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De organisatie van de Nationale Fol-
kloredag is in handen van een speci-
aal samengestelde commissie van de 
drie folkloristische dansgroepen die 
de gemeente Bronckhorst rijk is: De 
Iesselschotsers, De Knupduukskes 
en Wi’j eren ’t Olde. Er is voor de 
te verwachten 230 gasten een uitge-
breid programma samengesteld. De 
thema’s voor deze dag zijn: coulisse-
landschap, het agrarische gebied, cul-
tuur, het bekende kleinste stadje van 
Nederland Bronkhorst en natuurlijk 
de talrijke kastelen die de gemeente 
Bronckhorst rijk is. 
Onder meer zullen de gasten een be-
zoek brengen aan een geitenhouderij 
in Zelhem, een koetsentocht langs 
enkele Vordense kastelen en een 
stadwandeling door Bronkhorst ma-
ken. De deelnemers aan de Nationale 
Folkloredag komen in hun originele 
klederdracht naar het kulturhus ‘t 
Dorpscentrum in Vorden dat als uit-
valsbasis voor de Folkloredag dient. 
Om 16.00 uur is er een afsluitend 
gezamenlijk optreden door alle deel-

nemers in het centrum van Vorden.

Promotie
Met de organisatie van de Nationale 
Folkloredag steken de drie Bronck-
horster folkloregroepen nadrukkelijk 
hun nek uit. “Het is een eer om als 
gastheer te mogen optreden. Het is 
geen publieksevenement. Maar met 
de organisatie kunnen we de folklore 
bij uitstek promoten”, zo verklaart 
pr-man Jan Saalmink van de Natio-
nale Folkloredag. ‘De ‘wereld van de 
folklore’ zelf worstelt met het imago 
van oubolligheid en geslotenheid. De 
ledenaantallen zijn de laatste jaren te-
ruggelopen en de groepen vergrijzen. 
Maar er zijn ook zeker positieve ont-
wikkelingen te noteren. De leden die 
de hobby nu uitoefenen doen dit met 
passie en maken nog steeds prachtige 
reizen, zeker door de samenwerking 
te zoeken. Zie ook naar de oprichting 
van de jongerendansgroep Onze Jon-
geleu die vanuit De Iesselschotsers 
zijn ontstaan. 
Deze dansgroep is in 2011 opgericht 

met als doel jongeren enthousiast te 
krijgen voor de dansen uit de jaren 
’50 van de vorige eeuw. Koste het 
veertig jaar geleden niet veel moeite 
om jongeren zich te laten aanslui-
ten, dat is nu anders. Jan Saalmink: 
“Deze verandering is onvermijdelijk 
en komt door de wijze waarop de fol-
klore wordt uitgedragen, maar ook 
door veranderingen en opvattingen 
in de samenleving. Een gevolg van de 
individualisering is dat het niet van-
zelfsprekend meer is om je langdurig 
aan iets te binden, zoals een koor, to-
neelvereniging of een dansgroep. Het 
gebruik van de sociale media zorgt er 
voor dat je niet meer de deur uit hoeft 
te gaan om toch ergens bij te horen. 
Deze ontwikkelingen ondervinden 
ook de sport- en muziekverenigingen 
en vrijwilligersorganisaties. 
De vraag die we ons natuurlijk stel-
len is wat kan de ‘wereld van de fol-
klore’ er zelf aan doen. De tradities, 
gedragingen, rituelen en gebruiken 
die we koesteren kunnen we niet ver-
anderen, want we willen ze juist be-
waren zoals we ze kennen. Er bestaat 
nog steeds een draagvlak in de maat-
schappij om er zuinig op te zijn en er 
zijn andere belangen zoals recreatie 
en toerisme. De uitdaging is om ge-
zamenlijk te werken aan dingen die 
je zelf kunt beïnvloeden zoals de aan-
dacht aan de eigen presentatie, posi-
tieve publiciteit, actief de jeugd te be-
trekken en vooral de samenwerking 
te zoeken met andere evenementen.”

Drie Bronckhorster folkloregroepen gastheer voor folkloristen

Nationale Folkloredag in en om Vorden

Vorden - De folkloristische dansgroepen De Iesselschotsers uit Steen-
deren, De Knupduukskes uit Vorden en Wi’j eren ’t Olde uit Zelhem 
(Velswijk) zijn zaterdag 20 september gastheer voor de jaarlijkse Nati-
onale Folkloredag 2014 van de Federatie van Folkloristische Groepen 
in Nederland (FFGN). De Nationale Folkloredag is jaarlijks een tref-
punt voor vertegenwoordigers van de folkloristische dansgroepen die 
aangesloten zijn bij de FFGN.

De Knupduukskes uit Vorden

Iedere ondernemer die een flexplek 
zoekt, kan terecht in het pand. Het 
initiatief komt van Zelhemmer Maar-
ten Beernink, die een betaalbare 
werkplek in de buurt zocht voor zijn 
uitgeverij Het Boekenschap. Hij be-
trok de Stichting IJzersterk Onderne-
men in Gendringen bij zijn plannen. 

‘In Gendringen draait deze formule al 
jarenlang met veel succes. Dat succes 
gaan we nu ook naar Zelhem halen.’
Het bestuur wordt gevormd door 
Alice van den Heuvel-Janssen uit 
Zelhem, Janco Kock uit Doetinchem 
en Maarten Beernink. ‘Tot voor kort 
werkten we allemaal nog vanuit huis. 
Dit concept biedt veel meer voorde-
len, zowel zakelijk gezien als privé. In 
de voormalige Rabobank kunnen we 
straks gasten ontvangen, gebruikma-
ken van de spreekkamers en boven-
dien van ervaringen uitwisselen met 
de andere ondernemers.

