. 
Opgave/Informatie: via Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 of 
 06-13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof plaats
Koffieochtenden. Ieder mens heeft behoefte aan contact met anderen. 
Een praatje maken met bekenden of kennismaken met nieuwe ge-
zichten. Gezellig met anderen een kop koffie of thee drinken. U bent 
van harte welkom op maandag en donderdagochtend van 10 tot 11 
uur in de Oranjehof.

SOOS-middag. Wekelijks op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 
uur SOOS-middag van Noodhulp. Voor inlichtingen: op werkdagen 
van 9 tot 10 uur tel. 06-51765315.

Activiteitenavonden. Bingo (1e dinsdag van de maand) 3 december in de 
Oranjehof aanvang 19.30 uur.

Elke dinsdag is er een activiteitenavond. Men kan allerlei spellen spe-
len o.a. koersballen, kaarten, rummikub, sjoelen. Daarnaast kunt u 
gezellig samen koffiedrinken en een drankje nuttigen. Houdt u niet 
van spelletjes maar wel om anderen te ontmoeten dan bent u ook 
van harte welkom. Aanvang 19.30 uur. 

Kerstsamenkomst
Dinsdag 17-12-2013 Kerstsamenkomst. Dameskoor Kunstgenot 
treedt op tijdens deze gezellige avond.
Aanvang 19.30 uur. Plaats: Oranjehof. De toegang is gratis. Consump-
ties voor eigen rekening.

Kerstbakjes maken
Op vrijdag 20-12kerstbakjes maken o.l.v. Eef Oosterink. Oranjehof, 
aanvang 19.30 uur. Onkosten zijn € 16,- inclusief een kopje koffie/
thee.
Opgave voor 14 december bij Fien Berendsen, tel. 0314-621130. 

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Contactpersonen, Han en Gerrie Til, telefoon: 0314-625536 mob. 06-
49135536.
Dinsdag 26 november is de eerste Winterbijeenkomst in de Oranje-
hof, aanvang 14.00 uur. De winterbijeenkomsten staan in het teken 
van samenkomen en samen een gezellige middag hebben.

Open-Tafel /gezamenlijke maaltijden
Zien eten . . . Doet eten, wat is er gezelliger dan samen eten? Juist om 
mensen met elkaar in contact te brengen in een gezellige sfeer. De 
open tafel is bedoeld voor senioren die veel behoefte hebben aan con-
tact en gezamenlijk een maaltijd willen gebruiken. Stichting Welzijn 
Zelhem is gestart met 1 x per 2 weken een warme maaltijd te orga-
niseren op de vrijdag. Begintijd 17.00 uur, eindtijd rond 18.30 uur. 
Locatie: Oranjehof. De prijs voor een maaltijd bedraagt € 8,-. Drank-

jes worden apart afgerekend. Hebt u belangstelling voor het open 
tafelproject en wilt u mee-eten (ook als u maar af en toe mee wilt 
eten) dan kunt u zich aanmelden bij de Stichting Welzijn Zelhem. 
Telefoon 0314-622074 of 06-13280466. U kunt zich ook inschrijven 
als u in de Oranjehof komt.
Data Open Tafel: 22-11, 06-12, en 20-12.

Leren omgaan met de mobiele telefoon (laatste oproep)
In de wandelgangen wordt regelmatig de vraag gesteld of het moge-
lijk is dat er in Zelhem een keer een ochtend/middag georganiseerd 
kan worden over het “Leren omgaan met een mobiele telefoon” 
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken in deze tijd en lijkt 
een onmisbaar communi¬catiemiddel. Nu senioren steeds langer 
zelfstandig blijven wonen is de mobiele telefoon een belangrijk hulp-
middel geworden. Het gebruik van een mobiele telefoon is niet altijd 
even eenvoudig.
Stichting Welzijn Zelhem wil bij voldoende belangstelling een dag-
deel organiseren met de mogelijkheid om aan mensen die er be-
hoefte aan hebben uit te leggen hoe ze kunnen bellen, voicemail 
beluisteren, sms-en en vele andere mogelijkheden die een mobiele 
telefoon biedt. Wij willen dit voor u organiseren, maar willen eerst 
graag weten of hiervoor belangstelling is.
Als u na het lezen van bovenstaand bericht denkt: Dit is iets voor 
mij, dan kunt u zich aanmelden bij de Stichting Welzijn Zelhem. 
Telefoon: 0314-622074 of 06-13280466. De oproep geldt voor ieder-
een binnen de gemeente Bronckhorst die gebruik wil maken van dit 
aanbod.

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
In de Oranjehof is doorlopend een expositie van werken van Zelhem-
se kunstenaars. Het beschikbaar stellen van de ruimte in de Oran-
jehof biedt de kunstenaars de gelegenheid om de kunstwerken te 
tonen en de bezoeker om van deze kunstwerken te genieten.
Momenteel exposeert Willie Harmsen-Lieverdink uit Halle een deel 
van haar werken. Willie begon haar hobby schilderen en tekenen 
in 1990. Ze volgde lessen bij “de Boerderij” in Zelhem. Haar voor-
keur gaat uit naar schilderen en tekenen van vogels, bloemen en 
landschappen. Ze maakt gebruik van aquarelverf en pastelkrijt. De 
werken zijn in overleg te koop. Hebt u belangstelling om de kunst-
werken te komen bekijken dan bent u van harte welkom in de Oran-
jehof. Prinses Beatrixstraat 41 in Zelhem. Telefoon 0314-622074.
Openingstijden voor de expositie: maandag en donderdag van 10 tot 
11.30 uur en tijdens de activiteiten die u bezoekt. Er is gelegenheid 
om tegen een kleine vergoeding een kopje koffie of thee te drinken.
Voor meer informatie: neem contact op met de Oranjehof. Tel 0314-
622074.

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ indicatie 
krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit treft zijn mensen 
met lichte/matige klachten op het gebied van lichamelijk- en geeste-
lijk functioneren, eenzaamheidsproblemen of ter ontlasting van de 
mantelzorg.

Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent u mensen
die voor seniorenopvang in aanmerking (willen) komen neem dan 
voor meer informatie of aanmelding contact op met Paul Tiggeloven 
Tel: 0314-622074, mob: 06-13280466.
De eigen bijdrage voor 2 dagdelen is € 10,00 inclusief warme maal-
tijd.

Vrijwilligers
De huidige groep deelnemende senioren vraagt extra begeleiding. 
Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers die creatief,
behulpzaam zijn, affiniteit met ouderen hebben en het een uitda-
ging vinden om te werken met ouder wordende mensen. Voor vra-
gen, informatie of aanmelding kan u contact opnemen met Paul
Tiggeloven, welzijnsadviseur Stichting Welzijn Zelhem. Tel. mobiel. 
06-13280466 algemene nummer 0314-622074. E-mail: p.tiggeloven@
sswb.nl 

Lezing over slecht slapen en minder piekeren
Stichting Welzijn Zelhem organiseert een lezing over slecht slapen 
en minder piekeren. Gastspreker is mevrouw te Hennepe (Preven-
tiefunctionaris). Datum: 26 november.  Locatie: Oranjehof, Prinses
Beatrixstraat 41 Zelhem. Aanvang 14.00 uur.
Veel mensen slapen weleens slecht: het duurt lang voordat men in-
slaapt, men wordt een paar keer wakker of men is veel te vroeg wak-
ker en kan dan niet meer inslapen. 
Tijdens de lezing krijgt u veel informatie over wat goed slapen in-
houdt, wat oorzaken van slecht slapen kunnen zijn en vooral hoe u
slecht slapen kunt verbeteren. Omdat piekeren een belangrijke oor-
zaak kan zijn van slecht slapen krijgt u ook veel tips om het piekeren
te stoppen. Het wordt geen ‘droge’ lezing: de lezing wordt gehouden 
in de vorm van een quiz. Ook is er ruime gelegenheid om vragen te 
stellen. 
Graag vooraf aanmelden bij: Stichting Welzijn Zelhem, Paul Tiggel-
oven 0314 -622074 of mobiel. 06-13280466.

