
Bronckhorst-Noord
BRONCKHORST-NOORD BRONCKHORST-MIDDEN BRONCKHORST-ZUID ZUTPHEN - WARNSVELD CONTACT RUURLO ELNA LICHTENVOORDE GROENLOSE GIDS

Deze week
Cultureel  erfgoed 
extra in het 
 zonnetje gezet

Geslaagde 
 wervingsactie 
brandweer 
Vorden

Jan Terlouw 
 verricht  officiële 
start berging 
Lancaster

‘Terugkeer voelt 
als een warm bad’

Laatste Open 
Dag van 2013 
Buitenplaats 
de Wiersse

‘Lieve Bertha’ 
weer in TOM

Uitgave:
Weevers Grafimedia
(0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 98
Winterswijk (0900) 500 9000

Dinsdag 

15 oktober 2013

75e jaargang 

no. 32

Ondanks dat de gemeentelijke subsi-
die (120.000 euro) vanaf 2014 vervalt, 
houden de inkomsten en uitgaven 
elkaar de komende tien jaar in even-
wicht. Mede door de vaste inkom-
sten van de 40 ‘gebruikers’ van het 
gebouw. En daar zijn de bestuursle-
den Reinier Gosselink voorzitter, Jan 
Rigterink secretaris, Robert Visschers 
penningmeester en Jan Holtrigter 
heel blij mee! Laatstgenoemde vormt 
samen met voormalig voorzitter Ria 
Aartsen, het bouwteam van de ver-
bouwing dat intern wordt aangeduid 
als ‘fase 2’. In2011 is namelijk de eer-
ste fase van start gegaan. Begin 2012 
nam de Stichting Welzijn toen ook 
haar intrede in het gebouw. Op dat 
moment hadden zich ook reeds een 
pedicure en een Buurtzorg- team op 
huurbasis in het Dorpscentrum ge-
vestigd.
Wat de huidige verbouwing betreft, 
deze weken worden de laatste punt-
jes op de ‘i‘ gezet. Jan Rigterink: ‘t 
Stampertje is intussen al geheel ge-
renoveerd: nieuwe plafonds, dak, 
isolatie, nieuwe toiletten, vloerbedek-
king, de wanden zijn opgeschilderd 
e.d.‘, zo zegt hij. Naar aanleiding van 
deze verbouwing heeft het bestuur 
een prijsvraag uitgeschreven om een 
nieuwe naam voor ’t Stampertje te 
bedenken. Reinier Gosselink: ‘ We 
hebben inmiddels acht inzendingen 
binnen. Er is een jury gevormd, die 
uiteindelijk over de naam zal beslis-
sen. We zullen het vrijdagavond 1 
november tijdens de heropening be-

kend maken’. Ook het Dorpscentrum 
heeft inmiddels een nieuwe naam. 
Sommige Vordenaren spreken over 
het Dorpscentrum, weer anderen 
over het Kulturhus. Jan Rigterink: ‘ 
We hebben als bestuur inmiddels ge-
kozen voor de naam ‘Kulturhus Het 
Dorpscentrum’.
Reinier Gosselink : ‘Of zoals mijn 
voorganger Ria Aartsen destijds for-
muleerde, het gebouw wordt ook wel 
‘Het kloppend hart van Vorden’ ge-
noemd en daar kan ik mij heel goed 
in vinden’. Robert Visschers:‘ Inmid-
dels zijn aan de grote zaal ook de no-
dige aanpassingen gedaan. Nieuwe 
verwarmingsinstallaties (ook in ’t 
Stampertje), nieuwe toneelgordijnen, 
het dak is onderhanden genomen, 
vernieuwde toiletten, nieuw meubi-
lair e.d.’ Reinier Gosselink: ‘Inclusief 
de eerste fase is er 430.000 euro ge-
budgetteerd. De provincie subsidi-
eerde 175.000 euro en de gemeente 
Bronckhorst 87.500 euro’. Jan Rigte-
rink: ‘We hebben ook veel fondsen 
aangeschreven, echter van slechts 
twee hebben we een bedrag ontvan-
gen: 30.000 euro van het Oranjefonds 
en 5000 euro van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. We hadden gerekend 
op meer, helaas niet gelukt’.
Reinier Gosselink: ‘We hebben als 
Stichting ons eigen spaarpotje aan-
gesproken en konden zodoende de 
nog ontbrekende 130.000 euro op 
tafel leggen’, zo zegt hij. Richting 
toekomst gaat Kulturhus Het Dorps-
centrum nog meer activiteiten op 

touw zetten om op die manier extra 
inkomsten te verkrijgen. Gedacht 
wordt aan feestjes en partijtjes in zo-
wel de grote zaal als in ’t Stampertje. 
Ook genereert men extra inkomsten 
uit bijvoorbeeld uitvaarten die van-
uit het Kulturhus Het Dorpscentrum 
plaatsvinden. Ook worden er filma-
vonden gehouden. Tijdens de fees-
telijke heropening op vrijdagavond 
1 november (aanvang 20.00 uur) zal 
een afgevaardigde van het college van 
Bronckhorst de openingshandeling 
verrichten. Reinier Gosselink zal een 
toelichting geven op de verbouwing. 
Vanaf 21.00 uur zijn er optredens van 
de HBTG band en de bands Badmoons 
en Beware. Verder zal Lotte van Dam 
die avond verschillende Vordense 
verenigingen presenteren. In ’t Stam-
pertje zal een DJ de jeugd vermaken. 
De toegang is gratis.

Vrijdag 1 november opening

Kulturhus Het Dorpscentrum kan na 
verbouwing jaren vooruit
Vorden - Vrijdag 1 november wordt Kulturhus Het Dorpscentrum 
feestelijk heropend. Het bestuur is niet alleen verheugd over het feit 
dat dan de verbouwing achter de rug is, maar nog belangrijker dat het 
Kulturhus tenminste een decennia lang vooruit kan. ‘In die periode 
behoeven we namelijk geen apart onderhoud aan het gebouw te doen’, 
zo zegt voorzitter Reinier Gosselink.

v.l.n.r: Boudewijn Kortboyer (beheerder) Reinier Gosselink, Jan Rigterink, Robert Visschers

Vorig jaar kwamen er maar liefst 
400 kinderen met hun ouders op 
het evenement af dat in Vorden zijn 
zesde editie beleeft. Het is een lande-
lijk concept dat georganiseerd wordt 
door de Natuur- en Milieufederaties. 
In het kastelendorp tekenen de stich-
ting Natuur en Milieu, de provinciale 
Milieufederatie en Natuurmonumen-
ten daar voor. Verder steunen ook de 
gemeente Bronckhorst, de Vordense 
Ondernemers Vereniging (VOV) en 

de stichting Berend van Hackfort de 
Nacht van de Nacht. Allemaal zetten 
zij zich in voor het behoud van de 
donkere nacht.
De kinderen krijgen allereerst een 
nachtverhaal te horen op de Bleek. 
Alle lichten op die plek zullen ge-
doofd zijn. Vervolgens gaan de kids 
met een lampion richting het bos bij 
Kasteel Vorden. Het bos zal op die 
plek verlicht zijn met allemaal waxi-
nelichtjes. 

Na de lampionnenoptocht gaat het 
gezelschap weer terug naar de Bleek. 
Daar heeft Natuurmonumenten dan 
een prachtig diorama geplaatst en 
aan de hand daarvan komen de kin-
deren van alles te weten over nacht-
dieren. Vooral voor de wat oudere 
kinderen zijn de sterrenkijkers van 
sterrenwacht Phoenix uit Lochem erg 
interessant. Het is ook nog eens het 
goede seizoen om al dat moois aan de 
hemel te bekijken.
Van zo veel spannende dingen krijg 
je natuurlijk ook dorst en trek. Er 
kunnen broodjes worden gebakken 
bij het vuur en er zijn ook nog andere 
lekkernijen en drinken te verkrijgen. 
Het popkoor Venhorst zorgt voor de 
muziek.
Lampionnen zijn voor 1 euro per stuk bij de 
Bruna in Vorden te verkrijgen.

Ontdek wat echt donker is 
tijdens de Nacht van de Nacht
Vorden - Als je wil weten wat écht donker is, dan moet je op zaterdag 
26 oktober naar de Bleek in Vorden komen. Daar wordt vanaf 19.00 
uur de Nacht van de Nacht gevierd. Dat gebeurt dit jaar op deze locatie 
omdat men rond de kerk niet terecht kan vanwege de werkzaamheden.

MEUBEL
20 oktober 

2013 

Koopzondag

In de week 47 verschijnt Weevers Grafi media voor de tweede keer met 
een Uitvaartkatern in het Contact. Een katern gericht op alle facetten van 
‘het einde’. Maak gebruik van deze unieke mogelijkheid om uw producten 
en diensten onder de aandacht te brengen.

Meer informatie & reserveren:
Jan Marinissen, Bas Bloem en Dyanne Schiphorst
advertentie@contact.nl of tel. 0575-551010

www.weevers.nl

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset afterpress

Uitvaartkatern
Verschijning: week 47

Oplage: 52.000

Aanleveren: 12 november 2013

DE MODEHAL
www.facebook.com/demodehalvorden

    

Industrieterrein
Werkveld te VordenKERKHOFLAAN 3c

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

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

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

Actie van de week: Prachtige herenjacks (New Live), 2-zijdig te dragen 
(Fleece en kunststof) € 49,95   2e voor € 25,- !!!

NB: Nu ook op donderdag open van 10.00 tot 18.00 uur!

Aanstaande zondag
KOOPZONDAG
van 12.00–17.00 uur.

Interieur styliste 
aanwezig

Iedere vrijdag en zaterdag geopend van 10.00–17.00 uur



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575)  55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie:
info@contact.nl
E-mail Advertenties:
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie:
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Correspondent:
Ab en Dinie Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

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. 

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.contact.nl
Daar vindt u ook de  volledige 
inhoud van deze krant  en het 
 openbare archief.

! nnp

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

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

Zo. 20 oktober 10-17 uur: laat-

ste OPEN DAG 2013 Tuinen

Buitenplaats de Wiersse. Ver-

koop van bijzondere planten

door Hof te Dieren en verwil-

deringsbollen door Kwekerij

De Warande. Tevens worden

lichte maaltijden geserveerd.

Kinderen tot 9 jaar gratis, hon-

den niet toegestaan. Entree €

6,50 p.p. Groepsrondleidingen

op andere tijden: tel. 0573 –

451409.  www.dewiersse.nl

Ze zijn er weer !!!!!!
De zoetsappige Rubens appelen
 1,5 kilo € 2.49
Exclusief bij ons.....
De vergeten groente: gesneden koolraap
 400 gram € 1.29
..... en de Hollandse blauwe druiven
 500 gram € 3.99
Aardbeien ‘Zomerkoninkjes’ van Kalter
250 gram € 1.49 2 voor € 2.49
Huisgemaakte Herfstschotel +
een bakje rauwkost naar keuze p.p. € 6.98

Aanbiedingen geldig t/m maandag 21 oktober.
Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 

Man, weduwnaar, 61 jaar, 

sportief en financieel onafhan-

kelijk, zoekt na een enorme 

teleurstelling een liefdevolle 

zachtaardige en betrouwbare 

vrouw voor een relatie met 

warmte en genegenheid voor 

elkaar. Br. O. Nr. 356 Reac-

ties naar Weevers Grafimedia,

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Kringloop de Boedelhof

Enkweg 17b in Vorden

www.deboedelhof.nl

di t/m vrij 10.00 - 17.00

zat. 9.00 - 16.00

laatste zat v/d maand magazijn

verkoop

Bestel nu een “eerlijk” kerst-

pakket bij de Wereldwinkel

Vorden. Kijk hiervoor in onze

etalage.

Bestel nu een “eerlijk “kerst-

pakket bij de Wereldwinkel

Vorden kijk hiervoor in onze

etalage.

Wellness avond 1 nov. Cam-

ping De Heksenlaak Opgave

bij A.van Dijk 0573 441306 of

email hnijkamp@xs4all.nl

OPSLAGRUIMTE TE HUUR,

o.a. 25, 50 en 85 m2 in Vorden

Tel. 06-10433358

Mindful Tekenen. Een dag per

maand begint 17 oktober er is

nog een plekje vrij. Rian Drok

0575-542937. www.teken-

praktijkhetkleineveld.nl.

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

Kom tekenen/schilderen op

zaterdag (of een andere dag)

www.tekenpraktijkhetkleine-

veld.nl. Tel. 0575-542937

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

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

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

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

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

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

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

19.30 uur.

Tandarts
19 - 20 oktober D. Stolk, Ruurlo (0573) 45 20 21.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

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

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

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

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

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

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

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

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

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

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

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

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

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

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

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

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

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

of (06) 22 92 96 30.

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

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

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

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 

Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 

bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, diëtetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 

reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 

(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 

Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

Steenderen. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.

Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donder-

dag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-

14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. 

www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 

RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-

verwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 20 oktober 10.00 uur, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 oktober 10.00 uur, ds. H. Westerink.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 20 oktober 10.00 uur, Dopen, ds. M. Benard-Boertjes, 
Lemmerleveld.

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 oktober 9.30 uur, Woord- en communieviering, werk-
groep.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 oktober geen viering.
Zondag 20 oktober 9.30 uur, Eucharistieviering/Kinderneven-
dienst, Leisink, m.m.v. Koorleden.

Weekenddiensten

Volop mooie pompoenen. 

Verkoop van 9.00 tot 17.00 u. 

Halloweenpompoen uithollen 

als sfeerlicht  voor alle leeftij-

den.

Van okt. tot 15 nov. 13.30-

16.00 u  s.v.p. aanmelden voor

deelname. www.aaldering-

destek.nl tel.0314-324356

EXTRA OPEN ZONDAG 20 EN

27 OKT.

Te huur: bedrijfs - opslag - win-

kel - showroomruimtes, vanaf

100 m2. Doetinchem,  Wehl +

omg. Tel. 06-53992414.

T.k.  3 landelijk gelegen bouw-

kavels, rand dorp Wehl. perc.

gr. 1500 m2. meer grond be-

schikbaar tot 5 ha. Info. 06-

53992414.

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

Alleen op afspraak.

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

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Vanadis 
uitvaartverzorging

0575-520505

Marspoortstraat 22
7201JC  Zutphen   
www.vanadis.nl

Uw wens, ons uitgangspuntFrank Dekker



Met behulp van vooraf gedefi nieerde 
sjablonen kunt u uw familiebericht voor 
de weekbladen Contact, Elna of Groenlose 
Gids, zelf samenstellen in de categorieën 
jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden, 
dankbetuiging of in memoriam. 
 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 
eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden. Ga voor meer informatie en 
 opgave van uw advertentie naar 
www.contact.nl/info/adverteren

familieberichten
online opgeven:

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor 
alle liefde en zorg die zij geschonken heeft, delen 
wij u mede dat van ons is heengegaan onze lieve 
en zorgzame moeder, oma en ‘ouwe’ oma

Hendrika Johanna 
Wolsheimer Kuenen

sinds 6 december 2009 weduwe van

Anthonie Wolsheimer

* 18 april 1919 † 12 oktober 2013

Dinie en Wim Wassink - Wolsheimer
    Marieke 
        Mirthe, Josha, Naomi
    Ans en Johnny
        Cliff en Katja
        Glenn

Appie Wolsheimer

Henk en Alie (in herinnering) Wolsheimer - Arendsen
    Monique en Mark
        Jur, Britt
    Marco en Miriam
        Linn

Vorden, Woonzorgcentrum “De Wehme”.
Correspondentieadres: 
Larenseweg 2, 7251 JL  Vorden.

Onze dank gaat uit naar Dr. de Jong, Dr. Radstake, 
alle medewerkers en vrijwilligers van “De Wehme”, 

voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op 
woensdag 16 oktober van 19.00 tot 19.30 uur in 
het Uitvaartcentrum aan Het Jebbink 4a  
te Vorden.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op 
donderdag 17 oktober om 11.00 uur in boven-
genoemd Uitvaartcentrum. Aansluitend zullen  
we haar begeleiden naar haar laatste rustplaats op 
de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan 
te Vorden. 

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot 
afscheid nemen van 10.30 tot 10.50 uur. 

Na de begrafenis kunt u de familie condoleren  
in het Uitvaartcentrum aan Het Jebbink 4a  
te Vorden.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, kunt u 
deze advertentie als zodanig beschouwen.

Met respect en dankbaarheid staan we stil bij het 
overlijden van

Theo Schoenaker

Wij zijn dankbaar voor wat hij voor onze vereniging 
heeft betekend. 
In de beginjaren van het bestaan van onze vereni-
ging was de familie Schoenaker, met hun café-res-
taurant in Kranenburg, de ‘thuishaven’ voor onze 
vereniging.  Veel teams kwamen daar, naafloop 
van de wedstrijden, samen en veel activiteiten wer-
den daar gehouden. 
We hebben Theo leren kennen als iemand  die 
zeer betrokken was bij onze vereniging. De herin-
nering aan de prettige samenwerking zal in onze 
gedachten blijven.

Wij wensen zijn familie en verdere dierbaren heel 
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur en leden van s.v. Ratti.

Zo sterk, maar geen kracht meer.
Zo’n wil, maar geen macht meer.
Je was het leven niet moe,
maar je lichaam was er aan toe.
Je bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een lichaam vol ijver, zo was je wil.
Een sterke vrouw, die ons verlaat.
Nu ga je naar het Land, 
waar je opnieuw ontmoet,
diegenen die je liefhad 
en voorgoed was kwijtgeraakt.

Na een dappere strijd, zo moedig ondergaan, 
is overleden onze lieve moeder, groot- en 
overgrootmoeder

Gerritjen Reinira 
Groot Roessink-Klein Sessink

Gerrie

sinds 2011 weduwe van Gerrit Groot Roessink

in de leeftijd van 86 jaar.

 Steenderen: Dikkie en Ab Garritsen- Groot Roessink 
        Toldijk: Anton en Anneke Groot Roessink-Levers
       Zelhem: Catharien en Louis Hermsen-Groot Roessink  
  Klein- en achterkleinkinderen

Dankbaarheid, respect en waardering
 gaat uit naar degenen die haar liefdevol 

hebben verzorgd en begeleid. 
Speciale dank aan het zorgteam van Sensire.

14 oktober 2013

“t Spittaal”
Broekstraat 2a, 7223 KK Baak.

Correspondentieadres: D. Garritsen-Groot Roessink
De Wilgen 1, 7221 NH Steenderen.

Mama is thuis opgebaard.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op zaterdag 19 oktober om 
10.30 uur in de Remigiuskerk te Steenderen.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om 
afscheid te nemen en de familie te condoleren van 
9.50 tot 10.20 uur.

Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste 
rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan de 
Kerkhofweg te Steenderen.

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van be-
langstelling en medeleven te hebben ontvangen na 
het overlijden van

Margrieta Johanna
Vlogman-Norde

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Elsbeth en Henk
Bert en Rita
Dick en Hetty
Mieneke en Joop
Kleinkinderen

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Voor uw getoonde belangstelling en medeleven, 
die we mochten ontvangen na het overlijden van 
onze lieve moeder en oma

Johanna Maria
Berends-Bolwiender 

betuigen wij onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Vorden, oktober 2013

Rectificatie

Vincit
    Omnes
Omdat wij op 26 juli jl. 40 jaar getrouwd waren 
en Wilma 19 oktober a.s. 65 jaar wordt, geven wij 
een feestje. 

Wij nodigen jullie dan ook van harte uit voor een 
hapje en een drankje tijdens onze receptie op:
zaterdag 19 oktober a.s. van 14.30 tot 16.30 uur in 
Hotel-Restaurant Bakker, Dorpsstraat 24 in Vorden.

Tot dan!

Jan & Wilma Wolbrink
Ludger 24
7234 TD Wichmond

Zaterdag
19 oktober

In het café

B.P.M. Showband

In de disco:

Herfstparty met
DJ Forrest G.!

GRATIS MAKE-UP ADVIES DAGEN:
8 - 12 - 22 - 23 november

Schrijf je nu in! Bel, mail of via facebook 

Op zaterdag 26 oktober 2013 zijn wij

Harry & Gerda
Stokkink-Jansen

40 jaar getrouwd.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van harte 
welkom op onze receptie van 15.00 tot 16.30 uur 
in zaal “De Nieuwe Aanleg”, Scheggertdijk 10 in 
Almen. 

Lochemseweg 32a
7231 PH Warnsveld



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

SCOOTER TE KOOP

Ik sta op voor 
mijn moeder Els

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
FASHION CORNER

Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 0575-552426

Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfsgehaktballen

4de GRATIS

SPECIAL

Kippannetje

100 gram 180

VLEESWARENKOOPJE

150 g Zeeuws spek + 100 g ei-
salade

samen voor 329

KEURSLAGERKOOPJE

500 gr. Rundergehakt +
4 Speklapjes

samen 595

MAALTIJDIDEE

Lasagne

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

Uw specialist in onder andere:

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinrenovatie

Tuinonderhoud

Aanleg van vijvers

Bestrating

Plaatsen van veranda’s

Boomverzorging

Uw specialist in onder andere:

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinrenovatie

Tuinonderhoud

Aanleg van vijvers

Bestrating

Plaatsen van veranda’s

Boomverzorging

GrafonderhoudGrafonderhoud

HELEMAAL IN TUINEN
Isidorus Hoeve, een hoveniersbedrijf voor zowel particulieren 

als bedrijven, dat uitsluitend werkt met eerste klas materialen, 

grondstoffen en beplanting. Met oog voor details en

creativiteit voor elk type tuin.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak,

Johnny Dijkman: 06-51935827 of Tonnie Verwoerd: 06-27364381

www.hoveniersbedrijfisidorushoeve.nl

voorheen Kettelerij Hoveniers

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Tot 1 maart 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

  53.50  43.50 
 

Zaterdag
19 oktober

In het café

B.P.M. Showband

In de disco:

Herfstparty met
DJ Forrest G.!

TOT ZIENS OP ZATERDAG 19 OKTOBER tussen 8.oo en 16.oo uur

Firma. A. Beeftink & Zn
Joostinkweg 12
7251HK VORDEN
Tel: 0575 551249

info@beeftinkvorden.nl
www.beeftinkvorden.nl

De winter staat weer voor de deur!
NU IS HET TIJD OM BRANDHOUT IN HUIS TE HALEN

kom op ZATERDAG 19 OKTOBER naar de “Brandhoutdag”

Verkoop van gekloofd/gemengd BRANDHOUT  

voor maar € 50,= per m3 (op is op )

Verder op deze dag

Tevens is het mogelijk om uw zitmaaier, bladblazer, bosmaaier, en/of kettingzaag 
in te leveren, voor een WINTERBEURT, onderhoud of reparatie. Ook bent u bij 
Beeftink aan het juiste adres  voor de koop van nieuw en gebruikte bos tuin en 
parkmachine`s.

WE ZIJN DEALER VAN SOLO, ETESIA, TORO, TYM EN ASPEN

HARTELIJK DANK!
aan alle inwoners van Vorden en omgeving, 

onze sponsors en leveranciers
voor het slagen van onze slaatjesactie.

Het was weer geweldig!

Bestuur en leden Harmonie Vorden
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Vorden
Zutphenseweg 1b

T 0575-553336

Vorden
Zutphenseweg 1b

T 0575-553336

Vorden
Zutphenseweg 1b

T 0575-553336

WIJ 
BESTAAN
20 JAAR!

Vorden

OPENINGSTIJDEN
8.30

20.00

Vier met
ons mee!

Graag tot ziens in ons
restaurant, u bent van harte 

welkom. 

Team ‘De Chinese Muur’
Rijksstraatweg 166
7231 AL Warnsveld 

www.dechinesemuur.com
info@dechinesemuur.com

Facebook:
restaurant De Chinese Muur

All You Can Eat!

Prijzen:
Kinderen 0-3 jaar: gratis

En natuurlijk kunt u gewoon bij ons blijven ‘Afhalen’.

Oktober-acties:
Bij bestellingen boven €10,00, krijgt u GRATIS

als u komt eten in ons totaal vernieuwde restaurant. 



Gewone 
oesterzwam
Pleurotus ostreatus

Hoed vuilgrijs tot bruinzwart, later 
verblekend. Schelpvormig. Lila plaat-
jes aflopend langs de steel. Algemeen 
aan stammen van loofbomen, zelden 
op naaldhout. Jong eetbaar. Groeit in 
het Najaar. 

Braakrussula
Russula emetica

Paddestoel met bros vlees en witte 
plaatjes die ritselen wanneer erover-
heen gestreken wordt. Ring of man-
chet ontbreekt. Rozerode hoed. Ver-
oorzaakt braken. Andere soorten uit 
het geslacht Russula hebben rode, 
gele of zwarte hoeden. Algemeen in 
loof- en naaldbossen. Groeitijd is van 
juli tot oktober. 

Zwavelkop
Hypholoma

Algemene padestoel, gewoonlijk in 
bundels opboomstronken. Geelach-
tige hoed, enigszins kegelvormig in 
het midden, dat roestbruin van kleur 
is. Plaatjes en sporen purperbruin. Op 
loof- en naaldhoutstronken. Hoofd-
zakelijk in september-oktober, overi-
gens het gehele jaar door. 
  

Oranjegroene 
Melkzwam
Lactaruis deliciosus

Behoort tot het geslacht melkzwam-
men, dat druppels van een melkach-
tige vloeistof afscheidt. Hoed met 
ringen in oranje- en steenrode tinten. 

Geen manchet. Steel is hol. Eetbaar 
en smakelijk, maar kan tijdelijk de 
urine rood kleuren. Vrij algemeen in 
dennebossen op niet te zure grond. 
Groeit van juli tot oktober. 

Gele Stekelzwam
Hydnum repandum

Hoed roomkleurig tot dooiergeel, 
gewelfd, met aan de onderzijde geel-
achterige stekels (geen plaatjes). Te 
vinden in een loofbos, zelden onder 
naaldhout, vaak in heksenkringen on-
der beuken. Eetbaar. Niet algemeen. 
Groeit van oktober tot november. 

Vliegenzwam
Amanita muscaria

Gemakkelijk herkenbaar. Paddestoel 
van het geslacht Amanita met schar-
lakenrode hoed, wit gevlekt. Vlek-
ken onstaan door uiteen gescheurd 
wit vlies, dat hoed en steel om gaf in 
jeugdige toestand. Witteplaatjes. Zeer 
giftig. Zeer algemeen, vooral op zure 
grond onder of bij een berk en den. 
Groeit in oktober. 

Weide-
champignon
Agaricus campestris

Bekende paddestoel, als voedsel. Wit 
tot bruinachtige hoed, eerst half bol-
vormig, later uitgespreid, droog, bij 
ouderdom licht geschubd. Steel vrij 
kort en stevig, met ring maar zonder 
volva. Plaatjes eerst wit, dan roze en 
later puberbruin kleurend. Vrijalge-
meen op al of niet begraasd schraal 
grasland, op dijken en in duinen. 
Groeit in de nazomer en in de herfst. 