Lees meer op de Breezz-pagina 
verderop in deze krant

Centrum Zelhem krijgt er 
20 ondernemers bij
Zelhem - Het centrum van Zel-
hem krijgt er dit najaar twintig 
ondernemers bij. Als de ambi-
tieuze plannen van de Stichting 
IJzersterk Ondernemen Zelhem 
doorgaan, opent het voormalige 
bankgebouw aan de Hummelose-
weg in november de deuren. De 
officiële opening zal in januari 
zijn.

Grolsch pijpjes 
of beugels

10.49
per krat

5 Tompouces 
voor slechts 

1.50
Plus Eland 
Kampioen van 
de Achterhoek!

11 oktober 2014
GROLLIWOOD
De Reünie

in City Lido Groenlo
aanvang 20.00 uur
schrijf je in op:

www.grolliwood.nl



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes  7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer  0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden,  4,24 (incl. btw) extra. Reacties 
naar Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA  Vorden. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à  4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Volg en like ons ook op Facebook:

      ContactAchterhoek

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Te koop: Droog eiken haard-

hout. Brengen tegen meerprijs 

mogelijk. Tel: 551267

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

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 
18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 
kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

Tandarts
20 - 21 september: P. Scheepmaker, Ruurlo, 0573-452513.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, Dorpsstraat 16.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 
bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 112. 
Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 
afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 
stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 
de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 
het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 
via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 
leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 
en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via tel. 
(0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen zo-
als een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens 
kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. 
(0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten 
tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

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

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 21 september Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk
10.00 uur: ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 21 september: 
10.00 uur: voorganger:  Mevr. Z. Langwerden-Bloemendaal.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 21 september: 
9.30 uur: Eucharistieviering, vg. pastoor F. Hogenelst.  

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 september:
 9.30 uur: Woord- en Communieviering, vg. diaken Th. ten Bruin.

Weekenddiensten

VAKANTIEKILO’S ER AF ?
Ga naar Jerna Bruggink op een draf.

Ook mailen/bellen mag! 
0575-463205    jbvitalcare@hotmail.com

Voor de 3 dagen afslanktest zoek ik
deelnemers.

Gratis fruitplukken bij Kinder-

boerderij Feltsigt te Bekveld,

vanaf 17 sept. t/m 28 sept.

Nieuw! Boerenlandpad in de

gemeente Bronckhorst. Zie

voor meer info. www.feltsigt.

nl. Feltsigt is geopend t/m

herfstvakantie elke mi. van

13.00 - 18.00 uur. Niet op ma

+ di.

VAKANTIEKILO’S ER AF ?
Ga naar Jerna Bruggink op een draf.

Ook mailen/bellen mag! 
0575-463205    jbvitalcare@hotmail.com

Voor de 3 dagen afslanktest zoek ik
deelnemers.

Kom naar de Wereldwinkel!

We hebben leuke, scherp af-

geprijsde artikelen, zoals b.v. 

sjaals en kettingen.

Te huur: caravanstalling. Tel: 

0575 - 552412

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08

Alleen op afspraak. Dagmenu’s 17 t/m 23 september

Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 17 september
Bosuiensoep / Karbonade de Rotonde met aardappelen en 
rauwkostsalade

Donderdag 18 september
½ Gegrild haantje met vleessap, frieten en rauwkostsalade /
Bavaroise met slagroom

Vrijdag 19 september
Tomatensoep / Zalmfilet met dille saus, rijst en groente

Zaterdag 20 september (alleen afhalen of bezorgen)
Lasagna di casa met Parmezaanse kaas en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom

Maandag 22 september
Gesloten

Dinsdag 23 september
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs met slag-
room

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

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

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

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

51 60 15 16.

Vanaf  okt. starten er bloem-

schikcursussen in Halle, Hen-

gelo, Vorden en Zelhem. Heb 

je interesse? Kijk voor meer 

info op www.christelwork-

shops.nl of bel 06 - 22752191

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

FRANSE TAAL voor alle

n i v e a u ' s . G r a m m a t i c a

afgewisseld met

conversatie.telef 0650293928

of erietman@lijbrandt.nl

Te koop: meubelen tegen

inkoopprijzen! Nieuw op de

markt! Voor meer informatie

en prijzen, graag bellen naar

06-11644913

Betaalbare fotograaf.

Super gave fotoshoot voor

maar € 75.00 max 4 pers. c.a.

1 uur. Leuk om cadeau te geven

of gewoon voor jezelf!

Vooral nu, de herfst kleuren zijn

prachtig!

Digitaal geleverd kijk voor meer

info op www.harmelinkfoto.nl

tel 06-50626325

Kamermuziekconcert 28 sept.

Kulturhus Ruurlo om 15.30

u. Info en kaarten zie www.

kunstkringruurlo.nl

Te huur: woning met garage 

en tuin aan de Zutphenseweg

39 te vorden vanaf 20 septem-

ber. Voor info 06-18738048

KRINGLOOP De Boedelhof

Enkweg 17b in Vorden

di - vrij 9.00 - 17.00

zat. 9.00 - 1600

laatste zaterdag van de maand

magazijnverkoop

Tel. 0575-555456

Nieuw kinderdagverblijf in de

Halle-Nijman met agrarische

insteek. Ruimte, buiten en

dieren spelen een grote rol.

Voor meer informatie bel

A n n e l i e s H a r t e m i n k ,

0622913298



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

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl   

Volg en like ons 
ook op Facebook:

ContactAchterhoek

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 22 september 2014

Wij vragen uw steun voor onze Hollandse telers!
Eet daarom deze weken extra gezond!

Wegens succes herhaald! De lekkerste
hand/perssinaasappelen 2 kilo € 3.75
Mooie Hollandse bloemkool
 per stuk € 0.99
Sappige Hollandse Doyenne peren
 2 kilo € 1.99
Kant en klare macaronischotel
+ bakje rauwkost naar eigen keuze € 6.98
DEZE WEEK! Bij een besteding van € 7,50 GRATIS 
kant en klare Mediteraanse aardappelgratin OP=OP                    

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”
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, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

samen

100 gram

4 stuks 500 gram

Op 25-9-2009
werd het serieus. 

