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Deze week
Vrochterhoek 
drie avonden in 
de schijnwerpers

Ballon-battle op 
de Kraanvogel in 
Kranenburg

Goede opkomst 
informele maan-
dagmiddagborrel

Groep 1 uit 1964 
viert reünie op BS 
Het Hoge
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Tinie Barink is de voorzitter van de 
Stichting Activiteiten De Wehme, de 
drijvende kracht achter de Najaars 
Winterfair. “We zochten naar een 
manier om de winterfair bij meer 
mensen onder de aandacht te krijgen 
en het interessanter te maken voor 
de bezoekers en standhouders.”
De oplossing werd gevonden in ver-
huizing naar de showroom van Au-
tobedrijf Groot Jebbink. “Jan Groot 
Jebbink wilde zijn showroom wel ter 
beschikking stellen en dat aanbod 
hebben we met beide handen aange-
grepen. We zijn er heel blij mee.” 

Wintercheck
De samenwerking geeft ook meteen 
uitbreiding in het programma, want 
op 1 november houdt het Vordense 
autobedrijf ook haar jaarlijkse gratis 
wintercheck, waarbij auto’s kosteloos 
worden gecontroleerd op alle cruciale 
punten. “Zo helpen we elkaar over en 
weer”, aldus Tinie Barink.
Tijdens de winterfair komen de 
thema’s wonen, leven, genieten en 
eten en drinken terug in een keur 
van standhouders, waaronder voet-
reflextherapeute Jolande Loman, een 
pedicure, het Sensire promotieteam, 

Camping De Reehorst, Bloemsier-
kunst Halfman, de Kadokamer Vor-
den en de Wereldwinkel. “De Vor-
dense ondernemers reageerden zeer 
enthousiast op de nieuwe weg die we 
zijn ingeslagen.” Het geheel wordt 
muzikaal omlijst door een accordeo-
nist én met een Rad van Fortuin zijn 
er leuke prijzen te winnen.

Goede doelen
Zoals gebruikelijk is De Wehme Win-
terfair, van 9.00 uur tot 14.30 uur, 
geheel gratis toegankelijk. Wel is er 
een melkbus present voor vrijwillige 
bijdrages. “Al het geld zal worden 
gebruikt voor twee doelen: de aan-
schaf van belevingsmateriaal voor de 
dementerende bewoners van locatie 

Hakvoorterhof én de wederopbouw 
van de recreatiezaal van De Wehme.” 
Ook de opbrengst van de koffie, thee 
en andere lekkernijen als slaatjes, 
oliebollen, nieuwjaarsrolletjes en 
erwtensoep komt hieraan ten goede.

Nieuw elan voor De Wehme Winterfair
De traditionele Najaars Winter-
fair van Woonzorgcentrum De 
Wehme slaat dit jaar nieuwe we-
gen in. Op zaterdag 1 november 
vindt het evenement plaats op 
een nieuwe locatie: de showroom 
van Autobedrijf Groot Jebbink 
aan de Rondweg 2. “Het was tijd 
voor vernieuwing”, vertelt Tinie 
Barink.

Natuurmonumenten vindt het be-
langrijk dat er een keer per jaar stil 
wordt gestaan bij het feit dat het voor 
de natuur ook heel belangrijk is dat 
er nog donkere plekken zijn, dat er 
nog rust is. “Want overal in Neder-
land hoor je onze menselijke activi-
teiten, onvermijdelijk. Maar het is 
ook mooi om donker en rust te erva-
ren”, legt Willem Regtop, boswachter 
bij Natuurmonumenten het nut uit 
van de Nacht van de Nacht. “Bijvoor-
beeld hier op het Landgoed Hackfort 
zijn hele mooie donkere plekken en 
het kan hier soms ook heel erg stil 
zijn, dus zo vlak in de buurt is voor 
de Vordenaren de echte nacht, zoals 
die eigenlijk hoort te zijn, best nog te 
ervaren.”
Het effect van licht op de natuur is 
merkbaar. “Weidevogels bijvoorbeeld 
worden erdoor beïnvloed. Er zijn ook 
dieren die zich er minder van aan-
trekken, maar de meeste dieren die 
´s nachts leven hebben natuurlijk bij-
zonder goede ogen en oren die zijn 
afgestemd op het donker. Door de 
menselijke activiteiten en de enorme 

verlichting is hun milieu heel erg 
veranderd.” Men spreekt van licht-
vervuiling. “En dan zijn wij nog ge-
lukkig, want als je in het westen van 
Nederland woont, dan is er nog veel 
meer licht.” In de dorpskern rond-
om de kerk gaan deze Nacht van de 
Nacht de straatlantaarns uit en ook 
etalages worden gedimd of gaan uit.
Er was vraag vanuit het dorp om deel 
te nemen aan de Nacht van de Nacht, 
gestimuleerd door Marcel Leferink, 
toen voorzitter van ondernemersver-
eniging in Vorden. Verder verleent de 
gemeente Bronckhorst medewerking 
en zijn vele vrijwilligers van Natuur-
monumenten, de Vordense Onderne-
mers Vereniging en Stichting Berend 
van Hackfort deze avond actief, om te 
helpen met de opbouw en het oprui-
men voor deze avond, maar ook om 
de kinderen te begeleiden en te hel-
pen broodjes te bakken en dergelijke.
Er komen naar schatting een paar 
honderd kinderen, de afgelopen ja-
ren is de belangstelling toegenomen. 
“Het begint met een nachtverhaal 
verteld door Liesbeth Groot Jebbink 

voor de N.H. Kerk. Daarna komt de 
lampionoptocht, die loopt helemaal 
naar Kasteel Vorden. Je gaat echt lek-
ker het donker in met lampionnen”, 
vertelt Willem enthousiast. Natuur-
lijk zijn er verkeersregelaars ingezet 
voor de veiligheid. Carmen Rondeel, 
eigenaresse van de Bruna en vanaf de 
eerste editie in Vorden actief, zorgt 
voor betaalbare lampionnen.

Bij de kerk teruggekomen, vertelt 
Willem Regtop over wat men in een 
nachtelijk bos aan kan treffen. “Ik 
ga daarover als boswachter van Na-
tuurmonumenten een presentatie 
geven.” De Sterrenwacht Phoenix 
uit Lochem vertelt over de sterren-
hemel. Zij nemen telescopen mee en 
als het helder is, het weer kan spel-
breker zijn, is Jupiter met zijn manen 
te zien, de Melkweg en allerlei ster-
ren. Verder is er gitaarmuziek onder 
leiding van Wieteke Schotsman. De 
kinderen krijgen te drinken en iets 
lekkers. Willem Regtop besluit: “Het 
is een heel leuk programma!”.

Beleef de Duisternis tijdens Nacht van de Nacht
Vorden - Zaterdagavond 25 oktober wordt in Vorden voor de zevende 
keer deelgenomen aan het Gelderse evenement Nacht van de Nacht. 
Een avond om te ervaren hoe mooi de duisternis is. Het is een leuke, 
feestelijke avond, waar allerlei dingen gebeuren. Verzamelen bij de 
N.H. Kerk om 19.00 uur. Het programma duurt tot 21.30 uur.

2.00
5.58

PLUS Mandarijnen 
per 2 KILO

2 kilo 3.33
5.74

PLUS 
Runderriblappen

per 500 gram

Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 20.00
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Geldig 20 t/m 26 okt.
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Kranenburg, Wichmond, 
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E-mail Redactie
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E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 
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Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10
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CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale 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. Reacties naar 
Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer af 
te halen bij het kantoor van opgave bij Weevers. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes 
kunnen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Reageren op een artikel?
www.CONTACT.nl

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
25 - 26 oktober: G.M. Wolsink, Laren, 0573-402124.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken 
van nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunst-
gebit. Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

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, Dorpsstraat 16.
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 calamiteitennr. (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 zo-
als 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 calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - 
Eerbeek - Brummen.
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) 46 03 12
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 
en 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, dieet en 
voeding, 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.

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 
24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig.
Vordenseweg 12 7231 PA Warnsveld
Tel 0620585554, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

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) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
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; Hummeloord in 
Hummelo 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 t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 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 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing 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

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? Schakel 
het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners van Bronckhorst.
Telefonisch spreekuur maandags van 18.00-19.00: 06-52662996
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 26 oktober: 10.00 uur: ds. M.H. Leistra uit Steenderen.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 26 oktober: 10.00 uur: ds. J. Mol uit Bathmen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 26 oktober: 10.00 uur: Ds. van Wingerden.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 25 oktober: 17.00 uur: Woord- en Communieviering,
vg. diaken G. Oude Groen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 26 oktober: 9.30 uur: Woord- en Communieviering,
vg. diaken G. Oude Groen.

Weekenddiensten

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Heerli jke oliebollen uit 

Wichmond. Ze zijn er weer. Za-

terdag 1 november . Verkoop 

ten bate van het onderhouds-

fonds van de Ned. Herv. Kerk

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf”, Enkweg 11 in Vorden

kunt u elke ochtend (behalve

zondags en ‘s-maandags) 

van 09.00 tot 12.00 uur en 

dinsdag, donderdag- en vrij-

dagmiddag van 13.30 tot

17.00 terecht voor een groot

assortiment meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huis-

houdelijke artikelen, boeken

enz..Inbrengen van goed ver-

koopbare artikelen kan tijdens

openingstijden of d.m.v. een

telefonische afspraak (06-

44629049) of email: vcde-

werf@gmail.com. Tevens kunt

u via ons telefoonnummer een

afspraak maken voor het op-

halen van spullen.

Dagmenu’s 22 t/m 28 oktober
Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 10 september
Knoflooksoep/kipfilet Americana, tomaat & spek gegratineerd, 
aardappelen en rauwkostsalade

Woensdag 22 oktober
Champignonsoep/Wiener rostbraten met kook aardappelen, jus 
en groente

Donderdag 23 oktober
½ Gegrild haantje, jus, frieten, appelmoes en rauwkostsalade/
vlaflip de Rotonde

Vrijdag 24 oktober
Minestronesoep/Weense vis, tartaarsaus, aardappelsalade en groente

Zaterdag 25 oktober (alleen afhalen of bezorgen)
Italiaanse Cordonbleu, aardappelen en rauwkostsalade/ijs met 
slagroom

Maandag 27 oktober
Gesloten

Dinsdag 28 oktober
Wiener Schnitzel met aardappelen, groente/ijs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575 - 551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Tijdelijk te huur in Hengelo

GLD een 2 kamer-appartement

met carport/berging. Inl. tel. 

0575-462359.

Aangeboden: hulp voor in de

tuin en andere werkzaamhe-

den. Tel. 0575 - 46 17 33.

Herfstvakantie 
actie: 

Voorraad-
behang tot  
50% KORTING
DECO HOME 
HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo Gld.
www.harmsenvakschilders.nl 

Te Huur per HEDEN: prach-

tig gelegen gemeubileerde 

BUNGALOW te ZELHEM (ide-

aal voor tijdelijk verhuur!)

Huurprijs in overleg.Inl.0575-

467127 / 06-22780521.

Zondag 26 oktober Hobby- en 

creatief beurs. Café -Rest. De 

Luifel, Dorpsstraat 11 Ruurlo.

Van 10.00 tot 17.00 uur. Voor 

meer informatie tel. 0573 

491261.

Gevraagd: zelfstandige, daad-

krachtige huishoudelijke hulp 

die van poetsen houdt en van 

een goed gesprek bij de kof-

fie; voor groot stijlvol huis in

Vorden. Br.o.nr. 391.

Kringloop de Boedelhof

Enkweg 17b in Vorden

di t/m vrij 9.00-17.00

zat. 9.00-16.00

laatste zaterdag van de maand

magazijnverkoop

klusser biedt zich aan voor alle

mogelijke klussen in en om uw

huis en voor het wassen en

poetsen van uw auto.

0642948197 na 18:00 uur

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

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

51 60 15 16.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

GROTE HOBBYBEURS ALMEN 

zondag 2 november  in de

Nieuwe Aanleg in Almen. Van 

10.00 - 16.30 uur. 45 hobby-

isten. Entree € 2,- p.p. Tel. 06-

31195519.

Te huur:kantoor/winkelruimte 

83 m2 nabij centrum Hengelo.

Ind.:spreekruimte-kantoor 

ged.met afscheiding, toilet en

keukenblok, vaste kast,airco 

etc. Geschikt voor div.acti-

viteiten. Parkeergelegenheid

voldoende. Info tel. 0575-

464518.



Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak)  |  zo mogelijk 

dezelfde dag nog aan de beurt  |  ook ‘s avonds tot 22.00 uur | 

dinsdags gehele dag gesloten  |  afspraakherinnering per sms

Molenweg 7  -  7223 DN  Baak  -  Tel. 0575 44 20 67 
www.hetkniphuus.nl

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Zaterdag 25 oktober

Café
25 jaar 

Grolsch Busters 
vanaf 14.00 uur: 
10 bands + acts

Disco
Copa Cocktailparty

met DJ Dion

Herfstvakantie 
actie: 

Op alle
muurverven:
20% KORTING
DECO HOME 
HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo Gld.
www.harmsenvakschilders.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
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden 
varkensrollade

GRATIS 100 GRAM 
TONIJNSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Hamburgers 
100% mager 
rundvlees

598
4 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

4 uienburgers 
en 4 saucijzen

650

SPECIAL

Haas in ’t 
groen

245
100 gram

MAALTIJD IDEE

Lasagna

550
500 gram

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m maandag 27 oktober 2014

kuipkist voordeel !!!!!!
(groot ingekocht extra voordelig)

Deze week !!!!!
Marlene appelen
Keuze uit div.  soorten  2 kg € 2.99
Wegens succes herhaald 
Sappige XXL mandarijnen zonder pit 
 12 voor  € 3.49
Diverse soorten paddenstoelen
  250 gram  € 1.49

deze week als maaltijd 
spaghettischotel à la Reinier 

+ rauwkost naar keuze p.p.  € 6.98 

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

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

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

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

HARTELIJK DANK!
aan alle inwoners van Vorden en omgeving,

onze sponsors en leveranciers
voor het slagen van onze slaatjesactie.

Bestuur en leden Harmonie Vorden

Mijn alles,
onze sterke, lieve mam

heeft tot het laatst gevochten om zolang mogelijk 
bij ons te blijven.

Wij waren dicht bij haar, toen zij zacht weggleed 
en wij haar in liefde hebben losgelaten.

Monique Cecile Kuulman-Platenburg

Meppel,  Alkmaar,
27 augustus 1962 16 oktober 2014

Dries, Nick en Jeffrey

Op donderdag 16 oktober 2014 hebben wij afscheid 
genomen van mijn dochter, onze zus, schoonzus en 
tante

Monique

 Vorden: Friedel Brummelman

  Bernard Platenburg
  Marianne Platenburg-van der Voort
  Tobias en Lisa
  Naomi
  
  Linda Platenburg
  Edwin Bekker
  Gijs 
  Elze

  Merle Pardijs-Platenburg
  Gerrit Pardijs
  Youri

Correspondentieadres:
Dorpsstaat 30
7251 BC Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op 
21 oktober 2014.

Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was je wil

Nu heb je rust, met lichaam en geest
Vaak zullen wij denken aan wat is geweest.

Na een oneerlijke strijd is thuis op de Driesteek 
overleden onze geliefde broer, zwager en oom
 

Wim Blikman 

Willem 

4 november 1947 16 oktober 2014

Zoon van A. Blikman en 
G. Blikman-Strookappe (beiden in herinnering) 

Henk en Annie Blikman-Krimp  

Jannie en Freddy Haan-Blikman  

Hennie Blikman en Harry Brinkman  

Ineke en Wim Hartemink-Blikman  

Rinie Blikman en René Ruumpol

neven en nichten

Correspondentie-adres: 
Driesteek 1, 7207 DD Zutphen

De crematie heeft dinsdag 21 oktober 2014 plaats-
gevonden.

Verdrietig zijn wij met het verlies van onze lieve zus, 
schoonzus en tante

Dieni Hesselink-Kuijperij

Weduwe van B. Hesselink

                                                                                   
         Familie Kuijperij

Vorden, 15 oktober 2014 

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

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

 Gratis controle van uw kunst- of klikgebit
 Geen verwijzing nodig van de tandarts!
 Persoonlijk advies, ook over vergoedingen
 Spoedreparaties klaar terwijl u wacht!

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B, Hengelo Gld.

info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

0575 46 26 40

Gebitsproblemen? 

Ik help u graag!



Het doel van de ballon-battle was 
om zo lang mogelijk de ballonnen 
in de lucht te houden. Wanneer de 
ballon de grond raakte, was het af-
gelopen. De spelregels werden uit-
gelegd aan de hand van een filmpje 
waarin Luuk de Jong, voetballer bij 
PSV en afkomstig uit de Achter-
hoek, het startsignaal gaf voor de 
wedstrijd. Ook wethouder Jan (voor 
de kinderen) deed sportief mee. 
Aan juf Ingrid de taak om de tijd 
in de gaten te houden, om te kijken 
hoe lang groep 4 de ballonnen hoog 
kon houden. 
In eerste instantie was 10 minuten 
de bedoeling, maar de kinderen van 
groep 4 konden hun ballon zó lang 
hoog houden, dat het maar iets 
moeilijker gemaakt moest worden. 
Na tien minuten mochten ze alleen 
hun hoofd en voeten nog gebrui-

ken, en even later zelfs alleen nog 
de voeten. De kinderen die toen al 
klaar waren, zaten langs de kant 
om hun klasgenootjes aan te moe-
digen. Na afloop, bij het verlaten 
van de gymzaal, kregen de kinde-
ren een bidon en een ‘high-five’ van 
wethouder Jan. 

Achterhoek in beweging
De gemeenten Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doetinchem, Montfer-
land, Oost Gelre, Oude IJsselstreek 
en Winterswijk willen zich geza-

menlijk inzetten om gezond eten
en bewegen voor kinderen en jon-
geren gemakkelijk en aantrekkelijk
te maken om het aantal kinderen 
met overgewicht verminderen.
Uit metingen van de GGD Noord-
en Oost-Gelderland blijkt namelijk 
dat de percentages overgewicht bij
kinderen in de Achterhoek hoger
zijn dan andere gebieden in de pro-
vincie Gelderland. Reden voor de
Achterhoekse gemeenten om de
handen ineen te slaan en een geza-
menlijke aanpak te starten.

Campagne ‘Achterhoek in beweging: gezonde jeugd’

Ballon-battle op de Kraanvogel in 
Kranenburg
Kranenburg - In het kader 
van gezond bewegen kwamen 
woensdagochtend 15 oktober 
ruim 1500 leerlingen in de Ach-
terhoek in beweging tijdens de 
ballon-battle. Zo ook groep 4 
van basisschool de Kraanvogel 
in de Kranenburg. De groep van 
24 leerlingen zat woensdagoch-
tend te trappelen van ongeduld 
en vonden het erg spannend 
dat ook wethouder Jan Engels 
en mensen van de krant daarbij 
aanwezig waren.

Meer foto’s op contact.nl

Gijs nam het gezelschap mee naar 
het verleden (en heden) van de 
Zwarte Cross. In 1997 begonnen 
in een boerenweiland in Humme-
lo met 150 motorcrossers en 1000 
man lokaal publiek. Het gevolg van 
een spontaan idee van een paar 
vrienden. En niet zonder succes.  
Een jaar later legde de organisatie 
een heuse crossbaan aan in de Veld-
hoek, maar al gauw bleek ook deze 
locatie te klein. Dat jaar waren 350 
deelnemers en 4500 bezoekers ge-
tuige van de ‘Crashtafette’. Er wa-
ren zoveel gewonden dat iedereen 
die de finish haalde ook meteen een 
podiumplaats had. 
Maar het kon nog groter. Vanaf 
1999 verhuisde men naar Halle en 
werd de zaterdagavond en later ook 
de vrijdagavond toegevoegd. Even-
als meerdere podia met muziek. 
Ook de ambitie nam toe. Men wilde 
het grootste motorcrossevenement 
van Nederland organiseren. En 
dat lukte direct hetzelfde jaar. Het 

evenement kreeg de naam Zwarte 
Cross mee. Vanaf 2006 werd sa-
mengewerkt met grote partners zo-
als radiozender 3FM. Landelijk ont-
stond steeds meer media-aandacht 
en het spektakel verhuisde voor de 
tweede keer.
De nieuwe thuisbasis werd Lich-
tenvoorde, het terrein maar liefst 
100ha groot en het bekende logo 
met tante Rikie werd geboren. De 
jaren erna werd het evenement be-
halve groter ook gekker trouwens: 
wat te denken van de ‘Naked Run 
for Freedom’ (2013) en de ‘Giant 
Back-flip for Mankind’ van de afge-
lopen editie? De laatste editie van 
de Zwarte Cross scoorde maar liefst 
185.000 bezoekers. En ook al zit het 
er voor dit jaar weer op, de creatie-
velingen van de Feestfabriek zitten 
zeker niet stil: dit jaar presenteert 
tante Rikie haar eigen vuurwerk-
lijn.
Dat het altijd gekker kan is Gijs op 
het lijf geschreven. “Gekker moet 

het juist wél worden” was één van
de uitspraken die regelmatig uit
zijn mond te horen was. Denken
zonder beperkingen (veel brainstor-
men) en het uitgangspunt dat wat
je doet maar beter leuk kan zijn, 
vormen de basis voor zijn succes
en dat van de Feestfabriek. Voor 
de Vordense ondernemers had de
sympathieke Achterhoeker nog een
aantal tips. De mooiste willen wij
u niet onthouden: verzin iets dat
uniek is, ga iets gaafs doen waarvan
je hart sneller gaat kloppen, keep 
on changing, zie winstgevendheid 
niet als het belangrijkste en laat de
wereld beter achter.

Tot slot een woord van dank aan de
keukenmeesters (en juf) van Grand
Café het Meestershuis. Stephanie,
Paul en Jeroen zorgden voor voor-
treffelijk eten en ook de bediening
was wederom uitstekend. 
Op donderdagavond 20 november
is er weer een thema-avond. Dit
keer helemaal in Afrikaanse sfe-
ren. Het Vordens Ondernemerscafé
is laagdrempelig en voor iedereen 
toegankelijk: ondernemers, niet-
ondernemers, geïnteresseerde en-
thousiastelingen, u bent allen van
harte welkom. Meer weten of alvast
aanmelden? Mail dan naar vordens-
ondernemerscafé@gmail.com.

