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Deze week:

Winnaar 
Rabobank 
spaaracties

Bluesrock met 
Cry Wolf Blues 
Band in De Slof

Grote hobby 
Wintermarkt bij
De Heksenlaak

Kunst verhuren 
een koud kunstje?

Anita Pierik en 
Edith Garritsen 
in Oeganda

Seniorenbiljart-
vereniging 
‘Op Goed Geluk’

Dinsdag 20 november 2012
74e jaargang no. 38

Nou en of, daar kwam de grote kin-
dervriend, gezeten op zijn paard 
Americo, vergezeld door de Hoofdpiet 
(eveneens) te paard en omringd door 
een aantal hulppieten met prachtige 
namen als Rodrico, Jessica, Marjolica, 
Reinaldo, Herbie e.d., langzaam en 
volop zwaaiend over de kasteelweide 
richting de kinderschare. Met nog 
een tiental meters te gaan, werd er 
gestopt. Hulpvaardige Pieten kwamen 
met een trapje aanzetten zodat de 
Sint behoedzaam van zijn paard kon 

klimmen. Sinterklaas: ‘Ik ben hier be-
wust afgestapt. Toen wij namelijk aan 
de overkant bij de bosrand wegreden, 
was mijn paard Americo al wat on-
rustig. Hij heeft de afgelopen maan-
den veelal op stal gestaan en toen hij 
mij in mijn rode mantel zag, schrok 
hij blijkbaar. Daarna, toen wij de kin-
derschare naderden merkte ik dat hij 
opnieuw wat onrustig werd. Daarom 
ben ik afgestapt’, aldus de Sint. Ter-
wijl de Pieten met elk een grote zak 
pepernoten in de hand, de raarste 
capriolen uithaalden, schudde VOV 
voorzitter Marcel Leferink de Goed-

heiligman als eerste de hand. Voor de 
Sint was het bijna onbegonnen werk 
om al die enthousiaste kinderen per-
soonlijk te begroeten. Hij deed zijn ui-
terste best, maar was toch blij dat hij 
het laatste gedeelte op weg naar het 
Dorpscentrum in een open koets kon 
afleggen. Voor hem een triomftocht, 
waarbij de muzikale ‘noten‘ door Har-
monie Vorden werden rond gestrooid. 
Aangekomen in de grote zaal van het 
Dorpscentrum werd de Sint o.m. be-
groet door Paul Seesing, wethouder in 
de gemeente Bronckhorst. Op het to-
neel , speciaal voor de Sint, een prach-
tige stoel. Piet Jessica kon het natuur-
lijk niet laten om er boven op te gaan 
staan. De kinderen zongen onder be-
geleiding van een ‘heuse’ Sinterklaas-
band, de Sint uit volle borst toe. Niet 
alleen zingen, ook dansen, koprollen 
en handstandjes maken, de kinderen 
lieten zien veel van Epke Zonderland 
te hebben opgestoken. De Sint genoot 
met volle teugen en kreeg zelf ook 
van alles aangeboden, waaronder vele 
schitterende tekeningen. Die worden 
allemaal opgehangen in de slaapka-
mer van de Sint die woensdag 21 en 
28 november en zaterdag 24 novem-
ber en 1 december tussen 15.00 en 
16.00 uur in het Dorpscentrum beke-
ken kan worden. Na zijn bezoek aan 
het Dorpscentrum vertrokken Sint en 
zijn gevolg naar school de Kraanvogel, 
waar de kinderen uit de buurtschap-
pen Kranenburg, Medler, Linde en de 
Wildenborch ook reeds vol spanning 
op hem stonden te wachten.
Ook hier een gezellig Sinterklaasfeest 
met liedjes, spelletjes en malle fratsen 
van de Pieten. En uiteraard net als 
in het Dorpscentrum kregen de kin-
deren wat ‘lekkers‘ aangeboden. Sint 
bracht deze zaterdag ook een bezoek 
aan Villa Nuova en De Zon. Sinter-
klaas na terugkomst van de Kraanvo-
gel: ‘Het was vandaag een supermooie 
dag. Volgens mij waren er nog meer 

Sint: ‘Ik kijk met goed gevoel op intocht terug’

Warme ontvangst voor Sint en Pieten 
in Vorden
Vorden - Het is zaterdagmiddag 
17 november rond de klok ‘van 
twee‘. Terwijl Harmonie Vorden 
op de oprijlaan naar kasteel Vor-
den het lied ‘Zal de goede Sint 
wel komen’ inzette, steeg de 
spanning. Sinterklaas zou toch 
te paard aankomen? Waar blijft 
hij nou? Plotsklaps opgewonden 
kreten uit de mond van de hon-
derden kinderen. In de verte aan 
de andere kant van de kasteel-
weide, nabij de bosrand aan de 
Schuttestraat, bewoog iets. Zou 
het de Sint zijn?

kinderen op de been dan voorgaande
jaren. Zowel in het Dorpscentrum als
in school De Kraanvogel verliep alles
precies volgens het draaiboek. Ik kijk
dan ook met heel plezier op deze in-
tocht in Vorden terug’, aldus de grote
kindervriend.

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl

Ami Kappers
Autobedrijf Groot Jebbink
Autobedrijf Klein Brinke
Autobedrijf Robert Nijenhuis
Bruna Boekhandel
C1000 Yvonne en Wilbert 

Grotenhuys
Cafe Feestzaal De Herberg
Classic & Co.
Da Vinci for Hair
Dagmarr Grafische vormgeving
De Vordense Tuin
Den 4 Akker
DutchPC Electronics
Echte Bakker Van Asselt
Etos Barendsen
Europlanit Personeelsdiensten
Fashion Corner
Fa. Beeftink & zn.

Fixet Barendsen
Free-wheel
Galerie De Burgerij
Giesen Schoenmode
Grand Bistro De Rotonde
Helmink Wonen
Hema Warenhuis Offringa
Het Kacheltje, kachels en haarden
Hotel Bakker
IJssalon Lekker
J.G. Accountancy en advies B.V.
Keurslagerij Vlogman
Klussenbedrijf R. Kappert
Marcel Leferink makelaar-taxateur 

o.z. R.M.T.
Martens Jacht- en wapenhandel
Mediq Apotheek Vorden
Meeks Meubelen
Notaris Hulleman

Piek Zweverink Hoveniers
Plaza Vorden
Profile Bleumink
Rabobank Graafschap Noord
Reinier’s Groenten, Fruit en Traiteur
Salon Marianne Haar- en

huidverzorging
Schildersbedrijf Peters
Siemerink Opticien Juwelier
Tiny Koning Travelcounsellors
Top1 Toys Sueters
Tuunte Fashion
Visser Mode
Voetverzorgingsalon Podi
VVV Vorden
Welkoop Vorden
Weulen Kranenbarg Tuin & Erf B.V.
Wijnhandel Smit
Wonen en Waarde Makelaardij

Bij elke € 10,- onvangt u een kraslot.

Kras drie dezelfde afbeeldingen en 

maak kans op een waardebon van 

€ 50,-, € 20,-, € 10,- of € 5,-!

Deze Sint-Nicolaasactie duurt van: 

Maandag 12 november
t/m Zaterdag 8 decemberVizier op Vorden

Sint-Nicolaas actie
van de Vordense Ondernemers Vereniging

Deelnemers Sinterklaaskrasaktie 2012

Sint-Nicolaasactie van de 

Vordense Ondernemers Verenigin
g

Kras alle drie de vakjes open

en win een prijs bij drie 

dezelfde afbeeldingen.

Vizier op Vorden

Sinterklaaskoopavond op maandag 3 en dinsdag 4 december tot 20.00 uur.
Woensdag 5 december winkels open tot 17.00 uur.

Deze week
in Contact

Uitvaartkatern

BESTEL NU ALVAST UW 
LUXE KERSTSALADES!
Diner- Café- Restaurant- Zalencentrum

Nijhof
Dorpsstraat 11-13, T 0314 631234, Halle www.nijhofhalle.nl

Volg ons nu via Twitter  (@NijhofHalle) en Facebook  (Nijhof Halle)

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 Amaryllissen

voor € 5.99



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Te huur tijdelijk gemeu-
bileerde woning in Ruurlo.
Geen huisdieren. mob.
0312308884 na 18.00 uur

�

Wiskunde / Rekenen of 
Scheikunde moeilijk? 
Ik help je graag. Bijles do-
cent. Tel. 0575-551140 of 06-
54764761.

�

Kamermuziek met trio 
Beltiukova uit Wit Rusland
op2 dec. in Kulturhus Ruurlo
om 15.30 uur. Kaarten à 
€ 17.50 via www.kunst-
kringruurlo.nl

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 26 november.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Bildtstar 10 kilo baal € 5.00
en twee balen voor € 9.00

Malse sperziebonen zonder draad
 400 gram € 1.49
Ze zijn er weer! De lekkerste Clementine 
mandarijnen zonder pit 15 voor € 2.99
Op ons gehele assortiment rauwkosten

2e bak naar keuze voor de halve prijs!
Uit eigen keuken: Huisgemaakte ovenschotel 
met hete bliksem, rode kool met appel en rund-
vlees. Met een gratis bakje Tutti Frutti
 p.p. € 6.95

Te huur centrum Hengelo:
zeer royale bovenwoning.
Brieven onder nr. 47-310 
aan Weevers Grafi media, 
Postbus 22, 7250 AA 
Vorden.

�

Oh, kom er eens kijken 
wat er bij de Ideële kring-
loop winkel  DE WERF aan 
de Enkweg 11 te koop is. 
Hét adres om een passend
Sinterklaas kado te vinden.
Dé plek om uw surprise nog 
origineler te maken.

�

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

�

Dagmenu’s 21 t/m 27 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 21 november
Bruine bonensoep / Kipfilet American met spek, tomaat en 
kaas gegratineerd, friet en rauwkostsalade.
Donderdag 22 november
Hutspot met knapperige speklap, jus, zuurgarnituur / Apfel-
strudel, vanillesaus en slagroom.
Vrijdag 23 november
Bospaddenstoelensoep/ Weense vis met saus ravigotte, 
aardappelsalade en groente.
Zaterdag 24 november (alleen afhalen / bezorgen)
Varkenshaassaté met pindasaus, nasi, gebakken ei, zuur-
garnituur / IJs met slagroom.
Maandag 26 november
Groentesoep / Duitse biefstuk met gebakken uien, aard-
appelen en groente.
Dinsdag 27 november
Wiener schnitzel met friet en rauwkost / 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

Te huur: royale gestof-
feerde woning met garage in
buitengebied van Hengelo.
Tel. 06-23802657.

�

HAARDHOUT gekloofd

      WILDENBORCH

€ 65,00 p/m3  afgehaald

 info Bart 0654 223023

We komen graag met 2

pieten bij u aan vanaf 18 nov

â‚ € 30.- per 1/2 uur

Omg:Vorden,Warnsveld,

Wichmond Groetjes, Foto

Piet & Pietje Precies Voor info

06-54747878 of

maaikevdtoren@gmail.com

De Boedelhof

kringloop in Vorden

Enkweg 17b

Openingstijden:

din. t/m vrij. 10.00 tot 17.00

Zaterdag 9.00 tot 16.00

Nu ook kerst artikelen en

extra veel speelgoed om de

sint te helpen.

Te huur: Woonruimte, evt. 
gemeubileerd of gestoffeerd 
in buitengebied Vorden. 
0575556680.

�

Vlaai van de week

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

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Week-aanbieding

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

Dorpskerk Vorden
Zondag 25 november 10.00 uur, Laatste zondag kerkelijk jaar, 
ds. J. Kool en ds. W. Onderwaater.
19.00 uur in de Dorpskerk, Zangdienst ”Vorden zingt”, 
ds. B.J. Heusinkveld, Daarle.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 november 10.00 uur, Laatste zondag kerkelijk jaar, ds. 
F.W. Brandenburg.
19.00 uur in de Dorpskerk, Zangdienst ”Vorden zingt”, 
ds. B.J. Heusinkveld, Daarle.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 25 november 10.00 uur, ds. Debbie v. Alphen, Warnsveld.

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 november 9.30 uur, Eucharistieviering, F. Hogenelst, 
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 november 17.00 uur, Eucharistieviering, pastor 
Ten Klooster, m.m.v. Herenkoor Gregoriaans.
Zondag 25 november geen viering.

Tandarts
24 - 25 november B.W.A.M. Polman, Lochem (0573) 25 14 83.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�



Contactjes
vervolg

Rianne van der Wal - Veenink

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

Uitvaartverzorging

www.marionpolman.nl voor een geheel 
verzorgde 

persoonlijke
uitvaart

ongeacht waar u 
verzekerd bent

“als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

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

 T 06-55916250dag en nacht

-

TE HUUR grote kamer mgv

d wc keuken veel ruimte

Keijenborg  0610201574

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

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

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

Kettelerij Hoveniers Vorden
Nijverheidsweg 6, 7251 JV Vorden

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

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

Buitengewoon grondig

“Smaak, sfeer en Achterhoekse gastvrijheid”
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KEURSLAGERKOOPJE

4 gehaktballen + 4 
stroganoffburger

samen 595

SPECIAL

Italiaanse cordon bleu

100 gram 245

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden rosbrief

GRATIS 250 gram leverworst

MAALTIJDIDEE

Babi 
pangang

500 gram 550

TIP VAN UW KEURSLAGER

Tartaartjes

4 stuks 398

Reurlse Midwinterhoorn-
wandeling Zondag 2 dec.
a.s. van 10.00 - 16.00 u. 
Starten tot 14.00 u. bij 
Pannenkoekboerderij De 
Heikamp Zie voor uitgebrei-
de informatie www.vvvber-
kelland.nl Keuze uit 3 routes;
6, 15 en 20 km Volw.€ 3,50, 
kind. € 1,50 Inl. VVV Ruurlo 
0573 453926

�

Te huur SINT en PIET 
kostuums DS Design 

Molenkolkweg 33 
Steenderen 0575-452001 GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Gelderland

Gelderland

Wim Veltman
Kantooradres:
De Heurne 24, 7255 CL Hengelo (Gld.)
Postadres:
Postbus 75, 7255 CL Hengelo (Gld.)
0575-464774
w.veltman@sc-nederland.nl
www.sc-nederland.nl

PBB Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK Zelhem

Tel. / Fax 0314-625159

E-mail: pbbbezorgdienst@live.nl

De verspreider in de  

gemeente Bronckhorst van:

zoekt nog enkele 

bezorgers(sters) 
speciaal voor Vorden.

Aanmelden als bezorger voor andere 

 plaatsen mag natuurlijk ook.

REACTIES UITSLUITEND SCHRIFTELIJK.
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Belangrijk is niet de weg die je gaat,
maar het spoor dat je achterlaat”.

Onze lieve, lieve zorgzame vader, opa, oude-opa 
en vriend is ons ontvallen.

Hij had nog zoveel plannen en was altijd onderweg 
vol levenslust.
Wat zullen wij hem missen.

Heine van der Laan

* Schoterland,  † Zutphen,
3 april 1926  11 november 2012

Sinds 25 december 2004 weduwnaar van
Metje van der Laan-van Dijk

 Deventer:  Siep en Mini

 Oeding (D):  Joke en René
   Eva en Alex
    Roos, Emma
   Mathieu en Kirsten
 
 Heerenveen:  Coby en Ted
   Jos
   Marleen en Jan Bart

 Zelhem: Gerda Langeler

Correspondentieadres:
Coby van der Laan
Brouwerslaan 14
8443 EA Heerenveen

Het afscheid heeft reeds plaatsgevonden.

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

Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 





Iedereen wordt uitgenodigd om een kijkje te nemen in de slaapka-
mer van de Sint in het Dorpscentrum. Die is woensdag 21 november 
en woensdag 28 november van 15.00 - 16.00 uur geopend. Ook op za-
terdag 24 november en zaterdag 1 december van 15.00 - 16.00 uur. 
Je kunt met de aanwezige zwarte pieten op de foto! Kom gerust langs.

Benieuwd waar de 
Sint slaapt?

Kinderen, zijn jullie benieuwd waar de Sint slaapt en waar de cadeau-
tjes worden ingepakt?

Koopzondag 25 november 2012 
Ballonnenwedstrijd op het Kerkplein

Ballonnenwedstrijd voor alle kinderen 
op het Kerkplein

De kinderen kunnen zich verzamelen om 14.30 uur op 
het Kerkplein (voormalige bibliotheek). 

Op het Kerkplein worden de ballonnen uitgedeeld en 
kunnen de kaartjes worden geschreven. 

De ballon van de jongedame of jongeman die het meest 
ver is gekomen krijgt een verassing toegestuurd van-
uit Spanje. Kaartjes voor aan de ballonnen zijn vanaf 
woensdag 21 november af te halen bij Bruna.

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

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

Het postadres van Sinterklaas in Vorden: Sinterklaas
 Postbus 5
 7250 AA Vorden



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 Vorden, sjoelen dorpscentrum, Vorden 14.00 uur

21-11 ANBO Hengelo/Steenderen, slachtvisite Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

21-11 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

21-11 Welfare, handwerkmidd./kraamverkoop De Wehme, Vorden 14.00 uur

21-11 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 

088-2323300

22-11 PCOB Vorden, christendom en islam Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur

22-11 KBO DHK, bowlwn Dorpshuis, Drempt 14.00 uur

23-11 SWDHK, stamppotbuffet Gezondheidscentrum,

  Hoog-Keppel 17.30 uur

24-11 ANBO, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 

0575-552003

24-11 Alzheimervereniging, boswandeling Havezate De Kelder,

  Doetinchem 14.00 uur

27-11 SWS/GGNet, geheugenspreekuur De Bongerd, Steenderen 10.00 uur

27-11 Seniorensoos Wichmond/Vierakker,

 houtdraaikunstenaar Ludgerus, Wichmond 14.30 uur

27-11 SWS/GGNet, geheugenspreekuur De Bongerd, Steenderen 10.00 uur

28-11 UVV, fancy-fair Ons Huis, Hengelo 14.00 uur

05-12 Welfare, kerstcontactmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur

05-12 SWS, MuseumPlusBus, Twentse Welle De Bongerd, Steenderen 

0575-450029

05-12 Ons Contact, verrassingsmiddag Herfkens, Baak 14.30 uur

11-12 Alzheimerveren., dementie en notaris Borghuis, Doetinchem 19.30 uur

12-12 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

14-12 Seniorensoos Wichmond/Vierakker,

 Adventsviering Ludgerus, Wichmond 14.30 uur

18-12 SWZ/GGNet, geheugenspreekuur Oranjehof, Zelhem 10.00 uur

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

KunstBus
Door Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel (DHK) en Stichting Welzijn Vorden 
worden er vanuit beide regio’s mogelijkheden geboden diverse theatervoorstellingen 
te bezoeken. Iedereen uit de gemeente Bronckhorst kan mee. Er zijn beperkte opstap-
plaatsen. Als u wilt weten welke dat zijn, kunt u even bellen met de lokale welzijnsor-
ganisatie. Stichting Welzijn DHK heeft in elk geval een extra opstapplaats kunnen rege-
len. Ook in Baak is een stopplaats gecreëerd als het om bestemming Zutphen gaat. Voor 
mensen uit Steenderen en omgeving is het daardoor gemakkelijker gebruik te maken 
van dit initiatief.

Vier het leven
Vier het leven is een vrijwilligersorganisatie die theater- en concertbezoeken voor se-
nioren orga¬niseert. U wordt door een vrijwilliger opgehaald en weer thuisgebracht. 
Gebruikt u een rolstoel of rollator, ook dan kunt u mee.  Voor meer informatie kunt 
u kijken op www.4hetleven.nl  bellen met tel. 035-5245156 of via Stichting Welzijn 
Hengelo, tel. 0575-465281.

Boswandeling voor en met mensen met dementie
Zaterdag 24 november is er voor mensen met dementie en hun partners/verzorgers 
weer een boswandeling, georganiseerd door de afdeling Doetinchem en Omstreken van 
Alzheimer Nederland. De wandeling in de Kruisbergse bossen bij Doetinchem begint 
om 14.00 uur bij de Orangerie van havezathe De Kelder aan de 2e Loolaan, achter het 
Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Deelname is zonder aanmelding mogelijk.

Dementie en notaris
Dinsdagavond 11 december gaat het Alzheimer Café voor Doetinchem en omstreken 
over dementie en de mogelijke rol van de notaris. Spreker is kandidaat-notaris me-
vrouw M. Ruler. Zij is verbonden aan notariskantoor Van Weeghel Doppenberg Kamps 
in Doetinchem.
Als iemand met dementie te maken krijgt, kan er een moment ontstaan dat hij of zij de 
eigen zaken niet meer kan regelen. Via een notaris kunnen allerlei belangrijke zaken 
worden vastgelegd. Hierbij hoort bijvoorbeeld ook dat op een professionele en betrouw-
bare manier het vermogen van de dementerende wordt beheerd. Een en ander kan 
worden vastgelegd in een levenstestament. Mevrouw Ruler geeft hierover informatie.
Het Alzheimer Café duurt van 19.30 tot 21.30 uur en wordt gehouden in Het Borghuis 
aan de Burg. Van Nispenstraat in het centrum van Doetinchem. Belangstellenden zijn 
vanaf 19.00 uur welkom. De toegang is gratis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Social media informatiebijeenkomst met het Graaf-
schapcollege
In samenwerking met het Graafschapcollege organiseert 
Stichting Welzijn DHK een informatiemiddag over het ge-
bruik van en de mogelijkheden met social media. Twitter, fa-
cebook, linkedin, iPod, smartphones, allemaal nieuwe com-
municatiemiddelen die er op dit moment zijn. Misschien 
stuurt u al dagelijks een tweet de wijde wereld in of u denkt 
nu: Hellup . . . Wilt u meer weten over social media? Wat zijn 
de nieuwe middelen en wat kunnen wij ermee? Dinsdag 20 
november van 14.00-16.00 uur wordt deze informatiebijeen-
komst gehouden in de huiskamer van het Centrum. Kosten: 
geen maar wel graag spoedig aanmelden tel. 0314-380232.

Stamppotbuffet 23 november, 
opgave tot 20 november 
Zoals gebruikelijk wordt in de herfst/winterperiode het 
stamppotbuffet met hutspot en boerenkool georganiseerd 
in de huiskamer van het gezondheidscentrum. De prijs is € 
9,50 inclusief 1 consumptie en koffie/thee na. Aanvang 17.30 
uur tot 20.00 uur. Tel. 0314-380232.

MuseumPlusBus naar Twentse Welle 
5 december, opgave tot 22 november
Gratis bezoek aan een museum? Stichting Welzijn Steende-
ren gaat met o.a. Stichting Welzijn DHK naar de Twentse 
Welle in Enschede. Vertrek op 5 december vanaf de Bongerd 
in Steenderen en vertrektijd volgt na uw aanmelding. Bus-
reis en museum zijn gratis, lunch en consumpties komen 
voor eigen rekening. Opgave bij Stichting Welzijn DHK tel. 
0314-380232.

Kerstconcert met Ernst Daniël Smid 
dinsdag 18 december, opgave tot 4 december
Vanaf uw opstapplaats rijden we naar het Hanzehoftheater 
te Zutphen. Ernst Daniël Smid zal vele klassieke kerstliede-
ren zingen, ondersteund door het orkest Maxemillecorde. 
Samen met koor Effecta en soul- en gospelzanger Dennis 
Legree heeft deze voorstelling alle ingrediënten voor een ge-
weldig en sfeervol avondje uit. Een echte aanrader en meldt 
u spoedig aan. Thuiskomst om 23.00 uur. Kosten all-inn € 
31,50 p.p. Opstapplaatsen in Voor-Drempt, Hoog-Keppel, 
Hummelo en Baak. 
 
Cursus Tai-Chi-Tao
De cursus is doorlopend en u kunt zich nog aanmelden voor 
de dinsdagmorgen met docent Francis Arntz. Secretariaat 
tel. 0314-380232
 
Fitness, nog enkele plaatsen vrij
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. De kosten voor 10 lessen zijn 
€ 60,-. Opgave tel. 0314-380232.

Biljarten
Bij het biljarten op Hyndendael zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat tel. 
0314-380232.

Koersbal, komt u eens kijken
Iets voor u? Koersballen is een gezellige activiteit die weke-
lijks plaatsvindt op donderdagmiddag in de huiskamer van 
het Gezondheidscentrum van 13.45 tot 15.30 uur. Deelname 
is gratis. 

Nordic-walking, sluit u aan 
Iedere zaterdagmorgen van 09.15-10.30 uur wordt in groeps-
verband met poules gewandeld in de omgeving van Keppel. 
Na afloop is er koffie/thee in het centrum. Deelnemers bui-
ten Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom. Start: Op het 
plein te Hoog-Keppel en hier zijn geen kosten aan verbon-
den.

Bowlen in het Dorpshuis Drempt
In de herfst- en winterperiode wordt weer gebowld met Jan 
van Hagen. Aanvang 14.00 tot 16.00 uur, kosten € 5,- per 
keer op 22 november en 20 december. Info: tel. 0313-472920.

Rummicub
Komt u Rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-
16.00 uur in het Kerkhuis te Hoog-Keppel en in zorgcentrum
Hyndendael te Hummelo. De kosten zijn € 1,- en loopt u eens
binnen om kennis te maken met dit leuke spel.
 
Seniorenclub 60 +
De Kerstmiddag wordt gehouden op zaterdag 15 december.
Aanvang 14.00 uur in zaal Effe bij Steef te Hummelo.

Tafeltje-dek-je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken b.v. na een
ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan
kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen
op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zater-
dag (of op uw keuzedagen). Aanmelden tel. 0314- 380232 en
spreek uw boodschap en telefoonnummer in.