ANBO Zelhem
Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder.
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De keu-
ringen worden gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41 Zel-
hem. Voorlopig zijn gepland 23 november en 21 december 2013.
U kunt zich voor deze keuring aanmelden via telefoon 06-27594051.
Belt u dan tussen 18.30 en 20.00 uur (alleen op deze tijden). Krijgt u
geen gehoor, probeert u het dan later nog een keer. Ook alleen op 
deze tijden. Aanmelden kan ook via anbozelhem@gmail.com Ver-
meldt dan uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en gewenste 
keuringsdatum.
Het CBR streeft ernaar alle aanvragen van een verklaring van geschiktheid zo 
spoedig mogelijk af te handelen met een maximumtermijn van 4 maanden. 
Vroegtijdig laten keuren is altijd beter, immers de verklaring van geschiktheid
is één jaar geldig.
De benodigde papieren voor deze keuring dient u tijdig te halen op 
het gemeentehuis. Voor Bronckhorst is dit in Hengelo (Gld.) Hier zijn
kosten aan verbonden.

Maandaanbieding NOVEMBER

 15% KORTING
op onze huiscollectie

PVC, laminaat, vinyl en tapijt*

* Vraag naar de voorwaarden

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

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

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

www.spannevogel.nl
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De avond begon met het drinken van 
een wit sprankelend wijntje, waarbij 
spontaan opgestaan werd om met el-
kaar te toosten. Ruud Bijlo verzorg-
de voor alle lijnen dezelfde spellen, 
waardoor je Top Integraal kan spelen; 
degenen die het hoogst scoren, zijn 
dan winnaar van de avond. Vroegen 
enkelen zich af of de beste spelers (A-
lijn) dan niet de beste kaarten hadden 
om als eerste te eindigen, de uitslag 
logenstrafte dit, want nr 1 werden: 
Agnes Pietersen en Theo van Aalst 
uit de C-lijn met 63,10%; 2. Svatja 
en Jirka de Wolf 61,06% uit dezelfde 
lijn. Als derde eindigden in de B-lijn 
spelend Bert Nijenhuis en Jan van der 
Tol 58,45%. Den Bremer verzorgde 
weer lekkere warme hapjes en er wa-

ren gezellige prijzen te winnen. 
Volgende week, 21 november,  is de 
laatste speelavond van de tweede 
ronde. Met goed spel valt wellicht 
nog onder degradatie uit te komen. 
Woensdag 20 november start Bridge-
les om 14.30 uur bij TV MAX. Wijs 
uw vrienden hierop en neem geza-
menlijk deel aan deze cursus. Brid-
gen is: gezelligheid, samenzijn, de 
raderen in het hoofd blijven draaien 
en geen spel is hetzelfde. 

Afmelden kan op verschillende ma-
nieren: via een mail naar 
bcbronkhorst@hotmail.nl  of een 
sms naar 06-28633453 (inspreken 
lukt niet), of op de wedstrijddag bel-
len naar genoemd mobiel nummer.

Bridgen in Toldijk

Toldijk - Donderdag 14 november speelde de bridgeclub Bronckhorst 
haar Jubileumdrive i.v.m. het 20 jaar lidmaatschap van de Nederland-
se Bridge Bond, kortweg de NBB.

In Sporthal Triominos Endesprong 
in Duiven speelde Quintus HC1 een 
spannende wedstrijd tegen Duiven 
HC1. De jongens uit Hengelo stonden 
al snel voor, maar Duiven gaf zich 
niet snel gewonnen. Maar liefst vier 
keer stond een gelijkspel op het sco-
rebord. De door een blessure uitgeval-
len keeper van Duiven werd vervan-
gen door een speler en het gastteam 
moest opnieuw balans vinden. Quin-
tus won nipt, uitslag 14-15.
In Sporthal Theothorne in Dieren 
werd de wedstrijd tussen de Dames 

Senioren 1 van Brummen en Quintus 
gespeeld. Het was een zeer goede wed-
strijd, waarbij Lies goed werk deed op 
de cirkel en er aanvallend veel kan-
sen werden gecreëerd. Evi stond goed 
te keepen en Ria pikte ook nog een 
mooie goal mee. Collectief een zeer 
goede prestatie. Uitslag 12-19.
Deze zondag moesten de meiden en 
de jongens van de E2 in het Sourcy 
Center in Zieuwent tegen Pacelli/
Wessels E2. Er werd goed samenge-
speeld en Roos stond als vanouds te 
keepen. Quintus was de betere deze 

dag, al werd er in het begin nogal ste-
vige duels uitgevochten. De scheids
zat er kort op. Na de rust kwam Suk-
hotai in de goal. Er werd weer mooi
gescoord en ze liepen uit naar 6-15.
De Heren Senioren 2 van Quintus 
speelden in Sporthal Valkenhuizen
in Arnhem tegen ESCA 2. Vanaf het
fluitsignaal ging de wedstrijd gelijk
op. Dit resulteerde in een 10-9 rust-
stand in het voordeel van de Arnhem-
se ploeg. De scheidsrechter was erg
aanwezig en floot veel tegen Quintus
door 7-meters voor de tegenpartij en
vele onverklaarbare 2-minuten straf-
fen te geven. Eindstand 17-16 in het
voordeel van ESCA.

De meisjes C1 gingen naar het Sourcy
Center in Zieuwent voor de wedstrijd
tegen Pacelli/Wessels Keukens DC2.
Quintus wist door zeer goed spel de
punten mee naar huis te nemen. Dit
moeten ze kunnen doorzetten en
vasthouden. Uitslag 10-14.
De wedstrijd tussen HV Angeren E1
en Quintus E1 in Sporthal Walbur-
gen in Gendt ging gelijk op. De teams
waren aan elkaar gewaagd en er werd
goed handbal gespeeld door beide
partijen. Jammer was dat de scheids-
rechter in deze wedstrijd Angeren
veel het voordeel gaf. Quintus kreeg
veel 7 meters tegen waardoor ze de
aansluiting niet kon vasthouden. Uit-
slag 13-10.

Programma in Sporthal de Kamp,
23 november: Quintus HC1-Tyfoon
HC1, 11.00 uur; 24 november: Quin-
tus E1-Duiven E1, 10.00 uur; Quintus
E2-Duiven E2, 10.45 uur; Quintus D1-
Grol H.V. D1, 11.35 uur; Quintus DC1-
Loo DC1, 12.25 uur; Quintus DS1-Vios
DS1, 13.25 uur; Quintus HS1-Tyfoon
HS1, 14.30 uur; Quintus HS2-Udi ‘96
HS3, 15.40 uur.

Uitslag SV Quintus van 17 novem-
ber: Esca Handbal HS2-Quintus
HS2: 17-16;
Brummen DS1-Quintus DS1: 12-19;
Duiven HC1-Quintus HC1: 14-15;
Pacelli/Wessels Keukens DC2-Quintus
DC1: 10-14;
HV Angeren E1-Quintus E1: 13-10;
Pacelli/Wessels Keukens E2-Quintus 
E2: 6-15.

Quintus handballers nemen 
punten mee naar Hengelo

Hengelo - Zondag 17 november speelden verschillende teams van 
Handbalvereniging SV Quintus hun uitwedstrijden. Het was een top 
weekend! Meerdere teams wisten door goed spel de punten mee naar 
huis te nemen. De jongens C1 staan zelfs bovenaan in hun poule.

Quintus breekt door de verdediging van Duiven en scoort.