Nu 5 jaar later wordt het serieuzer.
 

Op 25-9-2014
geven wij elkaar om 11.30 uur het Ja-woord 

in de Orangerie te Ruurlo.

 
Om dit met ons te vieren, bent u van harte 
uitgenodigd op onze receptie van 16.00 tot 

17.30 uur in de Orangerie aan de Stapeldijk 1  
te Ruurlo.

  

Sharon Ribbink & Nico Dijkslag
 

Oude Enkweg 4
7251 GC Vorden

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

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

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 

eigen wensen te bespreken. 

Wij denken graag met u mee.

Dorpsstraat 22, Vorden  tel. 0575-554264

www.slijterijvorden.nl  info@slijterijvorden.nl

Vind ons op Facebook

Slijterij & Wijnhandel 

Sander Pardijs

Aanbiedingen geldig t/m 27 september 2014 of zolang de voorraad strekt.

‘Vier kwartjes is een gulden...’

Een uitzonderlijk man heeft afscheid genomen van 
het leven  dat hem veel heeft gebracht en waarvan 
hij volop heeft genoten

Jan-Willem Wijers

Wijhe, Vorden, 
25 oktober 1937 6 september 2014

 Vorden   Janny Wijers-Derks

 Lichtenvoorde  Marianne en John   Anouk   Martijn

 Wassenaar  Hannie en Rob   Thijs   Iri

 IJsselstein  Gert-Jan en Tjarda   Hinke   Kiki

Onverwacht is Jan-Willem overvallen door een hef-
tige ziekte en na een periode van een paar weken 
overleden. Op donderdag 11 september 2014 is hij 
begraven in Wijhe.

Het afscheid heeft in kleine kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Burgemeester Galleestraat 20
7251 EB Vorden

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”



Carolyn Ros zal spreken over het door 
haar geschreven boek ‘Vervlogen dro-
men vervulde beloftes’. Carolyn Ros 
heeft dit boek geschreven over het le-
ven van haar man Johan, die in 1984 
ternauwernood de operatie aan een 
hersentumor overleefde. De tumor 
werd verwijderd, maar niet zonder 
schade aan zaken zoals herkenning 
en het begrip van woorden. Haar Jo-
han was ’veranderd’, keek haar soms 
wezenloos aan en had epileptische 
aanvallen. 
Op deze avond laat Carolyn u delen 
in haar zoektocht naar houvast in het 
lijden. Maar bovenal wil ze wijzen op 
de trouw van God en ons uitdagen 
trouw te blijven aan God en onze me-
demensen. 

U bent/ jullie zijn van harte uitgeno-
digd in het Achterhuus (achter de 
gereformeerde kerk). Voor nadere 
informatie: google ‘johan en Caro-
lyn Ros” of bel of mail ds Jan Kool 
(553576 of jan1.kool@planet.nl).  

Bezoek Geert Groote Huis
Op dinsdag 30 september van 14.00
tot 16.45 uur wordt een bezoek ge-
bracht aan het Geert Groote Huis in
Deventer. Geert Groote, geboren in 
1340 in Deventer, zette een beweging
in gang die de Moderne Devotie is 
gaan heten. Deze beweging werd een
alternatief voor een kerk waarvan de
leiding zwolg in rijkdom en macht.
Geert Groote, geboren in een welge-
steld gezin, kwam na een academi-
sche vorming in o.a. Parijs terug in
Deventer. Hij richtte zich op prak-
tisch, persoonlijk geloof en een so-
ber leven. Hij kreeg veel aanhang. Er
ontstonden leefgemeenschappen in 
het gebied van de IJssel en ver daar-
buiten. Steeds meer wordt gezien
dat de manier van leven, zoals in de
Moderne Devotie gestalte kreeg in de
veertiende eeuw, ook een antwoord
zou kunnen zijn op veel problemen
in de 21e eeuw. 
Programma: Na het ontvangst zal
de heer Piet Tillema een voordracht 
geven, waarna het Geert Groote Huis
bezichtigd wordt en er gewandeld 
wordt langs de hoogtepunten uit de
Moderne Devotie, onder leiding van
een gids. Kosten tien euro, vervoer
met eigen auto’s (poolen in overleg).
Aanmelden voor 19 september bij ds
Jan Kool. Minimale groepsgrootte: 15
personen.

Vorming en Toerusting
Vorden - De commissie Vorming 
en Toerusting van de Protes-
tantse gemeente (i.w.) van Vor-
den organiseert op woensdag 24 
september een bijeenkomst in 
het Achterhuus (achter de gere-
formeerde kerk). Aanvang 20.00 
uur.

Dan hoopt de heer J.Geerdink uit 
Hengelo (Ov.) voor de PCOB een ver-
rassende driedimensionale diapre-
sentatie te houden over de prachtige 

natuur in diverse vakantielanden. 
Voor de pauze komen de volgende 
landen aan bod: fascinerend Malta,
rondreis Fuenteventura (Canarische
Eilanden) en Oostenrijk in verschil-
lende jaargetijden. Na de pauze gaat
het verder met een rondreis Kreta,
Gran-Canaria, het mooie Noorwegen
en een wandeling onder de Matter-
horn. 
Deze middag is een echte aanrader
voor iedereen die van de natuur
houdt. Komt allen deze bijeenkomst
bijwonen.

Diapresentatie vakantie-
landen PCOB Vorden
Vorden - Op donderdagmiddag 
25 september vind de eerste mid-
dagbijeenkomst van de PCOB 
afdeling Vorden plaats na de 
vakantieperiode. Deze wordt ge-
houden om 14.00 uur (let op de 
gewijzigde aanvangstijd) in De 
Soos van het Dorpscentrum te 
Vorden.