Ouderenadviseur tel. 06-10687320
De ouderenadviseur is vraagbaak voor ouderen, mantelzor-
gers en allen die vragen hebben rondom de problematiek
van ouderen. Ook voor hen die zich zorgen maken over een
oudere en behoefte hebben om  een signaal door te geven, is
de adviseur voor u beschikbaar. Spreekuur is op dinsdag van
13.30-14.00 uur en op donderdag van 09.00-9.30 uur in het
Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel 

Carpooloproep verpleeghuis den Ooiman
Wie gaat  regelmatig vanuit de omgeving van Hummelo
naar verpleeghuis den Ooiman te Doetinchem en is in de
gelegenheid iemand vanuit Hummelo mee te nemen? Een
kleine vergoeding is mogelijk. Graag melden bij ouderenad-
viseur Ineke Bijsterbosch, tel. 0610 687 320.

Welfareochtenden 
Het Welfarewerk van het Ned. Rode Kruis in Zorgcentrum
Hyndendael te Hummelo is weer begonnen op woensdag
van 09.30-11.30 uur op 17 en 30 oktober, 14 en 28 november
en 12 december. Informatie, bestelling en verkoop is tijdens
deze ochtenden. Er worden deelnemers gevraagd en Wel-
farewerk nodigt u uit om eens kennis te komen maken op
deze ochtenden. 

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. 0314-380232 of ant-
woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en
donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.

De cursus- en activiteitopgaven kunnen u sturen naar: Stichting
Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel   Burg.van Panhuys-
brink 1E 6997AA Hoog-Keppel.
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl Email: info@sw-
drempthummelokeppel.nl

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

Heer/mevr.:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Tel.: E-mail:

Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem: maan-
dag t/m donderdag van 8.30 tot 9.00 uur. 
Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, 7021CL in Zelhem: Inloop-
spreekuur maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar via mobiele
nummer: 06-13280466. Het algemene nummer is 0314-
622074. Paul Tiggeloven ouderenadviseur/coördinator zit in
de hal achter de balie. U kunt hier terecht voor informatie,
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Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Yoga Centrum Renée
Laat je adem en

energie stromen...

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

www.yogacentrumrenee.nl
info@yogacentrumrenee.nl

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

advies, bemiddeling en ondersteuning op het gebied van wonen, 
zorg, welzijn en financiën. Ook voor vragen over de WMO.
Tevens informatiepunt van ProWonen. Als u vragen hebt voor ProWonen 
en moeite hebt om uw vraag zowel telefonisch of digitaal voor te leg-
gen aan ProWonen kunt u tijdens de spreekuren in het Streekhuus 
binnenlopen.

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof. In de Oranjehof is doorlo-
pend een expositie van werken van Zelhemse kunstenaars. Het be-
schikbaar stellen van de ruimte in de Oranjehof biedt de kunstenaars 
de gelegenheid om de kunstwerken te tonen en de bezoeker om van 
deze kunstwerken te genieten.
Expositie tot en met 5 januari 2013: schilderwerken van Marc Veenhuis. Hij is 
geboren in Amersfoort en vele jaren later vanuit Noordoost Gronin-
gen vertrokken richting de Achterhoek. Halverwege de jaren ‘80 
heeft Marc een aantal olieverfschilderijen gemaakt in zwart-wit met 
gebruik van veel stenen, rotsen, zuilen etc. welke nog steeds vaak 
voorkomen in zijn schilderwerkjes. Na 1986 is er 25 jaar lang geen 
verfstreek van zijn hand verschenen, een lange pauze die tot 2011 
duurde. De schilderwerkjes (of zoals hij het zelf noemt: ‘klieder-
werk’) zijn bijna allemaal van het formaat 30 x 30 cm (gewoon, om-
dat dit een praktisch formaat is) en zijn herkenbaar aan de opval-
lende kleuren, stenen en cirkels. Ze zijn geschilderd met olieverf op 
een acrylverf onderlaag. De werkjes van Marc zijn in overleg te koop.
Voor vragen hierover of vragen in het algemeen over zijn inspiratie 
of motivatie kunt u contact opnemen via zijn e-mail adres: Carnut8@
hetnet.nl of carnut@kpnmail.nl
Openingstijden voor de expositie: maandag en donderdag van 10.00 
tot 11.30 uur en tijdens de activiteiten die u bezoekt. Er is gelegen-
heid om tegen een kleine vergoeding een kopje koffie of thee te drin-
ken. Voor meer informatie: neem contact op met de Oranjehof, tel 
0314-622074.

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
Momenteel maken 12 gebruikers/gasten gebruik van de Seniorenop-
vang. Voor hen staat een team van vrijwilligers en een professionele 
medewerker klaar. 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 licha-
melijk en geestelijk functioneren, eenzaamheidsproblemen of ter 
ontlasting van de mantelzorg. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
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, mobiel: 06-13280466. De eigen bijdrage voor 2 dag-
delen is € 10,- inclusief warme maaltijd.

Bewegingsactiviteiten
Fit Door bewegen. 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 belangrijke plaats 
inneemt, draagt bij aan de vermindering van overgewicht en het 
voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Het maakt fitter en 
gezonder. Bovendien heeft regelmatig sporten of bewegen een posi-
tief effect op het gevoel 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 bewe-
gingsactiviteiten met een lage drempel. 
Fit door bewegen (bewegingslessen). Locatie: Oranjehof, Prinses Beatrix-
straat 41, Zelhem dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00 uur 

tot 11.45 uur. Locatie: Dorpshuis De Korenaar, Halle, maandags van 
10.30 tot 11.15 uur. 
Aqua Sportief (bewegen in het water). Maandag van 13.30-14.30 uur en 
van 14.30-15.30 uur. Beide in zwembad De Brink Zelhem. In alle groe-
pen is ruimte om deel te nemen.
Ter introductie kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis deelnemen 
aan de bewegingslessen. Opgave/informatie via Paul Tiggeloven, tele-
foon 0314-622074 of 06-13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven@
sswb.nl

Geheugenspreekuur
Piekeren??? Bezoek het geheugenspreekuur!
Dinsdag 18 december  is er weer een geheugenspreekuur in de Oran-
jehof, Prinses Beatrixstraat 41 in Zelhem. Het spreekuur is van 10.00 
tot 11.00 uur. Aanmelden mag maar het hoeft niet. U kunt ook ge-
woon binnenlopen. Een bezoek aan het geheugenspreekuur is gratis 
en u kunt er zonder verwijzing terecht.
Het geheugenspreekuur is voor iedereen die vragen of twijfels heeft 
over het geheugen of aanverwante klachten zoals piekeren en con-
centratieproblemen. Ook partners, kinderen of naasten zijn welkom 
als ze vragen hebben over de omgang met iemand met geheugen-
klachten. Het geheugenspreekuur wordt gecoördineerd door GGnet 
Preventie en vindt plaats in samenwerking met Stichting Welzijn 
Zelhem. Informatie/opgave: Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 
of 06-13280466.

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 10.00 tot 
11.00 uur in de Oranjehof.
SOOS-middag. Wekelijks op maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. 
Soosmiddag van Noodhulp.
Activiteitenavonden. Bingo (1 x per maand) 4 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 11 december Kerstsamenkomst. Zangvereniging Nieuw Le-
ven verzorgt een gezellige avond met kerstzang en voordrachten. De 
aanvang is om 19.30 uur en de eindtijd is 21.30 uur. Plaats: Oranje-
hof. De toegang is gratis.

Kerstbakjes maken
Op vrijdag 21 december kerstbakjes maken o.l.v. Eef Oosterink. Oran-
jehof, aanvang 19.30 uur.
Opgave/informatie bij Fien Berendsen, tel, 0314-621130. 

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Dinsdag 20 november is de eerste winterbijeenkomst. De winterbij-
eenkomsten staan in het teken van samenkomen en samen een ge-
zellige middag hebben.

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De kos-
ten voor de keuring zijn € 27,50. De keuringen worden gehouden in 

de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem. U kunt zich dagelijks tus-
sen 18.30 en 20.00 uur aanmelden (alleen op deze tijden) via de AN-
BO-rijbewijskeuringslijn. Het telefoonnummer 06-27594051. Krijgt u
geen gehoor, probeert u het dan later nog een keer. Aanmelding per
e-mail is ook mogelijk op anbozelhem@gmail.com Vermeldt dan uw
naam, adres, woonplaats geboortedatum en dergelijke. 
Mogelijk af te handelen met een maximumtermijn van 4 maanden.
Vroegtijdig laten keuren is altijd beter, immers de verklaring van ge-
schiktheid is één jaar geldig. De benodigde papieren voor deze keu-
ring dient u tijdig te halen op het gemeentehuis. Voor Bronckhorst is
dit in Hengelo. Hier zijn kosten aan verbonden.
De eerstvolgende keuring is zaterdag 24 november. Daaropvolgend
weer op zaterdag en 22 december  en 26 januari 2013. Data voor
keuringen worden door de ANBO ook gepubliceerd in het Contact en
ANBO ledenblad.

Oproep: leren omgaan met de mobiele telefoon
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 commu¬nicatiemiddel. 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 behoef-
te aan hebben uit te leggen hoe ze kunnen bellen, voicemail beluiste-
ren, sms-en en vele andere mogelijkheden die een mobiele telefoon
biedt.
Wij willen dit voor u organiseren, maar willen eerst weten of hiervoor voldoen-
de 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. Tele-
foon 0314-622074 of 06-13280466. De oproep geldt voor iedereen bin-
nen de gemeente Bronckhorst die gebruik wil maken van dit aanbod.
In december wordt u nader geïnformeerd.

Oproep: open-tafel-project/gezamenlijke maaltijden
Meerdere senioren hebben de vraag gesteld of er mogelijkheden zijn
om gezamenlijk een aantal keren per maand een warme maaltijd te
gebruiken in de Oranjehof. Zien eten . . . doet eten. Wat is er gezelli-
ger dan samen eten? Juist om mensen met elkaar in contact te bren-
gen in een gezellige sfeer. Stichting Welzijn Zelhem wil bij voldoende
belangstelling per 4 januari 2013 starten met het open- tafel-project. 

De open tafel is bedoeld voor senioren die behoefte hebben aan con-
tact en gezamenlijk een maaltijd willen gebruiken. In eerste instantie
zal het gaan om 2 x per maand een warme maaltijd te organiseren op
de vrijdag. Begintijd 17.00 uur, eindtijd rond 18.30 uur. Locatie: Oran-
jehof. De prijs voor een maaltijd zal rond de € 8,- euro bedragen.
Drankjes worden apart afgerekend. Stichting Welzijn Zelhem wil het
open-tafel-project organiseren als er voldoende belangstelling voor is.
Hebt u belangstelling voor het open tafelproject dan kunt u zich nu
al aanmelden bij Stichting Welzijn Zelhem, telefoon 0314-622074 of
06-13280466.

U kunt zich ook inschrijven als u in de Oranjehof komt (er ligt een
intekenlijst op de balie). Na inschrijving wordt u in december nader
geïnformeerd over de stand van zaken.

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

Loop dan eens binnen bij:

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!



WAAROM DAVINCI?
Voorzitter Johan Norde daarover: De 
opa van Jim Heersink had vroeger het 
café Onder de Linden. Vele oudere 
Vordenaren zullen zich dat ongetwij-
feld nog wel herinneren. De vader 
van Jim, Gert Heersink was een ver-

woed biljarter. Internationaal zou hij 
geen slecht figuur hebben geslagen. 
Gert Heersink maakte in één beurt 
300 caramboles!. Een stukje nostal-
gie uit vervlogen jaren’, aldus Johan 
Norde. Elke maandagmorgen zijn de 
‘jonge‘ ouderen om 9.00 uur bij café 

Uenk en de Wehme aan het biljar-
ten. Tinus Maalderink (87) is vanaf de 
oprichting op 15 augustus 1989 nog 
steeds van de partij. 

De vereniging ‘Op Goed Geluk‘ be-
staat uit 24 leden. Wil men lid wor-
den, dan komt men eerst op een 
wachtlijst!. Het bestuur bestaat uit 
Johan Norde voorzitter, Rinus Ilbrink 
secretaris en Tinus Maalderink pen-
ningmeester.

Seniorenbiljartvereniging 
‘Op Goed Geluk‘ Vorden

Vorden - Senioren- biljartvereniging ‘Op Goed Geluk‘ heeft in de Weh-
me een hernieuwd biljart. Jim Heersink van Davinci International 
heeft de oudjes van een behoorlijke financiële impuls voorzien. De 
biljartclub kan weer vooruit!

Komend seizoen begint hij aan zijn 
derde seizoen. Ratti maakt dan zijn 

opwachting in de vijfde klasse. De
KNVB gaat de vijfde en zesde klasse
in het seizoen 2013-2014 samenvoe-
gen. 
Club en trainer gaan de uitdaging
graag met elkaar aan. Ook in het
nieuwe seizoen zal Veen ondersteund
worden door Gerard Waarle (leider
eerste elftal) en Jan Kornegoor (leider
tweede efltal).

Contractverlenging 
Henk Veen bij Ratti
Kranenburg - SV Ratti en Henk 
Veen hebben elkaar gevonden in 
een contractverlenging. De oe-
fenmeester staat ook het seizoen 
2013-2014 voor de groep. Henk 
traint de herenselectie en coacht 
op zondag het eerste elftal.

In 1987 openden zij hun galerie 1880 
in het voormalige kerkje te Laag-Kep-
pel. Naarmate echter de eigen stock 
collectie groeide en meer bekendheid 
verwierf ontstonden er meer moge-
lijkheden waarbij Rick en Mike nu 
een heel pallet van diensten aanbie-
den: verkoop, verhuur maar ook bij-
voorbeeld een verkoopstyling of het 
inrichten van een bedrijfspand dan 
wel privé woning in samenwerking 
met een binnenhuisarchitect. 

VIER P’S: PLAATS – PRODUCT – 
PRIJS - PROMOTIE
Rick nam ons aan de hand van de 
vier Marketing P’s mee: Plaats; van-
uit het eerder besproken kerkje 

te Laag-Keppel. Product; moderne 
kunst, eerlijke waar, groot, opval-
lend, kleurrijk werk met een uitste-
kende prijs-kwaliteitverhouding met 
veel al regionale, bekende kunste-
naars. Prijs; de kunstwerken zijn di-
rect te koop, maar meer worden ze 
verhuurd waarbij privéklanten 3 % 
van de verkoopprijs maandelijks be-
talen, waarvan dan weer 2/3 van dit 
bedrag wordt gespaard om later een 
aankoop te kunnen doen. Bedrijven 
sparen niet waardoor hun huur 2 % 
bedraagt. Met name de P van Promo-
tie werd uitgediept en hier is volgens 
hem het succes van veel onderne-
mingen in te realiseren; ga netwer-
ken, veelvuldig en gemeend en laat je 

zien… want verkopen doe je ook aan
je vrienden. Maak veel gebruik van de
‘Social Media’ maar blijf ook gebruik
maken van de traditionele media,
want deze blijven belangrijk. Blijf in
het klantcontact origineel en ‘koes-
ter’ bestaande klanten. In hun geval
onderzoeken ze ook of er bedrijven
gaan verhuizen, verbouwen of zich 
nieuw ergens vestigen. 
Het advies van Rick is: hou de kosten
laag, investeer in je core business en
niet in de ‘franje’ er omheen. En weet
hoe je er boekhoudkundig voor staat!
Ondernemers vinden administratie 
soms van minder belang, maar het
weerspiegelt de gezondheid van je 
onderneming. Ook deze avond vond
weer plaats bij Brasserie Lettink, 
waar we hebben genoten van een 
driegangen menu met als afsluiting
een warm roodfruit soepje. Heerlijk!
Volgende maand zal het VOC neer-
strijken als ‘werkbezoek’ in Bierbrou-
werij Rodenburg te Rha.

Kunst verhuren een koud kunstje?

Vorden - Tijdens de bijeenkomst van het Vordens Ondernemers Café 
op 15 november jl. nam Rick Hulshof de aanwezigen mee in zijn we-
reld van de verkoop en verhuur van moderne kunst. Eigenlijk kan je 
spreken van een familiebedrijf: Kunst of Art wordt gerund door Rick 
en zijn broer Mike, maar vindt zijn oorsprong bij hun vader de kunst-
schilder Henk Hulshof en zijn vrouw Joke.

Hij zal een presentatie geven over de tijd dat de Romeinen in het Duitse
stadje Xanten verbleven. Hij zal o.m. vertellen over de aankomst van
de Romeinen, het leven van een legioensoldaat, de levenswijze van de 
Germanen, opstand van de Batavieren e.d. Aanvang 20.00 uur.

Oud Vorden
Vorden - De vereniging Oud Vorden, krijgt 
dinsdag 20 november in zaal De Herberg, 
Jean- Pierre van Aerde op bezoek.

Zondagmiddag 25 november is Wil-
lie Berkers zelf aanwezig om het 
kunstminnende publiek een kijkje 
achter de schermen van zijn schil-
derschap te geven. Willie Berkers is 
een typische vertegenwoordiger van 
de School der Nederlandse Realisten 
van na 1950. Al meer dan 25 jaar is 
hij een getalenteerd beoefenaar van 
de realistische hedendaagse kunst 
Hij heeft zich ontwikkeld tot een 
schilder van stillevens die subliem is 
in het licht dat van zijn voorwerpen 
bijna tastbaar uit een donkere ach-
tergrond naar voren komt. Dit maakt 
dat je zijn boeken, potten en bloemen 
bijna kunt aanraken. De bezoekers in 

de galerie voelen zich met name ge-
grepen door het ambachtelijke in zijn 
werk. Maar aan zijn eigen kleurge-
bruik en zeer verfijnde penseelstreek 
in de weergave van een bes of mi-
niem takje herken je het stilleven dat 
Willie zo geliefd maakt bij een groei-
ende groep bewonderaars. Behalve in 
Galerie A-quadraat exposeert hij o.a. 
ook in Galerie Lauswolt en kun je zijn 
werk tegenkomen op de beurs voor 
hedendaags realisme in Amsterdam.

Letterlijk naast de galerie, in het 
achterhuis van de boerderij, heeft 
A-quadraat een permanente ruimte 
om werk in stock en nieuw werk van 
kunstenaars continu te laten zien. En 
daar is al veelvuldig gebruik van ge-
maakt! Op zondagmiddag wandelen 
veel kunstliefhebbers mee om ook 
daar de aanwezige schilderijen in 
olieverf, acrylverf, pastels en gemeng-
de technieken te bekijken. Ook zijn 
er bronzen sculpturen, keramiek en 
tevens een kleine collectie sieraden 
van goudsmid Dieuwke Raats te be-
wonderen. De ruimte is geschikt om 
op afspraak ook groepen te ontvan-
gen. De galeriehouders geven dan in 
een presentatie van een uur een toe-
lichting op het tentoongestelde werk.

Willie Berkers geeft 
toelichting op stillevens
Vorden - Vorige maand openden 
Ad en Ad Borest van Galerie A-
quadraat aan de Mosselseweg in 
Vorden, samen met Willie Ber-
kers de expositie waarin hij een 
mooie collectie stillevens laat 
zien. Willie Berkers, geen onbe-
kende in de groep hedendaagse 
realisten in Nederland, geeft 
blijk van het kennen van de oude 
meesters op dit gebied. Ook het 
technisch en creatieve porselein 
van Margreet de Vries heeft een 
mooie plaats in de galerie.

De welpen en verkenners van 
de groep komen in Vorden en 
Wichmond bij de mensen aan de 
deur om een pakketje wintervoer 
voor vogels te verkopen. Door zo’n 
pakketje wintervoer aan te schaf-
fen helpt u niet alleen de vogels 
de winter door, maar levert u ook 
een bijdrage aan de groepskas. Het 

bijeengebrachte geld zal vooral be-
steed 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 onder-
houd van ons scoutcentrum. Het 
groeiend aantal leden heeft hier een 
goede plek om op een verantwoorde 
manier het scoutingspel te spelen. 
Jeugdleden en leiding hopen dan 
ook, dat de bevolking van Vorden 
en Wichmond ook nu weer de vo-
gels en Scouting zal helpen.

Vogelvoeractie van Scouting 
en Welkoop Vorden
Vorden - Op zaterdag 24 novem-
ber a.s. houdt de Vordense Scou-
tinggroep “David G. Alford,” in 
samenwerking met Welkoop, 
de jaarlijkse actie “Wintervoer 
voor Vogels.”
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Als correspondent van De Tackle, 
het clubblad van de V.V.Vorden, wil 
ik mijn mening geven over de plan-
nen van de privatisering van de ge-
meente Bronckhorst. Ten eerste wil 
ik aangeven dat je als wethouder van 
de gemeente Bronckhorst,  miljoenen 
gemeenschapsgeld  kunt verkwan-
selen, en dan toch benoemd kunt 
worden als burgemeester op de Ve-
luwe. Hulde voor deze promotie! Ten 
tweede is het zo dat de Heren op het 
meest moderne- energiebewuste- en 
multi afstandelijkste gemeentehuis 
t.o.v. de inwoners van Vorden, vele 
langdurige projecten agenderen die 
volgens B en W multi importanta 
zijn. ( vb. centrum Vorden,) De sport-
verenigingen zijn hier, en dat is mijn 
derde punt,  de dupe van. Ik heb het 
hier over het zwembad, vorig jaar het 
beste Zwembad van Nederland en de 
V.V.Vorden, in de top 3 genomineerd 
als beste sportvereniging van Gel-
derland. Het centrum van het dorp 
Vorden dient veiliger en moderner 
te worden volgens de bestuurders 
van Bronckhorst: Dus, we gaan ama-
teuristisch strooien met geld, zonder 
visie: Bomenkap en het per direct 
verwijderen van de stoplichten in het 

centrum. Onze burgervader en zijn 
volgers zijn klaarblijkelijk blind voor 
het gegeven dat er geen enkele on-
dernemer in het huis van voormalig 
kapper Sietsma wil.  Is er al contact 
geweest met de betoncentrale Di Hol-
landa vraag ik mij af? Hoeveel geld is 
er al gespendeerd aan de Dorpsstraat, 
die ooit zo mooi en breed was, en an-
dere wegen in –en rondom Vorden? 
Drempel erbij? Even een mooie weg 
versmallen als de Hackfortselaan? 
Tja, daar gaat ons gemeenschapsgeld. 
Hoe anders gaat B en W om met de 
Geel-Zwarten: Niets erbij, ook al heb 
je alles zelf als vereniging betaald. 
“We moeten bezuinigen omdat dat 
ons beleid is”, staat in een brief, die ik 
gelezen heb. De V.V.Vorden heeft een 
tekort aan velden. De gemeente wil 
hier niets aan doen, uitgezonderd de 
openbare groenstroken in de wijken, 
die nu omgetoverd worden tot gras-
veldjes. Moet hier de jeugd op gaan 
trainen? We “strooien” alleen met 
geld als er een strenge winter is. En 
dan maar hopen op een pak sneeuw, 
dat isoleert. Dat is goed voor de bezui-
nigingen. Ik hoop dat alle inwoners 
van Vorden gaan “sneeuw ruimen” 
en flink zullen  strooien…, want dat 
hoef je van de gemeente Bronckhorst  
in ieder geval niet te verwachten!
Forza Vorden!
Renzo Polpaccioli- Kuitert
Per adres: Brinkerhof 57
7251 WX Vorden

Strooien en Bezuinigen
(Reactie op artikel ‘Tekort aan 
speelvelden Vordense voetbalver-
eniging’). Notizia Lampo Di Squa-
dra Giallo-Neri / Nieuwsflits van 
de Geel-Zwarten.

De voorzitter van de VV Vorden geeft 
aan voor welk een probleem zij wor-
den gesteld nu de problematiek van 
het nijpend te kort aan speelvelden, 
vanwege de privatisering bijna vol-
ledig bij de vereniging wordt neerge-
legd. In geld omgerekend € 350.000,=. 
In de beleidskeuzes van de gemeente 
is 6 jaar lang het realiseren van 11/2  
extra speelveld of een kunstgrasveld 
voor VV Vorden steeds geschrapt, ter-
wijl het toch een gemeentelijk sport-
park is en er voldoende budget was.
Het zit de voetbalvereniging Vor-
den niet mee. Zo heeft het jaren 
ten opzichte van het merendeel van 
andere vereniging het achtvoudige 
aan huur betaald. De gemeente liet 
de voetbalvereniging Vorden een 
huursom van ca. € 3.200,= per veld 
betalen, terwijl de buurtverenigin-
gen slechts een nota ontvingen van 
€ 450,=. Met terugwerkende kracht 
tot 2010 werd dit enigszins hersteld, 
maar Vorden betaalt nog steeds het 
viervoudige. Waarom? “Jullie hebben 
altijd een hoge huur betaald en zijn 
het gewend.”  Een vlugge rekensom 
leert dat vanaf het moment van de 
fusiegemeente Bronckhorst de voet-
balvereniging in totaal ca. € 50.000,= 
meer heeft betaald, dan vergelijkbare 
andere verenigingen. Terwijl de Raad 

van de gemeente Bronckhorst had be-
sloten tot het harmoniseren van de 
huren, maar daar is niets van terecht 
gekomen en kennelijk laat de Raad 
dit passeren, want alleen de voetbal-
vereniging Vorden is maar dupe van 
dat beleid.
Dit is niet het enige zo leert mij het 
spitten in een aantal rapporten van 
de gemeente. Zes buitensport sport-
verenigingen in Bronckhorst heb-
ben geen eigen kleedkamer(kantine)
accommodatie, maar huren dat van 
de gemeente voor bedragen tussen € 
800,= en € 1.600,= per jaar. VV Vor-
den heeft de accommodatie voor ei-
gen rekening moeten nemen. Deze 
zes verenigingen hebben over de ja-
ren 2009 t/m 2011 bovendien voor € 
449.000,= aan onderhoud uitgevoerd 
gekregen. VV Vorden heeft geen eu-
rocent van de gemeente ontvangen 
en moest de renovatie en onderhoud 
voor eigen rekening nemen in 2010, 
totaal afgerond € 250.000,=. Wel in-
casseerde de gemeente met genoegen 
de legeskosten. Bedoelde clubs krij-
gen nu de accommodatie voor € 1,= 
overgedragen. De boekwaarde van 
€ 725.000,= wordt afgeboekt en ver-
laagt het beschikbare budget voor de 
buitensportverenigingen. Een aantal 
van bedoelde verenigingen krijgen 

bovendien nog een douceurtje mee
van € 180.750,= om het onderhoud
in de komende jaren te kunnen beta-
len. VV Vorden kent een structurele
onderhoudslast van € 15.000,= per
jaar en dient ook de lening nog af te
lossen. Weer een andere vereniging
kreeg een bedrag van € 342.000,= 
als bijdrage voor nieuwbouw van de
kleedkamers.  
VV Vorden heeft de speltechnische
voorzieningen, beregeningsinstalla-
tie enz. altijd zelf moeten aanschaf-
fen, terwijl bij andere verenigingen 
aanschaf, vervanging en onderhoud
in het huurbedrag zitten begrepen.
Ik mag toch aannemen dat al deze
zaken zijn afgewogen tegen de aan-
vraag voor een kunstgrasveld in Vor-
den. Als pleister op de wond heeft 
de voetbalvereniging een kleine toe-
zegging gekregen. Een motie van 
de Raad om het investeringsbedrag(
voor VV Vorden en Pax) renteloos ter
beschikking te stellen heeft het col-
lege van B&W naast zich neergelegd.
Blijkende uit een amendement vond
een deel van de Raad ook dat de per-
spectiefnota onevenwichtig was en in
het nadeel van de voetbalvereniging
Vorden uitpakte, maar alleen de op-
positie steunde het amendement. Dit
is een greep uit de diverse nota’s van
de gemeente, het zijn hun cijfers. 
Het gaat er niet om verenigingen iets
te misgunnen, integendeel. Het gaat
er om of er rechtvaardigheid en even-
wichtigheid zit in de beleidskeuzes
en dat de verenigingen in elk geval
globaal over dezelfde kam worden 
geschoren. Het bestuur, leden en het
legioen van de voetbalvereniging Vor-
den hebben alle reden om zeer boos
te zijn en in actie te komen. 