Marga Peters uit Baak zal in de uit-
zending van 2 december vertellen 
over haar nieuwe functie als lid van 
het pastoraal team van de parochie 
HH. Twaalf Apostelen. Mw. Marga 
Peters-van Langen is per 1 september 

2013 als pastoraal werker benoemd. 
In de uitzending van maandag 9 de-
cember zal dhr. Wim Scheerder uit 
Doetinchem in zijn overdenking de 
aandacht vragen voor “Advent”. 
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond 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 worden gedaan voor de 
daarop volgende  week, via het  tel. 
nummer 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
Regio - In het interkerkelijke pro-
gramma ‘De Muzikale Ontmoe-
ting’bij Radio Ideaal zijn voor 
de komende uitzendingen weer 
studiogasten uitgenodigd. Op 
maandag 25 november is er een 
overdenking te beluisteren van 
Ds. R. Reiling uit Steenderen. Ds. 
Roelie Reiling werkt op ‘de Har-
tenberg’ in Ede als predikant met 
mensen met een verstandelijke 
beperking.

Die verhalen zijn zo sprankelend en 
interessant dat Weevers Grafime-
dia in Vorden heeft besloten er een 
boek van te drukken en op de markt 
te brengen. Nog vóór de kerst - op 
vrijdag 20 december - moet het fraai 
uitziende boek in de winkels liggen. 
Weevers vindt het daarom zo interes-
sant omdat de verhalen gaan over de 
Achterhoek. Het is dus eigenlijk een 
streekproduct kun je zeggen en voor 
producten van deze streek, ook in de 
immateriële sfeer, maakt het bedrijf 
zich al jaren sterk.
Het boek heeft als titel: “Heimwee en 
andere vrolijke Achterhoekse verha-
len” en dat belooft op zich al veel.
En dat is ook zo. De auteur schildert 
prachtige belevenissen die hij op tal 
van terreinen in zijn leven heeft mee-
gemaakt en heeft daar op zijn eigen 
wijze een dimensie aan toegevoegd; 
heeft de verhalen zoals dat zo fraai 
heet gemystificeerd. Het zijn zeer 
herkenbare situaties en eigenlijk gaat 
de lezer met de auteur op pad door 

diverse plaatsen in de Achterhoek, dit 
prachtige gebied dat de auteur zelf 
aanduidt als ‘het beste deel van Ne-
derland’. In elke plaats gebeurt wel 
iets bijzonders. Het boek is bovendien 
verlucht met schitterende kleurenfo-
to’s die precies passen bij de diverse 
onderwerpen.

Nederlands
Het boek is in de Nederlandse taal 
geschreven waardoor een breder pu-
bliek er van kan genieten. Ferry Bros-
huis schreef al eerder boeken waar-
onder het bekende week ‘de Deern-
tjes’ wat destijds een gretige aftrek 
vond. Hij schreef ook een roman met 
als titel ‘Debuut van een dorpsburge-
meester’ en op basis van het weten-
schappelijke boek van drs. Joep van 
der Pluijm publiceerde hij ‘Juan ze 
valt Grol an’. Een boeiende geroman-
tiseerde vertelling over de belegering 
van de stad Grol in 1627.
Schrijven is de grote hobby van Ferry 
Broshuis en deze keer is hij er in ge-
slaagd een prachtige reeks vertellin-
gen neer te zetten.
De prijs van het boek zal in de winkel 
€14,95 bedragen, maar degenen die 
het boek vóór 1 december bestellen 
krijgen de uitgave voor € 12,50 in be-
zit.
Het boek kan worden besteld via 
 ferry.broshuis@hetnet.nl

Nieuw boek van Ferry Broshuis

Vrolijke verhalen over de 
Achterhoek
Groenlo - De in Groenlo geboren 
en getogen Ferry Broshuis heeft 
een serie humoristische, soms 
hilarische en deels ook gevoelige 
verhalen aan het papier toever-
trouwd.met als titel:’Heimwee 
en andere vrolijke Achterhoekse 
verhalen’.

Er zijn dit jaar drie totaal vernieuwde 
wandelroutes uitgezet: een route van 
vier, zeven, vijftien en twintig kilo-
meter. De looptijd bedraagt tussen 
de drie en vijf uur.. Het zijn schitte-
rende wandelingen door de bossen 
van Ruurlo en gaan soms zelfs over 
privéterreinen. Verspreid over de 
route staan de Midwinterhoornbla-
zers opgesteld. Afwisselend in het 
landschap en op markante punten 
beoefenen de blazers hun hobby (in 
de nabijheid van een vuurkorf, die 
voor de nodige warmte zorgt). De 
route kan worden gevolgd door te 
luisteren naar het geluid van de mid-
winterhoorns. De blazers zijn altijd 
bereid uitleg te geven over deze spe-
ciaal in de winter gehouden folklore. 
Hun verhaal over de traditionele ach-

tergrond van de midwinterhoorn zal 
voor menigeen boeiend zijn. Bij Pan-
nenkoekboerderij De Heikamp wordt 
een demonstratie Midwinterhoorn 

maken gegeven. Bovendien krijgen
de deelnemers aan de tocht de kans
om ook eens op zo’n hoorn te blazen.
De route is mede mogelijk gemaakt
door samenwerking van Staatsbosbe-
heer. De wandelaars mogen in de bos-
sen van Staatsbosbeheer deze dag te
gast zijn. Buurtvereniging De Bruil en
Omstreken die voor de routes heeft
bezorgt verleend ook haar medewer-
king evenals de Reurlse Midwinter-
hoornblazers Midwinterhoorn, VVV 
Ruurlo en Pannenkoekenboerderij
De Heikamp. De deelnameprijs voor 
volwassene bedraagt 3,50 euro. Kin-
deren t/m 12 jaar 1,50 euro. 
De kaarten zijn te koop aan de start
bij De Heikamp. Inlichtingen VVV 
Ruurlo Kerkplein 18, 7261 AZ Ruurlo,
tel. tel. 0573 453926
E-mail: info@vvvruurlo.nl.

Thema: Warmte en verbondenheid in winterse sferen

Reurlse Midwinterhoorn wandeling: 
Een gezellig evenement voor iedereen
Ruurlo - Een enthousiaste groep midwinterhoornblazers blazen tradi-
tioneel op de eerste zondag van Advent tot en met Driekoningen op 
hun midwinterhoorns om hiermee de geboorte van het Christuskind 
aan te kondigen of zoals ook wel gezegd wordt om de boze geesten te 
verdrijven. Op zondag 1 december zal Ruurlo voor de vijftiende keer 
de Midwinterhoornperiode openen met voor dit jaar extra activiteiten 
langs de wandelroutes die zijn uitgezet voor de Reurlse Midwinter-
hoornwandeling. Het evenement keert ieder jaar terug. Vanaf de Eer-
ste Advent mogen de midwinterhoorns tot en met Drie Koningen ge-
blazen worden. In december en januari zal men op meerdere plekken 
in de Achterhoek en Twente hun tonen kunnen horen. Op de hoorns 
wordt geblazen tot Driekoningen (6 januari). Niet voor niets noemde 
men deze hoorn de midwinterhoorn. Blazen na 6 januari geldt als 
taboe. De wandeling start bij Pannenkoekboerderij De Heikamp aan 
de Hengeloseweg 2, Ruurlo. Er kan gewandeld worden tussen 10.00 en 
16.00 uur. (Starten tot 14.00 uur).
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De Dorpskerk van Ruurlo biedt een 

schitterend klankbord voor het spel 
van de familie Rosenberg en Limber-
ger, de beroemdste zigeunerjazzfa-
milie van Nederland. De broers en 
neven zijn allemaal verslingerd aan 
de muziek van gitarist Django Rein-
hardt. Zij toerden over de hele wereld 
met hun swingende muziek en vin-
gervlugge improvisaties. 
Violist Wattie Rosenberg is het jonge 
talent in de familie. Hij leerde viool-
spelen van zijn vader, net zoals zijn 
ooms en neven het vak leerden van 
hun vaders. Hij heeft inmiddels op 
alle grote festivals en podia gestaan 
en zijn spel brengt naast de bekende 

vingervlugheid ook schitterende me-

lancholie.
Sani van Mullem (bas) speelde al 
vanaf zijn jeugd bij de legendarische 
Gipsykids samen met Jimmy Rosen-
berg. Later trad hij ook op met de 
Gipsy Boys en het Rosenberg Trio.
Sologitarist Faifie Reinhardt is een 
achterneef van de grondlegger van 
deze muziek, de legendarische Djan-
go Reinhardt. Zijn spel is van een on-
gekende virtuositeit.
Voor een strakke gitaarbegeleiding in 
het geheel zorgt Martin Limberger. 
Ook van de partij is jazzgitarist Joost 
Zoeteman. Hij deelde het podium 
met Amerikaanse jazzgrootheden als 