Vordense ondernemers leren van de Feestfabriek

‘Gekker moet het juist wél worden’
Vorden - Het was één van de tips die de aanwezigen afgelopen don-
derdag kregen van Gijs Jolink. De creatieve ondernemer was gast-
spreker op de maandelijkse thema-avond van het Vordens Onder-
nemerscafé. Gijs is met zijn bedrijf de Feestfabriek verantwoorde-
lijk voor o.a. de Zwarte Cross, Mañana Mañana en NozemOil (naar 
eigen zeggen een smerig lekker drankje). Het ondernemerscafé had 
met hem een publiekstrekker van jewelste; de sfeervolle huiska-
mer van Grand Café het Meestershuis zat nagenoeg vol.

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl

Reageren op 
een artikel? 

CONTACT.nl

www.jong-gelre.nl

UITNODIGING RECEPTIE
2014 is een bijzonder jaar voor Jong Gelre Vorden-
Warnsveld. Ongeveer 100 jaar geleden werden de 
destijds zelfstandige verenigingen Jong Gelre Vorden 
en Jong Gelre Warnsveld opgericht. En alweer vijftien jaar 
zijn wij ‘gelukkig getrouwd’ als Jong Gelre Vorden-Warnsveld. 
Al deze heugelijke feiten willen wij graag samen met u vieren. 

Bent u in de afgelopen 100 jaar betrokken geweest bij Jong Gelre Vorden-Warnsveld 
of één van haar voorlopers en wilt u ons feliciteren dan nodigen wij u uit 
voor onze receptie op:

zaterdag 25 oktober van 20.30 tot 21.30 uur
Kulturhus (Dorpscentrum) in Vorden, Raadhuisstraat 6

Aansluitend aan de receptie volgt een avondfeest met Boh Foi Toch. 

Wij verheugen ons op uw komst!

Jong Gelre Vorden-Warnsveld
Annemiek Riefel, Rick Abbink, Bart Tiessink, Jolien Mensink, 
Sebastiaan Hamer en Matthijs Klein-Haneveld www.jong-gelre.nl 

Cadeautip?  Een financiële bijdrage voor onze vereniging.
VO

RD
EN Herfstvakantie 

actie: 

Alabastine 
voorstrijk 
20% KORTING
DECO HOME 
HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo Gld.
www.harmsenvakschilders.nl 



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

Er is deze dag van alles te zien op 
de beurs zoals eigen gemaakte tas-
sen van spijkerbroeken, versierde 
flessen, bloemstukjes, boxkleden, 
gehaakte poppetjes, diverse cre-
aties van 3D (zie voorbeeld foto), 

warmtezakken, diverse creaties 
verwerkt met textiel, geborduurde 

handdoeken, houten vogelhuisjes 
en brocanterie artikelen. Ook is er 
iemand die een stoelmassage ver-
zorgt. Dus heeft men last van de 
rug of nek dan kan men zich lekker 
laten masseren. 

Mocht men wat zoeken voor een 
cadeau voor een verjaardag, Sinter-
klaas of kerst dan ken men leuke 
pakketten vinden op de beurs. Nel 
van Veen van Tierelantijntje Hobby 
is er ook aanwezig met haar boek-
jes en pakketten. Voor het maken 
van kaarten men er ook van alles 
vinden. Voor meer informatie: tel. 
0573 491261 of de website: 
www.hobbyshopannemoontje.nl.

Hobby- en creatief beurs bij 
Gastronomie De Luifel
Ruurlo - Angeline en Johanna 
Ooyman van Hobbyshop An-
nemoontje uit Ruurlo organi-
seren zondag 26 oktober weer 
de jaarlijkse hobby- en creatief 
beurs bij Gastronomie De Lui-
fel in Ruurlo. De beurs is van 
10.00 tot 17.00 uur geopend. De 
entree bedraagt twee euro per 
persoon. Kinderen hebben gra-
tis toegang.

Het CDA Bronckhorst werkt posi-
tief mee aan de door het Rijk opge-
legde veranderingen in het sociaal 
domein, maar kijkt ook kritisch 
naar de effecten en de doeltreffend-
heid ervan. Het is belangrijk dat 
er in 2015 continuïteit van zorg is 
in Bronckhorst, dat de toegang tot 
ondersteuning geregeld is, dat de 
inwoners de ondersteuning weten 
te vinden en dat de gemeente inge-
richt is voor deze nieuwe taken.

Communicatie
Het CDA Bronckhorst ziet er op 
toe dat de gemeente de inwoners 
van Bronckhorst op een juiste wij-
ze informeert over de ingrijpende 
veranderingen. Het CDA wil gelijk-
tijdig ook zelf met haar leden, de 
inwoners van Bronckhorst en an-
dere belanghebbenden in gesprek 

blijven, om van hen te horen wat 
de veranderingen voor impact heb-
ben en waar deze om een bijstel-
ling vragen. Belangstellenden en 
belanghebbenden worden daarom 
uitgenodigd voor een informatieve 
bijeenkomst, een mogelijkheid om 
in gesprek te gaan met de CDA wet-
houders en CDA fractieleden.

De bijeenkomst
De bijeenkomst van maandag 27 
oktober wordt ingeleid en onder-
steund door de heer Erik Dannen-
berg, gespecialiseerd in de transi-
ties in de zorg. Dannenberg werkt 
als senior adviseur sociale sector en 
zorgsector bij BMC en vervult meer-
dere zorg gerelateerde bestuurs-
functies. In de periode 2005-2014 
was de heer Dannenberg (CDA) 
wethouder te Zwolle en droeg hij 

verantwoordelijkheid op delen van 
dit dossier. Daarvoor werkte Dan-
nenberg 20 jaar in diverse vormen 
van crisisopvang en zorg.

CDA bijeenkomst te Hummelo over de 
veranderingen in het sociaal domein
Hummelo - Op 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er tal van ta-
ken bij op het gebied van ondersteuning van ouderen en gehandi-
capten, jeugdzorg en participatie. Het CDA Bronckhorst organi-
seert op maandag 27 oktober voor haar leden en overige belang-
stellenden een informatieve bijeenkomst over dit onderwerp in 
zaal De Gouden Karper te Hummelo, aanvang 20.30 uur. De avond 
wordt ingeleid door de heer Erik Dannenberg.

Erik Dannenberg

Daarbij wordt fors ingezet op de 
kracht van de Achterhoekse inno-
vatieve maakindustrie, duurzame 
woningen die passen bij de wensen 
van jonge en oudere bewoners, het 
tegengaan van leegstand en het 
goed bereikbaar houden van de 
regio (zowel fysiek via wegen en 
spoor als digitaal via glasvezel).  
Er is gekozen voor een nieuwe, ver-
brede stuurgroep die nu bestaat uit 
zeven personen: een onafhankelijk 
voorzitter en twee leden voor elke 
‘O’ (ondernemers, maatschappelij-
ke organisaties en overheden). Hier-

door is er meer expertise binnen de 
stuurgroep beschikbaar en kunnen 
nog beter verbindingen worden ge-
legd.
 
Nieuwe samenstelling
De nieuwe samenstelling is als 
volgt: onafhankelijk voorzitter is 
Foppe Atema (directeur GOMA 
B.V., Hengelo). Namens de onder-
nemers nemen deel Theo Lammers 
(managing director Hencon B.V., 
Ulft) en Marijke Wiggers (plant-
manager Royal FrieslandCampina, 
Borculo). Namens de maatschappe-

lijke organisaties nemen deel: Wil-
lem Huiskamp (voorzitter College 
van Bestuur Agrarisch Opleidings-
centrum Oost, Lochem) en Beatrijs 
van Riessen (voorzitter Raad van 
Bestuur Estinea, Aalten). Namens 
de overheden nemen deel: Peter 
Drenth (wethouder gemeente Doe-
tinchem) en Leo Scharenborg (wet-
houder gemeente Berkelland).

Voorzitter Atema is verheugd met 
het verse bloed en kan niet wachten 
om met deze nieuwe ploeg verder 
te werken aan Achterhoek 2020: 
“Ik bedank de vorige leden, Jan 
Paul Kiefmann, Sarien Shkolnik en 
Ted Kok hartelijk voor hun werk-
zaamheden voor de stuurgroep en 
dus voor de Achterhoek. Zij hebben 
zich vol overgave en belangeloos in-
gezet voor de Achterhoek Agenda 
2020 en geven nu het stokje over 
aan nieuwe vertegenwoordigers 
van de drie O’s”.

Vers bloed voor stuurgroep 
Achterhoek 2020
Regio - Afgelopen juli werd Foppe Atema aangetrokken als nieuwe 
voorzitter van de stuurgroep Achterhoek 2020. Ook de overige le-
den hebben nu opvolgers. Op 29 oktober zal de nieuwe stuurgroep 
voor het eerst bijeenkomen. De stuurgroep Achterhoek 2020 be-
staat uit vertegenwoordigers van ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en overheden en zet zich met de projecten van de Uit-
voeringsagenda Achterhoek 2020 in voor een sterke Achterhoek. 
Het gaat daarbij om projecten die de gevolgen van bevolkingskrimp 
opvangen en die zorgen voor een sterke economie met voldoende 
werkgelegenheid.

Vleesboerderij Garritsen uit Toldijk 
zal er met streekproducten zijn, 
Horstink groente- en fruitbedrijf 
uit Rha is aanwezig met een boe-
renkar met diverse groenten en 
dhr. te Kortschot, ambachtelijke 
klompenmaker uit Voorst, zal ter 
plekke zijn kunsten vertonen. Ver-

der is imker Bob Kliest van imkerij 
De Raat uit Zutphen er en wordt de 
muzikale omlijsting verzorgd door 
DHC, de Doetinchemse Harmonica 
Club. Ook aan de kleintjes is ge-
dacht, zij kunnen ponyracen. 

De openingstijden zijn op zaterdag 

25 oktober van 10:00 tot 17:00 uur 
en op zondag 26 oktober van 11:00 
uur tot 17:00 uur. De volgende ac-
tiviteit staat ook al gepland. Op 28, 
29 en 30 november vindt er hier de 
Regio Vogelshow 2014 plaats. 

Tuincentrum Bloemendaal vindt u 
aan de Rijksweg 14 te Voor-Drempt. 
De toegang is geheel gratis. Voor 
meer info: 
www.tuincentrumbloemendaal.com.

Boerenweekend tuincentrum Bloemendaal 
Drempt
Drempt - In het weekend van 25 en 26 oktober organiseert tuincen-
trum Bloemendaal een gezellig Boerenweekend. Naast het toch al 
mooie tuincentrum, zijn er allerlei mooie producten te zien.

Voordelige bloemen

VOORDEEL
WEEKEND

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

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Heerlijk wonen 
aan de Zonnebrink 

in Winterswijk

Meer informatie of het appartement van binnen bekijken?
Bel: 088 1242424 of mailen kan ook naar woonservice@vestia.nl

Te huur

Zaterdag 25 oktober

Café
25 jaar 

Grolsch Busters 
vanaf 14.00 uur: 
10 bands + acts

Disco
Copa Cocktailparty

met DJ Dion

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Herfstvakantie 
actie: 

Op alle
muurverven:
20% KORTING
DECO HOME 
HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo Gld.
www.harmsenvakschilders.nl 



Er is een wandeling rondom Kasteel 
Hackfort, onderweg worden gedich-
ten voorgelezen en er wordt een 
prachtig lied gezongen. Ook worden 
kaarsjes aangestoken. 

Aanwezig zijn: Wethouder Jan Engels,
Mariët Nieuwenhuis van KWF regio 
Achterhoek en Rita Boshart, zangeres.
De bijeenkomst vindt plaats bij de 
tuinschuur op Landgoed Hackfort 
van natuurmonumenten. Het begint
om 14.00 uur, inloop vanaf 13.45
uur, parkeren kunt u op de parkeer-
plaats voorbij kasteel Hackfort. Wilt
u inlichtingen over deze bijeenkomst,
dan kunt u bellen naar Trees Haagen:
0575 - 470 941.

Bijeenkomst voor alle mensen die met kanker te maken hebben

Wandel en ontmoet bij 
Kasteel Hackfort
Vorden - Vrijdag 31 oktober is 
er een bijeenkomst wandel en 
ontmoet. Deze bijeenkomst is 
bedoeld voor alle mensen die met 
kanker te maken hebben. Het 
begint om 14.00 uur.

Onder auspiciën van de KNHS wordt 
deze wedstrijd verreden en dat be-
tekent dat de, door de KNHS gewij-
zigde, reglementen de organisatie In 
Stap en Draf dwong op zoek te gaan 
naar een andere aanrij-route naar het 
evenemententerrein de Hietmaat. De 
organisatie hoopt dat de omliggende 
bedrijven op het industrieterrein de 
Winkelskamp ook tevreden zijn met 

de oplossing die gevonden is; de oude 
oprit is in ere hersteld. 
Dank zij deze bedrijven, sponsoren 
en de bereidwillige medewerking 
van de eigenaren en gebruikers van 
de gronden voor Dressuur en Veteri-
naire Controle is het weer mogelijk 
gebleken om ook voor de 25e keer 
een  wedstrijd neer te zetten die door 
menners uit heel het land gewaar-

deerd wordt. 
Er zijn medewerkers/vrijwilligers, le-
den en niet-leden, die zich al meer 
dan 25 jaar inzetten voor de vereni-
ging naast dat er zich onder de deel-
nemers menners bevinden die al heel 
veel keren in Hengelo op de startlijst 
stonden.
De organisatie zorgde voor een mooie 
foto van elke deelnemer op het on-
derdeel Vaardigheid als herinnering 
aan deze 25e SMW, naast een emmer 
met logo. Met de emmer bedankte 
men ook vooral de medewerkers en 
vrijwilligers voor hun inzet, want 
samen is het mogelijk een dergelijk 
evenement te organiseren.

Uitstekend menweekend In Stap 
en Draf

Hengelo - Menvereniging In Stap en Draf ziet terug op een uitstekend 
menweekend, 11 en 12 oktober, waarin de 25ste Samengestelde Men-
wedstrijd plaats had. Eén flinke bui op zaterdagavond, die 20 km ver-
derop ontaarde in een windhoos, en voor de rest een beetje mist maar 
met vooral veel zon. Na 3 jaar heel slecht weer was men daar ook he-
lemaal aan toe.

Aanspanning 3146 is Frank Bolt uit Wijhe (lid van de vereniging) met vader Dick als groom.

Volop geroezemoes, groepjes die 
aan tafel zitten of juist relaxt aan de 
bar geleund staan, nippend aan een 
Hugo en genietend van de luxe hap-
jes. Dat was in een notendop de sfeer 
maandagmiddag 13 oktober bij het 
Meestershuis. Eigenaren van B&B’s 
en campings uit de omgeving waren 
door René uitgenodigd voor een in-
formele borrel om hen te bedanken 
voor de vele gasten en toeristen die 
op advies van hen bij het Meesters-
huis terecht kwamen voor een hapje 
of drankje.   

Geslaagde startperiode
René Jak: ”Op 1 maart ben ik begon-
nen met het Meestershuis. Na ruim 
een half jaar kan ik tevreden terugkij-
ken op een geslaagd zomerseizoen. In 
de startperiode kwamen er opvallend 
vaak gasten die door eigenaren van de 
B&B’s en campings erop geattendeerd 
waren eens bij het Meestershuis een 
hapje te gaan eten. Voor mijn gevoel 
zijn alle campings en B&B’s die bij de 
VVV aangesloten zijn wel een keer 
genoemd en daarom wilde ik hen 
via deze weg bedanken.“ De opkomst 
was goed en aan de gezelligheid en 
positieve reacties te merken, hadden 
de gasten het erg naar hun zin. 

De genodigden waren volop met el-
kaar in gesprek onder het genot van 

een hapje en drankje. René Jak wilde 
daarom niet teveel van hun tijd in 
beslag nemen, maar nam toch even 
kort het woord. Zoals het een echte 
bovenmeester betaamd, werd de aan-
dacht gevraagd middels een ouder-
wetse schoolbel.
René heette de aanwezigen welkom 
en was zichtbaar blij met de goede op-
komst: “Bij de start van het Meesters-
huis was ik van plan langs ieder van 
jullie bedrijven te gaan, hier ben ik 
helaas niet aan toe gekomen. Daarom 
ben ik blij jullie vandaag hier in het 
Meestershuis te mogen ontvangen.”. 

Voor en door elkaar
René vertelde verder kort over de 
verschillende activiteiten en arran-
gementen die het Meestershuis aan-
biedt, waaronder ‘de Wandelmees-
ters van Vorden’. De ‘wandelende 

allesweters’ Harry en Joop laten de 
mooiste plekjes van Vorden zien, 
uiteraard aangevuld met de nodige 
wetenswaardigheden en historische 
verhalen. Op facebook heeft de Wan-
delmeester zijn eigen pagina www.
facebook.com/wandelmeestervanvor-
den.
Verder geeft René aan dat de geno-
digden welkom zijn om promotiema-
teriaal zoals folders van de B&B’s en 
campings achter te laten, hiervoor zal 
speciaal een plek ingericht worden 
binnen het Meestershuis. Andersom 
wordt dat natuurlijk ook gewaar-
deerd. Voor en door elkaar; het kan 
een ieder klandizie opleveren, zoals 
het Meestershuis zelf ondervonden 
heeft. 
Meer informatie over Grand Café het 
Meestershuis, zie de website: 
www.hetmeestershuis.nl.

Goede opkomst informele maandagmiddagborrel

Bovenmeester bedankt eigenaren B&B’s 
en campings
Vorden - Het was een drukte van 
belang in de serre van het Mees-
tershuis op maandagmiddag 13 
oktober. Van 17.00 tot 18.30 wa-
ren eigenaren van B&B’s en cam-
pings uit de buurt door René Jak 
van het Meestershuis uitgenodigd 
voor een informele borrel. Hier 
was veel gehoor aan gegeven.

Wil je niet mensen laten schrikken, 
maar juist zelf lekker griezelen? Dat 
kan! De jongerengroep ‘Voor Jonge-
ren, Door Jongeren’ (VJDJ) organi-
seert namelijk op 31 oktober een su-
per spannende Halloween Kids Night. 
Met een begeleider maak je met een 
groepje een tocht door een zeer don-
ker, griezelig bos. 
De start is vanaf de Oude Borculose-
weg 10 in Warnsveld. Voor jongeren 
van tien tot en met twaalf jaar is de 
griezeltocht van 20.00 tot 21.30 uur. 
Jongeren van dertien tot en met zes-
tien starten om 22.00 uur en worden 
rond middernacht terug verwacht. 
De kosten bedragen bij voorverkoop 

3 euro en aan de kassa 4,50 euro.
Voor je ouders is er de mogelijkheid
om op de startlocatie te blijven. Er is
koffie aanwezig en voor eten en drin-
ken voor jou wordt gezorgd. Je mag
verkleed komen, maar dat hoeft niet.
Trek in ieder geval niet je beste kle-
ren en schoenen aan!
Voor informatie en/of kaarten kun je
terecht bij Pascal ten Pas, tel. 06 – 53
61 49 85. Zie ook de flyers bij winkels
en verenigingen voor meer verkoop-
punten.
VJDJ hoopt dat je ook van de (grie-
zel)partij bent op vrijdag 31 oktober
a.s. aan de Oude Borculoseweg 10 in
Warnsveld!

Kom griezelen in het donkere bos!

Jongerengroep VJDJ 
organiseert Halloweenavond
Vorden - Nog maar even en Halloween staat weer voor de deur. Hallo-
ween komt van ‘All Hallows Eve’ dat Allerheiligenavond betekent. De
avond vóór Allerheiligen dus, 31 oktober, waarop in steeds meer plaat-
sen griezelig verklede kinderen langs de deur gaan en in ruil voor het
laten schrikken van de bewoner een snoepje krijgen.

Voor een folder, meer informatie 
of een overzicht van alle (regionale) 
geheugenspreekuren kunt u contact 
opnemen met mevrouw M. Bannink, 
telefoon: (0575) 58 24 50. Op het ge-
heugenspreekuur kan men zonder 
afspraak en zonder verwijzing van de 
huisarts terecht. In een persoonlijk 
gesprek beantwoordt een deskundige 
uw vragen. De vragen kunnen gaan 
over uzelf maar ook bijvoorbeeld 
over uw partner of één van uw ou-
ders. Indien van toepassing kan een 
korte geheugentest afgenomen wor-
den. Het gesprek wordt afgerond met 
een vrijblijvend advies. Elke bezoeker 
krijgt een boekje met geheugentips.

Waarom het geheugenspreekuur?
Iedereen vergeet wel eens een naam 
of waar de sleutels zijn gebleven. 
Jongeren maken zich daarover geen 
zorgen, maar ouderen denken bij 

zo’n gebeurtenis al snel aan demen-
tie. De vraag of er sprake is van ge-
wone vergeetachtigheid, ouderdoms-
vergeetachtigheid of dementie komt 
om de hoek kijken. Dit kan veel on-
zekerheid met zich meebrengen en
mogelijk zelfs leiden tot het ontstaan
of een toename van de (lichamelijke)
klachten. 
Veel ouderen met zorgen over hun
geheugen stappen niet of te laat naar
de huisarts of een andere hulpverle-
ner. Men vindt het moeilijk om het
onderwerp aan te snijden of meent
dat er aan geheugenklachten wei-
nig te doen is. Dat laatste is echter
vaak onjuist. Vergeetachtigheid kan 
veel verschillende oorzaken hebben
zoals somberheid, een lichamelijk 
probleem of overbelasting doordat
men zorgt voor een ander. Door niet
over geheugenklachten te praten kan
men zich onnodig ongerust maken of
te lang rondlopen met een probleem
dat mogelijk verholpen zou kunnen 
worden. 
Op het geheugenspreekuur heeft 
men de tijd en de deskundigheid om
een eerste inschatting te maken wat
de oorzaak van de geheugenklachten
zou kunnen zijn en of verdere hulp 
nodig is. Heeft u dus geheugenklach-
ten (of aanverwante problemen zoals
angst, gepieker, concentratieproble-
men of somberheid) óf heeft u in de
naaste omgeving iemand met derge-
lijke problemen én wilt u er meer
over weten: bezoek het geheugen-
spreekuur!

Voor inwoners van Vorden en omstreken 

Geheugenspreekuur Vorden
Vorden - Op dinsdag 28 oktober 
wordt van 10.00 tot 11.00 uur een 
geheugenspreekuur gehouden 
in het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6 in Vorden. Dit geheu-
genspreekuur is bedoeld voor 
mensen van 55 jaar en ouder in 
Vorden en omstreken, die vragen 
hebben over hun geheugen of 
over andere klachten zoals pie-
keren, concentratieproblemen of 
somberheid. Het bezoek aan het 
geheugenspreekuur is gratis. Ie-
dere bezoeker krijgt een persoon-
lijk gesprek.