A.W. Enzerink
Het Molenblick 6
Vorden

Gemeente Bronckhorst meet met twee maten!
Op verzoek van het bestuur van VV Vorden heb ik, als relatief buiten-
staander, het hele proces met betrekking tot de harmonisatie en pri-
vatisering buitensportaccommodaties kunnen volgen. In het artikel 
(Tekort aan speelvelden Vordense voetbalvereniging) van dinsdag 13 
november 2012 in het Contact komt er teneur van grote teleurstelling 
en onbegrip tot uitdrukking. Teleurstelling daar waar boosheid meer 
voor de hand ligt. In plannen waarbij meerdere organisaties of in dit 
geval verenigingen betrokken zijn, dan wordt niet alleen gekeken, wat 
een verandering of een bezuiniging betekent, maar ook of zij allemaal 
over dezelfde kam worden geschoren. En dat is naar mijn idee ook te-
recht. Ik denk dat het gemeentebestuur van Bronckhorst dit ook ten 
principale nastreeft. Geen enkel gemeentebestuur zal anders willen, 
want daar waar sprake is van willekeur of ongelijkheid is het “begin-
sel van behoorlijk bestuur” al vrij snel in het geding.

Al ca. acht jaar geleden werden tussen 
de gemeente en alle voetbalverenigin-
gen gesprekken gevoerd teneinde de 
voorwaarden te harmoniseren. Er 
waren namelijk grote verschillen in 
huurprijzen en subsidies binnen de 
vijf voormalige gemeentes die nu sa-
men Bronckhorst  vormen.  Ondanks 
dit voornemen  heeft  voetbalvereni-
ging Vorden  jarenlang méér huur 
betaald voor de velden dan vele an-
dere verenigingen. En het is ook al 
jaren een feit dat de velden bij de 
voetbalvereniging Vorden overbezet 
zijn.  Je zou verwachten dat,  vóórdat 
de privatisering plaats vindt,  er eerst 
een `nulsituatie` gecreëerd wordt. 
Dus eerst het aantal velden aanleg-
gen dat qua KNVB-norm nodig is, en 
daarna privatiseren. Ik was dan ook 
verheugd in Contact te lezen dat de 
gemeente aankondigt extra geld uit 
te trekken voor buitensportaccom-
modaties, waarbij genoemd werd de 
aanleg van kunstgrasvelden bij Pax 
en v.v. Vorden. 

DODE MUS
In dezelfde editie van Contact blijkt 
echter dat de gemeente ca. € 50.000 wil 
bijdragen. En dat voor een kunstgras-
veld.  Ik weet zeker dat je voor dit be-
drag  nog niet eens  kunstgraszaad kunt 
kopen!  Het lijkt erop dat de gemeente 
(bewust?)  goede sier wil maken met de 
toezegging aan verenigingen, terwijl 
het in feite niets meer is dan een dode 
mus.  Immers de aanleg van een kunst-
grasveld kost ca. € 400.000. En dat kan 
een (overigens zeer actieve) voetbalver-
eniging met 475 leden niet bekostigen.  
Het lijkt er niet op dat de verantwoor-
delijke wethouder en ambtenaar veel 
op heeft met voetbal. Ik vertrouw erop 
dat  de gemeenteraad zich niet met 
een kluitje in het riet laat sturen, en 
dat ze zal besluiten dat de privatisering 
pas doorgang kan vinden als de v.v. 
Vorden een extra natuurgrasveld, dan 
wel een kunstgrasveld heeft! 
Herman Vrielink, 
oud-voorzitter vv Vorden.

Kunstgraszaad
Het is bekend dat gemeenten moeten bezuinigen, dus ook de gemeente 
Bronckhorst.  Dit kan echter geen alibi zijn om gemeentelijke taken 
niet uit te voeren.  Dat buitensport accommodaties geprivatiseerd wor-
den als gevolg van een zich terug trekkende overheid is begrijpelijk. 
Maar niet dat accommodaties overgedragen worden in “onvoldoende 
staat”.

In 2007 waanden we ons nog rijk. 
Alles kon. De reservepot van onze 
gemeente was goed gevuld dank zij 
vooral de NUON-miljoenen. Daarvan 
zou ook het dorp Vorden mogen 
profiteren. Een Masterplan werd op-
gesteld om van ons toch wel wat ver-
ouderd centrum weer een bruisend 
geheel te maken. Met een soepeler 
verkeersdoorstroming. Met meer 
ruimte voor parkeerders. En een 
betere infrastructuur waardoor ons 
dorp klaar was voor een zonnige toe-
komst. Een plan dat onze centrum-
ondernemers ook nog meer voor-
spoed zou brengen.
Er is echter in die ruim vijf jaar 
ontzettend veel veranderd waar nie-
mand op had gerekend. Banken gin-
gen failliet. De bevolking  krimpt. 
Plannen voor het bouwen van hui-
zen werden radicaal geschrapt. 
Twaalf miljoen euro compensatie 
verdween uit onze reserve in de zak-
ken van project-ontwikkelaars. En 
er lopen nog claims die meer geld 
gaan kosten.

De Eurocrisis sloeg daarna toe en 
we moeten landelijk ruim dertig 
miljard besparen. Daarom krijgen 
gemeenten meer taken maar wor-
den ze financieel zwaar beknot. Ook 
onze gemeente. Van een welvarende 
gemeente zijn we nu een heel zuini-
ge, zeg maar gerust arme gemeente 
geworden. Worden vele voorzie-
ningen afgebouwd. Sportvelden 
overgedragen met geld toe aan wie 
dat maar wil. Maar wie wil ze nog? 
Zwembaden gaan in de uitverkoop, 
maar ook daar duikt waarschijnlijk 
niemand in. 

Het Meestershuis ging in de aanbie-
ding voor één euro. De zorg voor het 
welzijn van ouderen wordt - met 
een driekwart verlaagd budget - in 
2014  overgeheveld naar de gemeen-
ten. Een ramp voor veel mensen die 
het al moeilijk hebben. Winkeliers 

maken zich zorgen over het koop-
krachtverlies. Subsidies voor sport 
en cultuur worden herzien oftewel 
zwaar verminderd. Zelfs het geld 
dat enthousiaste clubleden voor 
hun verenigingen verdienden door 
oud papier op te halen, wordt hen 
afgenomen. Doet de gemeente in de 
toekomst zelf. Weer € 30.000.- ver-
diend!
Een trieste ontwikkeling. Maar we 
zeggen het opnieuw: niemand, zelfs 
de knapste koppen, hebben dit kun-
nen voorzien. Ook niet de man die 
zo voortvarend het Masterplan heeft 
opgezet en het daarna overdroeg 
aan zijn opvolger en naar Ermelo 
verdween. Maar nu een vraag. Zou 
dat Masterplan ook zijn doorgegaan 
als we toen hadden geweten wat we 
nu, vijf jaar later, wèl weten? Laten 
we het maar eerlijk zeggen. Het zou 
niet eens zijn voorgesteld, omdat er 
nu immers belangrijker zaken zijn 
dan een soepeler verkeersdoorstro-
ming. Of meer ruimte voor parkeer-
ders. Of een betere infrastructuur. 
Of een centrum dat gemakkelijker 
bereikbaar is omdat die lastige bo-
men zijn verdwenen. 

Neen, ver vooruitzien kunnen we 
niet, en dat geldt ook voor onze 
bestuurders. Maar ze kunnen, als 
dat nodig is, wél op tijd de bakens 
verzetten als ze ontdekken dat we, 
onwetend, toch een verkeerde weg 
zijn ingeslagen. Die 5.6 miljoen euro 
voor de uitvoering van het Master-
plan zijn nog niet aanbesteed, heb 
ik begrepen. Het college van B en 
W en de gemeenteraad kunnen het 
Masterplan nog aanpassen. Minder 
ingrijpend renoveren. 

Veel geld besparen voor dingen die 
nu veel meer nodig zijn. En in die 
aanpassing er dan ook voor zorgen 
dat het groene hart van Vorden 
blijft bestaan. En de bomen die een 
zo belangrijk pluspunt zijn voor de 

aantrekkingskracht en charme van
ons dorp, niet omkappen. Overeen-
komstig de wens van tweeduizend 
inwoners van ons dorp die daar hun
handtekening voor hebben gezet.
Toegegeven: er is veel moed voor no-
dig om zo’n besluit te nemen. Maar
de bestuurders van onze gemeente 
zijn indertijd niet gekozen om als 
profeten de toekomst te voorspellen.
Wel om, als de tijden en omstandig-
heden zijn veranderd, een genomen
beslissing opnieuw kritisch te bekij-
ken. En nog tijdig te herzien. 
 
Harry van Rijn, 
Willem Alexanderlaan 35
 

DE SLOPERS ZIJN HEEL SNEL 
VERDWENEN
De slopers zijn heel snel verdwenen
Ze hebben ‘t breekwerk goed ge-
daan. 
Ze lieten binnen een paar dagen
Geen steen meer op de and’re staan.
Ons boekenhuis moest maar verhui-
zen
Naar ‘n ruimte helaas veel te klein.
Maar dàt we nog een leeszaal heb-
ben     
daar moeten we al blij mee zijn.

De slopers zijn heel snel verdwenen.
En waar eens stond een fraai gebouw
zie je nu zwart asfalt, witte lijnen, 
Het is daar nu heel kaal en grauw.
Wel staan er nu auto’s trots te glim-
men. 
en komt hier een evenementenplein.
Voor feesten waar veel bier zal vloei-
en,
maar of ‘t er dan nog leuk zal zijn?

Ja, slopersmannen zijn verdwenen
Maar ’t slopen gaat helaas nog door,
want ook de bomen gaan verdwij-
nen
als ons protest vindt geen gehoor.
Dan zal - u moet me echt geloven -
het een nòg triester vlakte worden. 
en zitten we zeker een jaar of  tien 
zonder het mooie, groene hart van
Vorden.

Harry van Rijn, 
Willem Alexanderlaan 35

Moedige bestuurders gevraagd
Het is jammer dat raadsleden en ambtenaren van onze gemeente geen 
profeten zijn. Al is ze dat ook niet kwalijk te nemen. Ver in de toe-
komst kijken kan immers niemand. Dat blijkt, want wie had ongeveer 
vijf jaar geleden kunnen voorspellen dat het allemaal zo uit de hand 
zou lopen?

Vrijdagmiddag 30 november zal 
er in het “Kulturhus” in Vorden 
een mooie, spannende en gezellige 
Sinterklaas-film voor kinderen in 
de leeftijdsgroep van 5 tot en met 8 

jaar worden vertoond. En misschien 
is het extra leuk om te weten dat 
de toegang van dit spektakel geheel 
gratis is! De filmmiddag zal om 
13.00 uur beginnen en is om 15.00 
uur weer afgelopen. Wij hopen dat 
er veel kinderen zullen komen, 
zodat het een ouderwets gezellige 
middag kan worden. 
Na afloop zal er een typisch “lekke-
re”  Sinterklaas-attentie aan de aan-
wezige kinderen worden uitgereikt.

Dus noteer het in de agenda: vrijdag-
middag 30 november Sinterklaas-
film in het Kulturhus in Vorden!

Kidsclub organiseert 
filmmiddag in Vorden
Vorden - Omdat Sinterklaas en 
zijn Zwarte Pieten weer in het 
land zijn, organiseert de “kids-
club”  vrijdag 30 november in 
het Kulturhus te Vorden een 
filmmiddag voor kinderen. De 
“Kidsclub” is één van de takken 
van de Programma Commissie 
van het Kulturhus (voorheen 
dorpscentrum) in Vorden.



Want niet alleen de kansloze neder-
laag deed pijn in het vordense kamp, 
maar ook het feit dat dus naast Doe-
tinchem de directe concurrenten 
om de 10e plaats hun wedstrijden 
wonnen, want zowel Ruurlo als PAX 
haalden de volle buit van 3 punten 
binnen. Vorden staat nu precies op 
de helft van de competitie op de 9e 
plaats met 13 punten.Het begin van 
de wedstrijd was voor Vorden 1 en 
de voor de hele week ziek geweest 
zijnde Rick Schroer spelende A-ju-
nior Jordi Houwen kreeg een prima 
mogelijkheid om Vorden op 1-0 te 
zetten, maar zijn inzet verdween 
naast het doel. Na een half uur 
kwamhet in oranje spelende Doe-
tinchem op een 0-1 voorsprong door 
een kopbal van Bram van Dooren uit 
een corner.Na dit doelpuntwas het 
overwicht van Vorden in het eerst 
kwart van de wedstrijd ook voorbij 
en nam Doetinchem het initiatief 
over. 

Vlak voor rust moest keeper Robin 
Verstege nog een keerhandelend 
optreden en zodoende werdde rust 
bereikt met een 0-1 achterstand.Het 
was zeker niet de beste wedstrijd 
van Vorden dit seizoen, maar geheel 
ontevreden kon men over de 1e helft 
ook niet zijn en had men in het eer-
ste gedeelte van de wedstrijd ook een 
paar keer pech met de afronding.De 
2e helft was amper begonnen of het 
werd al 0-2 door Niels Hondelink 
en daarmee was achteraf geziende 
wedstrijd beslist. Doetinchem had 
vanaf dat moment de wedstrijd vol-
ledig onder controle en ondanks 
dat Vorden 1 probeerde druk uit te 
voeren op de goal van Doetinchem 
was de 105-jarigeclub uit de gelijk-
namige stad in de achterhoek in de 
tegenstoten steeds dreigend en veel 
gevaarlijker dan de thuisclub. On-
danks het inbrengen van Gijs van 
der Veen, die overigens wederom 
een prima wedstrijd speelde, en Rick 
Schroer lukte het Vorden 1 niet de 
aansuitingstreffer te maken. Inte-
gendeel want in de 73e en 76e mi-
nuut maakt Jimmy Kempers twee 
doelpunten en zet daarmee de stand 
op 0-4. In de laatste minuut strooide 
Erzin Unun nog wat zout in de vor-
dense wonden, want met een prima 
kopbal bepaalde hij de eindstand op 
0-5. Dit wedstrijdverslag is samenge-
steld met behulp van de verslagen 
van de website van Doetinchem en 
v.v. Vorden.

Vorden 1 heeft de 1e helft van de 
competitie erop zitten en daarin 
heeft het 13 punten behaald. Vooral 
het begin van de competitie werd er 
frank en vrij gespeeld en stond men 
zelfs op een gegeven moment op een 
gedeelde 2e plaats met 9 punten uit 

4 wedstrijden. Thuis tegen Brum-
men en uit tegen PAX werden daar-
na nog 4 punten extra behaald, maar
door nederlagen tegen Neede, VDZ,
SML, VIOD en Doetinchem heeft het
de laatste weken een duikeling ge-
maakt naar de 9e plaats. Toch mag
de ploeg van trainer Michel Feuk-
kink zeker niet ontevreden zijn over
haar prestaties tot nu toe, want met
hetveldspel, de individuele kwali-
teiten en een prima as is het 1e elf-
tal van Vorden zeker een aanwinst 
voor de 3e klasse. Afgelopen zondag
verloor hettegen Doetinchem ech-
ter kansloos en voor trainer Michel
Feukkink en zijn team de opdracht
omdeze wedstrijd dan ookals een in-
cident te beschouwen.

zondag 18 november 2012 
Vorden 1 (zon) Doetinchem 1 (zon) 
0-5 , Vorden 2 (zon) Steenderen 2
(zon) 5-1 , Vorden 3 (zon) Hoven De
2 (zon) 2-1, Vorden 4 (zon) Warns-
veldse Boys 4 (zon), Steenderen 5
(zon) Vorden 5 (zon) 2-7, FC Zutphen
3 (zon) Vorden 6 (zon) 4-1, Klein 
Dochteren 4 (zon) Vorden 7 (zon) 3-2

Zaterdag 17 november 2012 
Vorden A1 Rheden A1 3-7, Vorden
C1 Pax C1G 2-0, Rietmolen D1 Vor-
den D1G 1-10, Vorden D2G Wolfers-
veen D1G 5-1, DZC ‘68 D4 Vorden
D3D 6-2, Zelos D3 Vorden D4G 15-1,
Vorden E1 OBW E1 9-1, FC Zutphen
E4 Vorden E2 1-3, Oeken E1G Vorden
E3G 6-0, Vorden E4G FC Zutphen E5
8-1, Pax E5 Vorden E5G 1-4, DZC ‘68
E14 Vorden E6 8-1, Vorden F1 MvR
F1 6-4, Vorden F2 Warnsveldse Boys
F3 2-3, Vorden F3 Eefde SP F2G 3-11,
Be Quick Z. F4 Vorden F4G 0-14, Vor-
den F5 FC Zutphen F7 4-0

zaterdag 24 november 2012 
Vorden A2 Groessen A3, Warnsveld-
se Boys B2 Vorden B1, Vorden B2
GSV ‘38 B2G, Zeddam/Sint Joris C1G
Vorden C1, 
Vorden C2 Keijenburgse Boys C1D,
Vorden D1G Reunie D1, DZC ‘68
D6D Vorden D2G, Vorden D3D 
VIOD D4G, 
Vorden D4G Harfsen D1D, Vorden
E2 Keijenburg. Boys E1, Warnsveld-
se Boys E8 Vorden E3G, DZC ‘68 E5
Vorden E4G, 
Vorden E5G Harfsen E2, Vorden E6
Steenderen E2, Angerlo Vooruit F1
Vorden F1, EDS F1 Vorden F2, Gors-
sel F1 Vorden F3, 
Vorden F4G Warnsveldse Boys F4,
Zelos F4G Vorden F5, 
Zondag 25 november 2012 
HC ‘03 3 (zon) Vorden 2 (zon), Epse 2
(zon) Vorden 3 (zon), Voorst 2 (zon)
Vorden 4 (zon), Vorden 5 (zon) AZC
7 (zon), 
Vorden 6 (zon) Warnsveldse Boys 5
(zon), Vorden 7 (zon) Socii 4 (zon)

Duidelijke nederlaag Vorden 1 
tegen Doetinchem
Het hoogste aantal tegendoelpunten in 1 wedstrijd moest v.v. Vorden
dit jaar in de openingswedstrijd tegen WVV incasseren, maar afgelo-
pen zondag deed Doetinchem er nog een schepje bovenop en liet Vor-
den 1 met een 0-5 nederlaag en een flinke kater achter.

Anita en Edith hebben middels een 
powerpoint presentatie het belang 
van een goede hygiëne benadrukt en 
hebben ze ook uitgelegd waarom ze 
deze keuze gemaakt hebben. Anita 
en Edith vanuit Oeganda: ‘ We heb-
ben het ziekenhuis 120 nieuwe de-
kens, 240 lakens, 100 kussenslopen 
en 120 handdoeken geschonken. 

Deze zijn verdeeld over de interne 
en de chirurgische verpleegafdeling. 
Tevens hebben we het benodigde 
geld geschonken om een industri-
ele wasmachine te laten repareren. 
Deze staat al maanden kapot omdat 
men geen genoeg geld heeft voor de 
reparatie. Onze ervaring is namelijk 
dat de hygiëne qua bedlinnen ver 

onder de maat is. Wanneer mensen 
met ontslag gaan, worden de dekens 
niet gewassen ! Ook zijn de gering 
aanwezige dekens en lakens kapot, 
vies of te klein. Om onze wens in 
vervulling te laten gaan en een ieder 
een schoon bed te gunnen is het dus 
noodzakelijk dat de wasmachine 
functioneert. Uiteraard werd onze 
gift met veel dank in ontvangst ge-
nomen en hebben wij ook met een 
goed gevoel het sponsorgeld be-
steed’, aldus Anita Pierik en Edith 
Garritsen vanuit Afrika.

Anita Pierik en Edith Garritsen in Oeganda

Vorden - Zoals vorige maand in Contact is beschreven verblijven Anita 
Pierik en Edith Garritsen momenteel in Oeganda waar zij in het Francis 
Hospital in Mutolere bezig zijn om daar de hygiëne te verbeteren. Afge-
lopen week hebben de dames een donatie aan het ziekenhuis gedaan.

In het midden Anita Pierik en Edith Garritsen

Onze al jaren trouwe kledingsponsor Veehandel Hissink van So-
ciï  1 was één van de daders. Ook onze nieuwe selectie sponsor 
Rietdekkersbedrijf Hissink, voor Sociï 2 was hier schuldig aan. 
Niet alleen de sponsornamen zijn bijna hetzelfde, de bedrijven 
zijn ook nog eens buren en zijn gevestigd aan de Toverstraat in 

Baak. Na het maken van mooie foto’s, werden de eigenaren hier-
voor op gepaste wijze in de bloemetjes gezet. 

Met een groot applaus werden ze bedankt voor het sponseren en
de komst naar de Sociï velden.

Nieuwe trainingspakken voor de gehele selectie SOCII Wichmond

Wichmond - Zondag 11 november was het weer eens tijd 
voor het maken van nieuwe selecties foto’s. Zowel Sociï 1 
als 2 werden verrast door nieuwe trainingspakken en de 
leiders kregen  nieuwe coach jassen. Hierdoor lopen zowel 
de spelers als leiders er weer keurig bij.



Klanten Keurslager 
Vlogman in de prijzen

Vorden - Onlangs won Keurslager Vlogman uit Vorden met maar liefst
twaalf producten goud tijdens de Slavakto vakwedstrijden in Utrecht.
De vakman liet zijn klanten meedelen in de feestvreugde met een prij-
zenactie. De winaars daarvan staan met hun vleespakket op de foto.

Air Laut, Indonesisch voor ‘water 
van de zee’, heeft vanwege de diverse 
achtergronden en invloeden van de 

bandleden een eigen unieke sound. 
De Keltische invloed is hierbij het 
duidelijkst aanwezig. Belangstellen-

den kunnen kaarten reserveren via 
www.natuurmonumenten.nl of de 
Ledenservice, tel 035 – 6 55 99 55. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk, 
wegens de te verwachten grote be-
langstelling is tijdige reservering aan 
te bevelen! Natuurmonumenten, be-
heerder van landgoed Hackfort, is 
gastheer van deze avond. Air Laut zal 
een muzikale zoektocht ten gehore 
brengen vol verlangen, heimwee en 
liefde. De tocht gaat van West naar 
Oost en weer terug: van Ierse pubs en 
de high cliffs of Moher via de Indi-
sche eilanden uiteindelijk weer terug 
naar de Hollandse klei. Air Laut be-
staat inmiddels al meer dan tien jaar. 
De diverse achtergronden van de mu-
sici, waaronder ook het conservato-
rium, zorgen voor de unieke sound 
van de band. 

Traditionele folk met een diversiteit 
van invloeden uit zowel West-Euro-
pese folk, rock, jazz, klassiek, kron-
tjong en bluegrass stijlen. Leden van 
het eerste uur zijn violist Marijke 
Rutten en Jack van Asdonck. Jack 
schrijft en arrangeert de meeste mu-
ziek voor Air Laut en speelt daarin 
6- en 12- snarige gitaar, guizouki, 
viool, whistle en bodhrán. Fluitiste 
Inge IJpelaar speelt dwarsfluit, Irish 
whistle, en de low whistle. Zangeres 
Sherryl Careman neemt af en toe zelf 
de bodhrán ter hand. Bassist Stan 
Stolk. Gradus Lemmen speelt gitaar 
en viool. Voor meer activiteiten: zie 
www.natuurmonumenten.nl en volg 
het op Twitter en Facebook: @NM-
Gelderland en www.facebook.com/
LandgoedHackfort

Air Laut op kasteel Hackfort

Vorden - Zaterdagavond 8 december geeft crossover folkband Air Laut 
een klinkend optreden in de concertzaal van kasteel Hackfort bij Vor-
den. Concert met zelfgeschreven composities. Afwisseling van gitaar-
ballads, melancholische en instrumentale nummers.