Cantharel
Cantharellus cibarius

Trechtervormige hoed, dooiergeel, 
met gelobde rand. Geen plaatjes aan 
de onderzijde, maar plooivormige, 
vertakte aderen. Zeer algemeen in 
loof- en naaldbossen, vaak in groepen 
en kringen. Eetbaar. Groeit van juin 
tot november 

Eekhoorntjes-
brood
Boletus edulis

Korte en dikke boleet, voorzien van 
poriën, met aan de onderzijde van 
de hoed een sponzig netwerk, vol 
met nauwe buisjes. Hoed eerst wit, 
later lever- of donkerbruin kleurend, 
6-25 cm breed, glad of gekreukeld, 
in vochtige toestand iets kleverig, 
enigszins afhangede rand. Bruinach-
tige steel met lichte, verticale lijntjes. 
Zeer algemeen in loof- en naaldbos-
sen, langs wegen, in parken. Eetbaar. 
Groeit vaak al in de zomer.
Klik hier voor nog een aantal bole-
ten. 

Grote 
Stinkzwam
Phallus impudicus

Onmiskenbaar door vorm en reuk. 
Vruchtlichamen eerst zacht, wit, ei-
vormig (‘heksen- of duivelsei’), bevat 
de volledige steel, die binnen een 
paar uur te voorschijn komt en lan-
ger wordt en een hoed draagt die 
bedekt is met een donkergroene, slij-
merige nog waarneembaar is. Lokt 
vliegen aan die zich voeden met het 
slijm, zo de sporen aan de poten mee-
nemend. 1-25 cm hoog. Algemeen op 
humusrijke bodem. Groeit van mei 
tot november. 

Honigzwam
Armellaria mellea

Parasiet, tast bomen vooral naaldbo-
men aan en laat ze doodgaan. De aan-
wezige zwam maakt dikke, zwarte 
strengen myceliumdraden, die onder 
de schors zitten, of onder de grond de 
wortels van naburige bomen binnen-
dringen. De aantasting wordt zicht 
baar als de vruchtlichamen in groep-
jes op de schors verschijnen. Hoed is 
olijfgeel tot roodbruin, met behaard 
of geschubd oppervlak, vooral in het 
midden, en een dunne, golvende, ge-
streepte rand. Plaatjes aflopend langs 
de steel, eerst witachtig, later donker-
bruin. Grote kring. Kan in het donker 
lichtgevend zijn. Zeer algemeen op of 
om dood of levend naal- en loofhout. 
Groeit in het najaar. 

Paddenstoelen

BRON: http://nl.wikipedia.org

Lijst van giftige paddenstoelen
Hieronder staat een lijst van giftige en niet eetbare paddenstoelen. Dat laatste wil zeg-
gen dat deze niet dodelijk zijn bij consumptie maar wel bijvoorbeeld braakneigingen 
kunnen opwekken of koortsaanvallen teweegbrengen. Een vergiftiging is het ziek 
worden en/of pijn krijgen als gevolg van het eten, drinken, inademen, op de huid of in 
de ogen krijgen van (te veel van) een schadelijke stof.
RAADPLEEG BIJ GEZONDHEIDSKLACHTEN EEN ARTS.

Aardappelbovist Scleroderma verrucosum
Deze knolvormige paddenstoel wordt aangetroffen op hellingen, boomschors enz. Het 
‘kopje’ is donkergeel of helder bruin, met korrelige vlekjes; als de paddenstoel ouder 
is, is het kopje bedekt met een laagje stof (sporen).

Berkezwam Coriolus muscaria
Deze zwam is houtachtig en wordt het hele jaar door gevonden op dood hout.

Carbolchampignon

Dennenbundelzwam
 
Gewone krulzoom Paxillus involutus
Deze paddenstoel groeit op heidevelden en in bossen, vooral bij berken. In 1980 werd 
ontdekt dat een antigeen in de paddenstoel een autoimmuun reactie veroorzaakt 
waardoor het immuunsysteem de eigen rode bloedcellen aanvalt met als gevolg een 
hemolyse met dodelijke afloop.

Groene knolamaniet Amanita phalloides
Een uiterst giftige paddenstoel, één van de giftigste ter wereld. Hij heeft een geelgroene 
hoed, met soms een beetje bruin of wit, met donkere streepjes die vanuit het midden 
lopen. Deze hoed heeft witte plaatjes aan de onderzijde. De steel is wit met groenach-
tige strepen en heeft een witte, gestreepte ring. De knol zit soms onder de grond.

Grote stinkzwam Phallus impudicus
Deze zwam wordt gevonden in bossen en heeft een hoed in de vorm van een dobbel-
steen, bedekt met een groenachtig slijm, dat zich in kleine holtes bevindt. Als vliegen 
dit slijm opeten wordt de hoed wit. De witte voet zit vol met gaatjes. De knol is zicht-
baar. De Latijnse naam Phallus duidt erop dat het vruchtlichaam de vorm heeft van 
een mannelijk geslachtsorgaan.

Gordijnzwammen
 
Grote kale inktzwam Coprinopsis atramentaria
Deze zwam komt over het algemeen voor in groepen op stronken van loofbomen of op 
wortels. Men kan ze vinden in weiden, op ruderale gronden en op open terrein.

Kaalkopjes Psilocybe semilanceata
Deze paddenstoel staat ook bekend als ‘Liberty Cap’ en ‘psilo’. De paddenstoel wordt 
toegepast als drug vanwege zijn psychoactieve eigenschappen, waardoor LSD-achtige 
effecten kunnen optreden.

Koraalzwam Ramaria (Clavaria) formosa
Deze zwam is bitter en laxerend en wordt aangetroffen onder struiken. De dikke steel 
is wit en heeft vertakte uiteinden. Het vruchtlichaam is champagnekleurig.
 
Panterzwam Amanita panterina
Deze zwam veroorzaakt moeilijkheden in het bos in de herfst. De donkerbruine of 
grijze hoed heeft kleine witte vlekjes; een streep langs de rand van de hoed, als de 
paddenstoel nog jong is. Hij heeft een witte voet en een witte ring om de steel. De knol 
is bolvormig met een platte bovenkant met daarbovenop kleine plooitjes die op latere 
leeftijd kunnen verdwijnen.
 
Parasolzwammen
 
Panteramaniet Amanita pantherina
Het giftige ibotenischzuur van de paddenstoel wordt bij het drogen omgezet in het 
minder giftige muscimol. De giftige dosis wordt bereikt bij inname van meer dan 100 
gram verse paddenstoelen.

Satijnzwam Entoloma sinuatum
Het gif werkt zeer snel, de giftige satijnzwam veroorzaakt een onaangename gastroin-
testinale vergiftiging, door consumptie van grote hoeveelheden zou deze soort een 
aantal dodelijke slachtoffers gemaakt hebben.

Satansboleet Boletus satanas
Deze lijkt in de verte op eekhoorntjesbrood. Hij heeft vaalgeel vruchtvlees, wat een 
beetje blauw wordt, als je hem beschadigt; ruikt vies. Hij wordt gevonden in loofbos-
sen. De hoed is dik en blauwgrijs, tot groenig en groot (tot een diameter van 30 cm). 
De onderkant van de hoed is geel, later rood. De steel is dik en kort als hij nog jong is; 
hij wordt langer en rood, met rode plaatjes.

Vezelkoppen
 
Vliegenzwam Amanita muscaria
Deze zwam is giftig. Hij wordt aangetroffen aan het eind van het herfstseizoen onder 
berken en naaldbomen. De hoed is helderrood met witte stipjes, die er door de regen af 
kunnen gaan; kan wel een doorsnede bereiken van 20 cm. Onder de hoed zitten witte 
plaatjes. De steel en de voet zijn wit en eerstgenoemde bezit steeds een witte ring. On-
deraan is de steel bolvormig, met karakteristieke plooitjes die net schubben lijken.

Voorjaarsamaniet Amanita verna
Ook wel vroege knolamaniet geheten. Een zeer giftige soort paddenstoel. De hoed met 
de plaatjes en de steel zijn steeds wit. De steel heeft ook een witte ring. De knol zit 
soms onder de grond.

Voorjaarskluifzwam
 
Witte trechterzwammen
 
Zwavelkopje Hypholoma fasciculare
Deze zwam wordt gevonden van het voorjaar tot de winter in groepjes aan de voet van 
bomen en op oude (dode) boomschors in loofbossen. De hoedjes zijn geel en de plaatjes 
eronder groenachtig. De paddenstoeltjes hebben allen steeds een dun, geel steeltje.



Workshops en cursussen
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus 
bij onze lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden 
en kosten contact op via advertentie@contact.nl of 06-52584992

Het bedrijf is in 2003 opgericht door 
Dijkman. In Twello werken tien ho-
veniers en in Raalte twee. Jan Rou-
wenhorst en Ramon de Jong werken 
sinds kort onder vestigingsleider Ton-
nie Verwoerd. Hij is te spreken over 
de gang van zaken. “We zijn blij dat 
we de medewerkers van Kettelerij 
hebben kunnen behouden”, vertelt 
hij. “De overname is in de regio po-
sitief ontvangen. De mensen vinden 
het fijn veel persoonlijk contact te 
hebben en merken dat ze te maken 
hebben met vakbekwame mensen. 

Ik ben tevreden over de hoeveelheid 
opdrachten die we tot nu toe hebben 
gekregen.”
Hoveniersbedrijf Isidorushoeve staat 
volgens Verwoerd voor goede kwa-
liteit tegen een eerlijke en scherpe 
prijs. Hij noemt een aantal pluspun-
ten waarmee het hoveniersbedrijf 
zich wil onderscheiden. “Vakdeskun-
digheid bij onze medewerkers is erg 
belangrijk. Verder geven we een eer-
lijk advies en het eerste consult is gra-
tis. We maken altijd eerst een ronde 
door de tuin voor we een offerte ma-

ken”, aldus de vestigingsleider. “Die 
offertes komen tot stand door heel 
goed naar de wensen van de klant te 
luisteren.”
De slogan van Isidorushoeve is ‘He-
lemaal in tuinen’. Het bedrijf werkt 
dan ook voor zowel particulieren als 
bedrijven. “We ontwerpen  tuinen, 
leggen ze aan, renoveren tuinen en 
verrichten onderhoud”, legt de Vor-
dense vestigingsleider uit. “Verder 
leggen we ook vijvers aan, het plaat-
sen van veranda’s, boomverzorging, 
sierbestrating en grafonderhoud  be-
horen ook tot onze mogelijkheden.”

Meer info
www.hoveniersbedrijfisidorushoeve.
nl of bel Johnny Dijkman 06-51935827 
of Tonnie Verwoert 06-43200674

Hoveniersbedrijf Isidorushoeve 
tevreden over start in Vorden

Vorden - Hoveniersbedrijf Isidorushoeve heeft Kettelerij Hoveniers-
bedrijf aan de Nijverheidsweg 6 in Vorden overgenomen, inclusief de 
medewerkers. Sinds 1 september werken de in deze regio bekende ge-
zichten Jan Rouwenhorst en Ramon de Jong voor het bedrijf van Joh-
nny Dijkman, waarvan de hoofdvestiging in Twello staat. Daarnaast 
werkt Isidorushoeve ook nog vanuit Raalte.

Jaap Hesselink: “We hebben direct de 
leus gehanteerd: Wij zijn terug, kom 
jij ook?” En daar werken we letterlijk 
dag en nacht aan om te proberen de 
klanten van weleer weer bij Indoor 
Sport Vorden terug te halen. Een pro-
ces dat inmiddels in gang is gezet. We 
waren werkelijk enorm verrast over 
de reacties na onze terugkeer in de 
sportschool. Van verschillende kan-
ten hoorden we: ‘Fijn dat jullie weer 
terug zijn”. Ook van de mensen die 
de afgelopen jaren de sportschool wel 
zijn blijven bezoeken.”Wij doen er al-
les aan om de sportschool weer het 
aanzien van vroeger terug te geven. 
Eén van de eerste prioriteiten voor 

ons is om het ISO-certificaat weer te-
rug te krijgen, dat de vorige eigenaar 
is ontnomen. Indoor Sport Vorden 
heeft voor klanten ( 14 tot 20 jaar) 
een speciaal jeugdabonnement inge-
steld. Wij zijn ook bezig de lesroos-
ters te herzien.” 
Indoor Sport Vorden is overigens 
zeven dagen per week open. Alle da-
gen van s’ morgens half negen tot s’ 
avonds tien uur. In het weekend tot 
13.00 uur. Dezelfde tijden gelden 
ook voor ons Squash Centrum, met 
dit verschil dat men hier op zaterdag 
en zondag tot 15.00 uur terecht kan. 
Wat Jaap Hesselink ook deugd doet 
is dat de judosport onder leiding van 

Herman Elberse al weer in de lift zit. 
Daarover zegt hij: “Ik zie de judosport 
in eerste instantie als een ‘sociale in-
steek’ voor de jeugd. Kinderen fysiek 
sterker maken, dat ze bijvoorbeeld 
kunnen laten zien ‘ dat kan ik ook 
wel’. Dat geeft een kind zelfvertrou-
wen. Wij geven momenteel aan twee 
groepen kinderen (6 tot 13 jaar) les. 
Richting toekomst willen we in onze 
sportschool ook judo als wedstrijd-
sport gaan beoefenen.”
De afgelopen jaren heeft ook het 
Squash Centrum door allerlei om-
standigheden aan belangstelling in-
geboet. Jaap Hesselink: “Sinds onze 
terugkeer zijn we hier ook met 
nieuw elan bezig om de beoefenaars 
van deze sport weer terug te winnen. 
Daar ben ik zeer optimistisch over”, 
zo zegt hij. Gerdien en Jaap Hesselink 
kijken ook met een goed gevoel terug 
op het openingsweekend. Een sport-
school vol met bloemen en cadeau’ s, 
hetgeen het echtpaar ‘kippenvelmo-
menten’ bezorgde! Jaap: “Om oud-
leden weer naar Indoor Sport Vorden 
te trekken hebben we toen gevraagd 
om zo veel mogelijk dingen mee te 
brengen die gerelateerd waren aan 
onze sportschool van destijds. Dat 
hebben we geweten, we werden 
overstelpt met sleutelhangers, tasjes, 
oude passen, T- shirts e.d. We hebben 
drie prijswinnaars getrokken”. 
De eerste prijs 1000 euro, te besteden 
in onze sportaccommodaties, werd 
gewonnen door Wilbert Horsting. De 
tweede prijs (half jaar gratis sporten) 
werd gewonnen door Renske Ellen-
kamp. De derde prijs (kwartaal gratis 
sporten) ging naar Ans Golstein. De 
bezoekers die tijdens de openingsdag 
op zondag kwamen, kregen een prijs-
vraag voorgeschoteld. Ab Velhorst 
junior werd winnaar. Hij mag drie 
maanden gratis sporten. 
Momenteel werken bij Indoor Sport 
Vorden 15 personen en is men bezig 
met het aantrekken van nog enkele 
instructeurs.

Jaap Hesselink (Indoor Sport Vorden)

‘Terugkeer voelt als een warm bad’

Vorden - “Ik voel mij momenteel al weer als een vis in het water. Blij 
om samen met Gerdien weer terug te zijn op de plek waar we jaren 
geleden onze sportschool Indoor Sport Vorden runden”, zo zegt Jaap 
Hesselink, die de sportschool op een gegeven moment verkocht aan 
Strada Sports. Inmiddels prijkt er sinds zes weken weer de naam In-
door Sport Vorden op de gevel.

Prijswinnaars temidden van Jaap en Gerdien Hesselink

In verband met de te verwachten 
grote belangstelling kunnen alleen 
mensen die zich van te voren hebben 
aangemeld deelnemen. Aanmelden 
kan via www.natuurmonumenten.
nl of telefonisch bij de ledenservice, 
035 - 655 99 55. Per gezin mag slechts 

één volwassene mee en zaklampen
tijdens de tocht zijn natuurlijk uit 
den boze. Kijk op www.natuurmo-
numenten.nl en volg ons op twitter
@NM_Gelderland en Facebook.com/
LandgoedHackfort

Met de Nachtwachter over 
Het Enzerinck
Vorden - Natuurmonumenten organiseert op vrijdagavond van 19.00
tot ca. 21.00 uur een wandeling met de nachtwachter over landgoed
Het Enzerinck? Samen ontdek je de geheimen van de nacht. Een avon-
tuurlijke tocht speciaal voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar.
Let op: reserveer van te voren uw deelname aan deze bijzondere tocht.

www.boerderijdevrijegeest.nl

Nu bij Boerderij de 
Vrije Geest in Toldijk
Driedaagse: ‘Hoogsensitief in de 
Nieuwe Tijd, balen of stralen?’
Wanneer je hoog-sensitief bent, ben 
je geboren met een grote gevoelig-
heid. Niet altijd makkelijk in onze 
harde maatschappij. In deze cursus 
ga je ervaren hoe krachtig deze bij-
zondere kwaliteiten kunnen zijn, 
wanneer je weet hoe je ze optimaal 
kunt inzetten.
Data: zondag 3 november, 24 no-
vember en 8 december, 10.00-16.30 
uur.
Kosten: € 295,- 

Workshop ‘Intuïtief wasteke-
ningen maken en duiden’

Superleuke workshop voor jou en 
je vriendin(nen) met verrassende 
resultaten! We werken met allerlei 
kleuren was en een strijkijzertje. 
Tenslotte gebruiken we onze intuï-
tie om de tekeningen te duiden.
Data: zondag 27 oktober of zater-
dag 30 november (14.30-17.00 uur)
Kosten: € 30,- p.p. inclusief materi-
aal en koffie/thee.
Meld je met 5 of 6 personen aan en 
je mag zelf GRATIS meedoen!

Aanmelden:
Tel. 0575-556830
info@intuitievepraktijk.nl
www.intuitievepraktijk.nl

Speelse cursus mindful 
tekenen en schilderen
Een superleuke nieuwe cursus begint 17 oktober. Rian Drok 
heeft een cursus ontwikkeld, die  gaat over in verbinding staan 
met jezelf. Door jezelf waar te nemen, naar jezelf te kijken, ont-
dek je wat je eigenlijk wilt en welke mogelijkheden je zou kun-
nen gaan ontwikkelen. Hier voor wordt gebruik gemaakt van 
leuke creatieve en meditatieve opdrachten.

Je ontdekt wat er wel en wat er 
eigenlijk niet bij je past. We gaan 
hierover tekenen, schilderen en 
collages naken. Je krijgt ook op-
drachten mee naar huis zodat je 
er elke dag wel mee bezig kunt 
zijn. Wat het met je doet is dat 
jouw creativiteit weer gaat stro-
men.
Mindfulness betekent met aan-
dacht dingen doen. Het is een 
heel mooie manier om eens stil 
te staan bij jezelf. Je eigen kwali-
teiten te ontdekken. Door rustig 
adem te halen, te voelen wat er in 
je leeft kun je waarnemen. Door 
met aandacht en liefde naar jezelf 
te kijken, je tekeningen te bekij-

ken, zul je iets meer van jezelf 
ontdekken. 
Het kleuren is een heerlijke rust-
gevende bezigheid. Een prettige 
bijkomstigheid is dat onbewuste 
beelden een kans krijgen zich 
kenbaar te maken, dat kan je hel-
pen bewust te worden van wat je 
eigenlijk wilt. Je zelf accepteren 
zoals je bent, je kunt ballast weg 
doen en waar je tevreden over 
bent koesteren. Je hoeft niet te 
kunnen tekenen om deze cursus 
te kunnen volgen. Donderdag een 
maal per maand.

Kijk op www.tekenpraktijkhet
kleineveld.nl

Nieuwe Cursus tekenen / 
schilderen op de zaterdag
Tekenen en schilderen vanuit je gevoel, dat is wat de schilder 
Hundertwasser predikte. Nu hangen zijn schilderijen in het Co-
bra Museum in Amstelveen. Rian Drok (van Tekenpraktijk Het 
Kleine Veld) in Vorden, geeft op deze manier haar lessen, aan 
iedereen die het wil ervaren.

Ook andere schilders zoals Klimt 
en Matisse inspireren haar. Als je 
komt schilderen maak je kennis 
met bovengenoemde schilders en 
stijlen. Ook de mandala invloeden 
kun je ervaren als je meedoet. Sa-
men is het een mooi gegeven om 
heerlijk te spelen met kleur en 
vorm. Op deze cursus werken we 
met materialen zoals houtskool, 
kleurpotlood, pastelkrijt, oliekrijt, 

ecoline en acrylverf. Het is een 
speels gebeuren. Door de verschil-
lende technieken kom je uit bij je 
eigen bron, ontdek je je eigen cre-
ativiteit. Het is de bedoeling dat 
deze cursus op zaterdag 2 novem-
ber van start gaat.
Voor meer informatie kun je bel-
len naar Rian Drok 0575-542937.
www.tekenpraktijkhetkleine
veld.nl



Na het onnodige puntenverlies tegen 
Epse, was Sociï erop gebrand om bij 
Wolfersveen de drie punten mee te 
nemen. Sociï begon derhalve dan ook 
geconcentreerd aan de wedstrijd. Dit 
in een ware herfstsfeer, dankzij een 
straffe en gure wind. Sociï combi-
neerde aanvankelijk goed, waardoor 
de gastheren er niet aan te pas kwa-
men. In de 8e minuut resulteerde dit 
al in de mooie 0-1 voor Sociï. Maarten 
Rensink stuurde met een bekeken 
pass de rappe Kevin Esslink weg die 
daarop goed de keeper omspeelde en 
Bouke van Dijk in stelling bracht. Na 
deze goede goal kreeg Sociï nog een 
aantal kansen om de score uit te brei-
den, maar met name gemakzucht in 
de afwerking speelde de ploeg parten. 
Na een minuut of twintig ging de fi-
guurlijke storm van Sociï-zijde liggen 
en kon Wolfersveen zich wat meer 
op de Sociï-helft begeven. Aanvanke-
lijk liet Sociï zich dit nog ‘gecontro-
leerd’ gebeuren, maar naarmate de 
tijd vorderde glipte de wedstrijd Sociï 
daadwerkelijk uit handen. De gasthe-
ren kregen steeds meer kansen, me-
de doordat de rood-witten slordig(er) 
werden in de passing. Gelukkig trok 
keeper Henry Vreeman zijn ploeg er-

door, waardoor met 0-1 de rust werd 
bereikt. Alle goede bedoelingen ten 
spijt, kwam Sociï in de tweede helft 
niet goed uit de startblokken. Wol-
fersveen putte kracht uit het zwakke 
spel van Sociï en de 1-1 hing steeds na-
drukkelijker in de lucht. Sociï kwam 
ondertussen nog maar nauwelijks in 
de buurt van de vijandige goal. In de 
62e minuut kreeg Wolfersveen dan 
min of meer loon naar werken. Een 
voorzet vanaf rechts kwam ongeluk-
kig tegen de handen van de inglij-
dende Dubaern Besseling, die deze 
er ook niet af kan zagen, hetgeen re-
sulteerde in een penalty. Deze werd 
door het midden ingeschoten door 
de schoffelaar van Wolfersveen. Met 
deze gelijkmaker leek Wolfersveen 
zich tevreden te stellen, aangezien 
zij de verdedigende stellingen weer 
innamen. Sociï speelde daarna tot 
het einde nog vol op de aanval. Ver-
der dan een schot onderkant lat van 
Rensink en een volley in de handen 
van de keeper door Besseling kwam 
het niet. Uiteindelijk stond dan ook 
een terechte uitslag van 1-1 op het 
scorebord, daarmee deed Sociï zich-
zelf veel te kort.
Sociï heeft deze dag weer een periode 

laten zien dat het uitstekend kan voet-
ballen, nu moet het zich echter nog 
uitbetalen met doelpunten. Daarvoor 
heeft het nu een week de tijd om te 
oefenen. Aanstaande zondag is Sociï 
namelijk vrij. Op dinsdag 22 oktober 
speelt Sociï thuis in de eerste ronde 
van de Bordbusters Achterhoek Cup 
tegen Vios Beltrum, aanvang 19.30 
uur. Op zondag 27 oktober moet So-
ciï vervolgens thuis aantreden tegen 
EDS, aanvang 14.00 uur.

Uitslagen zondag 12 oktober
Sociï D1 – v.v. Dieren D5; 3-7
Sociï E1 – FC Zutphen E7; 11-1
Sociï E2 – SJO Cupa/Wilp E3; 6-0 (don-
derdag)
Brummen E6 - Sociï E2; 3-1
HC’03 F3 – Sociï F1; 0-16

Uitslagen zondag 13 oktober
Wolfersveen 1 – Sociï 1; 1-1
Sociï 2 – Warnsveldse Boys 4; afgelast
Sociï 3 – Veluwezoom 5; afgelast
Vorden 5 – Sociï 4; afgelast
Ruurlo 5 – Sociï 5; 6-2
Sociï VR1 – Ruurlo VR1; afgelast

Programma zaterdag 19 oktober
SC Doesburg F4 – Sociï F1

Programma zondag 20 oktober
Sociï 2 – De Hoven 2
Sociï 3 – SCS 1
Sociï 4 – SV Basteom 6

Fel startend Sociï laat Wolfersveen 
terugkomen in de wedstrijd
Wolfersveen - Zoals vorige week reeds aangekondigd, ging Sociï zon-
dag op bezoek bij Wolfersveen in het immer beruchte en winderige 
“Stadion de stikke bocht”. Een aankondiging die, helaas voor Sociï, 
meer dan uitkwam. De eerste helft van de wedstrijd in 

Laren was het in het veld vrij rustig. 
Het echte spektakel bleef uit en dat 
kwam vooral dat Witkampers heel 
voorzichtig acteerde en vooral in de 
achterhoede door een gebrek aan 
zelfvertrouwen en flair niet ‘voor-
waarts’ acteerde. Vorden hield de bal 
keurig in de ploeg en maakte niet de 
fout door in het open mes te vallen. 
Vorden 1 veroverde twee maal de bal 
bij de opbouw van Witkampers, maar 
beide keren was er alleen dreiging en 
geen echte kans. Bij v.v. Vorden had 
keeper Robin Verstege weinig te doen 
en de keren dat hij in actie moest 
komen deed hij dit overtuigend. 
Witkampers kreeg een goede kans 
na 25 minuten maar de rechterspits 
speelde de bal te ver voor zich uit. 
In de 35e minuut had Bart Stokman 
op ongeveer 30 meter geen geschikte 
afspeelmogelijkheid en besloot hij 
met één pas aanloop de bal op doel te 
schieten. Met een schitterende wreef-
trap scoorde Bart Stokman op prach-
tige wijze de 0-1.In de tweede helft 
durfde Witkampers meer te voetbal-
len en creeërde rondom de midden-
lijn constant een man meer situatie. 
Vorden liet de tegenstander iets meer 
komen en had met Bas Kortstee een 
extra slot op de deur. Één keer kwam 
Witkampers echt gevaarlijk voor het 
doel van Robin Verstege maar de 
kopbal kwam precies op het lichaam 
van onze doelman. In de omschake-
ling kreeg Vorden steeds meer kan-
sen en in de 40e minuut werd Daan 
Horstman aan de rechterkant weg 
gestuurd. Nadat hij de linksback had 
gepasseerd gaf hij de bal strak voor 
en werd deze bij de 2e paal keurig 
ingetikt door Rick Schröer. Hiermee 
was de wedstrijd beslist en in de laat-
ste minuut ging Bart Stokman er 

aan de rechterkant van door. Na een
indrukwekkende rush schoot hij in 
de korte hoek en kon de keeper van
Witkampers de bal pareren.Vorden
1 is komende zondag vrij en op zon-
dag 27 oktober staat de enige echte
derby tegen PAX in Hengelo op het
programma.