Er is al heel veel vooruitgang geboekt 
in kankeronderzoek. In 1949, het op-
richtingsjaar van KWF was gemiddeld 

maar 25% van de kankerpatiënten na
diagnose nog in leven. Dit percentage
is sindsdien gestegen naar 61%.  Een
mooi resultaat maar er is nog een
lange weg van onderzoek te gaan.
Heeft u de collectant gemist en wilt u
alsnog een bijdrage leveren? Dat kan.
Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer een-
malig 2 euro, doneer online via kwf.
nl/doneren, doe een eenmalige dona-
tie via de machtigingskaart, die de 
collectant achterlaat als u niet thuis
bent of doneer via Facebook: 
collectebus.kwf.nl.

Mooie opbrengst voor KWF 
Kankerbestrijding
Vorden - Afgelopen tijd is er in 
Vorden gecollecteerd voor de 
KWF kankerbestrijding. De op-
brengst van de collecte bedraagt 
dit jaar € 5.275,41! Met het geld 
dat de collectanten hebben opge-
haald blijft KWF Kankerbestrij-
ding zich inzetten voor minder 
kanker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven voor 
kankerpatiënten.

Deze vierde CD zal, na ‘Moeder Na-
tuur’, ‘Bi-j ons thuus’ en ‘Better in de 
wie-je wereld’ eveneens eigen dialect-
werk bevatten! Op het schijfje staan 
12 nieuwe nummers en is getiteld 
‘Kluts Kwiet’, dat te maken heeft met 
ouder worden, aldus de tekst schrij-
ver Wim Woestenenk. Ook het num-
mer ‘He dut ut’ over de kroning van 
Willem-Alexander, waar de band veel 
aandacht mee kreeg, staat op de CD.
Op Drift ontstond in 1991 als een boe-
renrockband dat stevig aan de weg 
timmerde. De liedjes bezongen vooral 
het boerenlandleven. De teksten wor-
den geschreven door zanger-gitarist 
Wim Woestenenk. Ondanks diverse 

bezettingen van de band in al die ja-
ren, spelen frontman Wim en drum-
mer Johnny Addink mee vanaf het
eerste uur. De bezetting wordt ver-
sterkt door Fred de Lange op basgitaar
en Victor Macare op gitaar en toetsen.
Laatstgenoemde is ook de man achter
alle geluidsopnames.
Stichting Herrie bi-j tante Gerrie zorgt
samen met de band voor de organisa-
tie. De afgelopen maanden is er veel 
tijd gestoken in de CD en was er voor
de 14e editie van Herrie bi-j tante Ger-
rie geen tijd.
Dit wordt zondag de 21ste september
helemaal goed gemaakt! Het belooft 
een super gezellige middag te worden
voor jong en oud. Voor de allerklein-
ste fans is er een springkussen. In het
voorprogramma worden de aanwezi-
gen muzikaal alvast opgewarmd door
cyRO en Fred Duyn.
Iedereen die zin heeft in een gezellige
middag muziek, is van harte welkom
in de feestboerderij ’t Holtslag aan de 
Geesinkweg 2 in Warnsveld. De toegang
is gratis en geopend vanaf 14.30 uur.

Op Drift presenteert 
nieuwe CD: ‘Kluts Kwiet’
Vorden/Warnsveld - Zondagmid-
dag 21 september zal de band 
Op Drift, met leden uit Vorden, 
Warken en Vierakker hun nieu-
we CD presenteren: ‘Kluts Kwiet’. 
Het wordt een gezellige middag 
in feestboerderij ’t Holtslag, met 
in het voorprogramma cyRO en 
Fred Duyn. Aanvang 14.30 uur.

Vooral de service en aandacht voor de 
klant waren een belangrijk beoorde-
lingspunt, tevens konden de klanten 
zelf hun waardering uitspreken. 

PLUS Eland strijdt nu op de titel ‘Bes-
te PLUS van Nederland’.
Als dank voor hun prestaties won het 
personeel E 750,-voor de personeel-

spot. 
Om ook de klant mee te laten vieren, 
kost een doos tompouces slechts 
E  1,50!

- Advertorial -

PLUS Eland Kampioen van de Achterhoek

Hengelo - Mede dankzij de klanten is Plus Eland kampioen geworden van alle PLUS-winkels in de Achter-
hoek. Gedurende een half jaar konden er door de winkel punten worden gewonnen met tal van opdrachten 
en prestaties.

Dat hij honger had na zo’n dag lopen 
was wel te zien, hij begon gelijk aan 
het malse gras. Nadat de caravan was 
binnengezet werd Ad uitgenodigd 
om eerst samen met Bennie Lebbink, 
voorzitter van de brandweervereni-
ging, bij Hotel Bakker een hapje te 
gaan eten. Op de terugweg konden zij 
gelijk de verrichtingen van de vrijwil-
ligers gaan bekijken die op dat mo-
ment bij Zozijn aan de Zutphenseweg 
aan het oefenen waren. 
Na afloop van de oefening hebben 

velen met Ad een woordje gewisseld 
over zijn reis. Dat hij zoveel gehoor 
zou krijgen had hij niet verwacht. 
Ontzettend blij is hij ermee. Onder-
weg de vele begroetingen, gezwaai en 
personen die meefietsen, enz. Ook is 
hij overal welkom en zijn hij en Sam 
goed verzorgd. Hij heeft uitgelegd dat 
het echt belangrijk is om Brandweer 
Zonder Grenzen meer bekendheid te 
geven. Vele mensen weten niet van 
het bestaan ervan. Om projecten op 
de zetten en dan goed draaiend ach-

ter te laten en te controleren kost 
niet alleen veel geld maar ook tijd en 
inzet van vele mensen.
Ad bracht aan het einde van de avond 
een toost uit. De volgende morgen 
zijn Ad en Sam, na een lekker en ste-
vig ontbijt, weer vertrokken naar de 
volgende stop in Bathmen. 