In informele en gemoedelijke sfeer 
worden korte verhalen en gedichten 
voorgedragen, met pauzes voor koffie 
of een drankje. Het zijn humorvolle, 
luchtige verhalen, maar soms met 
een serieuze kern.
Het begint om 20.00 uur, tot die tijd 
kan men binnenkomen via de voor-

deur, na die tijd via de achteringang
rechts (om niet te veel te storen).
De toegang is gratis. Men hoeft niet
per se de hele avond bij te wonen, in-
en uitlopen kan. De eindtijd ligt rond
22.30 uur. Het belooft een gezellige
bijeenkomst te worden die toch niet
snel vergeten zal worden.

Verhalenavond
Vorden - Dat je voor een avondje uit niet altijd ver hoeft te reizen en
veel moet betalen, laat Cultuurfonds Vorden zien op vrijdag 24 ok-
tober. Op deze avond kan men bij eetcafé De Slof een voorleesavond
bijwonen van Lochemer, Albert Buitenhuis.
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Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl   

Reageren op een artikel?
www.CONTACT.nl

5,95
4,45

5,15

5,20

5,90

Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113
7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

Een kleine beurt
& 

APK vanaf € 75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

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

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

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

0575 - 84 57 17 info@rbmwonen.nl www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  Oversluiting hypotheek?

Voor al uw woning taxaties kunt u bij RBMWONEN
terecht!

Gevalideerde woning taxatie vanaf € 249,- (excl BTW). 

Herfstvakantie 
actie: 

Alabastine 
voorstrijk 
20% KORTING
DECO HOME 
HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo Gld.
www.harmsenvakschilders.nl 

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding OKTOBER

OKTOBER WOONMAAND: 
PVC vloer, toplaag 0.7 mm, 

compleet gelegd incl. egaliseren 
Nu: € 54,95 per m2 

Diverse raamdecoraties uit onze 
huiscollectie: 25% korting.



Van de overgebleven 4 wedstrijden 
mag de wedstrijd met het slechtste 
resultaat worden weggestreept. Er 
blijven dus 3 wedstrijden over die 
meetellen voor de einduitslag. Het 
bleef spannend tot en met het eind-

signaal van de laatste wedstrijd. Rob
Golstein en Wim Vreeman maakten
beide kans op de eindoverwinning.
Uiteindelijk had Rob  de beste papie-
ren in handen en daardoor Kampioen
vrije hengel competitie 2014.

Uitslag vrije hengelcompetitie
1. Rob Golstein
2. Wim Vreeman
3. Wim Bulten
4. Barry Wassink
5. Marcel Dekkers
Alle deelnemers bedankt voor de 
sportiviteit en gezelligheid.

HSV De Snoekbaars Vorden

Rob Golstein Kampioen vrije
hengelcompetitie 2014
Vorden - Op zaterdagmiddag 18 
oktober is de laatste onderlinge 
wedstrijd gevist in de categorie 
vrije hengelkeus. In totaal zijn er 
5 wedstrijden gevist. Helaas heb-
ben ze de 4e wedstrijd vanwege 
onweer vroegtijdig moeten sta-
ken.

Ratti kreeg in de eerste helft genoeg 
mogelijkheden om de score te ope-
nen. Nadat Ratti kans na kans onbe-

nut liet was het Rietmolen dat vlak 
voor rust toesloeg, uit een vrije trap
werd de 1-0 binnen geschoten.

Na de thee was er van voetbal nau-
welijks nog sprake. In een tweede 
helft, waarin er meer werd gepraat
dan gevoetbald, wist Rietmolen nog 
1 keer te scoren. Daarmee zette ze de
2-0 eindstand op het scorebord. Voor
Ratti is vooral de tweede helft er één
om snel te vergeten. Om bovenin mee
te kunnen blijven doen, zal het in de
komende wedstrijden aanzienlijk be-
ter moeten.

Ratti loopt tegen eerste 
nederlaag aan
Kranenburg - Nadat Ratti de eer-
ste vier wedstrijden van het sei-
zoen ongeslagen was gebleven 
ging het mis tegen Rietmolen. 
Op sportpark De Wieken verloor 
Ratti de wedstrijd tegen Rietmo-
len met 2-0. Vanaf het begin van 
de wedstrijd liet Rietmolen zien 
goed te kunnen voetballen. Tot 
grote kansen kwamen de gasthe-
ren echter niet.

Midden Veluweshow Apeldoorn
Hoenders:
Wyandotte: H. Berenpas 2xG

Dwerghoenders:
Wyandotte: H. Berenpas 1xZG, 2xG

Konijnen: 
Witte Nieuw Zeelander: H. Bolwien-
der 1xZG, 2xG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 

1xF, 2xZG
Hollander: E.Jansen 4xZG

Diepenheim
Dwerghoenders:
Wyandottekriel: H.G. Nijhof 2xZG,
2xG

Konijnen: 
Vlaamse Reus: H. Hammink 1xF,
3xZG, 1xG
Wener: H.J. Nijenhuis 3xF, 1xZG
Kampioen konijnen: H.J. Nijenhuis

P.K.V. Nieuws
Vorden - Uitslagen PKV.

Het laag geklasseerde SHE opende de 
wedstrijd vrij fel met de nodige druk 
vooruit. Dit leek voor Sociï nogal 
een verrassing te vormen en het liet 
zich daardoor nogal terugdringen 
door SHE. Toch had het binnen een 
minuut ook al 1-0 kunnen staan als 
er iemand mee was gelopen om een 
voorzet van Kevin Esselink voor het 
doel binnen te werken. Verder leek 
Sociï overrompeld door het aanval-
lende spel van de gasten, het kwam 
onder meer goed weg bij een scrim-
mage voor het doel van Henry Vree-
man. 
Na ruim een kwartier was het we-
derom gevaarlijk in de zestien van de 
Wichmonders na een vrije trap. Al-
hoewel er gevlagd werd voor buiten-
spel, mocht het spel doorgaan waarop 
de bal werd ingekopt door een speler 
van SHE. De bal die in het doel leek te 
belanden werd door Hans Vleemingh 
uit de kruising gehaald. Op zich een 
goede actie, ware het niet dat het on-
reglementair was. Vleemingh haalde 
de door ‘Gerrit Borgman Klauwver-
zorging’ gesponsorde bal met zijn 
hand uit het doel. De scheidsrechter 
had geen andere keus dan een rode 
kaart en een strafschop die werd be-
nut; 0-1. 
Bij Sociï was men ervan overtuigd dat 
er ook met 10 man van SHE gewon-
nen kon worden en het pakte het 
dan ook goed op met aanvallend spel. 
In de 25e minuut stelde Kevin Esse-
link orde op zaken met een mooie 
afstandspegel na een kort genomen 

corner; 1-1. Tien minuten later liet 
Esselink ook de 2-1 aantekenen nadat 
hij fraai was diep gestuurd door Ray-
mon Golstein. Ondanks dat Esselink 
nog uitgleed kreeg hij voldoende tijd 
om de bal vanaf de zestien binnen te 
tikken. In het vervolg van de eerste 
helft had Sociï nog twee opgelegde 
kansen maar deze werden gemist 
door Gert-Jan Loman en Esselink.
Sociï deed zich de thee in de rust goed 
smaken en kreeg er kennelijk nieuwe 
energie van. Na twee minuten mocht 
het een vrije trap nemen op de rand 
van de zestien die onberispelijk door 
Stefan Roording in de verre hoek 
werd gejaagd; 3-1. Gert-Jan Loman 
deed even later hetzelfde met een 
vrije trap recht voor de goal, dit schot 
ging fraai via de paal in het doel; 4-1. 
Na een uur spelen was het wederom 
raak voor Sociï toen Kevin Esselink op 
rechts opstoomde en de bal voor het 
doel trok. De mee opgekomen Bouke 
van Dijk kon de bal bij de eerste paal 
miraculeus binnen glijden en liet de 
5-1 aantekenen. 

Een minuut later was het weer de 
beurt aan SHE dat via een aanval op 
rechts de 5-2 binnen werkte. Weer 
drie minuten later mocht Sociï jui-
chen toen Daan Loman een penalty 
binnenschoot die Kevin Esselink ver-
diend had. Laatst genoemde zorgde 
weer vijf minuten later met zijn der-
de treffer voor de 7-2 op aangeven van 
Roy Eulink. In de 85e minuut was het 
weer aan SHE om wat terug te doen 

over rechts; 7-3. Vervolgens zorgden 
Daan Loman (assist Jasper Kamphuis) 
en Dubaern Besseling (assist Daan Lo-
man) nog voor de 8-3 en 9-3 voor de 
tien van Sociï. Jasper Kamphuis kreeg 
in blessuretijd nog de kans om met 
een penalty de 10e treffer voor Sociï 
te noteren. Hij bracht de makers van 
het scorebord niet in verlegenheid 
door de bal naast te schieten. Het 
bleef bij de maximale negen treffers 
die op het scorebord passen, eind-
stand 9-3.
Omdat de wedstrijd van vandaag 
vooruit werd gespeeld hoeft Sociï het 
aankomende weekend niet in actie te 
komen. Op 2 november zal Sociï weer 
in de competitie aantreden bij Klein 
Dochteren, aanvang 14.00 uur. Op 
dinsdag 21 oktober speelt Sociï om 
de Achterhoekcup uit bij Eerbeekse 
Boys (20.00 uur).

Uitslagen zondag 19 oktober
Sociï 1 – SHE 1; 9-3
EDS 2 – Sociï 4; 2-2

Programma dinsdag 21 oktober
Eerbeekse Boys 1 – Sociï 1, 20.00 uur 
(Achterhoek Cup)
Programma zaterdag 25 oktober
DZC ’68 D8 – Sociï D1
Sociï E1 – FC Eibergen E2
Sociï E2 – Keijenburgse Boys E1
Ulftse Boys ME1 – Sociï ME1
Sociï F1 – SV Basteom F4

Programma zondag 26 oktober
Sociï 1 (vrij)
Sociï 2 – HC ’03 3
Sociï 3 – SCS 1
Voorst 4 – Sociï 4
EGVV 3 – Sociï 5
Zelhem VR1 – Sociï VR1

Tien van Sociï te sterk voor SHE
Wichmond - Sociï moest in het inhaalweekend een wedstrijd vooruit 
spelen tegen SHE. De gasten vieren het komend weekend hun 75-jarig 
jubileum en hebben dan geen gelegenheid om een wedstrijd te voet-
ballen.

Maar liefst 32 oud-leerlingen waren 
aanwezig, te weten: Henk Voskamp, 
Ans Weevers, Diny Bargeman, Juf 
Nijhof, Hans Oosterink, Jan Korneg-
oor, Hermien Winkel, Willeke Jee-
ninga, Erna Kuiper, Renske groot Jeb-
bink, Gerrie Wentink, Gosselink, Hel-
een groot, Enzerink, Adriaan Eskes, 
Anneke ter Beest, Harrie Kettelerij, 
Ina Gotink, Betsy groot Obbink, Anja 
Wullink, Wilma Leunk, Jan Denkers, 
Beppy Pardijs, Jeannette Ottens, Joke 
Rietman (niet op foto), Chris Hissink, 
Wilma Rietman, Hennie Reindsen, 
Dick Vlogman, Bertus Pellenberg, 

Erna ten Have, Han ten Have en Bert 
Wagenvoort.

Terug op school
Er werd verzameld bij café de Her-
berg, waarna de groep richting school 
Het Hoge ging voor een rondleiding. 
Natuurlijk moesten er een paar foto’s 
gemaakt worden in de school en op 
het schoolplein, het is tenslotte best 
bijzonder om na 50 jaar weer even 
terug te zijn op je oude basisschool. 
Misschien jammer voor de groep dat 
het oorspronkelijke gebouw, ‘hun’ 
school Het Hoge, er niet meer staat, 

maar wellicht ook leuk om te zien 
hoe de huidige, vernieuwde basis-
school eruitziet. 

Fotopresentatie 
Na de rondleiding was er een prach-
tige fotopresentatie te zien, gemaakt 
door één van de oud-leerlingen. Fo-
to’s van vroeger, maar ook recente 
foto’s en natuurlijk de jaarlijkse klas-
senfoto’s passeerden de revue. Dit 
bracht vele herinneringen met zich 
mee, wat weer voor veel gespreksstof 
zorgde. Aan het eind van de middag 
keerde de ‘klas’ terug naar café de 
Herberg waar zij genoten van een 
heerlijk buffet. Daarna was er nog 
alle tijd om na te praten onder het ge-
not van een borrel. En dit gebeurde, 
tot in de late uurtjes...

Groep 1 uit 1964 viert reünie

Na 50 jaar weer even terug op 
basisschool Het Hoge

Vorden - Het is 1964, de zomer is ten einde en er breekt een spannende 
dag aan...de eerste schooldag op basisschool Het Hoge, ‘de School met 
den Bijbel’. Afgelopen zaterdagmiddag 18 oktober kwam een deel van 
groep 1 (van 50 jaar geleden) bijeen voor een reünie.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Ook in Vorden wordt weer meege-
daan. Zondag 26 oktober start de 
actie in de Christus Koning Kerk, de 
Gereformeerde Kerk en de Dorpskerk 
(Actie4Kids). Maandag 27 oktober op 
de scholen: de Kraanvogel, de Vorde-
ring en Het Hoge (eduKans schoen-
maatjes). Zondag 9 november wordt 
de actie afgesloten in een Raad van 
Kerkendienst in de Gereformeerde 
Kerk, aanvang 10.00 uur. De voor-
ganger zal zijn dhr. T. ten Bruin uit 
Harfsen. Veel kinderen zullen ook 

mee doen in deze dienst, o.a. van
het Schoenendoos Kinderkoor onder
leiding van Piet Piersma. Er is oppas
voor de allerkleinsten.

Wilt u ook meedoen aan deze actie
door een schoenendoos te versieren
en vullen met toiletartikelen/school-
spullen/speelgoed of heeft u speel-
goedknuffels over? Bel dan gerust
0575-553761 (Christien Stokkink). 
Meer informatie: www.actie4kids.org
en schoenmaatjes.edukans.nl.

Schoenendoosactie 2014
Vorden - Met dit thema gaat de landelijke, jaarlijkse Schoenendoosac-
tie van start. Dit jaar bestaat de actie 20 jaar! En helaas is deze actie
nog steeds broodnodig. Ook nu nog leeft 1 op de 2 kinderen wereld-
wijd in armoede. Kinderen die vaak nog nooit een cadeautje hebben
gehad. Jong en oud kunnen, door het vullen van een schoenendoos,
laten zien dat er iemand is op de wereld, die aan hen gedacht heeft.

Aanvang 14.30 uur tot ongeveer 
16.45 uur, waarna de broodmaal-
tijd wordt geserveerd. Plaats: 
Ludgerusgebouw te Vierakker. 
Alle senioren uit Vierakker-
Wichmond en omgeving die zin 
hebben in een gezellige middag 

worden van harte uitgenodigd. 
Voor deelname aan de brood-
maaltijd wordt u vriendelijk ver-
zocht zich zo spoedig mogelijk op 
te geven bij het bestuur: telefoon-
nummer 0575-547930 of 0575-
441743.

Seniorensoos Vierakker-
Wichmond
Vierakker/Wichmond - Zaterdag 25 oktober is weer de jaarlijkse 
broodmaaltijd. Deze keer voorafgegaan door De Bouwmeisters, 
het muzikale duo uit Halle. Zij brengen een keur van liedjes, 
zelfgemaakt en uit de oude doos, en begeleiden zichzelf hierbij 
op gitaar en soms op mondharmonica. De liedjes worden met 
de nodige humor aan elkaar gepraat in het Achterhoeks dialect.



WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL

SLIMBELLY
CHALLENGE

  

Start voor 27 oktober

Bereik in 6 weken jouw doel!

Prijs inclusief € 79,00 
voor 6 weken! 

AeroFitt leden € 49,00 

- 6 cm+ 6 cm

LET OP: NOG EEN BEPERKT 
AANTAL PLAATSEN BESCHIKBAAR!

> Min. 6 cm in 6 weken tijd!
> Inclusief voedingsbegeleiding
> Inclusief metingen
> 2 tot 3 x per week trainen 
   met de Slimbelly

Aanmelden kan tot 27 oktober via 
hengelo@aerofitt.nl of bellen naar 0575 46 50 01

25%
KORTING
RAAMDECORATIE

De gehele 
oktober-

woonmaand

Actieprijs inclusief leggen en egaliseren 
van € 64,95 voor slechts € 54,95 per m2

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Multishade

• Verticale Jaloezieën
• Horizontale Jaloezieën
• Houten Jaloezieën
• Duette & Plissé

3 mm totale dikte 

met een toplaag 

van 0.7 mm

PVC
ACTIE

Register
Het meest
natuurlijk

 Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84
Ruurlo - Dorpsstraat 27 - Tel. (0573) 45 31 93Volg ons nu ook op facebookwww.spannevogel.nl

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo gld, Tel: 0575 46 19 96

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 13.30-18.00 uur
Dinsdag: 09.00-18.00 uur
Woensdag: 09.00-18.00 uur

Donderdag: 09.00-20.00 uur 
Koopavond!!
Vrijdag: 09.00-18.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur

NIEUW bij Roozegaarde 
Sport & Mode:

VAN BOVEN TOT ONDERGOED

*

* Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! 
Combineren uit verschillende TC TEN CATE collecties 
mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde seizoens-
collecties. Het laaggeprijsde product is GRATIS.

Deze actie loopt van 20 oktober t/m 3 januari 2015

Kom gerust eens binnen en laat u verrassen 
door het aanbod die wij u bieden!

Eindelijk weer herfst!
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Het evenement was ten behoeve van het 
Richard Krajicek Foundation. Op zater-
dag werd het door Krajicek zelf geopend 
en vond er een veiling plaats. ’s Zondags 
waren er shows en mooie standhouders 
op allerlei gebied. Martine: “Ons team 
heeft een show neergezet, waarin we 
onszelf presenteerden, zoals we dage-
lijks met veel passie ons mooie beroep 
uitoefenen. Rita Oldenhave zong live 
en onze eigen klanten liepen als mo-
del, waardoor het een spetterend geheel 
werd met als afsluiting een bruidspaar 

met kinderen, dat doet het altijd goed. 
Tot slot was er een toost met champag-
ne.”

Wilt u kennismaken met dit enthousi-
aste team en meegenieten van de mooie 
dingen die ze te bieden hebben, kom 
dan gezellig aan bij Martine Hair+ Beau-
tysalon. Zij zorgen ervoor dat u zich 
van binnen en buiten mooi zult voelen. 
Want wat zij wensen in deze roerige tijd 
is mooie, blije en gelukkige mensen te 
zien!

Martine Hair + Beautysalon 
aanwezig bij Klasse! Event
Hengelo - Op zondag 21 september vond het Klasse! 2014 Event plaats in 
Schouwburg Amphion in Doetinchem, hèt luxe lifestyle event voor Oost-
Nederland. Daarbij was Martine Hair + Beautysalon aanwezig en dat had 
vele positieve reacties tot gevolg. Veel aanwezigen wisten niet dat in een 
klein dorp als Hengelo een salon met zo’n uitstraling was, die ook nog zo’n 
professionele show kon neerzetten! Martine kon hierdoor Hengelo op de 
kaart zetten. Ze heeft het dorp willen promoten en laten zien wat de onder-
nemers doen en wie het zijn.

Ideaal kent al een lange geschiedenis 
in het maken van dialectprogram-
ma’s, want al in de beginjaren was 
Erik Tuenter met dialect in de weer 
met z’n Smoks Hanne Café. Later 
werd het programma overgenomen 
door Martin Scheffer, die het terug-
bracht tot het draaien van muziek 
met dialect teksten. Nu ruim 5 jaar 
geleden kwam Gerbert Abbink, zelf 
verhalenschrijver, buutredner en 
fervent liefhebber van dialecten in 
het algemeen en het Achterhoekse 
dialect in het bijzonder, toevallig in 
contact met Radio Ideaal. Hij kreeg 
de vraag voorgelegd of hij geen dia-
lectprogramma wilde gaan maken. 
Op zich trok hem het idee wel aan, 
maar als ouder wordende Zelhem-
mer schrok hij van de techniek, die 
komt kijken bij een radio-uitzending. 
Jan Wolsink, toenmalig voorzitter 
van Ideaal en zelf programmamaker, 
wilde hem wel wegwijs maken in de 

techniek en de eerste proefuitzendin-
gen werden gemaakt.

Radiovirus
Die eerste proefuitzendingen heb-
ben de ‘ether’ nooit gehaald, maar 
het radiovirus had Gerbert wel te 
pakken. Hij had daarbij een bepaald 
‘format’ in z’n hoofd en toen de 
proefopnames beter werden, werd 
besloten om op een vast tijdstip 
(zondagmorgen van 11.00 tot 12.00 
uur) te gaan uitzenden. Jan Wolsink 
bleef Gerbert ondersteunen, omdat 
de techniek een stap te ver bleek 
voor Gerbert. Het team werd verder 
aangevuld met Erna Evers, die jin-
gles en verhalen inspreekt en sinds 
april 2013 maakt ook Jan Saalmink 
deel uit van het Ideaal Dialect Team. 
Luisteraars denken wellicht dat de 
uitzendingen ‘live’ worden ingespro-
ken, maar dat is niet zo. Op vrijdag-
ochtend komt het team bijeen om de 

uitzending van de zondag een week 
later in elkaar te zetten. Zitten er 
onderdelen in waarop de luisteraars 
kunnen reageren, dan zit Gerbert 
tijdens de uitzending in de studio 
om de telefoontjes te beantwoorden. 
Het ‘format’ staat (met kleine aanpas-
singen) al vanaf de eerste uitzending 
vast. ‘Amparte weurde’ (de beteke-
nis van Achterhoekse woorden), ‘Op 
de Proatstoel’ (verhalen van bijzon-
dere mensen), de limerick (onder an-
dere van Henk uut Darp en Gerbert 
schreef zelf limericks voor alle 44 
dorpen en buurten van de gemeente 
Bronckhorst), spreuken en gezeg-
den. Deze items worden gelardeerd 
met dialectmuziek, niet alleen uit 
de eigen regio, maar uit alle wind- 
en dialectrichtingen van Nederland. 
Met Omroep Friesland heeft Ideaal 
Dialect een speciale band, tot stand 
gebracht door Gerbert’s zus, die in 
Leeuwarden woont.