Grote Clubactie bij v.v. Vorden op
donderdag 17 oktober.

Aanstaande donderdag gaat de gehele
jeugdafdeling weer het dorp in om lo-
ten te verkopen van de Grote Clubac-
tie. v.v. Vorden doet alweer voor het
9e achtereenvolgende jaar mee met 
deze landelijke actie, waar dit jaar in
totaal maar liefst 7000 verenigingen
zich voor hebben ingeschreven. Koop
de loten van de vordense jeugdspelers
en maak kans op mooie prijzen en
maar liefst 80% van de opbrengst is
voor de vereniging zelf.

Schrijver Fred Diks en Koen Kam-
pioen tijdens filmavond v.v. Vor-
den.
De Jeugd Activiteiten Commissie
heeft afgelopen vrijdag een bijzon-
dere filmavond georganiseerd voor 
de gehele E- en F-jeugd. Met een op-
komst van 110 kinderen was het een
geslaagde avond waarbij schrijver
Fred Diks en hoofdrolspeler van Koen
Kampioen, Sjors van den Hoogen,
aanwezig waren. De kinderen kon-
den genieten van de film Koen Kam-
pioen, maar er was ook een heuse
‘Meet&Greet’ met de mogelijkheid 
om vragen te stellen aan zowel Fred
als Sjors.

PROGRAMMA
Komend weekend is er een klein
programma (zie www.vv-vorden.nl) 
op zowel zaterdag als zondag omdat
het een inhaal en bekerprogramma
betreft. Op zondag 27 oktober staat
de ‘derby van de Bronckhorst’ op het
programma want dan speelt Vorden
1 uit tegen PAX uit Hengelo.

Vorden wint ook in Laren
Vorden  - Vorden 1 is na een kwart 
van de competitie de verrassende 
nummer twee van de competitie 
en heeft ook de tweede van de 
drie derby’s in de maand oktober 
in winst omgezet.

Niels Lijftogt won zijn enkelspel met 
21-13 en 21-19. Chjehrando Gasper 
won in drie sets: 19-21, 21-14 en 21-
14. Anne van Eeuwijk won met twee 
keer 21-12 van haar tegenstandster. 
En ook Vera Velhorst won overduide-
lijk: 21-15 en 21-8. Tegenstander Ogel 
begon sterk in het herendubbel. Ch-
jehrando en Niels verloren de eerste 
set met 21-16. Daarna kregen zij be-
ter vat op de tegenstander en wonnen 
twee keer met 2-14. Het damesdub-
bel werd een regelmatige 21-13 en 

21-15 voor Vera en Anne. In de twee
mixen kwam het Vordense team niet
in gevaar. Anne en Niels wonnen met
21-17 en 21-9 en Vera en Chjehrando
met 21-16 en 21-11. Donderdag 24 ok-
tober speelt Flash opnieuw een thuis-
wedstrijd tegen Denekamp. Iedereen
die eens wil meemaken wat een ge-
weldige sport badminton is wordt
uitgenodigd om eens te gaan kijken
in sporthal ‘t Jebbink. 
Flash Vorden 1 – Ogel BV 2:  8-0 

ANDERE UITSLAGEN:
Hengelose Badmintonclub 1 - Flash
Vorden 2:  5-3. LBC jeugd 3 - Flash
Vorden jeugd 1:  3-5. Flash Vorden 
jeugd 2 -  Spees Sjuttel jeugd 3:  8-0
efde jeugd 1 - Flash Vorden jeugd 3:
6-2

Opnieuw de maximale 
overwinning voor Flash
Vorden - Het Vordense team trad 
afgelopen donderdag aan tegen 
Ogel uit Hengelo Overijssel. De 
goed geoliede Vordense machine 
liet er geen twijfel over bestaan 
dat zij deze wedstrijd graag wil-
den winnen.

Zondag was de Veldrit GP Mario de 
Clerq in België. Dit is de eerste wed-
strijd in een serie die meetelt voor de 
Bpost Bank Trofee 2013-2014 en die is 

vernoemd naar de 3-voudige wereld-
kampioen Mario de Clerq. 
De veldrit werd gehouden op de flan-
ken van de Hotond Arena. Het was 

een zeer zware wedstrijd, mede door 
de zware regen die de hele wedstrijd 
aanhield en het parcours erg mod-
derig en zwaar maakte. Dit maal was 
het wel wereldkampioen Sven Nijs 
die de wedstrijd won. 
Thijs van Amerongen uit Vorden, 
rijdend voor AA Drinks en ook voor 
RTV Vierakker-Wichmond eindigde 
op een fraaie zesde plaats.

Thijs van Amerongen rijdt twee goede 
wedstrijden
Vorden - Zaterdag 12 oktober werd in Den Bosch de Grote prijs van 
Brabant verreden. Dat gebeurde op een mooi parcours met obstakels 
en een zandbak. Door de vele regen was het parcours modderig en 
snel, de renners waren aan elkaar gewaagd. Onder de vele deelnemers 
ook de huidige wereldkampioen Sven Nijs. Na een spannende wed-
strijd finishte Tom Meeusen als eerste, Thijs van Amerongen werd 14e.

1e competitieronde
Maandagavond
LIJN A: 1. Ab en Kitty Vruggink 55,69%, 
2. Evert Thalen en Dick Wijers 52,46%, 
3. Diny Hoftijzer en Henk Wullink  
52,37%.
LIJN B: 1. Marian Tichelman en José 
Walter Kilian 58,62%, 2. Sophie de Vries 
en Trijnie Herweijer 55,61%, 3. Lenie 
Meijerink en Annelies Schröder 53,48%.
LIJN C: 1. Anne van Burk en Wil van de 
Berg 56,10%, 2. Rie de Bruin en Gerry 
ter Scheggert 55,95%, 3. Herma Jacobs 
en Els van der Jagt 53,39%.

Woensdagmiddag
LIJN A: 1. Rini en Evert Thalen 56,14%. 
2. Ab Vruggink en Hertog Enthoven 
55,25%. 3. Dick Wijers en Jan Post 
54.21%.
LIJN B: 1. Mansje Onstenk en Hans Dek-
ker 57,19%. 2. Jacobine en Wim Bekkers 
55,93%. 3. Rina den Ambtman en Anki 
van Manen 55,77%.

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

“De jeugd heeft ons vandaag visles 
gegeven”, meldde een van de oudere 
deelnemers. Met nog één wedstrijd 
te gaan is er nog lang niet duidelijk 
wie dit seizoen gaat winnen. “Het 

kan nog alle kanten op”, volgens Rob 
Golstein. “Als de jeugd zo blijft door-
gaan, zal ik de laatste wedstrijd alle 
zeilen moeten bijzetten om de eind-
overwinning te pakken”.

De uitslag:
1. Barry Wassink: 960 gram
2. Nick ten Have: 900 gram
3. Rob Golstein: 860 gram

De laatste wedstrijd wordt gevist op 
zaterdag 27 oktober om 13.30 uur in 
de Oude IJssel. Het belooft een span-
nende wedstrijd te worden, omdat 
hier het kampioenschap van 2013 
wordt beslist.

Verrassende uitslag De Snoekbaars
Vorden - Zaterdag 12 oktober om 13.30 uur werd er in de Berkel de 
voorlaatste wedstrijd van de snoekbaars gevist. Na drie uur vissen en 
de gevangen vis te hebben gewogen, was er een zeer verrassende uit-
slag. Barry Wassink en Nick ten Have wisten onder andere de bijna be-
roepsvissers Rob Golstein, Marcel Dekkers en Jan Groot Jebbink achter 
zich te laten.

Vanaf de aftrap had Basteom de over-
hand. Ratti kwam niet goed in het 
spel en na een kwartier kwam het 
eerste tegendoelpunt. 5 minuten la-
ter was het weer raak voor de tegen-
partij, 2-0. Ondertussen creëerde Ratti 
wel kansen, zo schoot Kim Heuvelink 
na een half uur speeltijd nog tegen de 

paal. Ook de rechtsvoor Petra Wen-
tink had een grote kans, maar door 
de vinger van de keeper schoof de bal 
langs de lat heen. In de 40ste minuut 
kreeg Kim Heuvelink de bal voor de 
voeten en wist deze van een afstand 
in het doel te schieten. Ratti ging met 
een stand van 2-1 de rust in.

In de tweede helft zat Ratti veel beter 
in het spel, creëerde meerdere kansen 
en hielden meer druk. Helaas werden 
deze kansen niet benut waardoor de 
eindstand hetzelfde bleef als de rust-
stand. Met een sterker begin had de 
wedstrijduitslag anders kunnen ein-
digen. Volgende week wederom een 
uitwedstrijd tegen Brummen vr1.

Eerste puntenverlies Ratti
Kranenburg - Op een koude en 
regenachtige zondag reisde Ratti 
af naar Steenderen om tegen Bas-
teom op te nemen. De twee teams 
hadden elkaar al eerder getroffen 
tijdens een beker wedstrijd, zo 
had Ratti de voorkennis dat het 
geen eenvoudige wedstrijd zal 
worden.

Twente ’05 is een bekende tegenstan-
der voor Dash en deze onderlinge 
wedstrijden beloven bijna altijd spek-
takel en spanning. Doordat het team 

te wisselvallig bleek, trok het team na 
een vijfsetter aan het korste eind en 
verloor de wedstrijd.
Volgende week is het team een week-
je vrij en zaterdag 26 oktober komt 
V.C.V. uit Varsseveld op bezoek in 
sporthal ´t Jebbink, deze wedstrijd 
wordt weer gespeeld om 17.45 uur.

Dash dames 1 te 
 wisselvallig
Vorden - Zaterdag 12 oktober 
mocht Dash dames 1 uitwijken 
naar Tukkerland, om hier aan te 
treden tegen Twente ’05.
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“Ik ben erg blij dat er ondanks het 
slechte weer zo veel mensen aan-
wezig zijn’, zo sprak Will(emijn) die 
samen met haar man Ben al sinds 
1972 op enkele meters afstand in het 
molenaarshuis (‘Muldershuus Hack-
fort’) woonachtig is. Alvorens de ver-
lichting werd ontstoken werden de 
gasten verrast met koffie en koek en 
een drankje. Een prachtige gelegen-
heid om met elkaar te ‘kwekken’ en 
‘Lang zullen ze leven’ te zingen, want 
juist op deze dag vierden Will(emijn) 
Colenbrander en Harmjan Warringa 
(secretaris van de stichting) hun ver-
jaardag. Boven in de molen zorgden 
Stef Woestenenk en Hans Hoog Stoe-
venbelt voor de muzikale omlijsting. 
Patrick Wiggers bediende ‘beneden’ 
de geluidsapparatuur en de verlich-
ting.
Op het grasveld zorgden vuurkorven 
voor licht en warmte, terwijl de pa-
rasols niet als beschermers tegen de 
zon dienst deden, maar als paraplu. 
Voor het ontsteken van de verlichting 
klonk eerst het geronk van een oude 
tractor, bestuurd door Rinus Pelgrum 
en kwam een speciale Amerikaanse 
motortoerist (Johan Heersink) ver-
tellen hoe ‘very nice’ de molen wel 
niet was. Om de feestvreugde extra te 
vergroten kwam een aantal kinderen 
onder leiding van Lotte van Dam uit 
het ‘niets’ tevoorschijn om de aanwe-
zigen op enkele dansjes te trakteren, 
waaronder een molenaarsdans boven 
op de stelling van de molen. 
Harm Warringa: “We willen middels 
deze verlichting meer sfeer rondom 
de molen brengen en bij speciale 
gelegenheden de verlichting ontste-
ken. Bovendien is deze ledverlichting 
energie zuinig. Ik denk dat kinderen 
die hier in de buurt zijn geboren en 

die later naar elders vertrekken altijd 
zullen terug denken aan deze Hack-
fortsche Windmolen”, zo voorspelde 
hij. De Stichting Vrienden van de Vor-
dense Molens heeft als doelstelling 
om het molenbezit in Vorden onder 
de aandacht te brengen. Tevens on-
dersteunt de stichting zoveel moge-
lijk de Stichting Vordense Molens, die 
eigenaar is van de Hackfortsche Mo-
len. Beide stichtingen willen de mo-
len die nog geheel ‘maalvaardig’ is, in 
een goede staat houden. Tevens wil 
de stichting het publiek zoveel mo-
gelijk in de gelegenheid stellen om 
kennis te nemen van dit prachtige 
erfgoed. Het maalwerk van de molen 
is een geweldig stuk ambachtelijke 

techniek. De molen wordt draaiende 
gehouden door een zestal vrijwillige 
molenaars: Ben Hammink, Harmjan 
Warringa, Bennie Hartelman, Jan 
Golstein , Henk Louw en Bennie Rou-
wenhorst.
In 1851 kon de toenmalige Baron Van 
Hackfort die de windmolen bouwde 
(gelegen aan de rand van het land-
goed Hackfort) niet bevroeden dat de 
molen ooit nog eens verlicht zou wor-
den, laat staan dat er een ledverlich-
ting aangebracht zou worden. Een 
‘latere’ Baron van Hackfort die in de 
zestiger jaren van de vorige eeuw zit-
ting had in de gemeenteraad van Vor-
den, zou, indien hij nu nog had ge-
leefd, faliekant tegen elke verlichting 
zijn. Toen er namelijk destijds overal 
in Vorden lantaarns zouden worden 
geplaatst, was hij fel tegen. “Geldver-
kwisting van de eerste orde”, zo oor-
deelde hij meermalen. De molen was, 
toen ze werd gebouwd, bedoeld voor 
het malen van koren en wordt het 
ook wel de Hackfortsche Windkoren-
molen genoemd. De molen draaide 
tot 1960, toen werd de molen overge-
dragen aan de gemeente Vorden. In 
1985 kreeg de molen een nieuw wie-
kenkruis en maalde nog geruime tijd 
graan voor biologisch broodmeel. In 
1999 werd het overgedragen aan de 
Stichting Vordense Molens.

Eeuwen geleden conflict over wa-
termolens in Vorden
Op het landgoed Hackfort, vlak bij 
het kasteel bevond zich sinds men-
senheugenis een watermolen. In 1714 
was er een conflict tussen de Baron 
van Hackfort en de Heer van Vorden 
die bij kasteel Vorden een watermo-
len exploiteerde, voor het opstuwen 
van water ten behoeve van deze bo-
venloops gelegen watermolen.
De ongerelde aanvoer van water 
door de Vordense Beek (thans Baak-
sebeek), die door het landschap aan 
de overkant van de straat stroomt, 
maakte het malen van graan tot een 
ongewisse zaak en zal mede aanlei-
ding zijn geweest door de Baron om 
de Hackfortsche Windmolen te bou-
wen!

Led-lampverlichting voor Hackfortsche Windmolen

Cultureel erfgoed extra in het zonnetje 
gezet

Vorden - Terwijl de regen vrijdagavond gestaag uit het donkere wolken-
dek neer druppelde, kwamen bij de Hackfortsche Windmolen talrijke 
bezoekers ‘binnendruppelen’. Will(emijn) Colenbrander, bestuurslid 
van de Stichting Vrienden van de Vordense Molens: “We hebben alle 
donateurs en buurtbewoners uitgenodigd om de ingebruikname van 
de Led- lampverlichting op de molen bij te wonen. Deze verlichting 
kon aangeschaft worden dankzij een legaat van Ans Wansink.”

Hackfortsche Windmolen verlicht

Harmjan Warringa met Amerikaanse motortoerist

Ze zijn inmiddels met hun filmpjes 
bekend geworden op YouTube. Sinds 
hun vorige optreden in TOM zijn ze 
ook een cd rijker die ze zeker alle 
aandacht gaan geven. 
Hun eerdere komst naar TOM gaf 
aanleiding om de toegangsprijs voor 
jongeren flink te verlagen en die 

verlaging is toen blijvend geworden:
half geld t/m 14 jaar en tweederde
t/m 18 jaar. Sindsdien is er ook nog
groepskorting ingevoerd, mits tevo-
ren aangemeld. Een voorproefje (en
eventueel reserveren) kan men alvast
krijgen op www.tom-vorden.nl.

‘Lieve Bertha’ weer in TOM

Vorden - Koen Brouwer en Rens Polman, landelijk bekend als het duo
‘Lieve Bertha’ komen zondagmiddag 20 oktober (15.00 uur) voor de 
tweede maal dit seizoen naar theater TOM.

Gijs van Schoonhoven, is een ware 
grootmeester in dit genre en hoort 
zonder meer thuis bij bovengenoemd 
gezelschap. Zijn jaarlijkse ‘stomme 
film’-concert is een traditioneel hoog-
tepunt in het Enschedese concertge-
beuren en nu dus voor de tweede 
maal in Vorden.
‘Der Letzte Mann’ is een echte klas-
sieker van Friedrich Wilhelm Mur-
nau waarvan de première op 23 de-
cember 1924 plaatsvond in Berlijn. 
Meesterlijke, ontroerende film met 

een diepe moraal, van drie genieën:
regisseur Friedrich Wilhelm Murnau,
cameraman Karl Freund en acteur
Emil Jannings.
Gijs van Schoonhoven studeerde or-
gel, kerkmuziek en muziektheorie
aan het Arnhems Stedelijk Conserva-
torium. Docenten waren ondermeer 
Bert Matter en Wim Kloppenburg.
Hij is stadsorganist van Enschede en
als docent orgel en kerkmuziek ver-
bonden aan het ArtEZ-Conservato-
rium te Enschede. Daarnaast is Gijs
kerkmusicus van het Medisch Spec-
trum Twente. In de loop der jaren
heeft Gijs zijn medewerking verleend
aan verschillende cd’s, radio- en tele-
visieopnamen. Verder heeft hij een 
levendige concertpraktijk. Hij heeft
meegewerkt aan de totstandkoming 
van diverse bundels met koraal-
voorspelen bij het Liedboek voor de 
Kerken. Hij geeft workshops aan de
conservatoria te Riga, Weimar, Sofia,
Birmingham, Wroclaw en Lodz. Toe-
gang tot en met 16 jaar gratis. 
Meer info: 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Gijs van Schoonhoven in 
Vordense Dorpskerk
Vorden - Zondagmiddag 20 ok-
tober (aanvang 15.30 uur) gaat 
Gijs van Schoonhoven gedurende 
ongeveer anderhalf uur al impro-
viserend de klassieke geluidloze 
film ‘Der Letzte Mann’ muzikaal 
begeleiden op het Lohmanorgel 
in de Dorpskerk. Dat doet hij op 
de wijze zoals dat vroeger in tal 
van theaters door gerenommeer-
de organisten, zoals bijvoorbeeld 
Pierre Palla en Cor Steyn, gedaan 
werd op de grote Würlitzer-con-
certorgels.

Stichting Welzijn Vorden, organi-
seert diverse activiteiten voor o.a. 
senioren, zo ook ‘Meer bewegen 

voor ouderen’. Deze activiteit heeft 
niet alleen een sportief maar ook 
een sociaal aspect: meestal wordt er 
gezamenlijk koffie/thee gedronken 
en kunnen er mooie contacten ont-
staan. Ook buiten de activiteit.
De lessen die worden gegeven op 
maandagochtend (10.45-11.45), op 
dinsdagochtend van 9.00 tot 9.45 en 
om 10.00 uur-10.45 uur in sporthal 

’t Jebbink, worden verzorgd en bege-
leid door een professionele docent. 
Men kan geheel vrijblijvend mee-
doen en op de aangegeven tijden zo 
binnen stappen. Men hoeft zich niet 
van te voren aan te melden. 
Voor meer informatie kan men te-
recht bij: Wilma Berns, Stichting 
Welzijn Vorden, telefoon 0575-
553405 of e-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden

‘Meer bewegen voor ouderen’
Vorden - Bewegen is belangrijk, 
zeker als men ouder wordt. Bot-
ten en spieren worden sterker, 
de coördinatie verbetert en het 
heeft een gunstige invloed op di-
verse aandoeningen.

Stap daarom in de Fairtrade week 
gerust binnen om met de produc-
ten kennis te maken  en een steen-
tje bij te dragen aan een wereld 
waar door “eerlijke ” handel velen 
in staat worden gesteld zelf voor 

hun gezinnen een inkomen te ver-
dienen. Met een “eerlijk” kerstpak-
ket maakt u zowel mensen in uw 
directe omgeving blij als mensen 
wereldwijd in minder goede om-
standigheden.

- Advertorial -

Fairtrade week: bestel nu 
een fairtrade kerstpakket
Vorden - In de  week van 20 t/m 27 oktober wordt wereldwijd ex-
tra aandacht besteed aan ” eerlijke” handel. Wereldwinkel Vor-
den draagt graag een steentje bij om u kennis te laten maken met  
Fairtrade producten. Daarvoor zijn er speciale Fairtrade tassen 
ingekocht om u op een leuke manier te laten kennismaken met 
de Fairtrade voedingsproducten. Deze tassen kunt u ook kopen op 
de Fairtrade markt die gehouden wordt op 27 oktober a.s. bij het 
Ludgerusgebouw in Vierakker .
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Wij hechten aan kwaliteit. Onze kwaliteitseisen ziet u niet alleen terug in het resultaat, maar ook in de wijze 

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

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

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

harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

Kwaliteitgericht

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, (0575) 55 10 10, www.weevers.nl  

concept & ontwerp internet & av-producties krantenuitgaven sign & display digitaal drukken offsetdrukken afterpress



Vanuit Nederland en België worden 
jaarlijks zo’n 60.000 schoenendozen 
versierd en gevuld  met schoolspul-
len, toiletartikelen en speelgoed. Na 
inzameling worden de schoenendo-
zen verstuurd naar arme  landen, 
waar zij worden uitgedeeld aan 
kinderen die leven in moeilijke om-
standigheden. In Vorden wordt deze 
actie georganiseerd gezamenlijk met 
de Hervormde kerk, Gereformeerde 
kerk en de Christus Koning kerk in 
een Raad van Kerkendienst. Ook de  
scholen Het Hoge, De Vordering, De 
Kraanvogel en de Dorpsschool doen 
hier gezamenlijk aan mee. Iedereen, 
jong en oud, kan meedoen.
Op zondag 20 oktober worden de ac-
tiefolders (Actie4Kids, Stichting de Sa-
maritaan) in de Vordense kerken; Ge-
reformeerde-, Hervormde- en Chris-
tus Koning Kerk uitgedeeld. Vrijdag 
18 oktober worden de actiefolders 
meegegeven aan de leerlingen ( Edu-
kans Schoenmaatjes). Op de scholen 
loopt de actie tot en met vrijdag 1 
november.

Zondag 3 november 2013 wordt 
de actie afgesloten in een Raad van 
Kerkendienst in de Christus Koning  
Kerk om 10.00 uur. Dit jaar wordt 

de viering voorgegaan door ds. Freek 
Brandenburg. De muzikale begelei-
ding wordt o.a. verzorgd door het 
“Schoenendoos Kinderkoor” o.l.v. 
Piet Piersma . Kees van Dusseldorp 
is de organist. Tijdens de viering is er 
ook een oppas voor de allerkleinsten.
Meedoen? Versier een schoenendoos 
en vul hem met de geadviseerde spul-
letjes en neem de doos mee naar de 
viering op zondag 3 november in de 

Christus Koningkerk. Het is ieder jaar 
een prachtig feest en wat is mooier 
dan een blij gezichtje van een kind 
die een schoenendoos ontvangt in 
moeilijke omstandigheden! 

Voor informatie wat er in een doos 
mag en voor het downloaden van o.a. 
de boy/girl strook verwijzen wij naar: 
www.actie4kids.org. www.edukans.
nl/scholenacties/schoenmaatjes

20 Oktober 2013

Jaarlijkse schoenendoosactie van start
Vorden – Met het thema “ Samen 
is veel leuker” gaat op zondag 20 
oktober 2013 de jaarlijkse schoe-
nendoosactie van start in Vorden.

Er waren 145 inschrijvingen voor 
dit 35+toernooi, dat gehouden werd 
van 2 t/m 6 oktober jl.  Er zijn maar 
liefst 118 wedstrijden gespeeld in de 
dames-,  heren- en  gemengd dubbel 
van niveau 5 t/m 8. De winnaars van 
de eerste prijs kregen een dinerbon 
van Hotel Bakker en de winnaars van 
de tweede prijs een waardebon van 
warme Bakker van Asselt.
De winnaars staan hieronder ver-
meld;
HD5 1. Jochem Emsbroek en Bas 
Sipman, 2. Gjon Cenaj en Raymond 
Wiendels. DD5 1. Wendelien Nijland 
en Jose Oude Heuvel-Tiehuis. 2. Joke 
van Iperen en Levineke Meylink. GD5 
1. Martie Dijkman en Esther Nieu-
wenhuis. 2. Bas Sipman en Miranda 

Voskamp-Bruinsma.  HD6 1. Martie
Dijkman en Andre van den Vlekkert,
2. Werner Cuppers en Gerrit Stege-
man. DD6 1. Sandra van de Brink
en Angeliek Schierholz. 2. Miranda
Wahl en Marian Wansink. GD6 1. Jos
Hiddink en Atie de Geus- Slijkhuis. 2.
Coen Nieuwenhuis en Loes Kappers. 
HD7 1. Jan Leegstra en Wim Lentink
2. Coen Nieuwenhuis en Jan-Henk 
Temmink. DD7 1. Annemiek Lensink
en Marieke van Loo 2. Annemiek
Bakker en Ellen Buiting GD7 1. Tim
Leferink en Uschi van Ooik-Braun. 2.
Jan-Henk Temmink en Caroline van
den Heuvel GD8 1. Jolan Stoel en Jac-
queline Steenmeijer. 2. Rene van der
Meer en Riet van der Meer.