Wil je meer weten over Ad zijn reis 
en het verblijf bij de brandweer in 
Vorden, kijk dan op: 
Brandweernederland.nl/ad

Droomreis voor Brandweer zonder 
Grenzen langs kazerne Vorden

Vorden - Vele mensen volgen Ad en zijn paard Sam op zijn droomreis. Op maandag 8 september waren Ad 
met Sam volgens planning bij de brandweerkazerne in Vorden. Bij aankomst mocht Ad een pakket met al-
lerlei lekkernijen uit Vorden in ontvangst nemen. Voor Sam was er een mooi stukje wei naast de kazerne.

De tegenprestatie is deze keer een 
fietstocht van Vorden naar Winter-
berg waarvan de kosten door de deel-
nemers zelf worden gedragen. 

Op donderdag 18 september om 8.00 
uur vertrekken de fietsers voor een 
vierdaagse tocht van ruim 700 kilo-
meter. Zondagmiddag 21 september 
is het team terug in Vorden. 

Dat is het moment om het bedrag 
dat bijeen is gebracht bekend wordt 
gemaakt en wordt overhandigd aan 
de ambassadeur van Energy4All. Zo-
wel het vertrek als de aankomst is bij 
Profile Bleumink aan de Dorpsstraat 
te Vorden. 
Tijdens de vierdaagse tocht kan het 
team worden gevolgd op de website 
www.cyclingteamvorden.nl.

Cycling Team Vorden fietst voor 
Energy4All
Vorden - Fietsen voor een goed 
doel is wat het Cycling Team Vor-
den doet als tegenprestatie voor 
de giften van sponsoren, de deel-
name aan een loterij met prijzen 
van Vordense ondernemers, een 
lege flessenactie en de spinning-
marathon. Inmiddels is er een 
groot geldbedrag voor Energy-
4All bijeen gebracht.



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

Samen met het verkoopteam heb-
ben we er altijd alles aan gedaan 
om een moderne, verfrissende en 
onderscheidende kijk op mode te 
presenteren. Dit bleef niet onop-
gemerkt bij onze klanten en we 
mochten ons al die jaren dan ook 
verblijden met een grote interesse 
uit de regio. Helaas bood de steun 
die we altijd hebben mogen ontvan-
gen van vaste klanten onvoldoende 
perspectief om de zaak voort te zet-
ten. Onafwendbaar komt er dan 
een moment waarop je op basis van 
zakelijke overwegingen een besluit 
neemt om de winkel voort te zetten 
of te beëindigen. 
Alle omstandigheden in aanmer-
king nemende en met pijn in het 
hart, heb ik uiteindelijk besloten 
om er een punt achter te zetten. 
Een proces dat zich niet van de ene 
op de andere dag voltrekt. Vanzelf-
sprekend besef je dat je besluit ge-
volgen heeft voor de mensen die je 
altijd hebben gesteund, waarmee je 

een team hebt opgebouwd en waar-
van je het vertrouwen hebt gekre-
gen. Het voert in dit verband te ver 
om iedereen met name te benoe-
men die, soms geheel belangeloos, 
een bijdrage hebben geleverd aan 
de winkel. Daarvoor is een andere 
gelegenheid meer geschikt.
Wel wil ik mijn moeder, Ankie, 
Marjan en oud medewerkers, harte-
lijk bedanken voor alle gezelligheid 
en onvoorwaardelijke steun die ze 
mij gegeven hebben. Dit laatste 
geldt ook voor Rita en Martine en 
het team van Martine hair & beauty 
salon die altijd geheel belangeloos 
zich ingezet hebben voor gezellig-
heid in de winkel, een mooie pre-
sentatie van de mode en het orga-
niseren van jaarlijks terugkerende 
activiteiten op het gebied van mode 
en beauty. 

Nu ben ik op een punt aangeko-
men in mijn leven dat ik wat an-
ders kan gaan doen. Niet dat het 

roer volledig om gaat. Nee, ik blijf 
datgene doen wat al generaties in 
de familie zit en waarin ik goed 
ben. Per 1 september, ben ik vanuit 
een zelfstandige positie begonnen 
bij één van de mooiste modezaken 
uit de regio, namelijk Paul Huren-
kamp Men & Women in Brum-
men. Op grond van mijn ervaring 
en expertise ga ik ondersteuning 
geven aan het proces van inkoop 
en verkoop. Inmiddels hebben we 
de eerste modeshow alweer ach-
ter de rug en ik kan u zeggen, de 
winkel voelt aan als een warme jas. 
In de winkel ervaart u dezelfde ge-
moedelijkheid en gezelligheid als 
u bij Langeler mode gewend was, 
gecombineerd met een nog grotere 
keuze aan moderne, draagbare en 
goed te combineren mode van vele 
mooie merken, zoals; Tramontana, 
Supertrash, Expresso, Gerry Weber, 
Frank Walder, Donna Dura, Yaya, 
Penny Ink enz (zie advertentie in 
deze krant)
Tot slot wil ik al die mensen bedan-
ken die ik de afgelopen jaren als 
klant in mijn winkel in Hengelo 
(Gld.) mocht ontvangen. Graag ont-
vang ik u bij Paul Hurenkamp Men 
& Woman aan de Ambachtstraat 40 
te Brummen. Ik verzeker u, het is 
zeer de moeite waard.

Paul Hurenkamp Men & Women in Brummen

‘De winkel voelt aan als een warme jas’
Hengelo - Na honderd jaar actief ondernemerschap is per 1 sep-
tember 2014 een einde gekomen aan Langeler Mode te Hengelo 
(Gld.). Het was geen eenvoudige beslissing om de winkel te beëindi-
gen, waarin je ouders en voorouders hun ziel en zaligheid hebben 
gelegd. Het huidige tijdsgewricht en de daarmee samenhangende 
veranderde marktomstandigheden maakte het steeds moeilijker 
om de zaak op een verantwoorde wijze te exploiteren.