Nilson Matta, Nancy Marano en Roni 
Ben Hur. 
Het is uniek dat deze gelauwerde 
musici optreden in Ruurlo. Een echte 
buitenkans voor wie van zigeuner-
muziek houdt die op een zo hoog ni-
veau wordt gespeeld. Het belooft een 
zinderende middag vol zigeunervuur 
te worden. 
Wie al eerder in de ‘zigeunersfeer’ 
wil komen, kan voor een uitgebreide 
kennismaking met de Rosenberg fa-
milie terecht bij ‘Uitzending gemist’ 
of op www.kunstkringruurlo.nl. 
Het concert begint om 15.30 uur. Het 
aantal zitplaatsen in de Dorpskerk is 
beperkt. Daarom wordt geadviseerd 
tijdig kaarten à € 22,50 (incl. koffie/
thee) in de voorverkoop te bestellen 
via www.kunstkringruurlo.nl of te 
halen bij Everwennink, Leeuwerik-
straat 4, Ruurlo en bij Groot Jebbink 
Bloemen, Dorpsstraat 57, Ruurlo. Op 
1 december (vanaf 14.30 uur) kosten 
de kaarten bij de kassa in de kerk 
€ 25,-, voor zover op dat moment nog 
beschikbaar

Zondag 1 december in Dorpskerk Ruurlo

Concert met zigeunermuziek 
door The Rosenberg Family

Ruurlo - Op 1 december brengt de familie Rosenberg in de Dorpskerk 
in Ruurlo een concert met een flinke dosis swing, virtuositeit en zi-
geunervuur. Met drie gitaren, viool en een contrabas brengen zij een 
programma vol muzikale verrassingen. Verschillende stijlen zigeuner-
muziek, jazz en swing komen in het programma naar voren en laten 
zien dat deze muziek recht uit het hart komt.

The Rosenberg Family trad op in vele landen op vele beroemde podia. Op 1 december zijn 
zij in de Dorpskerk te Ruurlo. Een buitenkans voor wie van zigeunermuziek op het hoogste 
niveau houdt.

De gemeente stopt met ingang van 
2014 met het verstrekken van de 
structurele subsidie. De promotie 
en marketing van het toerisme in 
Bronckhorst komt dan in handen van 
de Stichting Achterhoek Toerisme. 
Daar betaalt de gemeente Bronck-
horst aan mee. De gemeente blijft 
echter ook in de toekomst  lokale 
organisaties financieel ondersteunen 
bij projecten.  De betrokken partijen 
zijn al enige tijd in gesprek over de 
rolverdeling. Tot op heden heeft de 
VVV nog niet helder voor ogen hoe 
haar takenpakket er uit komt te zien.
Benthem hoopt dat Focko de Zee hem 
en de VVV kan verlossen van deze 
zware last. Hij zal op 30 oktober in 
gesprek gaan met een geselecteerde 
groep ondernemers die lid zijn van de 
VVV. Zij zijn afkomstig uit alle secto-
ren in de toerisme-  en recreatiebran-
che. “Hij moet te weten komen wat 
wij als VVV moeten doen, met min-
der geld. Hopelijk komen er ook nieu-
we verdienmodellen op tafel”, vertelt 
de interim-manager. “Focko de Zee is 
onafhankelijk en deskundig. Hij zat 
jaren lang in de top van Recron (de 
Vereniging van Recreatieonderne-
mers Nederland) en is bekend met de 
problemen die spelen. Nadat hij de 
ondernemers heeft gesproken zal hij 
met de medewerkers, vrijwilligers en 
agenten van de VVV spreken. “

Het is erg belangrijk dat nu duidelijk 
wordt of de ondernemers de VVV wil-
len behouden en hoe het takenpak-
ket eruit komt te zien. De uitkomst 
van deze brainstorms wordt volgens 
Benthem richtinggevend.

VVV zit niet stil
Ondertussen blijven de medewerkers 
en vrijwilligers van de VVV Bronck-
horst niet stil zitten.  Zo is onlangs be-
kend geworden dat er  in de lente van 
2014 een VVV-agentschap in Bronk-
horst wordt geopend. Dit komt in het 
voormalige gemaalgebouw waarin 
ook een galerie en theehuis worden 
gerealiseerd. 
Verder is afgelopen zomer de Acht-
kasteelentocht verrijkt met QR-codes. 
Deze codes leiden naar filmpjes die op 
een smartphone, tijdens de fietstocht 
bekeken kunnen worden. Een team 
onder leiding van Hennie Dokter legt 
de laatste hand aan de QR-routes van 
Drempt, Hummelo en Keppel naar 
Doesburg. Vervolgens komt de Zand-
route in Zelhem aan de beurt. 
Succesvol te noemen, zijn de open 
tuinen weekenden die het toeristisch 
platform DHK met ondersteuning 
van de VVV organiseerde in de maan-
den mei en september. Er deden 28 
tuineigenaren mee uit Drempt, Hum-
melo, Keppel, Zelhem en Hengelo. De 
wens is dat dit initiatief ook in Vor-

den en Steenderen wordt opgezet.
Daarnaast verleent de VVV Bronck-
horst haar medewerking aan de VVV 
Nederland app. Met deze gratis app 
hebben gebruikers over in het land 
toegang tot de database vol infor-
matie afkomstig van de plaatselijke 
VVV’s. Naar verwachting wordt de 
app in het voorjaar van 2014 met een 
grote campagne gelanceerd.

Nationaal Landschap de Graaf-
schap
Met financiële steun van de provin-
cie gaat de VVV Bronckhorst de ko-
mende maanden samen met de VVV 
Lochem aandacht schenken aan Na-
tionaal Landschap de Graafschap. 
Dit gebied omvat een groot deel van 
Vorden en Hengelo, een groot deel 
van Lochem en kleinere delen van 
Ruurlo en Zutphen. Er wordt onder 
meer een magazine uitgebracht over 
het landschap, in samenwerking met 
AbelLife worden er apps ontwikkeld 
voor fietsroutes door het gebied en 
men wil een cultuur in de natuur-
project opzetten. Onder meer gedich-
ten van lokale dichters over het land-
schap zullen daar onderdeel van zijn. 
In het landschap komen infozuilen 
bij de landgoederen die er deel van 
uitmaken en bezoekers van de VVV-
winkels en agentschappen zullen ook 
informatie over deze projecten onder 
ogen krijgen.
Benthem hoopt dat al deze bestaan-
de initiatieven en nieuwe projecten 
ook volgend jaar nog door de VVV 
Bronckhorst ondersteund kunnen 
worden.

Spannende tijden voor VVV 
Bronckhorst
Bronckhorst - Het zijn spannende tijden voor iedereen die wat met de 
VVV Bronckhorst te maken heeft.  Is de toeristische organisatie nog 
relevant? Welke financiële middelen hebben de ondernemers er voor 
over en wat verwachten zij daar voor terug? Het zijn moeilijke vragen 
waar interim-manager Heino Benthem mee worstelt.