De VTP kijkt terug op een 
geslaagd 35+ tennistoernooi

Vorden  - Alle ingrediënten waren daar om van het DubbelBakker-
toernooi een geslaagd evenement te maken; prachtig nazomerweer,
vele enthousiaste deelnemers, heerlijke hapjes en mooie tennispar-
tijen waar veel publiek op af kwam!

Al ruim voor de openingstijd stonden 
er al heel veel mensen voor de deur te 
wachten om naar binnen te mogen. 
Er draaide ook een Rad van Avontuur 
en veel mensen zijn met een leuk 
prijsje naar huis gegaan. De over-

tollige spullen zijn na afloop weer 
ingepakt en deze spullen gaan naar
Roemenië. Al met al zijn de organisa-
toren van deze verkoop dik tevreden
met het resultaat.

Bazar/rommelmarkt 
brengt 1200 euro op
Vorden - De bazar/rommelmarkt die afgelopen zaterdag in het Ach-
terhuus achter de Gereformeerde kerk werd gehouden, heeft 1200 
euro opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor de Gereformeerde kerk.
Tussen tien uur en half drie stonden de deuren voor iedereen open en 
er werd heel veel verkocht, ook de verkoop van bloemen en de erwten-
soep verliep voorspoedig.

Dan hopen 2 vrijwilligers van de 
Foto-en Videowerkgroep van de Ver-

eniging voor Natuuredukatie in de 
Achterhoek ons een diapresentatie
te verzorgen over de mooie natuur in
Zuid-Limburg.

Het wordt een wandeling langs de
mooiste plekjes in dit  heuvelland-
schap. Komt allen deze mooie na-
tuurtocht meemaken.

PCOB-bijeenkomst over 
natuur in Zuid-Limburg
Vorden - De PCOB afd.Vorden 
houdt op donderdag 24 oktober 
a.s. ‘s middags om 14.30 uur de 
middagbijeenkomst om 14.30 
uur in het Stampertje (Dorpscen-
trum).

In de week voor de KBW (kinderboe-
kenweek) begon het al goed. Team-
manager Carlo Monasso van de Graaf-
schap kwam langs in groep 7 om 
te vertellen over de club, maar ook 
over zijn deelname aan de film Koen 
Kampioen. Er werd ook voorgelezen 
uit het boek van Koen Kampioen en 
konden er zo’n 100 kinderen en be-
geleiders met een vrijkaartje naar 
een wedstrijd van de Graafschap. Een 
prachtige warming-up. 
Na de opening op het plein met ou-
ders en kinderen, begon de echte 
KBW. De school was mooi versierd 
door de oudercommissie, zodat de 
school een nog gezelliger sfeer uit-
straalde. Dagelijks deden de kinderen 
in de groepen hun best om zoveel 
mogelijk leeskilometers te maken. Er 
waren natuurlijk nog veel meer acti-
viteiten. Een bezoek aan Grafmedia 
Weevers, de bibliotheek, lettersoep 
koken, een clinic van de Vordense 
Tennisvereniging en de badminton-
club. Thijs van Amerongen kwam 
langs om te vertellen over zijn avon-
turen tijdens het veldrijden. Er was 
kinderyoga en dansles op school. 

Leerlingen van groep 8 leerden de 
dans van het themalied ‘Klaar voor 
start’ aan.  De kinderen van de groe-
pen 5 t/m 8 konden naar de voorstel-
ling van Mees Kees, mede mogelijk 
gemaakt door de Bruna. 
De nadruk van de KBW lag natuur-
lijk vooral op het lezen. Veel opa’s en 
oma’s kwamen voorlezen, de kinde-
ren van groep 4 lazen de kleintjes van 
Avonturijn voor en in de hogere groe-
pen was er de jaarlijkse voorleeswed-
strijd. Veel kinderen maakten hun ei-
gen boek, of schreven de mooiste ver-
halen. Mooi om te zien hoe iedereen 

met elkaar samenwerkte! Afgelopen 
vrijdag werd Ilse de Leeuw uitgeroe-
pen tot de voorleeskampioen van Het 
Hoge 2013. De afsluiting van de KBW 
was ook dezelfde vrijdag 11 oktober, 
waarbij ook alle ouders weer waren 
uitgenodigd. Er werd opgeteld hoe-
veel bladzijdes we als school samen 
hadden gelezen de afgelopen week. 
Het waren er wel 18.000!
Dankzij de inzet van de kinderen, 
ouders, Avonturijn, bedrijven, instel-
lingen, families en verenigingen heb-
ben de kinderen een geweldige KBW 
gehad. Het bruist op Het Hoge!

Bruisende Kinderboekenweek op 
Het Hoge
Vorden - ‘Klaar voor de start’ was 
het thema van de kinderboeken-
week. Voor Basisschool Het Hoge 
het startsein voor een bruisende 
week vol met boeken, lezen en 
sportiviteit. Voor de kinderen 
waren er veel verrassingen.

Foto: Achterhoekfoto.nl

In een geheime raadsvergadering is 
woensdag 8 oktober bekend gewor-
den dat het plan van het Vordense 
architectenbureau, dat in samenwer-
king met de Winterswijkse bouw-
groep WBC ontwikkeld is, als beste is 
verkozen. Uit de ontwerpen van acht 
geselecteerde kandidaten werd het 
ontwerp van Woudstra met lovende 
kritieken als beste bestempeld en zal 
de definitieve invulling worden van 

de huidige open plek in het stadcen-
trum.
In de loop der jaren heeft het archi-
tectenbureau zich toegelegd op het 
bouwen in historiserende stijlen en 
ook deze stijl zal het winnende ont-
werp het centrum van Rhede haar 
oude glorie van weleer weer terug-
brengen. Donderdagochtend werd 
in alle vroegte in het Stadhuis van 
Rhede door de burgemeester Lothar 

Mittag in een persconferentie het 
winnende plan van Friso Woudstra 
Architecten bna en WBC Bouwgroep 
BV gepresenteerd: “Ein Hollander 
soll am Bach bauen”, kopt de regio-
nale pers, verwijzend naar het aan 
het plan grenzende riviertje.
In het voorjaar 2014 kan een start 
gemaakt worden met realisatie van 
het centrumplan, bestaande uit ap-
partementen, detailhandel, dienst-
verlening, een gezondheidscentrum 
en een parkeergarage op een terrein 
van 7700 m2.

Duitsers kiezen ontwerp Friso 
Woudstra Architecten
Vorden - Friso Woudstra Architecten bna is de winnaar geworden bij 
de Europese aanbesteding van het nieuw te bouwen centrumplan in 
de Duitse stad Rhede.

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



Contact met de Politiek

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

De komende jaren worden veel zorgtaken 
overgeheveld naar de gemeenten: Jeugdzorg, 
begeleiding vanuit de AWBZ, de Participatie-
wet en het passend onderwijs. Een gemeente 
staat dichterbij haar inwoners en is zo beter 
in staat om ondersteuning op maat en in sa-
menhang te leveren.
Het is de VVD er veel aan gelegen dat de de-
centralisatieplannen rondom het sociaal do-
mein zo goed en volledig mogelijk aan haar 
achterban worden uitgelegd. Daarom wor-
den in het hele land bijeenkomsten belegd 
om met name de raadsleden te informeren 
en adviseren over de liberale elementen die 
volop in de plannen zijn verwerkt.
Zo was er afgelopen zaterdag een bijeen-
komst in Zeist. Tweede Kamerleden van de 
VVD waren hier aanwezig en hielden allen 
een enthousiast verhaal over de nieuwe kan-
sen die deze grootste decentralisatiebeweging 
ooit biedt.
De kosten voor de zorg groeien zo hard, dat 
de betaalbaarheid van ons zorgstelsel steeds 
meer onder druk komt te staan. Daarom 
staan de komende jaren hervormingen op 
stapel om onze zorg toekomstbestendig te 
maken. De VVD wil dat een ieder die zorg no-
dig heeft, die ook moet kunnen krijgen. Zorg 

moet ook in de toekomst 
betaalbaar, beschikbaar en 
toegankelijk blijven. Te-
gelijkertijd willen we met 
deze hervormingen een 
kwaliteitsslag slaan. De 
hulpvrager dient centraal te staan.
Natuurlijk hebben we ook onze zorgen. Hoe 
maken we zo optimaal mogelijk gebruik van 
de aanwezige expertise? Hoe gaat alles straks 
in zijn werk? Hoe zit het met de ter beschik-
king te stellen middelen? Wij vragen hier veel 
aandacht voor, we hebben immers te maken 
met een min of meer kwetsbaar deel van on-
ze samenleving en zorg op maat dichtbij de 
burgers moet gegarandeerd blijven!
Zorg: beter, bereikbaar, betaalbaar.
Binnen de gemeente Bronckhorst wordt op 
een voortvarende en transparante wijze inge-
speeld op de ontwikkelingen. In dit zo com-
plexe traject worden een raadsafvaardiging 
en de Participatieraad op een goede manier 
betrokken. Van groot belang is het dat deze 
transitie zo optimaal mogelijk verloopt, ook 
straks na de gemeenteraadsverkiezingen. De 
VVD zet hierop in!!!
Voor meer informatie over de decentralisa-
ties: bezoek de website www.vvd.nl.

vvdfractie@bronckhorst.nl

De VVD maakt werk van de decentralisaties

De inrichting van de ruimte is een belangrijk 
onderwerp voor de gemeentepolitiek, naast 
veiligheid en zorg. De gemeenteraad bepaalt 
wat en waar gebouwd mag worden. In tijden 
van groei was de vraag actueel hoe de juiste 
functie op de juiste plek te krijgen. Door de 
bevolkingskrimp hebben we te maken met 
vragen als beperking van de woningbouw-
mogelijkheden, hergebruik van leegkomen-
de scholen en andere grote gebouwen en het 
aanpassen van bestemmingen aan de wensen 
van deze tijd.

Ondanks het feit dat de bevolking vergrijst, 
vindt D66 dat Bronckhorst ook voor jongeren 
aantrekkelijk moet blijven. Dat betekent dat 
er voldoende voorzieningen en voldoende be-
taalbare woningen moeten zijn. Om sportza-
len en ontmoetingsplekken open en betaal-
baar te houden wordt gezocht naar combina-
ties van dit soort voorzieningen met scholen 
en bedrijven. D66 vindt het een goed idee als 
leegkomende scholen, gemeenschaps-accom-
modaties en andere grote gebouwen voor een 
symbolisch bedrag worden overgedragen aan 
groepen inwoners die er een maatschappelijk 
of cultureel centrum willen vestigen. Dit be-
spaart de gemeente kosten voor onderhoud 

en instandhouding 
van de gebouwen of 
verwijderingskosten.

Bronckhorst mag nog maar een beperkt aan-
tal woningen bouwen. Om de bouw van wo-
ningen te beperken schrapt de gemeente alle 
bestaande en nog niet bebouwde bouwkavels 
uit bestemmingsplannen. Hoewel aan een 
bestemmingsplan geen rechten kunnen wor-
den ontleend vinden veel mensen deze actie 
onrechtvaardig. D66 begrijpt dat er minder 
gebouwd moet worden, maar vindt ook dat 
de gemeente zorgvuldig moet omgaan met 
de mensen die niet meer op hun kavel mo-
gen bouwen. Zeker als het gaat om mensen 
die al jaren rekenden op de mogelijkheid om 
in onze gemeente een huis te bouwen.

In de zorgsector heeft de gemeente geleerd 
om beter met betrokkenen te communiceren 
en samen de mogelijkheden te verkennen 
om problemen op te lossen. Moeten we dat 
in de ruimtelijke ordening ook 
niet meer gaan doen?

Johanna Prick,
fractievoorzitter D66.

d66fractie@bronckhorst.nl

Een andere aanpak
Het college heeft jaren geleden besloten niet 
te gaan bouwen voor leegstand. In samen-
spraak met andere gemeenten is vastgesteld 
dat er 385 woningen in de komende jaren 
worden toegevoegd aan ons woningenbe-
stand in Bronckhorst. En daarbij wil de PvdA 
dat het om vooral starterswoningen en le-
vensloopbestendige woningen gaat. Er wa-
ren in de jaren ervoor veel meer woningen 
gepland en de gemeente heeft projectontwik-
kelaars moeten afkopen en mensen moeten 
teleurstellen. Dat waren moeilijke beslissin-
gen, maar wel goede, omdat het gaat om de 
lange termijn en het algemeen belang. Er is 
regelmatig geprotesteerd. Maar het is aan de 
belanghebbenden om hard te maken waar-
om schrappen van de bouwmogelijkheid niet 
zou kunnen en uiteindelijk aan de rechter 
om te beoordelen of het gemeentelijk wel of 
niet strijdig is met het individuele belang.

Recent heeft de gemeenteraad besloten dat 
er toch een uitzondering gemaakt moet 
worden. Maar dit is enorm schrijnend voor 
iedereen die de laatste jaren in het ongelijk 

is gesteld en helemaal voor iedereen die zich 
nooit gemeld heeft! Is het verstandig uitzon-
deringen te maken?

De PvdA wildat we ons houden aan de ge-
maakte afspraken. Anders moeten alle niet 
gehonoreerde gevallen opnieuw tegen het 
licht gehouden houden. Immers iedere situ-
atie was en is uniek en bijzonder, dus dat is 
geen argument. We pleiten er 
dan ook voor dat het college en 
de gemeenteraad betrouwbaar 
handelen.

Jan Beverdam, raadslid.

Meten met twee maten is niet eerlijk

GBB volgt net als velen van u de ontwikke-
lingen rondom bijvoorbeeld de thuiszorg. 
Keer op keer blijven wij ons verbazen over de 
inmiddels ontstane situatie waarbij mensen 
ontslagen worden. Hoe heeft dit zover kun-
nen komen?

Groot probleem hierbij is dat de gemeente 
steeds meer taken vanuit het rijk toebedeeld 
krijgt, komende jaren volgt bijvoorbeeld ook 
de jeugdzorg. Het rijk staat de taak af aan 
de gemeente, geeft aan dat de gemeente het 
moet doen met minder budget en stelt ver-
volgens ook allerhande eisen die het soms 
onmogelijk maken om enige creativiteit te 
betrachten bij de uitvoering.

Wat GBB betreft staat ook hier de burger cen-
traal. In Den Haag roept men ‘Banen, banen, 
banen’, maar mede door het beleid vanuit 
Den Haag verdwijnen de banen hier.

Mochten taken van de gemeente door bij-
voorbeeld langlopende aanbestedingen voor 
problemen zoals massaontslagen in de omge-
ving leiden, dan dient al in een vroeg stadium 
naar een oplossing gezocht te worden. Een 

jaar uitstel van de aanbesteding en daarmee 
een jaar behoud van een bestaande situatie 
zou dan tot de mogelijkheden behoren.

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

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

We herinneren ons allemaal nog de 12 mil-
joen euro waarmee de gemeente project-
ontwikkelaars afkocht om minder huizen 
te bouwen. Bijvoorbeeld het plan De Kwe-
kerij waarin 50 i.p.v. de aanvankelijk 250 
geplande woningen gebouwd worden. Dat 
schoot lekker op. Toch staat de teller nog 
niet op de 385 woningen die maximaal tot 
2025 gebouwd mogen worden. Het wordt 
steeds moeilijker om nieuwe ‘slachtoffers’ 
te vinden.

Het college haalt nu de stofkam door plek-
ken waar wel gebouwd mag worden, maar 
waar nog geen concrete bouwplannen lig-
gen. Bijvoorbeeld door de bouwmogelijk-
heid weg te bestemmen van een echtpaar 
met een stukje familiegrond dat daar, na 
hun pensioen in 2015, wil gaan bouwen en 
wonen. Of door bijvoorbeeld de mogelijk-
heid te ontnemen om naast een eigen wo-
ning te bouwen voor een gehandicapt fami-
lielid of bejaarde ouders.

Maar het college bouwt wel een apparte-
mentencomplex in Hengelo, terwijl daar al 
veel appartementen te koop staan. En het 
college steunt ook het plan voor starters-

woningen in het voormalig politiebureau 
in Zelhem, terwijl in Zelhem voldoende wo-
ningen in deze prijsklasse beschikbaar zijn.
De gemeenteraad heeft dit beleid weliswaar 
goedgekeurd, maar vindt nu dat de gevolgen 
van het beleid in een aantal gevallen niet 
rechtvaardig zijn. Het college en de fracties 
van CDA en PvdA houden vast aan ‘beleid is 
beleid’ en accepteren geen uitzonderingen. 
De andere fracties, waaronder GroenLinks, 
zoeken naar een oplossing waarbij hoofd en 
hart meer in evenwicht zijn. In één geval is 
dit al gelukt!

Op 10 oktober overlegde de raad met het 
college over het bouwbeleid. Afgesproken 
werd dat in goed overleg tussen de raad 
en het college geprobeerd wordt om het 
strenge beleid aan te passen. Het gaat daar-
bij voor GroenLinks niet om het juridisch 
dichttimmeren van het beleid, maar om het 
terugbrengen van de menselijke maat in de 
politiek. Die is namelijk al tijden ver weg.

Het hart van GroenLinks

cdafractie@bronckhorst.nl

Samen met

Bronckhorst

bereiken we meer!

Zorg over zorg



“Uit deze campagne kwamen ruim 
twintig aanmeldingen. Na een aantal 
gesprekken bleven er tenslotte vijf 
over die geschikt zijn om het korps 
te versterken. Onder de vijf bevinden 
zich drie dames. Voor onze post zijn 
dit de eerste dames”, zo zegt post-
commandant Bennie Hekkelman. 
En, zo vervolgt hij: “Dames denken 
al snel dat een functie bij de brand-
weer niet voor hen weggelegd is. Te 
zwaar of een echt mannenbolwerk. 
De dames die wij hebben aangetrok-
ken zullen laten zien dat ook zij hun 
mannetje staan binnen de steeds pro-
fessioneler wordende brandweer. De 

medische keuringen zijn positief ver-
lopen en de opleidingen zijn begon-
nen. Kortom, we zijn zeer tevreden”,
aldus Bennie Hekkelman. Met de 
aanvulling van dit vijftal is de brand-
weerpost Vorden toekomstbestendig,
ook in de daguren. Bennie wil niet 
nalaten om de inwoners en de ge-
interesseerden tijdens de inloopdag 
te bedanken. “De positieve reacties
en ondersteuning geeft aan dat we 
midden in de samenleving staan. En
dat is goed, want een veilige leefom-
geving maken we samen”, aldus de
postcommandant uit Vorden.

Geslaagde wervingsactie 
brandweer Vorden

Vorden - De leden van de brandweerpost Vorden kunnen terugkijken
op een geslaagde wervingscampagne. Om de teruglopende beschik-
baarheid in de daguren op te kunnen vangen organiseerde de brand-
weer een wervingsactie.

Van links naar rechts, achter: Rosemarie van Kan, Christiaan Nijman en Erik van Huizen.
Voorgrond: Dianne Bulten en Herriëtt Hoeve.

Het tweetal brengt een programma 
met leuke liedjes en sketches. Daar-

na wordt een heerlijke broodmaal-
tijd geserveerd. Alle senioren uit 
Wichmond/Vierakker en omstreken 
zijn welkom op deze middag. Men
kan zich tot 19 oktober opgeven bij
Josefine Meijer telefoon 0575- 547930
of bij Ria Tijssen telefoon 0575-
441743.

Seniorensoos Wichmond/ 
Vierakker
Wichmond - Zaterdag 26 okto-
ber organiseert de seniorensoos 
Wichmond/ Vierakker een gezel-
lige middag met het komische 
zangduo Senioras. Aanvang 14.30 
uur.

De schrijver van Oorlogswinter was 
deze middag naar Zelhem gekomen 
om de officiële starthandeling te ver-
richten. Dat deed hij door met een 
graafmachine op een ‘startknop’ te 
drukken. Even daarvoor sprak hij in 
een tent alle belangstellenden toe. 
“Als kind heb ik veel luchtgevechten 
gezien. Die eindigden altijd met een 
neerstortend vliegtuig. Toen vond je 
dat spannend. Kinderen holden naar 
het wrak toe om antwoord te krijgen 
op de vraag: wie heeft gewonnen?”
Later besefte hij wat de impact was, 

van datgene hij met zijn kinderogen 
had gezien. “Het waren mensenle-
vens die neerstortten. Mannen van 
wie de laatste seconden van hun le-
ven bloedstollend waren. Op voor 
hen vreemd grondgebied vielen ze 
dood. Zij brachten het hoogste offer 
om ons te verlossen van een fascis-
tisch regime. Het is goed dat u dit 
niet wilt vergeten.”
Oorlogswinter is één van de bekend-
ste jeugdboeken over de Tweede 
Wereldoorlog en het heeft eraan bij-
gedragen dat ook de generaties die 
geboren werden na 1945, een klein 
beetje een idee hebben van hoe het 
is om niet in vrijheid te leven. “In al 
onze welvaart dreigen we dat te ver-

geten. De rechtsstaat is zo gewoon 
geworden”, waarschuwt Terlouw. 
“Ik kan mij de dag van de bevrijding 
nog zo goed herinneren. Ik zag een 
onvoorstelbare blijdschap op de ge-
zichten van iedereen. Zij hadden ja-
renlang geleefd met een overheid als 
vijand. De jeugd moet dat weten!”
Op 15, 16 en 17 oktober worden de 
wijze woorden van de gelauwerde 
schrijver werkelijkheid. Zeshonderd 
kinderen van de Bronckhorster ba-
sisscholen brengen dan een bezoek 
aan de bergingslocatie als eerste on-
derdeel van het educatieproject dat 
aan de berging is verbonden. Op 19 
en 26 oktober zijn er kijkdagen voor 
het publiek.

Jan Terlouw verricht officiële start berging Lancaster

‘Het waren mensenlevens die 
neerstortten in het weiland’
“Uit de lucht gegrepen...” Eva 
Schuurman begon tijdens de 
officiële start van de bergings-
werkzaamheden bij boerderij 
Gasthuisplaats op dinsdag 8 ok-
tober met een prachtig gedicht. 
Poëtisch omschreef zij de laat-
ste vlucht van de Lancaster ED 
470 die zeer waarschijnlijk op 
23 september 1944 in het wei-
land aan de Hummeloseweg in 
Zelhem neerstortte. Ze eindigde 
het gedicht met de woorden “...
We zijn je nooit vergeten.” Woor-
den die Jan Terlouw als muziek 
in de oren klinken. Hij juicht het 
besluit van de gemeente Bronck-
horst toe om in samenwerking 
met veel partijen uit de lokale sa-
menleving de nabestaanden van 
de zes omgekomen vliegeniers 
uitsluitsel te geven én om het ver-
haal middels een educatieproject 
door te geven aan de volgende ge-
neratie.

Jan Terlouw en Eva Schuurman gaven stof om over na te denken tijdens de start van de 
bergingswerkzaamheden in Zelhem.

Moerascipressen en manshoge ko-
ningsvarens verkleuren naar geel en 
oranjebruin in de ‘Wilde tuin’ en in 
de formele buxusparterre bloeien de 
laatste rozen.
Tijdens de wandeling langs molen-
beek en visvijvers, door boomgaard 
en loofgang, langs klaterende fontei-
nen en zwijgende beelden, ervaart 
men het park en de tuinen zoals ze 
door de eeuwen heen zijn gegroeid en 
nog altijd met respect voor hun ge-

schiedenis worden onderhouden en 
voortgezet. De tuinen zijn geopend 
van 10.00 – 17.00 uur.

Kijk voor meer informatie op: 
www.dewiersse.nl.

Zondag 20 oktober

Laatste Open Dag van 2013 Buitenplaats 
de Wiersse
Vorden - De schoonheid van de 16 
ha grote tuinen en het 31 ha land-
schapspark bereikt in de herfst 
haar voltooiing. Het najaar is het 
seizoen van zaadpluizen, kweepe-
ren en mispels, van hemelsleutels 
en herfstasters in de borders en 
van de heldergele herfstkleur van 
de 30 meter hoge tulpenboom 
naast de binnengracht.

Maar voordat het tijd was voor de 
afsluiting, werd er eerst nog enkele 
weken hard gewerkt aan en over dit 
thema. Getooid in sportieve kleding, 
werden de ochtenden gestart met een 
heuse ochtendgymnastiek in de hal, 
die door enkele ouders mooi aange-
kleed was. Ook werden er een aantal 
spelletjesmiddagen georganiseerd in 
alle groepen. Daarnaast stond in el-
ke groep een boek centraal dat over 
sport en/of spel ging. Bij groep 1 was 
dit bijv. ‘De wedstrijd van Schild-
pad en Haas’ en bij groep 7-8 ‘Op de 
Noordpool’. Ook waren alle klaslo-
kalen door de leerlingen en de leer-

krachten in het teken gezet van het 
onderwerp van hun boek.
Tijdens de afsluiting konden alle aan-
wezigen: deelnemen aan de sportieve 
opening van de avond, een kijkje 
nemen in de klassen, genieten van 
de optredens die door de groepen 
gedaan werden, bijpraten onder het 

genot van een kopje koffie/thee en 
luisteren naar het verhaal van de 
Vordering-voorleeskampioen 2013 - 
Annelotte van Rossum.
Er wordt dan ook teruggekeken op 
een geslaagd project en een erg gezel-
lige en drukbezochte afsluiting van 
dit schoolbrede project.

Sportieve weken op basisschool ‘de Vordering’
Vorden - Het thema van de Kin-
derboekenweek ‘klaar voor de 
start – sport en spel’, deed bij 
het team van basisschool ‘de Vor-
dering’ vele ideeën opkomen. 
Ideeën die in daden werden om-
gezet en zo vond afgelopen don-
derdagavond voor alle leerlingen, 
ouders/verzorgers, opa’s, oma’s 
en andere belangstellenden de 
afsluiting van dit project plaats.

De boswachter neemt opa’s en oma’s 
met hun kleinkinderen mee om sa-
men op zoek te gaan naar zoveel mo-
gelijk soorten paddenstoelen. De vlie-

genzwam met zijn rood-witte stippen
kent iedereen, maar ook een schaap-
je, een russula of een inktzwam? Een
spiegeltje meenemen is handig.
Start om 14.00 uur bij de Kiefskamp-
weg, ten zuidoosten van Vorden. Re-
serveren is noodzakelijk via www.
glk.nl/evenementen. 

Informatie: boswachter John ter
Horst, tel. 06 - 51 381 453 (ma t/m vr).