Dit startformulier kan worden ge-
bruikt om de resultaten van de 
spelelementen onderweg te note-
ren. Het boerenlandpad is bedoeld 
voor groepen van 2 tot 6 personen 
met minimaal één deelnemer bo-
ven de 18 jaar. Is de deelnemende 
groep groter dan 6 personen, dan 
kan er worden gestart met meer-
dere groepen met enige tijd tussen 
elke groep. Met het startformulier 
in de hand kan de route eenvoudig 
gevolgd worden langs educatieve 
elementen, die zullen informeren 
over gewassen die op dat moment 
groeien, over de vele diersoorten 

die onderweg zichtbaar zijn en na-
tuurlijk over de flora die gepasseerd 
wordt. De spelelementen zijn veelal 
van natuurlijk materiaal vervaar-
digd en hebben een avontuurlijk 
karakter met soms een wedstrijd-
element.

Gratis try-out in september
Zoals vermeld zal het boerenland-
pad in het najaar officieel starten, 
dit gebeurt bij de twee initiatief-
nemers: FarmCamps Den Brander-
horst (Hengelo) en kinderboerderij 
Feltsigt (Bekveld). Vooruitlopend 
hierop is er de hele maand sep-

tember een try-out die gratis kan 
worden gelopen bij bezoek aan de 
kinderboerderij. De try-out is niet 
bij Farm Camps. 
De try-out route is een verkorte 
versie van de officiële elementen. 
Na afloop van de route kan er com-
mentaar worden geleverd over 
eventuele verbeterpuntjes of juist 
aangeven wat het leukste element 
van de route is. De medewerker 
achter het startloket wil zeker in 
deze fase van ontwikkeling van zo-
veel mogelijk mensen hun ervaring 
horen. 
Het boerenlandpad (geschikt voor 
kinderen vanaf 10 jaar) is in septem-
ber te lopen tijdens de openingstij-
den van kinderboerderij Feltsigt, dit 
is elke middag van 13:00 tot 18:00 
uur behalve de maandag en  dins-
dag. Voor meer info kijk op: 
www.feltsigt.nl of bel 0575-462828.

Nieuw in de gemeente Bronckhorst

Het boerenlandpad
Hengelo/Bekveld - Met ingang van dit najaar is er een primeur in 
de gemeente Bronckhorst. Er wordt dan een avonturentocht langs 
boerderijen en landerijen voor jongeren en volwassenen geopend 
met daarin veel spel, educatie en natuur. De route kan gelopen 
worden vanaf twee startplaatsen waar een startformulier wordt 
uitgegeven.

De appel bomen, notaris en goudre-
netten zitten nokkie vol, wat trou-
wens ook geldt voor de hazelnoot 
struiken (bomen). De bramenstrui-
ken kunnen ook geplukt worden, 
want de bramen beginnen al lekker 
aan te rijpen. Feltsigt heeft voldoen-
de klimmateriaal om in alle bomen 
en struiken te plukken. Wel is het 
de bedoeling om zelf een emmer of 
plastic zak mee te nemen van ± 10 
liter. Als elk gezin 1 emmer of plas-
tic zak aan fruit mee neemt, is er 
voor iedereen voldoende. Ook kun-
nen dit jaar weer walnoten worden 
geplukt en de perenbomen zijn van 
een soort tussen de hand vrucht 
peer en de stoofpeer in, maar prima 
zo op te eten. 
Het fruit is allemaal gratis maar er 
geldt wel de normale entreeprijs 
om toegang te verschaffen tot het 
terrein van recreatie en kinderboer-
derij Feltsigt, waar dan ook van alle 
speeltoestellen en dieren genoten 

kan worden. Tijdens deze fruitpluk-
weken kan er tevens gratis gebruik 
worden gemaakt van het Boeren-
landpad vol met spel, amusement 
en educatie. Het Boerenland pad 
zit nl. in een try-out fase ( vandaar 
gratis). Echter voor meer info lees 
het artikel hierover elders in deze 
krant. De fruitpluk weken duren 
tot en met zondag 28 september 
dus wees er snel bij want op=op. 

Jonge varkens  
Vanaf woensdag 17 september lig-
gen er weer jonge varkens in de 
veestal van de kinderboerderij. Dit 
is altijd weer een heugelijk feit. Ook 
in deze tijd van het jaar zijn er nog 
volop jonge dieren te zien. Zo is 
er een jonge cavia en loopt er een 

eend over het terrein met een rits 
kleine kuikens. De lammetjes zijn 
voor het merendeel al wat groter 
gegroeid maar een aantal kleintjes 
lopen nog bij de moeders. Bij de gei-
ten is nog een klein schattig geitje 
wat door de wei dartelt. 

Kom maar eens kijken of de kal-
veren al zijn gegroeid of ga lekker 
dolen door het maïsdoolhof. Re-
creatie en kinderboerderij Feltsigt 
is geopend tot en met de herfstva-
kantie, elke middag van 13:00 tot 
18:00 uur behalve op maandag en 
dinsdag. Op de facebookpagina (die 
is gekoppeld aan www.feltsigt.nl) 
kunnen de laatste nieuwtjes en we-
tenswaardigheden op de voet wor-
den gevolgd.

Jaarlijkse fruitplukweken bij kinderboerderij Feltsigt

Gratis fruit plukken
Bekveld - De jaarlijkse fruit-
plukweken zitten er weer aan te 
komen bij recreatie en kinder-
boerderij Feltsigt. Vanaf woens-
dag 17 september kan er weer 
volop fruit geplukt worden van 
de vele bomen en struiken op 
het terrein aan de Bekveldse-
weg 5 in Bekveld. Dit jaar is er 
fruit in overvloed te plukken 
van de onbespoten fruitdragers 
die ook niet bemest worden 
(dus biologisch).

Vanaf woensdag 17-09-2014

Vanaf maandag 15-09-2014

VERLAGINGEN
PRIJS



Trio Forza bestaat uit Jurriaan Boers-
toel, Marieke Visser en Timmy van 
Lingen. Zij zullen de bezoekers mee-
nemen op een muzikale reis met 
popmuziek, jazz en highlights uit be-
kende musicals.