Jubileumuitzending
De jubileumuitzending op zondag 
26 oktober zal in het teken staan 
van een terugblik op vijf jaar Ideaal 
Dialect. De muziek zal bestaan uit 
opnames die Radio Ideaal in de stu-
dio maakte van gasten van het pro-
gramma, waarbij ook het interview 
met de gasten wordt herhaald. Ver-
der natuurlijk de vaste items, maar 
ook een eerbetoon aan (de inmiddels 
overleden) Hulzer Willem met z’n 
mooie verhalen en karakteristieke 
stem. Ook de eigen opnames met Dik 
van Altena, schrijver van enkele van 
de grootste hits van Henk Wijngaard, 
maar ook van vele mooie nummers in 
het dialect, zullen herhaald worden. 
Voor de toekomst hebben Gerbert en 
z’n team nog ideeën genoeg. “Dialect 
blijft nog steeds een belangrijk on-
derdeel van onze cultuur. Neem het 
boek dat deze zomer door de Feestfa-
briek (Zwarte Cross) werd uitgegeven, 
het festival ‘Platgespöld’ en het Ach-
terhoeks dictee, allemaal tekenen dat 
ons dialect springlevend is en daar 
maken wij graag reclame voor.”

Jubileumuitzending Ideaal Dialect

Zelhem - Een gesprek met de makers van Ideaal Dialect wordt al snel 
een bonte verzameling aan verhalen en ontmoetingen met schrijvers, 
muzikanten en verhalenvertellers. Allemaal artiesten die door het en-
thousiasme van de makers dan ook graag naar de studio in Zelhem 
komen om hun creatieve handelingen te laten vastleggen of om hun 
nieuwste verhaal of cd te promoten.

Dit jaar willen ze ook weer een pakje 
sturen aan de bejaarden die in het ou-
de ziekenhuis in Ocna Mures wonen, 
waar de jongerenwerkgroep afgelo-
pen zomer ook wat activiteiten heeft 
gedaan. Naast de mutsen, sjaals, trui-
tjes en sokken is men op zoek naar: 
knuffels, tandenborstels, tandpasta, 
pennen, kleurtjes, schriften en ander 
klein speelgoed voor de kinderen. 
Denk voor de bejaarden aan: sokken, 
panty’s, pyama’s, shampoo, zeep, 
handdoeken, deo, tandpasta, borstels 
ed. Ook kaarsen zijn zeer welkom. 
Alle spullen kunnen worden inge-
leverd op de “kleding-inlever-dag”, 
maandagavond 3 november  tussen 

18.30 en 20.00 uur bij Jochemsen,
Gietelinkdijk 4, of bij Jo Lubbers Zui-
velweg 18 of Hermien Hiddink a/d 
Vordenseweg 58 in Hengelo Gld. 
Natuurlijk gaat de normale inzame-
ling gewoon door van kleding, de-
kens, lakens, huishoudtextiel, brei-
wol, schoenen en medische zaken als
incontinentiemateriaal. Aflevering-
adres is Gietelinkdijk 4 te Hengelo.
Standaard is de inzameling op de 1ste
en de 3de maandag van de maand,
uitsluitend tussen 18.30 en 20.00 uur.
Voor informatie over andere speciale
en bruikbare zaken graag vooraf even
contact opnemen met Geert Hiddink
/ tel. 0575 - 46 2238.

Extra inzameling 
kerstpakketten voor Roemenië
Hengelo - Begin december vertrekt er weer een vrachtauto met de
kerstpakketten, kleding en schoolmeubeltjes naar Ocna Mures en
Toplita in Roemenië. Net als voorgaande jaren willen we ook dit jaar
kinderen en bejaarden in Roemenië weer verrassen met een kerstat-
tentie. Om leuke pakjes te maken zijn er veel spulletjes nodig, daarom
ook dit jaar weer een oproep voor spulletjes.

Pas sinds 1974 laat Bhutan mondjes-
maat toeristen binnen. Relatief wei-
nig Nederlanders hebben tot nu toe 
het land bezocht. Het verlangen van 
de koning van Bhutan is niet dat de 
Bhutanen zo veel mogelijk produ-
ceren en zo rijk mogelijk worden, 
maar dat ze gelukkig zijn. Er is zelfs 
een ministerie, genaamd Het Minis-
terie van Bruto Nationaal Geluk. 
In zijn lezing, ondersteund met 

prachtige foto’s, vertelt Frits van Do-
deweerd over zijn belevenissen tij-
dens deze reis. U krijgt ook nog een
kleine culinaire verrassing. 
De lezing wordt gehouden op woens-
dag 29 oktober van 19.30-21.00 uur
in bibliotheek Doetinchem. Deelne-
men aan de lezing is gratis. Inschrij-
ven kan via de website van de biblio-
theek: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl.

Lezing Bhutan door  
Frits van Dodeweerd
Doetinchem - Frits van Dodeweerd geeft een lezing over zijn reis naar
Bhutan in de Doetinchemse bibliotheek. Bhutan is een Boeddhistisch
koninkrijkje ter grootte van Zwitserland in de Himalaya, ingebed 
door de buurlanden Nepal, Tibet, India en China.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

Eindelijk weer herfst!

 stappenkuur stappenkuur33
ge

T.W.V. E 19,95

Maak nu 
een afspraak voor een

SINT MICHIELSSTRAAT 2B, 
7255 AP HENGELO GLD, T: 0575 465715 

EMAIL: INFO@MARTINEHAIRENBEAUTY.NL  
WWW.MARTINEHAIRENBEAUTY.NL

klasse behandeling

GRATIS

MEER GLANS MEER VOLUME MEER HAAR 

*

* Geldig in de maanden oktober en november 2014.

Maak gebruik 
van onze 

stapelkortingen!

verschillende 
producten

hoge kortingen!



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

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur,

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken:
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 43, 21 oktober 2014

Het jaar nadert z’n einde. Het is dus 
weer tijd voor de gemeentelijke 
begroting. In de begroting zijn de 
activiteiten opgenomen die de 
gemeente al uitvoert en activiteiten 
die de komende tijd op stapel staan, 
inclusief hun kostenplaatje. Wat doet 
de gemeente op het gebied van zorg 
en welzijn en wat kost dat, hoeveel 
geld steken we in onderwijs, welk 
bedrag is gereserveerd voor het 
onderhoud aan wegen, openbaar 
groen etc. De begroting is opgesteld 
door het college van b en w. Daar-
mee is deze nog niet definitief. De 
gemeenteraad moet de begroting 
vaststellen en kan nog wijzigingen 
aanbrengen. Op 6 november a.s. 
behandelt de gemeenteraad de 
begroting 2015 en de meerjarenbe-
groting die een doorkijk geeft naar 
2018. De openbare vergadering 
begint om 17.00 uur en is in de raad-
zaal van het gemeentehuis. Zoals 

voor iedere raadsvergadering geldt, 
bent u ook bij de vergadering van 6 
november van harte welkom! U kunt 
de vergadering ook vanuit huis live 
via onze website volgen.

Gemeenteraad vergadert op 29 oktober 
en 6 november over begroting 2015

B en w van Bronckhorst

Voorafgaand aan de raadsvergade-
ring van 6 november is er op 29 
oktober om 20.00 uur een speciale, 
openbare commissievergadering 
van de raadsfracties over de begro-
ting 2015. Als inwoner kunt u dan 
zelf inspreken over de begroting en 
daarmee raadsleden laten weten 
hoe u over de plannen van b en w 
denkt! Hebt u vragen? Stel ze! De 
maximale spreektijd is vijf minuten. 
U kunt zich hiervoor uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergadering 
aanmelden bij de Griffie onder opga-
ve van het onderwerp waarover u 
wilt spreken, tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

De begroting 2015 is in te zien tij-
dens de openingstijden van de 
gemeente bij onze publieksbalie.  

Ook kunt u deze raadplegen op www.
bronckhorst.nl/financieel of door de 
QR-code te scannen.

Op deze pagina’s vindt u in een 
notendop informatie over de begro-
tingsplannen van b en w. In het Con-
tact van 28 oktober komen de alge-
mene beschouwingen van de politie-
ke partijen op de plannen van het 
college. Op 6 november is de besluit-
vormende raadsvergadering over de 
begroting en in het Contact van 11 
november staat een verslag van de 
vergadering. Zo 
krijgt u een com-
pleet overzicht van 
de begrotingsbe-
handeling van onze 
gemeente.

Speciale commissievergadering 
voor inwoners
Geef uw mening over de begroting
op 29 oktober!

De begroting van de gemeente bedraagt in 2015 
ca. 77 miljoen euro. Na het optellen en aftrekken 
van alle cijfers blijkt voor komend jaar een klein 
overschot van 2,5 ton in euro’s, maar de meerja-
renbegroting (tot 2018) laat een tekort zien van 
3,7 ton. Beide bedragen vallen overigens binnen 
een financiële bandbreedte die we aanhouden, 
omdat in de komende jaren veel zaken verande-
ren. Wethouder Arno Spekschoor van financiën: 
“De gemeenten krijgen vanaf volgend jaar een 
groot aantal nieuwe taken op het gebied van zorg 
en welzijn vanuit het rijk. We bereiden ons daar 
met alle hens aan dek goed op voor. Ons uitgangs-
punt is dat het in Bronckhorst goed wonen, wer-
ken en recreëren blijft en wij zijn ervan overtuigd 
dat deze begroting dit biedt. Inwoners en organi-
saties krijgen steeds meer de kans om zelf zaken 
op te pakken en te regelen op een manier die bij 
hen past, waarbij inwoners die ondersteuning 
nodig hebben op de gemeente kunnen blijven 
rekenen. Een goede invulling van onze zorgtaken 
staat voorop! Burgerparticipatie en contacten met 
de kernen zijn voor ons van groot belang. En ook 
voor duurzaamheid, breedband en economische 
ontwikkeling blijven we ons inzetten. Maar wel 
binnen de begroting, dus niet met extra bijdragen. 
Het eenmalige overschot willen we laten terug-
vloeien in de reserves. Daarnaast hebben we 
intern een flink aantal maatregelen genomen om 
een gedeelte van het geld dat nodig is voor de eni-
ge nieuwe grote investering die we de komende 
tijd willen doen vrij te maken. Dat is de bouw van 
de brandweerkazerne gecombineerd met een 
werf in Hengelo. Die maatregelen zijn onder meer 

een aanpassing in de werkwijze van de commissie 
bezwaar en beroep, detacheren van medewer-
kers naar andere organisaties, inzetten op het 
maken van milieuvriendelijker dienstreizen en 
uitstellen van investeringen die nog niet direct 
nodig zijn (langer doorrijden met wagenpark etc).

Huishoudboekje
De begroting van de gemeente is te vergelijken met 
ieder huishoudboekje: er zijn inkomsten en uitga-
ven. De inkomsten van een gezin kunnen bijvoor-
beeld bestaan uit salaris, kinderbijslag en terug-
gaaf van de belasting. Daar tegenover staan uitga-
ven als wonen, gas, water, licht, eten, sport en kle-
ding. De gemeente kent ook een aantal inkomsten-
groepen en daarnaast heel veel zaken waar zij geld 
aan uitgeeft, zoals zorg, uitkeringen, afvalinzame-
ling, scholen, onderhoud wegen en centrumplan-
nen. Als je minder gaat verdienen of je baan kwijt-
raakt, als je ziek wordt of de kinderen steeds meer 
geld kosten, dan kun je minder besteden aan kle-
ding, hobby’s of een andere auto. Ook het huishoud-
boekje van de gemeente moet kloppen. De algeme-
ne uitkering van het rijk is de grootste inkomsten-
bron van de gemeente. Zoals u wellicht weet, loopt 
deze de laatste tijd steeds terug door de grote 
rijksbezuinigingen. Wel krijgen we extra geld voor 
de nieuwe zorgtaken, maar veel minder dan het rijk 
er zelf altijd aan uitgaf. Verder hebben we inkom-
sten uit gemeentelijke belastingen, leges (zoals 
voor nieuw- en verbouw) en grondexploitaties. De 
gemeente krijgt op deze terreinen ook minder geld 
binnen door onder andere de economische situatie 
en het besluit om minder woningen te gaan bou-
wen, omdat we minder inwoners verwachten in de 
toekomst. Daar moeten we allemaal rekening mee 
houden. 

Sociaal gezicht
Wethouder Spekschoor: “Maar onze begroting laat 
een gezond beeld zien. We hebben vorig jaar extra 
geld opzij gezet om eventuele tegenvallers op te 
vangen als de nieuwe zorgtaken duurder uitvallen 
en we houden qua kosten de vinger nadrukkelijk 
aan de pols bij alle aanbestedingen die we hiervoor 
doen. Met deze acties, maar ook door persoonlijke 
gesprekken te voeren, maatwerk te leveren, oog te 
hebben voor kansen en nieuwe ontwikkelingen, en 
zorg dichtbij te bieden, maken we ons sterk voor 
onze inwoners. Zoals gezegd is goede brandweer-
zorg ook een voorziening voor onze inwoners waar 
we veel belang aan hechten. Onze Hengelose 
brandweermensen hebben een goede en veilige 
werkplek in het dorp nodig. De huidige kazerne is 
sterk verouderd en door de ligging in een woonwijk 
niet geschikt om bijvoorbeeld te oefenen. Door bei-
de gemeentewerven (openbare werken) die we nog 
hebben (waarvan de locatie in Zelhem een tijdelijke 
is en die in Hengelo te klein voor geheel openbare 
werken inclusief wagenpark) nu gelijktijdig in een 
gezamenlijk gebouw met de nieuwe kazerne op één 
plek te concentreren, halen we ook efficiëncyvoor-
deel. De huidige werf in Hengelo verkopen we en de 
opbrengst zetten we in voor de kosten van de 
nieuwbouw op bedrijventerrein Winkelskamp Oost 
in Hengelo.”

Nieuwe basisschool in Drempt. 

Begroting in 2015 sluitend, maar alle hens aan dek 
is nodig
Decentralisties laten nog onzekerheden zien

Arno Spekschoor

Inwoners met vragen over zorg en welzijn kunnen o.a. bij de so-

ciale teams op 5 locaties in Bronckhorst terecht. Op de foto ziet 

u het team dat op de Sarinkkamp 5A in Hengelo is gevestigd.



Gemeentelijke belastingen
Over de gemeentelijke belastingen zegt de 
wethouder van financiën: “We stellen voor het 
rioolrecht en de OZB voor woningen en bedrij-
ven komend jaar met het landelijke inflatieper-
centage te verhogen (1,5%). Het totale bedrag 
aan OZB-belasting voor bedrijven neemt daar-
naast iets toe ten opzichte van 2014, toen ze 
eenmalig minder betaalden door een besluit 
van de Hoge Raad om meer delen van bedrij-
ven (o.a. bij boerderijen en verzorgingtehuizen) 
te zien als niet belastingplichtig. Voor 2015 

hebben wij de benodigde OZB-opbrengst voor 
bedrijven weer verdeeld over de gebruikers en 
eigenaren ervan. Verder vragen wij de raad 
zoals we al eerder aankondigden het tarief 
voor de afvalstoffenheffing te verhogen.
Deze is op dit moment niet kostendekkend,
wat wettelijk verplicht is.”

Over de belastingtarieven beslist de gemeen-
teraad later dit jaar. U leest er daarna meer 
over op deze gemeentepagina’s.

Hieronder ziet u het cijferoverzicht van de gemeentelijke begroting voor 2015:

Cijferoverzicht
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B en w besloten vorige week de 
gemeenteraad voor te stellen om 
66.000 euro beschikbaar te stellen 
aan voetbalclub Basteom als bijdrage 
in de kosten van het archeologisch 
onderzoek dat de club moest uitvoe-
ren om de accommodatie in Steende-
ren te kunnen uitbreiden. Het totale 
onderzoek kostte 78.000 euro. Voor 
de uitbreiding van de velden is een 
herziening van het bestemmingsplan 
nodig en daarvoor is archeologisch 
onderzoek vereist. De kosten voor het 
onderzoek vielen echter flink hoger 
uit dan verwacht. Basteom is onlangs 
geprivatiseerd en veldenuitbreiding 
is daarbij steeds ter sprake geweest. 
B en w vinden het daarom ongepast 
om de fusieclub die net zo goed bezig 
is als zelfstandige partij hiermee nu 
op te zadelen. Wethouder Spekschoor 
van ruimtelijke ordening: “De hoogte 
van het bedrag was een onaangena-
me verrassing voor ons en wij heb-
ben de Omgevingsdienst Achterhoek 
die hiervoor verantwoordelijk is erop 

gewezen, dat bij oplopende kosten 
altijd tijdig overleg nodig is om maat-
regelen te kunnen nemen. De raad 
beslist op 6 november a.s. over het 
voorstel. De gedane archeologische 
vondsten stammen uit de ijzertijd en 
middeleeuwen.

Extra bedrag naar Basteom 
vanwege onverwachte kosten 
archeologisch onderzoek

Op 1 november is het weer landelijke 
Natuurwerkdag. Dan steken meer 
dan 12.000 vrijwilligers, jong en oud, 
de handen uit de mouwen. Iedereen 
met een warm hart voor natuur en 
landschap kan een dagje meehelpen 
met poelen schoonmaken, bomen 
knotten, fruitbomen snoeien of heide 
opschonen. In Bronckhorst zijn 2 
Natuurwerkdaglocaties: we gaan aan 
de slag op Het Boelekeerlspad in Hal-
le/Zelhem en in het natuurgebied de 
Bakerwaard in Baak.

Boelekeerlspad
Het Boelekeerlspad is een initiatief 
van buurtbewoners. Het pad is circa 6 
km lang en voert langs watergangen, 
waaronder de Halsche Vloed, poelen, 
landerijen, oude en nieuw aangelegde 
natuur. Het pad is genoemd naar de 
‘boelekeerl’, een boeman waarmee in 
vroeger tijden kinderen angst werd 
aangejaagd om ze op die manier bij 
putten, kolken en poelen vandaan te 
houden. De werkzaamheden bestaan 
met name uit snoeien, dunnen en 
snoeihout verzamelen. 

Bakerwaard
Tussen Steenderen en Baak ligt het 

natuurgebied de Bakerwaard: een 
oude dichtgeslibde rivierarm die 
eigendom is van Staatsbosbeheer. 
Lopend door en langs het bos kunnen 
bezoekers genieten van fraaie door-
zichten naar het erachter gelegen 
natuurgebied. We willen dit gebied 
ontsluiten en zichtbaar maken door 
het maken van een wandelroute. De 
werkzaamheden bestaan o.a. uit 
snoeien, ruimen van oude rasters etc.

Werk je mee?  
Alle hulp is welkom. Ervaring is niet 
nodig, maar u moet wel de handen 
uit de mouwen willen steken. Help 
mee de natuur en het landschap te 
onderhouden. Neem vrienden en/of 
familie mee. Aanmelden kan via 
www.natuurwerkdag.nl of scan de 
QR-code. Hier vindt u ook meer 
informatie over de werkzaamheden, 
locaties en verzamelpunten.

Maatschappelijke stage
Op beide locaties kunnen leerlingen 
van het voortgezet onderwijs een 
maatschappelijke stage lopen. Zij 
kunnen zich ook aanmelden via
www.natuurwerkdag.nl.
Hun stagecoördinator wordt dan
via dezelfde website automatisch 
geïnformeerd. Als aandenken krij-
gen de jongeren een certificaat.
De werkdag begint om 09.00 uur
en duurt tot 
ongeveer 15.00 
uur. Zorg voor 
stevig schoeisel 
en werkkleding. 
Voor een lunch 
wordt gezorgd.

Doe mee aan de Natuurwerkdag!

Baten en lasten 2015 (bedragen x € 1.000)
  Lasten Baten
Thema’s begroting 2015 begroting 2015
1  Besturen 11.141 733
2  Wonen en werken 5.289 1.358
3  Ontspannen* 3.314 408
4  Leren 3.585 103
5  Zorgen 1.130 0
6  Beheren 13.771 8.271
7  Middelen 4.933 60.630
8  Sociaal domein 33.770 5.430

Totaal 76.933 76.933

Begroot resultaat (- = nadelig) 0 

Baten 2015 naar soort (bedragen x € 1.000)
begroting

Algemene uitkering van het Rijk 46.216
Overige inkomensoverdrachten van het Rijk 5.605
Onroerende zaak belasting 6.891
Overige belastingen 307
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 3.350
Rioolrechten 4.111
Overige opbrengsten en leges 3.121
Bespaarde rente, rente, dividend en resultaat renteverdeling 3.839
Aktivering kosten 102
Onttrekking reserves 3.390

Totaal 76.933

Kerngegevens gemeente Bronckhorst in 2015
Aantal inwoners 36.596

- van 0 t/m 19 jaar 7.916
- van 20 t/m 64 jaar 20.319
- van 65 jaar en ouder 8.361

Oppervlakte gemeente  land 28.355 ha en 287 ha. binnenwater
Lengte wegen 875,71 km
Aantal ha openbaar groen 88 ha
Aantal woningen 16.178

* Ontspannen op de fiets in Bronckhorst

Wonen in Vorden

Lasten begroting 2015

Baten begroting 2015 op soort



Gemeenten in de Achterhoek willen 
graag weten welk sportaanbod er is 
voor mensen met een beperking en 
waaraan behoefte is. De Gelderse 
Sport Federatie brengt dit, in samen-
werking met de provincie, voor de 
gemeenten in kaart. Wij vinden het 
belangrijk om te weten aan welke 
sport- en beweegfaciliteiten behoefte 
is bij inwoners met een beperking. De 
uitkomsten van het onderzoek bren-
gen wij onder de aandacht van de 
sportaanbieders. Tegelijkertijd bekij-
ken we wat het totale sportaanbod 
voor mensen met een beperking in de 
Achterhoek is. Dit alles om behoefte 
en aanbod op gebied van aangepast 
sporten op elkaar af te stemmen. Het 
streven is dat iedereen, met of zonder 
beperking, kan sporten.

Vragenlijst
Heeft u een beperking, bent u jonger 
dan 66 jaar en heeft u de vragenlijst 
nog niet ingevuld? Dit kan nog t/m 24 
oktober a.s. Meer informatie en de 
vragenlijst vindt u op www.bronck-
horst.nl/achterhoekinbeweging. 
Alvast bedankt voor uw medewer-
king!

Reminder: invullen vragenlijst 
aangepast sporten kan nog!

De gemeente zet vrijwilligers die 
zich onderscheiden door hun activi-
teiten in Bronckhorst in het zonnetje 
met de verkiezing van ‘Vrijwilliger 
van het jaar’. Kent u een persoon of 
een groep waarvan u vindt dat zij de 
titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ verdie-
nen? Meld deze vrijwilliger dan digi-
taal aan op www.bronckhorst.nl! Dit 
kan tot 15 november a.s.