Paddenstoelen zoeken 
met opa/oma op landgoed 
Kieftskamp
Vorden - De boswachter van Gel-
dersch Landschap & Kasteelen 
gaat op donderdag 24 oktober 
paddenstoelen zoeken met opa’s 
en oma’s en hun kleinkinderen 
op landgoed Kieftskamp

Aanvankelijk was er enige twijfel 
gerezen.... moest dit jaarlijkse tref-
fen nog wel doorgaan? Dit i.v.m. het 
kleiner wordende aantal deelnemers. 
Maar de knoop werd al snel doorge-
hakt. Zolang er nog Indië-veteranen 
in Vorden en omgeving zijn gaan we 
door! En terecht, dat bleek afgelopen 
donderdag. Welgeteld 16 personen 

namen deel aan de bijeenkomst, die
door de prettige onderlinge sfeer 
bijzonder geslaagd mag worden ge-
noemd. Niet alleen omdat de aanwe-
zigen zo geanimeerd met elkaar her-
inneringen ophaalden of Vordense
“nieuwtjes” uitwisselden, maar zeker
ook door de heerlijke maaltijd, die
door mevr. Wei Wei van het plaatse-
lijke Chinees restaurant werd geser-
veerd. Lekker...
Zoals gezegd, een geslaagde avond,
die we volgend jaar d.v. beslist gaan
herhalen.

Bijeenkomst Vordense 
Indië-veteranen
Vorden  -  Donderdag j.l. was het 
zo ver. De Vordense Indië-vetera-
nen kwamen bij elkaar voor hun 
jaarlijkse bijeenkomst.



Win een compleet 
gerenoveerd toilet!
Komt u naar de markt, dan kunt u 
meedoen aan een verloting met 
een prachtige prijs, namelijk een 
gerenoveerd toilet! Het enige wat 
u hoeft te doen is uw naam en 
telefoonnummer achterlaten in 
het speciale verlotingstoilet en 
wij zullen in de week na de markt 
de winnaar uit de ‘pot’ trekken. 

Voor mensen die nu alvast willen onderzoeken of zij 
zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen als 
zij ouder worden, is er de Gelderse Huistest. De test 
laat zien welke aanpassingen aan de woning er nodig 
zijn en wat dat ongeveer gaat kosten. U vindt de huistest 
op www.bronckhorst.nl/woongemak. Vindt u dit lastig, 
of beschikt u niet over internet? Belt u dan met ons 
voor het maken van een afspraak met een vrijwillige 
adviseur. Zij komen desgewenst bij u thuis om samen 
met u de test te maken. U kunt ons bereiken via ons 
algemene telefoonnummer (0575) 75 02 50. 

Eenvoudige vragen
Met deze test kunt u als eigenaar van een koopwoning 
en als huurder online uw woning op comfort en veilig-
heid checken. Na het beantwoorden van een aantal 
eenvoudige vragen kunt u voor passende oplossingen 
kiezen. Voorbeelden zijn een toilet op de slaapverdieping, 
een tweede trapleuning, een kraan die met één beweging 
te bedienen is of een anti-slip tegelvloer in de badkamer. 
Als u de test doet, ziet u direct wat de gekozen oplos-
singen ongeveer kosten. Op verzoek kunt u de uitslagen 
van de test gedrukt toegestuurd krijgen. Huurders kun-
nen een woningadvies ontvangen met een overzicht 
van de kosten die verrekend zijn in de huur. 
De huistest geeft u dus een goede indicatie. Als u van 
plan bent te komen naar de Woongemak-markt en u 
heeft de komende dagen tijd, maakt deze huistest eens. 
Misschien heeft u nog geen woningaanpassingen nodig, 
maar de voorgestelde aanpassingen maken uw woning 
wel alvast comfortabeler, veiliger en toegankelijker. 
Nu vooral handig voor extra wooncomfort en later 
onmisbaar bij het zelfstandig wonen. Neemt u de uitslag 
mee naar de markt, dan kunt u gericht in gesprek met 
de standhouders.

Doe de Gelderse Huistest!

Domotica of thuistechnologie 
Misschien heeft u er al eens van gehoord: domotica. Het 
is techniek voor in huis om uw veiligheid, comfort of ge-
mak te vergroten. Dit kan op allerlei manieren. Het meest 
bekend is waarschijnlijk de lamp die automatisch aan-
gaat wanneer er iemand in de buurt komt. Of de afstand-
bediening die met een druk op de knop alle schemer-
lampjes aan of uit doet. Maar deze technologie gaat 
steeds verder. Zo is het nu ook mogelijk om een digitaal 

deurspionnetje aan te brengen zodat u op afstand kunt 
zien wie er voor uw deur staat. Ook zijn er gaskranen die 
automatisch het gas afsluiten. Dat geeft pas een veilig 
gevoel.
Het mooie is dat deze technologie niet altijd duur hoeft 
te zijn. En in veel gevallen kunt u het zelf aanbrengen. 
Op de Woongemak-markt kunt u voorbeelden bekijken. 
Via de Gelderse Huistest ontdekt u ook wat de mogelijk-
heden zijn.

Iedereen die gaat verbouwen: 
denk eerst even verder na
Gerard Raterink van Bouwkundig Adviesbureau Raterink, René Kappert van Kappert 
klussenbedrijf en Richard Arendsen van Arendsen Installatie waren vorig jaar ook 
van de partij op de Woongemakmarkt. Aan de markt hebben zij gezamenlijk een mooie 
opdracht overgehouden. Op uitnodiging van een bezoeker maakten zij volgens het woon-
gemakprincipe een woning levensloopbestendig. “Ik zie het om me heen, zegt Arendsen, 
“In een bejaardentehuis kom je niet vanzelfsprekend: je moet heel slecht zijn. Er zit niks 
anders op dan het jezelf thuis gemakke-
lijk maken.” “En het is ook beter om oude 
bomen niet te verplaatsen, los van het 
feit dat mensen dit zelf vaak ook niet wil-
len. Je kunt tegenwoordig door allerlei 
hulpmiddelen ook langer op jezelf wonen. 
Ik was laatst op een 50+-beurs in 
Utrecht, daar werden allerlei nieuwe 
technieken gepresenteerd”, vult Rate-
rink aan, “Je wordt al vroeg aan het 
 denken gezet over je oude dag!”

Verbouwing
De bezoeker van vorig jaar kwam aanvankelijk ook met de vraag hoe kan ik zo lang mo-
gelijk in mijn eigen woning zelfstandig blijven wonen? Daarnaast was het traplopen pijn-
lijk voor deze mevrouw. Inmiddels hebben de drie ondernemers voor de klant een slaap-
kamer en badkamer op de begane grond gemaakt. “Mevrouw wilde absoluut in haar ei-
gen woning blijven wonen”, blikt Kappert terug. “En dat kan ze, want ze is nu op de toe-
komst voorbereid. Mocht er zorg aan huis nodig zijn of extra hulp-middelen geplaatst 
moeten worden, dan kan dat.” In de woning zijn extra brede doorgangen gemaakt, de 
drempels zijn weggehaald, alle wanden zijn geschikt voor bevestiging van beugels mocht 
dat nodig zijn en er is een bewegingsmelder in de badkamer die het licht automatisch 
aan laat gaan. Raterink: “Ik ben ervan overtuigd dat de investering zich terugverdient en 
een groot voordeel is dat je maar één keer in de troep zit. Dus als je gaat verbouwen, 
denk eerst even verder na.” “Heel belangrijk, want op latere leeftijd trekt een verbouwing 
ook een zwaardere wissel op je, dat zien we wel in de praktijk”, beaamt Arendsen. 

Maatwerk
Ook dit jaar organiseerde de gemeente een voorlichtingsavond voor ondernemers 
die met woning(ver)bouw te maken hebben. Hier werd uitgebreid stilgestaan bij de be-
hoeftes van ouderen of mensen met een beperking in hun woning. “Daar zijn we ons in-
middels goed bewust van. Een beugel plaatsen in het toilet lijkt heel gemakkelijk, maar 
is een heel precieze zaak. We doen alle aanpassingen dan ook in 
overleg met de klant en halen er zelfs de dames van de thuiszorg bij om te bepalen waar 
zaken het beste geïnstalleerd kunnen worden”, vertelt Kappert. “Dit soort klussen zijn 
nooit standaard, het is altijd maatwerk. En bij maatwerk is deskundigheid het belang-
rijkste onderdeel. Daar hebben wij oog voor.” 

Kijk voor deelnemende bouw- en klusbedrijven op www.bronckhorst.nl/woongemak

Wethouder Arno Spekschoor van Volkshuisvesting 
en wethouder Josephine Steffens van Wmo-beleid 
staan vanuit verschillend perspectief achter 
Woongemak Bronckhorst. “De harde kant en de 
zachte kant komen hier duidelijk bij elkaar”, 
lacht Arno Spekschoor, “Stenen en zorg.” 

“We gaan graag met u in gesprek!”

Serieus vervolgt hij: “Zoals u wellicht weet heb-
ben wij in ons gebied te maken met een bevol-
kingsdaling en –vergrijzing. Vanwege deze bevol-
kingskrimp hebben wij afgesproken in de Achter-
hoek minder nieuwe woningen te bouwen. Ook 
zien wij dat door nieuwe wettelijke eisen het niet 
eenvoudig is om een huurwoning te krijgen. Kort-
om: de woningmarkt stokt en iedereen blijft lan-
ger in zijn of haar eigen huis wonen.  Belangrijk is 
wel dat u prettig woont en dat de  woning ook ge-
schikt moet zijn om in te wonen als u ouder wordt. 
Dit besef begint langzaam te  groeien bij onze in-
woners, merk ik. Wij laten u graag zien wat er bij 
komt kijken om uw huis  levensloopbestendig – 
voor alle levensfasen  geschikt  – te maken. 
 Samen met een enthousiaste groep aannemers 
en organisaties uit Bronckhorst organiseren wij 
deze Woongemak-markt. U vindt hier veel tips 
over slimme  woningaanpassingen.”

Zelfstandig zijn
“Door de vergrijzende bevolking neemt de zorg-
vraag toe. Tegelijkertijd hebben we te maken met 
een tekort aan zorgpersoneel en is er minder geld 
voor hulp en aanpassingen vanuit de overheid. 
Als ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, 
dan neemt de vraag naar ‘dure’ zorg af en neemt 
hun kwaliteit van leven toe. De meeste mensen 
willen immers zelf liever óók zo lang  mogelijk 
thuis blijven wonen”, vult Josephine Steffens aan. 
“Zelfstandig zijn en zo min mogelijk afhankelijk 
zijn van anderen is voor veel ouderen een groot 
goed. Als je dit wilt zijn, dan is het reëel om hier 
zelf over na te denken, zeker in onze gemeente 
met een heel groot buitengebied en hulp op af-
stand. Wat ga je doen om ervoor te zorgen dat je 
langer zelfstandig kunt zijn? Of om veilig te wo-
nen? Er zijn veel nieuwe producten op gebied van 
beveiliging, contact en ondersteuning. Profiteer van 
deze techniek, maak het u zelf gemakkelijk, zodat 
u ook echt prettig zelfstandig kunt wonen.”

Levensloopbestendig
Een slaapkamer op de begane grond, gelijkvloerse 
badkamers, alarmvoorzieningen: het zijn allemaal 
voorbeelden van woongemak. En niet eens alleen 
voor ouderen. Hoewel iedere levensfase andere 
behoeftes kent, zijn drempelloze woningen voor 
iedereen prettig. 
“Een levensloopbestendig huis is ook aantrekke-
lijk voor verkoop, omdat een grote groep daar be-
langstelling voor zal hebben”, tipt wethouder 
Spekschoor. Wethouder Steffens: “Zo ziet u maar 
dat een investering 
nu eigenlijk een in-
vestering in de toe-
komst is. En dat u 
daarbij zelf de regie 
houdt over uw toe-
komst, is een pretti-
ge bijkomstigheid. 
Wij komen ook naar 
de markt en hopen u 
daar te ontmoeten. 

Regie in eigen hand, daar draait het om

Wethouders Josephine Steffens en Arno Spekschoor

Staat het al 
op uw kalender? 
26 oktober Woongemak-markt in het 
gemeentehuis! Wij organiseren dan 
voor de tweede keer samen met een 
aantal Bronckhorster ondernemers 
en organisaties deze markt. Tussen 
11.00 en 15.00 uur bent u van harte 
welkom en kunt u zich op een leuke 
informele manier laten adviseren 
over zelfstandig, gezond en comfor-
tabel ouder worden in eigen huis. 
De toegang is gratis en aanmelden 
is niet nodig. 

Wat is er op de markt te doen?

wonen

Niet vergeten!
Wilt u advies over woningaanpassing? 
Neemt u dan een plattegrondje 
en/of foto’s van uw huis mee naar 
de markt. De ondernemers denken 
graag met u mee. 

Nieuwsgierig?
Op www.bronckhorst.nl/woongemak 
vindt u meer informatie, zoals veel 
tips om het woongemak in uw huis te 
vergroten en de mogelijkheid om 
een huistest te doen. 

Technologie staat voor niks!

v.l.n.r.: Raterink, Kappert en Arendsen

Woongemak-markt op 26 oktober!



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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De berging van het Lancaster vlieg-
tuigwrak op de Hummeloseweg in 
Zelhem is in volle gang. Graag bieden 
we u de mogelijkheid om een kijkje te 
komen nemen op het bergingsterrein. 
Daarom organiseren we samen met 
het bergingsteam twee kijkdagen 
voor publiek. De kijkdagen zijn op 
zaterdag 19 en 26 oktober van 
11.00 tot 15.00 uur op de locatie aan 
de Hummeloseweg 49 in Zelhem. 
Tijdens de kijkdagen krijgt u in het 
bezoekerscentrum informatie over 
de stand van zaken bij de bergings-
operatie en kunt u op enkele plekken 
op het terrein een kijkje nemen. 
Graag tot dan!

Schoolbezoeken

dag 15 oktober, woensdagochtend 

16 oktober en donderdagochtend 
17 oktober) waarop schoolkinderen 
van basisscholen uit Bronckhorst     

600 kinderen van de groepen 7 en 8 

uitleg over het hoe en waarom van de 

onderdeel uit van het educatieve pro-
gramma dat de werkgroep Historie 

Het kan zijn dat u bij grote drukte 
wat verder weg moet parkeren en 
vervolgens lopen naar het terrein 
bent, wij vragen hiervoor uw begrip. 

vliegtuigberging of 
de facebookpagina 

 

scannen kan ook.

Kijkdagen vliegtuigbergingslocatie op 19 en 26 oktober

provincie-niveau bekend gemaakt, 

beste scoort in de Achterhoek. 
In de provincie Gelderland neemt 
Bronckhorst de 7e plaats in van de 
56 Gelderse gemeenten. Onderne-
mers uit de gemeente bepalen het 

leidend is. Op de punten tevreden-
heid van ondernemers, imago, 
communicatie en beleid en lasten 

komt Bronckhorst goed uit de bus. 
-

derland werden gemiddeld gewaar-

tevredenheidsscore was voor 
Barneveld (7,4). Bronckhorst scoort 
gemiddeld een 6,9. In 2010 was dat 

de afgelopen periode ook sterk op 

-
-

-

qua lokale lasten de afgelopen vier 

gunstig vestigingsklimaat voor 
ondernemers.”

onder laatste nieuws. Bent u onder-
nemer en hebt u vragen of opmer-
kingen, neemt u dan contact op met 

via (0575) 75 02 50 of per mail via 
info@bronckhorst.nl.

Bronckhorst MKB vriendelijkste 
gemeente van de Achterhoek -

en Baak uit om mee te denken over 
kwaliteitsverbetering van het land-

kwaliteitsverbetering van het land-

-
ontwikkelingsplan Bronckhorst, 

inpassing Kleine Kernen). Uitgangs-

doel is verhoging van de belevings-
waarden en uitstraling van het gebied. 

Gebied Steenderen, Bronkhorst, 
Toldijk en Baak

thema’s als landschapselementen, 
wandelroutes, kleine historische bouw-

gesprek was een eerste verkenning. 

en wensen te inventariseren voor het 

Bewonersavonden
-

schap, ecologie en cultuurhistorie. 

terrein kunnen we een plan voor de 
uitvoer opstellen. Op de avonden van 

informatie over en wensen voor uw 

van vroeger, of wat u waardeert in 

wat is verdwenen en echt de moeite 

in het landschap. Informatie van een 
familielid of vriend die inmiddels niet 
meer in het gebied woont, is uiteraard 
ook welkom.

Dus hebt u een prachtig idee? 
Of wilt u helpen plannen te 
ontwikkelen? Kom ook!

De bewonersavonden

Datum:

Tijd:

Locatie:

Datum:

Tijd:

Locatie:

J.F. Oltmansstraat 5

Het is niet nodig om u op te geven 

-

nemen aan de bewonersavond 
op woensdag 16 oktober a.s in 

Voorbeeldprojecten
In 2010 is gestart met de vormgeving 

hierop is in 2012 begonnen met het 

Wassinkbrink en de Winkelshoek’. 
Alle informatie hierover vindt u terug 

Bewonersavonden Dorpen in het landschap: 
Steenderen, Bronkhorst, Toldijk en Baak

Op 29 oktober vervangen we de appara-
tuur om reisdocumenten (paspoort en 

ons aanvragen, maar spoedaanvragen 
die op 28 en 29 oktober aangevraagd 
worden, kunnen we pas na twee werk-

voor een spoedaanvraag gelden wel. 
Heeft u eerder een nieuw reisdocument (al dan niet met spoed) aangevraagd 
en wilt u dit op 29 oktober ophalen, dan is dat geen probleem.

Vervanging apparatuur aanvragen reisdocumenten

Spoedaanvragen duren iets langer



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons  centrale 
telefoonr. (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.

Van 14 t/m 20 oktober is het Donorweek. Zeven dagen 
lang zetten getransplanteerden, ziekenhuizen, bekende 
Nederlanders, gemeenten en mensen die op één of 
andere manier betrokken zijn bij orgaandonatie zich in 
om zoveel mogelijk nieuwe registraties in het Donor-
register te werven. Ook onze gemeente zegt Ja tegen 
donorregistratie. 

Er staan nu ruim 5,7 miljoen mensen in Nederland 
geregistreerd in het Donorregister, 60% van hen zegt 
Ja tegen orgaandonatie. Het doel van de Donorweek is 
zo veel mogelijk andere mensen te inspireren dit ook te 
doen. Want als meer mensen Ja zeggen tegen orgaan-
donatie, kunnen meer levens worden gered.

Acties in heel Nederland
Een gevarieerd programma tijdens de Donorweek van 
grote publieksactiviteiten, acties in ziekenhuizen en 
gemeenten maar ook kleine persoonlijke acties dichtbij 
huis laten dit jaar zien dat heel Nederland aandacht 
vraagt voor orgaandonatie. In de Donorweek delen 
mensen bijvoorbeeld donorformulieren uit op hun 
sportclub of tijdens hun verjaardag, richten zij een 
kraampje in de hal van hun bedrijf in of delen de oproep 
om orgaandonor te worden op sociale media. 

Bent u al donor? 
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis zijn donor-
formulieren beschikbaar. Het vastleggen van uw keuze 
kan ook online met uw DigiD op www.jaofnee.nl 

Heeft u nog vragen over donorregistratie en orgaan-
donatie, kijk dan op de website van de Nederlandse 
Transplantatie Stichting: www.transplantatiestichting.nl

Donorweek 2013: Bent u al donor?

Medio 2014 komt weer een nieuwe 
gemeentegids Bronckhorst uit. Onze 
uitgever is FMR Producties uit Bree-
zand/DenHelder. Medewerkers van 
FMR zijn op dit moment actief met het 
werven van adverteerders en merken 
dat meerdere instanties zich voordoen 
als de uitgever van de gemeentegids 
en op deze manier ondernemers be-
naderen. Mocht u gebeld worden door 
bedrijven, die dit betreft, dan is het 
advies om niets via de fax of telefonisch 
af te handelen. FMR kan u als enige  
een brief van de gemeente tonen, vraag 
hier gerust naar. U weet dan zeker 
dat u adverteert voor de gemeentegids 
waaraan de gemeente Bronckhorst 
haar medewerking verleent. Ook
voor veranderingen of aanvullingen 
op de adresgegevens van verenigingen 
en instanties in de gemeentegids, 
kunt u contact opnemen met 

Waarschuwing: 
FMR Producties maakt onze gemeentegids 
en niemand anders!

De huidige gemeentegids. 

Medio 2014 komt de nieuwe uit.

FMR Producties, Postbus 23, 1780 AA  Den Helder, tel. (0223) 66 14 25, 
info@fmrproducties.nl!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 9 november van 13.00 tot 01.30 uur de dag daaropvolgend, 
tijdelijke gebruiksvergunning tent, 9 november, tijdelijke ontheffing groepskamperen, nacht van 

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 3 oktober 2013:

Ontvangen op 4 oktober 2013:

Ontvangen op 7 oktober 2013:

Ontvangen op 8 oktober 2013:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 28 augustus 2013:

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

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 19 en 20 oktober 2013, wandelsportvereniging De Ploeg

Bronckhorst, duursportevenement op diverse wegen en locaties met start/finish bij Winkelsweg 5 in 

Blubberrun, van 08.00 tot 16.00 uur ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, stichting Blubberrun/ 
hotel/café Bakker

 15.00 tot 18.00 uur, koninklijke harmonie Concordia

ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, afsluiten, parkeerverbod, ontheffing geslotenverklaring 
en ontheffing gebruik van diverse afgesloten wegen, van 06.00 tot 18.00 uur, Zelhemse auto- en 

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 8 oktober 2013: 

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Verzonden op 7 oktober 2013: 

Verzonden op 10 oktober 2013:

Ontheffingen verbod voor motorvoertuigen

Dit besluit ligt van 15 oktober t/m 26 november 2013 tijdens openingstijden ter inzage bij de pu-
blieksbalie in het  gemeentehuis.

Ontheffingen parkeerverbod

Dit besluit ligt van 15 oktober t/m 26 november 2013 tijdens openingstijden ter inzage bij de pu-
blieksbalie in het  gemeentehuis.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 en de Vosheuvelweg, van 10.00 tot 13.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 
 bestemmingsverkeer

 met uitzondering van bestemmingsverkeer

06.00 tot 18.00 uur zijn diverse wegen afgesloten voor verkeer en is een parkeerverbod ingesteld. 
Daarnaast is op een aantal wegen de geslotenverklaring opgeheven tijdens het evenement

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 
gemeente Bronckhorst, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 

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

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 17 oktober t/m 28 november 2013 tijdens de 
openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

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

Wet milieubeheer



Met een naaimachine op de trans-
portfiets, die jezelf mag aantrappen, 
versieren ze je broek met hippe de-
tails tot een uniek leuk mode-item. 
Zo heb je nog langer plezier van 

jouw kleding. En reken erop dat 
het leuk is!  Als je een nieuwe broek 
koopt, kan je je oude jeans gratis 
laten pimpen. Wil je alleen jouw 
broek laten pimpen, dan vraagt Teu-

nissen Mode een kleine vergoeding. 
De meiden van het fietsende naaia-
telier zijn de hele zaterdagmiddag 
in de winkel van Teunissen Mode 
aan de Dorpsstraat 60 in Ruurlo

- Advertorial -

Pimp je jeans

Ruurlo - Zaterdag 19 oktober a.s. komen de dames van het fietsende naaiatelier naar Teunissen Mode 
in Ruurlo. In een hilarische act pimpen deze meiden jouw oude spijkerbroek tot een hippe jeans.

Het gehakt werd onderzocht op 
kwaliteit, versheid en hygiëne. Deze 
productkeuring werd uitgevoerd 
door een inspecteur van de Stich-
ting Voedsel Veiligheidsinspectie 
Wageningen (SVVW), i.o.v. de Keur-

slagerorganisatie. Uiteraard is keur-
slager Dick Vlogman heel tevreden 
over de bevindingen van dit onder-
zoek. Als vakman heeft hij hygiëne 
bijzonder hoog in het vaandel staan. 
De productkeuringen maken deel 

uit van de jaarlijkse Hygiënekeuring 
en zijn bedoeld om de 535 Keursla-
gers in Nederland continu alert te 
houden op de kwaliteit van de door 
hem geleverde producten. Deze sco-
re, tezamen met de resultaten van 
keurslager Dick Vlogman bij de for-
mulekeuring – bepalen of hij zich 
weer een jaar lang Keurslager mag 
noemen.

- Advertorial -

Gehakt van Keurslager Dick Vlogman 
is een oorkonde waard
Vorden - Onlangs is op een onverwacht moment het rundergehakt 
van keurslager Dick Vlogman gekeurd en beoordeeld met het cijfer 
10. Een prima prestatie, die is beloond met het ontvangen van de 
speciale Rundergehakt Oorkonde.

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

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

Zijn olieverfschilderijen omvat-
ten o.a. Zutphense stadsgezichten, 
mensen, vastgelegd in een thea-

trale actie en landschappen. Zijn 
stijl is kleurrijk en realistisch, maar 
soms ook licht abstract. Met name 

de stadsgezichten worden geken-
merkt door bijzonder helder kleur-
gebruik. Beide weekeinden is de ka-
pel open van 11.00 -17.00 uur. De 
toegang is gratis.

Expositie olieverfschilderijen Henk Makkink

Bronkhorst - Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober en zaterdag 26 
en zondag 27 oktober exposeert Henk Makkink in de kapel, Kapel-
straat 2, 6226 LL in Bronkhorst.

Oranjestraat 1  |  7051 AG Varsseveld  |  +31 (0)315 24 20 62

www.helminkvarsseveld.nl

Het moet niet 
gekker worden

Deze aanbieding is geldig van maandag 14-10-2013 t/m zaterdag 19-10-2013.

prijs per kilo

€ 3,98
Riblappen

OP = OP

De Hogenkamp 18  7071 EC  Ulft  0315 - 68 13 81  info@hetanker.tv  WWW.HETANKER.TV

Massief & Lamelparket

Onderhoudsvriendelijke vloeren

Voorzien van Topcoating!

Evt. verouderd of geborsteld

Grote monsterborden aanwezig

Optie voor legservice

TOP kwaliteit VLOEREN
tegen bodem prijzen!

BEKIJK
OOK ONZE 

WEBSITE!
www.hetanker.tv

 STEL UW DROOMVLOER ZELF SAMEN! 
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Hekwerken en Omheiningen

ZONDAG OPEN
20 oktober  10.00 - 16.00 uur

  

  

Met extra warme akties
Geldig op: 18, 19 en 20 oktober

 Houtkachels Pelletkachels
 Gaskachels Haarden

1100 thuiszorgers van Sensire 
hebben straks geen baan meer: 
dit accepteren we niet!

Kom op 19 oktober om 13.00 uur naar 
de demonstratie in Varsseveld
Sensire wil 1100 thuiszorgmedewerkers ontslaan: 2200 minder 

handen om cliënten te helpen. Dit is schandalig, want het geld en 

werk blijven. Na een bezetting van het hoofdkantoor, een bezoek 

van de staatssecretaris en een Tweede Kamer debat, moet er nu 

een oplossing komen!

