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Bennie: ‘Ik heb namelijk een prachtig 
beroep. Momenteel wel een drukke 
tijd, veel onderhoud aan gaskachels 
en plaatsen van nieuwe kachels. En 
bijna overal word ik met koffie ont-
vangen. Komt natuurlijk ook omdat 
de mensen mij nodig hebben’, zo 

zegt Bennie met een brede grijns. Hij 
komt overigens al meer dan 52 jaar 
bij de familie Barendsen over de vloer. 
Daarover zegt hij: ‘Vroeger woonde 
ik met mijn ouders op het Hoge, vlak 
achter de smederij . 

Als jochie van zeven was ik bijna elke 
dag in de smederij bij Barendsen te 
vinden en mocht ik daar meehelpen. 
Vooral in de tijd dat er nog paarden 
werden ‘beslagen‘. Ik mocht dan heel 
vaak de benen van het paard vasthou-
den wanneer de hoefijzers werden 
aangebracht’, zo zegt Bennie.

Na de lagere school in Vorden, volgde 
de ambachtschool in Borculo, waar 
Bennie het niet lang volhield. Hij had 
het daar niet erg naar de zin. Ben-
nie: ‘In die dagen werden er altijd in 
Vorden in het weekend in het toen-
malige Nutsgebouw films vertoond. 
Zo stond ik op gegeven moment 
s’morgens te kijken welke films er 
werden gedraaid. Jan Barendsen en 
zijn zoon Henk zagen mij daar staan, 
waarop Jan vroeg ‘Heb je zin om bij 
ons te komen werken’? Een paar uur 
later stond ik al in de smederij en kon 
ik direct beginnen’, zo zegt Bennie. 

Zijn eerste werkzaamheden beston-
den behalve uit kleine klusjes hoofd-
zakelijk uit het wegbrengen van 
kolen en petroleum. Bennie: ‘Lang-
zamerhand ben ik eigenlijk van alles 
gaan doen, met als hoogtepunt gedu-
rende zo’n twintig jaar, het plaatsen 
van stalinrichtingen. Barendsen had 
niet alleen veel klanten in Vorden, 
maar ook in Laren en omgeving. Een 
drukke tijd, maar wel mooi werk’, zo 
kijkt Bennie terug.

Intussen heeft Barendsen BV zich 
ook op het industrieterrein gevestigd. 
Achter de winkel van Frits Barendsen 
aan de Zutphenseweg is het ‘domein’ 

van Bennie Lebbink. Daar repareert 
hij onder meer grasmaaimachines, 
kettingzagen en verricht hij er tal van 
andere werkzaamheden. En zoals in 
de aanhef omschreven ‘buitenshuis’ 
veel onderhoud en plaatsen van ka-
chels. ‘Dat doe ik bij bestaande klan-
ten, maar ook veel bij nieuwe klan-
ten. Wat zie je vaak, mensen kopen 
via internet (marktplaats) een kachel. 
Zijn er problemen of de kachel moet 
worden schoongemaakt, dan komen 
ze bij mij terecht. Er zijn momenteel 
nog maar weinig mensen die dit werk 
doen’, zo zegt Bennie Lebbink.

Eigenlijk dient de jubilaris nog met 
‘Zijne Koninklijke Hoogheid‘ te wor-
den aangesproken, want Bennie werd 
op 30 april tijdens de festiviteiten op 
Koninginnedag ‘Schutterskoning van 
Vorden’. Bennie: ‘Best wel een leuke 
gewaarwording. Ik zit al 40 jaar in 
de commissie die het vogelschieten 
organiseert en dan nu zelf een keer 
schutterskoning, prachtig toch’, zo 
zegt hij. Bennie Lebbink is een man 
die absoluut niet houdt van zelf op 
de voorgrond te treden. Integendeel 
zelfs. Hij is liever de stille kracht op 
de achtergrond, die doet wat van 
hem verwacht wordt. En continu op 
de bres voor de medemens. 

Zo is Bennie al 38 jaar een gewaardeer-
de kracht bij de vrijwillige brandweer 
in Vorden en is hij ook, net als zijn 
vrouw Ellie, al jarenlang actief voor 
de EHBO. Bennie: ‘Zowel bij de brand-
weer als de EHBO wordt het steeds 
moeilijker om vrijwilligers te vinden. 
De mensen zijn tegenwoordig alle-
maal ‘druk - druk‘ en hebben blijk-
baar niets meer voor anderen over’, 
zo zegt Bennie Lebbink die bij alles 
wat hij doet de lijfspreuk hanteert: 
’Mij maken ze de kop niet gek’!

Bijna een ‘heel leven’ werkzaam bij Barendsen BV

Bennie Lebbink jubileert

Vorden - Bennie Lebbink (59) bedrijfsleider bij Barendsen B.V. is deze 
week 45 jaar bij dit familiebedrijf werkzaam. Over een paar jaar, op 
62 jarige leeftijd, kan hij stoppen. Echter, wanneer je Bennie over zijn 
werk hoort praten is het niet uitgesloten dat hij straks de ‘halve eeuw‘ 
bij Barendsen vol maakt. Als je hem daar naar vraagt zegt hij ‘ik weet 
nog niet wat ik ga doen’, verraadt de blik in zijn ogen dat hij ’50 jaar‘ 
best wel een mooi aantal vindt!

Om klokslag ‘elf minuten over elf‘ 
(s’ avonds) veraste huismuzikant 
Gerald Tempelman (Scala Music) de 
aanwezigen met een door hem ge-
schreven eigen Kranenburg’s Carna-

val lied. Het nummer ‘Kranenburg’s 
Carnaval is één groot feest. Gerald 
moest het lied diverse keren (op ver-
zoek) spelen.

Kleintje Carnaval: 
Daverend feest

Vorden - Het ‘Kleintje Carnaval‘ dat afgelopen vrijdagavond op de 
‘elfde van de elfde’ in café Uenk werd gehouden, is bijzonder suc-
cesvol verlopen.

Vorden kwam na ruim een half uur 
spelen achter te staan toen een af-
standsschot dat letterlijk en figuur-
lijk de vermelding zondag schot 
verdiende, onhoudbaar voor keeper 
Gerrit Wenneker in de linkerboven-
hoek van de Vorden goal verdween. 
Tot dat moment was het AD`69 dat 
het meest recht had op een eventu-
ele voorsprong, Vorden had weinig 
tot geen kans gezien om in de buurt 
van het doel van de tegenstander te 
komen. De tweede helft liet een fel-
ler Vorden zien, maar als er al sprake 
van gevaar was voor AD´69 dan was 
er nog altijd keeper Martijn Bauhuis 
die een sterke wedstrijd keepte. 
Toch kwam de kans wel voor Vorden 
op de gelijkmaker, een snoeihard 
schot van Frank Hiddink werd ech-
ter opnieuw gepareerd en uit de te-
genaanval over twee schijven scoor-
de AD´69 de 0 - 2. Deze voorsprong 
werd ook de eindstand, waarmee 
Vorden voor het eerst dit seizoen te-
gen een thuisnederlaag op liep. 
Vorden trainer Michel Feukkink 
vond dat er weinig viel af te dwin-
gen op deze nederlaag, ´Het liep niet 
goed voor de rust bij ons, er zat een 
soort van matheid over het team. Ge-
lukkig zag ik in de tweede helft wel 
veel inzet bij Vorden. 

1e thuisnederlaag 
voor Vorden

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden,  4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 

 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Hervormde kerk Vorden:
Zondag 20 november 10.00 uur, Laatste zondag kerkelijk jaar, 
Ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden:
Zondag 20 november 10.00 uur, Laatste zondag kerkelijk jaar, 
Ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 20 november 10.00 uur, Ds. Marianne Benard.

R.K. kerk Vorden:
Zondag 20 november 10.00 uur Eucahristieviering, F. Leis-
sink.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 19 november 17.00 uur Eucharistieviering, R. Tijs-
sen, Volkszang.
Zondag 20 november 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, Groep 1, Herenkoor. 

Tandarts:
19-20 november P.J. Waart, Barchem, (0573) 44 17 44.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal  afde-
lingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Inten-
sive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van 
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig 
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU): 
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. 
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl
Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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 en 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ  Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en 
Woon zorg centrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl
E-mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, 
Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00-12.00 uur 
in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Rui-
terkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 
 Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en 
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tevens steunpunt 
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag, 
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 
(0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 32 zorg-
verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is 
niet noodzakelijk.

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Sint en Piet bestellen dan
dit nummer bellen. 0314-
620600 of 0610110280 
‘s avonds na 19.00 uur

Te huur SINT en 
PIET KOSTUUMS DS 
Design Molenkolkweg 33 
Steenderen 0575-452001

Te huur SINT en 
PIET KOSTUUMS DS 
Design Molenkolkweg 33 
Steenderen 0575-452001

De Boedelhof Kringloop in 
Vorden. ‘met net dat beetje 
meer’ Din. T/m vrij van 10.00 
t/m 17.00 Zaterdag van 10.00 
t/m 16.00 Www.deboedelhof.
nl T. 0575-555456

Jong Gelre Vorden-
Warnsveld presenteert op 
12, 18 en 19 november de 
revue: ‘De koningin van het 
witte goud’ in het dorpscen-
trum te Vorden. Beleef het 
sprookje! Kaarten zijn nu te 
koop in de voorverkoop.

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Dagmenu’s 16 t/m 22 november

Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 

maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 

Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 16 november Minestronesoep / Varkensmedail-
lons met champignonsaus, aardappelkroketten groente.

Donderdag 17 november Sukadevlees, jus, aardappelpu-
ree en rode kool / Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 18 november Knoflooksoep / Pangafilet met pesto 
saus, tagliatelle en rauwkostsalade.

Zaterdag 19 november (alleen afhalen/bezorgen)
Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade / IJs met 
slagroom.

Maandag 21 november Kippenbouillon met tuinkruiden 
/ Duitse biefstuk me gebakken uien, frieten en rauwkost-
salade.

Dinsdag 22 november Wiener Schnitzel met aardappelen 
en groente / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 

of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 

even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Vlaai van de week

Walnootslagroomvlaai
6-8 personen € 6,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Krentenwegge    5 plakken € 1,99
 Speculaasbrokken 2 st. € 2,50

Aanbiedingen geldig van di 8 t/m za 19 november.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 21 november. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Turbana bananen    1 kilo 1.29
Nieuwe oogst sappige
navelsinaasappelen    10 stuks 2.99
Gieser Wilderman stoofperen  2 kilo 2.49
Op alle dagvers gesneden groenten

2e zak halve prijs
Huisgemaakte gyros witlofschotel +
GRATIS bakje komkommer
rauwkost per persoon 6.95

Woensdag rauwkostdag!!!
Bij iedere aankoop bakje rauwkost gratis

Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16, 

Komt er een metro in 
Hengelo? Kom kijken op 
fi lmavond Humor uut Hengel 
deel 2, maandag 28 novem-
ber Partycentrum Langeler 
aanvang 20.00 Voorverkoop
cafetaria Langeler. Info www.
kreunen-multimedia.nl Dat
wordt weer lachen!

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

Alleen op afspraak.

Gesprekspraktijk Van ziel
tot ziel. Verander het patroon
waarin je vastzit. www.intui-
tievepraktijk.nl.

Te koop: Dakplataan
(Platanus Acerifolia) maat 
30/35.Tel 06-54227710.

Energieke vrouw wil graag 
kennismaken met goed uit-
ziende man met humor tus-
sen de 60-65 jaar. Graag 
reageren dmv br.o.nr. 
37,Weevers Grafi media, 
postbus 22, 7250 AA 
Vorden.

Te huur, 350 m2 opslag-
r u imte /ca ravans ta l l i ng/
machineberging, Open kap-
schuur bij dubbel woonhuis, 
06-20131558 na 17.00 uur



Contactjes
vervolg

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

Aloe Vera en haar producten!
Meldt je nu aan voor mijn 

WORKSHOP

Anny Cactus, tel. 0573-451817
E-mail: annycactus@cactusoase.nl

www.annycactus.nl

Verhuisd: Mevr. W.B. 
Hulshof-Derksen van de 
Wehme, Nieuwstad 32 naar 
“de Lindenhof”, Smidsstraat 
50-d, 7251 XS in Vorden

Te koop: enkele schil-
derijen van de Zelhemse 
kunstschilder H. E. Knaake 
o.a. De Pol in Zelhem met 
koeien plm. 40 x 50 cm in 
lijst, De Veentjes in Zelhem 
plm. 40 x 50 cm in lijst, boer-
derij  Hebbink van Heijink 
in de Meene te Zelhem,
Bosgezicht met kudde scha-
pen in de Slangenburg hoog-
te 75 x 45 cm. Prijs vanaf  
€200,-. Tel. 06-40010038.

Eerlijk en 
betrouwbare

schilder heeft nog 
tijd voor binnen- 
en buitenwerk.

Tel. 06-22 68 52 97

Wij zijn blij met de geboorte van onze dochter en 
mijn zusje

Lieke
Ze is geboren op 6 november 2011,
weegt 3095 gram en is 47 cm lang.

Arthur Brummelman en Aafje Scheffer
Zusje van Stein

Zelledijk 2
7255 MR Hengelo Gld.
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KEURSLAGERKOOPJE

4 tartaartjes + 4 roomschijven

samen voor 595

SPECIAL

Gevulde courgette

per stuk 225

VLEESWARENKOOPJE

Runderrookvlees + Zeeuws 
spek

2 x 100 gram 398

MAALTIJDIDEE

Witlof
schotel

500 gram 498

TIP VAN UW KEURSLAGER

gebraden 
Spare Ribs

500 gram 498
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Wij bedanken iedereen voor de warme belang-
stelling en het meeleven tijdens de ziekte en na  het 
overlijden van

Herman Kettelerij

Dat is voor ons een grote steun. 

Willemien Kettelerij-Aalderink
Henny en Karolien
Harrie en Gerard
Dinie en Jan
Doortje en Jan 

Vorden, november 2011

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van ons medelid mevrouw

Hanna Breuker

Onze gedachten gaan uit naar haar familie.

Bestuur en leden van de
Lindese Vrouwen Groep Vorden

Schuurverkoop
op niveau

Elke zaterdag tot 
17 december 

11.00-16.00 uur

Servieskast
Whemerweg 20 – Almen

06-38891801
www.servieskast.nl

Elke zaterdag tot 
17 december 

11.00-16.00 uur

Leaven is liefhebben en lösloaten.

Na een goed leven op een mooie plek en afscheid 
te hebben genomen van alles wat haar lief was, 
is op 12 november 2011 een einde gekomen aan 
het leven van onze moeder, schoonmoeder, oma 
en omi

Johanna Christina Breuker-
Jansen

Hanna
weduwe van Bernardus Hendrikus Breuker

* Winterswijk,  † Terborg, 
26 juni 1928  12 november 2011 

 Doetinchem:  Rieki en Johan Klein Gotink

 Okotoks (AB Canada): Suzanne en Wander  
  Swienink
   Anouk, Luke

 Doetinchem:  Monique Klein Gotink 

Correspondentieadres:
Gaanderenseweg 319
7004 GJ Doetinchem

Hanna is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, 
Het Jebbink 4a te Vorden.
De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 
17 november om 10.00 uur in bovengenoemd uit-
vaartcentrum.
Voorafgaand is hier vanaf 9.30 uur gelegenheid tot 
afscheid nemen.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Al-
gemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 
Vorden. 

Na afloop kunt u de familie condoleren in het uit-
vaartcentrum van Monuta.

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Te huur gevraagd: land-
bouwgrond voor de teelt 
van aardappels tel. 06 
-50946035.

 

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Vorst? IJs? Sneeuw? 
HAARDHOUT gekloofd
à 60,00 p/m3 afgehaald
WILDENBORCH info 0654
223023

Zaterdag 22 oktober jl. is voor ons een onverge-
telijke dag geworden. Zoveel mensen, bloemen, 
felicitaties, cadeaus en complimenten.

Allemaal hartelijk bedankt!

We hopen u allen in de toekomst te mogen verwel-
komen in onze zaak.

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79

Spanningen in relaties, 

 minderwaardigheidsgevoelens, 

depressief, altijd twijfel: blijf er 

niet alleen mee worstelen! 

 Contextuele en psychosociale 

hulp. www.asnahulpverlening.nl 

of bel 06-17224309 

Gezocht: woonruimte, voor
vrouw en 3 kinderen. Vorden/
Hengelo en omgeving. telnr. 
06-57804989.

Reurlse midwinterhoorn-
wandeling Zondag 27 nov.
a.s. van 10.00 - 16.00  u.
Starten tot 14.00 u. bij 
Pannenkoekboerderij De 
Heikamp Zie voor uitgebrei-
de informatie www.vvvber-
kelland.nl Keuze uit 3 routes;
6, 15 en 20 km Volw.€ 3,50, 
kind. € 1,50 Inl. VVV Ruurlo 
0573 453926

Groot is de leegte die zij achterlaat
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor 
alles wat zij voor ons betekend heeft, moeten wij 
u tot onze droefheid mededelen dat van ons is 
heengegaan onze lieve moeder, trotse oma en 
overgrootmoeder

Everdina Schieven-Peppelman
- Dien -

weduwe van Derk Hendrik Schieven
en partner van Willem Kappert †

in de leeftijd van 90 jaar.

Gerrit en Annie
 René en Mariska
  Yuri, Mats
 Gerard en Simone
  Kim, Sophie

Henk en Diny
 Debby en Martin
 Dave en Anne

Christine en Harry
 Steven
 Eva
 Björn

Doetinchem, 6 november 2011.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vanaf 1 december te huur, 
bungalow met garage en 
tuin. Zutphenseweg 41, 
Vorden. Voor meer informa-
tie bel: 06-18738048

van de Poll metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

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

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Ma. t/m za. van 09.00 tot 16.00 uur

1971        
25 november

 2011

 Gerrit  Guus

We hebben 40 jaar lief en leed gedeeld, nu vinden 
wij het tijd voor een feest.

Wij zouden het leuk vinden om dit met onze kinde-
ren, kleinkinderen en jullie te vieren.

U kunt ons hiermee feliciteren om 20.00 uur bij zaal 
‘Wolfershuus’, Ruurloseweg 42, 7021 HC Zelhem.

 Tot dan!

 Gerrit en Guus Klein Bluemink

Heisterboomsdijk 10a
7025 CS Halle



0575-552959

BLOND 
VOLKOREN
BOLLETJES

NU PER STUK VOOR 0.40

6 VOOR

    2.25

VORDENSE 
STOET

NU VOOR

    1.99

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 15 t/m zaterdag 19 november

AARDBEIEN 
VLAAI

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

TE KOOP:

Aardappelen 
en diverse groenten

Geteeld zonder bestrijdingsmiddelen
en kunstmest!

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

Sint-Nicolaas
actie

van de 
Vordense Ondernemers Vereniging

Sint-Nicolaasactie van de 

Vordense Ondernemers Vereniging

Kras alle drie de vakjes open

en win een prijs bij drie 

dezelfde afbeeldingen.

Vizier Op Vorden

Bij elke € 10,- on vangt u een kraslot.

Kras drie dezelfde afbeeldingen en 

maak kans op een waardebon van 

€ 100,-, € 50,-, € 10,- of € 2,50!

Deze Sint-Nicolaasactie duurt van: 

Maandag 7 november
t/m Zaterdag 3 december

Vizier Op Vorden

t

Deelnemers Sint Nicolaas Krasaktie 2011
1 2010 Concepts BV Kerstpakketten & relatiegeschenken
2 ABN Amro Vorden
3 Ami Kappers
4 Autobedrijf Groot Jebbink
5 Autobedrijf Klein Brinke
6 Autobedrijf Robert Nijenhuis
7 Bibo kinder- en babykleding
8 Brasserie Lettink
9 Bruna Boekhandel Postkantoor
10 C 1000 Yvonne en Wilbert Grotenhuys
11 Café Feestzaal De Herberg
12 Chinees Restaurant Fan Sheng 
13 Classic & Ko
14 Da Vinci for Hair
15 De Boedelhof Kringloop 
16 De Vordense Tuin
17 Den 4 Akker
18 Dutch PC Electronics
19 Echte Bakker Van Asselt
20 Etos Barendsen
21 Fa. A. Beeftink & Zn.
22 Fashion Corner
23 Fixet Barendsen
24 Galerie De Burgerij, met koffi e en theeschenkerij
25 Giesen Schoenmode
26 Grand Bistro De Rotonde
27 Helmink Wonen
28 Hema Warenhuis Offringa
29 IJssalon Lekker
30 J.G. Accountancy en advies B.V.
31 Kettelerij Bloembinderij
32 Keurslagerij Vlogman
33 Marcel Leferink makelaar-taxateur o.z. R.M.T. 
34 Martens Jacht- en wapenhandel
35 Mediq Apotheek Vorden
36 Meeks Meubelen
37 Mitra Slijterij Sander Pardijs
38 Notaris Hulleman
39 Oudenampsen administratieve en fi scale dienstverlening b.v.
40 Plaza Vorden
41 Voetverzorging Podi Jacquelien Ter Heurne
42 Profi le Bleumink
43 Rabobank Graafschap Noord
44 Reinier’s Groenten, Fruit & Traiteur
45 Roosenstein Quality Wear
46 Salon Marianne haar- en huidverzorging
47 Schildersbedrijf Peters
48 Siemerink Opticien Juwelier
49 Tiny Koning Travelcounsellors
50 Top 1 Toys Sueters
51 Tuunte Fashion
52 Visser Mode
53 VVV Vorden
54 Welkoop Vorden
55 Weulen Kranenbarg Tuin & Erf BV
56  Hotel Bakker

Winnende loten kunt u inleveren bij Bruna Vorden.

Atelier Henk Eggersman
Goud, zilverreparaties en ont-
werpen. Van uw oude trouwring 
maken wij een modern sieraad. 
Beelden in brons. Oude siera-
den. Inkoop van goud en zilver.

Burg. Galleestraat 8, Vorden
Tel. (0575) 55 07 25

Open woensdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur

“Dé winkel die ouder worden leuk maakt!”

IJsselkade 5 
7001 AN  Doetinchem

T (0314) 366 588 
E doetinchem@ouderenwinkel.nl 
AGB-code: 76-087999

www.ouderenwinkel.nl/doetinchem

Openingstijden
dinsdag t/m zaterdag 

9.30 - 17.00 uur

... dé seniorenwinkel bij u in de regio voor 
een betrouwbaar en goed advies voor al uw 
benodigde voorzieningen organiseert ...

... op donderdag 17 november 2011 
van 13.00 - 17.00 uur

een demonstratie 
        Seniorencomputer

... en op vrijdag 2 december 2011
van 10.00 - 17.00 uur

een zitadviesdag Sta-op-stoelen

U bent van harte welkom!



Graaf Ottoweg 16, Lochem
0573 - 258 258
www.makkinga.nl
info@makkinga.nl

Spoorstraat 13, Borculo
0545 - 271 800

www.makkinga.nl
info@makkinga.nl

Het makelaarsteam
v.l.n.r.: Bert Makkinga, Jenne de Haan (Makkinga de Haan Makelaars - Lochem),

Marcel Schippers (Makkinga Schippers Makelaars - Borculo)

Vorden — Het Hoge  52 

Aan de rand van het fraaie dorp gelegen met vrij uitzicht, T-vormige oorspronkelijke 
STADSBOERDERIJ met inpandige praktijkruimte, separaat

woonappartement, schuur met hobbyruimte en een zeer besloten tuin. 
Inhoud ca. 1.150 m³. Woonopp. ca. 250 m². Perc.opp. 1.000 m².

In het bosrijke buitengebied ligt dit vanaf de
openbare weg aan het zicht onttrokken, LANDHUIS 
met dubbele parkeerkelder, buitenzwembad en tuin 
met absolute privacy en een panoramisch uitzicht.

Inhoud: ca. 1.150 m³. Woonopp.: ca. 270 m².
Perc.opp.: ca. 8.100 m².

Uitbreiding is mogelijk tot ca. 3 hectare. 

Vorden – Wildenborchseweg 12 

Prijs  765.000,- k.k.

In het buitengebied tussen Warnsveld en Lochem ligt 
deze rietgedekte WOONBOERDERIJ met gemoder-
niseerd voorhuis, onverbouwde deel en aangebouwde 

schuur. De schuur is zeer geschikt voor het houden 
van paarden of het stallen van auto’s. 

Inhoud: ca. 1.300 m³. Perc.opp.: ca. 5.000 m².
Meer grond is eventueel bespreekbaar.

Warnsveld – Lochemseweg 22 

Prijs  495.000,- k.k.

In het fraai landschappelijke buitengebied tussen
Vorden en Lochem, ligt deze in 1912 degelijk 

gebouwde en zeer goed onderhouden WOONBOER-
DERIJ met diverse opstallen, siertuin en weiland. 

Inhoud: ca. 1.200 m³. Woonopp.: ca. 381 m²
(incl. 145 m² overige inpandige ruimte).

Perc.opp.: 19.915 m².

Vorden – Nijlandweg 4 

Prijs  698.000,- k.k.

Goed onderhouden en volumineus VRIJSTAAND 
HERENHUIS (1999) met totaal 5 slaapkamers en 
garage. Gelegen aan een rustige weg met aan de 

achterzijde fraai uitzicht over weiden met fruitbomen. 
Inhoud: ca. 425 m³. Woonopp.: ca. 142 m² (excl. 

garage). Perc.opp.: 809 m².

Wichmond – Dorpsstraat 8 c

Prijs  438.000,- k.k.

Nabij natuurgebied “Het Groote Veld” gelegen,
verbouwde en volledig gemoderniseerde

VRIJSTAANDE WOONBOERDERIJ met garage, 
carport, royale living, ruime woonkeuken en

voldoende comfort. Inhoud: ca. 625 m³.
Woonopp.: ca. 200 m².
Perc.opp.: 2.720 m².

Vorden – Wildenborchseweg 3 

Prijs  498.000,- k.k.

Aan een prachtig brede en beklinkerde laan in 
Vorden, ligt volledig vrijstaand deze KARAKTERIS-
TIEKE EN SFEERVOLLE DERTIGER JAREN WO-
NING met houten garage/berging en fraai aangelegde 
tuin rondom met diverse zon- en schaduwterrassen. 

Inhoud: ca. 390 m³. Woonopp.: ca. 133 m².
Perc.opp.: ca. 850 m².

Vorden – Zutphenseweg 66 

Prijs  429.000,- k.k.

MAKKINGA  DE HAAN

VERKOCHT
(ONDER VOORBEHOUD)



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

Wat is: A. Vrömd 

 B. Kannescheure 

 C. Liekegheid 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Vanaf 9.30 uur zullen zon-
dag 20 november de vaak 
zeer zeldzame oude trac-
toren zich verzamelen bij 
Familiepark Cactus Oase 
van Anny en Bert van der 
Meer aan de Jongermans-
steeg in Ruurlo. Volgens 
het draaiboek zullen de 
tractoren zich vanaf 10.00 
tot 10.30 uur in beweging 
zetten voor de tocht rich-
ting Vorden. 

Rond het middaguur zal 
de pauze plaatsvinden 
bij café ’t Praothuus in 
buurtschap Linde. Daar 
zullen de tractoren zich netjes opstel-
len in het weiland van boer Havekes 
en kan het publiek de oude ‘beestjes’ 
van dichtbij bekijken. De middagrit 
zal weer richting Ruurlo voeren en 

afsluitend zal traditioneel de boeren-
koolmaaltijd genuttigd worden bij 
café-restaurant Mentink in ’t Ruur-
lose Broek. Nieuwsgierigen en andere 
liefhebbers van oude tractoren zijn 

van harte welkom bij de start, pauze 
of eindpunt om de stoet te aanschou-
wen. Deelname is nog mogelijk. Op-
gave bij Benny Hanskamp, tel. (0573) 
45 17 47.

Oude Tractoren en Motoren Vereniging
Eerste lustrumtocht ‘Tocht der Bikkels’
Ruurlo - Het ligt in de 
bedoeling van Ruur-
loër Benny Hanskmap 
om zondag 20 novem-
ber weer ‘Tocht der 
Bikkels’ te gaan rijden 
in de buurt van Ruur-
lo en Vorden. Benny 
Hanskamp heeft de 
toertocht voor oldti-
mertractoren samen 
met zijn vrijwilligers in 
samenwerking met de 
OTMV (Oude Tractoren 
en Motoren Vereniging) 
uitgezet.

Vanaf 9.30 uur zullen zondag 20 november de vaak zeer zeldzame oude tractoren zich verzamelen bij 
Familiepark Cactus Oase van Anny en Bert van der Meer aan de Jongermanssteeg in Ruurlo.

TSJAIKOVSKY CONCOURS
De weg naar een internationale carrière begon in 1966, op haar 
17e jaar, in Moskou als finaliste van het prestigieuze Tsjaikovs-
ky Concours. Dat succes kreeg een vervolg met het winnen van     
het Nederlandse Nationaal Vioolconcours Oskar Back in 1967.  
De prijs die hieraan verbonden was maakte het haar mogelijk om 
een jaar lang in Rusland te studeren bij David Oistrach. Terug in 
Nederland won zij het Trompconcours (1971). 
Als soliste trad zij op met dirigenten als Chailly, Dorati, Haitink, 
Kersjes, Marriner, Vonk, De Waart, Fournet, Benzi, Entremont  
en Spanjaard. Zij concerteerde o.a. samen met Yehudi Menuhin, 
Igor Oistrach, Misha Maisky, Antonio Meneses, Youri Egorov en 
Janos Starker. Zij maakte talloze opnames voor radio en televisie, 
op grammofoonplaten en cd. Haar betrokkenheid bij jonge musici 
leidde in 1991 mede tot de oprichting van het strijkersensemble 
Camerata Antonio Lucio, waarin jong talent de kans krijgt podium-
ervaring op te doen in binnen- en buitenland. 

Strijktrio Emmy Verhey op 27 november in Ruurlo

“Mijn leven staat in het teken van de muziek”
Ruurlo - “Ik ben jong begonnen. Op mijn zevende kreeg ik mijn eerste vioolles. Dit jaar vier ik mijn 50-jarig jubileum. 
In die 50 jaren heb ik op heel veel podia gestaan. Ik had het voorrecht om te mogen samenwerken met veel inspire-
rende musici, dirigenten en orkesten van naam. Ik vier mijn jubileumjaar bewust niet alleen in grote concertzalen. 
Ik kom met heel veel plezier naar Ruurlo, samen met altviolist Giles Francis en cellist Douw Fonda”, aldus Emmy 
Verhey over haar optreden op 27 november in de Dorpskerk te Ruurlo. 