Drie genomineerden
De bekendmaking van de vrijwilliger 
van het jaar gebeurt tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op 5 januari 
2015 in het gemeentehuis. Een com-
missie beoordeelt de aanmeldingen 
en selecteert drie genomineerden. 
De commissie let daarbij op onder 
meer de specifieke werkzaamheden 
die zijn verricht, het belang van de 
activiteiten en het aantal keren dat 
iemand is aangemeld. 

Prijs van € 250,-
De ‘Vrijwilliger van het jaar 2014’ ont-
vangt natuurlijk de eretitel, maar 
daarnaast ook een geldbedrag van 
€ 250,-. Als de eretitel naar een vrij-
willigersgroep gaat dan ontvangt 
deze een geldbedrag van € 500,-. De 
andere twee genomineerden krijgen 
een oorkonde en € 50,-. 

Groot belang vrijwilligerswerk
Met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het 

jaar’ laten b en w hun grote waarde-
ring blijken voor het vrijwilligers-
werk. Het vrijwilligerswerk is name-
lijk van groot belang voor grote groe-
pen in onze gemeente of voor de hele 
gemeenschap. De benoeming is een 
symbolische prijs en de verkozen 
vrijwilliger representeert alle vrijwil-
ligers. 

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

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

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

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

inzetten voor mantelzorgers) wel 

politiek komt niet in aanmerking 

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

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

50.

Vrijwilliger van vorig jaar
De vrijwilliger van het jaar 2013 was 
de Stichting Noodhulp Zelhem waar 
125 vrijwilligers bij aangesloten zijn. 
Deze vele vrijwilligers maken het 
leven voor veel oudere, zieke en een-
zame inwoners van Bronckhorst 
‘leefbaar’.

De genomineerde vrijwilligers van vorig jaar

Oproep voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2014’
Meld uw vrijwilliger aan voor de eretitel!

De gemeente heeft bij het ministerie 
van VWS een aanvraag ingediend 
voor een extra bijdrage voor het 
behoud van werkgelegenheid voor 
huishoudelijke hulpen in Bronck-
horst. Als gevolg van de rijksbezuini-
gingen in de zorg krijgt de gemeente 
in 2015 minder geld voor het organi-
seren van hulp bij het huishouden. Dit 
betekent dat we minder huishoudelij-
ke hulpen kunnen inzetten. We doen 
uiteraard ons best de gevolgen voor 
cliënten en thuishulpen zo klein 
mogelijk te houden. Om de verande-
ringen geleidelijk in te voeren, heeft 

de gemeente afgelopen voorjaar 
800.000 euro extra beschikbaar 
gesteld. Daarnaast is er nu de extra 
bijdrage van het rijk. 

Dit alles betekent dat we de hulp in de 
huishouding tot juli 2015 voor het 
grootste deel van de cliënten en hul-
pen kunnen voortzetten zoals zij dat 
gewend zijn. Zoals het er nu naar uit-
ziet komt er, dankzij de extra bijdra-
gen van rijk en gemeente, na de 
zomer van 2015 ongeveer 30 FTE aan 

arbeidsplaatsen te vervallen in plaats 
van de 41 FTE zoals in eerste instan-
tie gedacht. De komende tijd bekijkt 
de gemeente hoe en voor wie we het 
extra geld van het rijk precies willen 
en kunnen inzetten.

Huisbezoek
Inwoners die op dit moment huishou-
delijke hulp van de gemeente ontvan-
gen, krijgen in 2014 of in de eerste 
helft van 2015 thuis bezoek van een 
medewerker van de gemeente. Hier-
bij bekijkt de medewerker samen met 
de inwoner welke hulp nodig is. Inwo-
ners die dit aangaat, krijgen daarover 
binnenkort een brief.

Extra geld voor 
werkgelegenheid 
huishoudelijke hulpen

Alle gemeenten gaan vanaf 2015 steeds meer taken uitvoeren die nu nog bij 
provincie of het rijk horen. Het gaat vooral om taken op het sociaal terrein: be-
geleiding van zorgbehoevenden mensen (AWBZ), jeugdzorg, (passend) onder-
wijs, re-integratie en participatie van mensen met een  afstand tot de arbeids-
markt. Deze overheveling van taken noemen we ‘decentralisaties’. Met het 
overhevelen van de taken wordt tegelijkertijd flink bezuinigd op het budget. 
 Gemeenten krijgen minder geld voor de taken dan het rijk en de provincie er 
tot nu aan uitgeven. De gemeenten moeten alles dus heel efficiënt 
 organiseren en waar mogelijk samenwerken om de kosten te drukken. Dat 
betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden over wat we wel en niet 
kunnen doen. In deze rubriek houden we u op de hoogte van de  veranderingen 
op het sociaal terrein en hoe dit ook in Bronckhorst stap voor stap vorm krijgt.

 
 
 

Wat is er te zien?
In de hele Achterhoek kunt u huizen 
bekijken waar al energiebesparende 
maatregelen zijn getroffen. Heeft u 
vragen over isolatie, zonnepanelen 
of warmtepompen? Dan is de Ach-
terhoekse Duurzame Huizenroute 
voor u een mooie manier om ener-
giebesparing in de praktijk te zien. U 
kunt de ervaringen van de woningei-
genaren horen en hen vragen naar 
hun tips als u overweegt om zelf aan 
de slag te gaan. 

U kunt ook een windmolenpark, 
microvergister en zonnepark van 
dichtbij bekijken en een aantal 
bedrijven stelt hun showroom voor u 
open en beantwoordt uw vragen. Mis 
het niet en hoor wat er kan, hoe het 
eruit ziet én wat het oplevert. 

Deelnemende huizen goed zicht-
baar
Kijk voor een overzicht van alle deel-
nemende huizen op www.ver-
duursaam.nl. De duurzame wonin-
gen zijn te herkennen aan een bord 
in de tuin en een poster op het raam. 
U ziet ze overal in de Achterhoek.   

Laat u inspireren tijdens de 
Achterhoekse Duurzame 
Huizenroute

Op 25 oktober is het zover. Dan is de 
Achterhoekse Duurzame Huizenrou-
te van 11 tot 15 uur.

Dit kunt u zien in Bronckhorst
PLAATS WAT ADRES
Vorden Woning Mulderskamp 15

De openingstijden voor het Cruyff 
Court Hummelo zijn de komende tijd 
aangepast. In de winter is het vroeger 
donker en daarom wordt de poort 

1 maart is het Court gesloten van 
19.00 uur tot 09.00 uur de volgende 
ochtend. Rond Oud en Nieuw is het 
Cruyff Court helemaal gesloten van 
26 december 19.00 uur tot 2 januari 

09.00 uur. Door de inzet van vrijwilli-
gers kan de jeugd blijven voetballen 
op het Court en is de overlast voor de 
bewoners teruggedrongen. Heel 
belangrijk werk! 

Wij bedanken deze groep vrijwilligers 
hartelijk voor hun inzet en vragen de 
gebruikers van het veld de aangepas-
te openingstijden te respecteren!

 Openingstijden Cruyff Court Hummelo volgens winterrooster

Wethouder Jan Engels van onder 
meer burgerparticipatie vroeg inwo-
ners na de zomer of zij een wandeling 
met hem wilden maken als er dingen 
waren die hen bezig houden en ze 
graag eens op een andere manier 
met de gemeente wilden bespreken. 
Bijna 20 mensen meldden zich aan en 
hebben inmiddels met de wethouder 
gewandeld of gaan dat binnenkort 
doen. Jan Engels: “Ik vond elke wan-
deling een geweldige ervaring. Ik 
loop in een stuk natuur dat mensen 
mij laten zien en mooi vinden, ik hoor 
bijzondere verhalen over deze gebie-
den en we bespreken wat hen bezig-
houdt.

Uiteenlopend
De gesprekken zijn zeer uiteenlopend 
en gingen over burgerparticipatie, het 
belang van voeding en beweging, 
digitalisering, zandwegen en de inzet 
van schapen, motorcross, noem maar 
op. We wisselen ervaringen uit en ik 

kijk waar de gemeente een rol heeft 
en onderneem waar nodig actie. 
Samen maken we Bronckhorst!” Wilt 
u ook een wandeling maken met de 
wethouder? Er is nog plek voor enke-
le mensen voor de actie stopt.
U kunt hem mailen via j.engels@
bronckhorst.nl.

Wethouder Jan Engels: “Al bijna 20 
prachtige wandelingen gemaakt!”



Openbare bekendmakingen

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

De gemeente heeft Liemers Wegen-
bouw opdracht gegeven voor het 
bouwrijp maken van het voormalige 
Albert Heijn terrein in Hengelo. De 
werkzaamheden starten 22 oktober 
en duren circa een week. Er komen 
hier maximaal 4 bouwkavels beschik-
baar. Eind 2014 start de verkoop van 
de kavels.

Werkzaamheden  
Het braakliggend terrein graven we  
70 centimeter af. Deze grond voeren 
we af naar een centraal depot en 
wordt hergebruikt. Gelijktijdig vullen 
wij het terrein aan met schone grond. 
Op het terrein is een stortgat aange-
troffen met asbesthoudend materiaal. 

Dit stuk grond saneren wij volgens de 
regels en de asbest wordt afgevoerd.

Vragen
Voor meer informatie of vragen over 
de werkzaamheden  kunt u contact 
met ons opnemen via e-mail: info@
bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Bouwrijp maken terrein oude Albert Heijn Hengelo

Uit de raad

Raadsvergadering 
30 oktober 2014
Op 30 oktober vergadert de gemeen-
teraad in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De openbare vergadering 
begint om 20.00 uur. U bent van harte 
welkom om deze vergadering bij te 
wonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

B en w vragen de raad een besluit te 
nemen over een nieuwe brandweer-
kazerne post Hengelo met centrale 
gemeentewerf. De brandweertaak is 
overgedragen aan de Veiligheidsre-
gio Noord-Oost Gelderland (VNOG), 
maar de gemeente is verantwoorde-
lijk voor de kazernes. De huidige 
brandweerpost in Hengelo is ruim 60 
jaar oud en voldoet niet meer aan de 
wettelijk (Arbo-)eisen. Daarnaast wil 
de gemeente het beheer van de 
openbare ruimte vanuit één centrale 
locatie (Hengelo) organiseren. De 
huidige werf in het dorp is hiervoor 

niet geschikt. Door de kazerne en 
werf te combineren in één nieuw 
gebouw op bedrijventerrein Winkels-
kamp Oost, ontstaat synergievoor-
deel en kan goedkoper en duurza-
mer gebouwd worden.

-

Er verandert veel op het sociaal ter-
rein. Vanaf 1 januari 2015 worden de 
Wmo 2015, de Participatiewet en de 
Jeugdwet van kracht. Dit brengt 
nieuwe taken voor gemeenten met 
zich mee. Op 19 december 2013 
stemde de raad in met de toekomst-

visie voor het sociaal terrein. Hierin 
zijn zes kaderstellende uitgangspun-
ten geformuleerd, die het kader vor-
men voor de beleidsontwikkelingen 
voor het sociaal terrein. Het voorlig-
gende beleidsplan bevat de inhoude-
lijke beleidskeuzes die de gemeente 
moet maken voor de uitvoering van 
haar beleid. De raad wordt gevraagd 
het beleidsplan vast te stellen. 

Voor de nieuwe zorgtaken zijn ook 
nieuwe verordeningen nodig. Ook 
deze worden ter vaststelling aan de 
raad voorgelegd. Als basis zijn lan-
delijke modelverordeningen 
gebruikt. De verordeningen worden 
voorlopig minimaal jaarlijks herzien 
en waar gewenst inhoudelijk en/of 
financieel aangepast. Het gaat om:

-

Tijdens deze raadsvergadering 
neemt CDA-raadslid Hessel Wijn-
gaard uit Baak vanwege zijn verhui-
zing naar Zutphen afscheid van de 
raad. Commissielid Wilko Pelgrom 
uit Drempt volgt hem op in de CDA-
fractie.  

Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 

Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen 
staan kunt u inspreken tijdens de 
commissievergadering. Over onder-
werpen  
heeft u hiervoor de mogelijkheid tij-
dens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de 
commissievergadering.

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, via 
tel. (0575) 75 02 50 of griffie@
bronckhorst.nl.

Voor alle infor-
matie over de 
onderwerpen die 
op de agenda 
staan verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl/
gemeenteraad of 

Ontvangen op 10 oktober 2014:

Ontvangen op 13 oktober 2014:

Ontvangen op 14 oktober 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Bij de uitgebreide procedure is deze termijn 26 
weken. Deze termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de termijn ook op-
schorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is ge-
nomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het be-
sluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter inzage bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Afgegeven op 14 oktober 2014:

Afgegeven op 16 oktober 2014:
-

bruiksvergunning tentgebouw, 8 november van 12.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend, plaat-
sen kampeermiddelen buiten een kampeerterrein, 8 tot 9 november 2014, side-car-party

M.G.F. Bourgondien, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, Bakker in Vorden

Verzonden op 15 oktober 2014:

Verleende vergunningen

Verzonden op 16 oktober 2014:

Verzonden op 14 oktober 2014:

aanvraag, nieuwe beslisdatum uiterlijk 28 november 2014

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 (Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden 
van het bezwaar en uw ondertekening. 

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

Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Omgevingsvergunningen voor het 
kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftenter-
mijn 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 bezwaarschriften-
termijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

2014 Het Eelmerink af. Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven omdat er 
omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of ver-
snellen, bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Wegwerkzaamheden

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de ge-
meente Bronckhorst maakt bekend dat de heer W. Pelgrom uit Drempt  op 7 oktober 2014 is be-
noemd tot lid van de raad van de gemeente Bronckhorst. Het betreft de benoeming in de vacature 
die is ontstaan doordat de heer H. Wijngaard verhuist naar een andere gemeente en hierdoor geen 
lid van de raad meer kan zijn.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Wilko Pelgrom Hessel Wijngaard
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De regionale Alzheimer-afdeling is 
actief in de gemeenten Doetinchem, 
Oude IJsselstreek, Montferland, 
Bronckhorst en Doesburg. Naast het 
maandelijkse Alzheimer Café in Het 
Borghuis in Doetinchem verzorgt zij 
ook lezingen en geeft ze voorlichting 
waar nodig is. Daarnaast neemt zij 
deel aan het Dementienetwerk West 
Achterhoek. 
Met wandelen als een van de activi-
teiten meent de afdeling in te spelen 
op een behoefte. Het komt voor dat 

mensen gewend waren samen veel te 
wandelen, maar dat door de demen-
tie van één van hen het er minder of 
helemaal niet meer van komt. Ook 
hebben mensen die met dementie 
in aanraking komen, behoefte aan 
gezelligheid en aanspraak van een 
groepje mensen, om met elkaar van 
gedachten te wisselen of ervaringen 
te delen. Ook kinderen of andere 
mantelzorgers van mensen met de-
mentie zijn van harte welkom bij de 
wandelingen. 

De wandelingen duren ongeveer een 
uur, maar kunnen eventueel aange-
past worden al naar gelang de behoef-
te. Zijn er rolstoelgebruikers onder de 
belangstellenden, dan kan er eventu-
eel gebruik gemaakt worden van het 
rolstoelpad. Na de wandeling is er in 
de Orangerie gelegenheid gezamen-
lijk koffie of thee te drinken. 

De deelname is gratis; de consump-
tie is voor eigen rekening. Aanmel-
den is niet noodzakelijk. Elke laatste 
zaterdag van de maand wordt een 
boswandeling gehouden. Voor na-
dere informatie kan men bellen naar 
0314-334518. Of email doetinchem@
alzheimer-nederland.nl. Zie ook de 
internetsite www.alzheimer-neder-
land.nl/doetinchem.

Boswandeling voor en met mensen met 
dementie
Doetinchem - Voor mensen met dementie en hun partners/verzorgers 
is er op zaterdag 25 oktober weer een boswandeling, georganiseerd 
door de afdeling Doetinchem en Omstreken van Alzheimer Neder-
land. De wandeling in de Kruisbergse Bossen bij Doetinchem begint 
om 14.00 uur bij de Orangerie van de havezathe De Kelder aan de 2e 
Loolaan, achter het Slingeland Ziekenhuis.

De kalenders kunnen afgehaald wor-
den op vrijdag 14 november van 8.30 
uur – 19.00 uur en op zaterdag 15 no-
vember van 8.30 uur – 17.00 uur bij:
Maria Wanders-Eijkelkamp, Kol-

deweiweg 9-A in Keijenborg. Tel.: 
0575-463274. Noteer a.u.b. de data: 
de kalenders kunnen niet allemaal 
bezorgd worden. Ook kunnen nog 
nieuwe bestellingen gedaan worden.

De Gerarduskalenders 2015 zijn er weer
Keijenborg - De Gerarduskalen-
ders 2015 zijn weer verkrijgbaar. 
Deze kunnen vrijdag 14 novem-
ber en zaterdag 15 november op-
gehaald worden in Keijenborg.

Liesbeth van Leeuwen, beleidsme-
dewerkster WMO gemeente Doetin-
chem en Astrid van Delden, Sociaal 
Juridisch Dienstverlener MEE Oost/
Gelderland verlenen hun medewer-

king. U wordt verzocht om tijdens 
deze bijeenkomst geen luchtjes te 
gebruiken.

In verband met de grote, nog steeds 

groeiende, belangstelling voor de 
bijeenkomsten en de beperkte maxi-
male bezetting van de ruimte dient u 
zich vooraf op te geven. 

Nadere informatie en aanmelding 
kan via e-mail longpuntdoetin-
chem@longfonds.nl of via tel. 06-
15651885. Op de website www.gel-
derland.longfonds.nl vindt u alle bij-
zonderheden over de afdeling. Gratis 
deelname en parkeren.

Longpunt voor longpatiënten en 
hun omgeving
Doetinchem - Donderdag 30 oktober verzorgt Longpunt ‘de Achter-
hoek’ in Doetinchem voor longpatiënten, hun omgeving en zorgver-
leners een bijeenkomst in het auditorium van het Slingeland Zieken-
huis in Doetinchem. Het thema van de bijeenkomst is de ‘Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning en de chronisch zieken’ en duurt van 
14.00 tot 16.00 uur.

Dhr. Rien Baauw uit Wichmond zal 
meewerken aan het programma op 
maandag 3 november. In de uitzen-
ding van 10 november is er een over-
denking te beluisteren van dhr. Ton 
Rutting uit Vorden.
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uit-

gezonden via Radio Ideaal. Muzikale
verzoekjes kunnen t/m vrijdags voor
de uitzending aangevraagd worden 
via het tel. 0314-622878. De kabelfre-
quenties van Radio Ideaal zijn voor 
heel Oost-Gelderland: FM 91.1 of
94.00. De etherfrequenties zijn 105.1
t/m 107.7 en via internet: www.ide-
aal.org.

Muzikale ontmoeting
Regio - In het interkerkelijke programma ‘De Muzikale Ontmoeting’
bij Radio Ideaal zijn voor de komende uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd. Op maandag 27 oktober zal mw. Dora Legters uit Halle
enkele gedichten voordragen.

Het was een spannende wedstrijd tus-
sen de heren uit Arnhem en Hengelo. 
Het Heren 2 team van Quintus kon 
echter niet winnen van Udi ’96. De 
Hengeloërs kwamen slechts een punt 
te kort voor gelijkspel en moesten 
nipt verlies incasseren. Uitslag 18-17.

Programma zaterdag 25 oktober
11:15 uur Loo E2 - Quintus E2, Sport-
centrum Triominos Endesprong in 
Duiven.

Programma zondag 26 oktober
09:00 uur Udi ‘96 D3 - Quintus D2,
Kermisland Arnhem. 11:30 uur HV 
Angeren E1 - Quintus E1, Walburgen
Gendt. 12:55 uur Pacelli/Wessels Keu-
kens DC1 - Quintus DC1, Sourcy Cen-
ter Zieuwent

Thuiswedstrijden Sporthal De
Kamp:
13:00 uur Quintus D1 - Groessen D1
13:45 uur Quintus HB1 - WPG Re-
search / de Gazellen HB1
14:55 uur Quintus HS1 - Zwolle HS1

Handbal
Uitslag SV Quintus van 19 oktober:
Udi ‘96 HS3 - Quintus HS2: 18-17;

Quintus Heren 2 incasseert nipt 
verlies
Hengelo - Zondag 19 oktober 
kwam het Heren Senioren 2 team 
van Handbalvereniging SV Quin-
tus in actie tegen Udi’96 HS3 in 
Sporthal Kermisland in Arnhem.

Hengelo (Gld) Kruisbergseweg 13 Zevenaar Ampèrestraat 3 Telefoon (0575) 46 81 81 www.bouwcenterhci.nl

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*. Of win één van de andere prijzen.

Gratis waterdichte tablet inclusief 
bluetooth speaker bij aankoop 
van een keuken of badkamer.*
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GRATIS!

HCI WOONMAAND

Win het aankoopbedrag van uw 
keuken of badkamer terug! Vele andere acties in de woon-

maand. Let hiervoor op ons 
actielogo in de showroom.

Mantelzorgwoning nodig?

Dé mantelzorgwoningspecialist van de regio
Kijk voor de mogelijkheden op www.senioord.nl



Aanleiding voor ‘Vrochterhoek in 
het licht’ is het 25-jarig bestaan van 
Buurtvereniging De Vrochterhoek. 
Uit alle hoeken en gaten worden 
door de buurtbewoners momenteel 
bouwlampen en lichtspots te voor-
schijn gehaald om hun woning c.q. 
boerderij op donderdag 30 en vrijdag 
31 oktober en zaterdag 1 november 
uit te lichten. “Sommige bewoners 
zorgen voor extra sfeer door wekfles-
sen met waxinelichtjes te gebruiken, 
anderen zorgen voor een figuratie in 
hun tuin of op hun erf. We verplich-
ten mensen tot niets. Maar een extra 
eigen inbreng van de mensen wordt 
zeer gewaardeerd”, zo verklaren se-
cretaresse Yvonne Blanckenborg en 
voorzitter Rob Wanschers van de ju-
bilerende buurtvereniging. 

In de route opgenomen zandwegen 
zijn door de gemeente Lochem in de 
afgelopen periode extra geprepareerd. 
Rob Wanschers: “De buurtschap telt 
een aantal zandwegen. Ook de aan-
wonenden van deze wegen wilden we 
mee laten doen. Op een na zijn ze al-
lemaal opgenomen in de route. Mede 
dankzij de buitendienstmedewerkers 
van de gemeente die de wegen extra 
geschaafd hebben en de kuilen en ga-
ten in de weg gedicht hebben.” 