Op zaterdag 19 oktober vanaf 13.00 uur is er een demonstratie 

en manifestatie bij het tijdelijke kantoor van Abvakabo FNV bij de

hoofdingang van Sensire (Boterstraat in Varsseveld) Kom ook! 

Net als Ton Heerts (voorzitter FNV), Corrie van Brenk (voorzitter 

Abvakabo FNV), Emile Roemer (SP), Linda Voortman (Groen Links).

Kom ook en steun de thuiszorgmedewerkers!
Teken de petitie op www.reddethuiszorg.nl

Met optreden van 

Boh Foi Toch!

En vele andere acties in de woonmaand. 
Let hiervoor op ons actielogo in de showroom. 

Bij een aankoopbedrag vanaf 1500 euro 

in onze showroom in Hengelo of Zevenaar* 

maakt u kans het aankoopbedrag van uw 

keuken of badkamer 

terug te verdienen.

Vraag naar de voorwaarden.

Win het aankoopbedrag van uw 
badkamer of keuken terug!

*In Zevenaar verkopen wij geen keukens.

Showroomkeukens 

en badkamers 

tot 70% korting!

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

Zevenaar
Ampèrestraat 3 
6902 PG Zevenaar
Telefoon 0575 - 46 81 81

www.bouwcenterhci .nl

’t HOEKJE
eetcafé

Wildmenu
3 gangen € 25,00 p.p.

Voorgerecht:

Wildbouillon met bospaddenstoelen
of Pastei met hazenpeperragoût

Hoofdgerecht:

Stoofpotje van diverse soorten wild
of Duo van hertenbiefstuk en wild zwijn

(geserveerd met rode kool en kastanjepuree)

Dessert:

Stoofpeertjes met kaneelijs en vanillesaus
of Koffie met een lekker likeurtje

Alle gerechten zijn ook los verkrijgbaar.

Reserveren: 0575 46 14 78

Spalstraat 1, 7255 AA Hengelo Gld. Tel. 0575-461478

Vanaf 

16 oktober
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Toen Jansen Foodservice Helmink in 
november 2012 overnam is er eens 
goed gekeken naar wat er eigenlijk 
met het bedrijf aan de hand was. 
Hoe kon een ooit zo florerend fami-
liebedrijf zo in verval raken? Sander 
Keuper, general manager bij Jansen 
Foodservice en verantwoordelijk 
voor Helmink, kwam onder meer 
tot de volgende conclusie: “Er zaten 
te veel producten in het assortiment 
in vergelijking met andere gelijksoor-
tige winkels en de prijzen waren erg 
hoog.” De bezem is vervolgens flink 
door het assortiment gehaald en de 
prijzen zijn flink verlaagd. “De doel-
groep van Helmink was behoorlijk 
oud”, vertelt Keuper. “Jongeren wis-

ten de winkel in Varsseveld eigenlijk 
alleen rond de feestdagen te vinden.” 
Helmink heeft nu veel meer produc-
ten die makkelijk en snel te bereiden 
zijn en die tegelijkertijd gezond zijn 
in ons assortiment, zoals stamppot-
ten. Ook in het barbecueseizoen kan 
men bij Helmink terecht. “We bieden 
een compleet verzorgd BBQ-concept 
waarbij vlees, salades, rauwkorst, 
stokbrood, bord en bestek, sauzen 
etc. zijn inbegrepen.” De streekpro-
ducten zijn er echter ook nog steeds 
volop te verkrijgen. En natuurlijk 
speelt het kostenaspect een belang-
rijke rol. “De prijzen  van al onze pro-
ducten zijn blijvend verlaagd en daar-
naast hebben we veel interessante 

acties in petto voor de klant”, vertelt 
Keuper. Hij legt uit hoe die lage prijs 
mogelijk is: “Helmink kan gebruik 
maken van de grootste inkooporga-
nisatie van Nederland, waarbij wij als 
Jansen Foodservice aangesloten zijn. 
Daarnaast hebben we weinig over-
headkosten.” Om er voor te zorgen 
dat de consument weer graag naar 
Helmink in Varsseveld komt, is er 
al heel wat werk verzet. Zo heeft het 
pand een flinke opknapbeurt gekre-
gen. Nu is het zaak om flink tamtam 
te maken en de klant te laten horen 
dat Helmink er weer is. Dat gebeurt 
met een flinke mediacampagne en 
met opvallende acties. Zo stond Den-
nis Vieberink Culinair het afgelopen 
weekend vanuit een veldkeuken uit 
het leger stamppotten klaar te ma-
ken. “Op korte termijn zal de klant 
nog veel meer van ons horen.”

Meer info:
www.helminkvarsseveld.nl

Helmink Varsseveld is er weer 
écht voor de consument

Varsseveld - Helmink Varsseveld moet weer een begrip in de regio wor-
den, zoals de diepvries en versmarkt ooit was. Sinds Jansen Foodser-
vice het vorig jaar failliet verklaarde Helmink heeft overgenomen, is 
de weg naar boven ingezet. De komende tijd laat het bedrijf volop van 
zich horen met aantrekkelijke actieprijzen en een opvallende media-
campagne. “De consument moet ons weer weten te vinden!”

Dennis Vieberink Culinair maakte het afgelopen weekend stampot klaar vanuit een veldkeuken uit het leger bij Helmink in Varsseveld.

Quintus E2 moest zaterdag 12 okto-
ber naar Sporthal de Pol in Gaande-
ren. Quintus begon zeer sterk aan de 
wedstrijd en al snel lag het balletje 
in het doel bij Minerva. Er werd goed 
samengespeeld en de mooie goals 
volgden achter elkaar. Een genot om 
langs de kant te staan en te zien dat er 
veel plezier aan wordt beleefd. Rust-
stand 0-4. Met in de tweede helft nog 
9 doelpunten bleek Quintus echt een 
klasse beter, ze lieten verdedigend en 
aanvallend zeer goed spel zien. Ver-
diend gewonnen, eindstand 0-13.
Zondag 13 oktober ontmoette Quin-
tus Dames1 het team Erix DS3 in de 
Hamalandhal in Lichtenvoorde. Het 
team was verre van compleet en daar-
om fantastisch dat Isa en Demi mee 
wilden spelen. De eerste 10 minuten 
ging lekker gelijk op. Beide teams wa-
ren aan elkaar gewaagd en er werd 
een lekkere pot handbal gespeeld. 
Wel was er bij de tegenstander meer 
doorzettingsvermogen en daar lieten 
de Hengelose dames het wat liggen. 
Ze leden ook te veel balverlies en kon-
den de aansluiting niet volhouden. 
Uitslag 18-12.

De D-jeugd moest aantreden in het 
Sourcy Center in Zieuwent tegen Pa-
celli D1. Het eerste deel van de eerste 
helft werd de Quintus overrompeld 
door Pacelli. Al snel stond er 5-0 op 
het scorebord. Quintus herpakte zich 
echter goed en tijdens de rust stond 

er een 5-6 tussenstand in het voordeel
van Quintus. De tweede helft ging
het lange tijd gelijk op. Echter op het
eind was Pacelli net wat gelukkiger 
met afronden. Eindstand 14-12.

Grol H.V. E1 ontmoette Quintus E1 in
hun Sportpark Den Elshof in Groen-
lo. Het jeugdteam uit Hengelo bleek
sterker en nam de punten mee naar
huis, uitslag 5-9.

Quintus Heren Senioren 2 speelden 
tegen Duiven HS3 in Sporthal De
Kamp. In de wedstrijd was Quintus
technisch en qua snelheid zeker be-
ter, echter door het fysieke spel van
de tegenstander en de onnodige fou-
ten van de Hengeloërs werd de wed-
strijd verloren, 21-26.

De Heren Senioren 1 zagen Blauw
Wit HS2. Quintus hield de punten in
huis, maar speelde zeker geen goede
wedstrijd. De spelers konden elkaar 
niet vinden, leden veel balverlies en 
de systemen die werden ingezet wer-
den niet door iedereen begrepen. 
Blauw Wit sloot de eerste helft met
een goal meer af. De tweede helft was
beter. Door veel inzet en het goede
keeperswerk werd de wedstrijd win-
nend, met 15-9 afgesloten!

Programma 20 oktober: 
Zwolle HS1 tegen Quintus HS1, 
13.20 uur BDG Sporthal in Zwolle.

SV Quintus handballers 
vervolgen succes

Hengelo - Zaterdag 12 en zondag 13 oktober speelden meerdere teams
van Quintus hun wedstrijd. Alleen de beide herenteams bleven zondags
thuis, zij konden rekenen op enthousiast publiek in Sporthal De Kamp.

Een succesvolle doelpoging van de Quintus Heren Senioren 1.

Ik voelde mij vanaf het begin van de 
enduro sterk en kon ik strakke tij-
den op de klok zetten. Ik was tijdens 
zeven van de negen proeven de snel-
ste’, aldus Bas Klein Haneveld die de 
wedstrijd beëindigde met 1 minuut 
en 32 seconden voorsprong op Lucas 
Dolfing die in het tussenklassement 
om de Nederlandse titel nog steeds 
zeven punten voorsprong heeft op 
Bas Klein Haneveld, die intussen 
naar plaats twee is opgeklommen 
met twee punten voorsprong op Is-
mo ten Velde. 

Erwin Plekkenpol reed in de klasse 
E3 ook een prima wedstrijd in Ber-
geijk en werd net als in Havelte ook 
nu derde. Die plek bezet hij ook in 
het tussenklassement. In de klasse 
N3 werd Vordenaar Tom Berends 
16e. Tussen de bedrijven door reden 
zowel Bas als Erwin nog een cross-
wedstrijd in Harfsen, waar Bas in de 
eerste manche zesde werd en in de 
tweede manche ‘op het tandvlees’, 
zoals hij die fase omschreef, een 
vijfde plek behaalde. 

In het totaalklassement werd hij 
zesde. Erwin Plekkenpol reed in de 
eerste manche in Harfsen aanvanke-
lijk in de voorste gelederen, daarna 
ging het wat minder en werd hij 
twaalfde, hetzelfde resultaat in de 
tweede manche.

Bas Klein Haneveld wint ook enduro 
in Bergeijk

Vorden - Na de overwinning in Havelte (E 1 Klasse) wist Bas Klein Ha-
neveld afgelopen zaterdag ook de enduro in het Brabantse Bergeijk 
op zijn naam te schrijven. De deelnemers aan deze enduro waren na 
afloop vol lof over de organisatie voor de wijze waarop zij het cir-
cuit hadden geprepareerd. Bas over de race: ‘ De eerste proef had een 
lengte van maar liefst 11 kilometer over een bouwland waarin diverse 
hindernissen waren aangebracht. De derde proef was op het Grand 
Prix circuit ( ‘eurocircuit’) van Valkenswaard.

Fraaie derde plaats voor Erwin Plekkenpol in Bergeijk. Foto Henk Teerink

Hengelo - Uitslagen SV Quintus van 12 en 13 oktober:
Quintus HS1 - Blauw Wit HS2: 15-9;
Quintus HS2 - Duiven HS3: 21-26;
Erix DS3 - Quintus DS1: 18-12;
Pacelli/Wessels keukens D1 - Quintus D1: 14-12;
Grol HV - Quintus E1: 5-9;
Minerva E3 - Quintus E2: 0-13.

H A N D B A L

Het bestuur heeft Dirk Jan Hunte-
laar voorgedragen, mede omdat hij 
vanwege zijn ervaring de afgelopen 
jaren als fractievoorzitter in staat 
is om het CDA duidelijk te positio-
neren ten opzichte van andere 
partijen in Bronckhorst.

Huntelaar heeft zelf aangegeven 
dat het zijn ambitie is om na de 

verkiezingen als fractievoorzit-
ter zijn verkiezingsbeloften in de 
raad te realiseren. Voorzitter Henk 
Maalderink zegt in een reactie op 
de verkiezing van Huntelaar blij te 
zijn met de keuze. 

Volgens hem heeft Huntelaar niet 
alleen de vaste overtuiging dat het 
CDA een partij is voor alle men-
sen, maar vindt hij ook dat het een 
partij is die niet alleen van alles 
belooft, maar ook wat van mensen 
durft te vragen met als doel om ge-
zamenlijk de samenleving vorm te 
geven.

Dirk Jan Huntelaar lijst-
trekker CDA Bronckhorst
Bronckhorst - Tijdens de Alge-
mene ledenvergadering is hui-
dig fractievoorzitter Dirk Jan 
Huntelaar gekozen tot lijsttrek-
ker van het CDA Bronckhorst.
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HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo (Gld),
Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie

Herfsttrend van 2013; 
Haal buiten naar binnen

Bij Deco Home Harmsen vindt u een ruim assortiment verf, behang, raamdecoratie, 
gordijnstoffen, vloeren en accessoires. Wij helpen u graag bij het maken van uw keuze en 

desgewenst met het meten en installeren door onze eigen woningstoffeerder. Ook kunt 
u bij ons terecht voor kleuradvies bij u thuis of uw bedrijf, onze kleuradviseur komt geheel 

vrijblijvend bij u langs om samen met u een kleurplan te maken. Kom langs in onze 
winkel en laat u inspireren!

Onze winkel is
uw inspiratiebron

Perceel wordt verkocht bij inschrijving.
Inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij

Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars
Kerkstraat 4, 7255 CB Hengelo Gld. Tel. 0575-462359

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Perceel landbouwgrond aan de 
Remmelinkdijk te Keijenborg.

Groot 2 hectare 79 are 75 centiare.

Goede zandgrond, perfect van vorm
en goed ontsloten.

VEILINGHUIS ‘DE ATLAS B.V.’
TE DEVENTER

houdt ten overstaan van deurwaarder Jansen en Kersten te 
Deventer een:

KAPITALE KUNST-, ANTIEK- 
EN INBOEDELVEILING

afkomstig uit div. nalatenschappen en verdere inbreng.

Geveild worden 17e, 18e en 19e eeuwse meubelen o.a.: div. 
17e eeuwse Zeeuwse kasten, 18e eeuwse Hollandse kabi-
netten, pastoors, secretaires, bureau’s, kisten, commodes, 
enz. 19e eeuwse eethoeken, boekenkasten, empire bank, 
voltaires, enz. 

Schilderijen en aquarellen o.a.: Mathijs Maris, J. Sluijters 
jr., A. Schouman, E. Moll, J.H. Vaarberg, O.R. de Jongh, J.W. 
Gruijters, J. Knikker, B. Viegers, R. Hynckes, J. Korthals, Han 
Jansen, Poen de Wijs, enz. 

Deventer schilders: Han van Meegeren, P. Coldeweij, A.G. 
Gerritsen, P. Flint, J.E. Baumer, Joh. Bokhorst.

Een aantal klokken en klokstellen o.a.: Friesche staart en 
stoelklokken, Engelse staand horloges, kolompendules, enz.

Een collectie wapens o.a.: kanon, geweren, pistolen, sabels, 
enz.

Een motorfiets merk Condor 580, bwj. 1953.

Een collectie 17e/18e eeuws Chinees porselein o.a. Wanli, 
Kangxi, enz.

Div. vleugels, piano’s en blaasinstrumenten.

Collectie goud en zilver, o.a. 18e eeuws koffiepot met 
roomkan Utrecht, een aantal werken van Bonebakker, div. 
bestekken o.a. 12 pers. visbestek, enz.

Een collectie vestzak- en polshorloge’s, o.a. Girard 
Perregaux, Longines, Zenith, enz.

Een porseleinen eetservies van Rosenthal, decor Versace.

Zie onze complete on-line fotocatalogus!!!!

Kijkdagen:
Donderdag 17 okt. t/m zondag 20 okt. 10.00-17.00 uur.

Veilingdagen 21 t/m 28 oktober. Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag 22 okt.: schilderijen en aquarellen.
Woensdag 23 okt.: goud, zilver en juwelen.

VEILINGHUIS DE ATLAS
Noorwegenstraat 6a
7418 BC Deventer info@veilinghuisdeatlas.nl
Tel. 0570-627666 www.veilinghuisdeatlas.nl

IJssel
computerservice

*

*

.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl
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In het voorjaar van 2010 besloten 
gitarist Henk Eijben en muzikale 
duizendpoot Jeroen van de Burg (te-
genwoordig basgitaar) om samen 
muziek te gaan maken. Proat- en 
eethuus ’t Proathuus in het anders 
zo rustige Linde werd omgedoopt tot 
oefenruimte en al snel voegde zanger 
Martin Bergsma zich bij het duo. Niet 
veel later maakte drummer Wouter 
Gudde het kwartet compleet. Na een 
aantal kleine doch gezellige optre-
dens werd ervoor gekozen om met 
vaste geluidsman Ronald van Beek 
te gaan werken en hiermee werd de 
weg naar meer optredens ingeslagen. 
In het voorjaar van 2013 kwam gi-
tarist Martijn Klaassen bij de band. 
Met zijn komst is ‘Anders is het Niet’ 
compleet.

De band typeert zich als een veelzij-
dige band met maar één doel; feest 
maken! Dit is terug te vinden in de 

setlist van de band. Over het alge-
meen houdt de stijl van “Anders is
het Niet” het midden tussen blues 
en rock. Hierbij worden op geheel
eigen wijze covers vertolkt en eigen
nummers gespeeld. Tijdens optre-
dens worden de eigen nummers al
luidkeels meegezongen. Daarnaast
werkte de band mee aan de opnames
voor het programma ‘het Wilde Oos-
ten’ door tijdens de ‘pre-zwarte cross
party’ de muziek te verzorgen.

U kunt wekelijks de uitzendingen van
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’
bijwonen (er wordt geen entreegeld
gevraagd) of beluisteren via Radio
Ideaal en de livestream website Radio
Ideaal. Bands en artiesten die ook live
in het programma willen komen spe-
len, kunnen mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar Ideaal Radio, Te-
levisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.
org Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

‘Anders is het Niet’ bij 
LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 23 oktober speelt de band ‘Anders is het
Niet’ tussen 20.00 en 22.00 uur live in het programmalive@ideaal,
dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Energie besparen kan altijd, met wat 
slimme en praktische tips verdient 
u al snel honderden euro’s per jaar. 
Denkt u na over een nieuwe CV-ketel, 
slimme thermostaten, zonnepanelen 
of zonneboilers, Led verlichting , wa-
terontharding, kom dan zeker langs 
op de bespaardagen en laat uitreke-
nen hoe snel deze inversteringen  
zichzelf terugverdienen. De aanschaf 
van zonnepanelen wordt steeds aan-
trekkelijker dankzij effectievere pro-
ductiemethoden en de steeds verder 
stijgende energieprijzen. Het maan-
delijkse voorschot stijgt en waar-
schijnlijk niet eens doordat u meer 
energie bent gaan gebruiken. Be-
spaarinstallateur Arendsen adviseert 
u geheel vrijblijvend welke mogelijk-
heden er voor uw woning passend 
zijn en kan u adviseren in het aantal 
te plaatsen pv-panelen, inversterings-
kosten, terugverdientijd, etc. Ook het 
vervangen van uw bestaande cv-ketel 
levert u al snel voordelen op. Als er-
kent Nefit- en Vaillant-dealer advi-
seren wij u welke mogelijkheden er 
zijn om uw energierekening zo laag 
mogelijk te krijgen. De slimme ther-

mostaat: wie heeft er nog niet van ge-
hoord? Uw cv-ketel bedienen via een
app op uw smartphone? Wij demon-
streren hoe deze nieuwste thermos-
taat in de praktijk werkt. Laat op tijd
uw cv-ketel controleren en voorkom
hierdoor problemen, tijdens de be-
spaardagen informeren wij u over de
vele mogelijkheden van onze service-
en onderhoudscontracten.

Waterontharding is bij velen on-
bekend, Als dealer van Best Water 
Choice waterontharders kunt u tij-
dens de bespaardagen de vele voorde-
len van zacht water voelen. We de-
monstreren het verschil tussen hard
en zacht water en laten u verbazen !!
Ook op het gebied van verlichting 
verandert er sinds het verbod op de 
gloeilampen erg veel: LED-verlich-
ting is er in vele soorten. Tijdens de
bespaardagen kunt u de nieuwste 
trends op het gebied van LED-verlich-
ting komen bewonderen. 
De investering in lagere kosten kan
men ook gespreid betalen. Bespaar
installateur Arendsen heeft aantrek-
kelijke financieringsvormen waarmee
u direct geld en energie spaart.
Wij nodigen u graag uit op de be-
spaardagen op vrijdag 18 oktober van
10.00 tot 20.00 uur en zaterdag 19 
oktober van 10.00 tot 16.00 uur aan
de Nijverheidsweg 2 te Hengelo. Er ligt
een leuke attentie klaar en u maakt
ook nog kans om een rondvlucht 
boven uw woonplaats te winnen.  

Zie ook de advertentie elders in Contact.

ADVERTORIAL

Energie bespaardagen bij 
installateur Arendsen
Bespaarinstallateur Arendsen uit 
Hengelo houdt op 18 en 19 okto-
ber voor de derde keer de Ener-
gie Bespaardagen. Advies nodig 
over hoe die torenhoge energie-
rekening te verlagen? Loop dan 
binnen bij Bespaarinstallateur 
Arendsen. Het zal u verbazen wat 
er allemaal mogelijk is, ook zon-
der grote investeringen.

Weulen Kranenbarg is dealer van 
In-lite tuinverlichting en kan daar-
door een mooi assortiment verlich-
ting aanbieden welke eenvoudig 
zelf is aan te leggen. In de diverse 
showtuinen binnen en buiten zijn 
verschillende soorten verlichting 
aangelegd in de stijl van de tuin. Er 
zijn spots om struiken aan te lich-
ten, wandlampen, staande lampen, 

maar ook geïntegreerd in bestrating 
om bijvoorbeeld paden te marke-
ren. De armaturen zijn prachtig 
vormgegeven en doordat het vooral 
LED-verlichting is, is het bovendien 
zeer zuinig in stroomverbruik.

Dit najaar heeft In-lite een leuke 
startset in de actie voor 239 euro, 
voor slechts 30 euro meer kan dit 

bovendien ook nog bij u aangelegd 
worden. Deze verlichting-set zal in 
de uitzending van 19 oktober van 
Eigen Huis & Tuin door Lodewijk in 
een tuin worden geïnstalleerd. Tij-
dens de herfstshow is er tevens een 
presentatie tuinhaarden van Garde-
co en haarden gemaakt van corten-
staal om je gezellig aan te warmen 
tijdens koude avonden. Ter plekke 
kan voor u ook een lekker worstje 
gebraden worden op één van de 
barbecues. Ook is er een show tuin-
kasten voor het opbergen van al uw 
tuinmaterialen tijdens de winter.

Voor meer info zie advertentie elders in 
Contact.

ADVERTORIAL

Herfstshow bij Weulen Kranenbarg
Vorden - Nu de dagen korter worden en de avonden langer, is het 
tijd om te gaan kijken naar verlichting in de tuin. Het geeft een 
stukje veiligheid en is bovendien sfeerverhogend, ook als u vanuit 
huis naar buiten kijkt. Door een mooi aangelegde en verlichte tuin 
betrek je als het ware de tuin bij het leven binnenshuis. Bij Weulen 
Kranenbarg in Vorden kan men op vrijdag 18 oktober a.s. zien wat 
verlichting kan doen in een tuin.

In de afgelopen periode is de naam 
van ouderenadviseur veranderd in 
welzijnsadviseur. Deze naam geeft 
beter aan wat de functie inhoudt: 
inwoners van Bronckhorst adviseren 
en ondersteunen om hun welzijn te 
vergroten, mee te laten doen in de 
samenleving. Niet alleen ouderen, 
maar alle inwoners. In elke voor-
malige gemeente van Bronckhorst 
is een welzijnsadviseur werkzaam. 
Soms met ondersteuning van een 
administratief medewerker. Zij wer-
ken onder de vlag van de lokale wel-
zijnsorganisaties en hebben inloop-
spreekuren voor een laagdrempelig 
contact. Vaak worden er huisbezoe-
ken afgelegd om in vertrouwde om-

geving de vraag te bespreken. Deze 
vragen kunnen gaan over de woning, 
aanpassing of verhuizen, behoefte 
aan een of andere manier van zorg, 
eenzaamheid, problemen met het 
geheugen, ondersteuning bij het op 
orde houden van de financiën, in-
vullen van formulieren enzovoorts. 
Maar het kan ook een vraag zijn 
over deelnemen in de samenleving. 
Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, acti-
viteiten, vervoer ergens naartoe of 
iets dergelijks. Samen wordt de vraag 
in kaart gebracht en wordt bekeken 
hoe en met welke ondersteuning de 
vraag kan wordt beantwoord. Zodat 
men daarna weer zo goed mogelijk 
verder kan. Soms is het beter dat een 

andere instantie wordt ingeschakeld. 
Indien nodig wordt daarbij geholpen. 
Ook houden de welzijnsadviseurs 
zich bezig met het werven en be-
middelen van vrijwilligers voor on-
dersteuning op velerlei gebied. Voor 
sommige werkzaamheden worden 
vrijwilligers geschoold. Vrijwilligers 
kunnen veelal worden ingezet bij 
activiteiten, ondersteunende bezoe-
ken, computerproblemen, informa-
tieve huisbezoeken, begeleiding naar 
arts, vervoer, een klusje enzovoorts. 
In eerste instantie wordt gekeken of 
de eigen omgeving kan helpen. Lukt 
dit niet of niet voldoende, dan wordt 
geprobeerd de vraag met vrijwilligers 
op te lossen. Schroom niet met een 
vraag bij de welzijnsadviseur langs te 
gaan. U bent altijd welkom, u vindt 
in elk geval een luisterend oor en wel-
licht komt u samen tot een antwoord 
op uw vraag.

Team Welzijn Bronckhorst (SSWB) 
weer compleet

Bronckhorst - Door vertrek van twee medewerkers had Stichting 
Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB) in de afgelopen tijd 
vacatures. Met de aanstelling van Esther Staal en Dineke Otten is 
de bezetting bij de verschillende locaties weer compleet.

Van links naar rechts: Ans Vermeulen (Hengelo), Ineke Bijsterbosch (Steenderen), Paul Tiggeloven (Zelhem), Esther Staal (Drempt, 
Hummelo & Keppel), Wilma Berns en Willy Gotink (Vorden). Niet op de foto Dineke Otten (Drempt, Hummelo & Keppel).