Emmy Verhey trekt volle zalen, waar zij ook optreedt. Het niveau van haar spel is het resultaat van een leven dat   
volledig in dienst staat van de muziek. Dankzij haar grote professionaliteit en haar integer artistiek idealisme is zij 
al bijna 50 jaar een veelgevraagd soliste. Niet alleen op de Nederlandse muziekpodia maar ook in de concertzalen van 
internationale betekenis is haar vioolspel regelmatig te horen. Emmy Verhey bespeelt een Guarnerius uit 1676.

De opmerkelijke diversiteit van haar repertoire is illustratief voor haar muzikale veelzijdigheid en technisch vak-
manschap. Uiteindelijk geeft zij een grote viooltraditie door die een aantal illustere voorgangers kent.

Emmy Verhey viert dit jaar haar 50-jarig jubileum.

STRIJKTRIO 
Het concert in de Dorpskerk in Ruurlo op 27 november wordt 
verzorgd door het Strijktrio Emmy Verhey waarvan naast de 
naamgeefster ook de Engelse altist Giles Francis en de Ameri-
kaanse cellist Douw Fonda deel uitmaken, twee musici met  
eveneens een indrukwekkende staat van dienst. 

Giles Francis studeerde muziek aan de Cambridge University, en 
daarna viool aan de Guildhall School of Music bij David Takeno. 
In Amsterdam vervolgde hij zijn vioolstudie bij Istvan Parkanyi, 
in Rotterdam studeerde hij altviool bij Vladimir Mendelssohn.
  
Douw Fonda volgde zijn opleiding bij Steven Doane aan de Eastman 
School of Music (Rochester) en bij Timothy Eddy in New York.  
Hij werd gecoacht door het Cleveland Quartet en het Julliard 
Quartet. Hij won diverse concoursen en speelde als solist met                  
orkesten. Sinds 1994 woont hij in Nederland, waar hij zich toe-
legde op de barokcello bij Jaap ter Linden.  

PROGRAMMA OP 27 NOVEMBER

Franz Schubert Triosatz in Bes gr.t. D 471
1797-1828 * Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento in Es gr.t. KV 563
1756-1791 * Allegro
 * Adagio
 * Menuetto. Allegro
 * Andante
 * Menuetto. Allegretto
 * Allegro
PAUZE
Ludwig van Beethoven Serenade voor strijktrio in 
 D gr.t. opus 8
 * Marcia. Allegro
 * Adagio
 * Menuetto. Allegretto
 * Adagio-Scherzo. Allegro molto
 * Allegretto alla Polacca
 * Tema. Andante quasi allegretto
 * Marcia. Allegro

KAARTVERKOOP

27 november begint om 15.30 uur 
in de Dorpskerk aan het Kerkplein te Ruurlo. 

consumptie. De kassa is open vanaf 14.30 uur. 

 - www.kunstkringruurlo.nl 
 - Alex Schoenmode, Dorpsstraat 21 in Ruurlo, 
 - Groot Jebbink Bloemen, Dorpsstraat 57 in Ruurlo en 
 - Masman Haarmode, Borculoseweg 2 in Ruurlo.

Giles Francis, altviool.Douw Fonda, cello.

Hieraan wordt ook medewerking 
verleend door het blaaskwintet Neva 
Brass uit St. Petersburg. Verder door pi-
aniste Martje van Damme en het man-
nenkoor de Görgelpiepen, eveneens 
onder leiding van Frank Knikkink. De 
Görgelpiepen is een klein mannenkoor 
dat uit 12 leden bestaat die allemaal uit 
de omgeving van Silvolde komen, 
www.goergelpiepen.net 

Het concert begint om vang 20.30
uur. Neva Brass heeft die bewuste 
zondag eerst nog een optreden in
Keulen. Mochten de weersomstan-
digheden van dien aard zijn bestaat
de kans (de organisatie gaat daar 
overigens op voorhand niet van uit)
dat de Russische muzikanten te laat
komen. 

In dat geval zal het programma wor-
den aangepast. Kaarten voor het con-
cert zijn vanaf 21 november verkrijg-
baar bij Bruna Vorden of reserveren

incl. consumptie.

Kerstconcert 
Vordens Mannenkoor
Vorden - Zondag 18 december 
geeft het Vordens Mannenkoor 
onder leiding van dirigent Frank 
Knikkink in de Christus Koning-
kerk een Kerstconcert.



Het assortiment van ouderenwinkel.
nl is breed en varieert van gezond-
heidsproducten tot producten in de 
hobby- en vrijetijdssfeer. Alle produc-
ten hebben als grote gemene deler 
dat zij het comfort en de luxe voor de 
ouder wordende mens bevorderen. 
Er wordt een select en exclusief as-
sortiment aangeboden met een goede 
prijs/kwaliteit verhouding. 
Voorbeelden van aangeboden pro-
ducten zijn; seniorentelefoons, zit- en 
rugkussens, loepen, klokken, spel-
letjes voor slechtzienden, rollators, 
scootmobielen, wandelstokken, 
wandbeugels, douchestoelen, sta-op 
stoelen, seniorenbedden, elektrische 
dekens en kussens, bloeddrukmeters, 
seniorencomputers en huishoude-
lijke hulpmiddelen. Het assortiment 
wordt regelmatig uitgebreid door het 
toevoegen van nieuwe producten.

Alle producten hebben als overeen-
komst dat zij het dagelijks leven voor
de oudere vergemakkelijken waardoor
het mogelijk is om (langer) zelfstan-
dig te kunnen blijven wonen. Door
het leveren van kwaliteitsproducten 
en het vooraf verlenen van duidelijke
informatie, heeft De Ouderenwinkel
een degelijk imago opgebouwd. Daar-
mee is uw goede aankoop verzekerd.
De Ouderenwinkel is landelijk erkend
in het AGB-zorgverleners systeem als
leverancier voor hulpmiddelen. In de
winkel wordt regelmatig voorlichting
gegeven door een thuiszorgmakelaar
over o.a. vergoedingen van de zorg-
verzekering. Nieuwsgierig geworden?
Bezoek de winkel in Doetinchem, da-
gelijks geopend behalve op maandag
en is gelegen in de passage van win-
kelcomplex De Buytengracht, aan de
achterzijde van cultureel centrum ‘t
Brewinck. 

Ouderenwinkel.nl Doetinchem www.
ouderenwinkel.nl/doetinchem IJssel-
kade 5, gelegen aan de zijde van de
Spinbaan/Kommedwarssteeg
Telefoon 0314-366588

Ouderenwinkel heeft haar 
deuren geopend
Doetinchem - Ouderenwinkel.nl 
is een winkel, hoofdzakelijk ge-
richt op senioren (55+). Het mot-
to van Ouderenwinkel.nl is dan 
ook “de winkel die ouder worden 
leuk maakt”.

Ditmaal is het Weevers Grafimedia 
die de jongens verraste, en wel met 
een prachtig trainingspak in de club-

kleuren. En niet alleen de spelers 
ontvingen het Weevers-trainingspak, 
ook de leiders werden aangekleed.

Weevers Grafimedia kleedt 
Vorden E3 aan

Vorden - De E3 van VV Vorden 
valt alweer in de prijzen.

V.l.n.r.: Nancy Weevers, Sil Lichtenberg, Roy te Velthuis, Tommy Overmulder, Lucas Weevers, Robin Oonk, Gerhard Weevers,
Max Bruinsma, Ian de Greef, Teije Smit, Dirk van Ditshuizen en leider Remco Bruinsma (leider Jan Jansen ontbreekt op de foto).

Dit seizoen staat de naam van het 
jonge en ambitieuze ICT-bedrijf aan 
de Enkweg in Vorden op de shirts van 

Vorden C1. Het toeval wil dat na het 
nemen van deze foto en het uitreiken 
een ingelijst shirt de spelers van Vor-

den C1 de derby in Vorden moesten 
spelen tegen buurman PAX uit Hen-
gelo. 

PAX C1 won de mooie wedstrijd met 
0-1 en speelde met shirtsponsor …… 
ICT vd Brink.

Nieuwe shirtsponsor Vorden C1

Vorden - Marc en Henry van ICT van de Brink zijn de komende drie 
seizoenen shirtsponsor van de jeugdafdeling van voetbalvereniging 
Vorden.

 Links: De beide eigenaren Marc en Henry van de Brink.

Hoenders:
Hollands Hoen: B. Tiessink 2xF, 7xZG, 1xG
Wyandotte: H. Berenpas 1xF, 4xZG, B. Wassink 
1xF, 3xZG

Dwerghoenders:
Barnevelder Kriel: H.J. Nijenhuis 3xZG, 2xG
Orpington Kriel: B. van Dijke 1xF, 5xZG, 1xG
Amrock Kriel: J. Pardijs 1xF, 3xZG, 2xG
Wyandottekriel: H. Berenpas 1xF, 3xZG, 3xG, H. 
Siemes 1xF, 4xZG, 1xG, T. Zevenhoeken 3xZG, 
B. Wassink 2xF, 2xZG

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

Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst 1x93, 1x92, 
4x91, 1x90 punten
Helmduif: H.J. Zweverink 1x95, 1x94 punten

Konijnen:
Vlaamse Reus: H. Hammink 1xF, 2xZG, G. 
Reindsen 1xF, 2xZG, 2xG, A. Dijkstra 1xF, 3xZG
Groot Lotharinger: H. Borgman-Berenpas 1xZG, 
2xG 
Franse Hangoor: R. Bruinsma 2xF, 1xZG, J.W. 
Agterkamp 1xF, 6xZG, 1xG, Bram Bruinsma 
1xZG, Jelle Bruinsma 1xG, Comb. Damen-
Wormgoor 1xG
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender 2xF, 5xZG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 2xF, 4xZG
Wener: H.J. Nijenhuis 3xF, 2xZG

Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 3xF, 3xZG, 
Boyd Groot Roessink 1xF
Alaska: J. Bakering 3xF, 2xZG, 1xG
Hollander: E. Jansen 1xF, 1xZG, K. Hietbrink 
4xF, 1xZG,1xG, H.W. Sloetjes 5xZG, 1xG, T. Ze-
venhoeken 1xF, 1xZG, 1xG
Nederlandse Hangoordwerg: Carlijn Benjamins 
2xG, S. Niessink 2xZG, 1xG, Sven Janssen  3xZG, 
2xG, J. Martens 2xF, 2xZG, 2xG
Kleurdwerg: H. Gubbels 5xZG, Carlijn Benja-
mins 1xG
Pool: H.G. Nijhof 7xZG

Cavia’s:
Gladhaar: Carlijn Benjamins 3xZG, 1xGH.J. Zwe-
verink 1xG

Borstelhaar: M.D. Zevenhoeken 1xZG
US-Teddy: Ravenna Damen 1xF, 4xG

VAN PALLANDTSHOW VARSSEVELD
Konijnen: 
Ned. Hangoor Dwerg: J. Martens 2xF, 2xZG,
1xG

REGGESHOW RIJSSEN
Hoenders:
Wyandotte: H. Berenpas 1xF, 2xZG
Dwerghoenders:
Wyandotte kriel: H. Berenpas 3xZG
Konijnen:
Vlaamse reus: H. Hammink 1xF, 4xZG
Wener: H.J. Nijenhuis 1xF, 2xZG, 1xG

P.K.V. Nieuws Bronckhorster Kleindieren Show

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL



Er zijn vier partijen, die de organisatie 
van deze dag mogelijk maken en dat 
zijn Kanjers voor Kanjers, de Robert 
Gesink Fanclub, Wieler Tour Club De 
Slinge in Varsseveld en Uitgaanscen-
trum De Radstake.
In deze krant worden volgende week 
een tweetal pagina’s gewijd aan het 
steeds dichterbij komende evene-
ment, waarbij grootheden in de wie-
lersport uit alle delen van het land 
van de partij zullen zijn.

Veel aandacht zal er die dag uitgaan 
naar Nederlands bekendste wielren-
ner van dit moment: Robert Gesink. 
De verantwoordelijke partij daarvoor 
is de Robert Gesink Fanclub, die bijna 
drie jaar geleden te weten op 12 de-
cember 2008 werd opgericht.
Zoals bekend brak Robert Gesink en-
kele maanden geleden bij een valpar-
tij zijn rechter bovenbeen. Maar het 
genezingsproces verloopt boven ver-
wachting goed. Een en ander zeker 

omdat halverwege de maand septem-
ber nog werd gezegd dat het zeker 
zes maanden zou duren alvorens hij
weer fit zou zijn.
De binnenkort vader worden Robert
Gesink is volop bezig met hersteltrai-
ningen. Maar alles wordt zeer voor-
zichtig opgebouwd zonder dat er ri-
sico’s worden genomen.
Vanaf 8 december a.s. is er een trai-
ningskamp op Fuerteventura ge-
pland, maar het is nog niet bekend of
en in welke mate Robert daar op de
fiets verschijnt. Ook wanneer Gesink
terugkeert in het peloton blijft voor-
lopig de vraag.
Maar wel is zeker dat Robert Gesink
in ieder geval aanwezig zal zijn op 27
november a.s. tijdens het Achterhoek
Wielerspektakel bij en in de omge-
ving van De Radstake in Heelweg.

Op zondag 27 november

Achterhoek Wielerspektakel komt steeds dichterbij

Regio - Liefhebbers van de wielersport en dat in de breedste zin van het 
woord wordt geadviseerd om zondag 27 november a.s. vrij te houden. 
Voor zover dat nog niet is gebeurd, wordt een ieder aangeraden om in 
de zakagenda of thuis op de keukenkalender de datum 27 november 
te omcirkelen en die dag dientengevolge te reserveren voor een groots 
evenement: het Achterhoek Wielerspektakel. Een wielerfestijn, dat op 
die dag voor de eerste maal wordt georganiseerd en dat gepaard gaat 
met een praktisch dagvullend programma voor jong en oud.

Robert Gesink is op zondag 27 november a.s. zeker van de partij tijdens het Achterhoek 
Wielerspektakel.

Het is in het ruim 80-jarig bestaan van 
de muziekvereniging nog niet eerder 
voorgekomen dat een dergelijk con-
cert in het kasteel werd gehouden.
Sinds het kasteel eigendom is van Na-
tuurmonumenten worden er regel-
matig concerten georganiseerd in de 
Westerholtzaal, de zaal die vernoemd 
is naar de laatste baron van het kas-
teel. Arend van Westerholt. Kaarten 
voor dit concert zijn verkrijgbaar bij 
de Bruna aan de Raadhuisstraat in 
Vorden. Het aantal plaatsen in de 
zaal is beperkt dus wie het concert 
wil bezoeken moet er snel bij zijn.
De harmonie van de muziekvereni-
ging Sursum Corda  is sinds augus-
tus van start gegaan met de repetities 
ter voorbereiding op de optredens 
tijdens de heropening van de Dorps-
kerk in Vorden en het concert op 19 
november in kasteel Hackfort. Onder 
de bezielende leiding van Jacob Jan-
sen wordt iedere dinsdagavond van 

19.30 tot 21.45 uur geoefend in het 
Dorpscentrum van Vorden.
Verschillende jeugdleden zijn over-
gegaan naar het grote orkest het-
geen aangeeft dat de vereniging nog 
springlevend is. De verenging heeft 
dan ook een belangrijke functie in de 
dorpsgemeenschap van Vorden.
Na de beëindiging van het muziek-
onderwijs aan de Muzehof hebben de 
jeugdleden hun weg gevonden naar 
de muziekschool van Doetinchem  
waar ze onder deskundige leiding een 
instrument leren bespelen. Gelukkig 
kon dit dankzij de goede samenwer-
king met Concordia in Vorden blijven 
plaatsvinden in Vorden.
Traditioneel wordt het muzikale 
jaar afgesloten met deelname aan de 
Kerstnachtdienst op 24 december in 
de Dorpskerk van Vorden. Voor 2012 
staat het traditionele voorjaarscon-
cert in het Dorpscentrum al op het 
programma waar naast de harmonie 

19 november 

Najaarsconcert Sursum Corda in Kasteel Hackfort
Vorden - Zaterdag 19 november 2011 wordt het traditionele najaarscon-
cert van de chr. Muziekvereniging Sursum Corda gehouden in de Wes-
terholtzaal van kasteel Hackfort. De muziek die tijdens dit concert zal 
worden gespeeld, heeft een relatie met ridders en kastelen maar ook 
andere bekende melodieën in de lichtklassieke stijl zullen ten gehore 
worden gebracht. Zo staat o.a. het intermezzo uit Cavaleria Rusticana 
van Pietro Mascagni , Floris  en de mars Arsenal op het programma 
maar ook minder bekende nummers als  Prima Luce, Lord Tullamor, 
St. Florin choral en Camelot Chronicles. Het beloofd een fantastisch 
concert te worden in deze mooie zaal van kasteel Hackfort.

Waar ongeveer zes medewerkers sa-
men met eigenaar Nijkamp van alles 
hebben te doen. Spullen innemen en 
eventueel opknappen of repareren, 
zorgen voor transport, klanten hel-
pen, de kassa bedienen of de artike-
len voorzien van prijsstickers. Want 
het doel van de Boedelhof is tweele-
dig. Zorgen dat veel producten, die 
anders misschien worden wegge-
gooid, weer een nuttige bestemming 

krijgen. En intussen mensen aan het 
werk helpen in een team en hen een 
zinvolle dagbesteding bezorgen. Ja, 
het gaat goed met dit initiatief van 
Wim Nijkamp, een man die er plezier 
in heeft  om dit kringloopbedrijf een 
goede plek te geven in de Vordense 
samenleving.

Een tip: vorige week liep er al een 
heel vroege Piet (die je tegenwoordig 
niet eens meer zwart mag noemen) 
langs de collectie en ontdekte dat er 
in de Boedelhof ook een hele aardige 
collectie speelgoed is. Vaak nog onge-
bruikt of in elk geval mooi opgeknapt 
speelgoed. ‘Daar kunnen a.s. Sinter-
klazen best eens naar komen kijken 
om er een leuk Sintgeschenk uit te 
zoeken’, zei Piet. ‘Zal ik doorgeven 
aan de Sinten die hier voor een heel 
vriendelijke prijs een cadeau uit kun-
nen zoeken. Alle Sinten zijn hartelijk 
welkom’. Vandaar deze tip.

de Boedelhof helpt de Sint
Vorden - ‘t Gaat goed met de Boe-
delhof, de nieuwe kringloopwin-
kel in Vorden. Er is veel vertier. 
Mensen komen bijna de hele dag 
door artikelen brengen en be-
zoekers snuffelen rond of er een 
koopje is te halen. En dat lukt 
vaak, want de collectie is in de 
loop van de maanden uitgegroeid 
tot een ongeveer 50 meter lange 
showroom, mooi ingedeeld in ge-
zellige ‘kamertjes’.

ook het jeugdorkest en de majorettes 
hun beste beentje voor zullen zetten.
Sursum Corda kent een A en een B 
majorettegroep en een twirlgroep. 
Het zijn leuke en gezellige groepen 
waar kinderen vanaf 6 jaar leren dan-
sen op muziek. De instructrices zijn 
Irma te Brake en Linda Beusink. De 
lessen zijn op maandagavond van 
18.00 t/m 20.30 uur.

De bekende slaatjesactie heeft op za-
terdag 29 oktober plaatsgevonden. De 
vereniging is steeds meer afhankelijk 
van eigen inkomsten nu er bezuinigd 
wordt op subsidies. De opbrengst van 
de slaatjesactie levert dan ook een be-
langrijke bijdrage aan de verenigings-
kas waardoor een muziekvereniging 
als Sursum Corda in stand kan wor-
den gehouden en zowel oud als jong 
niet alleen plezier heeft in het muziek 

maken maar dit ook kan laten zien 
bij diverse andere gebeurtenissen in 
het dorp Vorden zoals Koninginne-
dag, de intocht van St. Nicolaas en 
de buurtfeesten in de verschillende 
buurtschappen. Dit kan niet alleen 
door de leden van de vereniging wor-
den gedaan. Naast de leden maakt 
de supportersclub ook onderdeel uit 
van de vereniging. Deze enthousiaste 
mensen verlenen diverse hand en 
spandiensten bij de diverse acties en 
festiviteiten en zijn onontbeerlijk voor 
een vereniging als Sursum Corda.

Als u ook vindt dat een muziekver-
eniging een belangrijke bijdrage le-
vert aan de leefbaarheid van het dorp 
Vorden en muziek maken leuk vindt 
of in het verleden een instrument be-
speeld hebt en samen met ons weer 
muziek wil maken?

Meld je aan of loop tijdens een repe-
titieavond op dinsdagavond eens bin-
nen om de sfeer te proeven.
Als vereniging kunnen we ook nog
wel handjes gebruiken. Meld je dan
aan als lid van de supportersclub en 
lever zo een bijdrage aan de instand-
houding van de muziekvereniging.
Bent u muziekliefhebber, kom dan in
ieder geval luisteren op zaterdag 19
november tijdens het Najaarsconcert
van Sursum Corda in de Westerholt-
zaal van Kasteel Hackfort.
Aanvang 20.00 uur.
Kaarten voor dit concert  zijn verkrijg-
baar bij de Bruna aan de Raadhuis-
straat in Vorden.

BEZOEK DE WEBSITE:
www.sursumcorda-vorden.nl of neem
contact op met het secretariaat tele-
foon 0575-559117.

IEDERE DAG:

-
me.

wo en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en 
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

-
dansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn 
Ouderen Vorden .

-
middags in Dorpscentrum.

NOVEMBER
 16 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
 17 Klootschietgroep de Vordense pan
 17 Bejaardenkring Vorden
20 Theater onder de molen Dinie Hiddink met Op Drift.
 23 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
 23 Handwerkmiddag/kraamverkoop Welfare Rode kruis 

in de Wehme
 24 Klootschietgroep de Vordense pan
 24 PCOB Stampertje bijeenkomst Voltooid leven met 

predikanten en dr. Sterringa
 30 ANBO klootschieten, Olde Lettink
KUNSTAGENDA VORDEN

-
dagVorden bij ABNAMRObank

en Jan Houben in Galerie de Burgerij, Zutphenseweg 
11, Vorden



Dit wordt georganiseerd door de club 
van mensen met een beperking. Deze 
club heeft elke donderdagavond zijn  

activiteiten in de Garve. Dit in samen-
werking met DJ Martijn. De disco is 
ook toegankelijk voor mensen zonder 
beperking. Vind je dansen en muziek 
leuk? Kom dan donderdagavond 17 
november naar de Garve. 
Voor nadere informatie kan men 
bellen naar: Carion de Garve, 
tel. (0573) 28 86 00.

Disco bij Carion de Garve
Lochem - Op donderdagavond 17 
november a.s. wordt een disco ge-
houden bij Carion de Garve aan 
de Burgemeester Leenstraat 11 te 
Lochem.

Haptonomie helpt u uw gevoel ont-
dekken met uw eigen lichaam. Deze 
workshop wordt verzorgd door Noam 
Shalgi van haptonomiepraktijk ‘Ont-
dek je gevoel’ te Vorden. Iedereen 
wil in balans zijn: Balans in onszelf, 
balans met de ander, balans met de 
omgeving. Wie in balans is, beweegt 
soepel door het leven. Maar wat is 
‘balans’? Hoe komt u in balans? Hoe 
houdt u balans? Wat brengt u uit ba-
lans? Iedereen doet dit op zijn eigen 
unieke manier. ‘In balans zijn’ is een 
bepaald gevoel. We voelen met ons 

lichaam: Een beweging of aanraking 
roept gevoelens op, met de gevoelens 
verandert er iets in het lichaam. Naast 
een korte uitleg over haptonomie en 
hapto-therapie, biedt het programma 
vooral kansen om ervaring op te doen 
rondom het thema ‘balans’. Deze 
workshop is bedoeld voor iedereen 
die nieuwsgierig is naar zijn gevoel 
en voor mensen die willen ervaren 
waar haptonomie en hapto-therapie 
over gaan. De workshop is geschikt 
voor volwassenen en kinderen en is 
gratis. Wel dienen zich minimaal 15 
personen aan te melden. 
Voor informatie kan men tijdens 
de kantooruren van de bibliotheek 
bellen met Dorine Reinders (0575-
551500).

Workshop Haptonomie
Vorden - Donderdag 24 november 
organiseert de bibliotheek Vor-
den van 14.30 tot 16.30 uur een 
gratis workshop Haptonomie.

In samenwerking met het kinder-
schoenenmerk  BRAQEEZ werd  deze 

actie bedacht. De prijsuitreiking werd 
dan ook verricht in het bijzijn van de 

vertegenwoordigster van het merk 
BRAQEEZ Maartje en eigenaar van 
Schoenmode Hermans, Elise. 
Op de foto’s de trotse prijswinnaars; 
Brend Bosveld uit Vorden en Maxime 
van der Graft uit Beltrum met hun 
nieuwe Braqeez schoenen.

Prijsuitreiking BRAQEEZ kinderschoenen

Hengelo - Tijdens de Modeshows in Groenlo en Hengelo, konden de 
klanten van Schoenmode Hermans bij aankoop van een paar schoe-
nen een briefje invullen, hiermee maakte men kans op een paar gratis 
kinderschoenen.

Sinds het begin van dit seizoen is Die-
renspeciaalzaak Kluvers de nieuwe 
shirtsponsor voor MB2 van volleybal 

vereniging Dash. Op zaterdag 5 no-
vember kreeg Dhr. van Ark uit han-
den van de spelers van B2 bloemen en 

wat lekkers overhandigd. Volleybal 
vereniging Dash is zeer blij met deze
nieuwe shirtsponsor.
Het team doet haar uiterste best er 
een sportief en gezellig seizoen van 
te maken.

Dash MB2 heeft nieuwe shirtsponsor

Vorden - De sponsorcommissie van Dash is er in geslaagd om een spon-
sor te vinden voor meisjes B2.

“We zijn er eindelijk uit... de band-
naam wordt BEWARE”, dit mailde 
de band vorige week nog. Deze echt 
spiksplinternieuwe band bestaat uit 
vier enthousiaste muzikanten met 
een uiteenlopende achtergrond. Zo 
heeft zeer ervaren bassist Bert van 
Dijk zijn sporen verdiend bij on-
der meer Ides of May, Almost Sober 
en Framed. Gitarist Jan Denekamp 
speelde onder andere in Framed en 
de Fillmore East Bluesband. Zangeres 

Mieke Polman zong bij Clinical De-
cision. Drummer Gerard Eijkelkamp 
completeert de band. 

Beware speelt op deze debuutavond 
een aangename mix van bekende en 
onbekende blues-rock covers. Mooie 
dynamische ballads worden afge-
wisseld met stevige up-tempo songs 
zoals nummers van BB king, Gary 
Moore, Tina Turner en Barrelhouse. 
Wees erbij! 

Eetcafé De Slof biedt regelmatig live-
muziek, bijvoorbeeld zondag 27 no-
vember komt Brickyard! Houd de 
agenda in de gaten of meld je aan 
voor de nieuwsbrief! 
www.deslofvorden.nl.

Debuutoptreden BEWARE 
in Eetcafé De Slof
Vorden - De Vordense blues-rock-
band BEWARE geeft op vrijdag-
avond 18 november haar debuut 
optreden in de eetcafé de Slof in 
Vorden: een gloednieuwe band 
met zeer oude vertrouwde namen.

Woensdag 2 november ‘s avonds naar 
het intieme RK-kerkhof op de Kra-
nenburg geweest. We hebben warme 
herinneringen aan goede buren en 
vrienden, die we in het verleden in 
deze buurt hebben gehad.  En vonden 
de avond van Allerzielen een goed 

moment om, samen met vele bewo-
ners van Kranenburg, daar een kort 
‘gedenkmoment’ bij stil te staan. En 
te zien hoe stemmig de begraafplaats 
was verlicht met honderden kaarsen, 
fakkels en enkele vuurkorven. Te luis-
teren naar de gewijde liederen die in 
het donker nog mooier klonken en 
naar enkele toepasselijke gedichten. 
We waren verbaasd dat zoveel men-
sen, vaak de hele familie met kleine 
kinderen erbij, kaarsen en bloemen 
brachten naar de graven van hen die 

werden herdacht. Een goed initiatief
dat op de Algemene Begraafplaats in
Vorden daarna nog eens werd her-
haald. Dit tweemaal gevierde ‘gedenk-
moment’ is een goed initiatief van
uitvaartbegeleider Marion Polman.
Ze bewijst dat ‘begeleiden’ verder 
gaat dan alleen de uitvaart verzorgen.
Maar dat ook gedenken daar een deel
van is.

E. en H. van Rijn, 
Willem Alexanderlaan 35 te Vorden.

Goed initiatief



Kranenburg - De Kranenburgers le-
den afgelopen zondag een pijnlijke 
nederlaag tegen EGVV. Na een uur 
spelen stond met een 1-4 voorsprong 
niets een zege voor de Kranenburgers 
in de weg. Het onmogelijke gebeurde 
echter en met een 5-4 nederlaag ging 
Ratti met lege handen naar huis. EG-
VV begon prima aan de wedstrijd en 
had ook het betere van het spel. Het 
was echter Bart Peppelman die doel-
treffend kon binnenkoppen na een 
corner en zo de gasten op voorsprong 
zette. Na deze goal kreeg Ratti meer 
grip op de wedstrijd en Ruud Mullink 
drukte dat uit in de score. Via een be-
keken schot was de keeper kansloos 
en verdubbelde hij de score. Met deze 
stand werd ook de rust bereikt.

De tweede helft was nauwelijks be-
gonnen of Fabian Dijkman bracht 
met een prachtig afstandsschot de 
stand al op 0-3. Geen vuiltje aan de 
lucht dus en blijkbaar dacht de defen-
sie van Ratti er ook zo over want nog 
geen minuut later kon een spits van 
EGVV de bal kinderlijk eenvoudig bin-
nentikken. Ruud Mullink bracht met 
een uitstekende vrijtrap na een uur 
voetbal de marge echter weer op 3 en 
Ratti leek de wedstrijd simpel uit te 
kunnen voetballen. EGVV begon ech-

ter opportunistisch te voetballen en 
kon zodoende de 2-4 binnenschieten. 
Om onverklaarbare reden was al het 
voetbal bij de formatie uit Kranenburg 
op dat moment verdwenen en speelde 
men men meer tegen zichzelf dan te-
gen de tegenstander. EGVV rook dat 
er wat te halen viel en een kwartier 
voor tijd werd het dan ook 3-4. Ratti 
beperkte zich uitsluitend nog maar 
tot verdedigen maar zonder succes 
want ook de 4-4 kon worden binnen 
gekopt. Tot overmaat van ramp trok 
EGVV de overwinning in de slotminu-
ten nog naar zich toe. 