Beide heren organiseerden in het 
recente verleden reeds computer- 
cursussen voor 60- plussers. Gerrit 
Terpstra: ‘ De I-Pad cursus moet je 
eigenlijk zien als een vervolg op de 
computercursus. Het laatste is al ver-
leden tijd, veel ouderen redden zich 
uitstekend met de computer. Intus-
sen is de I-Pad verder ontwikkeld en 
biedt het veel mogelijkheden’, zo 
zegt hij. Er zijn momenteel al diverse 
ouderen die een I-Pad bezitten en er 
ook mee werken. Louise van Uden 
(coördinator Stichting Welzijn Vor-
den): ‘ De I-Pad biedt ouderen o.m. 
de mogelijkheid zo lang mogelijk aan 
het maatschappelijk leven te kunnen 
deelnemen. Het bevordert bovendien 
de eigen zelfstandigheid. Men kan 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 
Het brengt mensen bij elkaar, je kunt 
iets met elkaar ondernemen. Het is 
tevens een stimulans om het huis 
uit te gaan, om elkaar bijvoorbeeld 
‘elders’ te ontmoeten’, zo zegt Louise 
enthousiast. 
Een belangrijk fenomeen voor de 
ouderen in de maatschappij: met de 
I-Pad kan beter ‘zorg op afstand’ wor-
den verleend. Pieter Marsman, wijk-
verpleegkundige bij Sensire is wat 
dat betreft dol enthousiast en zegt 
daarover: ‘ Nu de I-Pad op de markt 
is verschenen zijn de mogelijkheden 
van ‘zorg op afstand ‘enorm toegeno-
men. Bij ons maken er 750 cliënten 
gebruik van. Allemaal mensen die 

zorg nodig hebben. Via een ‘klik ‘ 
op de I-Pad ( we hebben een speciale 
‘App ‘ op het beeldscherm gemaakt) 
krijgen de cliënten een vragenlijst in 
beeld, kunnen ze vragen stellen en 
zelf in- bellen. De verpleegkundige 
belt dan binnen een kwartier terug. 
Op die manier bespaart het bezoeken 
aan huis. Het is algemeen bekend dat 
wij straks minder ‘handen ‘ hebben 
voor de zorg. 
Dat is heel erg frustrerend, er zijn si-
tuaties waarvoor we 15 minuten tijd 
beschikbaar hebben en die 20 minu-
ten vergen. Middels de contacten met 
de cliënten via de I-Pad kunnen we de 
cliënt nog meer van dienst zijn. Dus 
de reistijd omzetten in ‘klant- tijd ‘ . 
We kunnen op die wijze meer zorg 

bieden’, zo zegt Pieter Marsman. Het 
ligt in de bedoeling dat de I-Pad cur-
sus het komend voorjaar van start 
gaat. Op dit moment is namelijk nog 
niet bekend wat de cursus gaat kos-
ten. Daarover zijn nog besprekingen 
gaande en lopen er wat betreft de 
aanschaf van een aantal I-Pads nog 
subsidieaanvragen. Daardoor kunnen 
de kosten zo laag mogelijk worden ge-
houden. Pieter Marsman zegde alvast 
toe om tijdens de eerste cursusavond 
aanwezig te willen zijn om te vertel-
len welke ervaringen Sensire thans 
al heeft bij deze vorm van ‘zorg op 
afstand ‘. Belangstellenden kunnen 
wat de cursus betreft vanaf heden al 
informatie inwinnen bij Louise van 
Uden telefoon 0575- 553405.

I-Pad prima middel voor ‘zorg op 
afstand’
Vorden - Stichting Welzijn Vor-
den heeft verregaande plannen 
om samen met de Thuiszorg, de 
Ouderenbonden en het Cultureel 
Centrum (Dorpscentrum) een 
cursus op te starten om ouderen 
meer informatie te verschaffen 
over de mogelijkheden en het 
gebruik van de I-Pad. Het ligt in 
de bedoeling dat deze cursus ge-
durende vijf avonden wordt gege-
ven door Gerrit Terpstra en Henk 
Roes.

Staande Gerrit Terpstra en Pieter Marsman. Zittend Jan Olthaar en Louise van Uden

Hij is houtdraaier, kunstenaar en kunstenmaker en 
geeft die middag leerzame demonstraties. Aanvang 
14.30 uur.

Seniorensoos Vierakker/ Wichmond
Vierakker - Seniorensoos Vierakker-Wichmond krijgt 
dinsdagmiddag 27 november in het Ludgerusgebouw in 
Vierakker, bezoek van Jan Kulsdam uit Borculo

Er werd begonnen met een 5-0 ach-
terstand in de eerste set. Wat je nou 
niet bepaald een goede start kunt 
noemen, maar door een goede serve-
serie van Lian Leunk kwam er weer 
een gelijke stand op de borden. Er 
waren veel rally’s in deze eerste set 
en het zag er naar uit dat de teams 
erg aan elkaar gewaagd waren. Toch 
wist Orion aan het einde van de set 
net een stapje meer te doen en ging 
deze met 25-20 naar Orion. De twee-
de set begon Dash fel, hierdoor ging 
deze set al vanaf het begin gelijk 
op. Orion creëerde door een goede 
servicedruk halverwege de set een 
voorsprong en ze stonden dan ook 
op het punt om de tweede set naar 
zich toe te trekken toen Kelly Har-
bers aan serve kwam op 20-24. 

Zij wist door haar serve de stand 
weer gelijk te trekken en door hard 
werken wisten de Vordenaren de set 
nog naar zich toe te trekken, 25-27. 
Hierdoor kwam Dash in een flow 
die ze de hele wedstrijd al gemist 
hadden. Ze gingen weer volleybal-
len zoals ze wel vaker hebben laten 
zien en Orion zakte in een klein dal-
letje. Door veel enthousiasme van de 

Deze week nog geen Sinterklaas cadeau
voor Dash Vorden
Vorden - Op zaterdag 17 novem-
ber mochten de Vordense dames 
aantreden in Doetinchem tegen 
Orion. Een wedstrijd die voor 
beide kanten een uitdaging was, 
omdat de trainers vorig jaar sa-
men trainden in Haaksbergen. 
Ook was er voor Debbie van den 
Vlekkert het weerzien met haar 
oude trainer. Dash was er dus op 
gebrand deze wedstrijd te gaan 
winnen. En vanaf nu is de Sint 
weer in het land, dus de Vorde-
naren waren gedreven om een 
cadeau mee naar huis te nemen.

kant was de beleving terug, dit was
ook zeker goed te zien in het veld.
Er kwamen snel punten op het bord
voor Dash en Maike van Mourik ba-
terde de ene bal na de andere bal te-
gen de grond, maar aan het eind van
de set wist Orion nog een klein beet-
je terug te komen. De voorsprong
was alleen te groot en hierdoor kon
ook het tweede punt in de tas mee
naar Vorden, 22-25. 

In de vierde set was alleen weinig
van deze vreugde (een 1-0 achter-
stand ombouwen in een 1-2 voor-
sprong) te zien, het leek een kopie
van het begin van de eerste set. Wei-
nig beleving en de pass liep toch niet
helemaal lekker. Dash liep de hele
set achter de feiten aan en dit re-
sulteerde in een 25-15 setstand voor
Orion. Op naar de vijfde set, er was
nog wat recht te zetten na die vier-
de set, zo makkelijk kwam Orion er
niet vanaf. 

Het liep in het begin een paar pun-
ten gelijk op, maar toch liet Dash
zich weer een stukje weg serveren
waardoor de middens niet meer 
bediend konden worden. Hierdoor
sloeg Orion weer een klein gaatje, 
en in de vijfde set is een klein gaatje
genoeg. Met 15-10 ging de laatste
set naar de dames uit Doetinchem
en was de wedstrijd voorbij. Dit was
erg jammer, omdat iedereen weet
dat de Vordense dames beter kun-
nen dan zij afgelopen wedstrijd heb-
ben getoond. 

Volgende week zaterdag, 24 novem-
ber speelt Dash tegen dames 1 van
Renswouw in Renswoude en hebben
zij een nieuwe kans om er met de
winst en dus een sinterklaascadeau-
tje vandoor te gaan. De wedstrijd zal
om 16.00 uur van start gaan in de
Hokhorst.

OKTOBER T/M MAART
Maandag: 13.00 – 16.00 uur
Dinsdag: 10.00 – 16.00 uur
Woensdag: 10.00 – 16.00 uur
Donderdag: 10.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 16.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 14.00 uur

APRIL T/M SEPTEMBER
Maandag: 09.30 – 17.00 uur
Dinsdag: 09.30 – 17.00 uur
Woensdag: 09.30 – 17.00 uur
Donderdag: 09.30 - 17.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 15.00 uur 
(juli/augustus t/m 16.00 uur)

Gewijzigde openingstijden 
voor de VVV Bronckhorst 
winkel in Vorden
Vorden - Met ingang van week 47 zijn de openingstijden van de VVV
Winkel in Vorden aangepast.

De samenzangliederen die aan bod 
komen zijn afkomstig uit diverse 
bundels en zijn in de afgelopen peri-
ode op verzoek aangevraagd. Er is tel-

kens veel belangstelling voor dit zin-
gen op verzoek, ook vanuit de regio.
De muzikale begeleiding is in handen
van dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn
die het fraaie orgel van de Dorpskerk
bespeelt en Kees van Dusseldorp zit
achter de piano. Verder is er een kor-
te overdenking door ds. B.J. Heuisink-
veld uit Daarle over het thema: ‘Het
is de hoogste dijt!”.

Zangdienst “Vorden zingt”
Vorden – Op zondagavond 25 
november om 19.00 uur is er in 
de Dorpskerk van Vorden weer 
een zangdienst onde rhet motto 
“Vorden zingt”.



Het is zover: Sint is weer hier 

Zijn pakjesboot ligt aan de pier 

 

Maar wat moet er nou voor iedereen in de zak? 

Iets kleins, iets groots of iets uit de vijf euro bak? 

 

Maar plotseling had Sint een goed idee 

Won hij toch nog van die ouwe met die slee 

 

Bij Jan de Winkel hebben ze speelgoed genoeg 

Trekkers, wagens en zelfs een ploeg  

 

Dus, Sint en Piet weten het wel 

Met zo`n actie moet je er zijn, en snel

t/m 31 December, 10% korting 
op alle speelgoed

Bij besteding vanaf €100,- aan speelgoed, GRATIS Jan de Winkel John Deere pet t.w.v. € 12,95

VOLOP (SINTERKLAAS) VOORDEEL IN HENGELO 



 50% 50%op de 
wintercollectie*

Raadhuisstraat 21a
7255BK Hengelo
Telefoon: 0575 - 795185
Email: capuchongirlsenboys@online.nl
Website: www.kidzkinderkleding.nl

 70% 70%op de hele collectie*

leegverkoopleegverkoop
totaletotale

*m.u.v. basis- en tussencollectie

korting totkorting tot

korting totkorting tot

VOLOP (SINTERKLAAS) VOORDEEL IN HENGELO 
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De kracht van vriendschap. 
Misschien wel het belangrijkste 
dat er bestaat. Alleen samen 
lukt het ons om de oorlog uit 
een kind te halen. Dat is de 
´The Power of Friendship´. 
Doe mee. Word Friend.

De kracht van vriendschap is misschien wel het belangrijkste dat 
er bestaat. Vriendschap geeft zekerheid. Voor oorlogskinderen 
zijn vrienden dan ook van enorm belang. War Child biedt hen 
die vriendschap. Door zoveel mogelijk mensen en middelen te 
activeren. Om deze kinderen scholing, veiligheid en psycho-
sociale hulp te kunnen bieden. Daar hebben we de hulp van 
anderen hard bij nodig. Die van jou.

Alleen met elkaar lukt het ons om de oorlog uit een kind te halen. 
Zoveel mogelijk kinderen. Want honderdduizenden kinderen 
zijn het slachtoffer van oorlog. Help daarom mee het verhaal van 
War Child te vertellen. Net als de friends in de commercial van 
War Child. Word friend van War Child op Facebook of volg ons 
op Twitter, deel The Power of Friendship en doneer: voor 12 euro 
help jij 1 oorlogskind.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Wenskaarten

www.weevers.nl

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Zutphenseweg 8 - VORDEN

MAGAZĲNOPRUIMING
KORTINGEN TOT 75%

G-star
Pepe jeans

Only
DEPT
PME

Scotch & Soda
Martomod
enz. enz.

VRIJDAG 23, ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 NOVEMBER

Inloopavond magneet sieraden

Vrijdag 30 november van 18:30 uur tot 22:00 uur
Onder het genot van een hapje en een drankje de 
werking van magneet sieraden ervaren.

Tot dan!
Energieke groeten, 

Mariëtte Onstenk

z e l f s t a n d i g  d i s t r i b u t e u r

Van der Heydenstraat 1, 7223LC Baak
marietteonstenk@hotmail.nl

Open huis voor work-
shops kerstdecoraties

Zondag 25 november
van 11.00 tot 16.00 uur

www.creatiefbymarjo.nl
M. Frederiks

Wiendelsweg 1, Keijenborg
tel. 0575-463442

Barre (Winter) Tijden?
Jansen „De Smid”
helpt u er doorheen!
Wij geven u tot en met 31 december

25% KORTING
op het totale assortiment

Profiteer er van! Gekker kan niet.

Grijp uw kans!

Bij Chevrolet betaalt u tot 28 december 2012 

géén BTW. De kortingen lopen hierdoor 

op tot ruim € 5.500,-. Daarmee rijdt u nú al 

een Chevrolet vanaf € 7.766,00! 

Kijk snel op www.chevrolet.nl of kom langs 

in onze showroom.

* Actie geldig op aankopen met een uiterste registratiedatum van 28 december 2012 op de modellen Spark, Aveo, Cruze Hatchback, Orlando en Captiva. Alleen geldig op dealer- en 
importeurvoorraad. De klant krijgt een korting ten hoogte van de 21% BTW die vermeld staat op de prijslijst van het betreffende model en uitvoering en is uitsluitend van toepassing op de 
autoprijs en eventuele opties. De prijslijst met BTW bedragen kunt u vinden op www.chevrolet.nl of bij uw dealer. Het kortingsbedrag wordt verrekend op uw factuur waarna het te betalen 
bedrag natuurlijk nog altijd een BTW component bevat. Vraag uw dealer naar de volledige voorwaarden. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. 

Het gemiddelde brandstofverbruik (volgens ECE-test) varieert van 3,6l/100 km tot 8,5l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot 
varieert van 95 gr/km tot 184 gr/km.

www.chevrolet.nl

Auto Hillen
Bettinkhorst 2 | Zutphen | 0575-516646  

www.autohillen.nl

Rekenvoorbeeld Chevrolet Spark:

Vanafprijs Spark normaal € 8.995,00
Min 21% BTW korting t.w.v. € 1.229,00

U betaalt nú slechts  € 7.766,00

 DE BELASTINGVRIJE 
WEKEN BIJ CHEVROLET

-21%
BTW

Actie 

geldig tot 

28 december 

2012*

Rekenvoorbeeld Chevrolet Aveo:

Vanafprijs Aveo normaal € 13.695,00
Min 21% BTW korting t.w.v. € 2.105,00

U betaalt nú slechts  € 11.590,00

Rekenvoorbeeld Chevrolet Orlando:

Vanafprijs Orlando normaal € 25.695,00
Min 21% BTW korting t.w.v. € 2.992,00

U betaalt nú slechts  € 22.703,00

Maandaanbieding NOVEMBER

GRATIS 
DONZEN DEKBED
bij aankoop van een 

slaapsysteem*

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

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

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

www.spannevogel.nl
* Vraag naar de voorwaarden



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
Nr. 47, 20 november 2012

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente op 7 januari 2013 in het 
gemeentehuis huldigen we de kam-
pioenen van 2012. Kent u een per-
soon of club die het afgelopen jaar 
kampioen geworden is op sportief 
of cultureel gebied? Geef dit dan 
vóór 17 december a.s. door aan de 
gemeente.

-
meente en haar inwoners voor hun 

-

medewerking. U kunt personen of 

de volgende voorwaarden:

de gemeente Bronckhorst

-

dens een nationaal kampioenschap 
of een Europees- of wereldkam-

 pioenschap

-

aanmerking

of (digitale) foto’s voegen van de per-

-

hierover kunt u contact opnemen met 
de gemeente, tel. (0575) 75 02 50.
Een kampioenenaanmeldingsformu-
lier kunt u online invullen en opsturen 
via www.bronckhorst.nl. Ook kunt u 

-

publieksbalie in het gemeentehuis. 

Gezocht: Kampioenen van Bronckhorst

Opgaveformulier kampioenen op
het gebied van sport of cultuur
Ik wil de volgende kampioenen van 2012 aanmelden:

Naam kampioen (persoon of team*): ......................................................................................................................

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

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

Postcode en woonplaats: ......................................................................................................................................................

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

* ALLE personen die deel uitmaken van het team dat kampioen geworden is:

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

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

PC en plaats: ......................................................................  PC en plaats: .....................................................................

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

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

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

PC en plaats: ......................................................................  PC en plaats: .....................................................................

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

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

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

PC en plaats: ......................................................................  PC en plaats: .....................................................................

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

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

Kampioenstitel:  ...............................................................................................................................................................................

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

Gegevens van de afzender:

(de gemeente kan contact met u opnemen voor meer informatie over de kampioen)

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

Evt. naam organisatie: ...................................................................................................

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

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

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

Let op! Graag filmbeelden of één of meer (digitale) foto’s bijvoegen van de 
persoon of het team tijdens beoefening van de discipline. Dit beeldmateriaal 
wordt gebruikt bij de huldiging op de nieuwjaarsreceptie.

vóór 17 december -

Gemeente Bronckhorst

afdeling Ontwikkeling

Jeroen Glandrup

Antwoordnummer 2519

7255 ZX  Hengelo (Gld)

U kunt het formulier ook digitaal invullen via de website www.bronckhorst.nl

mensen uit Hengelo nagedacht over de 

Samen met een klankbordgroep van 
omwonenden en gebruikers van het 
park en veel schoolkinderen uit Hen-
gelo is een mooi ontwerp tot stand 
gekomen. Inmiddels wordt er in het 
park flink gewerkt en de basis van 

en volwassenen uit Hengelo mogen 
helpen met het inplanten van het 

leveren aan de inrichting van het 

De komende jaren een boom zien 
groeien die u op 8 december zelf 
plant, het kan in park De Bleijke! 

Aanmelden

1 december a.s. via info@bronckhorst.nl 
onder vermelding van plantdag 

Plant uw eigen boom op 8 december! 
Plantdag park De Bleijke, Hengelo

-
huisvesting Nederlandse gemeenten 

-

het verschil tussen de totale koop-
som van de woning en het maximale 
bedrag dat iemand op basis van het 

Hiermee kan de aankoop van een 
woning voor diegene toch 

belastingregime (opgenomen in het 
regeerakkoord) leek het erop dat 

nieuwe aanvragen voor een star-
terslening meer in behandeling kon 
nemen. Inmiddels heeft de nieuwe 
minister van Wonen, Stef Blok, aan 
de Tweede Kamer bekend gemaakt 

voor de starterslening in behande-

en denkt u voor de regeling in aan-

informatie op www.svn.nl. 

Aanvragen starterslening kan weer



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

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

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

Groot belang vrijwilligerswerk
Met deze verkiezing van ‘Vrijwilliger 

van het jaar’ laten b en w hun enorme 
waardering blijken voor het vrijwilli-
gerswerk. Het vrijwilligerswerk is 
namelijk van groot belang voor grote 
groepen in onze gemeente of voor de 
hele gemeenschap. De benoeming is 
een symbolische prijs en de verkozen 
vrijwilliger representeert alle vrijwil-
ligers. 

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

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

 lijke ondersteuning. 

gemeenten die in Bronckhorst vrij-
willigerswerk doen, aangemeld 
worden

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

-
zetten voor mantelzorgers) wel 

politiek komt niet in aanmerking 

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

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

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

Mijn ‘Vrijwilliger van het jaar’ is

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

Adresgegevens bovengenoemde vrijwilliger(s): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afzender

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

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

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

Indien van toepassing

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

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

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

Dit aanmeldingsformulier vóór 3 december a.s. 

 t.a.v. Jeroen Glandrup, afdeling Ontwikkeling, Antwoordnummer 2519, 

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

Aanmelding verkiezing

‘Vrijwilliger van het jaar 2012’

De genomineerde vrijwilligers van vorig jaar

Raadsvergadering 
22 november 2012
Op 22 november vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom om deze vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwer-
pen:

Raadhuisstraat 20-36 en 
Kerkstraat 1’

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

Woordhof – herziening’
 De raad wordt gevraagd de herzie-

ning van het bestemmingsplan 
voor de voormalige basisschoollo-
catie ‘Hummelo, De Woordhof’ on-
gewijzigd vast te stellen. Door 
meer flexibiliteit bij de uitgifte van 
bouwkavels en het realiseren van 
woningen kunnen we beter aan-
sluiten op de plaatselijke behoefte

 onderdeel zwembaden
 B en w stellen de raad voor de 

zwembaden af te stoten, maar per 
bad een bedrag beschikbaar te 
stellen voor initiatiefnemers die de 
baden over willen nemen. In de vi-
sie voor een toekomstbestendig 
Bronckhorst van de gemeente is 
opgenomen dat wij de verantwoor-
delijkheid voor de zwembaden wil-
len overlaten aan de markt. We be-
schouwen daarbij één openlucht-
zwembad in onze gemeente als 
basisniveau. Ons inziens is dat het 
Hessenbad in Hoog-Keppel, dat 
zelfstandig opereert. Waar markt-
partijen een bad niet over willen of 
kunnen nemen, leidt dit tot sluiting. 

In Vorden, Steenderen, Zelhem en 
Hengelo werken partijen hard om 
met een exploitatieplan te komen. 
Afgesproken is dat er op 1 februari 
a.s. concrete en sluitende voorstel-
len voor de exploitatie van een bad 
moeten liggen. B en w vragen de 
raad eenmalig in totaal bijna 3,2 mil-
joen euro aan de zwembaden be-
schikbaar te stellen. Dit bedrag is als 
volgt verdeeld: 415.000 euro voor 

initiatiefnemers die het bad in Steen-
deren willen overnemen, 443.000 
euro voor het zwembad in Vorden, 
1,2 miljoen euro aan het binnenbad 
in Zelhem en 471.000 euro voor Hen-
gelo. Met het afstoten van de zwem-
baden boekt de gemeente vanaf 
2015 972.000 euro aan structurele 
kosten af in de begroting. In 2013 en 
2014 is in de gemeentelijke begro-
ting een bedrag voor een geleidelijke 
overgang naar zelfstandigheid van 
de baden opgenomen. 

In onze visie naar een toekomstbe-
stendig Bronckhorst zijn twee ont-
wikkelingen leidend: ons inwoner-
aantal gaat behoorlijk afnemen en 
de samenstelling van onze inwoners 
verandert flink door vergrijzing en 

-
der geboorten). De behoeften van on-
ze inwoners worden daardoor an-
ders de komende jaren. Daarnaast 
moeten overheden in Nederland 
door de economische recessie aan-
zienlijk bezuinigen. In Bronckhorst 
is dat structureel ca. 6 miljoen euro.

 De raad wordt gevraagd het 
 rapport Onderzoek noordelijke 

aansluiting rondweg Hummelo 
voor kennisgeving aan te nemen 
en de provincie niet te verzoeken 
een noordelijke aansluiting te 

 realiseren

 2011-2013 

Nederland
 B en w vragen de raad kennis te 

nemen van de concept Meerjaren-
beleidsplan 2013-2014 van de 

 politie Oost Nederland, waarbij 
 de uitgangspunten zoals invulling 

wijkagenten, de noodhulp en de lo-
kale invulling gewaarborgd blijven

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. 

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

Hoe kan ik mijn stem laten horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over on-
derwerpen  
kunt u inspreken tijdens de Rondeta-
felgesprekken of commissieverga-
dering, iedere tweede woensdag en 
donderdag van de maand. Over onder-
werpen  
heeft u hiervoor de mogelijkheid 
tijdens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeerde 
onderwerpen’ in de commissiever-

van de maand). 

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal 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 

75 02 50 of griffie@bronckhorst.nl.
Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de 
agenda staan 
verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl 
of scan de QR-code.

Uit de raad



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

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

Kent u een open plek of leegstaand gebouw die uw woonomgeving ontsiert?
Denk mee over nieuwe ideeën en creatieve oplossingen 

Speeltoestel maken park De Bleijke 
verplaatst naar voorjaar

Bronckhorst is een prachtige ge-
meente om te wonen! Dat denkt u vast 
regelmatig als u in uw woonomgeving 
wandelt, fietst of rijdt. Natuurlijk is het 
ook hier zo, dat er braakliggende ter-
reinen of leegstaande gebouwen zijn 
die dit beeld ontsieren. Soms al 
langere tijd. Van Mariëtte Sontag, een 
enthousiaste inwoonster uit Halle, 
kregen wij een mooie suggestie. Zij 
wil wel een brainstorm organiseren 

met geïnteresseerde inwoners om 
goede ideeën te verzamelen voor een 
invulling van zo’n plek of pand, tijde-
lijk of permanent. Bijvoorbeeld een tij-
delijk kunstwerk op een kaal terrein 
of een steeds wisselende etalage-in-
richting in een leegstaande winkel. 
Weet u een leeg terrein of pand, waar 
iets aan gedaan kan worden en heeft 
u goede ideeën daarvoor of wilt u ac-
tief meedenken? Kom naar de brain-

storm op 27 november om 19.30 uur 
in het gemeentehuis in Hengelo. Sa-
men met andere inwoners bedenkt u 
onder leiding van Mariëtte Sontag, die 
werkzaam is als creatieve program-
mamaker en begeleider van interac-
tieve bijeenkomsten, een berg mooie 
ideeën en creatieve oplossingen voor 
open plekken en lege gebouwen. U 
bent van harte welkom bij deze zoge-
naamde  Ideeënstorm! 

Aanmelden voor de bijeenkomst is 
niet nodig. En misschien heeft u zelf 
een leegstaand pand dat u wilt aan-
dragen of bent u een vereniging of 
misschien opleiding die een bijdrage 
wil leveren aan een invulling? 
Ook dan zien wij u graag op de 27e. 

Voor meer informatie mail naar: 
communicatie@bronckhorst.nl.