Op donderdagavond 30 oktober is de 
ruim twintig kilometer lange route 
‘Vrochterhoek in het licht’ uitslui-
tend voor fietsers bestemd. Yvonne 
Blanckenborg: “Daarvoor hebben we 
bewust gekozen. De route is namelijk 
goed te doen voor fietsers. Dit in te-
genstelling tot bijvoorbeeld boerderij-
verlichtingsroutes in Ruurlo en Mar-
kelo die ruim veertig kilometer lang 
zijn. En ook uit verkeersveiligheid en 
milieu aspect was een van de redenen 
om een speciale avond voor fietsers in 
te ruimen.” 

Op beide andere avonden kan de 
route met een auto gereden worden. 
De route start bij het voetbalveldje 
van camping Reusterman aan de 
Woodbrookersweg (aanrijden vanaf 
Lochemseweg/Woodbrookershuis). 
Starten is dagelijks vanaf 19.30 tot 
21.00 uur mogelijk. Tevens zal op 
alle drie avonden de Barchemse tram 
Bello rijden. Bello vertrekt telkens 
om 19.30 uur en 21.00 uur bij de 
startlocatie.Op donderdagavond is 
het mogelijk om bij ‘Station Meilink’ 
om 19.15 uur op te stappen. Reser-
veren voor een rondrit met Bello is 

mogelijk via het e-mailadres rwan-
schers@hotmail.com of telefonisch: 
0573 442399.
Een routeboekje, met daarin infor-
matie over de route, de buurt, een 
viertal boerderijen en een puzzel 
(ook leuk voor kinderen) die onder-
weg opgelost kan worden kost twee 
euro per fietser.Voor auto’s bedragen 
de deelname drie euro en de route 
per Bello afleggen kost vijf euro per 
persoon. Het publiek kan middels 
een publieksprijs aangeven welke wo-
ning/boerderij het mooist is verlicht 
tijdens de route.

Buurtschap Vrochterhoek drie avonden 
volop in de schijnwerpers
Barchem - Eind volgende week 
staat de Barchemse buurtschap 
Vrochterhoek ’s avonds letter-
lijk en figuurlijk volop in ‘het 
licht’. In de 850 hectare grote 
buurtschap ten zuidwesten van 
Barchem zullen praktisch alle 
ruim tachtig woningen/boerde-
rijen dan vol in de schijnwer-
pers staan. Ook leidt de ruim 
twintig kilometer lange verlich-
tingsroute ‘Vrochterhoek in het 
licht’ voor een klein deel buiten 
de buurtschap. Tijdens de route 
kan men namelijk een bezoek 
brengen aan de studio van de lo-
kale radio omroep Achterhoek 
FM aan de Wiersserbroekweg in 
Vorden.

Een van de boerderijen die tijdens de verlichtingsroute Vrochterhoek in het licht’ in Bar-
chem in de schijnwerpers zal staan is boerderij Bonninkhorst aan de Vrochterdijk.

Jong Gelre Vorden-Warnsveld is 
begonnen als een vereniging van 
oud-leerlingen van landbouwwinter-
cursussen, de Oudleerlingen Bond 
Oost-Gelderland (BOG). De BOG was 
uitsluitend bedoeld voor mannen. 
De eerste leden waren voornamelijk 
jonge boeren. In de jaren ‘20 telde de 
BOG Warnsveld ongeveer 60 leden. 
Tien jaar later tussen de 30 en 40 le-
den. Na de oorlog startte de vereni-
ging met 30 leden en in de jaren ‘50 
en ‘60 lag het ledenaantal rond de 50. 
De vrouwelijke equivalent van de 
BOG, de BOLH (Bond van Oud-Leer-
lingen van het Landbouwhuishoud-
onderwijs, opgericht in de jaren ’20 
van de vorige eeuw) heeft altijd rond 
de 20 a 30 leden gehad. 

Provinciale crisis
Eind jaren ’60 zit Jong Gelre, provinci-
aal gezien, in de problemen. De orga-
nisatie draait niet goed, de belangstel-
ling neemt af en minder leden zetten 
zich in voor de vereniging. Gevolg 
is dat het ledenbestand flink daalt 
van 5.000 provinciale leden in 1960 
tot 3.000 provinciale leden in 1970. 
De verwachte bloei van de nieuwe 
organisatie Jong Gelre, de samenvoe-
ging van BOG en BOLH in 1959, valt 
tegen. In 1970 is nog maar eenderde 
deel van het originele ledenaantal 
lid. En dat in een periode waarin de 
verenigingen misschien wel meer te 
bieden hebben dan ooit tevoren met 
veel aandacht voor ontspannende ac-
tiviteiten, zelfontplooiing en kennis-
uitwisseling. 
Oorzaken van de crisis zijn volgens 
provinciale bestuurders het wegtrek-
ken van jongeren uit de landbouw 
door de mechanisering, schaalvergro-
ting en sanering en de veranderende 
mentaliteit van plattelandsjongeren. 
Plattelandsjongeren kunnen zich 
eind jaren ‘60 steeds meer meten 
aan jongeren uit de stad. Ze worden 
mondiger, hebben een hogere oplei-
ding, meer te besteden en worden 
mobieler. Daarnaast neemt de inte-
resse voor het verenigingsleven af 
door de opkomst van televisie en de 
discotheek. Jongeren van het platte-
land hebben de persoonlijkheidsvor-
ming programma’s, het vertier en de 
sociale contacten van Jong Gelre niet 
meer zo nodig. 

Teveel ontspanning?
Daarnaast verliezen veel afdelingen 
de kernwaarden van Jong Gelre uit 
het oog. De focus komt minder te 
liggen op (persoonlijkheid)vorming, 
zoals in de tijd van de BOG en BOLH 
d.m.v. cursussen, sprekers en excur-
sies. Sommige afdelingen draaien vol-
ledig op het aanbieden van ontspan-
nende activiteiten, zoals dansavon-
den. Vanaf de jaren ’60 komen de 
leden niet meer uitsluitend van het 
platteland, maar ook uit de dorpsker-
nen. Ze weten vaak niet meer goed 
wat de achtergrond van de vereni-
ging is. 

Koerswijziging 
In de jaren ’70 komt er een koerswij-
ziging. Het provinciale hoofdbestuur 
neemt zich voor de lokale afdelingen 
beter te gaan begeleiden. Er wordt 
getracht de originele doelstelling van 

Jong Gelre, gericht op de vorming
van haar leden, weer onder de aan-
dacht te brengen. Daarvoor wordt
een speciale provinciale commissie
opgericht. Het agrarische deel van
de vereniging gaat verder onder de 
noemer Gelders Agrarisch Jongeren 
Kontakt (GAJK). Jong Gelre Vorden
en Jong Gelre Warnsveld hebben
ook een Agrarisch Jongeren Kontakt
(AJK). 

Frisse wind
Ook aan Warnsveld en Vorden gaan
de ‘crisisjaren’ van Jong Gelre niet
voorbij. Hoewel het ledenaantal van 
Jong Gelre Warnsveld destijds rede-
lijk stabiel blijft met tussen de 80 á 
90 leden. Jong Gelre Vorden heeft
wel moeite het ledenaantal op peil te
houden. Leden raken hun identiteit
bij de vereniging kwijt. Vooral agrari-
sche leden voelen zich minder thuis
bij Jong Gelre door de sterke focus
op ontspannende activiteiten. Bij de
viering van het 60-jarig bestaan van 
Jong Gelre Vorden in 1974 heeft de
vereniging nog maar 69 leden. Er
komt een nieuw bestuur dat de za-
ken weer energieker oppakt. Er wor-
den veel activiteiten georganiseerd 
rondom sport, spel, vorming en ont-
spanning. De frisse aanpak werpt zijn
vruchten af. Tijdens het 65-jarig be-
staan van Jong Gelre Vorden heeft de
vereniging 119 leden (!). Vanaf 1977
begint het ledenaantal van Jong Gelre
Warnsveld ook weer flink te stijgen.
Voornamelijk door de spraakma-
kende revues en activiteiten op het
gebied van sport. In 1985 heeft de
vereniging zelfs 187 leden. De jaren 
daarna schommelt het ledenaantal
tussen de 160 en 180 leden. 
In 1999 besluiten de verenigingen 
samen door te gaan als Jong Gelre
Vorden-Warnsveld. Onder andere 
omdat het ledenaantal van Jong Gelre
Warnsveld sterk is teruggelopen. In
2014 heeft Jong Gelre Vorden-Warns-
veld ongeveer 120 algemene leden,
30 AJK leden en rond de 75 aspirant
leden. Niet alle leden zijn actief be-
trokken bij de vereniging.

Jubileum zaterdag 25 oktober
Ondanks de soms schommelende le-
denaantallen, waar elke vereniging
mee te maken heeft, organiseert Jong
Gelre Vorden-Warnsveld met trots en
succes al 100 jaar leuke en leerzame
activiteiten voor jongeren op het 
platteland en in de dorpskernen van
Vorden en Warnsveld. En dat moet
gevierd worden. 
Dat gebeurt op zaterdagavond 25 ok-
tober bij het Kulturhus Vorden met 
om 20.30 een receptie (geen kaarten
nodig) en vanaf 21.30 een knallend 
avondfeest met Boh Foi Toch. Om
te vieren hoe geweldig de afgelopen
100 jaar zijn geweest en hoe mooi de
komende 100 jaar zullen worden. U
bent van harte welkom. Er zijn nog 
enkele kaartjes voor het avondfeest 
vanaf 21.30 verkrijgbaar in de voor-
verkoop bij het Kulturhus (Dorpscen-
trum) in Vorden, Raadhuisstraat 6.
Geen kaarten in de voorverkoop kun-
nen bemachtigen? Probeer het dan
aan de deur. Helaas is er geen garan-
tie want VOL=VOL.  Voor de receptie
heeft u geen kaarten nodig.

Jubileumjaar Jong Gelre 
Vorden - Warnsveld: Leden

Vorden/Warnsveld - 2014 is een bijzonder jaar voor Jong Gelre Vorden-
Warnsveld. Ongeveer 100 jaar geleden werden de destijds zelfstandige
verenigingen Jong Gelre Vorden en Jong Gelre Warnsveld opgericht.
En alweer vijftien jaar zijn wij ‘gelukkig getrouwd’ als Jong Gelre Vor-
den-Warnsveld. Al die heugelijke feiten worden zaterdag 25 oktober,
gevierd met een reünie en groot feest. Dit vierde en laatste artikel gaat 
over de leden van 100 jaar Jong Gelre Vorden-Warnsveld. Meer infor-
matie over het jubileum? Kijk op www.jong-gelre.nl.

Pianist Jack van Dodewaard van het 
Klavier in Vorden omlijst de voor-
drachten met zijn krachtige en sfeer-
volle improvisaties.

De middag wordt afgesloten met de 
presentatie van de nieuwe poëziebun-
del ‘Dichter bij Kunst in Galerie De 
Burgerij’. Dichters hebben zich laten 

inspireren door kunstwerken, die in 
de galerie te zien waren. 
Belangstellenden zijn (na reservering 
tel. 06 - 57 07 95 58) van harte wel-
kom in Galerie De Burgerij, Zutphen-
seweg 11, Vorden. De middag begint 
om 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 
uur).

Poëzie en muziek in Galerie De Burgerij
Vorden - Donderdagmiddag 6 november biedt Galerie De Burgerij weer 
een podium aan dichters uit de Achterhoek en omgeving. Zij dragen 
voor uit eigen werk waarbij het thema “Water” aan bod zal komen.

De Wereldwinkel is dé fairtrade ca-
deauwinkel van Vorden. Met de ver-
koop van fairtrade producten inves-
teert de Wereldwinkel in een leefbare 
wereld voor iedereen. Elk product 
uit het assortiment is met zorg en 
volgens de fairtrade criteria gepro-

duceerd en ingekocht. Producenten 
in ontwikkelingslanden krijgen op 
deze manier toegang tot de Europese 
markt en daarmee de kans een beter 
bestaan op te bouwen. De 7.000 vrij-
willigers in bijna 240 Wereldwinkels 
maken hiermee duidelijk dat het in 

de wereld ook anders kan. Dat ar-
moede wél bestreden kan worden. 
Koop je een cadeau in één van deze 
winkels, dan draag je daaraan bij.

Niet alleen tijdens de fairtrade week 
maar het hele jaar door bent u van 
harte welkom in de Wereldwinkel 
Vorden. Kom gerust eens binnen, ook 
als u wellicht vrijwilliger wilt zijn in 
de winkel. Bent u nog op zoek naar 
een passend kerstpakket, dan helpen 
zij u daar graag bij. U ziet: meer dan 
één reden om tijdens de Fairtrade 
Week over de drempel van de We-
reldwinkel Vorden te stappen.

Van 25 oktober t/m 2 november

Fairtrade Week
Vorden - De achtste editie van de Fairtrade Week vindt plaats van 
25 oktober t /m 2 november. Een week lang staat alles in het teken 
van fairtrade en wordt Nederland geprikkeld om fairtrade producten 
op de boodschappenlijst te zetten. Dat is heel eenvoudig, want het 
assortiment fairtrade gecertificeerde producten, zowel food als non 
food is veelomvattend. En behalve in een van de 240 Wereldwinkels 
tegenwoordig ook bij verschillende supermarkten te koop en in de 
webwinkel.

      Volg en like ons ook op Facebook:        ContactAchterhoek VV
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In weekblad Contact van vorige 
week is al in het kort beschreven 
hoe de vrijdag en zaterdag van het 
Varssels Feest zijn verlopen. Bij het 
jeugdvogelschieten is per abuis 
Tess Barink, die de kop er af heeft 
geschoten, als winnaar vermeld. 
De jeugdkoning 2014 is echter Lars 
Luesink. Ook dient nog te worden 
vermeld dat het toneelstuk op vrij-
dagavond zich afspeelde in een 
nieuw decor (vanwege de verbrede 
feesttent), waarvoor speciale dank 
uitgaat naar Gerbert Diepenbroek 
en Wilco Abbink.
Op zondag, net na het middaguur, 
vertrokken de kinderen vanaf het 
pas geopende Buurthuus Varssel 
in Treintje Bello en op een leger-
truck van Jarno Wormgoor voor 
een rondrit door Varssel. Ook het 
koningspaar Ard en Jenny Scheffer 
reed mee in een wagen die door de 
buurt versierd was.

Keizerschieten
De finish lag op het feestterrein bij 
de Varsselse molen, dat jaarlijks 
beschikbaar wordt gesteld door de 

Hamove. Nadat iedereen door de 
nieuwe entree - in de vorm van het 
achterhuus van de Varsselse boer-
derij Hilferink - was gelopen, klonk 
omstreeks 13.00 uur het startschot 
voor zowel de kinderspelen als het 
keizerschieten. De weersomstan-
digheden waren ideaal.

Aan het keizerschieten deden 
32 van de 35 uitgenodigde oud-
koningen en –koninginnen mee. 
Daaronder zaten acht personen die 
twee keer koning van Varssel zijn 
geweest. Na 208 schoten werd be-

kend wie de nieuwe keizer van Var-
ssel was geworden: Jan Grotenhuys. 
De kop werd er al eerder afgescho-
ten door Appie Kijvekamp. De vo-
gel werd vleugelloos gemaakt door 
Henk Luesink sr. en Hans Mentink. 
De staart werd door loting toebe-
deeld aan Johan Slotboom.
Het nieuw keizerspaar Jan en An-
nie Grotenhuys en het koningspaar 
werden in de feesttent gehuldigd. 
Daarna was de dansvloer steeds 
goed gevuld met dansende feest-
gangers met muziek van Underkof-
fer en Old Ni-js.

Varssel heeft een nieuwe keizer
Varssel - Drie dagen lang wa-
ren er volop activiteiten voor 
alle leeftijdscategorieën in 
het kader van het 110-jarig be-
staan van het Varssels Feest. 
Evenals in 2004 stond ook dit 
jaar het keizerschieten op het 
programma, waarbij de oudste 
deelnemer Hendrik Woerts (96 
jaar) bijna het beslissende schot 
loste. De keizerstitel ging naar 
de van geluk stralende Jan Gro-
tenhuys.

Het keizerspaar Jan en Annie Grotenhuys.

Een Coinhunters-zoekdag is altijd 
een gezellige dag voor het hele ge-
zin. Het is erg leuk wanneer mensen 
met dezelfde hobby elkaar ontmoe-
ten. Maar ook voor iemand zonder 
metaaldetector is het een dag om je 
te oriënteren op de nieuwste ont-
wikkelingen op dit gebied.

Specialisten
Daarom zijn er op deze dag diverse 

detectorimporteurs- en dealers aan-
wezig waar u de nieuwste detectors 
en accessoires kunt bekijken. Een 
determinatie-team is aanwezig om 
de gevonden voorwerpen uit het 
hele land te bekijken. Op deze dag 
is tevens een fototeam aanwezig 
om de mooiste en interessantste 
vondsten te fotograferen. 
Goudsmid, Edelsmederij Sand‘Or 
is aanwezig. Sand‘Or is gespeciali-

seerd in het restaureren van sier-
raden uit o.a. bodemvondsten. Hij 
adviseert vrijblijvend over de mo-
gelijkheden van restauratie. Ook 
neemt hij zijn uitrusting mee om 
edelmetalen te toetsen en natuur-
lijk de benodigde artikelen voor een 
restauratie ter plekke. De Histori-
sche Vereniging Steenderen zal ook 
present zijn. 

Deelname
Deelname kosten voor leden € 
15,00 p.p. voor niet leden € 20,00. 
Voor bezoekers die alleen voor de-
terminatie of uit belangstelling 
komen is de toegang gratis. Vanaf 
10.00 uur is Party-cafe de Bierkaai 
te Baak open. Wilt u meer informa-
tie email: mije0035@planet.nl.

Landelijke zoekdag metaaldetector in Baak
Baak - Op zaterdag 1 november organiseert de Coinhuntersclub een 
landelijke zoekdag net buiten het oude Baak. Er wordt naar ver-
stopte prijspenningen gezocht waar prachtige prijzen mee zijn te 
winnen. Speciaal voor deze zoekdag is er een enorm prijzenpakket 
met o.a. nieuwe metaaldetectors en vele andere prijzen! Men is deze 
dag te gast bij De Bierkaai in Baak. De Coinhuntersclub verwacht 
ca 250-300 deelnemers. De landeigenaar en pachters hebben een 
zeer groot terrein ter beschikking gesteld.

De CDA fractie van Bronckhorst 
betreurt het “gedwongen” vertrek 
van Hessel. “Door dit vertrek verlie-
zen wij een betrokken en deskundig 
raadslid”, aldus de fractievoorzitter 

Dirk Jan Huntelaar. In zijn volks-
vertegenwoordigende rol heeft Hes-
sel een grote bijdrage geleverd aan 
de besluitvormingen in de Bronck-
horster gemeenteraad. Daarnaast 
was hij als formateur een van de 
grondleggers van het nieuwe col-
lege van Bronckhorst. Hij wist, na 
de verkiezingen van maart 2014, op 
een solide wijze een college te for-
meren tussen CDA, PVDA en D´66.

Opvolging
In de opvolging van Hessel Wijn-
gaard wordt direct na zijn aftre-

den, in de raadsvergadering van 
30 oktober 2014, voorzien. Wilko 
Pelgrom wordt door de CDA fractie 
voorgedragen als opvolger. Wilko 
was namens het CDA al commissie-
lid en heeft in die rol de afgelopen 
maanden al in de politieke arena 
van Bronckhorst deelgenomen. De 
CDA fractie is verheugd dat Wilko 
zijn opgedane ervaringen als com-
missielid nu kan gaan etaleren als 
raadslid. Tijdens de raadsvergade-
ring van 30 oktober kunt u afscheid 
nemen van Hessel Wijngaard en 
kennismaken met Wilko Pelgrom.

Hessel Wijngaard neemt afscheid van 
de raad van Bronckhorst
Hummelo - Op 30 oktober 
neemt Hessel Wijngaard als 
CDA raadslid afscheid van de 
raad van de gemeente Bronck-
horst. Hessel heeft een nieuwe 
woonplaats gevonden buiten 
de gemeente waardoor hij zijn 
raadslidmaatschap moet beëin-
digen.

De Boekenweek is een gezamenlijk 
initiatief van het Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers, de Vrien-
den van de Streektaal Lochem e.u. 
en de Dialectkring Achterhook en 
Liemers en wordt gehouden om ex-
tra belangstelling te wekken voor 
streekboeken en streektaal. De or-
ganisatie roept schrijvers op, om 

in hun eigen Achterhoeks of Lie-
merse dialect, korte verhalen van 
maximaal 300 woorden in te stu-
ren over het thema Vrijheid. Een 
onafhankelijke jury zal de beste 
verhalen selecteren voor publicatie 
in Flonkergood. Enkele auteurs zal 
worden gevraagd om hun bijdrage 
tijdens de Boekenweekmanifestatie 

op zaterdag 7 maart 2015 voor te 
dragen. 

Belangrijkste voorwaarden 
-  Elke deelnemer mag maximaal 
drie verhalen insturen.

-  De lengte van een verhaal is 
maximaal 300 woorden.

-  Elk verhaal moet in dialect  
worden geschreven.

-  Insturen van bijdragen kan tot  
15 november 2015.

-  Inzenden per email naar:  
info@streektaalvrienden.nl

Schrijfwedstrijd voor Flonkergood
Regio - De Boekenweek Achterhoek en Liemers 2015 vindt plaats 
in de eerste week van maart. Ter gelegenheid daarvan wordt het 
boekenweekgeschenk Flonkergood uitgegeven. Komend jaar staat 
dit boekje in het teken van het thema ‘Vrijheid’.

PRIKKELT Media ook 

JOUW ZINTUIGEN….. 

Optimaal FM is op zoek naar 
nieuwe en doorgewinterde 

radiomensen om hun creativiteit 
een impuls te geven: 

Laat ons eens horen, 
hoe uniek jij bent.