Aanvang van het concert is 16.00 uur. 
Tijdens het concert kunt u genieten 
van een culinaire proeverij van drie 
gangen. De prijs voor het concert 
inclusief het diner is € 29,50 ( excl. 
drankjes).

Concert met Trio Forza
Vorden - Hotel Bakker organi-
seert op zondag 21 september 
een concert met Trio Forza. Men 
hoopt op prachtig weer zodat het 
concert in de tuin kan plaatsvin-
den.

Want die beukenboom waar we on-
der stonden, is ooit als zo’n zaadje 
begonnen. En dat nootje is eigenlijk 
gewoon voedsel voor het kleine plant-
je dat de eerste tijd na het kiemen im-
mers nog geen wortels heeft. Nu is ie 
uitgegroeid tot een machtige boom 
van wel twintig meter hoog. Nu heeft 
ie miljoenen blaadjes die samen met 
het zonlicht zorgen voor gezonde 
zuurstof in de lucht. Nu wordt al dat 
blad in de herfst humus, dus gezonde 
grond. Nu leven er vogels in die boom 
om er hun nest in te bouwen en ge-
bruiken eekhoorntjes die nootjes als 
wintervoorraad. En straks, als ie heel 
oud is, zorgt die dikke stam zelfs nog 
voor het hout voor de huizen waarin 
we wonen. Zo mooi en waardevol is 
de natuur om ons heen. Dat was on-
ze boodschap aan de kinderen in het 
bos. En zo leerden we hen respect te 
hebben voor de natuur en aandacht 
voor het milieu.
Waarom vertel ik dit verhaal, dat dus 
speelt rond 1980 toen ik als IVN-na-
tuurgids in mijn vrije tijd nogal actief 
was op het terrein van het milieu? 
En ik me o.a. zorgen maakte over ‘de 
zure regen’, die de bossen in de Ach-
terhoek aan zou gaan tasten? Omdat 
ik deze week een bericht las dat de 
gemeente Bronckhorst heeft besloten 
de jaarlijkse subsidie aan het Natuur- 
en Milieucentrum in Doetinchem per 

1 januari 2015 te stoppen. Argument:
‘Het college van B en W ziet het ge-
ven van natuur- en milieuonderwijs
als taak van de scholen en niet meer
als een gemeentelijke verantwoorde-
lijkheid’.
U vraagt: wat doet dat NME dan pre-
cies? Heel eenvoudig: ons allen, en 
via boeiend lesmateriaal voor scholen
in het bijzonder ook kinderen, ervan
overtuigen dat we als samenleving
langzaam maar zeker naar de knop-
pen gaan als we niet beter zorgen
voor het milieu. Al tientallen jaren
doen ze dat regionaal voor honder-
den scholen in de regio. En nu zegt de
gemeente Bronckhorst  ineens: ‘daar
betalen we geen cent meer voor. Heb-
ben we geen boodschap meer aan’.
Resultaat: onze jeugd krijgt dus min-
der of helemaal geen les meer over 
het milieu. Maar dat blijkt gelukkig 
toch een verkeerde conclusie. Want
wie kom ik dit weekend toevallig in
de Dorpsstraat tegen? Inderdaad, Juf
Ali, die ik in jaren niet meer heb ge-
zien. Even praten over vroeger, over
hoe alles is veranderd en hoe  jam-
mer het is - zeg ik - dat de gemeente
nu ook al stopt met het steunen van
het waardevolle werk dat het NME
doet. Mijn klaagzang verstomt. Want
- wat zegt deze enthousiaste lerares
- ‘maak je maar geen zorgen. We
hebben intussen op school gelukkig
al een andere, ook mooie oplossing
gevonden. En we gaan dus gewoon 
door met onze lessen. En trekken er
zo nu en dan, net als vroeger, ook nog
steeds met de kinderen op uit. De na-
tuur in’. En zo ontdek ik dat mensen
die een ideaal hebben niet stoppen,
zelfs niet als er minder of helemaal
geen subsidie meer wordt gegeven
voor hun werk. Bedankt, Juf Ali voor
deze les die lang geleden begon met
een beukennootje.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35
Vorden

Lang, misschien wel zo’n dertig 
jaar geleden, stond ik op een dag 
in het bos bij Kasteel Vorden. 
Omzwermd door wel vijfentwin-
tig kinderen van de Dorpsschool. 
Die waren, samen met juf Ali, een 
uurtje de natuur ingetrokken. 
Lekker even rennen en daarna 
luisteren naar de leidster en naar 
mij. Samen vertelden we iets over 
bomen. De kinderen werd ge-
vraagd een beukennootje te zoe-
ken en dat open te peuteren. En 
toen hoorden ze een wonderlijk 
verhaal.

De les van het beukennootje

Bij de test van de Consumentenbond 
onder 200 mensen, waarvan de uit-
slag deze maand in een artikel in 
de Consumentengids staat, hebben 
alle testers vijf soorten fotopapier 
gekregen zonder het merk te weten. 
Iedere deelnemer heeft met de eigen 
printer vervolgens per papiersoort 
vijf dezelfde afdrukken gemaakt en 
daar een oordeel over gegeven.

Bruna fotopapier is getest in twee 
van de vier categorieën, die zijn in-
gedeeld op basis van dikte en glans. 
De conclusie van de testgroep is dat 
je de mooiste afdrukken maakt op 

het dunne fotopapier van het eigen 
merk van Bruna. Een tester: “Alles is 
helder, scherp.”

Onder het huismerk biedt Bruna 
onder meer een breed assortiment 
alternatieve producten voor prin-
ten thuis en op kantoor aan, met 
cartridges, gewoon en gekleurd pa-
pier, fotopapier en etiketten. Als uit-
gangspunt hanteert Bruna voor het 
eigen merk een hoge kwaliteit voor 
een vriendelijk bedrag. De prijzen 
van printpapier variëren afhankelijk 
van de soort van €2,99 tot €6,99. Het 
nummer één fotopapier kost €4,99.