Een rampzalig verlopen wedstrijd voor 
Ratti die toch de nodige stof tot naden-
ken met zich heeft meegebracht. Met 
een overwinning had Ratti zich prima 
in de middenmoot kunnen nestelen 
maar als wedstrijden op deze manier 
weg worden gegeven is die midden-
moot nog ver weg. Volgende week de 
thuiswedstrijd tegen GSV’63.  

Ratti 1 - Steenderen 1 (dames)
Kranenburg - Terwijl de mist over het 
veld schemerde vond de aftrap plaats 
tegen Steenderen. De eerste aanval die 
Ratti wist op te zetten betaalde zich 
meteen uit. Linksbuiten Kelly Peters 
legde de bal breed op Marieke Tuin-

man. Marieke Tuinman verzorgde een 
prima steekpasje op Els Berenpas. Els 
Berenpas kwam oog in oog te staan 
met de keepster. Via een omweg door 
middel van de paal en de keepster be-
landde de bal in het net. 1-0. Ratti en 
Steenderen waren het eerste kwartier 
van de wedstrijd nog wel aan elkaar 
gewaagd, maar al snel werd het kwa-
liteitsverschil groter. Ratti won meer 
duels en wist mooie combinaties op 
te zetten waarbij ze Steenderen net 
te slim af waren. Nadat Kim Heuve-
link zich in de 30e minuut wist vrij te 
spelen op het middenveld wist ze de 
zestien binnen te dringen. De uitko-
mende keepster gaf ze het nakijken 
door de bal in de touwen te schieten. 
2-0. Nog geen drie minuten later was 
het Steenderen dat zichzelf met een 
doelpunt nog een sprankje hoop wist 
te geven. Geheel tegen de verhoudin-
gen in  was daar met een prachtschot 
over de keepster de 2-1. In het laatste 
kwartier van de eerste helft gooide 
Ratti de remmen helemaal los. Door 
middel van een assist van Kim Heu-
velink wist Marieke Tuinman de 3-1 
op haar naam te schrijven. De aanval 
die vervolgens werd opgezet werd ook 
benut. De uitkomende keepster werd 
prachtig omzeild door Marieke Tuin-
man met een geplaatst schot. 4-1. In 

de 45e minuut kon Marieke Tuinman 
een hattrick op haar naam schrijven. 
Op aangeven van Els Berenpas schoot 
ze de 5-1 binnen. Na de rust probeer-
de Steenderen zich nog terug te knok-
ken, maar de daadkracht van Ratti 
was vele malen groter. De doelpun-
tenmachine van Ratti werd nog maar 
eens aangezet: Kim Heuvelink scoort 
met een mooie lob vanuit de tweede 
lijn. 6-1 Esther Menkveld scoort met 
een diagonaal schot in een moeilijke 
hoek. 7-1. Voor Steenderen bleek Ratti 
een maatje te groot. Met nog een klein 
kwartiertje op de klok bleef Ratti goed 
doorvoetballen en werd er nog drie 
maal gescoord. Een terugspringende 
bal vanuit een cornerbal beland door 
Kim Heuvelink via een tegenstander 
in het net. 8-1. Mariëlle Klein Brinke 
komt met een solo vanaf het midden-
veld door de verdediging en passeert 
de keepster. 9-1. En tot slot een cor-
nerbal van Kim Heuvelink werd door 
Kelly Peters binnen gekopt. 10-1. Met 
deze wedstrijd is het doelsaldo flink 
opgekrikt, maar nog belangrijker de 
drie punten zijn binnen. Aanstaande 
zondag uit tegen HC’03.

Uitslagen
12 november 
Ratti E2G - Warnsveldse B. E10: 7-4

Ratti E1G - FC Zutphen E4: 3-4
Ratti D1GD - Steenderen D2G: 4-1
Ratti 2 (zat) - AZC 3 (zat): 1-2
DVC ‘26 B3 - Ratti B1GD: 3-0  
FC Zutphen C4 - Ratti C1G: 4-3  
Wolfersveen F1 - Ratti F1G: 15-0  

13 november
Ratti DA2 - Erix/KSV DA1 (zon): 1-8
Ratti DA1 (zon) - Steenderen DA1
(zon): 10-1
Ratti 4 (zon) - ABS 6 (zon): 2-5
EGVV 1 (zon) - Ratti 1 (zon): 5-4  
Gendringen 5 (zon) - Ratti 2 (zon): 1-2 
HC ‘03 6 (zon) - Ratti 3 (zon): 8-0 
 
PROGRAMMA:
19 november 
09:30 Ratti F1G - SBC ‘05 F1G 
14:00 Ratti C1G - VIOD C6 
14:30 Ratti B1GD - DVV B3 
14:30 Oeken 3 (zat) - Ratti 2 (zat) 
10:00 Harfsen D1D - Ratti D1GD 
09:30 Almen E1 - Ratti E1G 
08:30 DVV E13 - Ratti E2G 

20 november 
10:00 Ratti 3 (zon) - Vorden 6 (zon) 
10:00 Ratti 2 (zon) - Winterswijk 3 
14:00 Ratti 1 (zon) - GSV ‘63 1 (zon)  
09:30 AZC 5 (zon)  - Ratti 4 (zon) 
10:00 HC ‘03 DA1 - Ratti DA1 (zon) 
11:15 Erix/KSV DA2 - Ratti DA2 (zon)

R a t t i  o n d e r u i t  t e g e n  E G V V

Reflex DS 2 Dash DS 3 2-3 
Dash DS 1 Twente ‘05 DS 1 3-1 
Reflex HS 2 Dash HS 1 1-3 
Dash DS 2 Victoria DS 1 2-3 
Dash DS 6 Dynamo-Neede DS 5 3-1 
Givo’92 DS 1 Dash DS 5 3-1 
ROHDA MC 1 Dash MC 2 4-0 
Dash MC 1 V.C.V. MC 2 2-3 
Dash MB 1 V.C.V. MB 1 1-3 
Reflex HS 5 Dash HS 3 0-4 
Halley MA 1 Dash MA 1 3-1 
Dash MI 4 WSV MI 5 2-2 
Dash MI 2 Dash MI 3 8-0 
Dash MB 2 Vollverijs MB 2 2-3 
GeKoMo Rivo MI 1 Dash MI 4 0-4 
Avanti MI 2 Dash MI 5 4-0 
Kerkemeijer Gemini MI 1 Dash MI 1 8-1 
Dash MI 5 WSV MI 7 2-2 
Dash DY 2 Voorwaarts DY 2 1-2 
Dash HY 1 Keizersprong HY 1 1-2 
Dash DY 1 WIK Steenderen DY 1 1-2 
Vollverijs DS 2 Dash DS 4 1-3 

Volleybal Vorden - Uitslagen week 45

PROGRAMMA DASH WEEK 46 2011   
2011-11-15 21:00 Dash DS 4 KSH DS 1 ‘t Jebbink, Vorden 
2011-11-16 19:30 AAA BOVO BM 1 Dash BM 1 Stationsplein
2011-11-16 19:45 Epse DY 1 Dash DY 2 Het Hassink, Epse 
2011-11-16 21:00 s.v. Harfsen HY 2 Dash HY 1 Hoeflo, 
2011-11-19 10:00 Dash MI 2 Kerkemeijer Gemini MI 2 ‘t Jebbink, Vorden 
2011-11-19 11:00 D.V.O. MI 4 Dash MI 3 de Kamp, Hengelo Gld 
2011-11-19 11:30 Dash MA 1 WSV MA 1 ‘t Jebbink, Vorden 
2011-11-19 11:30 WSV MB 1 Dash MB 1 de Kei, Warnsveld 
2011-11-19 11:30 Dash MC 2 Pajodos MC 2 ‘t Jebbink, Vorden 
2011-11-19 12:15 Tornax MC 1 Dash MC 1 Rikkenhage, Ruurlo 
2011-11-19 13:30 Dash MI 1 S.C. GORSSEL MI 1 ‘t Jebbink, Vorden 
2011-11-19 13:30 Dash DS 3 Avanti DS 2 ‘t Jebbink, Vorden 
2011-11-19 15:30 Dash HS 2 Avanti HS 3 ‘t Jebbink, Vorden 
2011-11-19 15:45 Labyellov DS 1 Dash DS 2 Lentemorgen, Zevenaar 
2011-11-19 17:30 Dash HS 3 Longa’59 HS 4 ‘t Jebbink, Vorden 
2011-11-19 17:30 Dash HS 1 Halley HS 1 ‘t Jebbink, Vorden 
2011-11-19 18:00 Renswouw DS 1 Dash DS 1 Hokhorst, Renswoude 
2011-11-21 19:30 Grol DS 1 Dash DS 2 Den Elshof, Groenlo 
2011-11-23 21:30 Heeten Sportief HY 3 Dash HY 1 Sporthal Heeten, Heeten

 is dit jaar onze

bij ons op de boerderij van 10.00-17.00 uur. Deze dag tonen wij U 

onze Sint-, Kerst-en Relatiegeschenken die wij geheel naar Uw wen-

sen samenstellen.

Voor U staat een kop koffie klaar en natuurlijk een heerlijk glas 
warme Glühwein. Vele soorten kaas en Achterhoekse wijnen staan 
er voor U klaar om te proeven en te kopen. Zwarte Pieten en Kerst 
meisjes zijn er met een verrassing en een springkussen voor de klein-
tjes. Ook kunt U een kijkje nemen op onze mini-camping en in de 

appartementen.

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

Zie ook www.nibink.nl U vindt ons aan de weg Ruurlo-Zieuwent.
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De verlichtingscontrole die afgelo-
pen woensdagavond werd gehouden, 
werd in onderlinge samenwerking 
georganiseerd door Veilig Verkeer Ne-
derland (VVN) afdeling Bronckhorst, 
autobedrijf Groot Jebbink en de poli-
tie Bronckhorst/verkeershandhaving-
team. De coördinatie was in handen 
van Cor Kleijkamp, wijkagent Vorden, 
Kranenburg en Wichmond. In totaal 
waren er negen politieagenten bijbe-
trokken. De controle vond plaats op 
de rondweg, ter hoogte van garagebe-

drijf Groot Jebbink. Eén politieagent 
reed de gehele tijd bij de invalswegen 
naar Vorden met een motor rond om 
eventuele ‘overtreders‘ naar gagrage 
Groot Jebbink te begeleiden om ver-
volgens direct weer op pad te gaan 
voor een ‘volgend rondje Vorden‘. 

Toen de controle om 20.00 uur werd 
afgeblazen bleek bij zestien automo-
bilisten een koplamp defect te zijn. 
Bij 23 auto’s deed de verlichting bij 
het kentekenplaat het niet, drie auto’ 

s met een defect achterlicht en bij één 
auto was het zijlicht aan de aanhang-
wagen defect. Cor Kleijkamp: ‘In de 
meeste gevallen was de automobilist 
het mankement niet opgevallen. De 
mensen kregen de mogelijkheid om 
het euvel direct bij de garage (tegen 
kostprijs) te laten verhelpen. Tijdens 
de gehele controle hebben we twee 
bekeuringen moeten uitdelen: één 
bestuurder had geen gordel om en 

er reed een fietser zonder voor- en 
achterlicht. Als politie zijn we zeer 
positief over het resultaat van deze 
verlichtingscontrole. Het ligt inde be-
doeling om deze preventieve controle 
in elk geval jaarlijks te herhalen’, zo 
zegt Cor Kleijkamp.
Ook Wim Klein Kranenbarg van 
Veilig Verkeer afdeling Bronckhorst 
juicht een dergelijke controle toe. 
‘Het maakt de automobilist bewust 

om goed op de verlichting van de au-
to te letten. Vrij recent hebben we als
Veilig Verkeer in de Toldijk een au-
totest voor bejaarden gehouden. Ook
dat was een succes’, zo zegt hij. Wat
hem wel stoort is dat de VVN Bronck-
horst slechts 80 leden kent. ‘Voor een
gemeente als Bronckhorst gewoon
te weinig. We proberen momenteel
nieuwe leden te werven’, aldus Wim
Klein Kranenbarg.

Politie tevreden over verlichtingscontrole

Vorden - ‘Het is eerst wel even schrikken, wanneer je zo in het don-
ker op de weg van de politie een teken krijgt dat je moet stoppen 
en vervolgens naar de kant wordt gedirigeerd. Ik was mij van geen 
kwaad bewust. Dan toch blij dat de agent mij er op attent maakt dat 
de linkerkoplamp het niet doet. Zelf heb ik daar niets van gemerkt. 
De lamp is ter plekke bij de garage vervangen en nu kan ik gelijk weer 
wegrijden’, zo vertelt een automobiliste onderwijl ze opgelucht de 
auto weer instapt.

Cor Kleijkamp: nuttige controle.

Defecte verlichting aan kentekenplaat werd direct verholpen.

Voor velen is dit spektakel niet nieuw; 
de afgelopen jaren bezocht een grote 
schare bezoekers deze avonden. Voor 
2012 wordt weer gehoopt op een mi-
nimaal even grote belangstelling. Om 
dit weer op te kunnen zetten zoekt 
de organisatie weer deelnemers. 
Muzikanten en zangers (m/v), uit de 
(voormalige) gemeente Steenderen, 
met veel of weinig ervaring, jong of 
ouder, zijn welkom zich op te geven. 

Ook oud-inwoners, die inmiddels zijn
verhuisd, kunnen zich aanmelden. 
Iedereen die zich aanmeldt, kan een
drietal nummers opgeven die hij/
zij wil uitvoeren. Op de informatie-
middag op 8 januari wordt dan ge-
probeerd de opgegeven nummers 
compleet te maken qua muzikale
bezetting. Deze nummers zullen dan
tijdens een aantal oefenmiddagen in
februari en maart worden gerepe-
teerd. Vervolgens is de ‘grande finale’
op zaterdag 31 maart. 
Wil je je opgeven of heb je graag eerst
nog meer informatie? Mail dan naar
info@hotelheezen.nl. Vermeld s.v.p. 
of je zingt of welk instrument je be-
speelt, geef drie nummers (pop/rock/
Nederlandstalig/Engelstalig) door, je
leeftijd en je telefoonnummer.

Opgeven voor:
Sound of 
‘The Steenderense Popsterren’
Steenderen - Voor de vierde ach-
tereenvolgende keer wordt het 
muzikale evenement ‘Sound of 
The Steenderense Popsterren’ ge-
houden. Dit keer op zaterdag 31 
maart 2012. De organisatie is in 
handen van Café Zaal Heezen in 
samenwerking met Roy Nijhuis.

De training is er op gericht om het 
uithoudingsvermogen nog iets te 
verbeteren en krijgt na verloop 
van enkele maanden steeds meer 
het karakter van een intervaltrai-
ning waarbij iedereen naar eigen 
vermogen de trainingen uitvoert. 
Er is aandacht voor een goede 

warming up, loopscholing komt 
aan bod en een cooling down. Alle 
deelnemers krijgen een trainings-
schema waarmee in de rest van 
de week zelfstandig getraind kan 
worden. Plezier in het lopen staat 
voorop. Vanaf januari bedragen 
de deelname kosten 60 euro per 
kwartaal, dit is inclusief de koffie 
of thee na afloop. Tijdens school-
vakanties zijn er geen trainingen.

De Fastfoot loopgroep is gestart 
door looptrainster Feikje Brei-
mer in september met 15 lopers. 
Meer dan de helft doet mee aan 
de Speculaaspoppenloop in Joppe 
op 3 december. Wie wil gaan mee-
trainen of informatie wil over de 
vrijdagochtend groep kan zich 
aanmelden via de mail feikje.brei-
mer@fastfoot.nl of telefonisch 06 
29467463.

Meetrainen op vrijdag-
ochtend
Hengelo - Vanaf 10 december 
kunnen nieuwe lopers zich 
aansluiten bij de Fastfoot 
hardloopgroep. Wie in staat is 
om 5 kilometer (in een rustig 
tempo) hard te lopen kan zich 
aansluiten. Op 10 en 17 decem-
ber kunnen belangstellenden 
vrijblijvend meetrainen vanaf 
de Koningsweg in het buiten-
gebied van Hengelo. De start is 
altijd om 9.00 uur, de training 
duurt ongeveer anderhalf uur. 
Wel van tevoren aanmelden!

Tussenkop>‘Acoustic Assholes’ is een 
semi-akoestische band uit Enschede. 
De ‘AA’ bestaat uit 4 enthousiaste 
ervaren muzikanten uit veel ver-
schillende takken van de muziek. 
De band heeft daardoor een ruim 
repertoire van rockmuziek met veel 
funk en jazz zelfs een beetje reggae 
invloeden. Dat maakt de muziek van 

‘AA’ steeds weer anders is en klinkt. 
Geen gillende gitaren en een ‘hoe 
harder hoe beter’ mentaliteit voor de 
Acoustic Assholes, maar swingende 
rock met invloeden uit elke hoek van 
de muziek en met pakkende zanglij-
nen voorzien van poëtische en soms 
hilarische teksten bieden zij je een 
optreden dat je niet snel meer zult 

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

LIVE@IDEAAL.ORG

Acoustic Assholes

Zelhem - Woensdagavond 23 november zullen de ‘Acoustic Assholes’ 
tussen 20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, 
dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.
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Veel van de lopers in deze categorie 
liepen bovendien voor een goed doel. 
Zo ook Hanneke Mulderije, dochter 
van wethouder Dorien Mulderije en 
de andere Vordenaar Udo Heij. Han-
neke Mulderije ooit inde categorie t/m 
14 jaar tenniskampioen van Neder-
land probeerde om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor KIKA (Kinde-
ren Kankervrij). KIKA heeft geld no-
dig om onderzoek te doen naar Kin-
derkanker. Hanneke slaagde erin om 

ruim 5200 euro binnen te halen. Hoe 
zij de eerste hele marathon in New 
York heeft ervaren ? 

Hanneke: ‘Echt geweldig, ik voelde 
mij zo fit als een hoentje. Komt ook 
omdat ik mij goed op deze marathon 
heb voorbereid. Ik had mijn naam op 
het shirt staan. Veel van de mensen 
langs de route scandeerden dan ook 
‘Go, go Hanneke’ en dat stimuleert 
natuurlijk wel. Ik heb dan volop ge-

noten. Toen ik weer thuis was, ben 
ik wel een paar dagen de trap af ge-
strompeld, maar dat heb ik er graag 
voor over. Natuurlijk ook een goed 
gevoel dat ik zoveel geld voor KIKA 
heb binnen gehaald en een goed ge-
voel over de tijd 4 uur en 25 minu-
ten’, zo zegt Hanneke Mulderije. 

Udo Heij is een paar dagen na terug-
komst in Vorden nog helemaal in de 
ban van het sportspektakel in New 
York. ‘ Als ik eraan terug denk, krijg 
ik opnieuw kippenvel. De gehele en-
tourage, onvergetelijk en wat ik nog 
belangrijker vind: ik heb 2500 euro 
binnen gehaald voor Energy 4All’, 
zo zegt hij met een terecht trots ge-
voel. (De Stichting Energy 4All zet 
zich in voor kinderen met een stof-
wisselingsziekte, het is een onge-

neeslijke ziekte. Kinderen die deze 
ziekte hebben worden niet oud. Het 
geld dat middels allerlei acties wordt 
binnengehaald, wordt aangewend 
voor onderzoek) . Udo maakte deel 
uit van een groep van circa 70 lopers 
(waaronder ambassadeur Jochem van 
Gelder) die zich allemaal voor Energy 
4All inzetten en die de reis en verblijf 
in New York allemaal zelf hebben be-
taald. 

Udo: ‘We kwamen op donderdag in 
New York aan, dus gelijk een deel van 
deze imposante stad (Manhatten) be-
keken. Het is daar allemaal zo onge-
looflijk groot, echt indrukwekkend. 
En dan de marathon, ik vertrok die 
zondagmorgen om precies 10.10 uur 
met als starnummer 33.794. De start, 
een fantastisch gevoel en langs het 

parcours rijen dik, tienduizenden
mensen die je continu aanmoedigen.
De marathon op zich verliep goed. De
eerste dertig kilometer liep ik in drie
uur en twee minuten. Toen kreeg
ik last van mijn hamstring en was
het eigenlijk om en om, hardlopen 
en wandelen. Pijn voelde ik niet, je
wordt als het ware door het publiek
‘gedragen‘. Toen de finish in zicht
kwam was ik echt heel emotioneel,
de tranen sprongen mij in de ogen.
Nogmaals fijn dat ik voor het goede
doel heb kunnen lopen en fijn dat ik
de marathon heb uitgelopen. En nu
het normale leven weer oppakken en
stilletjes hopen om ooit in de verre
toekomst de marathon van New York
nog eens te lopen met mijn zoontje
Jurre. Dat zou helemaal geweldig
zijn’, zo zegt Udo Heij.

Marathon New York: Lopen voor een goed doel

Hanneke Mulderije en Udo Heij: ‘Echt kippenvel’

Vorden - Het was vorige week in het TV programma Studio Sport een 
indrukwekkend gezicht: De start van de marathon in New York. Een 
evenement dat zijn weergave in de wereld niet kent en dat in twee de-
len kan worden opgesplitst: de groep prestatie gerichte hardlopers die 
maar één doel voor ogen hebben, een zo’n hoog mogelijke klassering 
te realiseren (het liefst winnen!) en dan die andere hele grote groep 
(47.000 personen) die een overwinning op zich zelf willen behalen, dat 
wil zeggen de marathon uitlopen!

Hanneke Mulderije met medaille Udo Heij met startnummer 33.794Indrukwekkend de start in New York

En eveneens in de wei, de ongedul-
dige honden, ‘startklaar’ op weg naar 
de namaak- vos. Nadat eerst nog het 
‘Lang zal ze leven’ voor de jarige ja-
ger Janny Morsink werd gezongen, 
kon de slipjacht beginnen. De vele 

toeschouwers hadden ook een taak: 
zoveel mogelijk plaatjes schieten! 
Burgemeester Henk Aalderink was 
op verzoek van het jachtcomité Vor-
den ( Tiny Koning, Albert Mulderije 
en Appie Noordkamp ) naar Vorden 

gekomen om het jachtgezelschap in 
de gemeente Bronckhorst en in het 
bijzonder in Vorden, welkom te he-
ten. ( Trouwens een drukke dag voor 
de burgervader in Vorden , eerst de 
slipjacht, vervolgens de Sint verwel-
komen en s’ avonds met zijn echt-
genote ere- gast tijdens de revue van 
Jong Gelre )
Wat betreft de slipjacht: de eerste run 
werd ingezet nabij de Waarlerweg, de 

tweede bij de Berkenlaan en de laatste 
aan de Beukstege. Onderweg ook veel 
bekijks, het blijft een uniek gezicht 
een gezelschap van circa 50 personen 
te paard door bossen en velden te zien 
jagen. Tijdens de slipjacht fungeerde 
André van Leeuwen als Master. De 
Fieldmasters waren Henk Rotting-
huis en Boudewijn van Heuvel. Gert 

Lourens was de Huntmaster. 

Tiny Koning, namens het jachtco-
mité: ‘ Het was een mooie jacht, per-
fecte omstandigheden en enthousi-
aste deelnemers. Als organisatie dik
tevreden en verheugt over de loyale
medewerking van de landeigenaren’,
zo sprak zij.

Slipjacht in herfsttooi

Vorden - Wat een prachtig decor zaterdagmiddag. Op de achtergrond 
kasteel Vorden, in de weide voor het kasteel de fraai uitgedoste jagers 
en een ‘herfst- zonnetje’ dat nog een extra cachet gaf aan de slipjacht 
in Vorden.

Ook burgemeester Henk Aalderink in Vorden aanwezig

Uitslag van de vierde avond van 
de tweede competitieronde van 
Bridgeclub Bronkhorst, gespeeld 
op 10 november 2011 in Toldijk.

Lijn A: 1.Guy Mendes de Leon & Mi-
guel Mendes de Leon 62,85 %; 2. Inge 
Pellenberg & Reint Pellenberg 61,4 
6%; (3) An Wortel & Nel Hendriks 
56,25 %; (3) Hennie van Druten & 
Gonnie Hulleman 56,25 %. Lijn B: 
1. Agnes Pietersen & Theo van Aalst 

58,33 %; 2. Annie Hartman & Jolande
Oldenhave 57,99 %; 3. Karen Notten
& Joop te Veldhuis 55,56 %. 
Lijn C: 1. Jos Jehee & Theo Geurts 
57,90 %; 2. Paulien Gasseling & Mini
Peters 54,38 %; 3. Marietje Geurts &
Greet Jansen 53,75 %. 
Bridgen leren? Binnen onze club is
begin volgend jaar een beginnerscur-
sus. Opgeven bij Mien Vorselman, 
telefoon (0314) 844221 of email mien-
vanpernis@upcmail.nl.

B r i d g e n  i n  T o l d i j k
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Een leuke vondst van het zevental 
schrijvers ( Annemiek Riefel, Anouk 
Pardijs, Cordrik van der Meulen, 
Frank ten Damme, Gerrit Borgman, 
Nout Nijenhuis en Sebastiaan Hamer 
) die al jarenlang de teksten van de 
revue voor hun rekening nemen. En 
ieder jaar een revue opvoeren is so-
wieso een prestatie op zich. In totaal 
werkten er 70 jongeren aan mee. Een 
toneelgroep o.l.v. Gitta Hendrikse ( 
tevens de regisseur van de revue), een 
band/ zanggroep o.l.v. Victor Macaré 
en Marieke Jansen. Een decorgroep 
o.l.v. Ronald Heijink met o.a. prach-
tige decors van een kasteel en de as-
pergeboerderij, een aspirantengroep 
o.l.v. Steffy Rouwenhorst, een revue-
commissie. Algeheel leider Nout Nij-
enhuis. 
De actualiteit ontbrak evenmin. Een 
stel Poolse gastarbeiders naar Neder-
land gekomen om asperges( witte 
goud ) te steken. En dat steken ging 
gepaard met flinke slokken geestrijk 
vocht. Een alleraardigst Pools dansje 
met de dames in fleurige Poolse kle-
dij gestoken. Te midden van de ‘ruige 
Poolse jongens’ een lieftallig meisje, 
Ozella genaamd. Op de aspergeboer-
derij werd de scepter gezwaaid door 

Ghazia, een vrouw met haar op de 
tanden en niet kinderachtig met het 
hanteren van het zweepje. Zij noem-
de zich de Koningin van het witte 
goud, maar het spiegeltje aan de 
wand vertelde dat niet Ghazia maar 
het Poolse meisje Ozella, de mooiste 
van het land was.
Dus moest er een list worden verzon-
nen. Intussen had Ozella Amsterdam 
leren kennen. Wulpse dames pro-
beerden haar over te halen om in ‘het 
metier ‘ te stappen. ‘ Aan de Amster-
damse grachten ’een prachtige scene 
met mooie meiden in fraaie pikante 
japonnen. Een groot compliment aan 
de Aniek en Marian van Langen die 
voor de kleding ‘ tekenden’ is zeer ze-
ker op zijn plaats, alsmede voor Ellen 
Peters die de choreografie voor haar 
rekening nam. Een hilarisch item de 
rubriek ‘Tussen kunst en kitsch ‘, 
waarbij o.m. een hele oude boeken-
kast onder de hamer kwam, waaruit 
Hugo de Groot te voorschijn kroop. ‘ 
Eindelijk frisse lucht’, zo sprak Hugo 
. 
En dan de zeven dwergen, het ble-
ken de bruiden van Anton Heyboer 
te zijn, waarbij aan elke vrouw wel 
‘een steekje los ‘ was. Inmiddels was 

Ozella de achtste bruid, maar ze werd 
vergiftigd door Ghazia die haar een 
mooie beha, aanpraatte, gevuld met 
gif. ‘Lekker strak over de boezem 
trekken’, zo adviseerde Ghazia. Ozel-
la leek dood, maar zie wat gebeurde. 
Ze werd op spectaculaire wijze wak-
ker gekust. Door wie en hoe? Dat ver-

klappen we niet, dat kunnen bezoe-
kers op vrijdag 18 november en zater-
dag 19 november zelf zien, want dan 
wordt de revue opnieuw opgevoerd. 
Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij het 
Dorpscentrum. En hoe gaat dat in een 
sprookje, Ozella trouwde met haar 
geliefde en leefde nog lang en geluk-

kig ! Wat restte was een staande ova-
tie van het publiek voor de jongeren
van Jong Gelre, die het kunstje ‘ieder
jaar een revue’ met veel verve ook in
2011 weer realiseerden .

Leuk om naar te kijken

Revue Jong Gelre
Vorden - In de revue De Koningin van het witte goud, dat de afde-
ling Vorden/ Warnsveld van Jong Gelre zaterdagavond in een bomvol 
Dorpscentrum opvoerde, werd wel een heel andere ( zeer leuke ) inter-
pretatie gegeven van het sprookje ‘ Sneeuwwitje en de zeven dwergen 
‘. Sneeuwwitje bleek een Pools meisje ( aspergesteker ) te zijn en de 
dwergen de bruiden van Anton Heyboer .

Kunst en kitsch

Ozella in de glazen kist Eind goed, al goed

Helaas zal de enige Nederlandse dame 
in het gezelschap Mirjam Pol ditmaal 
niet meedoen aan de rally. Zij heeft 
de rol van assistent teammanager ge-
kregen voor het Honda Europe Team. 
De buitenlandse deelnemers voor het 
team waren niet aanwezig. De cou-
reurs die wel aanwezig waren gaven 
een demonstratie. 
Daniel Willemsen was de snelste mo-
torcoureur op de baan. De coureurs 
reden niet op hun Dakar motoren. 
Hans Jos Liefhebber deed dat als 
enige echter wel en was daarmee de 
morele winnaar.

Het GoKoBra team met Kees Koolen 
en ex MotoGP coureur Jurgen v.d. 
Goorbergh kreeg de handen van het 
publiek op elkaar met hun buggy. Zij 

reden met de buggy van vorig jaar 
maar deze had veruit het mooiste 
geluid van alle auto’s die meededen. 
Zij reden alle twee jammer genoeg 
maar één ronde omdat de versnel-
lingsbak het had begeven. De nieuwe 
buggy’s stonden in het rennerskwar-
tier en trokken veel bekijks. Koolen, 
v.d.Goorbergh en de technische staf 
waaronder Gerben Vruggink en Niels 
Beck gaven het publiek uitleg over de 
komende Dakar Rally die gehouden 
zal worden vanaf 1 januari in Zuid-
Amerika. 