Wij zoeken?
Programmamakers
Studenten journalistiek
Burgerjournalisten met gevoel 
voor nieuws uit de Achterhoek
Studiotechnici voor onze 
digitale studio’s
Social media experts

 

Is jouw interesse gewekt?
Mail naar vrijwilliger@optimaal.fm.
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Soms, heel even
is het ergens stil
Wat een feest
want alles wat niet kan praten

vertel  meestal het meest

J. Wagenvoort

t

Al op voorhand stond vast dat de 
twee wedstrijden het klapstuk van de 
dag zouden worden met de drie ma-
tadors Davy Thoonen, Chris Nobel en 
Rob Hartog. Er moesten nog twee ra-
ces verreden worden voor het kampi-
oenschap. Race 1 was ongekend span-
nend en uiteindelijk ging de winst 
naar Thoonen voor Nobel die bijna 
gelijktijdig over de finish kwamen. 
Hartog die kopstart had viel in de eer-
ste race terug naar een 4de plaats net 
voor Lesley ten Tusscher die ook uit-
komt voor de vereniging uit Hengelo. 
Daarmee had Hartog zijn kansen ver-
speeld op de titel dacht menigeen. 
De situatie was in race 2 zo dat de-
gene die het eerst over de streep zou 
komen (Thoonen of Nobel) kampioen 
zou worden. Hartog was normaal ge-
zien kansloos voor de titel met een 
achterstand van ruim 20 punten. No-
bel pakte in race 2 meteen de leiding 
voor Hartog en Thoonen. Nobel reed 
ruim aan de leiding en Thoonen had 
moeite om Hartog te passeren. Uit-
eindelijk lukte het Thoonen en reed 
meteen naar Nobel toe.

Samen onderuit
In de laatste ronde zaten ze vlak bij 
elkaar en in een alles of niets poging 
probeerde Thoonen Nobel voorbij 
te steken. Helaas trok Thoonen de 

motor onderuit in de Geert Timmer 
bocht en nam in zijn val Nobel mee. 
Beide heren belandden in de grind-
bak en Nobel was furieus door de ac-
tie van Thoonen en ging gefrustreerd 
zijn gram halen. Dat had hij beter 
niet kunnen doen, zijn motor liep 
nog en hij had meteen naar de finish 
moeten rijden en was dan kampioen 
geweest. Doordat hij te laat z’n mo-
tor op pakte kwam hij als 14e over 
de streep en kwam daardoor een paar 
punten te kort op Hartog die profi-
teerde van de val en er met de winst 
vandoor ging. Daarmee was de titel 
voor het neefje van voormalig 500cc 
TT winnaar Wil Hartog. 

Nog meer overwinningen
Ten Tuscher werd 9de in race 2 en 
Cliff Kloots werd keurig 8ste en 5de 
in beide races voor de Supersport. Er 
reden naast dit viertal nog een aantal 
leden mee in verschillende klassen. 

Alle klassen reden twee races m.u.v. 
de zijspannen. Jarco Grotenhuis reed 
naar een 7de en 6de plaats in de cate-
gorie ONK Superbike. Nelson Rolfes 
had zijn weekend niet en haalde geen 
punten voor het kampioenschap. Bij 
de NK Classics wist Jarno Onstenk 
4de en 6de te worden. Jerry v.d. Bunt 
viel bij de eerste race van de Super-
mono’s uit. Hij won echter wel de 
tweede race en zo had de Hamove 
weer een overwinning te pakken.

De gebroeders Marcel en Erik Ritzer, 
de lokale helden, werden in hun laat-
ste gezamenlijke race keurig twaalf-
de. Erik liet weten er na dit seizoen 
mee op te houden, hij zal nog wel 
actief blijven als monteur voor het 
team. Marcel gaat wel door en zal met 
een nieuwe bakkenist volgend jaar 
aan de start verschijnen. De uit Halle 
afkomstige Bernard Wijngaards werd 
samen met Michel Groen 13de.

Hamove een kampioen rijker met  
Rob Hartog
Nadat Joey den Besten een paar 
weken geleden kampioen werd 
in de IRRC, werd de motorclub 
uit Hengelo Gld in het week-
end van 11 en 12 oktober nog 
een kampioen rijker in de vorm 
van Rob Hartog. De Race of the 
Champions op het TT Circuit As-
sen was het laatste evenement 
voor het Open Nederlands Kam-
pioenschap (O.N.K.). Hartog die 
uitkomt in het O.N.K. Supersport 
wist te titel binnen te halen in de 
laatste seconden van de laatste 
wedstrijd.

Linksonder ONK Supersport kampioen Rob Hartog samen met andere kampioenen in de 
verschillende klassen. Foto: Henk Teerink.

Toerclub Keiaosers organiseert zater-
dag 25 oktober én zondag 26 oktober 
haar 10e veldtoertocht Rondum de 
Mölle vanuit Eetcafé De Veldhoek in 
Veldhoek (Hengelo Gld). Net als bij de 
voorgaande edities is door het aanbod 
van diverse afstanden voor ieder wat 
wils. De deelnemers kunnen kiezen 
uit een route van 30, 45 en 55 km. 
Door de route-verkortingen en de 
route-uitbreidingen van de basisroute 
van 45 km zijn allerlei variaties in af-
standen tussen 30 en 55 km te beden-
ken. Op beide dagen kunnen dezelfde 
routes worden verreden.

De veldtoertocht
Deze bijzonder mooie veldtoertocht 
voeren de deelnemers door veelal par-
ticuliere bossen en landerijen in het 
gebied tussen Hengelo (Gld), Ruurlo 
en Zelhem. De routes zijn geheel uit-
gepijld en leiden de deelnemers langs 

heidevelden, door mooie dennenbos-
sen met hier en daar diverse singlet-
racks en over zandwegen. Door de 
medewerking van verschillende land-
eigenaren kan men ook dit jaar een
gevarieerd parcours aanbieden en is
deze tocht zeker geen kopie van de
veldtoertochten van toerclubs uit om-
ringende plaatsen. Uiteraard wordt 
het Hengelose Zand aan gedaan om
de conditie van de deelnemers seri-
eus op de proef te stellen, maar zo
wordt er tijdens de pauze ook aan de
inwendige mens gedacht. Na afloop
is er de mogelijkheid om de fiets af te
spuiten en te douchen.

De deelnemers kunnen starten van 
9.00 tot 10.30 uur vanaf Eetcafé “De
Veldhoek” in de Veldhoek. Voor 
meer informatie wordt verwezen
naar www.keiaosers.nl en Facebook-
pagina TC Keiaosers.

Twee dagen  
‘Rondum de Mölle’
Veldhoek - De Keiaosers veldtoertocht, bekend als de Rondum de Möl-
le, viert haar 2e lustrum en heeft een primeur: de tocht wordt op zo-
wel zaterdag 25 als op zondag 26 oktober georganiseerd. Dit is uniek
in de regio.

In de A-lijn: 1. An Wortel & Bert 
Deunk 64,52%; 2. Diny Mijnen & Her-
man Stapelbroek 56,67%; 3. Annelies 
Schröder & Jan Rondeel 54,50%. 
B-lijn: 1. Diny Hoftijzer & Leni Meye-
rink 66,67%; 2. Silvia Schreiber & Jan 
Veenhuis 60,94%; 3. Dick Brinkman 
& Hans Dekker 55,10%. 
C-lijn: 1. Annie Hartman & Hen Rom-
bouts 63,13%; 2. Greet Jansen & Theo 
Geurts 56,25%; 3. Els Westerhof & 

Hermien Veenhuis 55,73%. 
Dit keer wel uitzonderlijk hoge sco-
res bij de nummers 1. Allen ruim
boven de 60%. Gefeliciteerd! Tot don-
derdag 23 oktober bij Den Bremer; Z-
Eweg 37, te Toldijk. Afmelden kan op
verschillende manieren: via een mail
naar bcbronkhorst@hotmail.nl of 
een sms naar 06-28633453 (inspreken
lukt niet!), of op de wedstrijddag bel-
len naar genoemd mobiel nummer.

Bridgen in Toldijk
Toldijk - De uitslag van de tweede competitieavond van de tweede ron-
de, gespeeld op donderdag 16 oktober.

De V.A.M.C. had een mooie route 
uitgestippeld. De eerste proef was 
in Delden, de tweede in Linde waar 
men over maïsland reed. De derde 
en tevens laatste proef ging door 
het bosgebied nabij de Hameland-
weg. Dit vonden de deelnemers een 
zeer mooie, uitdagende en intensieve 
proef. De proef in Linde was ook niet 
de makkelijkste want menig deelne-
mer vergiste zich in het losse zand op 
de akker.
Bas Klein Haneveld die de vorige 2 
ONK enduro’s uitviel met een onwil-
lige motor was er op gebrand om een 
goed resultaat neer te zetten in zijn 
thuiswedstrijd. Haneveld won met 
maar liefst 8 van de 11 proeven in de 
klasse E1 en kon zijn geluk niet op na 
zoveel pech in de laatste wedstrijden. 
De WPM KTM rijder liet zien dat hij 
niet voor niets de Nederlands kampi-
oen van 2014 is. Helaas zit prolonga-
tie er niet in dit jaar door het uitval-
len van twee wedstrijd resultaten.
Lucas Dolfing werd 2de en Ismo Ten 
Velde, teamgenoot van Haneveld, 
werd 3de. De winst in de E2 ging naar 
Hans Vogels die maar liefst 9 proeven 
winnend wist af te sluiten. Robin Nij-
kamp pakte in 2 proeven de winst 

en werd in totaal keurig 2de achter 
Vogels. Johnny Bosman pakte de 3de 
plaats algemeen in de E2. Thuisrijders 
Mark Wassink en Erwin Plekkenpol 
deden het fantastisch met een 2de en 
3de plaats in de klasse E3. Wassink 
pakte driemaal winst in de proeven. 
De clubleden van de V.A.M.C waren 
na afloop dan ook zeer te spreken 
over de gereden uitslagen. De winst 
in de E3 ging naar de snelle Braban-
der Wesley Pittens. Peter Bergsma uit 
Hummelo was de snelste man van de 

dag in de EV40, voor Dinand Tijhuis 
en Michel van den Brand. Bergsma 
was niet geheel tevreden met de tij-
den en vond zelf dat het sneller had 
gekund. 

Ook bij de Nationalen was er succes. 
Sjoerd Eskes uit Hengelo Gld werd 
3de in de N1 achter winnaar Jordi 
Berghorst en Michel Verkade. Winst 
was er voor Bjorn sloot in de N2 en 
Christian Dignum won de categorie 
N3. Vordenaar Tom Berends behaalde 
een zeer nette 12de plaats in de N3. 
Dakar deelnemer en specialist Kees 
Koolen werd 19de in de NV40 waarbij 
de winst naar Michel van Roon ging. 
Mark Smits won de wedstrijd bij de 
dag licenties. 
Ook een flink aantal leden van de 
V.A.M.C. en HAMOVE deden hier-
aan mee. Michel Veenink was de 
hekkensluiter van de dag maar had 
er niet minder plezier om gehad. De 
prijsuitreiking werd in het clubhuis 
van de V.A.M.C gehouden en daar 
was het net een reünie. Voorzitter 
Johannes van Kempen bedankte alle 
vrijwilligers en landeigenaren voor 
hun medewerking. Zonder hen kan 
men geen ONK enduro organiseren 
liet hij weten. Een aantal clubleden 
die zaterdag geholpen hadden in 
Vorden moesten zondag weer aan 
de slag in Oirschot. In het Brabantse 
plaatsje werd een jeugd enduro geor-
ganiseerd waar een aantal leden aan 
mee deden. Thijs Bulten pakte een 
fantastische 2de plaats. Jan Willem 
Arendsen werd keurig 5e. Bjorn Wis-
man en Koen van Dort deden het met 
een 12e en 19e plaats ook goed. Voor 
hen was het de laatste wedstrijd van 
dit seizoen. De ONK enduro gaat vol-
gende week verder in Hellendoorn.

51e Oost-Gelderland Rit Vorden
Vorden - Afgelopen zaterdag 
werd door de V.A.M.C. “De Graaf-
schaprijders” de O.N.K. enduro 
georganiseerd. Ook wel de Oost-
Gelderland Rit genoemd. Het 
weer was goed, deelnemers die 
normaal gesproken een dikke jas 
aan hebben tijdens de enduro’s 
in het najaar konden nu in hun 
shirt rondrijden. De deelnemers 
in de Inters categorie moesten 11 
proeven (3,5 ronde) rijden en de 
Nationalen reden er 9 (3 ronden).

Winst voor Bas Klein Haneveld. Foto: Henk 
Teerink.



Het is toch wel weer wennen om in 
zo’n “zandbak” te rijden, maar tij-
dens de training is er fijn gereden 
Kenny en Koen hadden een 4de tijd. 
De 1ste manche waren ze met de 
start wat minder snel weg maar ze 
herstelden zich daarna vrij snel en 
begonnen de 1ste manche op een 6de 
plaats en vochten zich terug naar een 
4de plaats. 
Ver voor hen uit, reden Team Vis-
scher en Team Willemsen/Eggink, 
het was een behoorlijk gat, maar elke 
ronde kwamen ze dichterbij. Willem-
sen probeerde Visscher aan de bin-
nenkant in te halen, maar zij raak-
ten elkaar, waardoor ze even iets tot 
stilstand kwamen. Team Hermans 
van Gaalen daarentegen verspoorden 
snel en konden Willemsen passeren. 
In diezelfde ronde maakte Team Vis-
scher een foutje waardoor Kenny en 
Koen er nog net om heen konden en 
de 2de plaats overnamen én behiel-
den. 
Bij de 2de manche hadden ze een be-
tere start, begonnen op een 5de plaats 

en zetten de aanval in naar voren. Het 
passeren was moeilijk en ze kwamen 
daardoor niet verder dan een 4de 
plaats. Maar dit was genoeg voor een 
podiumplek, ze werden 3de, Kenny 
en Koen waren zeer blij met dit resul-
taat en zo hebben zij dit seizoen goed 
af kunnen sluiten. Ze eindigden met 
de ONK als 7de in totaal en bij de GP’s 
als 15de in totaal, maar bij de GP’s 

hadden ze drie gemiste wedstrijden. 
Volgend jaar zal men Team Hermans 
van Gaalen weer samen aan de start 
zien verschijnen. Team Hermans van 
Gaalen wil bij deze alle supporters en 
sponsoren bedanken voor alle steun 
en aanmoedigingen van het afgelo-
pen jaar en hopen jullie allen weer te 
zien in 2015.

Koen Hermans en Kenny van 
Gaalen podiumplek in Oss
Hengelo - Op zondag 6 oktober 
stond de laatste wedstrijd van 
dit seizoen op het programma, 
de ONK in Oss. Helaas stonden er 
maar 17 zijspancombinaties aan 
het starthek.

Kenny (l) en Koen. Foto: Eddy Koedijk.

Het toernooi zal gespeeld worden van 
maandag 17 november tot en met 
zondag 24 november (finales) op het 
tennispark aan de Prins Bernhard-
laan 5 in Steenderen. De speelsterkte 
is 5, 6, 7 en 8 in de onderdelen Heren 
dubbel, Dames dubbel en Gemengd 
Dubbel in de leeftijdscategorie 18+. 
Inschrijven kan tot maandag 3 no-
vember via www.toernooi.nl.  
Subsponsoren zijn Achterkamp Be-
drijfsopleidingen uit Baak en Houx 

Sport uit Zutphen en laatstgenoemde 
zal op het park aanwezig zijn voor ad-
vies en het bespannen van uw racket. 
Ook als u niet zelf speelt bent u van 
harte welkom, bijvoorbeeld tijdens 
de speciale Beaujolais- en bokbier-
avond op donderdag, als toeschou-
wer bij de ongetwijfeld spectaculaire 
partijen.  Voor meer informatie over 
tennisvereniging 
De Nieuwe Hellewei kunt u kijken op 
de website www.hellewei.nl.

TV De Nieuwe Hellewei: 
Autobedrijf Melgers 
Toernooi

Steenderen - Tennisvereniging De Nieuwe Hellewei heeft het lokale 
autobedrijf Melgers uit Steenderen bereid gevonden om hoofdsponsor 
en naamgever van een nieuw open toernooi per november van dit jaar 
te worden. Natuurlijk is de vereniging deze sponsor hiervoor bijzon-
der erkentelijk.

De leden van P.K.V. hebben als hobby 
het fokken en met het doel het in 
stand houden van allerlei soorten 
rassen en kleurslagen van hoenders, 
konijnen, cavia’s, watervogels, siervo-
gels en sierduiven. Daarnaast is het 
doel om de jeugd te betrekken bij het 
houden van dieren.

Wedstrijd Kind en Dier
Een vast onderdeel tijdens deze ten-
toonstelling is dan ook de wedstrijd 
Kind en Dier. Voor de show komen 
twee leden van P.K.V. samen met 
de kinderen de dieren en hun hokje 
thuis bekijken. Op zaterdagmiddag 
1 november vindt de eindjurering 
plaats van Kind en Dier, ook door 
twee leden van P.K.V. Het is elk jaar 
weer een geweldig gebeuren. De deel-
nemende kinderen zijn ware dierlief-

hebbers die veel tijd en liefde in hun 
diertje steken. 
Kinderen tot 14 jaar kunnen deel 
nemen met hun lievelingsdier zoals 
een kip, konijn, cavia, duif, hamster 
of tamme rat. Elke deelnemer wordt 
beloond met een prijsje en in elke 

diersoort wordt een winnaar aange-
wezen. De deelname is gratis. Opgave 
voor Kind en Dier voor woensdag 
23 oktober bij Gerrit Lenselink, tel. 
0575-552670 of 06-46121517, e-mail:  
gerritlenselink@hotmail.com.

Geef je op!

Kind en Dier tijdens 
Bronckhorsterkleindierenshow
Vorden - Op 31 oktober, 1 en 2 
november organiseert de Pluim-
vee-en Konijnenvereniging Vor-
den e.o. (P.K.V.) weer de jaarlijkse 
Bronckhorsterkleindierenshow 
in Kapel De Wildenborch te Vor-
den.

Het was het een drukte van belang 
in de school, want de kinderen ga-
ven de (groot)ouders en andere be-
langstellenden een rondleiding langs 
de expositie. In de klaslokalen lagen 
de leeropdrachten, werkstukken en 
boekjes tentoongesteld op de tafels 
en hingen verschillende kranten aan 
de muur. Duidelijk was de invloed 
van het nieuwe leerconcept Thinking 
for Learning, Denken over Leren. De 
verschillende werkvormen, Thinking 
Skills, kwamen goed in beeld.
Het thema feest werd op De Rank wat 
breder aangepakt dan alleen voor de 
Kinderboekenweek. De jongere kin-
deren gingen aan de slag met bijvoor-
beeld verjaardagen, bruiloftsfees-
ten en sinterklaasfeest. Ze maakten 
woordspinnen, diamanten en muur-
kranten, tekenden en knutselden ca-
deautjes en hoge taarten.

De midden- en bovenbouw verdiep-
ten zich eveneens in feesten als ver-
jaardagen en kermis. Groep 5 en 6 
ging zelfs een uurtje bloemenplak-
ken aan de kermiswagen van hun
juf in Lichtenvoorde. Een geweldige
ervaring, temeer omdat deze wagen 
de eerste prijs behaalde.

Ze leerden ook over de feesten die bij
de verschillende godsdiensten horen.
De leerlingen aten een Joodse maal-
tijd en bezochten de protestantse en
katholieke kerk in Steenderen. Zo 
konden ze in hun muurkranten en
boekjes de verschillen en overeen-
komsten van de godsdiensten weer-
geven. Ze maakten er mooi foto’s bij.

In de hal was een boekenhoek inge-
richt, waar nieuwe kinderboeken te 
koop lagen.

Kinderboekenweek bij 
Basisschool De Rank 
 afgesloten met expositie

Toldijk - Feest! tijdens de Kinderboekenweek 2014, die van 1 tot en met
12 oktober werd gehouden. Ook op Basisschool De Rank werkten de
kinderen van groep 1 tot en met groep 8 over dit thema. Op woensdag-
middag 15 oktober sloten zij af met een expositie.

Kinderboekenverkoop tijdens de Kinderboekenweek afsluiting op De Rank.

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl   

Joop heeft zijn loopbaan binnen de 
Herwers Groep stapsgewijs opge-
bouwd. 40 jaar geleden is hij begon-
nen als Nissan monteur bij Herwers 
Nissan Doetinchem. Vervolgens is 
hij de werkplaats, receptie en maga-
zijn aan gaan sturen en uiteindelijk 
als vestigingsverantwoordelijke de 
kar gaan trekken waardoor hij het 
gezicht van Herwers Nissan Doetin-
chem werd. Tegenwoordig is Joop het 
Nissan gezicht in Zevenaar.
In zijn loopbaan heeft Joop veel men-
sen leren kennen en is voor velen 
een vertrouwd gezicht gebleken. Na 

zijn overstap van Nissan Doetinchem 
naar Zevenaar werd dit nogmaals 
duidelijk aan de hoeveelheid mensen 
die met Joop zijn mee verhuisd. Om 
iedereen, voormalig klanten en zijn 
huidige trouwe klanten, de kans te 
geven om Joop persoonlijk te felici-
teren met zijn bijzondere jubileum 
zorgt Herwers tijdens de introductie-
dagen van de nieuwe Nissan Pulsar 

en de Qashqai automaat voor wat 
lekkers bij de koffie! U kunt Joop feli-
citeren van donderdag 23 oktober t/m 
zaterdag 1 november bij Herwers Nis-
san aan de Kelvinstraat 2 in Zevenaar. 
Ook bij onze overige Nissan vestigin-
gen vindt deze periode de introduc-
tie plaats van de nieuwe Pulsar en de 
Qashqai automaat.

Joop Hendriksen al 40 jaar Nissan-man 
bij Herwers
Hengelo - Joop Hendriksen heeft 
een bijzonder jubileum te vieren, 
hij is maar liefst 40 jaar werk-
zaam bij Herwers Nissan. 40 jaar 
is een jubileum dat niet vaak 
meer voor komt. Herwers wil 
Joop dan ook op gepaste wijze in 
het zonnetje zetten en mensen 
die de afgelopen jaren met Joop 
contact gehad hebben de gelegen-
heid bieden om hem persoonlijk 
te komen feliciteren.



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 VVD-fractie heeft enkele wijzigingen on-
dergaan: Raadslid Josephine Steffens heeft 
onze fractie verlaten en commissielid Erik 
Hofkes ziet zich vanwege zijn drukke werk-
zaamheden genoodzaakt zijn inzet voor onze 
fractie te stoppen. De fractie ziet er thans als 
volgt uit: Achter van links naar rechts: cie. 
lid GertJan Oosterhuis, raadslid-fractievoor-

zitter Ton Verlinden, cie.lid Joke Meulenveld, 
raadslid Bennie Wisselink. Voor: raadsleden 
Marcel Leferink en Thea Lusink.
Wij zullen er zijn voor de burgers van Bronck-
horst en met onze liberale uitgangspunten 
zullen wij ons best doen om zoveel moge-
lijk bij te dragen aan een toekomstbestendig 
Bronckhorst.