Roadshow elektrisch rijden
Op 27 november is op de parkeer-
plaats van het gemeentehuis een 
demonstratie voor elektrisch rijden! 
Tussen 12.00 en 17.00 uur kunt u 
kennismaken met de mogelijkheden 
van elektrisch rijden. 

Allerlei elektrische voertuigen zijn 
aanwezig en proefritjes zijn mogelijk. 
Autobedrijf Herwers uit Hengelo en 
GoCool uit Doetinchem zijn er voor 
meer informatie. Elektrisch rijden is 
een nieuwe rijervaring en voor veel 
mensen dus nog echt 

anders dan anders! 
Met een elektrische auto gaat u als 
bestuurder vrijwel geruisloos de weg 
op. Elektrische voertuigen zijn effi-
ciënter dan voertuigen met een ver-
brandingsmotor. De brandstofkosten 
per gereden kilometer zijn lager. Kie-
zen voor elektrisch rijden betekent 
dus geld besparen. Een mooie kans 
om te proeven van elektrisch rijden! 
Kom kijken op 27 november!

Meelopen met een wethouder 
Wij boden inwoners de kans op 27, 28 of 29 november een halve dag mee te 
lopen met één van de wethouders om eens te kijken wat we doen op het ge-
meentehuis, waarover we besluiten nemen en wat de consequenties daar-
van zijn. De belangstelling was groot, waardoor dit programma-onderdeel 
inmiddels vol zit.

Waarom meelopen?
De gemeente is van ons allemaal en veel besluiten die de gemeente neemt, 
gaan ons allemaal aan. Natuurlijk proberen we op veel manieren met inwo-
ners samen te werken om tot goede plannen te komen. Soms werkt dat goed 
en soms blijken inwoners anders tegen een plan aan te kijken en is het moei-
lijk iedereen te tevreden te stellen. Graag bieden we een aantal inwoners deze 
dagen een kijkje in onze keuken. 

Het was de bedoeling om op 28 no-
vember a.s. enkele Hengelose school-
kinderen zelf het speeltoestel te laten 
bouwen waarover ze hadden meege-
dacht in het ontwerp voor het nieuwe 
park De Bleijke. Vanwege de planning 

moeten we dit onderdeel verplaatsen 
naar het voorjaar. De 28e is er dus 
helaas geen speciale happening in 
het park. Maar op 8 december wel, 
zie het artikel elders op deze 
gemeentepagina’s!

Komende week wordt de nieuwe 
afvalkalender bij u thuisbezorgd. 
De kalender is een uitgave van de 
gemeente en Berkel Milieu. 

Op de kalender vindt u de inzamel-
dagen van uw huishoudelijk afval 
vanaf 1 december a.s. Speciale 
aandacht is er voor het nieuwe 
tariefsysteem, dat per 1 januari 
2013 van start gaat.

In de nieuwe afvalkalender vindt u 
alle informatie die behulpzaam is 
bij het scheiden van uw afval. 
Dus lees de nieuwe afvalkalender 
en bewaar deze! De afvalkalender is 
gemaakt van gerecycled papier en 
gedrukt met bio-inkt.   

Digitale kalender
Op www.berkelmilieu.nl/bronckhorst 
vindt u de vernieuwde digitale 
afvalkalender. Na het intypen van uw postcode en huisnummer verschijnen 
op het beeldscherm alle inzameldata die voor uw adres gelden. U kunt de 
inzameldata bewaren als pdf, uitprinten of zelfs met één druk op de knop 
in uw elektronische agenda zetten. 

Meer informatie
Heeft u op 26 november nog geen kalender ontvangen of heeft u andere 
vragen over de inzameling van uw huishoudelijk afval? Neem dan contact op 
met de Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu: (0575) 54 56 46 bereikbaar 
op werkdagen van 09.00-12.30 en van 13.00-16.00 uur. 

Kijk ook op www.berkelmilieu.nl en www.afvalvrij.nl

Ingangsdatum 1 december a.s.

Nieuwe afvalkalender in de bus
Deze week starten wij met de sloop 
van de voormalige DA drogisterij en 
bijbehorend woonhuis op de hoek van 
de Raadhuisstraat/Kerkstraat in 
Hengelo. Wij hebben de sloop uitbe-
steed aan het bedrijf Van Dalen. De 
sloopwerkzaamheden zijn voor de 
kerst klaar. Alle direct omwonenden 
ontvingen hierover inmiddels een 
brief van Van Dalen. 

Verkeersmaatregelen
Om de sloop snel en veilig te laten 
verlopen, sluiten wij van 19 novem-
ber tot 21 december 2012 voor alle 
verkeer de Regelinkstraat af, vanaf 
de Raadhuisstraat tot de achterzijde 
van het drogisterijpand. Om het ver-
keer door te laten stromen, is de Re-
gelinkstraat vanaf de Synagogestraat 
tijdelijk tweerichtingsverkeer.

Plantsoen
Op de plek van de DA-drogisterij komt 
een klein plantsoen. Dit plantsoen 
staat in verbinding met het nieuwe 

winkelgebied dat op de locatie van 
het oude gemeentehuis komt en in 
2014 klaar is. Het oorlogsmonument 
dat voor het oude gemeentehuis 
stond, krijgt in dit plantsoen een 
mooie plek.

Overlast of vragen?
Vanzelfsprekend voert Van Dalen de 
sloop zodanig uit, dat de overlast voor 

inwoners en bezoekers minimaal is. 
Mocht u toch ernstig overlast ervaren 
in de buurt van de sloop, neemt u dan 
contact met ons op via tel. (0575) 
75 02 50 (buiten kantoortijden tel. 
(06) 53 72 61 56). Vragen kunt u ook 
mailen via info@bronckhorst.nl. 
Informatie over de ontwikkelingen in 
het centrum van Hengelo vindt u op 
www.bronckhorst.nl

Pand DA drogist Hengelo wordt gesloopt

De gemeente vindt het belangrijk 
open en tijdig met u te communice-
ren. Om de afstand zo klein  mogelijk 
te houden en u op de hoogte te stel-
len van ons beleid, producten en 
diensten, activiteiten en vele beslui-
ten. We doen dat op verschillende 

manieren. Via deze gemeentepagi-
na’s, www.bronckhorst.nl, allerhan-
de gesprekken en bijeenkomsten 
etc. Veel inwoners zijn ook actief op 
sociale media, zoals facebook en 
twitter. Daarom is de gemeente ook 
hier te vinden.

Volg ons op twitter
@gem_bronckhorst

of vindt ons leuk op facebook
www.facebook.com/

gemeentebronckhorst
en weet wat er speelt bij de

gemeente!

Volg de gemeente op sociale media



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.

Om de kwaliteit en aantrekkelijkheid 
van de bedrijventerreinen in Bronck-
horst te verbeteren, leggen b en w 
begin 2013 een revitaliseringplan 
voor de terreinen voor aan de raad. 
Met dit plan wil de gemeente de be-
drijventerreinen zelf en het vestigings-
klimaat van bedrijven in Bronckhorst 
versterken. Het plan is onderdeel van 
een regionale aanpak van bedrijven-
terreinen in Achterhoek West. Samen 
met de gemeenten Doetinchem, 
Montferland, Oude IJsselstreek en de 
provincie Gelderland sloot Bronck-
horst hiervoor in 2010 een samen-
werkingsovereenkomst en is een 
stuurgroep gevormd. De provincie 
staat garant voor co-financiering van 
10 miljoen euro voor de vier gemeen-
ten gezamenlijk, mits de revitalise-
ringplannen zijn goedgekeurd door 
de zogenaamde stuurgroep. Bronck-
horst heeft recht op 2 miljoen euro uit 
dit fonds van de provincie. De totale 
kosten voor de complete revitalisering 
in Bronckhorst bedragen 4 miljoen eu-
ro. De overige 2 miljoen euro komen 
voor rekening van de gemeente zelf.

Verbeteringen
De bedrijventerreinen in Bronckhorst 

hebben een aantal knelpunten. 
De afvoer van regenwater blijkt 
onvoldoende. Door vergroting van de 
rioleringbuizen en andere technische 
ingrepen kan dit probleem worden 
opgelost. De groenvoorziening en 
openbare wegen op de terreinen kun-
nen beter, evenals de digitale bereik-
baarheid. Basisvoorzieningen voor 
breedband op de terreinen zijn voor 
veel bedrijven een voorwaarde om 
zich te willen vestigen. In het revitali-
seringplan zijn deze basisvoorzienin-
gen voor breedband opgenomen.

Parkmanagement
Het invoeren van parkmanagement is 
ook onderdeel van het revitalisering-
plan. Via parkmanagement worden 
bedrijven zelf medeverantwoordelijk 
voor de staat van onderhoud van de 
terreinen (schoon, heel en veilig). De 
bedoeling is dat, na een aanloopperi-
ode, de gemeente een deel van haar 
onderhoudstaken (en bijbehorende 
budgetten) aan de parkmanager 
overdraagt. In overleg met de onder-
nemersorganisaties verkennen we 
hoe we het parkmanagement het 
beste vorm kunnen geven.

Revitaliseringplan bedrijventerreinen 
in gemeente

Zo’n zesduizend keer per jaar rukt 
de brandweer uit voor brand in een 
woning. Onvoorzichtig gebruik van 
apparatuur is één van de belangrijk-
ste oorzaken van woningbrand. Ge-
lukkig kunt u zelf veel doen om 
brand in uw woning te voorkomen.

Bijna alle elektrische apparaten 
worden warm bij gebruik. Let vooral 
op apparaten die een ventilator heb-
ben om oververhitting te voorkomen, 
of waarin lucht wordt aangejaagd. 
Als de warmte niet goed weg kan 
door bijvoorbeeld opgehoopt stof, is 
er brandgevaar. Denk aan wasdro-
gers, magnetrons, elektrische 
ovens, mechanische ventilatiesyste-
men, ventilatorkachels, computers, 
laserprinters en haarföhns. Alle ap-
paraten zijn veiliger als u ze schoon-
houdt. Maar pas op, water kan kort-
sluiting veroorzaken. Gebruik daar-
om ook uw tv-toestel niet als bijzet-
tafel; zet er geen bloemenvazen of 
planten op. 

Zet apparaten liever uit dan op 
stand-by 
Als een elektrisch apparaat aan 
staat, worden onderdelen binnenin 
het apparaat heet. Dat geldt voor bij-
voorbeeld de harde schijf van uw 
computer of onderdelen van uw te-
levisietoestel. Als het apparaat op 
stand-by (de slaapstand) staat, blij-
ven die onderdelen warm. De warm-
te kan in combinatie met stof bin-
nenin het toestel brand veroorzaken. 
Bij moderne televisietoestellen is dit 
gevaar minder groot, maar ook uw 
plasma- of lcd-televisie kunt u beter 
helemaal uitzetten. Met het uitscha-

kelen van uw apparatuur bespaart u 
ook nog eens energie. 

Sluit elektrische apparaten ver-
standig aan 
Als u voor een apparaat een kabel-
haspel gebruikt, rol die dan hele-
maal uit. Het nog opgerolde snoer in 
de haspel kan warm worden, en als 
het isolatiemateriaal smelt, kan 
kortsluiting en daardoor brand ont-
staan. Grote stroomverbruikers zo-
als elektrische frituurpannen en 
elektrische kacheltjes kunt u beter 
rechtstreeks op een stopcontact dan 
op een kabelhaspel of stekkerdoos 
aansluiten. Zo voorkomt u overbe-
lasting, kortsluiting en de kans op 
brand. 

Reinig het filter van de afzuigkap 
én van de wasdroger
Maak minimaal eens per drie maan-
den het vetfilter in uw afzuigkap 
schoon of vervang het. Het vet in het 
filter kan vlam vatten als u veel 
kookt of als de vlam in de pan slaat.
Van alle elektrische apparaten ver-
oorzaken wasdrogers het vaakst 
brand. Zorg dat de droger niet 
oververhit kan raken. Dat doet u 
door de filters en eventueel de lucht-
afvoerslang te reinigen. Laat eens in 
de vijf jaar een vakman de hele dro-
ger van binnen schoonmaken. Laat 
de wasdroger niet draaien als u niet 
thuis bent. Uitgebreidere informatie 
vindt u op www.brandweerachter-
hoekwest.nl.

Brandveilig gebruik van elektrische apparatuur

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 18.00 uur, afsluiten Bovenstraat en Onderstraat, tussen de Molenstraat en de Bovenstraat, instellen 
stopverbod Onderstraat, Molenstraat, Veerweg en Bakerwaardseweg, van 10.00 tot 17.00 uur, 
ondernemersgilde Bronkhorst

Pax

 gemeente Bronckhorst, 23 en 30 december 2012 aanwijzen als koopzondagen, Steenderense 
 ondernemersvereniging

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

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 8 november 2012:

Ontvangen op 11 november 2012:

Ontvangen op 12 november 2012:

Ontvangen op 13 november 2012:

Ontvangen op 14 november 2012:

Aanvragen

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

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

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

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Afgegeven op 14 november 2012:

 Jan van Beek endurorit voor motoren, ontheffing verstrekken zwak-alcoholische dranken, 
-

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 14 november 2012:

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tijdelijke verkeersmaatregelen
-

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

-

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)

-

Wet milieubeheer

Voornemen tot uitschrijving GBA

Straatnaamgeving De Kwekerij, Stekweg en Entweg in Hengelo (Gld)

Gemeentelijke regelgeving algemeen

.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

          

 

Van maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur

Grondverzet en machinale bosbouw
o.a. stobbenfrees, bosfrees en versnipperaar

Handel in zand, grond, grind en houtsnippers
Ook het adres voor storten van puin en groenafval.

Bos-, tuin- en parkmachines
Dealer van Etesia, Solo, Tym, Toro en Aspen
* verkoop nieuw en gebruikt
* reparaties
* onderhoud
* winterbeurten
* slijpwerk

Fa. A. Beeftink & Zn.
Joostinkweg 12, Vorden
Tel. 0575 - 55 12 49
info@beeftinkvorden.nl
www.beeftinkvorden.nl

Voor vragen over bos-, 
tuin- en parkmachines kunt 

u contact opnemen met  
Harrie: 06-23711967



KLEURPLATENACTIE
Tijdens de spaarweek in de herfst-
vakantie konden kinderen meedoen 
met een kleurplatenwedstrijd. In de 
categorie 0 tot en met 3 jaar maakte 
Marit Kolkman uit Lochem de mooi-
ste tekening en won daarmee het spel 
Kikker speelt Tikkertje. 

Hidde Kolkman uit Lochem was de 
winnaar in de categorie 4 tot en met 
6 jaar en kreeg een Monopolyspel uit-
gereikt. In de categorie 7 tot en met 9 
jaar waren twee winnaars: Indy Goos-
sens uit Hengelo won Junior Scrab-
ble. Voor Femke Tromp uit Borculo 
was er Rummikub.

SLAGZIN
In de herfst stond sparen niet alleen 
voor kinderen centraal. Ook voor vol-
wassenen was er een actie. Klanten 
konden een bedrag op hun spaarre-
kening storten en de slagzin “Wordt 
mijn inleg verdubbeld dan…” afma-
ken. Daarmee maakten ze kans op 

een verdubbeling van hun inleg tot 
maximaal € 450,=. De jury koos twee 
winnaars: de heer R.A. Freriks uit 
Ruurlo die zijn storting zag verdub-
beld met de zin “Wordt mijn inleg 
verdubbeld dan…goat de pannen 

van ‘t dak!... en kan d’r een dakraam 
weer in!...” en mevrouw I.B.M. Wie-
gerinck-Olyslager uit Ruurlo die de 
zin als volgt afmaakte: “… geeft dat 
de burger moed. Het is toch weer de 
Rabobank die zoiets extra’s doet.”

Winnaars Rabo Spaaracties Vorden 
bekend
Vorden - Op woensdag 14 no-
vember vond de prijsuitreiking 
van de Rabo Spaaracties plaats. 
De winnaars namen op het Ra-
bobank kantoor in Lochem hun 
prijzen in ontvangst variërend 
van de spellen Junior Scrabble en 
Monopoly tot een waardecheque.

Na een kwartier spelen was daar al 
het openingsdoelpunt. Voorstopster 
Rowena Peters slalomde door de de-
fensie van Trias en bekroonde de aan-
val met een doelpunt. 1-0. Trias wist 
niet tot opbouwen te komen en Ratti 
domineerde de wedstrijd. De aanval-
len werden echter nog niet altijd be-
loond met een doelpunt. Ballen op de 
lat en op de paal belemmerde de ver-
groting van de voorsprong. In de 30e 
minuut wist Lianne ten Have zich-
zelf prima vrij te spelen en schoot 
de bal in de touwen. 2-0. Binnen vijf 
minuten werd de voorsprong verder 
uitgebreid. Een voorzet van Mariëlle 
Klein Brinke werd door Els Berenpas 
gecontroleerd en terug gelegd op Li-
anne ten Have. Met de volle wreef 
belandde de bal achter de keepster in 
het net. 3-0. Trias snakte naar de rust 
en in het laatste kwartier voor de rust 
wist Ratti niet meer te scoren.
Na de rust probeerde Trias de draad 
weer op te pakken, maar de moed 
zakte bij vele speelsters in de schoe-
nen toen er meteen na rust gescoord 

werd. Els Berenpas legde de bal breed
op vrije speelster Jessica ten Elshof.
Met volle overtuiging belandde de 
bal in het doel. 4-0. Jessica ten Els-
hof bleek op dreef, nog geen twee
minuten later belandde een mooie
boogbal over de keepster. 5-0. Ratti 
bleef prima combineren. Els Beren-
pas was met een schot op de paal
dichtbij een doelpunt, Lianne ten
Have reageerde alert en tikte de bal 
alsnog binnen. 6-0. De uittrappen 
van de keepster van Trias werden
goed opgevangen en daaruit vloeide 
veelal direct gevaar. Met nog ruim 25
minuten op de klok hield Trias het 
conditioneel niet meer vol en was de
gehele beleving ver te zoeken. Ratti
daarentegen krikte het doelsaldo nog
even op met een viertal doelpunten.
Mariëlle Klein Brinke draaide weg bij
haar tegenstanders en prikte de bal 
vervolgens in het net. 7-0. Een mooie
voorzet van Kelly Peters werd op het
doel geschoten door Els Berenpas en
via de keepster belandde de bal in het
net. 8-0. Een combinatie van Rowena
Peters en Mariëlle Klein Brinke werd
vervolgens op eindstation Els Beren-
pas geplaatst. Zij schoot beheerst de 
9-0 binnen. 9-0. Het slotdoelpunt en
tevens het tiende doelpunt kwam op
naam van Esther Menkveld met een
prachtig afstandsschot bekroonde zij
de wedstrijd. Wederom de winst bin-
nen voor de Ratti dames. 

Aankomend weekend een zondag
rust om vervolgens een daadwerke-
lijke krachtmeting aan te gaan tegen
de nummer twee Lochuizen.

Ratti 1 – Trias 2
Ratti dames nog steeds aan kop!
Kranenburg - Het tweede team van 
Trias uit Winterswijk stond afge-
lopen zondag op het veld tegen-
over het eerste team van de Ratti 
dames. Trias voor aanvang van de 
wedstrijd op een tiende plaats in 
de ranglijst moest op papier een 
makkelijke prooi zijn voor de Rat-
ti dames. Vanaf het eerste fluitsig-
naal dekte Ratti goed kort op de 
man. De dames van Trias werden 
overmand door de daadkracht van 
de Ratti dames.

Na de wedstrijd volgden de felicita-
ties van het bestuur, een champag-
nedouche voor de begeleiders, een 
zegetocht op de kar door Kranenburg 
en een feestelijke en voedzame afslui-
ting in de gezellige kantine van Ratti.
Het doelsaldo van 71 voor en 4 tegen 
is een geweldige prestatie en geeft 
volop vertrouwen voor de tweede sei-
zoenshelft in een hogere klasse. 
Goed gedaan, dame en heren van 
Ratti D1!

Ratti D1 bestaat uit: Bram Klein Ha-
neveld en Joost Bloemendal (trainer/
begeleiding) en de spelers Sander van 

Duin, Pjotr Aartsen, Daan Haccou,
Sander Schot, Siebrand Lichtenberg,
Luuk Sueters, Baukje Wezinkhof,
Douwe Lichtenberg, Ché Bijenhof, Ti-
mo Dimmendaal, Niels Langwerden,
Ruben Wentink, Dio Biljard, Jasper 
van Zeldert, Rowan van Huët en Jur
Dorland.

Ratti D1 Kampioen
Kranenburg - Afgelopen zaterdag 
was het dan zover. Ratti D1 moest 
winnen of gelijkspelen tegen 
Warnsveldse Boys om kampioen 
te worden. In de rust stond Ratti 
al met 5-0 voor. Met mooi samen-
spel en een leuke sfeer werd er 
uiteindelijk 10-0 gewonnen, maar 
het scorebord stopte bij 9…

Deze koopavonden zijn bij de TOP-
1TOYS Sueters in Vorden en TOP-
1TOYS Beuseker in Steenderen op 
dinsdag en vrijdag: 20 & 23 november, 
27 & 30 november en maandag 3 en 
dinsdag 4 december. Op 1 december 
is er in beide winkels gelegenheid om 

met Zwarte Piet op de foto te gaan!
Extra actie: bij aankoop van 15 euro 
aan artikelen tijdens deze speciale 
koopavonden krijgen klanten een 
Gratis ‘Tas vol Verrassingen’ mee. In 
deze Goody Bag zijn kleine verrassin-
gen van de verschillende speelgoed-

leveranciers verzameld. Sinterklaas 
heeft een druk programma. Hij komt 
op 17 november in Nederland aan in 
Roermond en zal nog dezelfde dag 
Vorden aandoen. De goedheiligman 
komt vervolgens op zaterdag 24 no-
vember naar Steenderen.

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

Uitnodiging voor speciale Sinterklaas koopavonden

TOP1TOYS Beuseker Steenderen 
en Sueters Vorden

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

Ans Beuseker (l.) en Angelique Sueters in de Pietenmobiel met het extra TOP1TOYS Sinterklaas koopavonden programma.

Beide dames hebben dit boek samen met Janny van der Molen ge-
schreven. Els van Egeraat verzorgde de illustraties. Het is een boek 
met verhalen over vijftig belangrijke momenten in de geschiedenis 
bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, Erasmus, de Beeldenstorm, de 
watersnoodramp etcetera, etcetera. De lezing begint om 14.00 uur.

Lezing Bruna Vorden
Vorden - Zondag 25 november geven de 
schrijfsters Martine Letterie en Agave 
Kruijssen bij de Bruna in Vorden een 
presentatie van het boek ‘Over vroeger 
en nu. Verhalen bij de canon ‘.

Chjehrando speelde de eerste wed-
strijd en begon direct goed aan de wed-
strijd. De eerste set won hij met 21-17. 
De tweede set begon de tegenstander 
van Chjehrando heel sterk en nam 
de leiding. Chjehrando kwam echter 
goed terug en won uiteindelijk. Niels 
begon heel sterk aan zijn wedstrijd 
en gaf zijn tegenstander geen schijn 
van kans, de tweede set won hij zelfs 
met 21-6. Anne liet haar tegenstand-
ster alle hoeken van het veld zien en 
won relatief makkelijk. Hermien had 
het moeilijker, de eerste set verloor 
ze met 21-19. In de tweede set kwam 
ze fel uit de startblokken en gaf de 
voorsprong niet meer uit handen. De 

derde set werd tevens een prooi voor
Hermien. Chjehrando en Niels begon-
nen hun herendubbel zwak. Gelukkig
wisten ze beide sets wel te winnen. 
Daarentegen begonnen Anne en Her-
mien uiterst gedreven en gaven hun
tegenstandsters geen enkele kans. An-
ne en Niels speelden de eerste mix. Zij
speelden een degelijke partij en won-
nen met 21-11 en 21-16. Chjehrando 
en Hermien hadden het zwaarder.
De eerste set verloren zij met 21-18.
In de tweede set kwamen zij beter in
hun spel, met name Hermien maakte
erg veel punten aan het net, waar-
door deze set werd gewonnen met
21-14. De derde set werd ook gewon-
nen door Hermien en Chjehrando. De
eindstand kwam hierdoor uit op 8-0.
Door deze overwinning op een directe
concurrent voor het kampioenschap
doet het team erg goede zaken. Aan-
komende donderdagavond is de vol-
gende thuiswedstrijd. 
Trefzeker 3 – Flash Vorden 1: 0-8.
Hengelo 3 – Flash Vorden 3: 3-5, Flash
jeugd 2 - Pluumke jeugd 1: 8-0, Di-
dam jeugd 4 –Flash jeugd 3: 1-7, Flash
jeugd 4 - Seepaerd jeugd 1: 5-3.

Flash Vorden 1 doet goede zaken 
tegen directe concurrent!
Vorden - Afgelopen vrijdagavond 
speelde het eerste team van Flash-
Vorden een uitwedstrijd tegen 
Trefzeker uit Dalfsen. Vooraf was 
bekend dat dit een belangrijke 
wedstrijd zou worden, Trefzeker 
stond achter Flash namelijk 2e 
in de tussenstand. Flash speelde 
met Chjehrando Gasper, Niels 
Lijftogt, Anne van Eeuwijk en 
Hermien Oudenampsen.



In de mooie en sfeervolle zalen van 
de Heksenlaak zullen 40 hobbyisten 
uit Twente en de Achterhoek hun 
hobby demonstreren en natuurlijk 
verkopen.
De markt zal volledig in het teken 
staan van de komende feestdagen.  
Zo zal er te zien zijn: Groendecoratie, 
kerstversiering, kerstkaarten, porse-
lein, kaarsen, sieraden, speksteen, 
poppenkleertjes, houtenspeelgoed, 

decoratie voor binnen en buiten en
vele anderen. Deelnemers uit Ruurlo:
Willemien Stern met gebreide sjaals,
Dini te Lintelo met beschilderde kaar-
sen, Rita Roekevisch met Warmte
zakken, Marion Kelly met cupcakes,
Appie Pasman stoelen matten en Dini
Schepers sieraden. 
De beurs is geopend voor publiek van
10.00 uur tot 17.00 uur Voor meer
informatie www.hobbybeurs.com

Grote hobby Wintermarkt 
bij De Heksenlaak in Zwiep

Zwiep - Op 25 november 2012  wordt er voor de achtste keer een grote
winter markt georganiseerd in de zalen van ‘De Heksenlaak’ Zwiepse-
weg 32 te Barchem.