Sportcentrum AeroFitt hoopt hier-
mee zoveel (nieuw) speelgoed te ont-
vangen, dat de kinderen met sinter-
klaas niet alleen een voedselpakket 
in ontvangst mogen nemen, maar 
ook een leuk cadeau! Het team van 
AeroFitt is erg enthousiast over dit 
initiatief en heeft zelf al een steentje/
speelgoed bijgedragen.
Mensen die ook (nieuw) speelgoed 
willen brengen, kunnen dit in de pe-
riode van 11 tot en met 22 november 

afgeven bij de receptie van een Aero-
Fitt-vestiging.
De AeroFitt-piet staat klaar om het 
speelgoed te ruilen tegen een waar-
debon die te besteden is bij sportcen-
trum AeroFitt. Niet-leden ontvangen
voor elk stuk speelgoed één week
gratis sporten en leden van AeroFitt
kunnen een keuze maken uit een
waardebon naar keuze. Sportcen-
trum AeroFitt hoopt op een gewel-
dige inbreng!

Inzamelingsacties bij AeroFitt Hengelo en Zelhem
Speelgoed voor de voedselbanken in de 
regio

Hengelo - Bij de vestigingen Hengelo en Zelhem van sportcentrum 
AeroFitt worden inzamelingsacties gehouden van speelgoed voor de
voedselbanken in de regio.

De gedachte was in eerste instantie 
kleinschalig en eenvoudig. Gerben 
Steentjes: “Ik dacht enkele onderne-
mers uit te nodigen en er een gezel-
lig weekeinde van te maken.” Maar 
de belangstelling was overweldigend. 
Ondernemers, kunstenaars, schoon-
heidsspecialistes, informatieverstrek-
kers en modeboetiekjes meldden zich 
spontaan aan om deel te mogen ne-
men aan de Winterfair, die komend 
weekeinde op zaterdag 23 en zondag 
24 november van 11.00 tot 17.00 uur 
wordt gehouden.
Gerben: “Door die belangstelling heb-
ben we besloten om het dan maar 
groter aan te pakken en nu kun je er 
terecht voor advies op velerlei gebied. 
Er zijn schoonheidsspecialisten, maar 
ook iemand die interieuradvies geeft. 
Je kunt zelfs je tenen laten lezen, 
mits je je voeten gewassen hebt. Ver-
der worden er modeshows gehouden 
voor zowel mannen- als vrouwenkle-
ding.”
Er staat ook een poffertjeskraam en er 
kunnen Turkse pizza’s, taarten, cup-
cakes, sieraden, kaas, bonbons. Ach-
terhoekse wijn (Oogsthoek Zelhem) 
en zelfs juwelen worden gekocht. Een 
beeldhouwer laat z’n werk zien, een 
boomchirurg vertelt over zijn onder-
houdswerkzaamheden aan bomen 
en een imker laat zien hoe de bijen 

jaarlijks hun honing bij hem inleve-
ren.
Voor de jeugd is er een springkussen
en ze kunnen zich laten schminken.
Dierenopvang Noach uit Halle staat
met een stand, waarin ze artikelen
verkopen om met de opbrengst er-
van, dieren te helpen die, veelal door
toedoen van de mens, gewond zijn
geraakt.
Gerben: “Het wordt een druk, maar
zeker ook gezellig weekeinde. In eer-
ste instantie overviel me het enthou-
siasme wel, maar met de tekening 
van het pand in de hand hebben we
een indeling gemaakt, waardoor het
allemaal in elkaar past. Een deel van
ons assortiment, dat gericht is op het
voorjaar, wordt tijdelijk verhuisd om
voldoende ruimte te creëren. Verder
hebben we de winkel al helemaal
in kerstsfeer ingericht, dus de juiste
sfeer is voor handen.”
De Winterfair is een gezellig evene-
ment voor het hele gezin met kraam-
pjes, workshops, modeshows en iets 
lekkers te eten. De toegang is gratis.
Op 23 en 24 november bent u tussen
11.00 en 17.00 uur van harte welkom.
Nadere informatie over deelnemende
standhouders vindt u op de website
van Groenrijk, www.groenrijk.nl -
vestiging Doetinchem.

- Advertorial -

Winterfair bij Groenrijk Steentjes

Zelhem - Als een soort inleiding op het winter-kerst-seizoen organi-
seert Groenrijk Steentjes een Winterfair in de grote winkelhal aan de
Doetinchemseweg tussen Zelhem en Doetinchem.

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



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

Algemeen directeur Theo Stapelbroek kijkt trots vooruit naar het 
aankomende weekend: “Eindelijk is het moment dan daar. We 
zijn er een hele tijd mee bezig geweest en nu is het zo goed als 
klaar.” In 2002 nam Staja Kaweco uit Zevenaar over. “Toen was 
eigenlijk meteen de insteek om de bedrijven op één locatie sa-
men te voegen.” Tien jaar later ging de eerste paal van de hal met 
een oppervlakte van  12.000 vierkante meter de grond in. Zowel 
de aanloop daar naartoe, als de bouw zelf verliepen verspoedig, 
kijkt Stapelbroek terug. “We hebben alle medewerking van de 
gemeente gehad om alles in goede banen te leiden.”
De uitstraling van het nieuwe pand heeft een positief effect op 
het bedrijf. “We krijgen er veel mooie reacties op van bestaande 
klanten. Ook zijn er veel journalisten van vakbladen gekomen om 
een reportage te maken. Het leverde ons zelfs al nieuwe klanten 
op. De aantrekkingskracht is groter dan we hadden verwacht.”
Stapelbroek toont zich een tevreden man. Of het nou gaat om 
staalconstructies voor de bouw, prefab wapening voor de beton-
industrie, landbouwmachines, zandzuigers of machines voor 

seismografisch onderzoek: in alle markten zijn de berichten po-
sitief. “Laatst hebben we zelfs onze eerste Kaweco-machine in 
Australië verkocht.”
Dat de nieuwe hal sinds decem-
ber 2012 in gebruik is, komt dus 
goed uit. Sterker nog, daar plukt 
Staja nu al de vruchten van. De 
voordelen van de gehele produc-
tie onder één dak zijn groot. “Er 
is minder transport nodig en de 

lijnen zijn kort. De productiecapaciteit is maar liefst met een
kwart toegenomen. “ 
Het publiek zal tijdens de open dagen een rondleiding door de
fabriek krijgen en onder andere de nieuwe lasrobot onder ogen
krijgen. Wat  er in die grote hal gemaakt wordt bij Staja, is bij
veel mensen onbekend. Dat zijn soms complete machines, maar
vaak ook onderdelen van immense machines. Stapelbroek heeft
bedrijven waar Staja onderdelen voor maakt, ook uitgenodigd
om aanwezig te zijn tijdens de open dag.  “Er zullen machines
opgesteld staan, die normaal gesproken niet in Nederland te zien
zijn.”