“De komende jaren hervormt het ka-
binet de zorg. Gemeenten moeten het 
vanaf 2015 beter gaan organiseren 
maar krijgen daarvoor veel minder 
geld. Dit zal veel van onze inwoners 
raken, dus we moeten het daar nu 
over hebben”, aldus bestuursvoorzit-
ter Betty Loman over de aanleiding 
en het belang van deze avond. Wat 
betekenen alle veranderingen in de 
AWBZ-zorgtaken, de Jeugdzorg en de 
Arbeidsdeelname voor ons als mens 
en onze samenleving. Zoals het er nu 
naar uitziet zullen de bezuinigingen 
in de zorg opgevangen moeten wor-
den door het sociale netwerk van de 

cliënt. Kennissen, buren, vrienden en 
familie zullen meer hulp moeten bie-
den. Mona Keijzer stelde zich in mei 
2012 kandidaat voor het lijsttrekker-
schap voor de Tweede Kamerverkie-
zingen later dat jaar. Ze was op dat 
moment wethouder in Purmerend. 
Binnen één week groeide haar popu-
lariteit tot een derde van de CDA-le-
den. Uiteindelijk kwam ze bij de ver-
kiezingen op de tweede plek, achter 
Sybrand van Haersma Buma. In de 
kamer is Mona Keijzer woordvoerder 
verpleeg- en thuiszorg en cultuur en 
vicefractievoorzitter. Op 23 oktober 
zal zij tijdens een bijeenkomst in 

Kulturhus ’t Kruispunt te Laren een 
inleiding geven en volgt er debat met 
deskundigen uit het forum. In het 
tweede gedeelte van de bijeenkomst 
is er gelegenheid om vragen te stel-
len en van gedachten te wisselen over 
de onderwerpen uit haar portefeuille. 
De volgende deskundigen zijn uitge-
nodigd om het forum met Mona Ke-
ijzer te vormen: Ria Aartsen (voorzit-
ter van het Seniorenberaad), Erna ten 
Have (bestuurder St. Riwis (zorg en 
welzijn), Hans Osterloh (cliëntenraad 
Het Plein (werk en inkomen) en John 
Goesens (regiomanager Lindenhout 
(jeugdhulpverlening).

Mona Keijzer naar Lochem voor thema-avond 
over zorg
Regio - Mona Keijzer, Tweede Kamerlid voor het CDA, komt naar onze 
regio. En wel op woensdag 23 oktober op uitnodiging en initiatief van 
de CDA-afdeling Lochem. Deze thema-avond met de titel “Toekomst van 
de zorg” wordt georganiseerd samen met de afdelingen Bronckhorst 
en Zutphen en heeft plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur in Kulturhus 
’t Kruispunt, Verwoldseweg 1, Laren. De avond is voor iedereen vrij 
toegankelijk.
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Vatten
 B. Waegendreet
 C. Afdekkelen

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

U vindt hier een groot assortiment 
serviezen van Wedgwood en Villeroy 
& Boch. Met name serviezen die niet 
meer in de productie zijn! Ook heb-
ben wij een ruime collectie brocante 
en woonaccessoires. Daarnaast is de 
Schuurverkoop op Niveau hét adres 
waar u bijna alle legpuzzels van Jan 
van Haasteren, Wasgij en Anton Pieck 
tegen zéér scherpe prijzen vindt. 

Kortom: voor ieder wat wils! Ook
leuk voor de komende feestmaanden!
Noteer in uw agenda: Van 5 oktober
t/m 30 november alle zaterdagen van
11:00 – 16:00 uur, Whemerweg 20 in
Almen. Wij heten u van harte wel-
kom op een van de zaterdagen!
U kunt ook van te voren uw bestel-
ling plaatsen via een van de websites
en het op een van de zaterdagen op-
halen. U weet dan zeker dan wat u
zoekt voor u klaar staat!
www.servieskast.nl
www.uw-servies.nl
www.marceldespeelgoedman.nl

ADVERTORIAL

Schuurverkoop op Niveau
Almen - Na een tweetal succes-
volle edities wordt er nu voor de 
derde keer een Schuurverkoop op 
Niveau georganiseerd in Almen.

Op dinsdag 1 oktober kon een dank-
bare penningmeester van de Stichting 
Inloophuis Oude IJssel, Ton ten Have, 
het mooie bedrag van 1.400 euro in 
ontvangst nemen van Ria Dierking. 
“Het is een prachtige primeur, want 
dit is de allereerste gift voor het in-
loophuis. Daar zijn wij heel blij mee 
en wij hopen dat dit mooie voorbeeld 
veel navolging krijgt,” zei Ton ten 
Have in zijn dankwoord. Hij voegde 
eraan toe dat de stichting momen-
teel volop bezig is met het verkrijgen 
van een pand in het centrum van het 
verzorgingsgebied, niet te ver van het 
ziekenhuis en goed bereikbaar per 

openbaar vervoer. Daar is een forse
investering mee gemoeid. Ten Have:
“Wij hebben de serviceclubs in de 
gemeenten Bronckhorst, Oude IJs-
selstreek, Montferland, Doesburg en 
Doetinchem daarvoor benaderd. Dat
wordt een stevige klus, maar gezien 
hun positieve houding ten opzichte
van het inloophuis zijn wij er van 
overtuigd dat wij straks het huis kun-
nen kopen.” Hij voegt er glimlachend
aan toe: “Zeker nu LC Bronckhorst
zo’n mooi voorbeeld heeft gegeven.”

Voor meer info over het Inloophuis
Oude IJssel: l.f.traas@hetnet.nl

Prachtige primeur voor 
Lionsclub Bronckhorst

Bronckhorst - “Onlangs gaf ik een groot feest en heb toen de gasten
gevraagd geen cadeaus mee te brengen, maar geld te storten voor een
goed doel,” vertelt Ria Dierking, eigenaresse van Haarinstituut Ria 
Dierking in Arnhem en lid van de Lions Club Bronckhorst. Ze vervolgt:
“Aan de leden van de club heb ik vervolgens gevraagd mee te denken
over het doel. Toen wij hoorden van de plannen voor een Inloophuis
voor mensen met kanker en hun naasten in het verzorgingsgebied
van het Slingeland Ziekenhuis, waren wij er samen snel uit: dat is een
prachtig doel wat wij graag en voluit ondersteunen.”

Ton ten Have ontvangt mooi bedrag van Ria Dierking.

Speciaal voor de kinderen is er in het 
museum een mooie speurtocht uit-
gezet. Ze kunnen overal in het mu-
seum de geheime foto’s (zogenaamde 
‘brandplaatjes’) van de koninklijke 
familie uit de oorlog vinden en als ze 
alle foto’s hebben gevonden, kunnen 
ze een vraag oplossen.

Onder alle goede oplossingen wordt 
een ‘koninklijk’ bezoek met 10 
vriendjes en/of vriendinnetjes aan het 
Achterhoeks Museum 40-45 met alles 
er op en er aan.

Onderduiken in de Achterhoek
De koninklijke familie moest dus 

onderduiken in het buitenland en 
dat past natuurlijk weer mooi bij de 
expositie die nu te zien is: ‘Onderdui-
ken in de Achterhoek’. 
Het Achterhoeks Museum 1940-1945 
biedt een leerzame en leuke dag voor 

kinderen, ouders en grootouders. 
Zaterdag 19 oktober is het museum 
open van 11.00 tot 17.00 uur. 

Meer info:
www.museum40-45.com

Gelderse Museumdag op zaterdag 19 oktober
Zoek de koningin in het Achterhoeks Museum 40-45
Hengelo - Op zaterdag 19 oktober 
is het de Gelderse Museumdag. 
Iedereen kan dan naar binnen 
bij vele musea voor de prijs van 
één euro. Het Achterhoeks Mu-
seum 40-45 doet hier aan mee en 
haakt ook in op het thema van de 
Maand van de Geschiedenis met 
de activiteit ‘Er was eens... een 
koningin die met haar gezin in 
de oorlog naar Engeland moest 
vluchten om te ontkomen aan de 
Duitse bezetter in Nederland.’

YOLO is de populaire afkorting voor 
‘You only live once’, ofwel ‘Je leeft 
maar één keer’. In het stuk draait 
het om een bouwvakker die het er-
van neemt na het winnen van een 
loterij. Dat hij dit doet op zijn eigen 
manier, zorgt voor bijzondere wen-
dingen.  

De revue van Jong Gelre staat al ja-
renlang voor een soepele combinatie 
van zang, dans en toneel. De revue 
wordt opgevoerd door leden van 
Jong Gelre in de leeftijd van 16 tot ± 
30 jaar. Op het podium staan zo’n 40 
jongeren. Daaromheen werken nog 
eens ruim 30 jongeren mee om alles 
in goede banen te leiden. Dit loopt 
uiteen van decorbouw en grime tot 
PR. Er gaat dus heel wat voorberei-
ding aan vooraf voordat ‘YOLO’ zijn 
première beleeft. 
De leden van Jong Gelre zullen de 
komende maand gebruiken om al-
les te perfectioneren. Op zaterdag 9, 
vrijdag 15 en zaterdag 16 november 
kunt u de revue bezoeken in het 
Dorpscentrum te Vorden. Kaarten 
zijn vanaf donderdag 31 oktober 
verkrijgbaar bij het Dorpscentrum 
in Vorden.

Jong Gelre volop in voorbereiding op de revue ‘YOLO’

Vorden - Op zaterdag 9 november is het zover. Dan gaat de revue van 
Jong Gelre Vorden - Warnsveld, editie 2013, in première. De schrijvers-
commissie van Jong Gelre (Frank ten Damme, Nout Nijenhuis, Anouk 
Pardijs, Annemiek Riefel en Bart Tiessink) heeft dit jaar weer een spet-
terend stuk geschreven, genaamd ‘YOLO’.

Johan Riefel, Dennis Regelink en Matthijs Klein Haneveld in voorbereiding op ‘YOLO’.

Al vele jaren vindt op zaterdagmid-
dag de eindjurering plaats van Kind 
en Dier. Deze gebeurtenis is voor de 
deelnemende kinderen en hun ou-
ders, opa’s en oma’s een geweldige 
belevenis tijdens de show. Kinderen 
tot 14 jaar kunnen deelnemen met 
hun lievelingsdier zoals een kip, ko-
nijn, cavia, duif, hamster en tamme 
rat. Het doel is om de jeugd te betrek-
ken bij het houden van dieren. Voor 
de show komen 2 leden van P.K.V. de 
dieren en hun hokje thuis bekijken. 
Zaterdagmiddag 2 november vindt in 
de Kapel om 14.00 uur de eindjure-

ring plaats door 2 leden de vereniging 
van de wedstrijd ‘Kind en Dier’. Elke 
deelnemer wordt beloond met een 
prijsje en in elke diersoort wordt een 
winnaar aangewezen. De deelname is 
gratis. Ook is er dit jaar op zondag (3 
november) een verkoopklasse aanwe-
zig. Leden van P.K.V. zetten er dieren 
te koop. Op deze manier kan men aan 

een dieren komen van een bekende 
en erkende fokker. De verkoopklas-
se bestaat uit verschillende soorten 
hoenders, konijnen en cavia’s. 

Opgave voor Kind en Dier voor 
19 oktober bij Gerrit Lenselink, 
tel. (0575) 55 26 70 of (06) 46 12 15 17, 
e-mail: gerritlenselink@hotmail.com

Kind en Dier tijdens Bronckhorster 
kleindierenshow
Vorden - De Pluimvee- en Konij-
nenvereniging Vorden e.o. (P.K.V.) 
organiseert op 1, 2 en 3 november 
weer de jaarlijkse Bronckhorster 
Kleindieren Show in Kapel De 
Wildenborch. De Pluimvee- en 
Konijnenvereniging is opgericht 
in 1920. P.K.V. telt ongeveer 70 
leden die als hobby hebben het 
fokken met het doel het in stand 
houden van allerlei soorten ras-
sen en kleurslagen van hoenders, 
konijnen, cavia’s, watervogels, 
siervogels en sierduiven. Leden 
van P.K.V. showen hun dieren 
op vele tentoonstellingen in den 
lande en zelfs in het buitenland.

Zelhem - Museum Smedekinck
De Expositie met aquarellen van 
Gerda Lenting en pentekeningen 
en aquarellen van Henk Ooijman. 
De expositie duurt tot 3 november.

Museum Smedekinck is van april 
tot en met oktober van dinsdag tot 
en met donderdag en elke 1e en 
3e zondag van de maand van 13.00 
tot 16.30 uur geopend.

Exposities
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Een langslepende kwestie is helaas 
voor de club nog niet ten einde. De 
Vordense auto- en motorclub De 
Graafschaprijders is de grootste sport-
club in Vorden. De circa 450 leden 
zijn verdeeld over een crossafdeling, 
toerafdeling, een enduro- en een ori-
entatieafdeling.
De crossers, endurorijders en niet te 
vergeten de 50 jeugdcrossers maken 
gebruik van het crosscircuit Delden. 
Een stuk grond van eigenaar Dick 
Regelink, waar de club al een bijna 
een halve eeuw van april tot begin 
oktober haar sport beoefende. De 
bevolking in het buurtschap is ‘ver-

groeid’ met het geronk van motoren 
(een paar uur in deze maanden, op 
een zaterdagmiddag) en dragen de 
club op een enkele uitzondering na, 
een warm hart toe. Tot eind vorige 
eeuw werd op het Delden-circuit zon-
der problemen gecrosst. Omdat het 
circuit officieel nog niet was gelega-
liseerd mocht er vanaf 1999 dus ‘ge-
dogen’ gereden worden. In 2007 was 
de benodigde milieuvergunning bijna 
verleend. Een noodzakelijke bestem-
mingsplanwijziging bleek aanvanke-
lijk geen problemen op te leveren. 
Toch kwam er een kink in de kabel. 
Eén van de grondeigenaren wilde 

geen wijziging van het bestemmings-
plan. Ook werd De Graafschaprijders 
kort daarna het recht van overpad 
ontzegd. Een strook grond met een 
lengte van 50 meter om op het cros-
sterrein te komen, mocht op straffe 
van een dwangsom niet meer door 
de VAMC leden worden gebruikt. 
De club spande een kort geding aan, 
echter zonder resultaat. Een (sport)
ramp voor de coureurs, er kon niet 
meer worden gecrosst. Thans (okto-
ber 2013) heeft de VAMC in een bo-
demprocedure tegen de eigenaar van 
het pad (toegangsweggetje) van de 
rechter gelijk gekregen en mogen de 
leden van De Graafschaprijders weer 
naar het circuit.
Voorzitter Johannes van Kempen: 
“En nu maar hopen dat het bestem-
mingsplan wordt aangepast. Het 
Delden-circuit wordt in de periode 
vanaf heden tot april volgend jaar 
toch niet gebruikt, behoudens tij-
dens de Oost-Gelderlandrit die eind 
oktober wordt gehouden. Daar mag 
dus nu niet gereden worden. Geluk-
kig heeft een andere eigenaar in Del-
den (Gerrit Rossel) voor die rit elders 
in het buurtschap een stuk van zijn 
grond beschikbaar gesteld, waarvoor 
wij hem zeer dankbaar zijn. Eigen-
lijk staan wij richting toekomst voor 
het rijden op het Delden-circuit nog 
steeds met lege handen. Toch heb ik 
goede hoop dat de benodigde vergun-
ning er komt.
Wij hebben er als club alles aan ge-
daan (geluid, afval, stank, verkeersbe-
weging e.d.) om aan de gestelde eisen 
te voldoen. Ik heb het idee dat ook 
het college van Bronckhorst er alles 
aan doet de vergunning te verlenen. 
Een negatief besluit zou een enorme 
domper voor ons zijn. Maar dan nog, 
gaan wij absoluut niet bij de pakken 
neerzitten, we blijven strijdvaardig”, 
aldus Johannes. Dick Regelink, ei-
genaar van het crossterrein van De 
Graafschaprijders is eveneens blij dat 
de club intussen het overpad weer 
mag gebruiken. “En als er straks ook 
weer gecrosst mag worden, zou he-
lemaal prachtig zijn”, aldus motor-
sportliefhebber Dick Regelink.

Crossen mag nog niet

VAMC De Graafschaprijders kan 
Delden-circuit wel weer bereiken

Vorden - “Of wij nu de vlag uit kunnen hangen? Zover is het nog niet. 
Natuurlijk erg blij met de uitspraak van de rechtbank dat wij vanaf 
heden weer gebruik kunnen maken van het ‘recht van overpad”. Wij 
kunnen bij wijze van spreken weer ‘lopend’ met de motor aan de hand 
naar ons crossterrein en dat is de eerste stap. Helaas kunnen wij nog 
niet crossen. Het wachten is nog op de milieuvergunning. Vanaf 1999 
werden we door de gemeente Vorden ‘gedoogd’ dat wij op het Delden- 
circuit mochten crossen. Later werd het gedogen door de gemeente 
Bronckhorst overgenomen. In ieder geval mogen we thans het toe-
gangsweggetje wel weer gebruiken. De eerste stap is gezet, maar we 
zijn er nog niet’, aldus een toch wel blije Johannes van Kempen, voor-
zitter van VAMC De Graafschaprijders.

Toegangsweggetje tot het circuit mag weer gebruikt worden.

Al tientallen jaren kunnen kinderen 
gratis lid worden van de bibliotheek. 
Veel ouders maken hiervan gebruik 
en hebben hun kinderen ingeschre-
ven als bibliotheeklid. Vaak bent u 
zelf echter geen lid. De Achterhoekse 
bibliotheken hebben daarom in de 
maand oktober (de maand van de 

Kinderboekenweek) een actie, speci-
aal gericht op ouders en grootouders.
U kunt tijdens deze maand lid wor-
den van de Bibliotheek West Achter-
hoek, Achterhoekse Poort, Montfer-
land, Oost-Achterhoek en Graafschap
bibliotheken met een korting van 5
euro.
De speciale bon hiervoor vindt u in
de deelnemende bibliotheken, in de
schoolkrant van de basisscholen, of 
op onderstaande website.

Op www.bibliothekenachterhoek.nl/
voorlezen is meer informatie te vin-
den over het belang van (voor)lezen,
maar ook over het belang van lezen
in de vrije tijd. Daarnaast worden er
(voor)leestips gegeven en wordt uitge-
legd waarom het zo belangrijk is dat
ouders ook zélf lezen.

Oktoberactie bibliotheken West-Achterhoek
‘Lees! Uw kind gaat meer 
lezen als u zelf leest’
Bronckhorst - Goed kunnen lezen 
is een basisvoorwaarde om goed 
te kunnen functioneren op deze 
wereld. Leesonderwijs, maar ook 
voorlezen én lezen in de vrije tijd 
zijn dé ingrediënten om beter te 
kunnen lezen. Minder bekend is 
dat er een stimulerende werking 
van lezen uitgaat: als ouders zelf 
lezen worden kinderen gestimu-
leerd om dit ook te gaan doen. 
Zien lezen doet lezen!

Nadat Peggy was afgestudeerd aan de 
M.D.G.O. Mode en kleding richting 
Realisatie, kreeg ze een baan aange-
boden bij haar stagebedrijf. Ook heeft 
ze vroeger meerdere jaren in de con-
fectie gewerkt. Peggy verzorgde on-
der meer de stofintekeningen van de 
patronen met het CAD Cam systeem, 
knipte patronen uit en naaide kle-
ding in elkaar. “Ik heb dit jaren met 
veel plezier gedaan. Omdat ik nog be-
ter wilde worden in patroontekenen 
en het vervaardigen van kleding, heb 
ik toen naast mijn huidige baan een 
particuliere opleiding gevolgd van de 
modevakscholenvereniging van de 
Danckaerts. Hier heb ik mijn diplo-
ma’s behaald voor Lerares Costuum 
en Mantelvak”, zegt Peggy (41) die 
ook veel andere opleidingen met suc-
ces heeft afgerond.
Na jaren gewerkt te hebben in het be-
drijfsleven kon zij aan de slag op het 
Deltion College in Zwolle. Dit is een 
MBO-opleiding en heeft vier verschil-
lende richtingen in de mode. “Ik geef 
al bijna tien jaar les op het Deltion 
College. Met veel passie en plezier 
verzorg ik daar de lessen patroonte-
kenen en het maken van kledingstuk-
ken”, zegt Peggy enthousiast. Omdat 
ze het erg leuk vindt om met mensen 
te werken en ze wat te leren, vindt 
Peggy dat het nu de tijd is om haar 
kennis nog meer te verspreiden. Het 
is altijd haar wens geweest om van-
uit huis te gaan werken. Aangezien 
zij nu ook de ruimte aan huis heeft, 
is het haar gelukt een start te maken 
met haar Modevakschool. Haar huidi-
ge baan als lerares in Zwolle blijft ze 

aanhouden en haar Modevakschool
aan huis doet ze erbij.
Er hebben zich al enkele dames aan-
gemeld voor de naailessen. De lessen
worden gegeven op woensdagoch-
tend van 9.00 tot 11.00 uur. Ook op
de maandagavond en de donderdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur kunt u
er terecht. De lessen worden in kleine
groepjes van vier personen gegeven 
zodat er aandacht is voor iedereen. De
cursist werkt uit de Knip of Burda. Je
kan natuurlijk een patroon op maat
laten tekenen, of je kan dit ook zelf
gaan leren. Je mag altijd een proefles
komen volgen. Er staan naaimachi-
nes en lockmachines voor je klaar. 
Ook worden er verschillende modu-
les aangeboden in de vorm van work-
shops: bijvoorbeeld patroontekenen,
pimpen van kleding en ‘fijne kneep-
jes cursus’. Dit kan ook op het gebied
van woontrends zijn. Ook kunt u bij
Modevakschool Peggy terecht voor 
het verstellen van kleding en kleding
op maat. Per januari 2014 gaat Peggy
ook opleidingen verzorgen voor cos-
tumière en coupeuse. “Vandaar de 
naam Modevakschool Peggy, omdat
je bij mij van alles kunt leren op het
gebied van mode. Dit kan net zo goed
iets met woontrends te maken heb-
ben. Dit hoeft niet altijd met de naai-
machine te gebeuren”, verduidelijkt 
Peggy.

Voor meer informatie/aanmelding:
zie www.modevakschool-Peggy.nl 
e-mail: info@modevakschool-Peggy.nl 
Telefoon (0575) 46 94 17, 
mobiel: (06) 50 56 63 59.

Patroontekenen, naailes, workshops
Modevakschool Peggy 
biedt veel mogelijkheden

Hengelo - Peggy Bosman is onlangs gestart met een Modevakschool.
Modevakschool Peggy is gevestigd aan Het Karspel 36 in Hengelo waar
ze sinds een jaar woont.

Peggy aan het werk met herstelwerkzaamheden.

Er waren diverse standjes aanwe-
zig met informatie over opvoeden 
en spel en beweging. Medewerkers 
van peuterspeelzaal Hopza uit Hen-
gelo waren aanwezig om kinderen te 
schminken. Verder was er een pop-
pendokter aanwezig en Centrum 
Jeugd en Gezin (CJG) Bronckhorst. De 
bibliotheek zorgde voor boeken en 
andere materialen voor sport en spel. 
De kinderen vermaakten zich prima 
met de spelletjes. Medewerkers van 
de stand Centrum voor Jeugd en Ge-

zin Bronckhorst gaven informatie 
over hun werkwijze. Bronckhorst 
heeft een ‘team jeugd en gezin’ dat 
op pad gaat om ouders en opvoeders 
te ontmoeten, informeren, inspireren 
en adviseren. 
Het team bestaat uit vier opvoedde-
skundigen en is een aanspreekpunt 
voor alle vragen van 0 tot 23 jaar. Het 
bestrijkt meerdere vakgebieden en 
werkt nauw samen. Daardoor kun-
nen ouders met alle soorten vragen 
geholpen worden.

Inloopmiddag bibliotheek Hengelo
De Week van de Opvoeding

Hengelo - De Week van de Opvoeding was dit jaar van 7 t/m 13 oktober. 
Het thema was ‘Word spelenderwijs’. In het kader hiervan werd op 
woensdag 9 oktober een inloopmiddag gehouden in bibliotheek West 
Achterhoek Hengelo waar iedereen welkom was.

Kinderen spelen graag.

De bijeenkomst vindt plaats in 
het Slingeland Ziekenhuis (audi-
torium) Doetinchem. Deelname 
en parkeren is gratis. U wordt 
verzocht om tijdens deze bijeen-
komst geen luchtjes te gebrui-
ken.

Nadere informatie en aanmel-
ding kunt u krijgen via de e-mail 
op longpuntdoetinchem@long-
fonds.nl of via tel. 06-15651885. 

Op de website www.gelderland.
longfonds.nl vindt u alle infor-
matie over Longpunt.

Longpunt 
voor long-
patiënten 
en hun 
omgeving
Doetinchem - Longpunt ‘de 
Achterhoek’ locatie Doetin-
chem organiseert voor long-
patiënten, hun omgeving 
en zorgverleners een bijeen-
komst op donderdag 31 ok-
tober.Maritha Spekschoor, 
Verpleegkundig specialist is-
van 14.00 tot 16.00 uur te gast 
om een inleiding te verzorgen 
over het thema ‘Kwaliteit van 
leven en omgaan met COPD’.
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Er gebeurt van alles op het gebied 
van kunst en cultuur in onze mooie 
gemeente en het streven van de 
stichting is erop gericht om zo veel 
mogelijk inwoners van Bronckhorst 
en daar buiten van dit alles te laten 
genieten en om verbindingen aan te 
gaan. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat het motto van onze stichting 
luidt: ‘Verbinden en beleven’.
De stichting wil kunst en cultuur sti-
muleren in de zin van kwaliteit en 
creativiteit van, voor en door ama-

teurs en professionals in de gemeente 
Bronckhorst. Daarbij doelend op de 
gebruikers van kunst en cultuur.
We initiëren, stimuleren en onder-
steunen projecten (Kunst10daagse, 
Kunst bij de kastelen, Kunstprijs) en 
willen daarnaast een overlegplatform 
zijn voor alle organisaties en vereni-
gingen die onze gemeente op het 
gebied van kunst en cultuur rijk is. 
Natuurlijk kunnen we niet alles zelf. 
Voor initiatieven die onze steun no-
dig hebben, stellen we werkgroepen 

in. Hoewel we onze werkzaamheden 
zonder structurele subsidie verrich-
ten, hebben we toch te maken met fi-
nanciën. Onze huidige penningmees-
ter heeft zijn werkzaamheden de 
afgelopen jaren met plezier verricht, 
maar wil zich nu gaan toeleggen op 
andere bestuurlijke taken.

Vandaar dat wij op zoek zijn naar: een 
penningmeester met hart voor kunst 
en cultuur en met plezier in finan-
ciën. Mocht u belangstelling hebben 
voor de functie van penningmeester 
in ons bestuur, stuur dan een kort 
CV met motivatie per e-mail aan de 
secretaris: Marchien Oosterhuis: 
marchien.oosterhuis@hotmail.com

Oproep

Stichting Kunst en Cultuur 
zoekt penningmeester

Bronckhorst - De stichting Kunst en Cultuur Bronckhorst is opgericht 
in 2010 met als algemeen doel het bevorderen van de beleving van 
kunst en cultuur onder de inwoners en de bezoekers van de gemeente 
Bronckhorst.