Thijs: ‘Natuurlijk hartstikke blij, 
maar er is nog niet getekend, we 
moeten nog onderhandelen over 
de inhoud van het contract, maar 
ik denk wel dat het goed komt’, zo 
zegt hij. Eerder dit jaar maakte AA 
Drink bekend te willen stoppen met 
de vrouwenploeg. Die beslissing heeft 
mede te maken met de economische 
situatie waar ook de wielersport de 
gevolgen van ondervindt. Thijs van 
Amerongen rijdt sinds 2010 voor AA 
Drink en is richting toekomst posi-
tief gestemd. Thijs: ‘ Voor mijn ge-
voel heb ik de afgelopen winter weer 
een goede stap gezet en over de circa 
twaalf wedstrijden die ik tot dusver 
in dit seizoen heb gereden, heb ik een 
positief gevoel overgehouden. Ik ben 
nu 26 en mijn goede jaren moeten 
nog komen’, zo zegt Thijs die tussen 
de verschillende wedstrijden door 
regelmatig rondom zijn woonplaats 
Vorden traint of in Twente waar zijn 
vriendin woonachtig is.
Ter voorbereiding op het huidige 
crossseizoen reed Thijs van Ameron-
gen in juli een driedaagse ATB wed-
strijd in het Zillertal (Oostenrijk) 

waar hij op een keurige zesde plaats 
eindigde. Intussen heeft hij ook al 
een paar wereldbeker- wedstrijden 
achter de rug, waarbij een 9e plaats 
in Pilzen. De KNWU heeft dit seizoen 
voor de Nederlandse veldrijders een 
merkwaardige eis op tafel gelegd. Wil 
men mee kunnen doen aan de we-
reldkampioenschappen veldrijden, 
die in februari 2013 in Amerika in 
Louisville in de staat Kentucky wor-
den gehouden, dan dienen de cou-
reurs tijdens de wereldbeker- wed-
strijden tenminste één keer ‘top- acht 
‘ te hebben gereden ! Thijs: ‘ Inder-
daad een vreemde regel. Tot nu toe 
heeft alleen Lars van Haar de limiet 
gehaald. De eis van de KNWU heeft 
waarschijnlijk te maken met de kos-
ten van de trip naar Amerika. Vorig 
seizoen was de eis een zestiende plek.
Er zijn nog 5 wereldbeker- wedstrij-
den te gaan. Ik doe mijn uiterste best 
om één of meerdere keren bij de 
beste acht te finishen’, zo zegt Thijs 
van Amerongen optimistisch. Begin 
2013 wordt in de omgeving van Til-
burg het Nederlands kampioenschap 
veldrijden verreden. Voor Thijs lastig 

om het huzarenstukje van afgelopen 
seizoen (een tweede plaats)te herha-
len. Dat gebeurde toen in een ‘win-
derig ‘ Huybergen, onder de rook van 
Bergen op Zoom. Lars Boom werd die 
dag voor de ‘zoveelste keer ‘ kampi-
oen van Nederland. De Brabander , 
inmiddels al enkele jaren wegrenner, 
rijdt in de wintermaanden altijd een 
aantal crosswedstrijden om zijn con-
ditie op peil te houden. 
Ook het komende NK is Lars Boom de 
torenhoge favoriet, niet in het minst 
omdat hij een thuiswedstrijd rijdt. 
Thijs van Amerongen: ‘ Uiteraard is 
Lars favoriet. Bovendien is het snelle 
zanderige parcours niet al te moeilijk. 
Voor mij een nadeel want ik cross lie-
ver op een zwaar parcours. Het is niet 
zo dat ik mij al bij voorbaat bij een 
overwinning van Lars Boom neerleg. 
Ik ga er wel voor’, zo zegt Thijs vol 
overtuiging. Behalve de NK en WK 
en de wereldbeker- wedstrijden rijdt 
Thijs van Amerongen ook nog tal van 
andere wedstrijden. Op dit moment 
staat Thijs wat de UCI ranking betreft 
op plek 17. In de strijd om de wereld-
beker op plek 10, in de Super Prestige 
op plaats 13 en wat betreft de Bpost 
bank Trofee op de zesde plek. Thijs 
tot slot: ‘ Er zijn in totaal nog onge-
veer 25 wedstrijden te gaan. Ik hoop 
wat dat betreft nog een aantal goede 
uitslagen neer te zetten’.

AA Drink heeft vertrouwen in Vordenaar

Thijs van Amerongen: 
‘Blij met contractverlenging’
Vorden - Thijs van Amerongen heeft van zijn sponsor AA Drink te 
horen gekregen dat het bedrijf zijn contract dat loopt tot april 2013, 
met nog een jaar te willen verlengen. AA Drink dat twee veldrijders 
onder contract heeft, wil ook het contract met de Belg Bart Aernouts, 
dus ploeggenoot van Thijs met nog een seizoen verlengen.

Verschillende bedrijven en personen 
uit ons dorp hebben zich afgelopen 
tijd belangeloos ingezet om de ruim-
te op te knappen. Hiervoor is St. KZV 
i.o. hen zeer erkentelijk. Zo is door 
de eigenaar ProWonen de kapotte 
etalageruit vervangen, heeft Schil-
dersbedrijf Boerstoel de verf voor het 
interieur ter beschikking gesteld en 
zijn Bert Colenbrander en Sebastiaan 
Brinkhorst, met advies van Lenie Su-
ter, aan de slag gegaan.

OPENINGSTIJDEN OT:
Zaterdag 24 en zondag 25 november; 
zaterdag 1 en zondag 2 december 
en zaterdag 8 december: steeds van 
13.00 tot 17.00 uur
Op KunstZondagVorden 9 december: 
van 11.00 tot 17.00 uur

WAT IS ER TE ZIEN IN DE OT?
Hedendaagse beeldende kunst en 
vormgeving, waaronder abstracte
schilderkunst, tekeningen, design, 
sieraden, objecten in diverse materi-
alen, beelden in brons, fotografie en
glaskunst.

Dit alles gepresenteerd op een locatie
waar de kunst tot haar recht komt. 

Door deze OverzichtsTentoonstel-
ling heeft u als bezoeker van KZV 9
december a.s. de gelegenheid u ruim
van tevoren te oriënteren wat er op 
de verschillende locaties te zien is en
de route naar eigen interesse samen
te stellen. www.kunstzondagvorden.
nl KunstZondagVorden heeft ook een
eigen facebookpagina.

KUNST “proeven” in 
OverzichtsTentoonstelling 
KunstZondag Vorden

Vorden - Vorden is een kunstlocatie rijker. Het pand Dorpsstraat 9 dat
in september jl., na jarenlange leegstand, zonder opknapbeurt door
St.KZV i.o. in gebruik werd genomen, is omgetoverd tot een strakke
expositieruimte. Hier zijn de komende weekends kunstwerken te zien
van alle aan KunstZondagVorden van 9 december a.s. deelnemende 
ateliers en galeries.

DUBBELCONCERTEN MET 
BEKENDEN
Verleden jaar heeft de band een live-
dvd uitgebracht, waarop de Vordense 
Mieke Polman als gastzangeres twee 
nummers mee zingt. Sinds het uit-
komen van de dvd hebben de man-
nen niets te klagen over gebrek aan 
belangstelling; dubbelconcerten met 
buitenlandse bekenden zoals de Ame-
rikaanse blues-resonator-virtuoos 
Eric Sardinas, optredens door het he-

le land en met regelmaat is de band 
live te zien en te beluisteren geweest 
op radio en TV.

GROTE ZALEN
Sindsdien spelen ze niet alleen in ca-
fés maar ook in grotere zalen zoals 
De Gigant, Het Witte theater en de 
Leidsche Gehoorzalen. “Het maakt 
ons echt niet uit waar we spelen, als 
we maar kunnen spelen want dat is 
onze passie. Het spelen in grote za-

len heeft als voordeel dat alles, tot en 
met uitstekende kleedkamers, goed 
geregeld is maar er gaat niets boven 
het spelen in een kleine kroeg met 
een enthousiast publiek”. De band 
is druk bezig met het schrijven van 
eigen werk en het is de bedoeling dit 
volgend jaar op een CD vast te leggen.

OPTREDEN IN DUITSLAND
Cry Wolf Blues Band bestaat uit: 
Hans Morelis, zang en gitaar, Bosco 
Streumer, bass en backing vocals en 
René Heus, drums. De bandleden ko-
men oorspronkelijk respectievelijk 
uit Rotterdam, Utrecht en Amster-
dam waar ieder hun eerste schreden 
op muzikaal gebied gezet hebben. Na 
in allerlei bands gespeeld te hebben 
keerden ze drie jaar geleden weer te-
rug naar hun oorspronkelijke passie; 
de blues en de bluesrock.

Het kon daarom niet uitblijven dat 
ze elkaar in het oosten van het land, 
waar ze inmiddels geruime tijd wo-
nen, wisten te vinden en de ‘Cry Wolf 
Blues Band’ was een feit. Eind van dit 
jaar gaat de band letterlijk, zij het be-
scheiden, de grenzen verleggen; een 
eerste optreden in Duitsland.

ARTIKEL IN MUSICMAKER
Het belooft een mooie eind van de 
middag, begin van de avond te wor-
den in eetcafé De Slof aan de Dorps-
straat 34 te Vorden! Mocht je nog 
twijfelen… bezoek dan de site van de 
band waarop een trailer staat van de 
DVD, actiefoto’s en een artikel van 
vier pagina’s over de band, onlangs 
verschenen in ‘Musicmaker’“, 
www.crywolfbluesband.nl

Bluesrock met Cry Wolf Blues Band 
in eetcafé De Slof Vorden

Vorden - De bekende bluesrockformatie Cry Wolf Blues Band verzorgt 
zondag 25 november een bijzonder optreden in eetcafé De Slof in Vor-
den. Vanaf 17.00 uur zal de driemans bluesrockformatie eigen bewer-
kingen brengen van nummers van o.a. Stevie Ray Vaughn, Rory Gal-
lagher, Jimi Hendrix, Gary Moore en oude bluestraditionals.

Tijdens deze avond worden zij op een ontspannen en nu 
en dan ludieke wijze wegwijs gemaakt in hun nieuwe 
woonomgeving. 

Welke verenigingen zijn er bijvoorbeeld en wat zijn de 
lokale tradities? Ook is er een filmpresentatie over het 
heden en het verleden van de twee woonkernen. 

Het is voor de tweede maal dat de werkgroep Saamhorig-
heid van Dorpsbelang Wichmond-Vierakker deze avond 
organiseert. Een en ander vindt plaats in het Ludgerus-
gebouw aan de Vierakkersestraatweg 37 in Vierakker.

Inburgeringscursus nieuwe bewoners 
Vierakker/Wichmond
Wichmond - Dorpsbelang Wichmond-Vierakker 
organiseert op donderdagavond 22 november a.s. 
een informatie-/kennismakingsavond voor nieuwe 
bewoners.
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Voor bassist Willem Terhorst en gi-
tarist Jan Wilm Tolkamp wordt het 
dus een thuiswedstrijd. ,,Altijd extra 
leuk, spelen voor eigen publiek”, al-
dus Tolkamp.
De Achterhoekse rocktrots Normaal 
stond decennialang synoniem voor 
dampende feesttenten en rondslin-
gerend bier. Het deed dan ook wat 
onwezenlijk aan toen begin 2000 Ben 
en zijn mannen hun intrek namen in 
het theater. Van het rondslingerende 
bier en stro en de kolkende mensen-
menigtes naar de sereniteit van de 
schouwburg. Høken op het pluche…
Maar Normaal kreeg er binnen de 
kortste keren een nieuw publiek bij. 
Ook al omdat Normaal zich muzikaal 
van een andere, wat rustigere kant, 
laat zien. En bovendien laat horen 
dat het meer in z’n mars heeft dan 
alleen boerenrock. Tijdens de hui-
dige theatertour vormt de laatste cd 
‘Halve soul helemaal høken’ de rode 
draad. Een album dat, zoals de naam 
al doet vermoeden, in het teken staat 
van soul. ,,Maar dan soul in de breed-
ste zin van het woord. Van jazzy of 
blues-soul tot hele stevige rocksoul”, 
licht Ben toe. Het album kon rekenen 
op lovende kritieken en recensies. 

Met dank ook aan de productieve zo-
mer die Jolink beleefde. Dat had alles
te maken met zijn goede gezondheid.
Nadat Jolink vorig jaar veel hinder
ondervond van zijn aangeboren ast-
ma, ging het het afgelopen jaar juist
uitzonderlijk goed. ,,Het is lang gele-
den dat ik zó productief ben geweest.
’t Was zelfs mijn creatiefste periode
sinds de jaren ’67-’68 toen ik mijn
afstudeerwerkstuk ‘Ik Ben’ maakte.”
De nieuwste theatertour wordt heel
bijzonder. Ben maakte samen met
enkele bevriende kunstenaars schil-
derijen die tijdens de Soultour dienen
als decorstuk. ,,Ieder liedje krijgt zijn
eigen schilderij. Het idee om muziek,
beeldende kunst en literatuur samen
te laten komen, had ik al in mijn stu-
dententijd. Die grote artistieke wens
komt nu dus eindelijk uit.”

Overigens wordt de Soultour de laat-
ste in een lange rij. ,,Niet dat we nooit
meer in het theater optreden, maar
voortaan zijn het alleen nog afzon-
derlijke optredens en dus niet meer
zo’n hele tour. Waarbij we wat be-
treft het aantal shows uiteraard zorg-
vuldig rekening houden met mijn
gezondheid.”

En wat de Veldtochten betreft, kun-
nen de høkers opgelucht ademhalen.
Die komen er ook in 2013. ,,Al zal ook
hier mijn gezondheid van invloed
zijn op het aantal optredens. Wat ons
betreft staat echter een ding als een
paal boven water: Normaal mag dan
misschien wat gas terugnemen, we 
blijven gewoon høken.”

SHOWS IN DE BUURT DIE NOG 
NIET ZIJN UITVERKOCHT:
31-01-2013:  Zutphen, 
 Theater Hanzehof
07-02-2013:  Winterswijk, De Storm
08-02-2013:  Winterswijk, De Storm
15-02-2013:  Doetinchem, 
 Schouwburg Amphion
16-02-2013:  Doetinchem, 
 Schouwburg Amphion

Meer info: www.normaal.nl

Ben Jolink ziet artistieke wens 
in vervulling gaan met Normaal

Achterhoek - Het is de laatste theatertour van Normaal. En het be-
looft op voorhand de allerbeste te worden. Een theatershow waarin
voorman Ben Jolink zijn grote artistieke droom ziet uitkomen. ,,Een
wens die dateert vanuit mijn studententijd…” Met twee Aaltenaren in
de gelederen komt Normaal zaterdag 24 november naar streektheater
De Pol in Aalten.

Normaal hier in actie tijdens de Zwarte Cross 2012.  Foto: Koos Groenewold

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Lullemeier
 B. Göttengat.
 C. Verspöllen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Josefien Steffens (wethouder Bronck-
horst), Foppe Atema (directeur Go-
ma), Marianne te Linde (Platform On-
derwijs en Arbeidsmarkt) en Wilma 

Elbertsen (VNO-NCW Achterhoek) 
waren naar de school aan Frans 
Halsstraat gekomen om Kim te fe-
liciteren. De 11 jarige Kim Maalder-

ink is leerling van groep 8. De prijs 
betreft een bezoek aan Space Expo in 
Noordwijk en een VIP arrangement 
voor het hele gezin (4 personen) op 
die dag. De prijs werd overhandigd in 
de vorm van een groot bord. De prijs-
uitreiking was een grote verrassing 
voor alle kinderen van groep 8 en 
voor Kim zelf. Haar mede-leerlingen 
kregen een prachtige voetbal als aan-
denken.

Techniekdag Bronckhorst

Prijsuitreiking in Zelhem

Zelhem - Tijdens de onlangs gehouden techniekdag in de gemeente 
Bronckhorst konden leerlingen van de basisscholen een antwoordbon 
inleveren. Daaruit is een prijswinnaar getrokken. Winnaar werd Kim 
Maalderink leerlinge van de Jan Ligthartschool te Zelhem. De prijs-
uitreiking was op donderdagmorgen 15 november in de klas van de 
gelukkige.

Dasha Beltiukova (1980) kreeg al in 
1987 piccolo- en dwarsfluitles bij pro-
fessor Nina Avramenko aan het Mu-
ziekcollege in Minsk. In 1990 maakte 
zij haar debuut als soliste, begeleid 
door het ‘Belarussisch’ kamerorkest 
in het concertgebouw van Minsk en 
in 1995 won zij de tweede prijs tijdens 
het internationale muziekconcours 
voor jonge muzikanten in Rusland. 
Zij vervolgde haar studie en nam in 
dezelfde periode deel aan verschillen-
de internationale muziekwedstrijden 
in Duitsland, Engeland en in Neder-
land bij de ‘Holland Music Session’ 
aan ‘Masterclasses’ van beroemdhe-
den als Aurele Nicolet, Peter-Lukas 
Graf, Trevor Wye, Rien de Reede en 
nog vele anderen. Zij werd een groei-
ende bekendheid in Belarus (Minsk) 
en diverse TV en radio-opnames wer-
den van haar concerten gemaakt. In 
2000 studeerde zij aan het Conserva-
torium te Amsterdam bij Professor 
Harry Starreveld en sinds 2006 is zij 
ook te beluisteren op de Nederlandse 
radio en TV. Zij wordt een’“echt po-
diumbeest’ genoemd, een bijzonder 
getalenteerde fluitiste met een heel 
eigen muzikale stijl.
 
Ksenia Beltiukova (1986) begon op 
zesjarige leeftijd met vioollessen en 
werd al gauw toegelaten tot een spe-

ciale school voor jonge getalenteerde 
musici. Zij kreeg les van Lilia Um-
nova en Natalia Lapshina. Regelmatig 
trad zij op met het Philharmonisch 
orkest van Belarus. In 2003 won zij 
de tweede prijs bij het internationale 
vioolconcours in Minsk en in 2005 de 
tweede prijs bij het Nationale Prin-
ses Christina Concours. Ook in New 
York in ‘The Carnegie Recital Hall’ 
heeft zij meerdere malen het publiek 
betoverd. Ksenia Beltiukova is een 
uitgesproken viooltalent met een in-
drukwekkende technische bagage. 
Zij wordt ‘het meisje met de gouden 
klank’genoemd, dat haar viool laat 
zingen, zieden en zuchten!
Vital Stahievitch is een zeer begaafde 
pianist. Zijn muzikale carrière begon 
ook in Minsk, waar hij studeerde aan 
het Muziek College en de Nationale 
Muziekacademie bij Zoya Kachars-
kaya. Op zestienjarige leeftijd al, won 
hij de tweede prijs bij de internatio-
nale Stasys Vainiunas Pianowedstrijd 
in Vilnius (Litouwen) en trad op als 
solist in Europa en de Verenigde Sta-
ten. Om maar een paar landen te 
noemen waar hij optrad : Engeland, 
Duitsland, Frankrijk, Nederland, 

België, Mexico, Noorwegen, Grieken-
land, Rusland, Litouwen en Portugal. 
Meerdere prijzen wist hij in de wacht 
te slepen bij diverse pianoconcoursen 
in b.v. Antwerpen, in Taranto (Italië) 
bij Arcangelo Speranza en het Chopin 
Pianoconcours in Marianske Lazne 
(Tsjechië).
 
TROTS
Over deze drie jonge talenten kunnen 
bladzijden vol geschreven worden, 
want zij hebben zich al overal in de 
wereld bewezen. Maar als men nog 
meer wil weten, dan kan men op hun 
eigen websites nog meer over hen le-
zen. De KunstKring Ruurlo is er trots 
op dat dit schitterende trio in Ruurlo 
komt optreden en nodigt iedereen 
van harte uit getuige te zijn van hun 
betoverende spel. Ksenia en Vital Bel-
tiukova mochten in het kader van 
het concours ‘de Vriendenkrans/het 
debuut’ in 2010 op elf grote podia 
in Nederland optreden. Als men ook 
(klein)kinderen wil laten meegenie-
ten van het optreden van dit mag-
nifieke jonge drietal breng hen dan 
mee. Zij kunnen tot en met 12 jaar 
gratis naar binnen. 

Kaarten in de voorverkoop zijn voor 
17,50 euro te verkrijgen bij de beken-
de verkoopadressen en via de website 
www.kunstkringruurlo.nl.

Liefhebbers van klassieke muziek opgelet

Trio Beltiukova treedt op in 
‘t Kulturhus Ruurlo
Ruurlo - De jonge musici van Trio 
Beltiukova zullen de liefhebbers 
van klassieke muziek zondag 
2 december heerlijk laten weg-
dromen bij hun concert. Het op-
treden begint om 15.30 uur en 
bestaat uit een afwisselend pro-
gramma met werken van o.a. Pro-
kofiev, Bach, Poulenc, De Falla en 
Schubert.Trio Beltiukova wordt 
gevormd door de zusjes Dasha en 
Ksenia Beltiukova en de pianist 
Vital Stahievitch. Alle drie zijn 
zij afkomstig uit Minsk (Wit-Rus-
land). Zij begonnen op jeugdige 
leeftijd met hun muzikale oplei-
ding. De vader van de zusjes is 
een in Wit-Rusland zeer bekende 
en gewaardeerde componist. Van 
zijn hand wordt ook een compo-
sitie gespeeld. Hun moeder is pi-
aniste en hun broer is zanger en 
pianist.

Toldijk - Uitslag van de vijfde 
competitieavond in de tweede 
ronde van Bridgeclub Bronk-
horst gespeeld op 15 november 
2012 te Toldijk.

A-lijn: 1. Dick Brinkman & Hans Dek-
ker 59,03 %; 2. An Wortel & Nel Hen-
driks 55,90 %; 3. Diny Hartelman & 
Hans Jansen 55,56 %.
B-lijn: 1. Jos Jehee & Theo Geurts 
62,20 %; 2. José & René Winkelman 
61,01 %; 3. Gerda van Onna & Harrie 
Pelgrom 55,65 %.
C-lijn: 1. Marietje Geurts & Greet Jan-
sen 65,00 %; 2. Hermien Koenders & 
Mies van Zadelhoff 64,50 %; 3. Riet 
Niesink & Riekie Nieuwenhuis 63,00 
%.

Woensdag 21 november 2012 is de 
zesde en daarmee laatste speelavond 
van de tweede competitieronde.

Vooral de C-lijners trokken dit keer, 
met hun scores boven de 60%, de 
aandacht naar zich toe! Zij die op 
degraderen staan kunnen deze laat-
ste avond nog goed gebruiken om 
dat te voorkomen. Van Harte succes 
gewenst. Aandacht wordt verder ge-
vraagd voor de eerstvolgende speel-
avond, die nog voor één keer op de 
woensdagavond plaats vindt. 

Afmelden met een sms of door te bel-
len naar 06-28633453 (inspreken lukt 
niet!) of mailen naar 
bcbronkhorst@hotmail.nl.

B R I D G E N



Als sinds 2007 zijn bij Inhetgroen 
mensen van Delta gedetacheerd. In 
2010 is dit aantal fors uitgebreid. On-
der leiding van Freddie Evers is Inhet-
groen als eerste bedrijf een strategi-
sche samenwerking aan gegaan met 
Delta Groenbouw. Tien medewerkers 
van Delta zijn als groep gedetacheerd. 
In 2012 kwam er een tweede groep 
van tien medewerkers bij. Inhetgroen 
slaagt erin de medewerkers van Delta 
te motiveren en hen in een leerrijke 
omgeving verder te ontwikkelen. On-
danks deze belangrijke inspanningen 
ging de Delta Award 2012 aan het 
Baakse bedrijf voorbij.
Die trofee kwam donderdag 15 no-
vember in handen van Rixt Jensman 
van Sutfene uit Zutphen. Anderhalf 
jaar geleden raakten Jensma en Can-
trijn in gesprek over hoe beide orga-
nisaties elkaar konden versterken in 
hun doelstellingen. Delta heeft als 
primaire taak mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt te ont-
wikkelen naar zo regulier mogelijk 
werken. Sutfene wil kwalitatief goe-
de zorg leveren waarbij de aandacht 
voor de cliënten centraal staat. De 
Deltamedewerkers bij Sutfene zijn 
een goede aanvulling op de werk-
zaamheden van de zorgmedewerkers 
die zo meer tijd kunnen besteden 

aan zorgtaken. De Deltamedewer-
kers verzorgen bijvoorbeeld het ver-
voer van cliënten naar activiteiten of 
een behandelruimte (met een mooi 
woord cliëntentransport) of begelei-
den spelletjes in de huiskamers waar-
bij een-op-eenaandacht met cliënten 
mogelijk is.

WAAROM DE DELTA AWARD?
Om Sw-medewerkers een zo regu-
lier mogelijke arbeidsplek op de ar-
beidsmarkt te kunnen aanbieden, 
zoekt Delta de samenwerking met 
werkgevers. Door mee te werken in 
een reguliere organisatie groeien me-
dewerkers. Zij doen werkelijk mee 
in de maatschappij en hebben het 

gevoel er toe te doen. Met de Delta 
Award toont Delta haar waardering 
aan werkgevers die op een uitzonder-
lijke wijze vorm geven aan een sa-
menwerking met Delta en aan maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men. Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen, What’s in it for me? 
De Businessdag van Delta was zeer 
goed bezocht. Werkgevers van bedrij-
ven en instellingen uit de regio kon-
den zich door deelname aan diverse 
workshops laten inspireren tot het 
bieden van werk aan medewerkers 
met een grote afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt om zo win-winsituaties 
te creëren en invulling te geven aan 
sociaal ondernemen.