Open dagen op 23 en 24 november

Staja heet het publiek welkom 
in  nieuwe productiehal
Hengelo -Op zaterdag 23 en zondag 24 november is het zo 
ver. Op deze dagen gooit Staja in Hengelo tussen 9.30 en 
16.30 uur de deuren open van de splinternieuwe bedrijfs-
hal  aan de Molenenk 4.  Iedereen is welkom in de in het 
oog springende productiehal om eens met eigen ogen te 
zien wat het metaalverwerkings- en machinebouwbedrijf 
allemaal doet.
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé
Zoë van Zelst (12)

Bronckhorst

Dinsdag 19 november 2013
20:00 Ledenavond Historiche Vereniging  

Oud Vorden Vorden

Donderdag 21 november 2013
16:00 Repair Café Hengelo
18:00 Ondernemerscafé Vorden Vorden

Vrijdag 22 november 2013
19:00 Bedrijfsbezoek STAJA BKB, B&OZ en  

SOV Hengelo
21:00 Elvis Night Zelhem

Zaterdag 23 november 2013
14:00 Presentatie ‘Landgoed Enghuizen in  

Hummelo’ Hummelo
14:30 Aankomst Sinterklaas Laag-Keppel
15:30 Informele opening herfstexpositie in  

Galerie De Burgerij Vorden

Zondag 24 november 2013
12:00 Koopzondag Vorden Vorden
13:00 Paulien Tesselaar en Gert Fris exposeren  

in Galerie De Burgerij Vorden
17:00 Boeren(kool)Live! Steenderen
19:00 Zangdienst ‘Vorden zingt’ Vorden

Vrijdag 29 november 2013
10:00 Digidreumes Zelhem
21:00 Knalpottenparty met de Grolschbusters Zelhem

Zaterdag 30 november 2013
13:00 Paulien Tesselaar en Gert Fris exposeren  

in Galerie De Burgerij Vorden
14:00 Workshop ‘Creatief met druivenhout’ Achter-Drempt
14:00 Sinterklaasvoorstelling  

‘De Pepernotenfabriek’ Hummelo
18:00 Veltins Open Darttoernooi Hummelo
19:30 Jubileumconcert 90-jarige  

muziekvereniging Olden-Keppel Voor-Drempt
20:00 Popquiz in Proathuus Vorden

Tijdens het inschrijven ontvangen de 
deelnemers een chocoladeletter c.q. 
speculaas. Het vertrek is om 9.00 uur 
vanaf het clubhuis aan de Eikenlaan 

2a in buurtschap Kranenburg nabij 
de provinciale weg Vorden-Ruurlo.
Voor nadere informatie kan men bel-
len 0544- 372502.

Sinterklaastoer VAMC
Vorden - VAMC De Graafschaprijders houdt zondag 24 november de 
traditionele Sinterklaastoer. Een tocht met een lengte van circa 130 
kilometer.

Als de inhoud van de brief van Har-
rie van Rijn klopt (hoor en wederhoor 
heb ik niet toegepast) dan moet ik 
toch wel even achter mijn oor krab-
ben. Vrijheid van meningsuiting is 
een groot goed in ons land en een co-
lumnist chargeert graag. 
Als ons bestuur er niet meer tegen 
kan dat er een spiegel wordt voor-
gehouden dan wordt het tijd een an-
dere baan te zoeken. Als overheid sta 
je per definitie in de schijnwerpers 
en dat is maar goed ook. De overheid 
opereert met het geld van de burgers 
en mogen de burgers dan een mening 
hebben over hoe hun geld besteed 
wordt? Mensen zullen het nooit hele-
maal met elkaar eens zijn dus kritiek 
is niet te voorkomen. Maar kritiek is 
een mooi middel om de dienstverle-

ning verder te verbeteren. En als de 
kritiek onterecht lijkt dan moet de 
gemeente kijken of de communicatie 
wel voldoet. Ambtelijke taal is niet 
altijd even transparant. En drijfveren 
in de politiek zijn niet altijd te volgen. 
Pas als je je er veel mee bezig houdt 
begin je het proces te begrijpen. Alles 
doorgronden lukt niet en dat levert 
weer kritiek op. En waarom zouden 
we daar niet van leren? In deze tijd 
van participeren in de samenleving, 
burgerinitiatieven en zelfredzaam-
heid is betutteling wel het laatste 
waar we op zitten te wachten. Wie 
mensen mondig wil laten zijn moet 
ook commentaar kunnen incasseren.

Johanna Prick
Zelledijk 7, Vorden

Gesprek met wethouder Spekschoor: 
een gelijkspel (2)

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

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

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

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

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

(bromfiets)Rijbewijs A M

Zutphenseweg 8 - VORDEN

MAGAZĲNOPRUIMING
KORTINGEN van 50%-70%

G-star
Pepe jeans

Only
DEPT
PME

Scotch & Soda
Martomod
enz. enz.

VRIJDAG 22, ZATERDAG 23 EN ZONDAG 24 NOVEMBER

Koopuwspu l lenmetse rv ice !   O p  www. row ie lek t ro .n l 

Zaterdag

23 november

Optreden 

Old-Ni-js
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DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

Kapelweg 117255 NJ Hengelo www.n2m-installatie.nl
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N2M & verwarmen!
Al geruime tijd is N2M uw totaal-installateur in 

de regio als het gaat om verwarmen, koelen en  

ventileren. Onze specialiteit is het bieden van woon-

comfort op de meest duurzame manier. N2M, het juiste 

adres voor een passend advies en hulp bij verwarmings- 

vragen. En dat 24 uur per dag!

ATAG & N2M, een unieke combinatie!
Al 5 jaar de beste cv-ketel! 5 jaar lang het predikaat 

‘Beste uit de Test’ van de Consumentenbond. En 5x 

op rij het label ‘Best reviewed product’ op Kieskeurig.

nl. Daarom durven wij te zeggen dat ATAG cv-ketels 

de zuinigste en meest duurzame cv-ketels zijn. Om 

dit te vieren ontvangt u bij aanschaf van een ATAG 

cv-ketel uit de E- of Q-serie tijdens de actieperiode  

GRATIS 15 jaar onderdelen garantie!

• woningrenovatie 

• badkamers 

• nieuwbouw 

• luchtbehandeling 

• vloerverwarming 

• zonne-energie

• dakbedekking

• ventilatie systemen

• loodgieterswerk

• warmtepompen

• Waterontharders

AH Hengelo GLD, Raadhuisstraat 36, Hengelo

zaterdag 7 december 2013.

Zaterdag

23 november

Optreden 

Old-Ni-js



...Weevers
   ontwerpt

www.weevers.nl

...Weevers
   compleet

www.weevers.nl

...Weevers
   print

www.weevers.nl

...Weevers
   publiceert

www.weevers.nl

...Weevers
   drukt

www.weevers.nl

...Weevers
   online

www.weevers.nl

...Weevers
fi lmt

www.weevers.nl

WINNENMETWEEVERS.NL

Vorden 
vorden@weevers.nl
(0575) 55 10 10

Groenlo 
groenlo@weevers.nl
(0544) 46 18 28

Lichtenvoorde
lichtenvoorde@weevers.nl
(0544) 37 13 23

Zelhem
zelhem@weevers.nl
(0314) 62 50 53 

Zutphen
zutphen@weevers.nl
(0575) 58 55 85

Winnen met Weevers op streekproductenmarkt 
Tijdens de streekproductenmarkt op 3 november bij AGF Garritsen in 

Toldijk werd het maandelijks te winnen pakket uitgereikt aan Paula Kropff 

uit Lochem. Als winnaar van de maand oktober ontving ze het pakket uit 

handen van Jan Bijvank van Weevers Grafi media, hierbij gefl ankeerd door 

zes deelnemers aan de actie die ook op de markt aanwezig waren om 

hun producten te laten zien en te verkopen. Ook volgend jaar wordt de 

succesvolle actie met streekproducten voortgezet waarbij de verpakking 

bestaat uit een speciaal ontworpen veilingkistje. Dit kistje werd op de markt 

voor het eerst getoond. 

Weevers Grafi media is een fullservice grafi sch bedrijf met vestigingen in 

Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen. 

Van concept tot ontwerp, van drukwerk tot de bouw van websites en van 

videoreportages tot het uitgeven van weekbladen. Weevers is de partner 

voor alle specialiteiten op het gebied van de grafi media.

Zo veelzijdig als het bedrijf is, zo divers is ook de prijs die maandelijks 

wordt weggegeven. Van lokale streekbiertjes tot heerlijke streekwijn, van 

boerenkaas en ijs tot typische Achterhoekse Nagelholt en zure zult. 

U kunt het zo gek niet bedenken. De producten worden ambachtelijk en/of 

traditioneel bereid en zijn uiteraard afkomstig van Achterhoekse bodem!