Het bestuur van de stichting, van links naar rechts: Els Pierik, adviseur namens gemeente Bronckhorst; Enny Verhey, Laag-Keppel, vice 
voorzitter; Roelie Reiling, Steenderen, PR; Marchien Oosterhuis, Hengelo, secretaris; Han van Oosterbos, Vorden, projecten; Ad Borest, 
Vorden, voorzitter; Henk Borra, Zelhem, nu nog penningmeester. Op de foto ontbreekt Tineke Roorda uit Steenderen, PR.

Workshops en cursussen
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus 
bij onze lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden 
en kosten contact op via advertentie@contact.nl of 06-52584992

De gemeenten in de Achterhoek 
zijn druk bezig om samen te rege-
len, dat kinderen en hun ouders de 
juiste hulp blijven krijgen, ook als 
de gemeenten verantwoordelijk zijn 
voor de jeugdzorg. Voor het eind 
van de maand maken zij daarom zo-
genaamde transitiearrangementen 
met de huidige aanbieders van die 
hulp en ondersteuning. Een prima 
zaak, zo vindt ook de Participatie-

raad van de gemeente Bronckhorst. 
Alle partijen weten zo lang van te 
voren waar zij straks in 2015 aan 
toe zijn. Dat is vooral voor de ouders 
en hun kinderen van groot belang.
Landelijk is afgesproken dat ieder-
een die op 31 december 2014 jeugd-
hulp ontvangt dat ook in het jaar 
daarop van dezelfde instelling blijft 
ontvangen. Maar hoe zit het dan 
met de mensen die voor hun kind 

een pgb ontvangen en zelf hebben 
geregeld dat er hulp gegeven wordt, 
zo vroeg de Participatieraad aan de 
gemeente. Die hulp kan best bij 
een grote instelling zijn ingekocht, 
maar evenzogoed bij particuliere 
hulpverleners. Heeft de gemeente 
ook hen in beeld, zo was de vraag. 
Het lastige voor de gemeente bleek 
te zijn, dat zij de grootte van deze 
groep kinderen met hun ouders nog 
niet kende, laat staan dat zij gege-
vens had op individueel niveau.

Maar dankzij de vragen van de Parti-
cipatieraad worden de pgb-houders 
nu wel degelijk meegenomen in de 
overgangsplannen en zijn zij niet 
buiten beeld geraakt.

Reageren? Mail dan naar 
wmoraadbronckhorst@gmail.com

Participatieraad en de pgb´s 
in de jeugdzorg
Bronckhorst - Opkomen voor de belangen van de mensen die het 
zonder steun van de gemeente niet redden. Dat is, heel kort samen-
gevat, de kern van het werk van de Participatieraad. De Participa-
tieraad geeft het College van Burgemeester en Wethouders advies 
in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand 
(Wwb) en de veranderingen in deze wetten. Gevraagd en ongevraagd. 
De Participatieraad kijkt daarbij zowel naar het voorgenomen be-
leid als naar de manier waarop eenmaal vastgesteld beleid wordt 
uitgevoerd.

Het mes snijdt aan twee kanten. De 
woningcorporaties kunnen een groot 
aantal woningen, die in 2014 en 2015 
toch al zouden worden aangepakt, 
met deze bijdrage nog energiezuini-
ger maken. Dit zorgt voor meer werk-
gelegenheid bij een aantal Gelderse 
bouwbedrijven en - zo hebben de cor-
poraties beloofd - ook voor minstens 
honderd leerwerkplaatsen extra.
Het voordeel is voor de huurders. 
Hun energiekosten worden lager 
en dat kan zo’n tien tot vijftig euro 
per maand schelen. Daarnaast levert 
het plan ook voordeel voor particu-
liere woningbezitters in de wijken 
die worden aangepakt. Wanneer 
ook zij kiezen voor het aanbrengen 
van energetische maatregelen, krijgt 
de particulier een aanbieding in de 
vorm van prijs- en organisatievoor-
deel. Daarnaast kunnen zij in veel ge-
vallen een bijdrage van de provincie 
ontvangen uit de provinciale regeling 
voor particuliere bezitters, die via de 
gemeenten loopt.

Geweldig idee
Dit voorstel is een uitwerking van 

de motie die Provinciale Staten in
juni hebben aangenomen om de
Gelderse economie en werkgelegen-
heid een impuls te geven. “Je moet 
altijd oppassen over iets te zeggen 
dat het uniek is, maar hier is het ge-
rechtvaardigd”, vindt Josan Meijers, 
gedeputeerde Wonen. “Gelderland
telt zestig woningcorporaties, die
via hun zes werkverbanden allemaal
meedoen in het extra duurzaam en 
energiezuinig maken van hun sociale
huur woningen. Inhoudelijk vind ik
het een geweldig idee, maar het laat
ook prachtig zien hoe vlot de corpora-
ties en de provincie met elkaar kun-
nen schakelen en samenwerken.”

Extra werkgelegenheid
“Op uitnodiging van de provincie heb-
ben we de afgelopen maanden met
zes Gelderse werkverbanden (zestig
corporaties) en de provincie intensief
samengewerkt. Samen met partners
sturen we daarmee op betaalbaarheid.
We zijn blij met de bijdrage van de 
provincie. Daarmee kunnen we voor
de huidige en toekomstige huurders,
in aanvulling op onze eigen investe-
ringen, extra duurzaamheidmaatre-
gelen treffen. Als partners creëren we
extra werkgelegenheid door samen
robuust in de Gelderse economie 
te investeren”, aldus Krista Walter, 
directeur-bestuurder van De Goede
Woning in Apeldoorn, één van de ini-
tiatiefnemende woningcorporaties.

Lastenverlichting 
voor huurders
Regio - Het college van Gedepu-
teerde Staten gaat Provinciale 
Staten voorstellen de woningcor-
poraties een bijdrage van 70 mil-
joen euro te geven voor het extra 
duurzaam maken van hun soci-
ale huurwoningen in Gelderland.

Rock ‘n Ten biedt tien goede redenen om naar het festival te 
komen. Eén van die redenen is de bekende rock and roll band Ja-

jem uit Hummelo. Onder aanvoering van zanger Bjorn Gosselink 
brengen ze onvervalste Rock’n Roll. Little Angus op gitaar maakt 
het plaatje compleet. Nummers van AC/DC, Herman Brood en 
The King komen voorbij. Ook Pooh Now uit Vorden komt naar 
het festival. Ze spelen nummer uit vervlogen tijden maar ook 
van nu, vaak vierstemmig! Onder andere nummers van The Rol-
ling Stones, CCR, Mumford and Sons en Bruce Springsteen. In 
de band rondom zanger Arjan Klein Geltink spelen mannen met 

achtergronden als de bands Kas Bendjen, Bankdirecteuren en
Woodstar. De overige acht bands van het festival zijn: The Dirty
Denims (serious talent van 3 FM), No 1408, Break Sound Hur-
ricane, ’69 Comeback, The Reaction, JPR Strinxband, The Rude
Move en The Marshalls. Entree voor 10 bands op het Rock’n Ten
festival mag duidelijk zijn… 20-10-2013 van 11.30 - 23.30 uur.
Wie van rock, rock ’n roll en blues/rock houdt, mag dit festival
niet missen! Café de Engelenbak Veemarkt 8 in Doetinchem.

Bands uit Bronckhorst present op uniek Rock’n Ten Festival
Regio - Twee bands uit Hummelo en Vorden maken ko-
mende zondag deel uit van het spectaculaire Rock ’n Ten 
Festival bij Café de Engelenbak in Doetinchem. Tijdens 
het festival op 20 rocktober spelen 10 bands, start om 
11.30 uur en zal duren tot 23.30 uur.

Klassieke Pilates… een ruim 80 
jaar oude trainingsmethode die 
ontwikkeld is door Joseph Pi-
lates. Een methode die gericht is 
op het verbeteren van de totale 
lichaamshouding, het verster-
ken van de spieren en het in ba-
lans brengen van het lichaam en 
geest: gezondheid, weerbaarheid 
en herstel.

SMALL GROUPTRAINING 
(max. 8 personen)

Een lesgroep voor Klassiek Pilates 
bestaat uit maximaal 8 personen 
waardoor er voldoende persoonlijke 
aandacht en begeleiding mogelijk is. 
Hierdoor kan ook rekening worden 
gehouden met persoonlijke beper-

kingen en tijdig correcties worden 
gegeven. Bij de klassieke Pilates wor-
den een serie oefeningen op de mat 
uitgevoerd met flow vanuit focus, 
precisie en juiste ademhaling. 

Het heeft een positieve uitwerking 
op zowel lichaam als de geest. 

Het zorgt voor:
- betere lichaamshouding;
- betere lichaamscoordinatie;
- sterkere spieren (o.a buik en rug);
- grotere flexibiliteit en lenigheid;
- soepele gewrichten en sterkere 

botten;
- effectievere longcapaciteit;
- hoger concentratie vermogen;
- betere balans;
- betere regulatie van stress;
- positief lichaamsbewustzijn;
- bevorderd herstel na ziekte/van 

blessures.

Locatie: 
Vorden, Kultuurhuis, 
Raadhuisstraat 6.

Wanneer: 
vanaf dinsdag 5 november a.s. 

U kunt altijd een GRATIS PROEFLES 
meedoen om het gewoon eens te 
ervaren.

Voor meer informatie kijk op 
www.empowered-body-mind.nl

ADVERTORIAL

Nieuw in Vorden!!!

Klassieke Pilates
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Wat is: A. Vatten: 
1. (Graan) op de zoldervloer leggen. “Gao i’j maor vatten op 

de balken, dan zal ik de garven wal opstekken.”
2. “Ne miete vatten”, een (graan, hooi) mijt oprichten.
3. “Trad vatten”, opschieten. “Zo, no kö’j trad vatten.” 

 B. Waegendreet: Strontje in het oog. “Last van ne 
waegendreet? He’j soms op ’n tocht estaone?”

 C. Afdekkelen: 
1. (Iemand) een pak slaag geven.
2. “Af’edekkeld worden”, een pak slaag krijgen. “Den mot 

’s neudeg af’edekkeld worden.”

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

De route is dit jaar ten opzichte van 
de twee vorige edities wel wat inge-
kort. De route is dit maal ongeveer 
45 kilometer en telt maar liefst meer 
dan 250 verlichte boerderijen en/
of objecten. Men kan genieten van 
schitterende verlichte boerderijen, 
woningen en ongetwijfeld prachtige 
bouwwerken en objecten. Ook zullen 
dit jaar de toneelverenigingen uit de 
buurtschappen ’t Broek (Brooks To-
neel) en De Bruil (Steeds Beter) een 
nadrukkelijke rol krijgen. Beide ver-
enigingen zullen op enkele locaties 
voor de nodige figuratie zorgen. Ook 
is evenals in 2005 en 2009 een compe-
titie element aan de verlichtingsroute 

toegevoegd. Organistoren van de Bor-
culose verlichtingsroute ‘Dijkhoek in
‘t Lech’ zullen op de openingsavond 
alle verlichtingen beoordelen. De drie
mooist verlichte boerderijen/wonin-
gen/objecten komen voor een prijs in
aanmerking. 
Met behulp van een routeboekje (drie
euro) en reflecterende pijlen wordt 
men door het verlichte uitgestrekte
buitengebied van ’t Broek en De Bruil
geleid. Starten kan op vrijdag 18, za-
terdag 19 en zondag 20 oktober tus-
sen 19.30 en 21.00 uur op twee loca-
ties: bij café Mentink aan de Groenlo-
seweg of aan de Haarweg ter hoogte
van de Zelhemseweg.

Verlichtingsroute van vrijdag 18 tot en met 
zondag 20 oktober
Buurtschappen Broek en Bruil 
volop in het licht

Ruurlo - Dankzij de medewerking van een zeer groot aantal buurt-
bewoners kunnen de Ruurlose buurtverenigingen ’t Broek en Omstre-
ken en De Bruil en Omstreken van vrijdag 18 tot en met zondag 20
oktober weer een (Boerderijen)Verlichtingsroute organiseren. In 2005
werd voor de eerste maal in het kader van het 60-jarig bestaan van
Buurtvereniging De Bruil en Omstreken gezamenlijk een verlichtings-
route georganiseerd. En dat bleek toen een groot succes dat de route
in 2009 herhaald werd in het kader van het vijftig jarig bestaan van 
Buurtvereniging ’t Broek en Omstreken.

De route is dit maal ongeveer 45 kilometer en telt maar liefst meer dan 250 verlichte
boerderijen en/of objecten.

Het nieuwe erfgoedmagazine biedt 
verdieping bij het erfgoedplatform 
mijnGelderland.nl. Via de website, de 

mijnGelderland-layar, de webwinkel, 
verschillende sociale media en nu ook 
het Mijn Gelderland Magazine laten 

we een breed publiek kennismaken 
met het cultureel erfgoed in de 
provincie. Zo kan de erfgoedfan 
volop genieten van de Gelderse ge-
schiedenis.

Vorst en Volk
Het eerste nummer van het tijd-
schrift sluit aan bij het thema van de 
Maand van de Geschiedenis: Vorst en 
Volk. Met het Mijn Gelderland Maga-
zine kun je onder andere de Oranje 
ziel van Buren ontdekken, meer te 
weten komen over het Versailles van 
de Achterhoek en een erfgoedroute 
wandelen in Apeldoorn. Daarnaast 
bewonder je iedere uitgave opnieuw 
een pronkstuk, blijf je op de hoogte 
van de laatste erfgoedtrends en krijg 
je leestips in het boekennieuws.

Layar
Mijn Gelderland Magazine is verrijkt 
met interactieve pagina’s. Lezers met 
een smartphone of tablet kunnen 
meer informatie, geluidsfragmenten, 
films en foto’s bekijken door een pa-
gina met een Layarlogo te scannen. 
Download dus de Layar-app in je app-
store en verdiep je nog verder in de 
verhalen!

Ook enthousiast geworden?
Het Mijn Gelderland Magazine ver-
schijnt ieder kwartaal en een abonne-
ment kost € 24,50 per jaar. Je kunt je 
abonneren door je adresgegevens te 
sturen naar info@mijngelderland.nl. 
Gebruik de onderwerpregel ‘nieuwe 
abonnee’. Als je je liever per post wilt 
aanmelden, kun je een brief sturen 
naar Westervoortsedijk 67-D, 6827 
AT Arnhem.

Mijn Gelderland Magazine is een uit-
gave van Erfgoed Gelderland, coöpe-
ratie van meer dan honderd samen-
werkende erfgoedorganisaties in Gel-
derland. Dit project is uitgevoerd door 
Weevers Grafimedia, uitgever van 
onder andere deze krant. Verder is dit 
Achterhoekse bedrijf gespecialiseerd 
in alle facetten binnen de grafimedia.

Verrijkt met Layar
Nieuw erfgoedblad: Mijn Gelderland

Regio - Er is een nieuw erfgoedblad op de markt: het Mijn Gelderland 
Magazine. Mijn Gelderland Magazine is de opvolger van Kwartaalblad 
Gelders Erfgoed.

Smaken verschillen, daarom biedt 
Deco Home Harmsen een breed as-
sortiment waardoor er voor iedere 
stijl en voorkeur wel iets te vinden 
is. U kunt ongestoord rond kijken in 
de uitgebreide showroom(500m2). 
Voor de kinderen is een gezellige 
kinderhoek ingericht waar zij zich-
zelf kunnen vermaken. Zo kunt u 
zich onder het genot van een kop 
koffie/thee rustig laten informeren 
door een van de interieurstylisten. 
Zij verdiepen zich graag in uw wens 
en zorgen voor een plaatje dat pre-
cies bij u past en waar u nou net 
zelf even niet op kon komen. “Een 
afspraak maken vooraf werk erg 
prettig, dan kunnen we zorgen dat 
er voldoende tijd is voor een perfect 
advies”, aldus Joanne Wunderink’.

Oktober woonmaand: 
Alles voor wand en raam
Met behang kunt u een ruimte een 
heel eigen uitstraling geven. In de 
winkel vindt u dan ook een breed 
assortiment aan behang. Klassiek, 
trendy, vintage of modern.

Wat u ook zoekt: “Bij Deco Home 
Harmsen vindt u het zeker.” Ook in 
raambekleding is er een ruim assor-
timent. Denk hierbij aan jaloezieën, 
lamellen, vouwgordijnen, (duo)rol-
gordijnen, plissés en paneelgordij-

nen. Alle raamdecoraties zijn mooi 
te combineren met voile/overgordij-
nen. Deze kunnen helemaal naar ei-
gen wens worden geconfectioneerd 
en desgewenst worden geplaatst 
door de stoffeerder.

In de oktober woonmaand is er on-
der andere een actie op alle Riviera 
Maison raamdecoratie 25% korting, 
spectaculaire korting op (muur)verf 
en nog veel meer! U ontvangt een 
oktober woonmaand flyer met alle 
acties en kortingen in de brieven-
bus. 

Herfsttrend 2013: 
Haal buiten naar binnen
Natuur is een grote langdurige 
trend die al jaren niet meer weg 
te denken is uit ons interieur en 
waarin GROEN zeker niet mag ont-
breken dit najaar.
Groen is hot! Groen brengt rust, ba-
lans en harmonie. Daarbij is het ook 
nog eens heel goed te combineren 
met andere elementen zoals hout, 
staal en leer, wat ook weer helemaal 
in is. 

In behang zie je groen steeds vaker 
terug in combinatie met natuurlijke 
afbeeldingen of dessins. Denk daar-
bij aan bladmotieven of fotobehang 
van een mooi bos.

Ook in gordijnstoffen, raamdecora-
tie en verf zien we een toenemende 
interesse van de ontwerpers voor de 
kleur GROEN en de beleving waar 
deze kleur voor staat.

Nog een veel gezien element geïn-
spireerd door de natuur is behang 
met diermotieven: zebraprintjes, 
slangendesign en panterprint. “Het 
kan allemaal.”

De woonkamer vraagt naar warme-
re zachte kleuren zoals het bruin, 
beige, zand, goud, koper en wit, 
nu binnenkort de klok weer verzet 
moet worden. Waar je voorheen 
heel veel de grijstinten zag.

Met name de metallics goud en ko-
per en het spelen met een mix van 
designs zijn sfeerbepalend.

Deco Home Harmsen ondersteunt 
u volledig met het maken van uw 
keuze en geeft u ook een professio-
neel advies over hoe u de materialen 
verwerkt of plaatst.

Laat u het schilder-,behang-mon-
tage-of glaswerk echter liever over 
aan de vakman? Dan neemt het 
team professionals van Deco Home 
Harmsen en Harmsen Vakschilders 
u dat volledig uit handen en geeft 
daarvoor een vrijblijvende offerte.

Graag tot ziens in de showroom! 

Deco Home Harmsen is gevestigd 
aan de Zelhemseweg 21
(bedrijventerrein Hengelo)

ADVERTORIAL

Deco Home Harmsen: 
de speciaalzaak waar u altijd slaagt!
Hengelo - Al meer dan 35 jaar is Harmsen Vakschilders een begrip 
in Hengelo en omgeving. Bent u op zoek naar professioneel advies 
voor uw binnen/buitenschilderwerk of wilt u uw woning of bedrijf 
van een nieuwe inrichting voorzien, dan bent u bij ons aan het juis-
te adres. U vindt  alles op het gebied van verf, behang, raamdecora-
tie, gordijnstoffen, vloerbedekking en accessoires.

Zondag 20 oktober
Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo -  Mevrouw Mia Tankink uit Keijenborg is zondag 20 oktober
voorganger in de kerkdienst van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Hengelo. De aanvang van de dienst is om 10.30 uur in de kleine kerk
aan de Banninkstraat.

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



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

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
Tel. (0573) 45 14 38

€ 15,- korting bij aankoop van 
een dames- of herenbroek. 
Geldig voor alle dames- of 
herenbroeken op voorraad 
vanaf € 59,95. Aanbieding gel-
dig t/m zaterdag 26 oktober 
2013.

PIMP JE JEANS!
Bij aankoop van een nieuwe 
broek word je oude jeans gratis 
gepimpt tot een hippe broek.
Wil je alleen je jeans laten pim-
pen, dan vragen wij een kleine 
vergoeding.

Zaterdag 19 oktober 2013 vanaf 
12.00 uur.

Zie redactioneel stuk elders in 
deze krant.

Tot zaterdag 19 oktober!

Broekenweek 
bij Teunissen Mode in Ruurlo

Helmink Wonen maakt het mooier bij u thuis

Zutphenseweg 24 Vorden Tel.  0575 55 15 14 

@helminkwonen        facebook.com/helminkwonen

ZONDAG 20 OKTOBER A.S. SFEERVOLLE 
WOONSHOW VAN 12 TOT 17 UUR
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ZONDAG GEOPEND
TIJDENS DE 

KOOPZONDAG BIJ 

AANKOOP VANAF € 500,-

GRATIS
ABONNEMENT

OP EEN WOONBLAD 

NAAR KEUZE

 

- Badkamers inclusief installatie voor bodemprijzen -

WAAROM BADKAMERKNALLERS?
 Badkamers voor elk budget
 Kies uw eigen badkamer
 Vanaf € 6950,- heeft u al een compleet 

gemonteerde badkamer
 De zekerheid van deskundige montage
 De zekerheid van een goede service

 De zekerheid van garantie
 De zekerheid van vakmanschap
 Maatwerk altijd mogelijk
 Ruime keuze in sanitair
 Duidelijkheid

WWW.BADKAMERKNALLERS.NL

ZELFS INCLUSIEF INSTALLATIE AL VANAF€6.950,-
!!!

3 COMPLETE BADKAMERS 
VOOR EEN

VASTE LAGE 
PRIJS!

2 3
2.30 x 2.00 x 2.50 hoog 2.30 x 2.30 x 2.50 hoog 2.30 x 2.80 x 2.50 hoog

badkamer met wastafel, douche, 
wandcloset, handdoekradiator 
en wand- & vloertegels. incl. 
installatie!

badkamer met badmeubel, 
inloopdouche, wandcloset, 
handdoekradiator en wand- en 
vloertegels. incl. installatie!

badkamer met badmeubel, douche, 
bad, wandcloset, handdoekradiator, 
wand- & vloertegels. incl. 
installatie!

€11.295,-€8.975,-€6.950,-

BADKAMERKNALLERS
is onderdeel van

GOTINK INSTALLATIE

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

BRUGGINK 
HOUDT 
OPEN HUIS 
op 18,19 en 20 oktober

Zaterdag en zondag kookdemonstraties
Informatie over energiebesparing
Nog tot 1 maart 2014 slechts 6% BTW op werkloon

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

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl Alles in één hand



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Bronckhorst

Woensdag 16 oktober 2013
18.30 Culinaire start van het Wildseizoen Hummelo

19.45 Lezing over de rechtbank Hummelo

Donderdag 17 oktober 2013
18.00 Ondernemerscafe Vorden Vorden

20.00 Filmavond Vorden

Vrijdag 18 oktober 2013
10.00 Energie bespaardagen bij Arendsen 

 Installatietechniek Hengelo

13.00 Groepsexpositie Naieve Kunst in 

 Galerie De Burgerij Vorden

21.00 Herfstpop Toldijk

Zaterdag 19 oktober 2013
08.00 “Brandhout-dag” Beeftink Vorden

09.00 Herfstkleurenwandeltocht Veldhoek

10.00 Energie bespaardagen bij Arendsen 

 Installatietechniek Hengelo

11.00 Gelderse Museumdag bij Museum 

 Smedekinck Zelhem

11.00 Bezoekerstuin Halle

13.00 Groepsexpositie Naieve Kunst in 

 Galerie De Burgerij Vorden

21.00 Alsjeniksgewendband - ouderwetse 

 rockavond / jaren 70 en 80 Zelhem

Zondag 20 oktober 2013
11.00 Bezoekerstuin Halle

12.00 Koopzondag Meubelzaken Vorden

13.00 Groepsexpositie Naieve Kunst in 

 Galerie De Burgerij Vorden

15.00 Try-outconcert Kon. Harmonie Concordia Hengelo

15.00 TOM - Lieve Bertha Vorden

15.30 Dorpskerk Zondagmiddagconcerten Vorden

20.00 Kamermuziekconcert met Ester Apituley Zelhem

Maandag 21 oktober 2013
10.00 Open Dag - de Wiersse Vorden

20.00 “de Zijderoute” , lezing van ‘t Nut Zelhem

Uw festiviteit valt of staat met het kenbaar maken van wat er zich gaat afspelen. Weevers denkt 

graag met u mee en kan op zeer korte termijn uw promotie-materiaal leveren. Zo komt u nooit voor 

een lege zaal te staan.

www.weevers.nl

Snel posters nodig?

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset drukken afterpress

ECOTRANS BV
Onze medewerkers maken het verschil!

Ecotrans B.V. te Vorden is een transportbedrijf met 
een modern wagenpark. Met name in het transport 
van bulkgoederen voor de agrarische sector. Ecotrans 
heeft een eigen werkplaats en doet het gehele onder-
houd van de 50 combinaties in eigen beheer.

Wij zoeken op korte termijn een ervaren

1e bedrijfswagenmonteur
die ons team, goed gemotiveerde monteurs, wil ver-
sterken.

Wij vragen voor deze functie: 

Wij bieden:

verder kan ontwikkelen.

Heeft u belangstelling voor deze functie, stuur dan uw 
sollicitatie binnen 10 dagen aan:
Ecotrans B.V.

t.a.v. mevr. H. Huberts of mail naar info@ecotrans.nl
Acquisitie na aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Maandaanbieding OKTOBER
OKTOBER WOONMAAND

 25% KORTING
op o.a. vouwgordijnen,

rolgordijnen, jaloezieën, etc.*
* Vraag naar de voorwaarden.

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

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

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

www.spannevogel.nl

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066



Winkelskamp 2 - Hengelo (Gld) - Tel. 0575 460105 - WWW.AK-ZIEMEUBELHAL.NL

* Showroommodellen* Beursmodellen* Restpartijen* Inruilmeubelen

DIRECT LEVERBAAR!

MEUBELS TEGEN
ABSOLUTE BODEMPRIJZEN!

  BESPAAR-
DAGEN!

Nijverheidsweg 2  7255 RA  Hengelo (Gld)  Tel. (0575) 462 511  www.arendsen-hengelo.nl

KOM GERUST LANGS EN MAAK KANS OP EEN  

RONDVLUCHT VOOR 2 PERSONEN 

 BOVEN UW WOONPLAATS!

  PV panelen

  Zonneboilers

  Waterontharders

  Energiezuinige verlichting

  Cv-ketels

  Warmtepompen

  Onderhoudscontracten

  Wij heten u van harte welkom   

        onder het genot van een kopje koffie!

 