De VVD-fractie stelt zich voor

De wet maatschappelijke ondersteuning gaat 
in 2015 van start. Een aantal stappen worden 
al zichtbaar: de wijkteams gaan draaien, de 
eerste keukentafelgesprekken lopen en het 
wordt steeds duidelijker van welke instellin-
gen de hulpverleners komen.

De PvdA is warm voorstander van deze veran-
deringen. Daardoor is het namelijk mogelijk 
dat we alle mensen in de toekomst kunnen 
blijven helpen. Ook kunnen we met deze aan-
passingen de hulp veel dichterbij en meer op 
maat regelen.

Er zullen ongetwijfeld kinderziektes aan het 
licht komen. We hopen dat de burgers dan 
aan de bel trekken. En we rekenen er op dat 
de gemeente en de hulpverleners dan ade-
quaat reageren.

Maar ook als alles goed gaat maken wij ons 
zorgen. Zorgen over de mensen die we niet 
zien, die niet aan de bel trekken, die dat niet 
kunnen, niet durven, niet weten hoe ze dat 
moeten doen of geen mensen in de buurt heb-
ben die met hen meedenkt. Dan kunnen er 
grote risico’s ontstaan. De gemeente heeft de 
wettelijke plicht om deze groep Bronckhorste-
naren in het zicht te krijgen.

Een vangnet voor de meest kwetsbare bewo-
ners is meer dan ooit broodnodig. De PvdA 
gaat hier voor.

PvdA: Vangnet is noodzaak!

Burgerparticipatie is er in veel vormen. In de 
ene gemeente wordt het sportbeleid gevormd 
door een commissie die uit vertegenwoordi-
gers van sportverenigingen bestaat. Elders 
bestaan wijkbudgetten waarmee inwoners 
zelf projecten voor hun dorp of wijk kunnen 
financieren. In Bronckhorst functioneert een 
inwonerspanel en zijn dorpsraden actief. En 
sinds kort zijn er gebiedsambtenaren om u 
wegwijs te maken bij het realiseren van idee-
en voor uw woonomgeving.
Overal vindt men wel een manier waarop 
inwoners meedoen in het bestuur van hun 
woonplaats. Het is een ontwikkeling die past 
bij deze tijd. Burgers worden niet alleen mon-
diger, ze hebben ook steeds meer recht van 
spreken. Inwoners kunnen en weten veel. 
Beleid kan beter worden als inwoners mee-
denken. Zij kennen hun eigen leefomgeving 
het best.
Lokale partijen claimen vaak dat ze meer con-
tact hebben met de inwoners dan landelijke 
partijen. Maar is dat ook zo? De raad heeft 
als volksvertegenwoordiger de taak alle be-
langen mee te nemen en belanghebbenden 
te betrekken bij de besluitvorming. Die op-
dracht is voor alle politici gelijk. En is bij bur-

gerparticipatie het 
initiatief niet juist 
aan de burger?
D66 was 20 jaar ge-
leden al voor meer 
inspraak van de burger. Niet alleen via de in-
voering van het referendum, maar ook door 
het stimuleren van wijk- en dorpsraden.
In burgerparticipatie hebben we de laatste 
5 jaar een enorme sprong vooruit gemaakt. 
Initiatieven van inwoners worden door de 
overheid meer serieus genomen. Inwoners 
krijgen meer inspraak, maar ook meer ver-
antwoordelijkheden. Punt van aandacht is 
wel dat voor maatschappelijke initiatieven 
ook budget beschikbaar komt.
Uit wereldwijd onderzoek naar de fitste ou-
deren blijkt dat samen werken en samen 
ontspannen, maar ook zelf meebeslissen een 
probaat recept is om gezond oud te worden. 
Meedoen is dus niet alleen gezellig maar ook 
gezond. Laten we in Bronckhorst daar ons 
voordeel mee doen.

Johanna Prick
D66

Burgerparticipatie

Restafval verwijderen is een taak van de ge-
meente waarvoor de inwoners van Bronck-
horst de kosten betalen. Het CDA ziet er op 
toe dat deze kosten zo laag mogelijk blij-
ven en dat het milieubelang gediend blijft.
Het ophalen en verwerken van afval moet 
kostendekkend zijn. Door scherpe aanbeste-
dingen, een effectieve verwerking van het 
afval, het stimuleren van een kleiner aanbod 
en het scheiden van afval moeten de kosten 
voor de inwoner van Bronckhorst zo laag als 
mogelijk blijven. Daarom blijft het CDA het 
scheiden en beperken van afval stimuleren en 

vraagt zij het college 
om goede voorlich-
ting aan de inwoners 
van Bronckhorst en 
innovatieve maatre-
gelen die de verwer-
kingskosten beperken.
De inwoners mogen 
trots zijn op wat al is 
bereikt. We produce-
ren veel minder afval. 
Om dit te bereiken 
heeft de gemeenteraad 
in het verleden extra 

geld vrijgemaakt voor mi-
lieuparkjes en het scheiden 
van afval gestimuleerd. 
Onze gezamenlijk kosten 
per huishouden (€ 191 in 
2014) zijn gedaald ten op-
zichte van de oude situ-
atie (€ 239 in 2011) en de kwaliteit van ons 
milieu is verbeterd. Ook de tarieven zijn ge-
daald, zo betaalde een gemiddeld huishou-
den in 2011 nog € 223 en € 160 in 2014. Het 
verschil tussen kosten en tarieven hebben 
we jarenlang uit een speciaal potje gehaald 
(1,4 miljoen over 2013 en 2014). Deze pot is 
nu leeg. Voor 2015 zijn de verwachte kosten 
€ 187 euro en is deze gelijk aan het tarief.
Nu de extra middelen niet meer beschikbaar 
zijn is het belangrijk dat er maatregelen wor-
den getroffen om de kosten voor de inwoners 
van Bronckhorst verder te beperken. De alge-
mene kosten voor het in stand houden van 
bijvoorbeeld afvalbrengpunten, containers en 
milieuparkjes worden verdeeld over de huis-
houdens. Inwoners hebben zelf invloed op de 
kosten door zo min mogelijk afval aan te bie-
den. Afval scheiden loont!

Doorgaan met reduceren van afval en verwerkingskosten

Raakt u van de discussie over de krimp ook 
verkrampt? Ontgroening en vergrijzing zijn 
landelijke trends, dus ook in de gemeente 
Bronckhorst. Wij zullen zelf de koers moeten 
bepalen hoe wij hier als gemeenschap mee 
omgaan.

We moeten ons niet door angst laten leiden, 
maar de kansen en mogelijkheden benutten. 
De digitale mogelijkheden maken de wereld 
toegankelijker en flexibeler, waarmee ieder 
individu overal kan wonen, werken en leven. 
Juist ons mooie en groene Bronckhorst heeft 
hierin zoveel te bieden.

Maar dan moeten we wel bereid zijn om te 
kiezen voor verruiming in regelgeving rond-
om bewoning, bedrijvigheid en voorzieningen 
binnen en buiten de bebouwde kom. Hierdoor 
zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor 
jong en oud om in te kunnen blijven wonen.
Regeren is vooruitzien!

Houd Bronckhorst leefbaar!

In 2012 poogde het vorige college bij de discus-
sie Toekomstbestendig Bronckhorst de nieuw-
bouw van de brandweerkazerne en gemeente-
werf erdoor te drukken. Gemeenteraadbreed 
is dat toen tegengehouden. Er lag een on-
deugdelijke onderbouwing op tafel met een 
veel te optimistische berekening van de op-
brengsten van de vrijkomende gronden. Maar 
veel belangrijker: er werd sterk getwijfeld 
aan de acute noodzaak van de nieuwbouw. 
Zeker in een tijd dat iedereen de broekriem 
moet aanhalen en de gemeentereserves al 
uitgegeven werden voor privatisering zwem-
baden en sportvelden. Het nieuwe college 
komt nu echter met hetzelfde voorstel terug!
We begrijpen dat het CDA deze nieuwbouw, 
haar kroonjuweel van de coalitatievorming, 
weer tevoorschijn haalt. Verbazingwekkend 
is het echter dat de nieuwe coalitiegenoten 
D66 en PvdA hier blindelings in meegaan. In 
de commissievergadering werd duidelijk dat 
er voor de oppositie niets te halen valt: of we 
even akkoord willen gaan met een investering 
van maar liefs 6,3 miljoen euro. Uit de onder-
zochte varianten blijkt dat is toegewerkt naar 
het -in de ogen van de coalitie- beste alterna-
tief: nieuwbouw op industrieterrein Winkels-

kamp in Hengelo. Op vragen in de commissie 
blijkt dat andere alternatieven niet of nauwe-
lijks overwogen zijn. Ook is geen rekening ge-
houden met de krimp van de bevolking en de 
toenemende drang om gemeentelijke taken 
te privatiseren, waardoor op termijn volstaan 
kan worden met een kleinere gemeentewerf. 
Natuurlijk moet er voor de brandweer goede 
huisvesting zijn, maar er is niet nagedacht 
over het toekomstige materieel. Dit zal naar 
verwachting afnemen door bijvoorbeeld de in-
zet van een snel inzetbaar voertuig. En het ar-
gument van ontbreken van een aparte douche 
voor vrouwen klinkt zelfs lachwekkend, toen 
bleek dat er in Hengelo helemaal geen brand-
weervrouw aanwezig is. GroenLinks verwacht 
in deze tijd van bezuinigingen een meer nuch-
ter toekomstgericht denken van het college!

Namens de GroenLinks-fractie,
Herman van Rooijen

Een dure nieuwe brandweerkazerne en gemeentewerf: waarom nu?
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Herman Nijman winnaar winnen met Weevers september

Met de overvolle kist streekproducten die de winnaar van de maand 
september ten deel viel, toog het Winnen met Weevers-team naar 
het fraaie Hummelo. Hier woont Herman Nijman die nu als pre-
pensionado van zijn vrije tijd geniet. Velen zullen hem echter kennen van 
zijn voormalige functie als bode van de gemeente Bronckhorst. Voor 
webdesign-coördinator Jordy Nielen van Weevers is het zijn debuut. Hij 
mocht deze keer de kist uitreiken, vlak voor het weekend. Dat betekende 
voor Herman ‘Even het boodschappenlijstje aanpassen’. 

Weevers Grafi media is een fullservice grafi sch bedrijf met vestigingen in 
Vorden, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen. Van concept tot ontwerp, 
van drukwerk tot de bouw van websites en van videoreportages tot het 
uitgeven van weekbladen. Weevers is de partner voor alle specialiteiten 
op het gebied van de grafi media. Zo veelzijdig als het bedrijf is, zo 
divers is ook de prijs die maandelijks wordt weggegeven. Van lokale 
streekbiertjes tot heerlijke streekwijn, van boerenkaas en ijs tot typische 
Achterhoekse Nagelholt en zure zult. U kunt het zo gek niet bedenken. 
De producten worden ambachtelijk en/of traditioneel bereid en zijn 
uiteraard afkomstig van Achterhoekse bodem!
Weevers draagt graag een steentje bij aan de promotie van deze heerlijke 
Achterhoekse streekproducten. Om in aanmerking te komen voor deze 
mand met (h)eerlijke Achterhoekse producten hoeft u alleen naar de 
website van Winnen met Weevers te gaan, op de button ‘e-mail en win’ 
te klikken en uw gegevens in te vullen.

Ga dus gauw naar www.winnenmetweevers.nl om kans te maken! WAT EEN HEERLIJKE MAANDEN!

www.winnenmetweevers.nl

www.winnenmetweevers.nl
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Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

‘In een intieme sfeer nemen we de 
tijd om hen te herinneren die we 
zo missen. Staan we, midden in de 
hectiek van het dagelijkse leven dat 
langzaam weer de overhand heeft 
genomen, even stil met elkaar. We 
spreken de namen van hen die er 
niet meer zijn met liefde hardop 
uit en steken een lichtje voor ze 
aan, zodat de leegte die zij bij ons 
achterlieten opnieuw gevuld wordt 
met hun aanwezigheid. Zo zullen 
zij die dag opnieuw stralen opdat ze 
nooit vergeten worden’, aldus An-
nemieke Stulp, locatiemanager van 
Yarden Crematorium Slangenburg.

Herinneringslichtjes en 
herdenkingsmonument 
Tijdens de bijeenkomst kunnen 
nabestaanden hun dierbaren her-

denken door herinneringslicht-
jes aan te steken. Katinka Moerel, 
spreekster bij Afscheid, zal aan 
deze avond met de titel ‘Herinne-
ringen verlichten’ haar invulling 
geven. Buiten wordt u ontvangen 
door het saxofoon-ensemble van de 
Muziekschool Doetinchem en in de 
aula zullen een pianist en zangers 
de muzikale begeleiding vooraf ver-
zorgen. 

Arjan van der Kraan en Lizzy Os-
sevoort, beiden afkomstig uit de 
Achterhoek en bekend van The 
Voice of Holland 2013, kleuren de 
herdenking in met passende lied-
jes. De avond wordt afgesloten met 
een fakkeloptocht over de begraaf-
plaats, voorgegaan door doedelzak-
speler Johan van Doesburg. Nabe-

staanden kunnen onderweg een
lichtje bij het graf van hun overle-
den dierbaren zetten. Er wordt kort
stilgestaan op de Natuurbegraaf-
plaats en aan het eind van de tocht
wordt er een herdenkingsmonu-
ment onthuld, speciaal ontworpen
en aangeboden door Laurens Nieu-
wenhuis Natuursteen uit Zelhem.

Programma
Programma 18.30 uur - Muzikaal 
ontvangst en aansteken van de her-
inneringslichtjes 19.00 uur - Her-
denking ‘Herinneringen verlich-
ten’ door Katinka Moerel 20.15 uur
- Fakkeloptocht over de begraaf-
plaats 20.45 uur - Onthulling mo-
nument ‘Herinneringen verlichten’
21.00 uur - Afsluiting met koffie, 
thee en warme chocolademelk. 

Aanmelden
Nabestaanden kunnen zich uiter-
lijk tot 30 oktober aanmelden voor
de bijeenkomst via www.yarden.nl/
herinneringsweken. De toegang is 
gratis. 
Voor meer informatie: 
www.yarden.nl.

Herdenkingsceremonie voor 
overleden dierbaren bij crematorium 
Slangenburg
Doetinchem - Yarden organiseert van 25 oktober tot en met 10 
november de Herinneringsweken. Op verschillende locaties in het 
land kunnen nabestaanden hun overleden dierbaren op persoonlij-
ke wijze herdenken. Tijdens de Herinneringsweken wordt Yarden 
Crematorium Slangenburg in Doetinchem op zondag 2 november 
omgetoverd tot een bijzondere herdenkingsplaats. Iedereen is van 
18.30 tot 21.00 uur van harte welkom voor deze herdenkingscere-
monie met aansluitend een fakkeloptocht.

Het is één van de prachtige verha-
len die door het Poparchief Achter-
hoek Liemers (PAL) zijn vastgelegd 
en bewaard. Nadat deze werkgroep 
die verbonden is aan het Erfgoed-
centrum Achterhoek en Liemers 
eerder ‘Popmuziek in Doetinchem’, 
‘Popmuziek in Dixperlo, Gendrin-
gen en Wisch’, ‘Popmuziek in Aal-

ten’ en ‘Popmuziek in Winterswijk’ 
uitgaven, is er dus nu een bloemle-
zing van prachtige verhalen uit de 
hele Achterhoek. Popjournalisten 
zoals John Schoorl (De Volkskrant), 
Jan Colijn (De Telegraaf) en Dolf 
Ruesink (Tubantia) droegen er aan 
bij. Het boek is samengesteld door 
de werkgroepleden van het PAL: 
Peter Groeskamp, Erik Meinen en 
Hans Hegman.
Tijdens de presentatie passeerden 

enkele verhalen de revue. Som-
migen haalden zelfs de landelijke
media. Zoals die van Frans Huitink.
Hij mocht Matthijs van Nieuwkerk
tijdens het programma Top 2000 
a gogo vertellen over het optreden
van The Kinks in Winterswijk. Hui-
tink wist de beroemde band naar
Het Feestgebouw te halen. Met
moeite, want de eigenaren van het
pand stond het uit de hand gelopen
concert van The Rolling Stones in
Het Kurhaus in Scheveningen im-
mers nog scherp op het netvlies. 
Ondanks het vertrouwen ging het
in Winterswijk mis. Doordat de 
weersomstandigheden bar en boos
waren, duurde het erg lang voor-
dat de megasterren vanuit Bever-
wijk naar de andere kant van het
land konden komen. Ongeduldige
fans vierden hun frustratie bot op
het interieur. Schade: 800 gulden. 
Een enorm bedrag voor de jonge 
Huitink en zijn kompaan die voor
de schade opdraaiden. Een aantal
maanden later bracht het weer de
jongens redding. Een windhoos
zorgde voor de complete vernieling
van het Feestgebouw: weg schade-
claim. Op dezelfde locatie staat nu
Theater De Storm. Wie benieuwd
is naar meer van dit soort verhalen
doet er goed aan het boek gauw in
huis te halen.
 
Nu te koop
Het boek Achterhoekse popverha-
len, gedrukt door Weevers, is te 
koop voor 15 euro bij een aantal ge-
selecteerde boekhandels in de Ach-
terhoek en in de webwinkel van het
Erfgoedcentrum:
www.ecal.nu

Eerste exemplaar Achterhoekse 
popverhalen als ‘troost’ voor uitblijven 
Engelse doorbraak
Regio - In augustus 1958 vertrok 
Jan Dokter uit Doetinchem als 
lid van The Two Rascals voor 
een tour door Engeland. Ze 
speelden onder meer tijdens de 
Miss Engeland-verkiezing en in 
een vol Goodison Park tijdens 
de rust van Everton - Arsenal, 
maar wilden huiswaarts keren 
omdat de manager het tweetal 
had besodemieterd. Op de boot 
terug werden ze echter opge-
roepen om terug te keren: ze 
mochten optreden in een toon-
aangevende muziekshow op de 
commerciële zender Granada 
Television. De grote doorbraak 
bleef echter uit: de jongens 
belden met huis en school om 
te vragen of ze wat langer weg 
konden blijven. Het antwoord 
van schooldirecteur Hiddink: 
‘1 september melden: anders 
uitgeschreven.’ Het betekende 
niet alleen dat The Two Ras-
cals kans op internationale 
faam werd ontnomen, ook de 
band hield op met bestaan. 
Een schrale troost: Jan Dokter 
ontving vrijdag 17 oktober het 
eerste exemplaar van ‘Achter-
hoekse popverhalen’ tijdens de 
boekpresentatie in ‘t Brewinck 
in Doetinchem.

Jan Dokter ontving het eerste exemplaar 
van het boek Achterhoekse Popverhalen.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

Herfstvakantie 
actie: 

Voorraad-
behang tot  
50% KORTING
DECO HOME 
HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo Gld.
www.harmsenvakschilders.nl 

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Bedrijfsleider Horeca 

Ben jij een people manager en zoek je een 
afwisselende functie als bedrijfsleider binnen een 
groeiend horecabedrijf?

Functieomschrijving
In de functie van bedrijfsleider horeca ben je verantwoor-
delijk voor de dagelijkse leiding van de onderneming, 
maar zet je daarnaast ook de lijnen uit voor de lange ter-
mijn. Voor het  goed kunnen uitoefenen van deze functie 
is het belangrijk dat je communicatief zeer sterk bent. 
Je bent de manager, organiseert werkzaamheden, je 
maakt de planning en tevens ben je gastheer/gastvrouw. 
Je inspireert de medewerkers en weet ze te motiveren. 
Bovendien is het belangrijk dat je met social media kan 
omgaan en dit op een positieve en zakelijke manier weet 
te gebruiken. Je bent iemand die proactief is, initiatief 
neemt en over organisatietalent beschikt. Je bent onder-
nemend en ambitieus. Het bedrijf waar je werkzaam bent 
is in de zomermaanden 7 dagen per week geopend. De 
keuken sluit om 19.30. Het is dus belangrijk dat je bereid 
bent om in het weekend te werken. Een assessment kan 
onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Operator Metaal 

Ben jij een ervaren operator en per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het bedienen 
van 2 machines. Je voert de instellingen in op de com-
puter, waarna het programma wordt verstuurd naar de 
machine. Met behulp van een lift die je zelf bedient, leg je 
de materialen op de bank. Het kan voorkomen dat je het 
materiaal moet afplakken of dat een andere maatvoering 
toegepast moet worden. Eigen inzicht en meedenken is 
in deze functie dan ook erg belangrijk. Nadat het mate-
riaal is bewerkt, ga je het nauwkeurig afwerken met o.a. 
een vijl. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Tevens is het 
belangrijk dat je flexibel inzetbaar bent, aangezien het 
een functie in 5 ploegen betreft.

Monteur/Inspecteur

Heb jij een afgeronde elektrotechnische opleiding 
en wil je aan de slag als monteur bij een professionele 
organisatie?

Functieomschrijving
In de functie van monteur/inspecteur ben je verantwoor-
delijk voor het uitvoeren van inspecties en reparaties op 
locatie en in de werkplaats. De werkzaamheden bestaan 
uit het uitvoeren van inspecties, reparaties en beproe-
vingen aan alle materialen. Het is belangrijk dat je over 
voldoende elektrotechnische en werktuigbouwkundige 
kennis beschikt en dat je klantgericht in gesteld bent.

Junior autoverkoper m/v

Ben jij de startende verkoper met affiniteit met de 
autobranche en ben je op zoek naar een nieuwe 
uitdaging?

Functieomschrijving
In deze functie word je professioneel begeleid en getraind 
om een volwaardig automobielverkoper te worden. Je bent 
verantwoordelijk voor het behalen van de commerciële 
doelstellingen door het verkopen van nieuwe en/of gebruikte 
personenauto’s aan particuliere en zakelijke klanten. Het 
aangaan en onderhouden van relaties met klanten is een 
van je kerntaken. Klanttevredenheid en kwaliteit is de 
grondslag voor verdere groei van de klantenkring.

Panelenbouwer m/v 

Ben jij een elektrotechnische 
duizendpoot op het gebied van 
panelenbouw en industrie?

Functieomschrijving
In deze functie bouw je schakelkas-
ten volgens elektrische schema’s. 
Het gaat hierbij om eenvoudige, 
maar ook zeer complexe schakel-
kasten. Deze werkzaamheden zul je 
voornamelijk verrichten in de werk-
plaats, maar af en toe wordt er ook 
van je verwacht dat je de kasten gaat 
plaatsen bij opdrachtgevers.



Bouma

     Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47 (winkelcentrum Leesten)                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo in Zutphen is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 
uur   

Gratis parkeren!P