Weevers draagt graag een steentje bij aan de promotie van deze heerlijke 

Achterhoekse streekproducten. Om net als mevrouw Kropff in aanmerking 

te komen voor deze mand met (h)eerlijke Achterhoekse producten hoeft 

u alleen naar de website van Winnen met Weevers te gaan, op de button 

‘e-mail en win’ te klikken en uw gegevens in te vullen.

Ga dus gauw naar www.winnenmetweevers.nl om kans te maken!

WAT EEN HEERLIJKE MA(A)NDEN!

www.winnenmetweevers.nl

www.winnenmetweevers.nl
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Wordt ’t Praothuus voortaan een gebouw met 
een hoog ‘pop-gehalte’? Quizmaster Tom Blom-
berg kan er hartelijk om lachen en legt uit: 
“Een poos geleden kwam ik in contact met een 
kennis van mij: René van der Veer. Hij woont 
sinds kort in Linde, in het huis van voormalig 
professor Peter Hoefnagels. De partner van Re-
né heeft in deze woning een bed and breakfast 
geopend. René belde mij op en vroeg of ik een 

leuke naam wist. Ik bedacht wel twintig na-
men, uiteindelijk werd het de naam ‘Ecolinde’. 
Tijdens gesprekken ontstond het idee om ge-
zien de fraaie ligging in ’t Praothuus een pop-
quiz te organiseren”, zo zegt Tom Blomberg. Hij 
is zelf een fenomeen vanwege zijn kennis over 
de popmuziek en de artiesten. Zo werd Tom in 

1978 winnaar van de prestigieuze popquiz van 
Europa!
Tom: “Ik weet er inderdaad heel veel van. Dat is 
allemaal ontstaan door mijn beroep als produ-
cer van het populaire programma ‘Avondspits’ 
dat vanaf 1979 tot 2012 tussen 18.00 en 19.00 
uur op Hilversum 3 door Frits Spits werd gepre-
senteerd met in de goeie jaren een luisterdicht-
heid van circa twee miljoen mensen. Ik was al 
die jaren producer en dat hield in dat ik de spel-
letjes voor het programma regelde, de kandida-
ten uitzocht. Verder een heel drukke en tijdro-
vende bezigheid: ik ging continu op zoek naar 
nieuw uitgebrachte platen van beroemde arties-
ten (Queen, Cliff Richard, Kim Wild, Nederland-
se artiesten, kortom teveel om op te noemen). 
Met als insteek dat de plaat in ‘Avondspits’ door 
Frits gepresenteerd kon worden. In Hilversum 
waren veel programmamakers stinkend jaloers 
op ons”, zo zegt Tom Blomberg lachend.
Vanwege zijn bekendheid met de popmuziek 
nam Tom zelf aan veel quizzen deel. Dat doet 
hij nog steeds, ook is hij overal in Nederland 
in de weer met het organiseren van popquiz-
zen. Zo bijvoorbeeld ook jarenlang bij Omroep 
Gelderland. En dus zaterdag 30 november bij ’t 

Praothuus in Linde. Tom: “Het is gewoon een 
laagdrempelige quiz, iedereen kan meedoen, so-
lo, duo, met zijn drieën (drie weten nu eenmaal
meer als één ). De quiz gaat over een aantal ron-
den. Ik laat muziekfragmenten horen en stel
daar vragen over. Ook is er een ronde gelijk het
bekende spelletje petje-op, petje-af. Echter bij
ons op een andere manier. De bezoekers krijgen
namelijk een blinddoek voor en noemen wij het
Masker-op, masker-af”. 

De winnaar(s) mogen zich kampioen van Vor-
den noemen. Henk en Marga van ’t Proathuus
stellen de prijzen beschikbaar. Prijzen voor de
‘Top 3’ en een prijs voor degene die als voor-
laatste eindigt. Noem het maar een troostprijs
voor degene die toch blijk heeft gegeven ‘iets’
van popmuziek af te weten”, zo zegt Tom. Er
hebben zich inmiddels al kandidaten opgege-
ven. Dat kan nog steeds (telefoon 0575- 556421)
of opgeven op zaterdag 30 november tot 20.00
uur. Tom Blomberg: “Ik denk dat het voor de
deelnemers en het publiek een leuke avond
wordt. Wordt het inderdaad een succes, dan is
het niet uitgesloten dat ik vaker met een pop-
quiz naar ’t Proathuus kom”.

Zaterdag 30 november

Popquiz in ’t Praothuus in buurtschap Linde
Vorden - Menigeen zal zich verbaasd afvra-
gen: “Een popquiz in ’t Praothuus in Linde, 
wat moet ik mij daar in hemelsnaam bij 
voorstellen. Het buurtschap Linde, bekend 
om zijn prachtig coulissenlandschap. De 
molen en de artiesten die regelmatig in 
het Theater onder de Molen optreden. Be-
kend om zijn jaarlijkse Blubberrun voor 
het KWF, ’t Praothuus, waar gekaart en ge-
biljart wordt. Waar een verjaardagsfeest-
je gevierd kan worden, waar men na een 
wandeling of fietstocht koffie met ‘iets er 
bij’ kan nuttigen. Vaak is ’t Praothuus ook 
de start van een partijtje klootschieten. En 
dan nu op zaterdag 30 november een pop-
quiz.

Sportieve collega gezocht!
I.v.m. de groei van ons bewegingscentrum zijn wij per direct op zoek naar een 

allround instructeur
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van: groepslessen (steps, spin-

ning, aquagym, etc.), fitnessbegeleiding en zwemlessen.

Indien je niet beschikt over een Zwemdocent-certificaat bieden wij jou een opleiding. Het is 

dus geen probleem als je dit diploma momenteel niet hebt. 

Functie-eisen

Je beschikt over een relevante opleiding op het gebied van sport en bewegen en hebt 

ervaring in het geven van groepslessen. Daarnaast weet je deelnemers te motiveren, 

enthousiasmeren en te begeleiden om binnen het kader van hun eigen kunnen te werken 

aan gezondheid.

Aanbod

Uiteindelijk bevat de functie 25-30 uur. Afhankelijk van of je een zwemdocent-

certificaat hebt, zal het aantal uren waarmee je start lager liggen. Dit in verband met de 

eventueel nog te volgen opleiding en het inwerken. Op termijn wordt dit aantal uren uitge-

breid tot 25-30 uur.

Verder bieden wij:

- Marktconform salaris

- Mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling

- Prettige werkomgeving met fijne collega’s

De baan is zeer gevarieerd, uitdagend en biedt volop ruimte voor ontwikkeling. 

Over ons

Wij zijn AquaFit Bewegingscentrum in Harreveld. Een energiek, laagdrempelig en des-

kundig bewegingscentrum dat volop in ontwikkeling is. Bij ons geen high-tech interieur en 

harde muziek, maar gezelligheid en persoonlijke aandacht voor onze klanten in combinatie 

met goede begeleiding. Iedereen is bij ons welkom, ieder binnen zijn of haar eigen kunnen. 

Ben je enthousiast en geïnteresseerd? 

Neem dan vóór 11 december contact met ons op:

AquaFit Bewegingscentrum

Kerkstraat 13, 7135 JJ Harreveld

Tel. 0544-375289 

info@aquafitbewegingscentrum.nl

Goma is een internationaal georiënteerde toeleverancier, gespecialiseerd in hoogwaardige plaatwerkproducten, 

zowel halffabricaten als complete eindproducten. Met Co-engineering, het gebruik van volautomatische 

plaatbewerkingsmachines, las- en puntlasrobots, een eigen poedercoatinstallatie en montagemogelijkheden 

beschikt Goma over geavanceerde mogelijkheden en vaardigheden in de plaatwerk toelevering.