Bij de vrachtwagens gaat de aandacht 
uit naar het regionale team van 
 Johan Elfrink. In dit team zal ook de 
 Vordense rijder Eddie Beeftink uitko-
men met de Finstral-Mercedes.

In Valkenswaard

Vordense teams bij Dakar Pre Proloog
Vorden - Vorige week zondag werd op het Eurocircuit te Valkens-
waard de RTL GP Dakar Pre-Proloog gehouden. Daarbij aanwezig de 
Vordense teams van Team Honda Europe en het GoKoBra team. On-
der de toeschouwers diverse personen uit Vorden. Het Honda Europe 
team van de Vordnese eigenaar Henk Hellegers had al het materiaal 
meegenomen naar Valkenswaard waar het massaal opgekomen pu-
bliek kon genieten van de motoren en al het ander rollend materiaal. 
Van de dertien coureurs die uitkomen voor het team waren Daniel 
Willemsen,Geert Mulder,Jan van Woerkom en Marco van Geel aanwe-
zig.

Kees Koolen in zijn GoKo buggy.  foto Henk Teerink
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Het buitengebied van een plattelandsge-
meente als Bronckhorst is nog altijd sterk 
afhankelijk van de ontwikkelingen in de 
agrarische sector. Doordat het Europees land-
bouwbeleid de komende jaren gewijzigd gaat 
worden, zal dit ingrijpende gevolgen hebben 
voor het buitengebied. Europa gaat veel min-
der geld uitgeven aan het platteland in de 
oude lidstaten en stimuleert de productie in 
die gebieden waar tegen lage kosten geprodu-
ceerd kan worden. Agrarische bedrijven zul-
len dus meer moeten concurreren met die in 
Oost Europa. Als gevolg hiervan zullen som-
mige bedrijven in omvang groeien, en andere 
bedrijven stoppen of nieuwe activiteiten op-
pakken. Zowel in de varkens- als de melkvee-
houderij is dit proces volop gaande. 
Dat betekent dat waar nu al veel gebouwen 
niet meer de functie hebben waarvoor ze oor-
spronkelijk zijn gebouwd, de komende jaren 
dit aantal verder zal toenemen. Bovendien 
zal het vaak om veel omvangrijkere gebou-
wen gaan dan in het verleden. 
De VVD is zich er van bewust dat het onmo-
gelijk is op kosten van de belastingbetaler 
het buitengebied te onderhouden, wij willen 

geen museum-landbouw. 
Het huidige platteland is 
het resultaat van econo-
mische functies, en ook 
de aanblik van het toe-
komstig platteland zal be-
paald worden door econo-
mische activiteiten. De plattelanders zullen 
het zelf moeten doen. 
Wij zullen ons in zetten voor een levendig 
platteland, waar bestaande ondernemingen 
de ruimte krijgen hun bedrijf verder te ont-
wikkelen en nieuwe activiteiten, die een bij-
drage leveren aan het leefbaar houden van 
onze gemeenschap, worden gestimuleerd. 
Van de gemeente verwachten wij dat die zich 
inzet om de concurrentiepositie van de be-
drijven te versterken, onder meer door her-
verkaveling te stimuleren. Daar naast wil de 
VVD dat er meer ruimte komt voor nieuwe 
activiteiten in bestaande gebouwen, en ver-
vangende nieuwbouw mogelijk maken. Wij 
zetten ons in om bestaande natuur te behou-
den, maar zijn geen voorstander van het aan-
leggen van nieuwe natuur waarvoor de mid-
delen om ze te onderhouden ontbreken.

VVD wil een levend platteland

Op dit moment woedt een discussie in de 
gemeente Bronckhorst over de komst van 
megastallen in het landbouwontwikkelings-
gebied (LOG) Halle-Heide. De gemeente wil 
in dit rustieke, landelijke gebied toestaan dat 
er 5 grote bedrijven komen met intensieve 
veehouderij: 2 nieuwvestigingen en 3 herves-
tigingen. Daarbij huldigt de gemeente het 
standpunt dat dit onvermijdelijk is, omdat 
dit gebied in het Streekplan van de provin-
cie Gelderland als zodanig bestemd is. De ge-
meente als willoos slachtoffer van het provin-
ciaal beleid? Zover hoeft het niet te komen. 
Wat blijkt nu? 
De bevolking van Halle-Heide, maar ook veel 
inwoners van Halle, zijn faliekant tegen en zij 
hebben goede argumenten. De gezondheids-
risico’s zijn eenvoudig te groot. Dit blijkt ook 
uit recent onderzoek van de GGD Nederland. 
De GGD geeft aan dat het wenselijk is dat een 
megastal vanwege geuroverlast, verspreiding 
van dierziekten en van fijnstof bij voorkeur 
op een afstand van 250 tot 1.000 meter van 
woningen zou moeten blijven. En dan nog 
is onderzoek nodig naar de gezondheidsrisi-
co’s. Wat wil op dit moment ons college van 
B&W? Het wil uitsluitend uitgaan van het-

geen minimaal 
wettelijk is 
voorgeschreven 
en geen mil-
limeter verder 
gaan. Waarom? 
Angst voor het 
verliezen van 
een gerechte-
lijke procedure. 
Die angst is groter dan het willen voorko-
men van gezondheidsschade van de bewo-
ners van Halle-Heide en de kinderen van de 
basisschool aldaar. Het kan en moet anders. 
GroenLinks heeft tegen de komst van LOG 
Halle-Heide gestemd. Daarbij wegen voor ons 
zwaar de gezondheidsrisico’s voor de bewo-
ners van het gebied, maar ook zijn wij tegen 
het op massale wijze houden van dieren. 
Het risico op het uitbreken van ziektes is erg 
groot en het dierenwelzijn staat, ondanks de 
zogenaamde zeer moderne manieren van be-
drijfsvoering, onder druk. Beter is het te mik-
ken op kleinschaliger ontwikkelingen die 
meer recht doen aan het streekeigene van de 
Achterhoek.

Herman van Rooijen

Megastallen in Bronckhorst?

Hummelo en Keppel in de schijnwerpers

Op 24 november staat het bestemmingsplan 
Rondweg Hummelo geagendeerd. Tijdens de 
commissievergadering hebben al veel bur-
gers de moeite genomen om in te spreken 
over dit onderwerp. Een traject van enkele ja-
ren wordt hiermee afgerond. Veel insprekers 
gaven hun visie over de Rondweg. Het CDA 
is vanaf de start een voorstander geweest van 
een Rondweg. De situatie in de Dorpsstraat in 
Hummelo is niet meer van deze tijd. Door de 
toename van het verkeer ontstaan hier zeer 
gevaarlijke situaties. 
Bij het realiseren van een Rondweg zijn er 
altijd gevolgen voor anderen. Het is echter 
een afweging tussen individuele belangen en 
maatschappelijke belangen. Op dit moment 
moet het maatschappelijke belang voorop 
staan. Bij zijn keuze zal het CDA zal deze 
maatschappelijke belangen voorop stellen. 
Individuele belangen mogen in een derge-
lijke keuze niet voorop staan. 
Om een zorgvuldige keuze te kunnen maken 
zijn er diverse rapporten verschenen. Op dit 

moment ligt er 
een voorstel tot 
vaststellen van een bestemmingsplan voor 
wat gerelateerd is aan een tracékeuze. Deze 
tracékeuze is al gemaakt, dus staat niet meer 
ter discussie. Veel insprekers in de commis-
sievergadering stelden deze tracékeuze nog-
maals ter discussie. Deze tracékeuze wordt 
dan in relatie gebracht met de nieuwe brede 
school. Fijnstof en geluidsoverlast zouden het 
klimaat in deze school belasten. Dit wordt in 
rapporten ontzenuwd, dus er is geen reden 
om dit als argument mee te nemen. Het CDA 
ziet dan ook op dit moment geen reden om 
niet akkoord te gaan met het voorstel.
Daarnaast ligt er nog een motie aangenomen 
met steun van CDA, PvdA en GroenLinks, 
waarin de Hummeloseweg in Laag-Keppel 
wordt meegenomen in de planvorming. Het 
CDA zal deze meenemen bij zijn besluitvor-
ming en toezien op realisatie van het gestelde 
in de motie. 

Dirk Jan Huntelaar

Een rondweg voor Hummelo of niet?

Dat is een oud gezegde. Maar geldt dat ook 
voor de rondweg van Hummelo?
Oost West thuis is Hummelo op z’n best. Het 
tracé ligt vast. Dus daar zal onze fractie niet 
over beginnen. De opties zijn duidelijk:
1. Het bestemmingsplan onverkort vaststellen 

zoals het voorligt;
2. Het bestemmingsplan met enige wijzigin-

gen vaststellen of;
3. Het bestemmingsplan niet vaststellen.
Wat vraagt de samenleving van Hummelo en 
omgeving van ons als het gaat om dit onder-
werp. Er is sprake van grote verdeeldheid. En 
die verdeeldheid heeft geleid tot een splijting 
van de samenleving. Er wordt ook gezegd dat 
tijd alle wonden heelt. Maar wie heeft zin om 
die tijd door te maken in onvrede met zijn 
omgeving. Onze partij zeker niet. Het leven 
is daar te kort en kostbaar voor. Wat wordt er 
verwacht van de raad om hierin te beslissen 
en hoe staan wij daarin?
De rondweg is ons inziens bedoeld om de ver-
keersveiligheid in het dorp Hummelo te ver-
groten en daarmee ook de leefbaarheid van de 
samenleving.
Duurzaam en milieuvriendelijk. De ontwikke-

ling zoals die hier ligt 
blijkt niets minder 
waar. Als de rondweg 
in zijn huidige vorm er komt zal dit in het 
dorp ten goede komen aan de verkeersveilig-
heid, maar of dit in de omgeving het geval is 
en of het de leefbaarheid van de samenleving 
bevordert is zo langzamerhand af te vragen.
Het hele proces van vele jaren heeft naar 
ons oordeel geleid tot een tunnelvisie. Een 
keer gestart is het proces onomkeerbaar. Of 
je stopt het proces en doet verder niets. Wat 
betekent het voor de samenleving van Hum-
melo. Wat is belangrijker een samenleving 
met ongemakken en gevaren, die het samen 
oppakt. Of een samenleving die is opgesplitst 
ten gevolge van een keus die niet genomen 
had moeten worden. Daarom zal onze fractie 
tegen het bestemmingsplan stemmen. Want 
al het geld op de wereld is het niet waard om 
te leven in een samenleving in onvrede. 
Misschien dat die keuze leidt tot de stop van 
de tunnelvisie en tot een alternatief wat een 
breder draagvlak heeft voor de gehele samen-
leving. GBB gaat voor de duurzame en niet de 
op dit moment snelste oplossing.

gbbfractie@bronckhorst.nl

Alle wegen leiden naar Rome!

Met de Begroting 2012 laat de gemeente zien 
waar volgend jaar wel en geen geld aan uitge-
geven wordt. In de begroting is ook te zien of 
de gemeente nog een spaarpot heeft. Bronck-
horst had een aardige reserve, altijd goed voor 
tegenvallers. Omdat bouwprojecten gestopt 
zijn, zitten gemeenten met grond waar niets 
mee gebeurt. De gemeenteraad weet nog niet 
wat dit voor gevolgen heeft voor onze reser-
ves. Hierover is de PvdA bezorgd, want straks 
is er geen vangnet meer. Terwijl we dit spaar-
geld nodig gaan hebben voor de mensen en 
de voorzieningen in onze gemeente.
Nu de Begroting 2012 klaar is en op steun 
van CDA en VVD kan rekenen, heeft de PvdA 
vorige week in de raad voorstellen gedaan 
waarmee geld bespaard wordt en minima 
ontzien worden. Het eerste voorstel is heel 
simpel: geef minder geld uit aan wethouders. 
Onze buurgemeente Berkelland doet het met 
drie. En Bronckhorst wil taken afstoten (be-
heer van accommodaties) dus blijven er min-
der taken over. De andere partijen steunden 
dit idee niet. Bronckhorst blijft dus 4 wethou-
ders houden.
Het tweede voorstel is om inkomensonder-
steuning tot 110% van het minimumloon 

mogelijk te ma-
ken voor chro-
nisch zieken, ge-
handicapten en 
mensen met een uitkering, mochten zij in de 
problemen komen door de maatregelen van 
de overheid of door verlies van werk. Vooral 
opgroeiende kinderen moeten kunnen blij-
ven sporten en meedoen met allerlei activi-
teiten. De PvdA wil dat het college alles op 
alles zet om dat te realiseren.
De gemeente bezuinigt op de WMO. Dit bete-
kent concreet dat een bureau is gevraagd alle 
cliënten te herindiceren (opnieuw vaststellen 
hoeveel ondersteuning nodig is). Het derde 
voorstel van de PvdA is om iedereen van 75 
jaar en ouder niet met deze herindicatie te 
belasten. De verwachting dat deze ouderen 
met minder zorg uit kunnen, lijkt ons niet 
realistisch. Het tweede en derde voorstel wer-
den gesteund door de oppositiepartijen, maar 
niet door VVD en CDA. Het herindiceren van 
alle cliënten gaat door. 

Laat weten of u het wel of niet met ons eens 
bent! Stuur een e-mail.

Blijft er een vangnet over?

Hummelo en Keppel staan deze maand na-
drukkelijk op de raadsagenda. De rondweg 
Hummelo is een onderwerp met een lange 
historie. De verkeersoverlast in de Dorps-
straat heeft veel losgemaakt, het werd zelfs 
een plaatselijk twistpunt. Voorstanders en 
tegenstanders, beiden hebben hun argu-
menten, voor allebei hebben we begrip. De 
raad moet nu tot een zakelijke beoordeling 
komen.
D66 heeft in 2008 de Provincie in een ziens-
wijze gevraagd om een betere afweging tus-
sen de alternatieven Oost kort en West 1. 
D66 deed toen geen uitspraak over een voor-
keur voor een tracé maar was en is overtuigd 
van de noodzaak van een rondweg om Hum-
melo.
Toen de Raad van State in oktober 2010 uit-
spraak deed over het tracébesluit waren de 
kaarten geschud. Het tracé staat vast. D66 
voorziet een probleem bij het afsluiten van 
het dorp aan de noordzijde en heeft hiervoor 
twee keer de aandacht van het college ge-
vraagd. Helaas zonder succes. Ook de lucht-

kwaliteit bij de school 
baart ons zorgen. Met 
het tracé als uitgangs-
punt dringen we aan op maatregelen om de 
situatie zoveel mogelijk te verbeteren.
Met het vaststellen van het bestemmingsplan 
is het moment voor een definitieve beslissing 
aangebroken. Het is simpel, de raad stelt het 
bestemmingplan vast of wijst het af. Als de 
raad het afwijst, kan de Provincie het be-
stemmingsplan, over de hoofden van de raad 
heen, alsnog vaststellen. In de raadsvergade-
ring van 24 november valt het besluit.
De raad moet de overdracht van het Hes-
senbad en de Hessenhal aan de Stichting 
Zonnewater bekrachtigen. Er leven bij D66 
veel vragen, vooral over de overdracht van 
de Hessenhal. Hopelijk lukt het om voor de 
raadsvergadering helderheid te krijgen. D66 
vindt dat een overname moet voldoen aan 
een aantal criteria. Die heeft D66 in juni vast-
gelegd in een open brief aan het college (zie 
onze website). Bij de behandeling kijken we 
opnieuw of aan die criteria is voldaan.
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Brrr... koud hè!

Beltrumsestraat 34, Groenlo, T 0544 - 461394
Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547

20 november
Koopzondag
in Hengelo
van 12.00  
tot 17.00 uur

Merken
Kinderschoenen:

Pantofola d’oro, Le 
coq sportif, Unisa, 

Red-rag, Quick, Hip, 
Gattino, Braqeez, 

Develab, Shoesme, 
Munich, Dickies

Nu 25% KORTING
op ALLE KINDERSCHOENEN

 

www.weevers.nl

Bij het aangaan van een verbintenis mag je uitgaan van vertrouwen. 

Denken aan Weevers Grafi media is dan een goede gedachte.  

Ga via ons de verbinding aan met de rest van de wereld: 

Internetdiensten, websites, webshops en goed advies.

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

www.langeler-partycentrum.nl

heeft verbinding

VOOR EEN BETER BUITENLEVEN...

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

NIEUWE
WINTERCOLLECTIE

T A T
AA TALLAT A A T

Kijk op www.mrb-lensink.nl

Alkuplus kunststof kozijnen, deu-

ren, hefschuif-puien en rolluiken. 

Topkwaliteit in uw woning met 

optimale warmte en geluidsisolatie, 

maatwerk, snelle levertijd én... 

een prima prijs. 

Aluminium veranda’s zijn duurzaam en 

praktisch in onderhoud. Thermisch 

geïsoleerd dus geen condensvorming 

aan de binnenzijde. Met een veranda 

geniet u meer, vraag prijsopgave of 

kom eens kijken in onze showroom.

Aluminium vensterluiken geven het 

aanzicht van uw woning klasse. Ze zijn 

warmte-, geluids- en inbraakwerend en 

stellen u in staat zelf het licht te regelen. 

Vensterluiken zijn duurzaam, weers-

bestendig en gebruiksvriendelijk. 

 Kunststof en aluminium 

kozijnen en deuren

 Serres en veranda’s

 (Garage)deuren

 Vensterluiken

 Dakkapellen

 Horren

 Zonwering 

 Kunststof grindvloeren

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

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

M  R  B

LENSINK
SHOWROOM OPEN 

Dinsdag en donderdag 

de gehele dag. Op zaterdag 

van 11.00 tot 15.00 uur.

DEUK OF KRAS, 
WIJ HALEN HEM ERUIT MET KORTING

Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.
Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

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

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

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

Kadotip!!
Doe het met een streekproducten-pakket!!
Stoofperen St. Remy of Giezer Wilderman 3 kilo 1.50

Hollandse bloemkool per stuk 0.89
Handappelen o.a. Elstar 3 kilo 1.99

Blanke witlof 500 gram 0.49
Grote Bildstar of Eba 10 kilo 1.99 op = op

Volop Boerenkool zo van ’t land
Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!

Kerst 2011
All-Inclusive*

Onbeperkt dineren  en drinken voor 1 vaste prijs! 

www.wokmaxis.nl
Wok Maxis

Vordenseweg 32   7231 PC  WARNSVELD

0575 -55 14 26   Info@wokmaxis.nl

Alles is onbeperkt tot uw beschikking! Alle buffetten, inclusief ijs en alle drankjes, 
*m.u.v.  gedistilleerd en likeuren. 

U kunt net zo veel eten en drinken als u wilt!  
Reservering tijdig noodzakelijk!

* m.u.v. gedistilleerd en likeuren

Wok Maxis wenst u alvast een zalige kerst!

Openingstijden: 
Alle dagen van het jaar! Dus ook de Kerstavond, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag.

tijden:

 39.50 p.p. all in!
0 jaar gratis; 1 t/m 11 jaar:  2.75 per levensjaar

16.00 uur tot 18.30 uur
16.30 uur tot 19.00 uur
17.00 uur tot 19.30 uur

19.00 uur tot 21.30 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
19.45 uur tot 22.15 uur

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Onder de deelnemers in ieder geval 
een bekende Nederlander, die wij 
deze week graag aan de lezers van de 
weekkranten van Weevers Grafime-

dia voorstellen. Want niemand min-
der dan de bekende zanger, rapper en 
tv-presentator Lange Frans zal op zon-
dag 15 januari 2012 in Lichtenvoorde 
van start gaan voor de jaarlijkse mon-
sterrit.  De afgelopen zaterdag 31 jaar 
geworden Amsterdammer, volgens 
de geboorteakte hetende Frans Chris-
tiaan Frederiks, zal in de rit naar de 
Poolcirkel en weer terug een koppel 
vormen met zijn tourmanager en 
goede vriend Merrill Braaf.
“We zijn al twee jaar bezig geweest 
en dat via diverse telefoontjes en 
gesprekjes om Lange Frans aan de 
start te krijgen van The Arctic Chal-
lenge”, vertelt organisator Jack Mar-
tin Schuurmans. “Wij zijn heel blij 
dat hij nu heeft toegezegd, zodat wij 
een overeenkomst met hem konden 
aangaan. Vorig jaar kon hij niet van 
de partij zijn vanwege een reeks ver-
plichtingen. Maar deze keer heeft hij 
voor ons ruimte kunnen vrijmaken in 
zijn overigens overvolle agenda. Een 
entertainer bij uitstek, die uitstekend 
past in ons deelnemersveld, beter ge-
zegd in het totale gezelschap dat over 
twee maanden van start gaat.”
Lange Frans zal samen met zijn ma-
tje Merrill Braaf rijden in een Merce-
des ML, die gesponsord wordt door 
Mercedes-Benz dealer Baan Twente. 
Met wie Lange Frans in The Arctic 
Challenge een battle zal aangaan, 
blijft nog even in kleine kring be-
kend. Daarop komen wij terug in één 
van onze volgende bijdragen in deze 
krant.
Lange Frans geniet in Nederland met 
name bekendheid als rapper. Van 
2004 tot 2009 vormde hij samen met 
Baas B het Nederlandse hiphopduo 

Lange Frans & Baas B. Lange Frans 
is opgegroeid in Diemen en de naam
van de rap formatie D-Men is daar ook
aan gerelateerd. Naast zijn werk als 
rapper is hij sinds 2008 ook een van
de gezichten van tv-zender Veronica.
Hij presenteert daar de programma’s
My Best Friends, Veronica Poker, Lan-
ge Frans stelt Kamervragen, Fobiac en
Face It!.

Lange Frans trouwde op 9 juni 2008
in Osdorp met de voormalige amazo-
ne Daniëlle van Aalderen. Zij kregen
samen twee kinderen, in 2008 een
zoon en dit jaar een dochter.
“De deelname van Lange Frans aan 
The Arctic Challenge is helemaal
goed gepland omdat hij eind decem-
ber van dit jaar zijn nieuwe cd pre-
senteert. Dat gekoppeld aan het gege-
ven dat zijn management en zijn pla-
tenmaatschappij zijn belevenissen in
The Arctic Challenge op de voet gaan
volgen, is alleen maar bijzonder goed
nieuws voor ons evenement”, aldus
Jack Martin Schuurmans.

Nieuws van The Arctic Challenge 2012

Deelname Amsterdammer Lange Frans is definitief

Regio - Het deelnemersveld van The Arctic Challenge Tour 2012 loopt 
langzamerhand vol. Raadplegende de website www.arctic-challenge.nl 
kan worden gelezen dat er nog slechts zes plaatsen beschikbaar zijn 
voor het gebeuren in januari 2012.

Lange Frans (links) komt deelname aan The Arctic Challenge overeen met Jack Martin Schuurmans.

In de bijna vijf jaar die ze nu schildert 
zie je een ontwikkeling naar meer 
durf in vorm, kleurgebruik en ma-
terialen. Het deelnemen aan work-
shops en schilderlessen draagt hier 
aan bij. Ze heeft al op vele plekken in 
de omgeving geëxposeerd zoals in de 
Kapel van Bronkhorst en tijdens de 
Kunst10Daagse wanneer haar woon-
huis wordt omgetoverd tot galerie. 
Nu zijn dan in de Bleijke haar mooie 
kleurrijke schilderijen te bewonde-
ren. De expositie bestaat uit ongeveer 

25 werken in acryl en als hoofd the-
ma bloemen, koeien en abstracten.
Loop gerust even binnen om te genie-
ten van de kleurrijke expositie. De ex-
positie is te zien op de galerij van de 
begane grond en eerste etage, aan de 
kant van Steintjesweide in zorgcen-
trum de Bleijke. Er is een mogelijk-
heid om de schilderijen te kopen. De 
expositie is te zien tot 9 januari 2012 
in zorgcentrum de Bleijke, Beuken-
laan 1 in Hengelo Gld. Zie ook haar 
website: www.galeriebronkhorst.nl

Schilderijen van Ina Bijvank
Kleurrijke expositie in 
zorgcentrum de Bleijke

Hengelo - In zorgcentrum de Bleijke zijn tot 9 januari 2012 schilderijen 
te zien van Ina Bijvank. Ina is geboren en getogen in Bronkhorst. Van-
daar dat de natuur langs de IJssel een belangrijke inspiratiebron voor 
haar is.Maar ook planten in vele kleuren en vormen zijn het onder-
werp van haar schilderijen.Vooral haar voormalige werk bij Kwekerij 
Oudolf in Hummelo heeft de nodige invloed op haar kunstwerken.

Een schilderij van Ina Bijvank.

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek

Team Bronckhorst
Dr. Grashuisstraat 2, Zelhem
Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur

De herfst is begonnen en de donkere dagen zijn aan-
gebroken. Het is vaak mistig of regenachtig. Juist nu is 
goede fietsverlichting van belang voor de verkeersveilig-
heid. Automobilisten weten dat je een fiets in het donker 
pas op het allerlaatste moment ziet. Mensen schrikken 
als er plotseling iemand voor ze opdoemt. Fietsen met 
licht is prettig. Je ziet meer én je wordt door anderen 
gezien. Zo kom je veilig en zonder bekeuring thuis. 

Houd voor je eigen veiligheid rekening met het volgende:

De politie in het team Bronckhorst controleert 
de komende tijd regelmatig op fietsverlichting. 
Je krijgt een boete van € 40,00 als je:

NOG EEN KEER DE REGELS:

Verder is verplicht:

Spreekuurlocaties                                                                                                                                                                                  
Hummelo en Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1 te Hoog Keppel 
spreekuur wijkagent (Hans de Voer) dinsdag van 10.00 – 12.00 uur     

0900 – 8844 voor minder spoedeisende zaken    

           

0900 – 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen 
Steenderen, Dorpsstraat 16          
Spreekuur wijkagent (Harm Baarslag) dinsdag van 13.00 – 15.00 uur     

1-1-2  voor spoedeisende zaken, voor het melden van verdachte situaties 

   
Hengelo, Elderinkweg 2         

0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem 

Spreekuur wijkagent  (Jack Witmarsum) woensdag van 10.00 – 12.00 uur       

 

           

www.politie.nl voor aangifte via internet en voor informatie over de politie 

Vorden, Zutphenseweg  26  
Spreekuur wijkagent  (Cor Kleijkamp) dinsdag van 10.00 – 12.00 uur      
               
Zelhem,  Dr. Grashuisstraat 2  
Spreekuur wijkagent (Katrien Beijer) donderdag van 10.00 – 12.00 uur     
 
Tijdens de vrije inloopuren en het spreekuur van de wijkagent is het niet mogelijk  
om aangifte doen. Maak voor het doen van aangifte een afspraak via 0900 – 8844. 

HOREN  ZIEN  BELLEN
OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES

Val op in het donker en bij regenachtig weer

In de rest van het programma is weer di-
alectmuziek uit alle delen van het land te 
horen. Janneke Smit uit Groningen, Griet 
Wiersma uit Friesland, Mooi Wark uit onze 

eigen regio. Uit Limburg komt het lied van 
Ede Staal, ‘t Zal weer vuurjoar weede’. ‘Res-
pect veur ’t Dialect’ gezongen door een 10-tal 
streektaalzangers. In de Olde Deuze hoort U 
Hiddink en Schreurs met ‘Aole mölle’.
De humor komt van Klein Rieksie oet Rolde 
met ‘vrijen met ‘t licht an.’ Het programma 
wordt afgesloten met Spreekwoorden, de 
Limerick van de week en de Cabaret groep 
Hoe? Zo? uit Vorden. De uitzending van Ide-
aal Dialectis op de zondagmorgen van 11.00 
tot 12.00 uur via de FM 105.4--105.8--106.5 
Of via de kabel op FM 91.1--94.0.

Nieuwe CD ‘Bonne Route’
Zelhem - Onlangs presenteerde ‘Bonne 
Route’ haar nieuwe C.D met een koffie-
concert in Herberg ’t Onland in Doetin-
chem. Ideaal Dialect heeft de primeur 
van de airplay en draait drie nummers 
van deze C.D. Hans Westerveld, muzi-
kant, presentator en liedjes schrijver van 
de groep, is te horen in een interview.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder André Baars

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 46, 15 november 2011

Mijn ‘Vrijwilliger van het jaar’ is

Naam (persoon of groep): 

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

Adresgegevens bovengenoemde vrijwilliger(s): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afzender

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

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

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

Indien van toepassing

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

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

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

vóór 10 december a.s. 

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

Aanmelding verkiezing
‘Vrijwilliger van het jaar 2011’

✂

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

Drie genomineerden

in het gemeentehuis plaatsvindt. 
Een commissie bestaande uit: voor-
malig burgemeester H. van der 

de heer J. Glandrup van de afdeling 

-

op onder meer de specifieke werk-
-

lang van de activiteiten en het aantal 
keren dat iemand is aangemeld. 

Prijs van € 250

daarnaast ook een geldbedrag van 
-

oorkonde en € 50. 

Groot belang vrijwilligerswerk

-

-
ligers. 

Voorwaarden voor nominatie
-

-
gers voor de titel:

Vanaf nu mogen ook vrijwilligers 
opgegeven worden, die zich na-
mens een religieuze organisatie 
inzetten voor maatschappelijke 
ondersteuning

Oproep voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2011’
Meld uw vrijwilliger aan voor de eretitel!

-
willigerswerk doen, aangemeld 
kunnen worden

-
king, maar de overkoepelende 

politiek komt niet in aanmerking 

ereburgerschap hebben ontvan-
gen, kunnen niet meedingen naar 
de titel

Vragen?

mailen naar info@bronckhorst.nl 
of bellen met de gemeente, 
tel. (0575) 75 02 50.