Hovenier Inhetgroen uit Baak 
grijpt naast Delta Award 2012
Zutphen - Zorginstelling Sutfene 
uit Zutphen heeft de Delta Award 
2012 gewonnen. Walter Cantrijn, 
algemeen directeur van Delta, 
overhandigde de prijs aan Rixt 
Jensma, manager stafdiensten bij 
Stichting Sutfene. Dit gebeurde 
tijdens de Delta Businessdag op 
15 november met als titel “MVO 
What’s in it for me?” Naast Sut-
fene waren ook hovenier Inhet-
groen uit Baak en het bedrijf Fer-
rocal uit Brummen genomineerd.

Hovenier Inhetgroen uit Baak werd wel genomineerd voor de Delta Award 2012, maar 
moest de prijs op 15 november voorbij laten gaan aan zorginstelling Sutfene.

Anne von Drehle geeft in haar Ate-
lier KUNSTzin in Steenderen teken- 

en schilderles. Op vier dagdelen in de
week zijn cursisten bij haar aan het
werk en vervaardigen in verschillen-
de technieken mooie teken- en schil-
derwerken. Voor meer informatie:
www.atelierkunstzin.nl

Deze maand zijn de werken van An-
ne von Drehle te bezichtigen, tijdens
de openingstijden van de bibliotheek.

Expositie Anne von Drehle 
in bibliotheek
Hengelo - Deze maand exposeert 
Anne von Drehle haar werk in bi-
bliotheek Hengelo Gld. In 1998 is 
zij afgestudeerd als Kunstzinnig 
Therapeut aan de Academie ‘De 
Wervel‘ in Zeist. Sindsdien is zij 
een actieve kunstenaar.

Zijn worsteling met het leven en met 
God. Waarom? Zo klinkt uit de mond 
van Job en zo klinkt uit de mond van 
zovele mensen die te maken krijgen 
met lijden, met pijn en verdriet. Waar-
om treft het kwaad goede mensen? En 
hoe werd Job afgebeeld in de loop der 
eeuwen, welke beelden komen naar 
voren, hoe zien wij Job? En hoe werd 
Job afgebeeld in de loop der eeuwen, 

welke beelden komen naar voren, hoe
zien wij Job? We laten ons op donder-
dagavond 22 november meenemen
door het Bijbelboek Job als een spie-
gel voor eigen vragen en twijfels, voor
mensen van alle tijden en plaatsen.
Een avond in woord en beeld, geleid
door ds. Christien Ferrari. 

Deze avond is een aanbod in het ka-
der van Inspiratie & Ontmoeting van
de gezamenlijke kerken in Hengelo
en wordt gehouden in Ons Huis aan
de Beukenlaan 30 in Hengelo Gld. De
aanvang is om 20.00 uur. Een vrije 
gift bij de uitgang wordt gewaar-
deerd. U bent van harte welkom. De
contactpersoon Inspiratie & Ontmoe-
ting is Ted Willems, tel. 0575-461982.

Donderdag 22 november
Waarom? Over Job en het lijden
Hengelo - De eeuwen door heb-
ben mensen zich herkend in de 
Bijbelse figuur Job. Zijn lijden, de 
rampen die zomaar in zijn leven 
komen. Maar ook de vragen die 
Job stelt aan God, zijn boosheid 
en toch ook zijn aangevochten 
vertrouwen.

Stef Burger uit Hengelo 
wint ICT Award

Hengelo - Stef Burger uit Hengelo wint de ICT Award in de catego-
rie Climbers. Stef kwam van de Practicon en volgt op het Graafschap
College de ict-opleiding. Hij klom van niveau 2 naar niveau 3, en dit
alles op eigen kracht en doorzetting! Hij maakt zelf kans om door te 
stromen naar niveau 4. Zijn presteren is niet onopgemerkt gebleven. 
Afgelopen donderdag kreeg hij een studiebeurs van 2.500 euro uitge-
reikt in Den Haag.

Super Stef, Gefeliciteerd!

Stef Burgers, rechts, neemt de prijs in ontvangst.

Voorzitter Berns ging in op de vele 
verdiensten van de jubilarissen en 

overhandigde hen de bijbehorende 
attenties en een boeket bloemen. Ook 

de aanwezige partners werden in de 
huldiging betrokken. Ria Scholten is 
25 jaar bestuurslid. 

Hans Hermans is 25 jaar lid en Gerard 
Willemsen 50 jaar. Eugène Piron en 
Harrie Rouwenhorst zijn beiden 12,5 
jaar lid van vogelvereniging Exokan.

Jubilarissen bij vogelvereniging 
Exokan

Keijenborg - Vooraf aan de opening van de jaarlijkse vogeltentoonstel-
ling van Exokan in dorpshuis De Horst in Keijenborg werden afgelo-
pen vrijdag zes leden gehuldigd. De jubilarissen werden toegesproken 
door voorzitter Evert Berns die zelf ook werd gehuldigd. Berns was 
veertig jaar bestuurslid.

De jubilarissen van Exokan. Tweede van links voorzitter Evert Berns die veertig jaar in het bestuur zit.

De eerstvolgende avond is woensdag 28 november 2012, 
aanvang 19.15 uur in de kantine van S.V. Steenderen aan 
de Prins Bernhardlaan 7 in Steenderen.

Kaarten S.V. Steenderen
Steenderen - Iedere laatste woensdag van de maand 
wordt er door de activiteitencommissie van S.V. 
Steenderen een kaartavond georganiseerd.

DVO was al gewaarschuwd. Pegasus 
stond wel onderaan, maar zou be-
paald niet zwak zijn. Dat bleek al snel 
in de 1e set. DVO had steeds een kleine 
voorsprong, maar wist geen afstand te 
nemen. Na 23-21 leek de 1e set bin-
nen, maar Pegasus kwam terug. En 
waar eerder dit seizoen DVO in span-
nende sets de beslissende punten bin-
nen wist te halen, lukte dat zaterdag 
niet. Met 23-25 ging de set verloren. In 
de 2e set speelde DVO onder de maat. 
Een gat van 6 punten kon niet worden 
ingelopen. Zowel aanvallend als verde-
digend was Pegasus sterker en was het 
logisch dat de ploeg uit Nijmegen met 
19-25 wist te winnen. Aan een 0-2 ach-
terstand is DVO inmiddels gewend en 
het publiek ging er voor zitten. In de 
3e set moest het gebeuren. Zelfs bij 12-
18 wist iedereen: het kan nog steeds. 
En zowaar, DVO kwam opnieuw te-
rug. Nadat het team zich terugvocht 
van 22-24 naar 24-24 leek het op weg 
die belangrijke 3e set te pakken. Het 
lukte echter maar niet het winnende 

punt te slaan. Twee ‘matchpoints’
werden door eigen fouten verspeeld
en uiteindelijk won Pegasus met 28-
30. Daarmee was de wedstrijd al ge-
lopen, want Pegasus had nu een 0-3
voorsprong. In de 4e set probeerde
DVO de eer te redden en toch nog 
een punt te pakken, omdat elk punt
telt in deze sterke tweede divisie. Een
paar maal nam DVO een kleine voor-
sprong, maar Pegasus bleek erg taai
deze middag. Aan het eind stond DVO
weer met lege handen en verloor met
23-25. De eerste thuisnederlaag was
een feit en het moet jaren geleden
zijn geweest dat dit met 0-4 gebeurde.
De sprong naar de top mislukte, maar
DVO staat nog steeds goed in de mid-
denmoot. Deze wedstrijd moet maar
snel vergeten worden om zaterdag in
de uitwedstrijd tegen Set Up 2 (sport-
hal De Schalm, Ootmarsum, 15.00
uur) de draad weer op te pakken.
Want dat DVO voor geen enkele te-
genstander onder hoeft te doen, heb-
ben we eerder gezien.

Eerste thuisnederlaag DVO D1
Hengelo - Het scenario leek perfect. Na een reeks van vijf overwinnin-
gen kon DVO bij winst op Pegasus stijgen naar een 3e of misschien wel
2e plek. Het werd een teleurstelling en DVO leed de eerste thuisneder-
laag van het seizoen.
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De heer Molendijk organiseert twee 
keer per jaar een veiling van oude / 
antieke boeken en was organisator 
van diverse boekenmarkten in den 
lande, zoals de Veluwse boekenmark-
ten. Verder kan advies worden gege-
ven tot verkoop of restauratie van 
oude boeken, Bijbels etc. Bijzondere 
stukken komen meestal in aanmer-
king voor een veiling. Ook het opstel-
len van een taxatierapport voor de 
verzekering is mogelijk.
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de 
hand van bewijsmateriaal uit re-
cent verschenen veilingcatalogi. Een 
nauwkeurige vaststelling van de 
waarde van boeken is afhankelijk van 
de druk en van de staat waarin het 
boek verkeert. Met enige regelmaat 
komen er op dit soort taxatiedagen 
uiterst zeldzame werken voor de dag 
en soms duiken zelfs geheel onbeken-
de boeken op.

Regelmatig taxeert Molendijk op
uitnodiging in musea, bibliotheken,
kerken en op monumentendagen. De
belangstelling is overwegend groot
op dergelijke dagen. Inmiddels heeft
Arie Molendijk meer dan 1000 taxa-
tiedagen op zijn naam staan. Er is
voldoende parkeergelegenheid in de
omgeving en de koffie staat klaar. Er
wordt entree gevraagd aan de taxatie-
tafel.

Plaats: Bronkhorst, Herberg De Gou-
den Leeuw, Bovenstraat 2, telefoon
(0575) 451231. Datum en tijd: Don-
derdag 29 november van 13.00 - ca. 
16.00 uur. Inlichtingen bij het An-
tiquariaat A.C. Molendijk, telefoon
(010) 4667164 of (06) 51950097 of per
mail info@molendijkboeken.nl (niet 
voor taxaties).

Herberg De Gouden Leeuw in Bronkhorst

Taxatiedag Oude Boeken, Bijbels 
en Ansichtkaarten Bronkhorst

Bronkhorst - Donderdag 29 november van 13.00 – ca. 16.00 uur opent
Herberg De Gouden Leeuw, Bovenstraat2 in Bronkhorst haar deuren
voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal
deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften, kloosterboeken en
of oude Bijbels voor het publiek op hun waarde schatten. Molendijk is
vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)Bijbels
en theologie.

“Een scherm is hartstikke mooi, 
maar mensen willen graag naar bin-
nen om persoonlijk contact te heb-
ben”, is het antwoord van één van de 
vrijwilligers op de vraag waarom er 
een bemande VVV-winkel in Bronck-
horst moet zijn. Vijftien vrijwilligers 
staan samen het hele jaar klaar in 
wat eigenlijk de ambassade van de 
gemeente genoemd kan worden. Jan 
Murray, Ans Kamperman, Gerda El-
lenkamp, Ria van der Linden en Hen-
nie Eggink schetsen een beeld van de 
7232 bezoekers die in 2011, maar ook 
in de jaren daarvoor hun weg vonden 
naar de Kerkstraat 1B in Vorden.
“Dat zijn echt niet alleen maar toe-
risten”, zo is de ervaring van de vrij-
willigers. “Er komen ook mensen om 
te vragen waar ze een makelaarskan-
toor kunnen vinden, zakenlieden die 
op zoek zijn naar een bedrijf op het 

industrieterrein en chauffeurs die 
een wegenkaart nodig hebben. We 
zijn echt allround.”
De vrijwilligers wezen de duizenden 
bezoekers  van het pand in het cen-
trum van Vorden de weg, maar han-
delden ook nog eens 2065 telefoon-
tjes en vele e-mails af. De vragen zijn 
zoals gezegd zeer divers. Vast staat 
dat de vrijwilligers hun uiterste best 
doen om een klant zo goed mogelijk 
te helpen. Zij krijgen een gevoel bij 
een klant en kunnen daardoor betere 
informatie verstrekken dan bijvoor-
beeld een internetsite. Voor maat-
werk kun je bij hen terecht.

“De vrijwilligers komen uit de streek 
en kennen overal de weg”, vertelt één 
van hen. “We zijn breed georiënteerd 
en weten bijna alles te vinden. En als 
dat niet het geval is, dan weten we in 

ieder geval waar de informatie even-
tueel te vinden is.” De mensen in de 
VVV-winkel kennen bijvoorbeeld de 
bij uitstek geschikte wandelroutes 
voor gezinnen met kinderen, maar 
kunnen zelf ook een route samenstel-
len. “Er is ontzettend veel mogelijk.”
Niet alleen de toeristische sector, 
maar ook andere Bronckhorster mid-
denstanders hebben profijt van deze 
regionale promotors. “We verwijzen 
ontzettend veel klanten door naar 
bed and breakfasts en horeca, maar 
ook naar allerlei winkels. “Veel on-
dernemers hebben dat waarschijnlijk 
niet eens door. We zijn er echt om 
Bronckhorst en de middenstand op 
de kaart te zetten.”

Bronckhorst kan zich geen betere 
ambassadeurs voorstellen. Het zijn 
stuk voor stuk mensen die elke dag 
weer willen laten zien hoe mooi dit 
stukje Nederland is. “De kracht van 
de vrijwilligers is dat zij zich voor 
tweehonderd procent inzetten voor 
de klant, anders doen ze dit werk 
niet.” Ze krijgen betaald in vriende-
lijke bedankjes van bezoekers. En dat 
is voor heel Bronckhorst wat waard, 
want zoals bekend: een tevreden 
klant komt weer terug.

Gepassioneerde vrijwilligers bemannen 
ambassade van Bronckhorst

Bronckhorst - Subsidies aan de VVV worden in 2014 stopgezet, elders 
in de regio worden vestigingen gesloten. Kortom, het zijn roerige tij-
den in de toeristische sector. Volgens Heino Benthem, directeur van 
de VVV Bronckhorst, wordt 2013 een tussenjaar waarin gekomen 
moet worden tot een nieuwe taakverdeling tussen onder meer VVV, 
het nieuwe Achterhoekse toerismebureau, lokale platforms en on-
dernemers. In aanloop naar dit belangrijke jaar geven we een kijkje 
achter de schermen bij de VVV Bronckhorst. Deze week vertellen de 
vrijwilligers over hun werkzaamheden.

Een deel van de vrijwilligers tijdens het 20-jarig bestaan van de VVV. Foto: VVV Bronckhorst

Jorrit Garrits, Sander Jansen en Rob 
Wentink gaven tijdens de braderie 
iedereen die informatie wilde over de 
handbalvereniging duidelijke uitleg. 
Daarnaast werden tijdens de verlo-

ting drie plekken weggeven voor de 
rondvlucht boven Hengelo.
Op 28 oktober was het zover. Vanaf 
het vliegveld nabij het Duitse Vreden 
stegen de winnaars, Jasper Jolink, 

Jaap van Gijssel en Dhr. Bultman op 
en vlogen 45 minuten boven het Ach-
terhoekse land. Alle drie de winnaars 
genoten van de vlucht en zijn een 
unieke ervaring rijker. Deze rond-
vlucht werd mede mogelijk gemaakt 
door Handbalvereniging SV Quintus.
Meer informatie over de vereniging 
staat op www.svquintus.nl

Rondvlucht boven Hengelo

Hengelo - Zondag 28 oktober was het dan zover. De prijswinnaars van 
de Rondvlucht boven Hengelo, die zij op de braderie op zondag 26 au-
gustus hadden gewonnen, mochten de lucht in!

De winnaars van de Quintus verloting staan klaar voor hun vlucht over de Achterhoek. Wenskaarten

www.weevers.nl

De nieuwe collecties Kerst- en Nieuwjaarskaarten zijn binnen. 

Kom kijken! Ook voor bedrijven.



ZONDAG OPEN
25 november  10.00 - 16.00 uur

3 speciale weekend Akties
Geldig op 23, 24 en 25 november

Speksteenkachel
van e 1.425,- voor e 1.200,-
Houtkachel met zijruiten

 e 1.195,-
Gietijzeren houtkachel met zijdeur

van e 1.750,- voor e 1.400,-

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

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

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

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

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en Weevers Grafimedia
Nummer 73 - 2012

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

N.H. Kerk Vorden.

Dorpstraat, Vorden.

Wonninkdijk te Vorden (Deldenseweg).

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

VOLLERKOREN 
BOLLEN

NU 6 VOOR  € 2.25

   PER STUK VOOR  

              € 0.40

VOLLER-
KOREN

NU VOOR

€ 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 20 t/m zaterdag 24 november

ZWARTE 
PIETEN
VLAAI

 KLEIN
€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Zaterdagmiddag ging het Hengelose 
Heren B-jeugdteam naar Sporthal 
Mheenpark in Apeldoorn voor de 
wedstrijd tegen Achilles/Unive HB2. 
Het Quintusteam speelde de eerste 
helft prima, al scoorde Achilles beter. 
In de tweede helft konden de Henge-
loërs lang bijblijven, 15-10, maar uit-
eindelijk nam Achilles de regie over 
met als einduitslag 26-14.
In het Universitair Sport Centrum 
Nijmegen startte begin van de avond 
de wedstrijd Ha-STU Heren Senioren 
3 tegen Quintus Heren Senioren 2. 
Een pittige wedstrijd, maar voor het 

herenteam uit Hengelo zat winst er
niet in. Uitslag 32-23.

Op zondag stonden drie wedstrijden
op het programma. Het Quintus Ge-
mengd C1 jeugdteam speelde tegen
FBC GC1 in Sporthal De Cluse in
Herwen. De Hengelose jeugdspelers
lieten een prima wedstrijd zien, die
werd geëindigd met een positief re-
sultaat: 6-10. Dit team staat ongesla-
gen bovenaan in hun poule.
In Sporthal De Kamp werden twee
thuiswedstrijden gespeeld. Het Quin-
tus D-jeugd team ontmoette Minerva
D1. Quintus liet heel goed spel zien.
Het begint goed met elkaar te lopen
en iedereen scoort. De Doetinchemse
boys Ward en Jesse ballen mee als of
ze al jaren samen spelen. Echt top dat
de integratie zo goed verloopt. Veel
speelvreugde is te zien en dat is waar
het allemaal om draait. Ward was 
‘Man of the match’. Uitslag 13-8.
Vervolgens kwam het Gemengd C2 
Jeugdteam in het veld voor de wed-
strijd tegen Reflex GC2. Een sportie-
ve, leuke wedstrijd om naar te kijken.
Beide teams lieten goed teamwork 
zien, er werd goed verdedigd maar
helaas werden kansen niet benut.
Toch scoorde het team uit Varsseveld
meer punten en ging met winst naar
huis, uitslag 2-7.
Programma voor zondag 25 novem-
ber in Sporthal De Kamp: 11.00 uur
Quintus GC1 - Grol H.V. GC1; 11.45
uur Quintus HB1 - Minerva HB1;
12.40 uur Quintus HS2 - Achilles/Uni-
ve HS4. De uitwedstrijden: 9.45 uur
Duiven D1- Quintus D1, Sporthal Tri-
ominos Endesprong in Duiven; 13.00
uur HCW DS2 - Quintus DS1, Sport-
hal Gerrit Komrij College, Winters-
wijk; 14.05 uur Erix HA1 - Quintus
HA1, Hamalandhal in Lichtenvoorde;
14.15 Udi ‘96 HS3 - Quintus HS1, 
Sporthal Kermisland in Arnhem.

Quintus Hengelo behaalt 
slechts vier punten

Hengelo - De wedstrijden van 
Handbalvereniging SV Quintus 
werden verdeeld over zaterdag 
17 en zondag 18 november. Twee 
jeugdteams behaalden winst. Het 
jeugdteam C1 blijft zelfs ongesla-
gen bovenaan in hun poule.

Quintus Gemengd C2 Jeugdteam tegen Reflex in de aanval.

Volvo dealer Harrie Arendsen heeft 
duurzaamheid hoog in het vaan-
del staan. Ook bij dit nieuwe pand 
is duurzaamheid geen loos begrip. 
Voorbeelden van die duurzaamheid 
in het nieuwe pand is de aardwarmte 
pomp in plaats van een conventione-
le CV- en airconditioning installatie. 
Verder is het pand voorzien van led 
verlichting en energiezuinige lam-
pen.

Er vinden tijdens het Open Huis di-
verse activiteiten plaats. Hier onder 
een kleine greep uit het programma:
- De première van de Volvo V40 

Cross Country
- Er zal een nieuwe VolvoV40 door 

‘hulpbehoevende’ kinderen wor-
den bespoten met graffiti

- Sfeervolle livemuziek.
- Een hapje en een drankje.
- Vertier voor de kinderen.
- Mooie auto’s!

Tijdens het Open Huis zullen vanaf 
13.30 tot 14.30 uur (hulpbehoeven-
de) kinderen, die een leuke middag 
verdiend hebben, samen met hun 
broertje of zusje, onder begeleiding 
van graffiti artiest Willem-Paul Koe-
nen, een nieuwe Volvo V40 bespui-

ten met graffiti. Op deze manier wil 
Volvo Harrie Arendsen het belang 
van Stichting Kanjers voor Kanjers en 
stichting Down in Doetinchem onder 
de aandacht brengen. Autocoureur 
Stef Dusseldorp, ambassadeur van 
Stichting Kanjers voor Kanjers, ver-
zorgt de aftrap van dit project.
Ook heeft Volvo Harrie Arendsen 
de première van de nieuwste Volvo 
V40 Cross Country. De auto is zeer 
recent gepresenteerd op de autosalon 
in Parijs en staat op 24 november bij 
Harrie Arendsen voor het allereerst 
in Nederland. ,,Het wordt een leuke 
gezellige dag. Uw aanwezigheid is 
voor ons al een cadeau. Mocht u ech-
ter niet met lege handen willen ko-
men, dan zouden wij een vrije gift 
aan Stichting Bergh in het Zadel of 
Stichting Kanjers voor Kanjers zeer 
op prijs stellen. U kunt het bedrag 
overmaken, maar er is op die dag ook 
een collectebusvoor beide stichtin-
gen”, zo zegt Service directeur Henk 
Deunk van de Ruurlose vestiging van 
Volvo Harrie Arendsen.

Modern autobedrijf
Zowel de nieuwe showroom als de 
werkplaats hebben een oppervlakte 
van vijfhonderd vierkante meter. Bij 

Volvo Harrie Arendsen staat alles in 
het teken van zorg voor mensen en 
relaties. Henk Deunk: ,,De nieuw-
bouw is een modern autobedrijf ge-
worden maar niet met overbodige 
luxe. De sfeer straalt huiselijkheid 
en gemoedelijkheid uit. Iedereen is 
welkom bij ons. En dat was ook onze 
doestelling. Datgene was ons drijft 
is de tevredenheid van de klant. Het 
gaat er niet om hoe goed wij zijn, 
maar hoe tevreden onze klanten zijn. 
En we hebben vertrouwen in de toe-
komst. Ondanks dat we economisch 
met ons allen momenteel een pas op 
de plaats moeten maken.
Volvo is een veelbelovend automerk 
en al vele jaren een sterke speler op 
de markt.” Al diverse keren is Volvo 
Harrie Arendsen (opgericht in 1968) 
uitgeroepen tot de beste Volvo dealer 
van Nederland.
De dealer met drie vestigingen be-
strijkt zowel de Achterhoek als de 
Liemers (Doetinchem-Zevenaar-Ruur-
lo) en heeft het bewezen dat kwali-
teit een van de speerpunten zijn. In 
de nieuwe vestiging telt de werk-
plaats in totaal zes moderne stem-
pelhefbruggen en een ‘brug‘ voor 
APK keuringen. In de ‘wachtruimte’ 
voor de bezoekers wordt volop gele-
genheid gegeven voor het ‘nieuwe 
werken’ Henk Deunk: ,,Cliënten die 
voor een servicebeurt onze garage be-
zoeken kunnen in de lounge- en kof-
ferruimte met hun laptop, tablat of 
smartpfone gebruik maken van onze 
faciliteiten die we aanbieden.” Ook 
een bezienswaardigheid is het ‘ban-
denhotel’ dat op de eerste verdieping 
is gerealiseerd. Hier kunnen in totaal 
zeshonderd sets winterwielen wor-
den opgeslagen. Goed voor in totaal 
2400 wielen!

Open Huis op zaterdag 24 november

Opening nieuwe pand
Volvo Harrie Arendsen Ruurlo

Ruurlo - Volvo Harrie Arendsen opent zaterdag 24 november officieel 
haar deuren van de nieuwe vestiging aan de Vente op bedrijventerrein 
Everskamp in Ruurlo. Onder het genot van een hapje en een drankje 
kan men de gehele nieuwe vestiging bekijken tijdens een Open Huis. 
De mensen van Harrie Arendsen zullen graag tekst en uitleg geven. 
Ook is er volop vertier voor kinderen. In de werkplaats staat een ou-
de Volvo die onder leiding van ‘De kindertuin uit Doetinchem’ door 
bezoekende kinderen beschilderd kan worden. Zo kan iedereen een 
kunstenaar worden. Tijdens het Open Huis van 11.00 tot 18.00 uur 
kan men kennis maken met het nieuwe duurzame pand en informatie 
verkrijgen over de duurzame materialen en technieken die gebruikt 
zijn voor de nieuwbouw.

Het wandelevenement keert ieder 
jaar terug op de eerste Adventzon-
dag. De wandeling start bij pannen-
koekboerderij De Heikamp aan de 
Hengeloseweg 2 in Ruurlo. Vanaf 
de eerste advent mogen de midwin-
terhoorns geblazen worden. In de 
maanden december en januari zal 
men op meerdere plekken in de Ach-
terhoek en Twente de tonen van de 
midwinterhoorns kunnen horen. Op 
de midwinterhoorn wordt geblazen 
tot Driekoningen op 6 januari. Niet 
voor niets noemde men deze hoorn 
de midwinterhoorn. Blazen na 6 ja-

nuari geldt als taboe. Er zijn dit jaar 
drie totaal vernieuwde wandelroutes 
uitgezet: een route van zes kilometer, 
een route van vijftien kilometer en 
een route van twintig kilometer. 