Goma is op zoek naar een medewerker voor de fulltime functie van:

Junior account-engineer
Een account-engineer adviseert en ondersteunt de klanten in het offertetraject over de technische aspecten van 

producten en is belast met het ontwerpen, voorbereiden, invoeren en begeleiden van producten en/of projecten, 

dus betrokken van offerte tot eindproduct. In het junior stadium zul je voornamelijk bezig zijn met het ontwerpen van 

producten en het uitwerken van de klantspecificaties naar een productiepakket en het in teamverband werken aan 

projecten. Bij geschiktheid kun je doorgroeien naar account-engineer. 

 

Het team Engineering, bestaande uit 8 personen, houdt zich bezig met het omzetten van klantspecificaties in een 

productiepakket perfect aangesloten op de mogelijkheden van Goma. 

In het offertetraject vertaalt de account-engineer zoveel mogelijk de klantwensen in functionele eisen om deze zo 

optimaal mogelijk te kunnen vervullen. Het gaat om proto’s, modellen, kleine series en grote series van enkelvoudige 

en samengestelde producten. Ons pakket aan artikelen is groot en hebben één ding gemeen; het gaat om nauwkeurig 

en kwetsbaar plaatwerk van hoge kwaliteit. 

Je beschikt minimaal over een MBO-opleiding werktuigbouw met een HBO werk- en denkniveau en hebt enige 

ervaring met CAD-tekenen. Je bent een pro-actieve, efficiënte, leergierige doener met een praktische geest en een 

vaste wil, analytisch sterk en kritisch. Kennis van de Duitse en Engelse taal is een pré.  

Wij bieden een zelfstandige baan in een dynamische omgeving met volop kansen om je breed te ontwikkelen en 

multi-inzetbaar te maken. Je krijgt een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband bij goed 

functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden. 

Goma heeft een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden, een 

passend salaris en diverse collectieve regelingen. 

Geïnteresseerd? 
Stuur dan je sollicitatiebrief voorzien van CV per post of per e-mail naar de afdeling PZ of gebruik het online 

sollicitatieformulier op onze website.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met René Hissink, afdeling Engineering.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

®

®

GOMA B.V.   Ruurloseweg 80-a   Postbus 8, 7255 ZG   Hengelo Gld.   Tel. 0575 - 468 211   www.goma.nl   pz@goma.nl

www.markenheem.nl

Meer informatie? 
Kijk op www.markenheem.nl of neem contact op met Chantal Smits of  
Linda ten Boom (personeelsadviseurs) via 0314 - 37 60 10. 

Voel je thuis bij Markenheem

Markenheem levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan vooral  
ouderen thuis en in diverse woonzorgcentra in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.

Voor de afdeling financiën zijn wij op zoek naar een:

Naast het zorgdragen voor een betrouwbare en tijdige registratie, verwerking en 
analyse van de financiële gegevens, geeft de administrateur leiding aan de  
afdeling financiën.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.voor zorg dichtbij

Administrateur M/V
(24-28 uur per week)



 Winterdekbed van Brinkhaus
Enkel 100% Poolse ganzendons. 
100% katoenen tijk. 

1 persoons  140/200  179,-
1 persoons xl 140/220  199,-
2 persoons  200/200  249,-
lits-jumeaux  240/200  299,-
lits-jumeaux  xl 240/220  329,-

 4-seizoenendekbed van 
Brinkhaus
 Vulling 100% nieuwe witte Poolse 
ganzendons. Een echt luxueus 
dekbed: dit vierjaargetijden-
dekbed overtuigt door zijn 

geringe gewicht. 

 1 persoons  140/200  289,-
1 persoons xl 140/220  299,-
2 persoons  200/200  429,-
lits-jumeaux   240/200  519,-
lits-jumeaux  xl 240/220  569,-

 Superieur 4-seizoenendekbed 
van Brinkhaus 
 Cassettendekbed met opstaande 
rand. 100% Poolse ganzendons. 

Extra warm voor de koude nachten.

 1 persoons  140/200  329,-
1 persoons xl 140/220  359,-
2 persoons  200/200  499,-
lits-jumeaux   240/200  599,-
lits-jumeaux  xl 240/220  689,-

Texellent wollen onderdeken
Vulling: 100% zuiver Texelse 
scheerwol.
80/200  65,- 
90/200  69,-
140/200  119,-
160/200  129,-
180/200  139,-
180-210/220 159,-

 RESTANT DEKBEDDEN
 HALVE PRIJS*

 In onze collectie zijn 
veel dekbedden ook 

in andere maten 
leverbaar. 

Bijvoorbeeld 160/220, 200/220 en 
260/220.

 openingstijden:  ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur / vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

 Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshopdeduif.nl

 GRATIS dekbedset bij elk dekbed*
 DONZEN DEKBEDDEN

 Actie’s zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder voor-
behoud van zet- en drukfouten.

 Dit is slechts een klein deel 
van onze gehele collectie 

dekbedden

 Goed vochtregulerend synthetisch 
dekbed! Heerlijk zacht en soepel.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
 1 persoons  140/200  39,-
1 persoons xl  140/220  45,-
2 persoons  200/200  59,-
lits-jumeaux   240/200  69,-
lits-jumeaux  xl  240/220  79,-

 Milano synthetisch 4-seizoenen
Dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
 1 persoons  140/200  69,-
1 persoons xl  140/220  79,-
2 persoons  200/200  109,-
lits-jumeaux   240/200  129,-
lits-jumeaux  xl  240/220  149,-

 Heavenly 4-seizoenen dekbed
Zeer comfortabel en vederlicht 
dekbed van absolute topkwaliteit. 
Dit dekbed geeft u het gevoel dat 
u onder dons slaapt.
1 persoons  140/200  179,- 
1 persoons xl  140/220  199,-
2 persoons  200/200  279,-
lits-jumeaux   240/200  319,-
lits-jumeaux  xl  240/220  349,-

 ANTI ALLERGIE DEKBEDDEN 

100% scheerwollen winterdekbed 
met een 100% katoenen tijk.
1 persoons  140/200  59,- 
1 persoons xl  140/220  69,-
2 persoons  200/200  99,-
lits-jumeaux   240/200  109,-
lits-jumeaux  xl 240/220  119,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen 
tijk.
1 persoons  140/200  99,- 
1 persoons xl  140/220  109,-
2 persoons  200/200  149,-
lits-jumeaux   240/200  169,-
lits-jumeaux  xl  240/220  179,-

Texeler PuurNatuur Perkal 
4 seizoenen 
Vulling: 100% zuiver Texelse 
scheerwol. Dit dekbed is voorzien 
van ritsen! De tijk is van een uit-
zonderlijke kwaliteit en gemaakt 
van 100% perkal katoen.
1 persoons  140/200  185,- 
1 persoons xl  140/220  199,-
2 persoons  200/200  229,- 
lits-jumeaux   240/200  269,-
lits-jumeaux  xl 240/220  359,-

Texeler Slaapzacht satijn 
4 seizoenen 
Vulling: 100% zuiver Texelse lams-
wol. Dit dekbed is voorzien van 
ritsen! De tijk is van een uitzon-
derlijke kwaliteit en gemaakt van 
100% perkal katoen.
1 persoons  140/200  249,- 
1 persoons xl  140/220  274,-
2 persoons  200/200  372,- 
lits-jumeaux   240/200  449,-
lits-jumeaux  xl 240/220  498,-

 100% WOLLEN DEKBEDDEN WOLLEN ONDERDEKEN

 Dekbedden en kussens 
kunnen om begrijpelijke 

redenen slechts op de dag van 
aanschaf worden geruild.

 * vraag naar voorwaarden in de winkel.

Bij de Bedshop is het mogelijk om 
uw dekbed, slaapzak of kussen op 
een professionele manier te laten 

reinigen en bij te laten vullen. 
Uw dekbed krijgt daardoor meer 

volume en voelt weer schoon en als 
nieuw aan.

Als u uw dekbed voor 11.00 uur brengt 
voor het wassen, is het dezelfde dag  

na 17.00 uur weer klaar.

De Duif Wasservice! 