Vrijwilliger van vorig jaar

-

vele evenementen en activiteiten in 
Bronckhorst. 

een uitgave van de gemeente en 

en oud papier die voor uw adres gel-

van gerecycled papier en gedrukt 

In de kalender leest u alles over het 
scheiden van afval, wat u aan huis 

de Afval Breng Punten terecht kunt. 

nog geen kalender ontvangen of 
-

Neem dan contact op met de Afval-

(0575) 54 56 46 bereikbaar op 

Nieuwe afvalkalender in de bus
Ingangsdatum 1 december



Volgens de wet moeten gemeenten 
regelen hoe zij omgaan met verloren 
en gevonden voorwerpen die inwo-
ners melden. In de meeste gevallen, 
ook in Bronckhorst, wordt deze taak 
echter door de politie uitgevoerd, om-
dat het regelmatig met gestolen goe-
deren te maken heeft. Enige tijd gele-
den besloot de politie, in verband met 
bezuinigingen, de taak per 1 januari 
a.s. terug te geven aan de Achter-
hoekse gemeenten. Vervolgens zijn 
de politie en de gemeenten gezamen-
lijk gaan bekijken hoe de gemeenten 
dit op konden pakken. Voor het regi-
streren, bewaren en onderhouden 
van gevonden en verloren voorwer-
pen zijn uitvoeringsregels opgesteld 
die b en w vorige week vaststelden. 
De verwachting is dat het in onze ge-
meente gaat om 450 meldingen per 

jaar (dit is wat de politie gemiddeld 
binnenkreeg de afgelopen jaren). Het 
gaat bij meldingen meestal om fiet-
sen, sieraden, mobiele telefoons, die-
ren, jassen, tassen, schoenen en au-
to’s. Als het nodig is, zet de gemeente 
de melding door naar de politie. 

Voorlichtingscampagne
Vanaf volgend jaar kunt u uw melding 
van gevonden en verloren voorwerpen 
doen via de website van de gemeente 
(via een handig digitaal formulier), 
door langs te komen bij onze publieks-
balie of te bellen. De Achterhoekse 
gemeenten komen eind 2011 met een 
gezamenlijke voorlichtingscampagne 
om u te informeren over de nieuwe 
werkwijze bij gevonden en verloren 
voorwerpen en hoe u uw melding bij 
de gemeente kunt doen.

Gemeente regelt vanaf 1 januari 2012 
gevonden en verloren voorwerpen

Doe mee aan het volgende Bronckhorster inwonerspanel!

Wij horen uw mening graag

Aan het begin van de zomer hebben 

bijna 250 inwoners meegedaan aan 

een inwonerpanel. Via een (digitale) 

enquête hebben zij hun mening ge-

geven over het toekomstbestendig 

maken van onze gemeente. Er komt 

nu een vervolg op deze enquête. 

Ook dit tweede onderzoek wordt 

uitgevoerd door ROMA, een onaf-

hankelijk onderzoeksbureau uit 

onze gemeente.

De gemeente werkt aan Toekomst-

bestendig Bronckhorst, omdat we te 

maken krijgen met demografische 

ontwikkelingen waardoor de sa-

menstelling van onze bevolking 

verandert (minder inwoners, meer 

ouderen en minder jongeren). 

Daarnaast komen er forse bezuini-

gingen vanuit het rijk, waardoor we 

heel kritisch moeten kijken naar 

wat we nog wel en wat we niet 

meer kunnen doen. Onze ambitie 

daarbij is dat Bronckhorst een ge-

meente blijft waar het goed wonen, 

werken en recreëren is, ook al zijn 

dingen anders geregeld dan nu. 

Ook moet de zorg en ondersteuning 

voor kwetsbare inwoners, dus 

mensen die hun leven niet meer 

zelfstandig kunnen inrichten, ge-

garandeerd zijn. In de visie Toe-

komstbestendig Bronckhorst 

‘Duurzaam en betrokken’ die de 

raad onlangs vaststelde, staat dit 

uitgebreid verwoord. Deze is na 

te lezen op www.bronckhorst.nl 

op de homepage onder Uitgelicht 

→ Werken aan de toekomst van 

Bronckhorst. Ook de resultaten 

van de zomerenquête kunt u daar 

vinden.

Opnieuw een aantal vragen

We willen u opnieuw een aantal 

vragen voorleggen. Deze vragen 

gaan over de visie en uw betrok-

kenheid daarbij. U kunt zich aan-

melden tot 20 november a.s. 

Dat kan via info@roma-markt-

onderzoek.nl en geef in uw mail 

als onderwerp aan: ‘Aanmelding 

inwonerpanel Bronckhorst’. 

We horen uw mening graag! 

Let op: als u zich heeft opgegeven 

voor de vorige enquête, dan krijgt 

u deze nieuwe enquête sowieso 

toegemaild. Heeft u in de tussen-

tijd echter een nieuw e-mailadres 

gekregen, dan verzoeken wij u 

dit ook zsm door te geven via het 

genoemde mailadres, bedankt!

Elk jaar laten veel mensen zich ver-
rassen door het invallen van de win-
ter. Gladheid, kou en mist kunnen in 
uw omgeving of in het verkeer tot on-
aangename situaties leiden. Gelukkig 
kunt u zich vaak voorbereiden. Bij de-
ze enkele tips.

Uw huis winterklaar maken

en drinken voor een paar dagen

tocht te voorkomen of isolatie aan 
te brengen)

-
tenkraan (draai uw tussenkraan 
dicht en laat de buitenkraan leeglo-
pen)

of zorg voor een looppad langs de 
gevel/tuin. Schuif de sneeuw niet 
op de weg, maar naar de rand van 
de stoep of in de berm of tuin

Bent u voorbereid op het winterweer? Er zijn voor mobiele telefoons verschillende apps beschikbaar die u kunnen 
helpen om voorbereid te zijn. Bijvoorbeeld apps die informatie geven over 
het openbaar vervoer, de situatie op de weg of over het voorspelde weer. 
In de ‘stores’ die bij de verschillende soorten telefoons horen kunt u ze vaak 
op trefwoord vinden. 

Het onderhoud van monumentale 
panden is een kostbare zaak. Als ei-
genaar kunt u dit wellicht niet volle-
dig zelf bekostigen. Daarom zijn er 
subsidiemogelijkheden en andere 
financiële bijdragen. Voor sommige 
rijksmonumenten, zoals molens, 
kerken en kastelen, is er een rijks-
bijdrage: de Brim. Voor het onderhoud 
van gemeentelijke monumenten 
heeft de gemeente een subsidie-
regeling. Heeft u een gemeentelijk 
monument en wilt u onderhoud 
plegen? Voor dit jaar is onze subsi-
diepot helaas leeg, maar vanaf 2012 
kunt u weer subsidie aanvragen 

Monumentensubsidie volgend jaar weer aan te vragen
Uw gemeentelijke monument onderhouden? 
Gemeente biedt mogelijkheden

door het aanvraagformulier in te 
vullen (incl. een open begroting 
van de aannemer op onze website 
(www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Wonen en werken) U kunt subsidie 
krijgen voor bijvoorbeeld het herstel/
vernieuwen van buitenramen, 
-kozijnen, -luiken en -deuren, rieten 
daken, goten van bepaald materiaal 

en dragende constructies. We kunnen 
subsidie toekennen tot een maximum 
van 25% van de gemaakte kosten tot 
maximaal € 2.269,-, afhankelijk van 
uitgevoerde werkzaamheden. Voor 
meer informatie over de subsidie 
kunt u ook contact met ons opnemen 
via e-mail info@bronckhorst.nl of 
tel. (0575) 75 02 50.

Op meerdere manieren kunt u op de 
hoogte blijven van wat er speelt bij de 
gemeente. Via deze gemeentepagi-
na’s, via onze website, via twitter, via 
de krant of door langs te komen bij 
een bijeenkomst die we organiseren. 
Om u nog beter te informeren, stellen 
wij u ook graag in de gelegenheid om 
automatisch via de mail van vernieu-
wingen op onze website op de hoogte 
te blijven. Dit kan op twee gemakke-
lijke manieren (via de attenderings-
mail ‘Houd mij op de hoogte’ of het 
gebruik van RSS feed) en het kost u 
niets. 

Wat is de attenderingsmail 
‘Houd mij op de hoogte’?
Aan verschillende onderdelen op onze 
website worden regelmatig nieuwe 
items toegevoegd. Denk bijvoorbeeld 
aan nieuwsberichten, meldingen op 
onze evenementenkalender en 
vacatures bij de gemeente. Via 
www.bronckhorst.nl → Mijn loket’ 
(inloggen met DigiD) → Houd mij op 
de hoogte’ kunt u aangeven van welke 

nieuw geplaatste items u wekelijks 
of maandelijks een attenderingsmail 
thuis in uw mailbox wilt ontvangen. 
U vindt ‘Mijn loket’ bij het snelmenu 
helemaal rechts bovenaan op onze 
website.

Wat is RSS-feed en wat kunt u ermee? 
RSS is een technisch hulpmiddel 
waarmee u zich snel op de hoogte 
kunt stellen van nieuws of nieuwe 
bijdragen op een website. Ook op de 
website van de gemeente Bronck-
horst vindt u diverse pagina’s met het 
RSS-icoontje      . Met een klik op het 
icoontje kan de pagina toegevoegd 
worden aan uw eigen RSS-feeds in 
uw browser, waarmee u up to date 
geïnformeerd blijft. Meer informatie 
over RSS-feeds vindt u via ‘RSS’ 
in het snelmenu 
helemaal rechts 
bovenaan op onze 
website. U kunt 
ook zoeken op 
‘RSS’ of de QR-
code scannen.

Via uw mailbox op de hoogte blijven van 
wat u interessant vindt 
Ook de gemeente biedt deze service

zand aan

Let ook op uw buren, zeker als deze 
wat minder zelfredzaam zijn. Wellicht 
kunt u boodschappen voor ze doen of 
op een andere manier behulpzaam zijn.

Veilig de weg op
Maak uw auto winterklaar: zorg voor 
winterbanden en controleer uw accu, 
ruitenwisservloeistof en koelvloei-
stof. Ga niet onnodig de weg op als 
sneeuw of ijzel zijn voorspeld. 

Werk indien mogelijk thuis. Dit kunt u 
doen als u toch met de auto de weg op 
moet:

dat uw koplampen schoon zijn

door gladheid is uw remweg langer 
dan normaal

-
snelling als de wegen glad zijn. 
Hierdoor verliest u minder snel de 
macht over het stuur

bocht ingaat

heeft en dat in uw voertuig een 
noodpakket ligt met een ijskrabber, 
zaklamp en deken. Neem eten en 
iets te drinken mee. Er is namelijk 
een risico dat u door de sneeuw 
vast komt te zitten

Reist u te voet of met de fiets? 
Kijk dan goed uit, want gladheid is 

geval voor stevige schoenen met 
stevige zolen. 

Reist u met het openbaar vervoer? 
Informeer dan vooraf of er een aange-
paste dienstregeling geldt.

Dit doet de overheid
De overheid informeert u via de media
over de actuele en verwachte weers-
omstandigheden en geeft adviezen 
(zie www.bronckhorst.nl). 

Overheden houden wegen zo veel mo-
gelijk begaanbaar door gladheid te 
bestrijden. Meer informatie over hoe 
u zich kunt voorbereiden vindt u ook 
op www.vnog.nl/risicocommunicatie. 



Raad stelt begroting 2012 vast 
Op 10 november jl. vergaderde de gemeente-
raad in de raadzaal van het gemeentehuis over 
o.a. de begroting 2012-2015. 

Als eerste werd stilgestaan bij de ingekomen 
stukken. Hierin zat een brief van de Koningin 
met de officiële herbenoeming van burge-
meester Henk Aalderink. Een heugelijk feit! 
De raad feliciteerde hem van harte en heeft 
er alle vertrouwen in dat hij zijn volgende 
termijn als burgemeester ook weer met verve 
uitvoert. 

Foto: Fotomakerij Roefo

Vervolgens stond de tweede tussenrapportage 
2011 op de agenda. Hierin is de voortgang van 
het gemeentelijke beleid weergegeven van 
april t/m augustus. De raad stemde met dit 
overzicht in. De begrotingsbehandeling begon 
daarna met een presentatie van de raadsfrac-
ties waarin zij hun algemene beschouwingen 
(zoals gepubliceerd in het Contact van 
1 november jl. en u ook kunt nalezen op 
www.bronckhorst.nl) en hun prioriteiten voor 
de komende periode nog eens weergaven. 

De inhoudelijke behandeling
De begroting voor komend jaar is sluitend, met 
een kleine plus, en bevat geen nieuw beleid. We 
hebben in Bronckhorst te maken met enkele 
grote ontwikkelingen die op ons afkomen (zo-
als een veranderende bevolkingssamenstel-
ling en forse bezuinigingen o.a. vanuit het rijk). 
Het traject naar een Toekomstbestendig 
Bronckhorst (TBB) dat we samen met inwoners 
en organisaties hebben ingezet moet aangeven 
welke maatregelen we de komende jaren gaan 
nemen en dit wordt volgend jaar meer duide-
lijk. Dus de begroting 2013 bevat pas weer be-
langrijke keuzes. De meeste partijen gaven ook 
aan dat zij daarom niet zoveel op deze begro-
ting aan konden merken. Het CDA noemde dit 
het jaar van bezinning en gaf aan veel vertrou-
wen te hebben in TBB en de vele contacten met 
inwoners die plaatsvinden hieromtrent. De VVD 
noemde deze begroting rustig. De fractie ziet dat 
mensen denken dat er rampen op ons afkomen. 
Maar zij zijn ervan overtuigd dat met minder 
meer gedaan kan worden en mensen goed in 
staat zijn mooie, eigen initiatieven te ontplooien. 
De PvdA vond de begroting visieloos en TBB 
een traag traject waar de benodige bezuinigin-
gen niet duidelijk met inwoners besproken 
worden. De fractie vindt het belangrijker geld 
te reserveren voor voorzieningen zoals de 
bibliotheek, dan voor grote centrumplannen. 
GroenLinks denkt dat de begroting te rooskleu-
rig is opgesteld en weinig rekening houdt met 
grote tegenvallers (zoals waarschijnlijk uit 
grondexploitaties en de overgang van accom-
modaties naar verenigingen). D66 vroeg veel 
aandacht voor duurzaamheid en dit onderwerp 
zoveel mogelijk in besluiten van de gemeente 
mee te nemen. Ook gaf de fractie aan dat we 
open moeten staan voor innovatie en marktont-
wikkelingen. De fractie vond dat deze begroting 
weinig concrete voorstellen bevatte. Gemeen-
tebelangen Bronckhorst (GBB) sprak van stilte 
voor de storm. Over deze beleidsarme begro-
ting valt niet veel te zeggen, zo zei de fractie, 
maar de toekomst zal veel teweeg brengen en 
dan worden belangrijke keuzes van de raad 
verwacht. 

Alle partijen gaven aan dat er aandacht moet 
blijven voor de zwakkeren in de maatschappij 
en Bronckhorst een fijne gemeente moet 
blijven om te wonen, werken en recreeëren. 

Amendementen en moties
Over verschillende onderwerpen dienden de 
partijen vervolgens amendementen en moties  
in. GroenLinks diende twee amendementen in 
over autorisatie (mbt projecten en het niveau 
van het onderdeel Zorgen in de begroting), die 
werden verworpen. Ook hun amendement om 
een fonds voor bewoners van de Asterstraat in 
Hengelo in te stellen voor het onderhoud van 
de bomen in de straat, haalde het niet. CDA en 
PvdA vroegen in een amendement de bijdrage 
aan de Rekenkamercommissie in 2012 te 
handhaven op het bedrag van 2011 te weten 
€ 0,90 per inwoner. Dit werd unaniem aanvaard. 
Het amendement van de PvdA om minder 
gelden beschikbaar te stellen voor een nieuwe 
wethouder na het vertrek van André Baars 
werd verworpen. De motie van GroenLinks 
voor extra geld uit andere gemeentelijke potten 
voor reïntegratie als de beschikbare middelen 
hiervoor niet toereikend zijn, haalde het ook 
niet. Datzelfde geldt voor de moties van de 
PvdA over het creatief omgaan met de door het 
kabinet gestelde inkomensgrens van 110% 
voor minima en het niet meenemen mensen 
van 75 jaar en ouder in de herindicatie van de 
Wmo die we nu uitvoeren. De motie van CDA en 
VVD waarin ze b en w verzoeken voorafgaand 
of tegelijkertijd met het raadsvoorstel voor het 
beschikbaar stellen van budget voor 2012 ten 
behoeve van het gemeentelijk verkeers- en 
vervoersplan bepaalde gegevens te verstrek-
ken, werd aangenomen (CDA en VVD voor, 
PvdA, GroenLinks, D66 en GBB tegen). Verder 
werd de motie van D66 en GroenLinks waarin 
b en w worden gevraagd in al hun besluiten 
duurzaamheid te betrekken met algemene 
stemmen aanvaard. Dat geldt ook voor de mo-
tie van CDA, GroenLinks en GBB waarin zij aan-
geven nader geïnformeerd te willen worden 
door b en w over onze inzet als gemeente voor 
de millenniumdoelen en of dit in de toekomst 
nog wenselijk is. 
 
Na het debat over de begroting stelde een 
meerderheid van de raad de begroting 2012-
2015 vast. Alleen de PvdA stemde tegen. Vol-
gens de fractie is in de begroting teveel het tra-
ject naar een toekomstbestendig Bronckhorst 
vervlochten en de partij staat niet achter de 
wijze waarop dat traject uitgevoerd wordt.

Tot slot
Voor alle informatie over de onderwerpen die 
besproken zijn tijdens de vergadering verwijzen 
wij u naar de website van de gemeente (onder 
Bestuur en organisatie → Openbare vergade-
ringen → Gemeenteraad). 

De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering 
is op 24 november a.s. 

Raadsvergadering 24 november 2011
Op 24 november a.s. vergadert de gemeente-
raad in de raadzaal van het gemeentehuis. 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:

Keijenborg

 Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage 
gelegen en er zijn zienswijzen op binnen-  

gekomen. De raad wordt gevraagd het 
 bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen

 De raad wordt gevraagd een eenmalige bij-
drage van € 25.000,- beschikbaar te stellen 
aan de Protestantse gemeente Hummelo 
voor de nieuwbouw van het dorpshuis Hum-
melo, onder voorwaarde dat de provincie 
Gelderland het project mee subsidieert en 

 de gemeente niet hoeft bij de dragen in de 
exploitatiekosten

 De raad wordt gevraagd definitief in te stem-
men met de overdracht van het zwembad 
Hessenbad en de sporthal Hessenhal in 
Hoog-Keppel per 1 januari 2012 aan de stich-
ting Zonnewater. Aan de door de raad gestel-
de voorwaarden, zoals consensus tussen de 
stichting Zonnewater en de gebruikers van 
de sporthal betreffende het beheer en ge-
bruik van de sporthal, en een bedrijfsplan als 
garantie voor de exploitatie en het beheer 
van de voorzieningen op de langere termijn, 
is door de stichting voldaan 

 De raad wordt gevraagd in te stemmen met 
de realisatie van de openbare ruimte Vorden 
Centrum (2012-2013) en de verplaatsing van 
de rotonde aan De Horsterkamp (2014-
2015), als uitwerking van het Masterplan 
Vorden centrum

 De raad wordt gevraagd het voorbereidings-
besluit van 28 april 2011, met uitzondering 
van het perceel Ruurloseweg 64 in Kranen-
burg, in te trekken

 De raad wordt gevraagd kennis te nemen van 

de evaluatienotitie, en daarnaast een krediet 
van € 92.800,- beschikbaar te stellen voor 
het beheer van de begraafplaatsen. Ook 
wordt voorgesteld de vergunningplicht voor 
het plaatsen van gedenktekens op graven in 
het kader van deregulering te schrappen en 
de verordeningen hiervoor aan te passen

 Natuur en landschap behoren tot de kern-
kwaliteiten van onze gemeente. Het GUP is 
een uitvoeringsplan voor het afsluiten van 
langjarige overeenkomsten met eigenaren 
voor het beheer en herstel van hun groene 
landschapselementen. Het uiteindelijke re-
sultaat is behoud en ontwikkeling van het 
landschap zoals vastgesteld in het Land-
schapsontwikkelingsplan (LOP). B en w 

 vragen de raad in te stemmen met het GUP 
en daarmee de provinciale bijdrage voor het 
opstellen ervan veilig te stellen

vertellen?’
 De rekenkamercommissie Bronckhorst, 
 Berkelland, Lochem en Montferland deed in 

2011 onderzoek naar de prijzen voor de ge-
meentelijke dienstverlening. De raad wordt 
geïnformeerd over de aanbevelingen van de 
commissie en gevraagd in te stemmen met 
de reactie van het college met de daarin 

 genoemde actiepunten 

Tijdens raadsvergaderingen is het mogelijk het 
woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet op de 

agenda staan 
2. agendapunten aangaande projectbesluiten 

op grond van de Wet ruimtelijke ordening, 
die niet in een raadscommissie zijn behan-
deld.  

U kunt de raad tijdens een raadsvergadering 
niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken en presentaties
b. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van 

de Algemene wet bestuursrecht tegen een 
besluit van het gemeentebestuur of het 

 advies van een adviescommissie bezwaar-
schriften ex artikel 7:13 van de Algemene 
wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voordrachten of 
 aanbevelingen van personen
d. een klacht zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van 

de Algemene wet bestuursrecht
e. onderwerpen die niet behoren tot de 
 bevoegdheid van het gemeentebestuur

Als u tijdens de vergadering het woord wilt 
voeren, kunt u zich hiervoor, bij voorkeur uiter-
lijk 24 uur voor aanvang van de vergadering, 
aanmelden bij de Griffie, tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl. De maximale 
spreektijd is vijf minuten.

Via www.bronckhorst.nl kunt u raadsvergade-
ringen live volgen. Neem eens een kijkje. 
U hoeft hiervoor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Voor alle informatie over de onderwerpen 
die op de agenda staan, 
kijk op: 
www.bronckhorst.nl → 
Bestuur en organisatie 
→ Openbare vergade-
ringen → Gemeente-
raad, of scan de 
QR-code.

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Vanaf 1 januari a.s. wijzigt de Wet werk en bijstand 
(WWB) op een aantal belangrijke punten. Deze 
wijzigingen hebben gevolgen voor verschillende 
groepen mensen: 

Jongeren tot 27 jaar                                                                                                                     
Op het moment dat een jongere een uitkering aan komt 
vragen, krijgt hij vanaf komend jaar vier weken de tijd 
om werk te vinden of terug naar school te gaan. Zodra 
de jongere heeft aangetoond dat hij in deze periode 
voldoende naar werk of scholing heeft gezocht, meldt 
hij zich opnieuw bij het UWV/Werkplein in Doetinchem 
voor een aanvraag voor ondersteuning en een uitke-
ring. De huidige Wet investeren jongeren die nu nog 
voor deze groep geldt, vervalt per 1 januari en krijgt 
een plek in de WWB.

Gezinnen met inwonende kinderen of ouders
Vanaf 1 januari wordt het recht op een uitkering niet 
meer alleen bepaald door de inkomsten en spaargel-
den van aanvrager en/of partner zelf, maar moeten we 
ook rekening houden met de inkomsten en vermogens 
van alle gezinsleden! De financiële situatie van inwo-
nende (stief- en aangetrouwde) kinderen nemen we 
dan dus mee bij de beoordeling. De uitkering gaat in de 
nieuwe regelgeving naar het hele gezin en niet meer 
alleen naar bepaalde gezinsleden. Het idee hierachter 
is dat alle gezinsleden moeten bijdragen in de kosten. 
Kinderen die studeren en kinderen met ernstige 
beperkingen worden hier in de meeste gevallen niet in 
meegenomen. Inwonende gezinsleden die zorgbehoe-

vend zijn, jonger dan 65 jaar en een AWBZ-indicatie 
hebben van minimaal 10 uren zorg per week en waar-
bij die zorg door een ander gezinslid wordt verleend, 
kunnen meestal ook buiten beschouwing worden 
gelaten. We beoordelen dit per situatie.

Meedoen
Meedoen in de maatschappij is belangrijk voor 
iedereen. Van iedereen die een uitkering ontvangt, 
verwachten we dat hij of zij er alles aan doet om zo 
snel mogelijk werk te vinden. Voor sommige mensen 
kan het vinden van werk moeilijk zijn.  Wij stimuleren 
hen zoveel als mogelijk actief te blijven deelnemen aan 
de maatschappij door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk 
te verrichten.  

Mensen die op vakantie gaan
Op dit moment gelden er nog verschillende afspraken 
voor het verblijf in het buitenland. Vanaf 1 januari a.s. 
is de leeftijd bepalend voor hoe lang u met een 
bijstandsuitkering in het buitenland mag verblijven. 
Bent u jonger dan 65 jaar dan mag u maximaal vier 
weken in het buitenland verblijven. Bent u ouder dan 
65 jaar dan is die periode maximaal 13 weken.  

Via deze gemeentepagina’s berichten wij u geregeld 
over de diverse wijzigingen in de Wet werk en bijstand. 
Inwoners die een uitkering van ons ontvangen, 
krijgen bij hun uitkeringsspecificatie ook regelmatig 
een nieuwsbrief met meer informatie.

 Deel 1

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

en parkeerplaats sporthal de Pol, instellen stopverbod op M. Hobbemastraat, J. van Ruysdaelstraat 

keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente. 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

houdende materialen in woningen van woningcorporatie

Ingetrokken aanvragen

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

Aanvragen

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

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

Zienswijze indienen?

(wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebbenden 
die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen 
later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, en geldt een omleidingsroute voor het 

Mogelijkheden voor bezwaar 

bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 

In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld 
als het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning 

Verleende/geweigerde vergunningen

Wet werk en bijstand verandert 



Openbare bekendmakingen - vervolg

met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om 
een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de 
omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een 
bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aange-
tekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek 
om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten 
over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons 
opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk een aantal vergunningen 
of ontheffingen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, nu in één aanvraag te 
combineren. Dit geldt ook voor een aantal ontheffingsmogelijkheden in de ruimtelijke ordening 
(bestemmingsplannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, Ontwerpvergunningen, 
Verleende vergunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) en Bestemmingsplannen 
ruimtelijke ordeningsprocedures kunt tegenkomen. 

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Remmelinkdijk 10 Keijenborg, 
Velswijkweg 11 en Eeltinkweg 4 Zelhem’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Remmelinkdijk 10 Keijenborg, Velswijkweg 
11 en Eeltinkweg 4 Zelhem’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 17 november 
t/m 28 december voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van 
drie agrarische bedrijven naar wonen en een ruitersportcentrum. Bij Velswijkweg 11 en 11A Zelhem 
worden de agrarische bebouwing en de bedrijfswoning Velswijkweg 11 gesloopt. De bouw van een 
manege, bedrijfsruimten, stallen en twee bedrijfswoningen wordt mogelijk gemaakt. Daarnaast 
omvat het plan de bouw van zeven aaneengebouwde woningen en vijf vrijstaande woningen. 
Velswijkweg 11A krijgt een woonbestemming. Bij Remmelinkdijk 10 Keijenborg en Eeltinkweg 4 
Zelhem wordt agrarische bebouwing gesloopt, de functie gewijzigd naar wonen en de percelen 
worden landschappelijk ingepast.
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

→ Infobalie → Ruimtelijke plannen

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraak-
reactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of 
mondeling naar voren brengen bij b en w.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Vorden Dorp’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Vorden Dorp’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 
17 november t/m 28 december 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de 
actualisatie van diverse op dit moment geldende bestemmingsplannen doormiddel van het opstellen 
van één bestemmingsplan voor het dorp Vorden. In het bestemmingsplan wordt met name de 
bestaande situatie vastgelegd en de bestemmingsregeling aangepast aan actuele inzichten en 
ontwikkelingen.
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

Bestemmingsplannen

→ Infobalie → Ruimtelijke plannen

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad. 

wilt maken, dient u dit in uw zienswijze aan te geven.

Gedoogbesluit Schiphorsterstraat 10 Toldijk
B en w besloten op 1 november 2011 af te zien van handhaving tegen het tijdelijk plaatsen en bewonen
van een chalet op het perceel Schiphorsterstraat 10 in Toldijk, zolang er mantelzorg nodig is.

Mogelijkheden voor bezwaar

besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders. 

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift ingediend, 
kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank 
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is griffie-
recht verschuldigd.

Verkeer en vervoer
Parkeerverbod op Brinkweg in Zelhem

regelmatig de doorstroming van het verkeer. Er is geen uitwijkruimte, waardoor verkeersonveilige 

bij het oprijden van de Brinkweg. 

hebben b en w op 8 november jl. besloten een parkeerverbod in te stellen langs de westzijde (even 
huisnummers) van de Brinkweg. Het stopverbod wordt ingesteld via een gele onderbroken markering. 
Door het parkeerverbod ontstaat tevens voor aanwonenden een betere opstelplaats voor afval-
containers. 

Inspraak
De maatregel ligt van 15 november t/m 28 december 2011 ter inzage bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Actueel → Snel naar: 
Bekendmakingen. Als er binnen deze periode geen schriftelijke bezwaren worden ingediend, 
voeren we de maatregel na de ter visielegging uit.

 de Baakseweg in Wichmond, afgesloten op 21 en 22 november 2011

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven, omdat er omstandigheden kunnen 
zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weers-
omstandigheden.

Werkzaamheden

VANAF VOLGENDE WEEK VRIJDAG 50.000 TECHNISCHE ARTIKELEN OOK IN ZUTPHEN!
Wildkamp Zutphen | Zonnehorst 15

Bedrijventerrein de Revelhorst

Café - Zaal

Café - Zaal de Mallemolen - Dr Grashuisstraat 3 -  7021 CL Zelhem
Telefoon: 0314-620020 - Mobiel: 06-23888597 
www.mallemolen.info stapinde@mallemolen.info

Stap in de mallemolen, 
draai je eigen rondje mee
In de zaal of het café

Altijd welkom bij Rudy en José!

P de Hoven 27 - 7122 BJ AALTEN - 0543 476632 - www.expecting.nl

 Het kraamparadijs voor moeder, baby en peuter!

Positiemode & Babyspeciaalzaak

Achterhoeks grootste 
en voordeligste

babywinkel!