De looptijd is drie tot vijf uur. Het is 
een schitterende wandeling door de 
bossen van Ruurlo. Verspreid over 
de route staan de midwinterhoorn-
blazers 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). Door 

het luisteren naar het geluid van de 
midwinterhoorns kan de route ge-
volgd worden.Midwinterhoornbla-
zers zijn altijd bereid uitleg te geven 
over deze speciaal in de winter ge-
houden folklore. Hun verhaal over de 
traditionele achtergrond van de mid-
winterhoorn zal voor menigeen boei-
end zijn. Bij Pannenkoekboerderij De 
Heikamp wordt een demonstratie 
midwinterhoorn maken gegeven. Bo-
vendien 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 Staatsbos-
beheer, Buurtvereniging De Bruil 
en Omstreken, de Reurlse Midwin-
terhoornbloazers, VVV Ruurlo en 
Pannenkoekboerderij De Heikamp. 
De kaarten zijn te koop aan de start 
bij De Heikamp. Inlichtingen: VVV 
Ruurlo, tel. 0573 453926 en zie de ru-
brieksadvertentie.

Een sfeervol evenement voor jong en oud

Midwinterhoornwandeling Ruurlo op 1e Adventszondag
Ruurlo - Het is weer bijna zover! Buiten is het koud en guur. In de 
verte klinkt een klaaglijk geluid dat weergalmt over Ruurlo’s grond-
gebied. Soms is het stil, soms hoor je het geluid weer. De ene keer 
dicht bij, de andere keer van verre. Wat is er gaande. Een enthousiaste 
groep midwinterhoornblazers blazen traditioneel op de eerste zondag 
van Advent (2 december) tot en met Driekoningen (6 januari) op hun 
midwinterhoorns om hiermee de geboorte van het Christuskind aan 
te kondigen, of zoals ook wel gezegd wordt om de boze geesten te ver-
drijven. In Ruurlo gaat het ook weer gebeuren en wel voor de veertien-
de maal. Zouden de boze geesten op de vlucht gaan voor het klagelijke 
midwinterhoorngeluid? De Reurlse Midwinterhoornbloazers zullen 
hun best doen en wel tijdens de Reurlse Midwinterhoornwandeling op 
zondag 2 december. Een sfeervol evenement voor jong en oud.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus van 
17 en 18 november:Quintus D1- Mi-
nerva D1: 13-8
Quintus GC2 - Reflex GC2: 2-7
FBC GC1 - Quintus GC1: 6-10.
Achilles/Unive HB2 - Quintus HB1:
26-14

H A N D B A L
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Lullemeier: Kletsmajoor, praatjesmaker. “Luuster mor 
neet naor den lullemeier.”

 B. Göttengat: Gat in de muur van de waskeuken waardoor 
het spoelwater naar buiten kan stromen.

 C. Verspöllen:
1. “I’j hebt ’t verspöld, Jan kan ow baas.”
2. “Verspöld waezen.” Mager geworden zijn. “I’j bunt luk 

verspöld, bu’j zeek ewes?”

In het winkelgebied van Vorden 
staan drie C’s centraal: die van com-
pact, compleet en comfortabel. “Uit 
een distributie planologisch onder-
zoek kwam naar voren dat het van 
belang is dat afstanden in het cen-
trum klein zijn, er een compleet aan-
bod van winkels is en dat het er voor 
iedereen comfortabel is.” Onder meer 
ondernemers, toeristen, bewoners en 
leveranciers werkten mee aan dit on-
derzoek.
Daaruit is het centrumplan voortge-
komen. Een proces van jaren waarbij 
het telkens zoeken was naar compro-
missen.  “Het moet zo breed mogelijk 
gedragen worden”, vertelt Huinink. 
En ondernemers stellen andere eisen 
aan een centrum dan bijvoorbeeld de 
inwoners van een dorp. “Ik probeer 

hen er altijd van te overtuigen dat een 
levendig winkelcentrum ook voor be-
woners belangrijk is. Als er veel lege 
winkels in het winkelcentrum staan, 
dan heeft dat immers ook effect op 
de huizenprijs.”
Goede parkeervoorzieningen zijn be-
langrijk voor de aantrekkelijkheid 
van het centrum. Daarom is in het 
nieuwe centrumplan een plek voor 
langparkeerders aan de rand van het 
centrum gereserveerd en vallen de 
plaatsen voor de winkels in een blau-
we zone (max. twee uur parkeren). 
“Zo wordt voorkomen dat toeristen 
die er op uit trekken met de fiets 
hun auto parkeren op de plek waar 
de winkelende bezoeker zijn wagen 
neer wil zetten.”
Het centrumplan zorgt voor goede 

randvoorwaarden, de rest moet de 
ondernemer echt zelf doen. Als ei-
genaar van een modezaak heeft ook 
Huinink te maken met de opkomst 
van webwinkels.  “De kunst is om 
een brug te slaan tussen het internet 
en de stenen winkels, de clicks and 
bricks.” De winkels moeten goed 
vindbaar zijn op het web. De consu-
ment moet geprikkeld worden om 
hier naartoe te komen. Dat vraagt 
om een andere visualisatie van adver-
tenties in de vorm van bijvoorbeeld 
filmpjes. Op dit moment zijn we be-
zig om samen met Weevers Grafime-
dia een concept te ontwikkelen waar 
alle VOV-leden van mee kunnen pro-
fiteren. Samenwerking is daarbij het 
toverwoord.”
Samenwerken om Vorden op de 
kaart te zetten dus, zoals dat op lo-
kaal niveau bij het opstellen van 
het centrumplan al gebeurde. Op 
gemeentelijk niveau is het Onderne-
mersplatform Bronckhorst (Huinink 
is medeoprichter) een belangrijke 
schakel tussen ondernemers en over-
heid. “Maar we moeten nog verder 
kijken en ook de regio Achterhoek 
meer als geheel gaan zien om te zor-
gen voor goede bereikbaarheid, werk-
gelegenheid en promotie.”

Centrumplan Vorden: 
Compact, Compleet en Comfortabel

Vorden - Met onder meer de sloop van de bibliotheek zijn de voorbe-
reidende werkzaamheden voor de herinrichting van centrum van Vor-
den in gang gezet. Het nieuwe centrumplan zal een boost geven aan de 
aantrekkelijkheid van Vorden als winkeldorp. Daarvan is Hans Hui-
nink, eigenaar van Fashion Corner in Vorden en Zelhem overtuigd. 
Als bestuurslid van de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) was 
hij nauw betrokken bij de totstandkoming ervan. Nu het centrum-
plan tot uitvoer wordt gebracht, weet hij ook dat het nu op de cre-
ativiteit en het innovatief vermogen van de ondernemers aankomt. 
“We moeten constant met gemeente en burgers blijven zoeken naar 
oplossingen en kijken wat succesvol kan worden.”

Hans Huinink in de Vordense vestiging van Fashion Corner.

Al in 1903 zochten jongeren elkaar 
op om gezamenlijk activiteiten te 
organiseren. Activiteiten met agra-
rische achtergronden, culturele en 
sportieve activiteiten en politieke 
thema-avonden. Na diverse fusies en 
naamwijzigingen in 1993 de vereni-
ging Plattelands Jongeren Gelderland 
ontstaan. Voorlopers waren onder 
andere: O.B.O.G., B.O.G., B.O.L.H., 
Jong Gelre en K.P.J. Daarnaast maakt 
ook het GAJK onderdeel uit van de 

Plattelands Jongeren Gelderland 
(PJG). Op vrijdag 1 maart 2013 wordt 
er een geweldig jubileum gevierd in 
zaal Den Bremer in Toldijk. Een jubi-
leum waarin in het middagprogram-
ma de geschiedenis centraal staat. 
Daarnaast wordt er een reünie geor-
ganiseerd en een avondfeest voor de 
leden van nu. Meer informatie over 
het jubileum en de geschiedenis is te 
vinden op www.pjg100jaar.nl.
 

OPROEP
Voor de reünie is de jubileumcom-
missie opzoek naar oud-bestuurders, 
medewerkers, vrijwilligers en alle 
andere betrokkenen. Ze zoeken oude 
verhalen, foto’s en films. Oude ver-
halen kun je via de website www.
pjg100jaar.nl met hen delen. Daar-
naast blijkt ook het archief niet vol-
ledig te zijn. Daarom wordt ook ac-
tief gezocht naar bovengenoemde. 
Zij kunnen op de website ook hun 
contactgegevens achterlaten zodat ze 
een uitnodiging ontvangen voor het 
jubileum. 100 Jaar vrijwillig platte-
landsjongerenwerk in Gelderland is 
natuurlijk een hele mijlpaal.

Organisatie op zoek naar oud-bestuursleden

Plattelandsjongeren Toldijk vieren 
100 jarig bestaan
Toldijk - In 2013 bestaat de jongerenvereniging ‘Plattelands Jonge-
ren Gelderland’ 100 jaar. Dit wordt natuurlijk gevierd met een jubi-
leum vol met herinneringen, oude verhalen en een reünie met oud-
bestuursleden en vrijwilligers. Maar hoe vinden we al deze mensen?

Deze dag staan alle voorbeelden voor 
de workshops opgesteld zodat men 
een indruk kunt krijgen van de on-

derwerpen. Er zijn diverse soorten 
decoraties zoals een deurversiering, 
tafelstukken, wand- of raamversie-
ring voor binnen of buiten van klein 
tot groot teveel om op te noemen. Er 
wordt zoveel mogelijk met natuurlij-
ke materialen gewerkt zoals, mos, sa-
lim, sisal, fruitbomenhout, cocosve-

zel en natuurlijk veel groen. Deze dag 
staan ook alle andere onderwerpen, 
opgesteld. Tevens zijn er workshops 
met textielverharder waar beelden of 
schilderijen en andere voorwerpen 
mee gemaakt kunnen worden. 
Kijk voor verdere informatie of aan-
melding op  www.creatiefbymarjo.nl

Open huis voor kerstworkshops 
‘Creatief by Marjo’
Keijenborg - Huis- en tuindecora-
ties “Creatief by Marjo” in Keijen-
borg heeft op zondag 25 november 
open huis van 11.00 tot 16.00 uur.

Hilarius Brummen is druk aan het 
werk om de lay-out tip top in orde te 
maken. Het wordt echt een 1000% 
meesterwerkje.
“We zitten inmiddels op Twitter sta-
tus code 6. Op onze internetsite is 
te zien wat dit betekent: ‘BUMA en 
accordering voor persing en toeken-
ning uniek nummer’. Dat we nu met 
het uitbrengen van de nieuwe cd voor 
Twitter met unieke codes hebben 
gekozen is een strategisch zet. Sin-
terklaas is afgelopen weekend aan-
gekomen in Nederland. De cadeaus 

worden nu langzaam ingekocht. Is
het niet prachtig om voor Sinterklaas
een gezellige Hanska Duo cd te krij-
gen, waarbij oude tijden herleven in
de alsmaar stressvolle wordende we-
reld?”
Sinterklaas en de Kerstman zullen 
ook in tijd van recessie op de klein-
tjes moeten letten en daarom wordt
de nieuwe CD aangeboden voor nog
geen tientje. Binnenkort meer infor-
matie over de verkooppunten.

Voor meer informatie over dit be-
richt wordt verwezen naar 
www.hanskaduo.nl.

Nieuwe CD Hanska Duo 
ligt 1000% op schema
Baak - “Positief nieuws vanuit de 
coöperatie Hanska Duo uit Baak. 
Het uitbrengen van de nieuwe cd 
ligt volledig op schema,” aldus 
het management. Eerder is aan-
gekondigd dat in november een 
update zou worden gegeven over 
de status van het uitbrengen van 
de nieuwe cd van Hanska Duo.

In 1972 is het bedrijf Wopa ontstaan 
door het samenvoegen van de twee 
loonbedrijven van Jan Wopereis en 
Jan Paul. Dit gebeurde omdat grote 
investeringen nu eenmaal samen 
beter gefinancierd konden worden. 
Inmiddels is het bedrijfje uitgegroeid 
tot een bedrijf met bijna 50 medewer-
kers verdeeld over drie locaties, waar-
van Ronald Paul en Jan-Willem Wo-
pereis samen directeur/eigenaar zijn.  
Sinds 1985 is Ronald, de zoon van Jan 
Paul, werkzaam in het loonbedrijf 
en vanaf 1995 is hij directeur. Maar 
eigenlijk is hij opgegroeid in het be-
drijf zoals hij zelf zegt. Dat was toen 
op de locatie in Lichtenvoorde en la-
ter aan de Reindersweg, waar nu de 
(landbouw) mechanisatie van Wopa 
gehuisvest is. In Harreveld vindt u de 
constructie voor  klauwverzorgings-
artikelen, terwijl in Zieuwent aan 
de Ruurloseweg het loon- en grond-
verzet  gevestigd is, waar de laatste 
hand gelegd is aan een grootscheepse 
nieuwbouw. 
Drie locaties, een bedrijf
In 2009 is besloten de diverse onder-
delen uit elkaar te halen omdat het 
bedrijf enorm gegroeid is en ieder 
zijn eigen specialiteit heeft. Doordat 
de ruimte er was heeft nu elk onder-
deel zijn eigen locatie en identiteit. 
De beide andere vestigingen zullen 
deze dag ook aan de Ruurloseweg 
aanwezig zijn met een speciale stand 
zodat de bezoekers een goede kijk 
krijgen van hetgeen allemaal gedaan 
wordt in het hele bedrijf. 

Open Dag
“Wij willen mensen in de gelegen-
heid stellen om kennis te maken met 

ons bedrijf. Overal zijn medewerkers
aanwezig om vragen te beantwoor-
den. Alles wordt tentoongesteld en
laten we zien wat we allemaal kun-
nen. Naast diverse tractoren staan er
landbouwmachines, mobiele kranen,
laadschoppen, houthakselaars etcete-
ra”, aldus directeur Ronald Paul. Re-
né Krabben, planner en bedrijfsleider
vult hem aan: “We zijn al heel wat ja-
ren bezig met nieuwbouw, herinrich-
ting en dergelijke, maar nu het laat-
ste deel op dit adres klaar is, vinden
we dat dit reden is voor een feestje.
Het hekwerk en een deelterreinver-
harding was het laatste wat gedaan 
moest worden en nu willen we het
ook officieel openen. En wie kunnen
dat beter doen dan de oprichters van
het bedrijf: de heren Jan Wopereis en
Jan Paul. Zij zullen rond half twaalf
tijdens de opening een belangrijke rol
spelen.”

“De bezoekers kunnen enkele ma-
chines in werking zien zoals bij-
voorbeeld een houthakselaar, maar
we hebben ook een minikraan waar
bezoekers ook in mogen. Ze kunnen
dan zelf beleven hoe het voelt om
met zo’n kraan te werken“, vervolgt
Ronald Paul. “Voor de kleinere kinde-
ren wordt ook voor vertier gezorgd, 
zodat zij zich ook niet hoeven te ver-
velen.” 
Wie zaterdag een kijkje gaat nemen
hopelijk een beter beeld krijgen wel-
ke werkzaamheden er door de Wopa
allemaal verricht worden. Natuurlijk
alles onder het genot van een hapje
en drankje.

Binnen kijken bij loonbedrijf

Open Dag Wopa
Zieuwent- Zaterdag 24 november kan iedereen die interesse heeft een
kijkje komen nemen bij Wopa aan de Ruurloseweg in Zieuwent. Die
dag staan alle deuren open en het hele machinepark is te bekijken.
En ook is er de mogelijkheid om te voelen hoe het is om met een mi-
nikraan te werken.
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ZATERDAG 24 NOVEMBER
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

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

en waterbouw

Wij begroeten u graag!

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

www.wopa.nl - loonbedrijf@wopa.nl

OPEN DAG

LOONBEDRIJF
LOONWERK - GRONDVERZET

Kerstbuffet 2012
1e Kerstdag

13.00 tot 16.00 uur en 18.00 tot 21.00 uur

2e Kerstdag
14.00 tot 15.00 uur

p.p. 26,95

Kinderen tot 12 jaar:
1 euro per levensjaar

Zie ons uitgebreide kerstbuffet 
met keuze uit 40 gerechten op

www.hetooievaarsnest.nl

Helmink Wonen maakt het mooier bij u thuis

Zutphenseweg 24 Vorden Tel. 0575 55 15 14 

ZONDAG PROFITEERDAG
Zondag 25 november open van 12 tot 17 uur

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE ZONDAG: 
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10% EXTRA KORTING
 OP ALLE SHOWMODELLEN*

*Kijk voor de voorwaarden op onze website

Gotink beschikt over een prachtige showroom 
waar u zich uitstekend kunt laten voorlichten. 
Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast 
helpen bij de complete inrichting van uw bad-
kamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot 
montage.
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Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

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

 COM FORT OM H ET H U IS

 VOF

 Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden 
Telefoon 0575 55 15 14  Email: info@helminkwonen.nl

 J.W. Hagemanstraat 3  7151 AD Eibergen 
Tel. 0545 47 41 90  Email: helmink@colorsathome.nl

Helmink maakt het mooier bij u thuis

Easy Sit biedt zitcomfort
dat aansluit bij uw wensen

Met Easy Sit zit u zeker goed!

Kijk voor meer 
informatie op 
www.easysit.nl

De op maat gemaakte Easy Sit fauteuil kenmerkt zich door het 
fl exibel verstelbare zitcomfort. Easy Sit is de onbetwiste top als het 
gaat om zitcomfort en onderscheidt zich al meer dan 20 jaar door 
maatwerk, vakmanschap en degelijke Hollandse kwaliteit. Kom het 
nu ervaren bij Helmink Wonen. Wij denken met u mee naar een 
passende zitoplossing.

  Veel opties mogelijk, zoals: 
lendepomp, draaiplateau, 
accu of nekkussen.

  Veel stof- en lederkleuren 
mogelijk.

  Standaard uitgerust met 
Topswing, de verstelbare 
hoofdsteun van Easy Sit.

Altijd persoonlijk
zitcomfort!

Uniek!
Het grote succes:
Draaiplateau i.c.m. sta-op

h door het 
top als het 
0 jaar door 
t. Kom het 
e naar een 

Geheel voor u 
op maat gemaakt:

 Zithoogte

 Zitdiepte

 Zitbreedte

 Rughoogte

 Armleuning hoogte

 www.helminkwonen.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

TE KOOP
 

Diverse percelen landbouwgrond

HENGELO GLD
Beekstraat 2.93.70 hectare
omgeving Ruurloseweg 4.53.35 hectare
omgeving Kieftendorp 8.50.00 hectare

ZELHEM
Barinkweg 1.34.05 hectare

Inlichtingen: 0575-462359



Kruisbergseweg 13, 
7255 AG Hengelo (Gld)
Telefoon 0575 - 46 81 81

Win het aankoopbedrag van uw 
keuken of badkamer terug!*

DOET JE HUIS GOED.HCI.
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Let op! 
Bij een aankoopbedrag vanaf 
1500 euro in onze showroom in 
Hengelo of Zevenaar maakt u 
kans het aankoopbedrag van uw 
badkamer of keuken terug te 
verdienen. 
Daarnaast maakt u kans op één 
van de vele andere prijzen.

www.bouwcenterhci.nl
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Met Bruggink kiest u voor:
 Meer dan 30 jaar ervaring in bouwen en verbouwen
 Het verzorgen van de benodigde vergunningen
 Advies en begeleiding van ontwerp tot eindafwerking
 Eigen showroom met bouwmaterialen, keukens, badkamers  

 en tegels
 De perfecte oplossing binnen uw budget.

Bruggink bouwt naar 
úw wensen!

Kijk voor informatie op: 
www.bruggink-bv.nl

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29. 

info@bruggink-bv.nl MEER DAN 30 JAAR ERVARING

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

PROJECTMANAGER M/V
fulltime – vacaturenr. VCP1065422

De Project Manager is verantwoordelijk voor het zowel technisch 
als budgettair afwikkelen van de projecten conform de eisen en 
gestelde garantiebepalingen. Hiervoor worden, in overleg met de 
Team Manager diverse disciplines ingezet (zoals o.a. mechanical, 
electrical- en procesengineering). In zo’n geval zal er direct overleg 
met de andere disciplines plaatsvinden en de Project Manager zal 
als coördinator optreden en als aanspreekpunt fungeren. De plan-
ning, voortgang, kwaliteit, budgetten, informatievoorziening en 
documentenstroom van het project worden adequaat uitgevoerd 
en bewaakt. Eventuele problemen die ontstaan tijdens de uitvoering 
worden adequaat opgelost. Ontwerpen/ engineering van technische 
oplossingen maakt tevens deel uit van het werk. Ziet toe op nale-
ving van procedures en voorschriften.

Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding werk-
tuigbouwkunde of procestechnologie/ chemische technologie, 
aangevuld met minimaal 3 jaar werkervaring in het aansturen 
van complexere projecten in de procesindustrie. Enige kennis/
ervaring met ATEX/PED/GMP is een pré. Je bent als kartrekker in 
staat daadkrachtig en resultaatgericht complexere projecten aan 
te sturen en hebt daarbij een hands-on mentaliteit. Daarbij ben je 
een teamspeler die een klantgerichte houding en uitstraling bezit, 
evenals goede communicatieve en contactuele vaardigheden, ook 
in de Engelse en Duitse taal. 
Je wilt op incidentele basis op locatie van de klant wereldwijd 
voorbereidingen en in bedrijfstellingen begeleiden.

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

RUURLO

2e
BROEK
HALVE PRIJS

Dorpsstraat 60, Ruurlo
Tel. 0573 - 45 14 38

Cambio
Zerres
MAC
MENS

Gardeur
WeberEdition
Marco Manzini

Geisha
Sylbo
Com4
Vanguard

 DEAL
Broeken

TEUNISSENMODE.NL

U MAG DAMES- EN 
HERENBROEKEN 

COMBINEREN

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

WERKVOORBEREIDER/PROJECTLEIDER M/V
Omgeving Raalte - Fulltime - vacaturenr. VIA1065231

Werkzaamheden 
Voor een van onze contacten in de omgeving van Deventer/Zwolle 
zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider die door wil groeien 
naar projectleider. Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken en 
het realiseren van de orders en het plannen, organiseren, coördine-
ren en realiseren van de operationele werkzaamheden vormen een 
groot deel van je werkzaamheden. Je bent in staat om zelfstandig 
klantenorders te vertalen naar stuklijsten tot complete uitleveringen 
en rapporteert aan het hoofd van het project bureau.

Functie eisen 
-  Afgeronde MBO of HBO opleiding in een technische richting;
-  Meerdere jaren werkervaring in soortgelijke functie;
-  Kennis van de Engelse taal in woord en geschrift is een must, 

Duits is een pré;
-  Resultaatgericht, klantgericht, natuurlijk overwicht, commercieel 

en probleemoplossend vermogen;
-  Ervaring met het werken in een ERP systemen en alle MS/Office 

pakketten.

CONSTRUCTIEBANKWERKER M/V  
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VIA1065709

Werkzaamheden
Wij zijn op zoek naar een constructiebankwerker in de omgeving 
van Apeldoorn.

Functie eisen
- Ervaring met buigen, zagen, knippen, (hard)solderen.

MACHINESTELLER/OPERATOR PERSAUTOMATEN M/V
Omgeving Hengelo Gld. - Fulltime - vacaturenr. VIO1061614 

Werkzaamheden
Als machinesteller ben je verantwoordelijk voor het in-/om-/bijstel-
len en bedienen van persen en speciaalmachines aan de hand van 
de werkorder. Je produceert vanaf bandstaal en controleert het 
geperste product op maatvoering en oppervlaktekwaliteit volgens 
tekening en normen. Daarnaast tref je maatregelen bij geconsta-
teerde afwijkingen.

Functie eisen
-  Afgeronde LBO-/MBO-opleiding richting metaal;
-  Ervaring in het stellen van persen;
-  Werkervaring als stempelmaker/gereedschapsmaker is een pré;
-  Resultaatgericht, besluitvaardig en gedreven.

WERKVOORBEREIDER M/V  
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VMK1065438

Werkzaamheden
Voor onze relatie in de omgeving Lichtenvoorde zoeken wij 
een werkvoorbereider/planner. Je bent verantwoordelijk voor de 
werkvoorbereiding en je houdt toezicht op stuklijsten. Het is een 
uitdagende functie waarbij jij de schakel bent tussen de tekenkamer 
en montagehal.

Functie eisen
-  MBO+ niveau, verkregen door opleiding en/of ervaring;
-  Technische achtergrond, kennis van metaal en/of interieurbouw;
-  Enige kennis van Solid Works;
-  Ervaring met ERP-systemen.

SALES ENGINEER M/V  
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VMK1064999

Werkzaamheden
Als Sales Engineer Hydrauliek analyseer je de eisen en wensen van 
de klant en ontwerpt, in nauwe samenspraak, hydraulische oplos-
singen. Je bent hét aanspreekpunt voor de klant, van aanvraag 
tot en met installatie en voert een actief relatiebeheer. Je brengt 
passende offertes uit en volgt deze op. Met je collega buiten, die 
leads genereert, vorm je een hecht team. Je werkt vanuit kantoor 
nabij Zutphen, maar bezoekt incidenteel ook klanten op locatie. Je 
rapporteert aan de Manager Sales & Marketing.

Functie eisen
-  HTS niveau Werktuigbouwkunde, bij voorkeur ervaring in hydrauliek; 
-  Breed inzicht in techniek en kunnen meedenken met de klant; 
-  Tenminste 5 jaar relevante werkervaring; 
-  Zelfstandig en servicegericht; 
-  Communicatief en commercieel vaardig; 
-  Beheersing van Engels en Duits.

TIG LASSER M/V  
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VIA1065707

Werkzaamheden
Voor een relatie in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een TIG lasser.

Functie eisen
- Ervaring als RVS TIG lasser;
- Certificaten op niveau 3.



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 47 van

19 t/m 24 novemberwww.ah.nl

H E N G E L O 

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