Super
stunt

TIENERKAMER BOPITA
’JESSE’
Bed met lade 90x200, 
incl. bedbodem, 2-deurskast, 
wandspiegel en 
sidetable (excl. manden).
Afhaalprijs en OP=OP 

van  1299,- voor 699,- 



Voor de Sint trouwens een hele toer 
om zich door de kinderschare heen te 
worstelen, op weg naar de open lan-
dauer. Dat was ook niet de insteek van 
Sint, daarvoor houdt hij teveel van al 
die lieve kindertjes en dan moet je er 
ook tijd voor vrij maken, zo vond hij. 
En dat deed hij uitvoerig. Wat opviel 
het grote aantal kleine Sinterklaasjes 
en kleine Zwarte Pietjes. De ‘grote ‘ 
Pieten, zeg maar de naaste assisten-
ten van Sint kwamen handen tekort 
om al die kindertjes van pepernoten 
te voorzien. De plaatselijke VOV had 
bij het station een auto geparkeerd 
waaruit de Pieten steeds hun zakken 
pepernoten konden bijvullen?
De Sint werd muzikaal verwelkomd 
door de muziekvereniging Sursum 
Corda die kwistig met muzikale no-
ten strooide. Het orkest werd vooraf-
gegaan door de minirettes van Sur-
sum, voor deze gelegenheid allemaal 

verkleed als Pieterman. Wat opviel, 
de soepele tred van de Sint toen hij in 
de landauer stapte, die werd ‘getrok-
ken’ door twee Friezen. Na een kleine 
rondtoer door het dorp arriveerde 
het gezelschap bij het Dorpscentrum, 
waar de Sint werd verwelkomd door 
opnieuw honderden kinderen en 
door Marcel Leferink, voorzitter VOV 
en burgemeester Henk Aalderink. 
De burgemeester stak zijn bewonde-
ring voor Sinterklaas niet onder stoe-
len of banken en zei: ‘ Ik heb vandaag 
goed gekeken en ben onder de indruk 
geraakt van de snelheid waarmee u 
hier in Vorden bent gearriveerd. 
Eerst met de boot naar Dordrecht en 
vervolgens met de trein naar Vorden. 
Hoe hebt u dat toch allemaal voor 
elkaar gekregen ‘, zo informeerde 
de burgervader. Sint: ‘ U weet burge-
meester, ik mag niet alles verklappen, 
maar laat ik dit zeggen de techniek 

staat voor niks. Niet alleen per boot 
of trein, maar ook met raketvervoer 
kan alles’, zo sprak hij.
Vanzelfsprekend moest er ook wor-
den gezongen. Sursum Corda speelde 
een medley van Sinterklaasliedjes. 
Niet alleen zongen de kinderen de 
Sint toe, ook burgemeester Aalder-
ink was luid en duidelijk te horen en 
zong uit volle borst mee en wat opviel 
hij kende de tekst van de liedjes nog 
allemaal! ‘Prachtig zoals u zingt, u 
kunt zo lid worden van het Vordens 
Mannenkoor’, zo prees Sint. De mini-
rettes gaven op straat voor het bordes 
nog een leuke show weg, hetgeen de 
Pieten stimuleerde om spontaan mee 
te doen. De Hoofdpiet gaf daarbij met 
de staf van Sinterklaas de maat aan, 
dat tot hilariteit van de kinderen.

Toch ook een bezorgde Henk Aal-
derink. Hij vroeg zich af of de Sint 
al een opvolger heeft gevonden voor 
het paard Americo, dat zoals bekend 
onlangs met pensioen is gegaan. Sint: 
‘ Wij hebben momenteel een paard 
in opleiding, dus u hoeft zich geen 
zorgen te maken. Het komt allemaal 
goed’, zo stelde Sint de burgemees-

ter gerust. Sint toonde zich bij aan-
komst in Vorden zeer tevreden over 
de weersomstandigheden. ‘Bijna net 
zulk mooi weer als in Spanje en dat 
voelt goed’. Alvorens hij het dorp 
Vorden verliet, konden de kinde-
ren eventuele tekeningen aan hem 
afgeven en hem een handje geven. 
Hij wees er met het oog op 5 decem-

ber op dat de cadeautjes die Sint op
zijn verjaardag aan de kinderen wil
schenken, bij diverse ondernemers
in Vorden verkrijgbaar zijn. Aan het
eind van de dag vertrok Sint naar
school de Kraanvogel , waar hij zich
een poos onderhield met de kinderen
uit de buurtschappen Linde, Medler,
Kranenburg en de Wildenborch.

Warm onthaal Sint

Vorden - Sinterklaas heeft nog niets aan populariteit ingeboet, zo 
bleek zaterdagmiddag bij zijn aankomst in Vorden. Honderden kinde-
ren met ouders waren op het NS station aanwezig om de kindervriend 
hartelijk te begroeten. Gezien de grote kinderschare is het nauwelijks 
voor te stellen dat de gemeente Bronckhorst in de toekomst met een 
bevolkingskrimp te maken krijgt !

Marjorie en Henk Klaassen van Brasserie Lettink ontvin-
gen de bijhorende bloemen van vv Vorden voorzitter Wil-
liam van der Veen.

Vorden 6 
heeft een nieuwe shirtsponsor

Vorden - Brasserie Lettink is de nieuwe shirtsponsor 
van het zesde elftal van de voetbalvereniging Vorden.

De Vordenaren gingen met een po-
sitief gevoel de eerste set in en het 
ontbrak de dames ook niet aan con-
centratie. Dit was terug te zien in 
het spel: passes kwamen op de juis-
te plek, er was sprake van een goede 
servicedruk en ook met de aanval 
werd er gescoord. Twente ’05 kwam 
redelijk mee, maar het gat dat er in 
het begin geslagen was door Dash 
werd niet meer rechtgetrokken. De 
eerste set was dan ook voor Dash 
met 25-18.
Na een goede eerste set was het tijd 
voor de tweede set. Ook in de twee-
de set werd er goed gespeeld aan de 
kant van Dash. Mara Franken en 
Janine te Walvaart maakten mooie 
punten op de midpositie. En Lian 
Leunk wist ook weer enkele mooie 
toverballen te scoren. De Vordena-
ren konden dan ook de tweede set 
naar zich toe trekken met 25-19.
Ook in de derde set wist Dash het 
goede spel vast te houden. Na een 
moeilijkere start dan in de vorige 
2 sets pakte de dames uit Vorden 
het weer helemaal op. Twente ’05 
maakte een aantal fouten en hier 
wist de thuisploeg van te profiteren. 
Zowel de servicepass als de rallypass 

kwamen goed bij de spelverdeelster 
terecht. Mede hierdoor wisten de 
dames uit Vorden ook de derde set 
binnen te slepen met 25-20.
Met drie gewonnen sets op zak, 
was Dash vastberaden om ook de 
vierde set te winnen. Helaas verliep 
deze set niet zo soepel als de voor-
gaande sets. Er werden meer fouten 
gemaakt aan Vordense zijde, waar-
door de stand vrijwel gelijk opliep. 
Er werd aan beide kanten van het 
veld geknokt om de laatste set te 
winnen. Twente ’05 kroop steeds 
dichterbij en won de laatste set met 
27-25. 
Dit resulteerde in een 3-1 overwin-
ning voor Dash. Ze kunnen hier 
blij mee zijn, ondanks de verloren 
laatste set. Deze had niet gehoe-
ven, maar Dash heeft wel weer la-
ten zien dat ze in de tweede divisie 
thuishoren. Volgende week spelen 
de Vordense dames om 18.00 uit 
tegen Renswouw. Wederom wordt 
er gehoopt op een positief eindre-
sultaat!
Gesponsord door Visser Mode, 
subsponsoren ‘Bistro de Rotonde’, 
‘Intersport Harbach’ en ‘Strada 
Sports’.

Dash komt 
op stoom
Voor de tweede week op rij speelde Dash dames 1 een thuiswed-
strijd. Na een 4-0 overwinning de week ervoor, waren de dames erop 
gebrand om ook deze wedstrijd te winnen. Ditmaal stond Twente 
’05 op het programma, zij staan derde in de tweede divisie B. Dit 
beloofde een spannende wedstrijd te worden met veel strijd.
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Spalstraat 13
7255 AA  Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996

GRATIS
Koopzondag 20 november a.s.!

Gehele assortiment

30% korting
Alleen op koopzondag 20 november a.s.

De Dunsborg Ruitersport

ruitersport - paardendekenwasserij - borduurstudio
HKM-store by De Dunsborg Ruitersport

Koopzondagactie 20 november a.s.:

Trek uw eigen korting!
VAN 5% TOT 50%

(1x per klant, bij besteding vanaf  25,00,

niet geldig i.c.m. andere acties/aanbiedingen)

Spalstraat 32, 7255 AC Hengelo Gld. Tel (0575) 465 301

www.dedunsborg.nl

Kadotip:
Met Sneeuwkettingen van Roozegaarde onder uw schoen,
blijft u het winkelen in Hengelo lopend doen!!!

10% KORTING
op het gehele assortiment

(op vertoon van deze advertentie)

m.u.v. andere aanbiedingen, geldig t/m 31-12-2011

Zondag 20 november a.s. KOOPZONDAG



Het senioren elftal Vorden 5 draagt 
namelijk dit seizoen voor het eerst 
het logo van Siemerink Juwelier op 
het wedstrijd shirt. Het echtpaar van 
Eelwijk heeft ruim drie jaar geleden 

de juwelierszaak overgenomen en 
vond shirtsponsoring van een senio-
renelftal goed passen bij hun bedrijf. 
Wendy van Eelwijk; ´Erg leuk om je 
eigen logo te zien op de shirts´. Vol-

gens Jan-Willem gaat het niet beteke-
nen dat men iedere zondagmorgen 
ook als toeschouwer aanwezig zal 
zijn bij de wedstrijden van Vorden 
5; ´Dat gaat niet lukken, de zondag 
is onze enige vrije dag van de week. 
Maar we blijven ze zeker volgen en 
hopen dat ze een goed seizoen gaan 
draaien´.

Siemerink Juwelier shirtsponsor 
Vorden 5

Vorden - Wendy en Jan-Willem van Eelwijk, eigenaren van Siemerink 
Juwelier ontvingen afgelopen zondag een ingelijst shirt en een bos 
bloemen als dank van vv Vorden.

Alle teams hebben een goede prestatie 
geleverd. Het team van Vorden 1 met 
de meisjes Fleur Grube en Anna van 
Dijk is er in geslaagd eerste te wor-
den in hun competitie. Dit was een 
knappe prestatie in een poule waarin 
alleen maar jongensteams mee de-
den. De overige teams speelden mee 
in een dubbelcompetitie op heel veld. 
Het was de eerste keer dat de KNLTB 

deze competitievorm in het najaar 
opgezet had en het was een groot suc-
ces. VTP deed mee met 2 teams in de 
competitie voor jongens t/m 12 jaar 
en met 2 teams in de competitie voor 
meisjes t/m 12 jaar. 
De jongens van Vorden 1 zijn er in 
geslaagd eerst e in hun competitie 
te worden. Het team bestond uit: 
Stephan Ween, Lucas Albers, Daan 

de Vries en Bart Bouwmeester. Ook 
de meisjes hebben het goed gedaan. 
Vorden 1 behaalde een knappe twee-
de plaats terwijl de meisjes van Vor-
den 2 uiteindelijk eerste werden. De 
eindstand werd pas beslist op de al-
lerlaatste speeldag. Het was echt erg 
spannend. Het team van Vorden 2 
bestond uit: Tess Reintjes, Sarah van 
Dijk, Manon Pasman en Dominique 
en Sam Besselink.

Afgelopen vrijdag werden alle teams 
in het zonnetje gezet en de kampioe-
nen gehuldigd door tennisleraar Rei-
nier Molendijk.

VTP Vorden

Drie jeugdteams kampioen

Dit najaar deden 8 teams van VTP Vorden mee in de najaarscompeti-
tie. Vier teams speelden mee in de zgn. driekwart competitie. Bij deze 
wedstrijden wordt gespeeld op driekwart veld in plaats van heel veld. 
In deze competitie speelden de jongens en meisjes zowel enkel als ook 
dubbelwedstrijden.

Bovenste rij vlnr: Stephan Weenk, Sarah van Dijk, Tess Reintjes, Manon Pasman, Bart Bouwmeester. Onderste rij vlnr: Lucas Albers,   
Anna van Dijk, Fleur Grube. Op de foto ontbreken: Daan de Vries, Dominique en Sam Besselink.

Gezien de verwachte belangstelling 
voor deze bijeenkomst is aanmelding 
vooraf noodzakelijk bij info@hospice-
zutphen.nl of schriftelijk: Hospice 
Zutphen, Thorbeckesingel 2, 7204 KS 
Zutphen. Voor meer informatie zie 
www.hospice-zutphen.nl.
 
BIJNA ZOALS THUIS
Hospice Zutphen is een gastvrij Bijna-
zoals-thuis-huis dat ruimte biedt aan 
vijf gasten. Het hospice richt zich op 
kwaliteit van leven en biedt mensen 
in hun laatste levensfase zorg die bij 
hen past en recht doet aan hun wen-
sen. Familie en vrienden kunnen op 
ieder tijdstip op bezoek komen en 
indien gewenst langdurig bij hun 
naaste verblijven. Mensen van elke 
levensovertuiging zijn welkom. De 

zorg voor de gasten wordt verleend 
door zorgvrijwilligers, coördinatoren,
verpleegkundigen en de eigen huis-
arts.

ZORGVRIJWILLIGERS
Het werk van de zorgvrijwilligers in
het hospice is veel omvattend. Twee
keer per week komt de zorgvrijwilli-
ger vier uur werken. Tot de taak van
de vrijwilliger behoort de persoonlijke
verzorging van de gast, het verzorgen
van de maaltijden naar de wens van
de gast en licht huishoudelijk werk. 
De vrijwilliger is met aandacht aan-
wezig bij de gasten en hun naasten
en biedt de ondersteuning die nodig
is: een luisterend oor, een gesprek of
stille aanwezigheid. 
 
TRAINING EN BEGELEIDING
Om het werk van zorgvrijwilliger in
het hospice goed te kunnen verrich-
ten, wordt de zorgvrijwilligers een
training aangeboden. Naast de trai-
ning worden de aspirant-vrijwilligers
in de praktijk begeleid in het uitvoe-
ren van hun taken. De eerstvolgende
training voor nieuwe zorgvrijwilli-
gers start eind januari op de woens-
dagochtend. Zodra de training start,
begint de zorgvrijwilliger ook 1 à 2
dag-delen per week mee te werken in
het hospice.

Uiteraard worden ook nieuwe vrijwil-
ligers voor de boodschappen en het 
bestuur goed ingewerkt en begeleid.

Hospice zoekt nieuwe 
vrijwilligers
Zutphen - Op woensdag 23 no-
vember om 10.30 uur organiseert 
Hospice Zutphen een voorlich-
tingsbijeenkomst over het werk 
van vrijwilligers in het hospice. 
Wie belangstelling heeft om te 
komen werken als zorgvrijwil-
liger, als boodschappendame of 
als bestuurslid is van harte wel-
kom. Er wordt een film vertoond 
over het werk van de vrijwilliger 
en men ontvangt uitgebreide in-
formatie over wat het werk in-
houdt en wat van de vrijwilliger 
wordt gevraagd. De bijeenkomst 
eindigt met een rondleiding door 
het huis.

Greven Natuursteen is gespeciali-
seerd in het produceren van natuur-
stenen vensterbanken voorzien van 
beschermfolie, traptreden en wand-
bekleding. Corbeel Natuursteen is 
met name gespecialiseerd in het 
vervaardigen, het op maat maken 
van grafmonumenten, urnen en 
urnsteentjes. Een andere belangrij-
ke tak van Corbeel Natuursteen is 
het ontwerpen en produceren van 
natuurstenen keukenbladen. 
De intentie is om met zoveel mo-
gelijk medewerkers het bedrijf 
Corbeel voort te zetten. Door de ac-
tiviteiten van Corbeel en Greven sa-

men te voegen ontstaat er nog meer 
ervaring en deskundigheid op het 
gebied van natuursteen. Hiervan 
profiteert zowel de particulier als de 
zakelijke markt. Bij een nieuw be-
gin hoort een nieuwe naam, vanaf 
heden zullen de twee bedrijven naar 
buiten treden onder de naam: Cor-
beel & Greven Natuursteen. Beide 
bedrijven zullen voorlopig hun hui-
dige locaties behouden en vandaar 
uit hun activiteiten voortzetten. 
Meer informatie over de bedrijven 
vindt u op 
www.grevennatuursteen.nl en 
www.corbeelnatuursteen.nl

Corbeel & Greven Natuursteen vormen 
een nieuwe natuurlijke combinatie
Greven Natuursteen heeft per 7 november jl. Corbeel Natuursteen 
overgenomen. Beide bedrijven zijn gevestigd in Winterswijk.

Gouden bergen beloven. Kan dat in 
een tijd dat kunst door de huidige cri-
sis onder vuur ligt? Kan kunst über-
haupt gouden bergen beloven en lukt 
het de kunstenaar ze in het schep-
pingsproces te naderen? Wat Marie 

José Robben en Thea Figee betreft
mag de kijker in deze opzettelijk ruim
te interpreteren tentoonstellingstitel 
een knipoog zien. Belangrijker vinden
de beide kunstenaars dat er een reis
door hun ‘landschappen’ op volgt, die
de beschouwer mogelijkerwijs dich-
terbij de eigen gouden bergen brengt.
Verwonderen, genieten en passie voor
kunst. Dat is waar het in deze kleur-
rijke kunst van Marie- José Robben en
Thea Figee om draait.

Gouden Bergen
Vorden - Marie - José Robben: 
olieverfschilderijen - Thea Figee: 
glasunica Te zien van 13 novem-
ber 2011 t/m 15 januari 2012 in 
Galerie Agnes Raben in Vorden.

Annemieke begon op 18 jarige leeftijd 
bij de dames van  Ratti te voetballen, 
maar door twee operaties aan haar 
meniscus en een afgescheurde voor-
ste kruisband werd ze genoodzaakt te 
stoppen met voetballen. De arts advi-
seerde haar te kiezen voor zwemmen 
of fietsen. Annemieke kocht een race-
fiets en begon met fietsen, ze zag het 
meer als een recreatieve bezigheid, 
maar naar gelang de tijd vorderde 
kreeg ze er meer schik in en werd ze 

lid van de toerclub in Wageningen. 
In 2007 won ze haar eerste wedstrijd
en dat was het begin van een indruk-
wekkende wielercarrière. Ze heeft op
27 augustus j.l de Wereldbeker ge-
wonnen en won dit voorjaar de ronde
van Vlaanderen. 
In 2010 stond ze maar liefst 25 keer
op het podium. Ze is ploeggenote
van Marianne Vos, het komend sei-
zoen gaan ze fietsen in de nieuw 
geformeerde damesploeg van de Ra-
bobank. Op de ALV van Ratti zal An-
nemieke het een en ander vertellen
over haar carrière als wielrenster. 
We hopen dat veel leden aanwezig
zijn op de komende Algemene Leden
Vergadering.

Annemieke van Vleuten 
gastspreker sv Ratti
Kranenburg - Op de Algemene Le-
den Vergadering van sv Ratti op 
maandagavond 21 november a.s. 
zal Annemieke van Vleuten als 
gastspreker optreden na de pauze.
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Vroeger werd zorg geboden aan een 
enkel dier. Tot 1999 kwamen Rieks 
Eggens en zijn collega’s op alle bedrij-
ven in het gebied rond Steenderen. 
“Daarna zijn we steeds verder gaan 
specialiseren en krijg je als dierenarts 
een beter inzicht,” vertelt hij. “Je bent 
veel meer preventief aan het werk. 
Dat doe je door vaccineren, door te 
zorgen dat er goed voer is, optimaal 
voor het hele koppel. Vroeger werd 
de dierenarts gebeld als een dier ziek 
was. Nu wordt er op regelmatige basis 

bedrijfsbegeleiding gedaan zodat het 
koppel gezond blijft. Je taak wordt 
veel meer adviserend.” Het verschui-
ven van die taken ziet Rieks niet als 
vervelend. “Het mooiste van het vak 
is dat dieren niet ziek worden.” 

Boerderijen komen leeg te staan. 
“Een boer stopt met werken en heeft 
geen opvolger die boer wil worden. 
Daarnaast moeten bedrijven groter 
worden om er een inkomen uit te 
halen. Het aantal dieren wordt niet 

minder, maar ze komen bij minder 
veehouders te staan.” 

Wanneer is een stal een megastal? 
“De negatieve klank vind ik onte-
recht. Als je het dierwelzijn en de 
diergezondheid maar op een zo hoog 
mogelijk peil hebt, maakt het niet 
uit hoeveel dieren er zijn. Hoe groter 
het bedrijf is, hoe beter je kunt zor-
gen dat het een gesloten geheel is en 
je kunt de investeringen die je moet 
doen verdelen over meer dieren. Het 
is rendabeler. Leven van zes koeien 
kan niet meer!” 

Het met pensioen gaan lijkt maar ten 
dele waar. “Nee, ik heb een mijlpaal 
bereikt,” lacht Rieks. “Ik vind het 
werk nog steeds ontzettend leuk. Het 

is misschien nu minder dan in het 
verleden, fysiek zwaar werk. Op een 
gegeven moment begint het lijf tegen 
te sputteren. Wat dat betreft, vind ik 
het gaan van het curatieve naar pre-
ventieve werk niet vervelend. Je kunt 
er veel meer mee bereiken.” 

Rieks vindt het leuk om kennis over 
te brengen aan anderen en blijft als 
dierenarts nog actief. Vanaf 2004 
heeft hij een aantal jaren les gegeven 
aan de Faculteit Diergeneeskunde in 
Utrecht. “Ik begeleid sindsdien een 
groep jonge dierenartsen in Noord-
Nederland en misschien breidt zich 
dat volgend jaar uit naar een groep in 
Gelderland. Heel leuk om te doen. Op 
die manier breng je een stuk ervaring 
en kennis over op jonge collega’s. Dan 
gaat niet zozeer om vaktechnische 
dingen, die moeten ze goed kennen, 
maar meer om de dilemma’s waar 
je tegenaan loopt in je werk. Hoe ga 
je het gesprek aan met instanties en 
veehouders. Eigenlijk leren de knel-
punten van het werk te kunnen op-
lossen.” 

Hij blijft ook samen met Arjan den 
Hertog een aantal varkensbedrijven 
in Oost-Duitsland begeleiden. “In ‘97 
hebben we varkenspest in onze prak-
tijk gehad. Een redelijk traumatische 
ervaring. Toen zijn een aantal bedrij-
ven uit Toldijk naar Oost-Duitsland 
gegaan en die hebben gevraagd om ze 
van raad en daad te voorzien. Dát zijn 
echt megabedrijven, 10 tot 20.000 
dieren, 600 tot 800 varkens per stal. 
Je probeert daar de ziektedruk zo 
laag mogelijk te houden. Ze fokken 
er varkens die naar andere bedrijven 
toegaan. Elke drie of vier maanden 
gaan we erheen, nemen we monsters 
en naar aanleiding van de uitslag geef 
je advies over voeding en maatrege-
len zoals het gesloten houden van het 
bedrijf.” 

Rieks hoeft zich niet te vervelen. Hij 
schildert een keer per veertien dagen 
een middagje en is naast voorzitter 
van de Stichting De Bronkhorster 
Molen, sinds een halfjaar voorzitter 

van Steenderens Belang. Daarvoor 
werd hij gevraagd en hij wilde wel
een steentje bijdragen. Hij heeft het 
voordeel van ruim 30 jaar dierenarts
zijn en uit de periode dat zijn vrouw
Martje in de gemeenteraad zat kreeg
hij ervaring in het ambtelijke deel. 
“Er zit ook een sociaal aspect aan.
Je kunt kennis en kunde gebruiken
voor de gemeenschap en het is ook
leuk om te doen.” 

Rieks Eggens is al heel lang verbon-
den aan de Bronkhorster Molen. Hij
kwam in 1994 in het bestuur van
de Stichting. “Ik ben eerst secretaris
geweest en toen Steven Buddingh’
stopte met zijn burgemeesterschap,
verliet hij ook de stichting en ben ik
voorzitter geworden.” 

Nu is hij begonnen met de opleiding
tot molenaar. “Ik wilde hem zelf kun-
nen bedienen,” lacht hij. In de jaren
’80, toen hij met Joop Rutten in het
bestuur van tennisvereniging zat,
spraken ze af, om na hun pensioen
de cursus molenaar te gaan volgen. 
Ze hebben zich aan de afspraak ge-
houden. Rieks startte overigens een
jaar eerder, omdat Joop eerder met
pensioen ging. 

Voor het leren voor molenaar gaat
hij met de andere leerling-molenaars,
Joop en Michiel, naar de cursusavon-
den in Arnhem. “Soms vallen deze op
een geplande theateravond. Dan zoek
ik een stand-in voor het theater,” ver-
telt Rieks. “Je moet 200 uur met de
molen gewerkt hebben, voordat je
examen mag doen. En Geert is echt
streng, wat betreft die uren. Maar 
die 200 uur in twee jaar tijd maak
je makkelijk. Daar maak ik me niet
druk om, het blijft een hobby.” 

“Graag zou ik van deze gelegenheid
gebruik willen maken om alle men-
sen, die op welke wijze dan ook mijn
afscheid tot een onvergetelijke dag 
hebben gemaakt te bedanken,” be-
sluit hij dit interview. “Het was fan-
tastisch.”

Rieks Eggens met pensioen

Een leven met mensen, dieren, boerderijen en molen

Steenderen - Rieks Eggens is na 32 jaar dierenarts te zijn geweest met 
pensioen gegaan. Op zaterdag 5 november kwamen velen naar Zaal 
Den Bremer in Toldijk om hem de hand te schudden en te overladen 
met cadeaus, bloemen, mooie woorden en een lied. “Het was hart-
stikke druk en leuk en ontroerend dat al die mensen langskomen,” 
bekent hij. “Ze zijn me niet vergeten.”

Rieks Eggens is als stichtingsvoorzitter en leerling-molenaar aan de Bronkhorster Molen verbonden.

Op de kaasboerderij werd tot voor 
enkele jaren geleden nog op ambach-
telijke wijze boerenkaas, karnemelk, 
boter, kwark en yoghurt gemaakt. 
De hiervoor gebruikte apparatuur 
kunt u nog zien als u zondag 20 no-
vember de kaasboerderij bezoekt. 
De boter- en kaasboerderij werd een 
kleine dertig jaar geleden door zus 
en broer Jolanda en Jan Zoeteman 
opgezet. Tegenwoordig wordt de Bo-
ter, Kaas en Kampeerboerderij door 
Jan en José Zoeteman geëxploiteerd. 
Alom zijn Jan en José Zoeteman ook 
bekend van de Ruurlose weekmarkt 
waar het echtpaar wekelijks trouw 
met hun kaas- en notenhandel van de 
partij zijn. Al meer dan 25 jaar. Naast 
de Ruurlose markt op vrijdagmorgen 
‘draaien’ Jan en José op donderdag 
een dagmarkt in ’s Heerenberg, op 
vrijdagmiddag staat men met de ‘wa-
gen’ in Zelhem en elke zaterdag op 
de dagmarkt in Ulft. In de boerderij-
winkel kan men behalve zuivelpro-
ducten ook allerlei leuke geschenken 
en souvenirtjes kopen. In de winkel 
wordt men noch door moeder Nellie 
geholpen. Jan Zoeteman: ,,En in de 
zomermaanden richten we voor pas-
santen een zon - en schaduw terras 
in. Hier serveren we koffie, thee en 
frisdrank. We beschikken ook over 
een voor rolstoelgebruikers toegan-
kelijk toilet. Tevens zijn we het adres 
voor geschenkverpakking en natuur-
lijk al jaren leverancier van onze ei-
gen en de door een ieder naar eigen 
smaak zelf samengestelde kerstpak-

ketten. Ook leveren we onze kaas aan 
verschillende horeca bedrijven.” Ook 
verhuren Jan en José Zoeteman een 
tweetal centraal verwarmde apparte-
menten. Maximaal kunnen achttien 
personen in de aaneengeschakelde 
appartementen overnachten. Een deel 
van het weiland van de kaasboerderij 
is ingericht als minicamping die aan 
maximaal 25 eenheden plaats biedt. 
Hiervoor is men aangesloten bij de 
Stichting Vrije Recreatie (SVR). 
Zondag 20 november staat in en rond 
de boter, kaas en kampeerboerderij 
alles geheel in het teken van de Ein-
dejaarsshow, kaasproeverij en Open 
Dag. Op die dagen toont men de Sin-
terklaas-, kerst- en relatiegeschenken 
die men heeft opgemaakt in mooie 
mandjes, kistjes of folieverpakkin-
gen. Deze kunnen naar eigen wens 
worden samengesteld. Natuurlijk 
met de uitgebreide kazen, noten en 
Achterhoekse producten zoals jams 
in weckpotten en de overheerlijke 
boerenmetworsten die Jan en José 
Zoeteman in hun assortiment aan-
bieden. 

KAASPROEVERIJ
Tijdens de kaasproeverij staan vele 
soorten kaas klaar om geproefd en 
gekocht te kunnen worden en ook 
kan men de Achterhoekse wijnen 
proeven en kopen. In het assortiment 
enkele nieuwe overheerlijke varian-
ten biologische kazen. Naast een be-
zoek aan de kaasboerderij kan men 
zondag ook een kijkje nemen op de 

camping en toebehorend sanitair en 
de appartementen. Voor de kinderen 
is er onder meer een Zwarte Piet en 
een Kerstmeisje met een verrassing 

en is er ook een springkussen voor de 
kinderen. Natuurlijk staat de koffie 
klaar en om alvast in de Eindejaars-
stemming te komen schenkt de fa-

milie Zoeteman u een heerlijk glas
warme gluhwein. Voor meer infor-
matie en de routebeschrijving: zie de
website www.nibink.nl.

Sfeervolle Eindejaarsshow en kaasproeverij

Open dag Boter, Kaas en Kampeerboerderij ’n Ibink
Ruurlo - Boter-, Kaas- en Kampeerboerderij ‘n Ibink houdt zondag 20 
november een sfeervolle Eindejaarsshow, kaasproeverij en Open Dag. 
Iedereen is zondag van 10.30 tot 17.30 uur van harte welkom bij de 
familie Zoeteman aan de Arfmanssteeg 1 in buurtschap De Bruil.

Naast de Ruurlose markt op vrijdagmorgen ‘draaien’ Jan en José op donderdag een dagmarkt in ’s Heerenberg, op vrijdagmiddag staat
men met de ‘wagen’ in Zelhem en elke zaterdag op de dagmarkt in Ulft.
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De jeugdleden van de Sperwer heb-
ben onder leiding van Wilma Boers, 
Wilma Brummelman en Nicky Gre-
ven een prachtige show in elkaar ge-
zet. Heksen, spoken, monsters en an-
dere griezels; allemaal namen ze deel 
aan de griezelshow door te turnen, te 
springen en te dansen. De Hessenhal 

was omgetoverd in een waar grieze-
loord en de kinderen konden lootjes 
trekken in de griezelgrot. 
De jongeren van de springgroep 
(vanaf de middelbare schoolleeftijd) 
hadden zelf een show in elkaar gezet, 
gebaseerd op de, deels uit monsters 
bestaande, Adams Family. Zij lieten 

zien dat turnen ook nog heel leuk is 
als je de lagere schoolleeftijd voorbij 
bent. 
De kleinsten hadden ook veel plezier 
in het uitvoeren van hun turn- en 
speloefeningen, net als bijvoorbeeld 
de dansers die met levende marionet-
ten dansten. Bij sommige leden gier-
den de zenuwen door de keel, maar 
eenmaal met de show bezig liep het 
allemaal fantastisch.
Meer foto’s zijn te bekijken via www.
de-sperwer.nl.

Griezelen bij gymnastiek-
vereniging ‘De Sperwer’

Hoog Keppel - Zaterdag 12 november waren ruim tweehonderd bezoe-
kers getuige van het optreden van de jeugdleden van gymnastiekver-
eniging ‘De Sperwer’ uit Hoog-Keppel.  De vereniging organiseerde die 
dag namelijk haar jaarlijkse gym- en dansuitvoering in de Hessenhal 
in Hoog-Keppel. Dit jaar was het thema GRIEZELEN!

Door leerkrachten, ouders en de kin-
deren wordt deze actie als zeer leer-
zaam en leuk ervaren. Door een pre-
sentatie op school krijgen kinderen 
een beter inzicht in de leefomstan-
digheden van kinderen in Roemenië 
en die van hen zelf. Daarna gaan de 
kinderen zelf aan de gang.
De schoenendoos wordt thuis gevuld 

met zowel nuttige als leuke dingen: 
tandpasta, kleurtjes, kaarsen, knuf-
fel, sjaal, spelletje, speelgoed etc. Vaak 
moeten kinderen een keuze maken 
of ze van de spulletjes uit hun kast 
wel afscheid willen nemen. Door over 
de keuzes na te denken komen ze er 
achter hoe “rijk” ze eigenlijk zelf zijn. 
Tenslotte worden de schoenendozen 

mooi ingepakt en versierd, zodat het 
een echt cadeau wordt.
De vrijwilligers van de Roemenië 
werkgroep in Hengelo(COEH) halen 
de “cadeaus” op en zorgen dat ze met 
een vrachtwagen naar Ocna Mures 
en Medves (Roemenië)  gebracht wor-
den.
Voor de Kerst ontvangen de leerlingen 
van deze scholen hun kerstcadeau. U 
kunt zich wel voorstellen hoe verrast 
en blij deze kinderen zullen zijn.

Schoenendoos-actie Roemenië 
weer een succes!

Zeven scholen uit Hengelo, Keyenborg, Bekveld, Varssel en Veldhoek 
hebben dit jaar weer voor 450 goed gevulde schoenendozen gezorgd.

Meer dan 50 STER kandidaten zullen 
zich van hun beste kant laten zien te-
genover een deskundige jury. Naast 
de jury zijn er diverse aantrekkelijke 
werkgevers aanwezig die als VIP gast 
van Match 4U dit unieke evenement 
zullen bijwonen. Naast de genodigde 
kandidaten en VIPS kan iedereen dit 
ludieke evenement bijwonen. Vanaf 
19.00 uur gaan de deuren van het 
voormalig postkantoor op de markt 
in Lochem open. De kandidaten zul-

len zich in 3 blokken presenteren. 
Tussen de blokken is er live muziek
en kan men tegen gereduceerd tarief
een drankje bestellen.”De dresscode 
voor dit evenement is ‘Rode Loper’ en
wat daaronder wordt verstaan mag
iedereen voor zich zelf invullen. De
personen die hier het leukst invul-
ling aangeven, krijgen op de avond
zelf een leuke prijs!” aldus Monique
Berendsen van Match 4U. Op vrij-
dagavond 18 november organiseert 
Match 4U de Rode Loper castingdag
in het oude postkantoor op de markt
in Lochem. Vanaf 19.00 uur zijn alle
kandidaten, VIPS en overige belang-
stellenden van harte welkom. Entree
is gratis.

Vrijdag 18 november opent “oude postkantoor haar deuren 
vanaf 19.00 voor Rode Loper castingdag

Komt dat zien, komt dat zien!
Lochem - Vrijdag 18 november is 
het zover. De Rode Loper casting-
dag belooft een ware happening 
te worden in het oude postkan-
toor.

Op de dinsdag zijn turnlessen voor 
jongens, springlessen voor de jeugd 
vanaf 13 jaar en aerobics. Woensdags 
zijn er turnlessen voor peuters, kleu-
ters en meiden. Op de vrijdagavond 
zijn er street- en showdancelessen 
vanaf 6 jaar en ouder.

De inlooplessen worden georgani-
seerd voor degenen die willen kij-
ken wat de turnsport, aerobics en of 
street- en showdance inhoudt. Een 
extra gratis mogelijkheid om te pro-
beren of het turnen/aerobics/dans iets 
voor uw kind is of voor u zelf! Er kan 
actief worden meegedaan. Hoewel 
turnen een individuele sport lijkt, 

worden er ook diverse activiteiten
in groepjes gedaan en is het samen
oefenen enorm stimulerend. Ook de
aerobics en dans zijn een actieve en
gezellige bezigheid!
Kom kijken en ontdek hoe leuk het is
om samen met anderen te bewegen.
Het is gezellig en voor weinig geld
ben je elke week een uurtje actief 
bezig, gezond voor lichaam en geest.
Geïnteresseerden (‘nog niet leden’)
kunnen daarna vrijblijvend nog een
tweetal lessen meedraaien op de we-
kelijkse trainingen. De vaste oefenlo-
catie van ‘De Sperwer’ is de Hessen-
hal in Hoog-Keppel. Voor de dansles-
sen is dit de St. Willibrordusschool in
Drempt. Naast de wekelijkse lessen
zijn er geregeld andere activiteiten 
en wedstrijdmogelijkheden. Meer in-
formatie is te vinden op de website 
www.de-sperwer.nl. Je bent van harte
welkom bij gymvereniging ‘De Sper-
wer’!

Kom: Dans, spring en turn 
mee met de Sperwer!
Nu ook voor peuters!

Hoog Keppel - In de week van 21 
november zijn er weer inlooples-
sen van gymnastiekvereniging 
‘De Sperwer’.  De vereniging gaat 
nu ook beginnen met turnlessen 
voor peuters.

Niet alleen is hier een fantastische 
keus aan, met name niet meer in pro-
ductie zijnde serviesonderdelen van 
Wedgwood en Villeroy & Boch, maar 
ook de mooie collectie aan verzilverd 
bestekgoed, glas en ander tafelgoed 
en de grote keus aan puzzels van 

Wasgij en Jan van Haasteren bieden
de kans om alvast leuke cadeaus voor
Sinterklaas en Kerst aan te schaffen.
Er zijn weer vele nieuwe onderdelen
binnen waaronder bijzonder mooi
glaswerk. De schuurverkoop wordt
gehouden aan de Whemerweg 20 in
Almen en is iedere zaterdag tot 17 de-
cember. Meer info: www.servieskast.
nl   www.marceldespeelgoedman.nl

Leuk kado of mooi servies 
nodig?
Almen -  Van alles te vinden tij-
dens de zaterdagse schuurver-
koop van Servieskast Almen.

Het enthousiasme was groot. Naast 
de zang was er ook veel te zien door 
de beamer presentatie op grote scher-
men van optredens van Reborn door 
de jaren heen. De mogelijkheden van 
de vernieuwde Remigiuskerk werden 

ten volle benut en dat was  ook zicht-
baar in de sfeerverlichting bij het
binnen komen van de kinderen met
kaarslicht tijdens het lied “Love shine
the light”.
Erik Knoef gaf een goede show in het
plat: humor met een melancholiek 
randje door het geleidelijk verdwij-
nen van het dialect uit het dagelijks
leven. Hij zong, speelde gitaar en
blies op de mondharmonica en dat 
allemaal tegelike.
Neem een kijkje op de www.koorre-
born.nl  voor meer.

Lustrumconcert koor 
REBORN groot succes!
Hengelo - Zaterdag 12 november 
moesten er stoelen worden bij-
gesleept om alle toehoorders een 
plaatsje te bieden in de Remigi-
uskerk te Hengelo. Enkele daar-
van hadden zelfs uren moeten 
reizen.

Mia Tankink zal ons “met een glim-
lach” duidelijk maken hoe deze ons 
zo bekende termen zijn ontstaan, nu 
zijn en blijven bestaan, wat houden 

ze in, hoe kijken we er tegenaan, hoe
zou het ook kunnen.
Laat u verrassen door haar uitleg, het
wordt bijzonder. Ze nodigen bij deze
daarom alle senioren van Wichmond
en Vierakker uit voor deze interes-
sante en ook altijd gezellige middag. 
Ze beginnen om 14.30 uur, natuurlijk
weer in het Ludgerusgebouw.

Seniorensoos Wichmond/
Vierakker
Wichmond/Vierakker - Woens-
dagmiddag 23 november, “Nor-
men en Waarden”, wie kent die 
woorden niet.
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Allereerst sprak de goudsmid over 
haar ambacht en het vertrouwen dat 
je moet hebben in de leveranciers van 
materialen als goud, zilver en edelste-
nen. Zij maakt bij het vervaardigen 
van haar ontwerpen dan ook graag 
gebruik van edelstenen en parels. 
Het verschil tussen een zoet-en zout-
waterparel werd daarbij o.a.uit de 
doeken gedaan en Dieuwke vertelde 
ook dat zij haar edelstenen bij een 
gerenommeerd adres inkoopt en van 
sublieme kwaliteit zijn. Dat ook met 
de kwaliteit van edelstenen veel on-
juiste zaken plaatsvinden kon zij met 
veel humor uit de doeken doen. Het 
slijpen van stenen laat zij vanwege 
het zeer specifieke karakter graag 
aan een specialist over. 
De lezing werd onderbroken om een 
test te doen met de meegebrachte sie-
raden. De sieraden waren niet direct 
definieerbaar als geelgoud, 14 of 18 

karaats, witgoud of zilver.
Met de uitkomst van de test waren de
aanwezigen gelukkig: het bleek toch
goud of zilver te zijn, alleen het ka-
raatgehalte was in een enkel geval an-
ders dan verwacht. Daarna vervolgde
Dieuwke haar lezing door iedereen te
vragen een steen uit te zoeken die bij
hem of haar paste. Zo vertelde zij dat
een steen voor haar kleur, vorm en
hardheid betekenen en mooi moet 
passen bij het ontwerp. 

Maar er wordt tegenwoordig ook een
nieuwe dimensie aan toegevoegd: de
medicinale werking van een steen.
Ook hier gaf zij aan de hand van
keuzes die de aanwezigen hadden 
gemaakt een leuke toelichting op de
werking van een gesteente als lapis la-
zuli, diamant of citrien. Na de lezing
was er nog gelegenheid de sieraden
in de galerie te bewonderen en het
werk van de schilder Ilja Walraven te
bekijken. Ilja Walraven is OP ZON-
DAG 20 NOVEMBER A.S. in de ga-
lerie aanwezig om met de bezoekers
te spreken over zijn werk, waaronder
de combinatie van zijn schilderwerk
met gedichten. Dit is in een mooie 
uitgave te zien onder de titel “Wordt
nooit verliefd op een walvis”.

In Galerie A-quadraat

Goudsmid houdt boeiende lezing

Vorden - Vorige week hield 
Dieuwke Raats, goudsmid, een 
interessante lezing bij Galerie 
A-quadraat in Vorden. Dieuwke 
wist het publiek ruim een uur 
lang te boeien met bijzondere in-
formatie over edelstenen en edel-
metalen.

Alleen de Quintus Heren B-Jeugd 
speelde een uitwedstrijd. In Sporthal 
De Brink in Huissen handbalden zij 

tegen HV Huissen B2. Ondanks dat 
het een fijne wedstrijd was, kwamen 
de Hengelose Heren niet genoeg aan 

scoren toe. Uitslag 19-7. De overige 
wedstrijden van Quintus werden 
thuis in Sporthal De Kamp, Hengelo 
Gld. gespeeld. De D-Jeugd beet het 
spits af tegen OBW D2 uit Zevenaar. 
Een leuke wedstrijd om naar te kij-
ken. Er werd goed overgespeeld door 
Quintus met snelle break-outs waar-
mee gescoord werd: winst 4-2. 
De spelers van Pacelli C2 waren wel 
groter dan het Gemengd C-Jeugd 
team, maar toch lieten de Quintus 
spelers zich niet van de wijs bren-
gen. Al in de rust stonden ze op voor-
sprong, in de tweede helft werd dit 
verder uitgebouwd tot een ruime 
winst: 22-6. 
De A-jeugd van Reehorst staat boven-
aan in de competitie en dat maakte 
het een stevige wedstrijd. Hoewel 
de Quintus A-Jeugd tot scoren kwa-
men, was het zeker in de eerste helft 
onvoldoende (4-13). De tweede helft 
bleef stevig handbal, maar toch ging 
de winst naar de heren uit Ede Gld. 
12-27. 

De Dames Senioren van Quintus 
gingen voortvarend van start tegen 
HCD ‘97 1 en stonden al snel op 
voorsprong. Ook de Deventer dames 
scoorden. In de tweede helft raakte 
de keepster van Quintus onfortuin-
lijk geblesseerd aan haar knie. Een 
van de speelsters nam haar plaats in. 
Ondanks deze tegenslag een winst 
voor Hengelo 13-11. 
Bij de wedstrijd Heren Senioren 
Quintus 1 tegen Erix 2 werd vanaf 
het begin om en om gescoord. Toch 
nam Hengelo snel voorsprong, wat ze 
vasthield tot een ruststand van 16-4. 
In de tweede helft kwam het team 
uit Lichtenvoorde slechts een aantal 
keren tot scoren. Quintus profiteerde 
meerdere malen van een goed afge-
ronde break-out. Uitslag 30-11.

Quintus handbal: vier uit zes winst

Hengelo - Zondag 13 november werden zes wedstrijden gespeeld, waar-
van vijf thuis in Sporthal de Kamp Hengelo en met vier keer winstpun-
ten. Geen slechte score. Het vele aanwezige publiek genoot van een 
hele middag handbal.

De Handbal Heren Senioren Quintus 1 kwamen tegen Erix 2 veelvuldig tot scoren.

In de Klasse E 2 eindigden Erald 
Lammertink en Robin Nijkamp res-
pectievelijk als tweede en derde. 
De stand in het tussenklassement 
luidt thans: 1 Erwin Plekkenpol 287 
punten, 2 Erald Lammertink 271, 3 
Robin Nijkamp 260 punten. Bas Klein 
Haneveld deed in de klasse N 1, wat 
hij al weken lang doet: winnen, met 
Rendo Boersma als tweede en Oscar 
Pelgrim als derde. Door dit resultaat 
heeft Bas voor het eerst de leiding in 
het tussenklassement met 240 pun-
ten, 2 Rendo Boersma 229 punten en 
3 Oscar Pelgrim 216 punten. VAMC 
coureur Stephan Braakhekke werd in 
de klasse EV 40, tweede. In de klasse 
E3 werd Mark Wassink achter Hans 
Vogels tweede. Door dit resultaat 
blijft Mark in deze klasse aan de lei-

ding. Het eerste clubteam van VAMC 
De Graafschaprijders werd in Harfsen 
eerste, terwijl het tweede clubteam 
op de derde plaats eindigde.

Tijdens enduro Harfsen

Zeges voor Erwin Plekkenpol en 
Bas Klein Haneveld
Vorden - Met nog alleen de KNMV 
kampioensrit te gaan, deden Er-
win Plekkenpol en Bas Klein Ha-
neveld afgelopen zaterdag tijdens 
de enduro in Harfsen uitstekende 
zaken. Zowel Erwin als Bas boek-
ten een overwinning, waardoor 
ze thans in hun klasse fier aan de 
leiding gaan.

Stephan Braakhekke (boven) tweede in 
Harfsen.
Mark Wassink (links) in klasse E 3 aan de 
leiding.

Foto’s Henk Teerink.

Veel agrariërs durven niet goed na te 
denken over de toekomst, omdat ze 
denken dat ze niets anders kunnen 
dan boer zijn. De bijeenkomst ‘Ver-
ken je kansen’ wil boeren bewust te 
maken van wat ze echt willen én van 
wat hun vaardigheden zijn. Een ex-
agrariër vertelt vanuit eigen ervaring 
over de keuze om te stoppen en zijn 
loopbaan daarna. In workshops, ver-

zorgd door de Kamer van Koophan-
del, het UWV en het Platform On-
derwijs Arbeidsmarkt (POA) kunnen
deelnemers de mogelijkheden ver-
kennen van werken buiten het agra-
risch bedrijf, bijvoorbeeld als zzp-er 
of als werknemer. 
Meer informatie over het programma
vindt u in de agenda op www.boeren-
kans.nl . Hier kunt u zich ook aan-
melden. Als u vragen heeft kunt u
contact opnemen met Marieke Koot,
Tel. 033-4326000, E-mail: loket@boe-
renkans.nl 
Boerenkans helpt boeren en tuinders
die nadenken over de toekomst van 
hun bedrijf, door middel van advies-
gesprekken en gerichte doorverwij-
zing naar een pool van adviseurs, 
maar ook door diverse bijeenkom-
sten voor boeren en hun erfbetre-
ders. Boerenkans is een driejarig pro-
ject, gestart in het voorjaar van 2010
en gefinancierd door het ministerie
van EL&I. Het wordt uitgevoerd door
de partners van Netwerk Platteland,
onder leiding van Aequator Groen en
Ruimte.

Boeren verkennen 
 toekomstkansen
Zelhem - Op 17 november organi-
seert Boerenkans, samen met het 
Plattelandshuis in Zelhem en de 
Kamer van Koophandel, de bij-
eenkomst ‘Verken je kansen’. De 
bijeenkomst is bedoeld voor boe-
ren en hun partners die naden-
ken over de toekomst van hun be-
drijf. Boeren die zich oriënteren 
of die graag willen stoppen zijn 
van harte welkom, maar ook boe-
ren die hun bedrijf al beëindigd 
hebben. De bijeenkomst vindt 
plaats in het Plattelandshuis Ach-
terhoek en Liemers te Zelhem en 
duurt van 10.00 tot 14.45 uur. 
Deelname is gratis.
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Bij de ingang passeerde men direct 
de ambulance die geschonken werd 
door het Vlaamse Kruis afdeling 
Sint Niklaas. Daarop kwamen weer 
nieuwe stickers van bedrijven die 
helpen de tocht van 6237 kilometer 
financieel te overbruggen. Iedereen 
die helpen wil kan kilometers kopen 
voor een euro per kilometer of met 
zijn naam mee reizen door de Sahara 
voor 25 euro. Er kunnen nog veel 
namen op! Afdeling België van Gam-
rupa Europe maakt zich daar sterk 
voor. Proeven van de chicken yassa of 
beaf domoda vonden sommigen wat 
eng. Maar toen de eerste hap over de 
tong ging werd men enthousiast, zo 
zelfs dat enkelen er hun maal mee 
deden. Goede belangstelling trok het 
kweken van bomen in plastic flessen 

en groenten in hangende tuinen van 
plastic zakken. Deze vliegen in Gam-
bia nog steeds vrij rond ondanks de 
voorlichting door onder andere Gam-
rupa the Gambia over vervuiling. Met 
deze eenvoudige methode bestrijdt 
men vervuiling, spaart men water 
omdat slechts een minimum per dag 
nodig is en komt vaker verse groente 
op tafel. Een uitvinding van de Belgi-
sche professor van Cotthem. 

De stemming kwam er tijdens de 
manifestatie echt goed in toen Anny 
Cactus het Rad van Fortuin begon 
te draaien. Er waren leuke prijzen 
te winnen, bekroond door de twee 
schilderijen die belangeloos be-
schikbaar gesteld werden door Joop 
Huisman uit Ruurlo. Het werd echt 

feest toen er een modeshow gehou-
den werd met medewerking van be-
zoekende dames. De aanzet tot deze 
manifestatie was het afsluiten van de 
eerste ronde van de spaarkubus ac-
tie voor het ziekenfonds in Sifoe en 
omgeving. ,,We wilden daarvan een 
piramide bouwen en begonnen op-
gewekt met een grondvlak van 10 x 
10 kubussen gevuld met klein geld. 
Ondanks het feit dat er best veel wer-
den ingeleverd kwamen we toch niet 
boven het maaiveld uit. Daarom roe-
pen we iedereen, die nog een kubusje 
in huis heeft, op dit in te leveren bij 
het steunpunt waar dit verkregen 
werd, of bij Top 1 Toys in Vorden, 
Everwennink in Ruurlo of bij Hotel 
Leemreis in Hengelo”, zo verklaart 
Hinke de Klerck namens de stichting 
Garumpa. Ook kan de inhoud geteld 
en het bedrag overgemaakt worden 
op rekeningnummer 147964490 t.n.v 
Gamrupa Europe Vorden. Bent u 
ook nieuwsgierig naar de opbrengst? 
Dan moet u net als de organisatoren 
wachten tot die zeventien kilo mun-
ten geteld zijn door een machine.

Gamrupa manifestatie bij Cactus Oase Ruurlo

Bezoekersaantal lager dan verwacht

Ruurlo - Schitterend herfstweer en veel evenementen in de directe 
omgeving hielden zondag 30 oktober het bezoekersaantal lager dan 
verwacht tijdens de manifestatie die Stichting Garumpa had georga-
niseerd. Maar degenen die wel kwamen naar Familiepark Cactus Oase, 
spontaan beschikbaar gesteld door Anny en Bert van der Meer, geno-
ten van de gezellige sfeer en de stands. Het gratis kopje koffie ging er 
goed in en de mooie artikelen uit Gambia lokten tot kopen.

Proeven van de chicken yassa of beaf domoda tijdens de manifestatie vonden sommigen wat eng.

De leden van de personeelsvereniging 
van Weevers Grafimedia konden ge-
nieten van zijn enorme kennis en de 
vertellingen over de prachtige natuur 
om ons heen. 

Ook was er gelegenheid tot het proe-
ven van streekprodukten, dit werd 
verzorgd door cafe, restaurant Wol-

fershuus te Wolfersveen, voorheen 
Susebeek.

Van Jan Wagenvoort zijn inmiddels
drie boeken verschenen, Puur Na-
tuur, Buten Thuus en Bladeren. Boe-
ken waarin hij zijn liefde voor de na-
tuur en alles wat er mee samen valt
op een prachtige manier beschrijft.

Interessante en leerzame 
avond met Jan Wagenvoort

Ruurlo - Onlangs verzorgde Jan Wagenvoort, schrijver van diverse boe-
ken over de natuur en zijn verschijnselen, een avond bij de Cactus
Oase te Ruurlo.

Een cadeaubon leuk om te geven 
en nog leuker om te krijgen
“Naast de actie voor cadeaubonnen 
wil ik laten weten dat ik een aantal 
cursussen/workshops gevolgd heb. 
Deze kan ik integreren in mijn be-
handelingen om nog meer resul-
taat te behalen en ontspanning te 
kunnen geven. Ik heb een cursus 
voetreflexologie gedaan om mijn be-
staande kennis van de voetreflex uit 
te breiden, zodat ik meerdere tech-
nieken toe kan passen. 

In de voetreflexologie gaat men er-
van uit dat er zich in de voeten re-
flexzones bevinden die correspon-
deren met alle klieren, organen en 
andere delen van het lichaam. Het 
is een vorm van reflexzonemassage, 
een massage van de zenuwuiteinden 
die zich op de voeten en handen be-
vinden. Door zachte massage van 
deze zones kan men spanningen 

opheffen, het zelfherstellend ver-
mogen van het lichaam stimuleren 
en het immuunsysteem versterken. 
Alle reflexpunten worden bewerkt 
om zo het lichaam weer in balans te 
brengen”, aldus Marianne.

Cranio-Sacraal behandeling 
Het Cranio (schedel) - Sacraal (hei-
ligbeen) vormt de verbinding tus-
sen de hersenen en het ruggenmerg 
met zijn talloze zenuwbanen en het 
rug- en hersenvlies die dit alles om-
hult. In het midden van onze her-
senen produceert een soort pompje 
non-stop het Cranio-Sacraalvocht, 
dit zorgt voor een golfbeweging die 
over het hele lichaam voelbaar is. 
De Cranio-Sacraal behandeling heeft 
tot doel het zelfherstellend vermo-
gen van het lichaam te stimuleren 
en de elasticiteit en ruimte binnen 
de schedelbeenderen en de overige 
delen van het systeem te optimalise-

ren. De hersenen en het ruggenmerg 
zullen, dankzij de ontspanning van 
het lichaam en de plaats die gecre-
eerd wordt, in een grotere ruimte 
hun werk kunnen doen. 
Deze behandeling is toe te passen bij 
geboorte-trauma, ongevallen, stress, 
ook brengt deze techniek verlichting 
bij rug-, maag en darmproblemen, 
hoofdpijnen, whiplash, gebrek aan 
energie en immuniteit.

Indiase hoofdmassage
Bij deze ontspannende en verkwik-
kende massage worden hoofd, ge-
zicht, nek en schouders behandeld. 
De massage is laagdrempelig en kan 
op elke plek gegeven worden: Je zit 
op een gewone stoel, er wordt door 
de kleding heen gemasseerd. Gedu-
rende de dag zitten we veel in ons 
hoofd. Ook gezicht, nek en schou-
ders zijn gebieden die een groot deel 
van onze dagelijkse spanning op-
slaan. Juist door het hoofd en omge-
ving te masseren, kan een snelle en 
diepe ontspanning ontstaan. 

Deze massage is goed toe te passen 
bij rsi, hoofdpijn, nek en schouder-
klachten.Zie voor meer informatie 
de advertentie elders in deze krant.

Massagetherapie te Walvaart in Lievelde:

Actie voor de feestdagen
Met de Sinterklaas en de Kerstdagen in het vooruitzicht is er bij Mas-
sagetherapie te Walvaart in Lievelde een actie voor cadeau bonnen. 
Een aantrekkelijke korting op een cadeaubon voor een volledige be-
handeling en korting op een cadeaubon voor een deelbehandeling. 
Natuurlijk is het ook mogelijk cadeaubonnen te kopen met tarief 
naar keuze voor een korting op een behandeling. Deze actie is geldig 
vanaf 15 november 2011 tot 1 januari 2012.

Het woord stinsenplant komt van het 
Friese woord stins dat stenen huis be-
tekent. Er wordt een versterkt en met 
stenen gebouwd huis mee bedoeld. 
Dit waren de woningen van adellijke 
of aanzienlijke heren, die dikwijls 
landgoederen bezaten. In Friesland 
is het voorkomen van deze specifieke 
soorten voor het eerst beschreven.
Bij kasteel Hackfort zijn onder an-
dere langs de beek kievitsbloemen 
geplant. De kievitsbloem is een plant 
uit de leliefamilie. De bloem heeft 
paars (soms wit) geblokte bloem-
blaadjes. De zaden zijn relatief groot 
en verspreiden zich drijvend op het 

water. De plant is voor z’n versprei-
ding van de zaden dan ook volledig
afhankelijk van overstromingen en
een hoge waterstand in de winter. De
belangrijkste groeiplaats van de wilde
kievitsbloem is langs de oevers van de
Vecht en het Zwarte Water in Zwolle.
Ook bosanemonen die eerst op een
andere plek in het bos zijn gerooid,
zijn direct weer op verschillende
plaatsen uitgeplant. Voor het kasteel
is tussen de in het voorjaar uitbundig
bloeiende crocussen, knikkend vogel-
melk geplant. Dat zorgt ervoor dat 
na de bloei van de sneeuwklokjes en
crocussen er een derde bloeifase ont-
staat. Daarvoor zorgt dan het knik-
kend vogelmelk. Ook zijn er boshy-
acinten en holwortels uitgeplant. Te-
gelijkertijd werd er ook bladcompost
aan de bodem toegevoegd zodat deze
bolgewassen een goede start krijgen.
In totaal zijn er meer dan 20.000 bol-
letjes uitgeplant. Natuurmonumen-
ten nodigt iedereen uit een kijkje te
komen nemen.

Bloembolletjes (20.000) 
geplant op Hackfort
Vorden - Bij kasteel Hackfort zijn 
door Natuurmonumenten vrijwil-
ligers, onder leiding van tuinbaas 
Maarten Vos weer stinsenplanten 
aangeplant Nadat vorig jaar in 
oktober in het parkbos was ge-
plant kwamen de beekoevers en 
de voorhof van Hackfort aan de 
beurt.
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Bas Koens heeft zestien jaar ervaring 
opgedaan in de schoonmaak zoals 
gevelreiniging, glasbewassing, bouw-
oplevering en veel andere schoon-
maakwerkzaamheden. “Ik heb in al 
die jaren maar bij één bedrijf gewerkt 
en met plezier”, zegt Koens (35). “Ik 
ben begonnen als loopjongen op een 
groot bouwproject. Ik was toen 19 
jaar. Met een kruiwagen, een bezem 
en schep ruimde ik de rommel op”, 

weet hij zich nog goed te herinne-
ren. “Later ging ik steeds meer an-
dere werkzaamheden doen binnen 
de schoonmaak. Daarmee heb ik veel 
ervaring opgedaan”. 

Op een gegeven moment kwam het 
idee om voor zichzelf te beginnen. 
Inmiddels heeft hij al veel klanten, 
zowel particulieren als bedrijven. BK-
schoonmaakservice houdt zich onder 

meer bezig met glasbewassing, hout-
werk schoonmaken, schoonmaak-
diensten, dakgootreiniging maar ook 
impregneren en dakpannenreini-
ging. 

Naast zijn lange ervaring vindt Bas 
Koens begrippen als service, klantge-
richt, flexibel, professioneel, vakken-
nis en betrouwbaar heel belangrijk 
en dat heeft zijn bedrijf dan ook hoog 
in het vaandel staan. BKschoonmaak-
service is gevestigd aan de Tramstraat 
2c in Hengelo Gld. Tel. 06-43983903. 
Email: info@bkschoonmaakservice.nl

Voor al uw schoonmaakdiensten

BKschoonmaakservice veelzijdig bedrijf

Hengelo - Ruim één maand geleden is Bas Koens uit Hengelo voor 
zichzelf begonnen met een eigen zaak. BKschoonmaakservice is een 
bedrijf voor al uw schoonmaakdiensten en is gevestigd in Hengelo.

Bas Koens met zijn bedrijfsauto.

Overal in de natuur wordt hard ge-
werkt aan comfortabele beschutte 
warme holen. De inheemse wilde 
dieren die toch in de problemen ko-
men zitten goed in Halle, want die-
renvrienden van heel klein en jong 

tot hoogbejaard, brachten zakken, 
kratten en emmers vol noten, appels, 
maïs, eikels enz. en maakten daar-
mee de inzamelactie tot een groot 
succes. Hartverwarmend waren de 
reacties en het enthousiasme. Wilt u 

meer weten over de activiteiten van 
Noach dierenopvang, kijk dan op de 
website www.opvangnoach.nl. 

Nu al, en de hele winter door, kun-
nen we met het verzamelde voedsel 
het verblijf van de dieren bij Noach 
mogelijk maken. Namens de beesten 
danken Toon en Petra iedereen die 
eraan heeft bijgedragen. Handdoeken 
e.d. blijven welkom bij Noach dieren-
opvang aan de Aaltenseweg 21a.

Klaar voor de winter

Opvang Noach

Halle - Ganzen vormen sierlijke V’s in de lucht, eekhoorntjes rennen 
af en aan met noten en egels scharrelen in ’t donker tussen het blad 
om nog wat extra winterspek te kweken en terwijl er nog jonge eend-
jes worden geboren, wordt het voor ons ook tijd de wintertruien te 
voorschijn te halen.

Vorden. Zondagmiddag 20 november 
treden Dinie Hiddink en de Vordense 
band ‘Op Drift’ voor het voetlicht in 
Theater Onder de Molen aan de Lin-
deseweg te Vorden. Aanvang 14.15 
uur. Dinie is al vele jaren dé verhalen-
vertelster in het Achterhoeks dialect 
en heeft haar sporen ruimschoots 
verdiend, ook in TOM. Voor de dia-
lectrockband ‘Op Drift’ wordt het de 
tweede keer dat ze dit podium betre-
den. ‘Op Drift’ bestaat momenteel 
uit zanger-gitarist Wim Woestenenk, 
basgitarist Johny Addink en drum-
mer Sander Heuvelink. In 1991 werd 
de band opgericht als een vijf-mans 
boerenrockband. Wim schreef de 
liedteksten, met als klap op de vuur-
pijl een gouden cd voor ‘Wij zijn het 
Zat’. Heel Nederland kende ‘Op Drift’ 
en van de volgende cd ‘Moeder Na-
tuur’ werd ‘De Koelkaste’ een hit. 
Na een tussenstop van drie jaar werd 
de band in 2002 weer nieuw leven 
ingeblazen, nu ook met blues en reg-

gae. Weer twee cd’s: ‘Bi-j ons thuus’
en ‘Better in de wi-je wereld’. Naast 
boerenkoolconcerten stamt het jaar-
lijkse Herrie bi-j Tante Gerrie festival
uit die tijd. Helaas stopte in 2008 ook
deze formatie. Wim en Johny wisten
echter van geen stoppen en timmeren
nog steeds aan de weg als duo ‘Net-
Nee-t’. Speciaal voor de Lindesche 
Molen doet drummer Sander weer 
mee om Dinie Hiddink muzikaal in
het plat te ondersteunen. Het belooft
voor de Achterhoekers een heel spe-
ciale middag te worden. Reserveren
via www.theateronderdemolen.nl of
bellen met 0575- 555783. Geen ver-
voer of men wil liever niet alleen? 
Tot vrijdag 17:00 uur kan men bellen
met 06- 57079558. U wordt dan opge-
haald en thuisgebracht, desgewenst
mét rolstoel of rollator. Vrijdagavond
2 december is er in TOM een optre-
den van de band ‘Cellblock’ met een
unieke combinatie van akoestische 
rock, blues én poëzie.

Dinie Hiddink en ‘Op Drift’ 
in Lindesche Molen

Het Toeristisch Platform Hengelo be-
staat uit diverse vertegenwoordigers 
uit de toeristen sector in en om Hen-
gelo. Camping, horeca, middenstand, 
musea, Marktvereniging Hengelo, 
Dorpsbelang Hengelo, VVV Bronck-
horst vaardigen een persoon af om de 
belangen van de toerist te behartigen 
en daarmee ook de belangen van de 
inwoners van Hengelo. Om goed in 
kaart te brengen wat er allemaal mo-
gelijk is in Hengelo e.o. is er de afge-
lopen maanden hard gewerkt om dit 

in kaart te brengen. Wandelroutes,
fietsroutes, eet/drinkgelegenheden, 
slaapgelegenheden, kunstateliers,
jaarlijkse evenementen, paardenac-
tiviteiten, motorraces, musea, etc.
Begin 2012 wordt dit alles gebundeld
in een handzaam boekje wat bij de
diverse toeristen locaties en vakantie-
beurzen uitgereikt gaat worden. Deze
analoge versie gaat op termijn ook ge-
digitaliseerd worden.
Toeristisch Platform Drempt, Hum-
melo en Keppel is ons voorgegaan en
heeft al twee jaar achterelkaar een
handzaam boekje gemaakt in jaar-
lijkse oplages van 10.000 exemplaren.
Toeristisch Platform Hengelo gaat in
navolging van toeristisch platform
Drempt, Hummelo en Keppel dit
boekje “Het Hengels AchterOmme-
tje” noemen. De diverse ondernemers
die door het Platform zijn benaderd
reageren enthousiast en zijn graag
bereid om via een vermelding, adver-
tentie of anderszins financieel bij te
dragen aan het tot stand komen van
“Het Hengels AchterOmmetje”.
Om iedereen een gelijke kans te ge-
ven mee te doen en vermeld te wor-
den in “Het Hengels AchterOmmetje”
kunt u een mail sturen naar Ilona 
Wolfs van De Tienhoeven/camping
Kom-Es-An te Hengelo: ilonawolfs@
hotmail.com o.v.v. “Het Hengels
 AchterOmmetje” en de sector waar-
in u vermeld wilt worden. Ook voor
verdere informatie kunt u terecht bij
Ilona Wolfs of de VVV Bronckhorst,
www.vvvbronckhorst.nl

Toeristisch Platform Hengelo

Het Hengels AchterOmmetje
Hengelo - “Kom maar Achter-
Om!” Dat is een goed gebruik in 
de Achterhoek. Zet je schoenen 
maar bij de achterdeur en kom 
binnen! Dat vinden we de gewoon-
ste zaak van de wereld in ons deel 
van de Achterhoek. We hebben in 
ons plattelandsgemeente Bronck-
horst schitterende kleine dorpjes, 
buurtschappen en prachtige ste-
den liggen. De bossen, landgoede-
ren, kastelen, weilanden vormen 
samen een fenomenaal coulisse-
landschap. Ons gebied leent zich 
bij uitstek voor kortere tripjes 
of langere vakanties. Wandelen, 
fietsen, kunst kijken, wild eten, 
lekker slapen, sporten: het kan 
hier allemaal En wat te denken 
van de schitterende campings en 
onze authentieke evenementen. 
Kortom volop mogelijkheden om 
trots op te zijn en dit te laten zien 
aan de toeristen uit binnen- of 
buitenland.

Elk jaar vinden er in de donkere 
maanden de nodige verkeersonge-
vallen plaats doordat fietsers zonder 
(goede) verlichting de weg op gaan. 
Het is duidelijk dat fietsers die onver-
licht de weg op gaan een veel groter 
risico lopen om betrokken te raken 
bij een ongeval of bijna-ongeval.
Met de extra controles onderstreept 
de politie het belang van goede ver-
lichting in het verkeer. De politie 
kondigt de controles regelmatig aan 
en hoopt dat niet alleen fietsers, maar 
ook ouders, er de komende maan-
den scherp op letten dat jong en oud 
goed verlicht de weg op gaat. Denk 
aan schoolgaande kinderen in de och-

tendspits, maar ook aan jongeren, die
’s avonds en ’s nachts de weg op gaan,
bijvoorbeeld op weg naar een sport-
club of tijdens het uitgaan. Sommige
fietsenmakers repareren de verlich-
ting gratis tijdens speciale acties.
Fietsers die zonder goede verlichting
de weg op gaan, kunnen rekenen op
een bekeuring van € 40,--. Voor dit be-
drag had de fietser zijn verlichting al
meerdere keren kunnen vervangen.
Met de komst van ledverlichting is 
goede verlichting niet duur en zeer
eenvoudig te monteren. 
Bij fietscontroles deelt de politie (zo-
lang de voorraad strekt) ‘thuiskomer-
tjes’ uit aan bekeurde fietsers. Deze
door het ROVG (Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Gelderland) be-
schikbaar gestelde setjes ledlampjes 
kunnen ter plaatse op de fiets ge-
monteerd worden, zodat de bekeurde
fietser zijn weg wel veilig kan vervol-
gen.
Nadere informatie over de verlich-
tingscontroles vindt u op de website
www.ikvalop.nl

Extra verlichtingscontroles
Regio - De politie controleert 
in heel Gelderland de komende 
maanden extra op verlichting, 
met name van fietsers. Vanaf deze 
maand wordt er intensief gecon-
troleerd omdat het voeren van 
goede fietsverlichting van levens-
belang is in de donkere maanden 
van het jaar.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Er waren demonstraties van onder 
meer gereedschap en koken, een wijn-
proeverij en er was volop vermaak 
voor de kinderen. In de betonfabriek 
werden rondleidingen gehouden 

waar veel belangstelling voor was. 
Ook kon men zich laten informeren 
over het laatste nieuws over energie-
bezuiniging en duurzaam bouwen. 
Ook kon men proefrijden met de 100 

procent elektrische Nissan Leaf auto
van garage Herwers. Een dag eerder
was er ’s avonds open huis voor geno-
digden, relaties en klanten, die even-
eens druk werd bezocht.

HCI 90 jaar

Open dag HCI trekt veel publiek

Hengelo - HCI in Hengelo bestaat 90 jaar. Dat werd zaterdag 12 no-
vember gevierd met een feestelijke Open dag. De hele dag kwamen 
er heel veel mensen over de vloer bij het bedrijf dat alle deuren had 
open gezet.

De hele dag stond in het teken van 
de zijspancross met als belangrijkste 
onderdeel de ‘Opstapdag’. Op deze 

dag kan de jeugd kennis maken met 
de zijspancross. Maar ook solo rijden 
voor de jeugd was mogelijk. Meervou-

dig Wereldkampioen zijspancross Da-
niël Willemsen was aanwezig en wie 
dit wilde kon bij hem in het ‘bakkie’ 
voor een rondje. De stichting Kids and 
SideCars was ruim vertegenwoordigd 
met jeugdig toekomstige talenten die 
meereden en ook mee hielpen als 
vrijwilliger. Een groot stuk bouwland 

was met roodwit lint omgetoverd in 
twee crossbanen. Behendig slinger-
den de jonge crossers door het mulle 
zand. Voor de allerkleinsten was er 
een minibaan uitgezet. Verder was 
er vermaak voor de kinderen zoals 
een springkussen en allerlei bijzon-
dere (cross)fietsen. Coördinator van 

het evenement Henk Enzerink, liep 
op het eind van de middag tevreden
rond. “Alles verloopt prima”, zegt hij
met een grote glimlach. In de grote 
feesttent werd ’s avonds door honder-
den bezoekers een feestje gebouwd
met live muziek van de feestband 7
op de Schaal van Richter.

Opstapdag voor jonge crossers

Achterhoekse SideCar Party geslaagd

Veldhoek - Op het terrein van de familie Enzerink aan de Stellingweg 
in de Veldhoek werd op zaterdag 12 november voor de tiende keer de 
Achterhoekse SideCar Party gehouden. Het evenement is goed verlo-
pen en het weer werkte prima mee.
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afd. Dialect

Wat is: A.  Vrömd: Een vreemdeling; 
  1)  “Ne vrömden”. “Dat bunt vrömden”. 
  2)  “Ne vrömde keerl” (uitspreken kee-al). 
   Een onbetrouwbare kerel. 
  3) “Ne vrömde”. Een onbetrouwbare vrouw.

 B. Kannescheure: 
  Smal tegeltje dat bij het bakken van potten gebruikt werk  
  om de potten in de oven te kunnen stapelen, worden ook   
  gebruikt als vloertegeltjes. “Kannescheurn köj nog kriegen  
  in Duitsland, woor nog eerdewark ebakkene wodt”.

 C. Liekegheid: Afrekenen (met iemand). 
  “Liekegheid maken”.

Antwoorden
We’j nog van too?

De singel van Uenk is in het buiten-
gebied De Luur, tussen Doesburg, 
Olburgen en Steenderen. Langs het 
fietspad hing het spandoek van de 
Natuurwerkdag en stond een tafel 
met koffie en koek klaar. Voor deze 
Natuurwerkdag waren geen aanmel-
dingen van buitenaf. Dat was jammer 
enerzijds, maar het gaf anderzijds de 
vereniging de gelegenheid om de ge-

certificeerde motorkettingzagers hun 
werkzaamheden te laten verrichten. 
De eigen leden weten hoe de regels 
hieromtrent zijn. Verder bestonden 
de werkzaamheden uit het afzetten 
van het struweel, bestaand uit kar-
dinaalshoed, slee- en meidoorn met 
behulp van de nieuwe handzagen en 
dito handschoenen. De singel werd 
volledig afgezet, met uitzondering 

van de essen, die zijn geknot. Het af-
gezette hout brandde ondanks dat er 
geen wind was en het loof wat nat, 
toch goed op. Door alle werkzaam-
heden zal de singel weer mooi uitlo-
pen. 

De dag werd zoals gebruikelijk is, af-
gesloten met een heerlijke kop soep. 
Meer informatie over Het Steenders 
Landschap is te vinden op de website 
www.hetsteenderslandschap.nl of  
bij de secretaris Laurens Eykelkamp, 
telefoon (06) 38521202 of email 
info@hetsteenderslandschap.nl

Landelijke Natuurwerkdag en start seizoen HSL

Singel van Uenk afgezet

Steenderen - Op zaterdag 5 november werd de landelijke Natuurwerk-
dag gehouden. In Steenderen werkten de eigen vrijwilligers van Het 
Steenders Landschap aan de singel van Tonnie Uenk. Een mooie start 
van het nieuwe winterseizoen.

De Singel van Uenk werd afgezet en de essen geknot.

In het eerste blok vanaf 09.30 behaal-
den Joris Kuijt (Ruurlo) ,Rick Bessels 
(Zelhem) en Nick Wentink (Lichten-
voorde) allemaal een 1ste prijs. Nick 
Meijer uit Eibergen werd 2e en Tho-
mas Kuijt uit Ruurlo werd 3e. Goede 

start van de wedstrijddag. In het twee-
de blok wat om 11.15 begon werden 
ook weer vele prijzen behaald. Lianne 
Wolsink uit Zelhem werd 1ste ,Sabi-
ne Wolsink  werd 2e net als Lisa de 
Graaf uit Ruurlo, Hannah Wormgoor 

uit Eibergen en Ilsa Beeftink uit Zel-
hem. Naomi Loffeld uit S’Heerenberg, 
Kelly van den Bosch uit Lochem en 
Annemijn Salomons uit Hengelo gld 
werden allemaal 3e.
Het afsluitende blok begon om 13.30 
Ferdinand Ansah uit Laren gld werd 
hier al enige eerste. Floris Salomons 
uit Hengelo gld en Dennis Buunk uit 
Zelhem werden beiden 2e. Wout Du-
enk uit Eibergen werd knap 3e.

Judoschool Leo Buitink 17 prijswinnaars

Ruurlo - Zondag 6 november werd in Sporthal Arcus in Wijchen het 
jaarlijks terugkerende Derkstoernooi gehouden. 27 deelnemers van 
judoschool Leo Buitink deden hieraan mee, en maar liefst 17 prijzen 
werden er behaald

Kwetsbaar stelde ze zich op, vanaf het 
eerste nummer. Vanuit haar autobi-
ografische verhaal van de afgelopen 
10 jaar legde ze de verbinding met 
de maatschappij. Ze vertelde over 
mensen, die voor haar een voorbeeld-
functie hebben: Albert Schweitzer en 
Etty Hillesum. In samenwerking met 
Viviane Lagaay - tekstschrijfster en 
beeldend kunstenaar - geeft zij door 
heel Nederland een muzikale lezing 
over Etty Hillesum, waarin zij de 

laatste 2 jaar van het leven van deze
jonge Joodse schrijfster belicht. Op
vrijdagavond besloot Jacqueline haar
optreden met enkele onderdelen uit
die lezing. Voor een impressie van 
haar optreden, kijk op www.theater-
onderdemolen.nl. Zondagmiddag 20 
november 2011 treedt Dinie Hiddink
voor het voetlicht, muzikaal onder-
steund door ‘Op Drift’, vrijdagavond
2 december is de beurt aan ‘Cellblock’
met rock, blues en poëzie!

Jacqueline van der Zee 
in TOM

Vorden - Afgelopen vrijdagavond was het podium van Theater Onder
de Molen te Linde/Vorden voor pianiste singer/songwriter Jacqueline
van der Zee. Met haar soloprogramma ‘En toch is het leven mooi’ wist
ze de bezoekers diep in het hart te raken.

Deze middag wordt geleid door de heer 
F. Midden (voorzitter PCOB-afdeling) en 
met medewerking van de beide predi-
kanten ds. J. Kool en ds.F.Brandenburg 
en voormalig huisarts G.Sterringa. 
De vraag is of naast euthanasie ook 
zelfbeschikking mogelijk is bij het le-

venseinde? De discussie over vrijwillig
levenseinde is begin 2010 in ons land
op gang gekomen. Door de landelijke
PCOB is over dit gevoelige onderwerp
een notitie geschreven. Het is in de
huidige manier van denken de vraag of
een leven voltooid is, aan het individu
over te laten? Bij de uitgangspunten  
“elk leven is volwaardig”en “ook een
kwetsbaar leven is waardevol”, blijkt
al dat verschillend over dit onderwerp
wordt gedacht. Daarvoor moet er ook
ruimte zijn voor discussie over dit on-
derwerp, waarvoor u tijdens deze bij-
eenkomst volop de gelegenheid krijgt.
U bent allen van harte welkom op
deze bijeenkomst.

Gezamenlijke discussie 
over Voltooid leven?
Vorden - De PCOB afdeling Vor-
den en de commissie Vorming en 
Toerusting van de gezamenlijke 
kerken nodigen u uit voor een 
discussie bijeenkomst over Vol-
tooid leven. Deze bijeenkomst zal 
worden gehouden op donderdag 
24 november om 14.30 uur in het 
Stampertje (Dorpscentrum).
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
TUINONTWERP 

TUINAANLEG (RENOVATIE) 
TUINONDERHOUD 
(SIER)BESTRATING 

VIJVERS 

Spalstraat 13
7255 AA  Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996

GRATIS
Koopzondag 20 november a.s.!

OMFIETSEN A
.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD. 

Breng nu uw fiets of electrische fiets 
voor een grote (winter) beurt, 

voorkom wachttijden in de zomer
en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu  64,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu  49,50

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Deze aktie is geldig in de maanden
november, december, januari en februari

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR!

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

NU OOK LEVERBAAR:   WINTERBANDEN
Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 

of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

 

PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

 30,- korting per man per dag

+ 10% KORTING 
op materiaal (excl. glas)

Nijverheidsweg 6   7255 RA Hengelo   tel. (0575) 46 16 55
www.regelinkschildersbedrijf.nl   info@regelinkschildersbedrijf.nl

REKENVOORBEELD      
  Totaal  Looptijd in   Vaste debet  Jaarlijks kosten  Totale te betalen  Maand-
  Kredietbedrag  maanden  rentevoet  -precentage bedrag termijn
 0% Actiefi nanciering  5.000,- 24 0% 0% 5.000,- 208,-
    7.500,- 24 0% 0% 7.500,- 313,-
 9,9% Standaardtarief 5.000,- 24 9,90% 9,90% 5.509,- 230,-
    7.500,- 24 9,90% 9,90%  8.263,-  344,-

Afl opend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Renault Twingo, Wind, Clio (Estate), Modus en Kangoo Family orders van particulieren tussen 04/10/2011 
en 03/01/2012. Jaarlijks kostenpercenrage 0% tot 24 maanden, maximaal te fi nancieren bedrag  5.000 voor de Twingo,  7.500 voor de overige modellen. Renault Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van reden te beeïndigen. Jaarlijks kostenpercentage op jaarbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing 
en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan afwijken van standaarduitvoering. Prijs is inclusief lopende acties. Vraag naar de voorwaarden.

Doetinchem Nijverheidsweg 21 Tel. 0314 – 32 72 02        
Hengelo GLD Kruisbergseweg 8 Tel. 0575 – 46 22 44
Neede Haaksbergseweg 102 Tel. 0545 – 28 00 00
Zevenaar Kelvinstraat 2 Tel. 0316 – 52 35 23
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Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

* Fotonentherapie (behandeling ziekte van Lyme)

Oh, kom er eens kijken....

IJssalon 
Lekker!

  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

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

U BENT ZZP’ER?

U OVERWEEGT OM ALS ZZP’ER TE STARTEN?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

In een persoonlijk onderhoud nemen wij dan alle 

voor- en nadelen met u door. We doen dit op een 

tijdstip dat u het beste past (kan ook ‘s avonds).



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

Antiek de Spinde
,eitarapeR  

in- en verkoop klokken
eitarapeR  

antieke meubels

Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433 06-52704656

geopend:
di t/m za 10 tot 18 uur

www.antiekdespinde.nl

Bij HONDENSCHOOL DIRECT
• Les van gediplomeerd instructrice
• Les met persoonlijke begeleiding
• Les via het “Black Box” gedragsmodel
 voor honden

Voor opgave en info:

www.luciamullink.nl

Bent u op zoek naar een uniek 
cadeau voor de feestdagen of 
verjaardagen?
Misschien heeft Agri-Borduren een oplossing.

Ook voor het borduren van bedrijfskleding en 
badtextiel kunt u bij ons terecht.

Agri-Borduren
Wilma Spiekker
Ruurloseweg 79
7255 MA  Hengelo Gld
Tel. 06-38104820
e-mail: info@agri-borduren.nl
www.agri-borduren.nl

Van experts kun je meer verwachten.

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 19 november 2011. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

449.-
VAN 669.-

175.-
VAN 229.-

NU MET GRATIS 
SONY BLOGGIE
CAMCORDER

T.W.V. 169.-
NU MET GRATIS 
WIFI DONGLE

T.W.V. 80.-

T
E

IS
E

.-

TIS
E

-* 549.-
VAN 649.-

81 cm
 

LED

AEG condensdroger
Lavatherm 55840. Met 7 kg vulgewicht, programmaverloopin-
dicatie, uitneembaar pluizenfi lter en starttijdkeuze van 3, 6 of 9 

APPLE iPod touch MP4-speler

veel online games via het Game Center

SONY 81 cm Full HD LED-TV

*Gratis WiFi dongle via Sony

Aanbiedingen van topkwaliteit!
Met service en advies van Expert.

Door weer en 
wind bezorgd.
 Onze bezorgservice brengt uw
 aankoop netjes thuis, wanneer het u
 uitkomt. Als het nodig is zelfs binnen
24 uur en ook op zaterdag. Daarbij wordt alles 

nemen wij uw oude apparaat en de verpakkings-
materialen mee terug om deze verantwoord te 
laten recyclen. Dat is wel zo makkelijk.

m Multi-
l 

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

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

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SLIJPER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO860553
 
Werkzaamheden
Als slijper ben je verantwoordelijk voor het plaatsen van werkstuk 
op rondslijpbank of superfinishbank met behulp van een boven-
loopkraan. Je gaat de machine afstellen met in acht name van 
werkvoorschriften en toegestane toleranties. Je controleert regel-
matig de diverse machines met de bijbehorende systemen op opti-
male werking. Het registreren van meetgegevens en afmelden van 
uitgevoerde werkopdrachten in het geautomatiseerde systeem.

Functie-eisen

PROJECTLEIDER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VVN860677
 
Werkzaamheden 
Na aanname van de opdracht verzorg je het tekenwerk en het traject 
wat daarop volgt. Je onderhoudt hierbij contact met klanten over 
de status hiervan.
 
Functie-eisen

-

WERKVOORBEREIDER/TEKENAAR M/V
Omgeving Ulft - Fulltime - vacaturenr. VCP860005

Werkzaamheden
Als werkvoorbereider/tekenaar bij een technisch bedrijf in de om-
geving van Ulft plan je de werkzaamheden in voor de werkplaats. 
Daarnaast pas je werktekeningen aan en maakt tekeningen in 

-
grammering van de lasersnijmachines. Je verwerkt orders in het 
ERP-systeem.

Functie-eisen

PROJECTMEDEWERKER LEAN 
MANUFACTURING M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO860879

Werkzaamheden
In deze functie voer je projecten uit op afdelingsniveau, waarbij je 
optreedt als projectleider. Daarnaast neem je deel aan projecten 
op organisatieniveau. Je analyseert systemen en werkprocessen, 
beoordeelt deze op effectiviteit en efficiency en formuleert knel-
punten. Je stelt een plan van aanpak op voor de implementatie en 
voert dit na goedkeuring uit. Vooralsnog ligt de focus op projecten 

interpretatie, bewustwording creëren in het zien van verliezen en 
het signaleren van knelpunten. Hiervoor draag je de juiste filosofie 
uit, begeleid en train je medewerkers in deze technieken en helpt 
hen dit onderdeel te maken van de dagelijkse werkzaamheden. 

Functie-eisen

en geschrift. 

ENGINEER (INTERNATIONAAL) M/V
Omgeving Vorden  - Fulltime - vacaturenr. VIO859729

Werkzaamheden
-

sing of vernieuwing van het productpakket. Je implementeert en 
onderhoudt het productregister en bent verantwoordelijk voor het 
verwerven van certificeringen. Je adviseert en assisteert de afdelin-
gen Engineering en R&D bij de implementatie van productnormen, 
begeleidt (klant)bezoeken waarbij expertise nodig is op het gebied 
van productnormen en hebt contact met officiële instanties. Je legt 

Functie-eisen

Fitnessinstructor m/v
10 - 25 uur per week

Je werkt in een klein team en verzorgt goed georganiseerde fitnessbegeleiding.
Je motiveert en enthousiasmeert de leden en zorgt dat ze regelmatig

en met plezier komen sporten.
Je zorgt ervoor dat leden baat hebben bij hun persoonlijke trainingsprogramma.

Wij zijn op zoek naar gediplomeerde instructors of je hebt veel affiniteit met de 
fitnessbranche. 

Je bent klantgericht en gemotiveerd, hebt een enthousiaste en sportieve instelling 
en je beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden. 

Je bent sociaal en betrokken naar leden en collega’s.

Interesse?
Stuur dan je sollicitatie met cv naar 

SportsPalace Sourcy Center,
t.a.v. Jorik Meijer,

Zegendijk 3a,
7136 LS  Zieuwent.

Bij Reiger Suspension werkt een vakkundig team van 

ruim 50 enthousiaste medewerkers aan de ontwikkeling 

en productie van vooral hoogwaardige schokdempers 

voor de auto- en motorsport. 

Onze opdrachtgevers kiezen voor Reiger omdat ze het 

allerbeste willen. De kwaliteit van onze producten wordt 

voor een belangrijk deel bepaald tijdens de handmatige 

productie. Vrijwel alle medewerkers hebben een techni-

sche opleiding en zijn intern opgeleid voor de specifieke werkzaamheden. Omdat 

alleen het allerbeste goed genoeg is, worden hoge eisen gesteld aan onze medewer-

kers. Dat vereist permanente begeleiding, bijscholing en instructie. Tot dit moment 

worden de taken van personeelszaken door de directie gedaan. We hebben nu de 

behoefte dit grotendeels te delegeren aan een specialist.   

Om de juiste medewerkers te vinden én te houden, zijn wij op zoek naar een 

Ervaren personeelsadviseur (part time)

Omdat het een nieuwe functie betreft, ligt het nog enigszins open hoe het takenpak-

ket eruit gaat zien en hoeveel uren daarvoor beschikbaar zijn. Dat ligt ook aan de 

kandidaat die wij zoeken.

Wij  HBO  op het gebied 

van HRM. U heeft affiniteit met techniek.

Wij bieden een goed salaris op basis van uw opleiding en ervaring.

Kijk ook op onze website voor meer informatie over Reiger Suspension

Bent u enthousiast, leergierig en een teamspeler?  Woont u in de omgeving van 

Hengelo (GLD) en spreekt ons bedrijf u aan?

Reageer dan voor 6 november en stuur uw sollicitatiebrief en CV naar mevrouw 

A. Seesing: aseesing@reigersuspension.com 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u haar ook bellen (0575 462077)

Voor een relatie in de omgeving van Zutphen zijn wij op zoek 
naar een:

FACILITAIR MANAGER M/V
Fulltime - vacaturenummer; VIO860930

Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de Arbo- en 
milieuzaken, incl. BHV/Brandweer. U gaat leiding geven aan de 
terreindienst, huishoudelijke dienst en de portiers. U initieert 
verbeterprojecten op deze terreinen en implementeert deze ver-
beteringen, voert uiteenlopende projecten uit in opdracht van 
de site manager, waaronder het verwaarden van reststromen 
(bijproducten en afval) en u maakt deel uit van het management 
team. U onderhoudt in- en externe contacten op verschillende 
niveaus.

Voor deze functie heeft u minimaal een HBO-opleiding, aan-
gevuld met meerdere jaren werk ervaring. U hebt veiligheid & 
milieu, alsmede continu verbeteren hoog in het vaandel staan 
en kunt dit overbrengen op collega’s. U hebt leidinggevende 
capaciteiten, bent analytisch en hebt ervaring met projectmatig 
werken, ook in de rol van projectleider. U beschikt dan ook 
over uitstekende contactuele vaardigheden en u beheerst de 
moderne talen.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. Te-
lefoonnummer: 0575-555518 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 46 van 14 t/m 19 
november 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

WEEKAANBIEDINGEN

KOOPAVONDPAKKER
The River Garden Chardonnay

5.99

2 halen, 1 betalen!
Do. avond 18.00-21.00 uur
vr. avond 18.00-21.00 uur

KOOPAVONDPAKKER
AH Sinaasappelsap

1.59 0.99
AH Appelsap

1.14 0.99
Do. avond 18.00-21.00 uur
vr. avond 18.00-21.00 uur