- Advertorial -

Bruna fotopapier als 
beste getest
Vorden - Fotopapier van Bruna is bij een test door de Consumenten-
bond als beste beoordeeld in de categorie ‘dun glanzend’. Het papier 
van 195 gram, dat geschikt is voor alle foto- en inktjetprinters, krijgt 
van het testpanel een 7,8. Ook het matte fotopapier van 230 gram 
ontvangt met een 7,6 een mooie beoordeling en eindigt als derde in 
de betreffende categorie.

EvaSchuurman
Column

Help.
Ik weet niet wanneer ik bij u aan moet 
bellen. Of wanneer juist niet. Er vanuit 
gaande dat we elkaar kennen, overigens. 
Ik weet wel bijna zeker dat uw achterdeur 
open staat, omdat ik u ken.
Maar of ik die zomaar open mag duwen, 
weet ik dan weer niet. Verwacht u alleen col-
lectanten of verkopers als de deurbel gaat?
En ben ik dan een verassing of een 
teleurstelling?
‘Oh, gelukkig jij bent het. Mijn kleingeld is op.
 Maar waarom loop je niet achterom?’
Wat zegt het over onze verstandhouding 
dat ik niet achterom loop?
En durft u het eigenlijk wel bij mij?
En als ik dan de ‘achterom-status’ bereikt 
heb en ik kom wél collecteren, bel ik dan 
alsnog aan?
Omdat u anders verwacht dat ik voor de 
gezelligheid kom?
‘Hé Eva, eindelijk je komt eens achterom 
lopen.
Oh, je hebt een collectebus mee.’

Het open-deurenbeleid.
Is daar een handleiding van?

En mag ik die van iemand lenen?
U zult wellicht denken dat ik op mijn 
achterhoofd gevallen ben, achterlijk word, of 
sowieso niet goed bij mijn achterhoofd ben..
Maar, ik weet het gewoonweg allemaal niet.

Wel weet ik dat ik voor de zekerheid de 
achterdeur sluit wanneer ik ga douchen.
‘k heb namelijk een kennis eens ‘volk’ 
horen roepen toen ik net mijn bovenbenen 
stond in te zepen. 
Geloof me, dan maak je het karwei niet 
rustig af. 
Gelukkig meet ik maar 1 meter en 62 centi-
meter, dat kwam in dat geval goed uit.
Ik heb laatst een mevrouw in de super-
markt totaal overvallen toen ik tegen haar 
riep: ‘Naar u was ik op zoek!’
We kenden elkaar niet, dat wist ik ook wel.
Ik wist bijvoorbeeld zeker dat ik - had ik 
haar woonplaats- en plek gekend - nooit 
achterom zou lopen.
Maar mijn woorden deden anders ver-
moedden.
De mevrouw mat ruwweg zo’n 15 cen-
timeter meer dan ik en ik had juist iets 
nodig van de bovenste plank.

Goed, terug naar mijn - ietwat korte - 
ingezeepte, bovenbenen.
Ondanks mijn douche-status vond ik het 
een compliment dat hij binnen durfde te 
banjeren, zijn hoofd de gang instak en 
zich meldde. Het sprak vertrouwen uit. 
Waar ik oorspronkelijk vandaan kom, zou 
het brutaliteit uitspreken.
Een inbreuk op de privacy.

Maar op die plek heb ik ook weleens een 
kwartier bij de poortdeur staan wachten, 
omdat ik de buurvrouw niet tegen wilde 
komen terwijl ik de container aan de straat 
ging zetten. 
Dat was een spraakwaterval waar je 
moeilijk onder vandaan kwam. 
Zo een met een krachtige straal die je 
bijna doet verzuipen als je er per ongeluk 
onder terecht komt. 
Of dat in dit verhaal relevant is weet ik niet, 
maar het schoot me nu eenmaal te binnen.
En bij haar liep ik nooit door de achterdeur 
naar binnen, ook niet door de voordeur 
trouwens.

Maar bij u ben ik graag binnen.
En u mag bij mij komen.
Want we kennen elkaar.
Zal ik maar gewoon achterom lopen?
Omdat dat vertrouwen uitspreekt?
Oh, en trouwens.
Als ik dan eenmaal binnen ben, zal ik dan 
mijn schoenen uitdoen?
Of juist niet?
Ben ik dan vrijpostig?
Of juist onbeleefd?

Ach, ik blijf anders nog wel even binnen.
(M’n deur staat open).

Aanbellen

Eva Schuurman is dichter, tekstschrijver, regisseuse en trouwambte-
naar. Ze verhuisde zes jaar geleden vanuit de provincie Utrecht naar 
de gemeente Bronckhorst. Eva kwam en zag en hoopt de Achterhoek 
met deze tweewekelijkse column ook voor zich te winnen.

De band stond tijdens deze fuif op 
een vrachtwagen te spelen met aan 
elkaar geknutselde versterkers en 
een zelf meegenomen kamerlamp als 
verlichting. 
15 Ramones nummers volgden elkaar 
op in een razend tempo en na 30 mi-
nuten was de set gespeeld waarna het 
publiek nog met open mond stond 
te kijken…alsof er een orkaan voor-
bij was getrokken. Nu, 25 jaar later, 
speelt de band voornamelijk eigen 
werk en bestaan optredens vooral uit 
festivals en als support-act van beken-
dere bands in binnen- en buitenland. 
Om het jubileum te vieren heeft de 
band een festival georganiseerd op za-
terdag 25 oktober bij café De Zwaan 

in Hengelo. Het Beat the Boktor Fest! 
begint ‘s middags om 13.00 uur en er 

zullen 10 bands optreden. Inmiddels 
zijn acht van de tien bands bekend 

Achterhoekse punkrockband 
Grolschbusters bestaat 25 jaar
Hengelo - Zaterdag 25 oktober 
vieren The Grolschbusters hun 25 
jarig bestaan in De Zwaan in Hen-
gelo middels een festival dat Beat 
the Boktor Fest! heet. De band 
begon als Ramones coverband en 
had zijn eerste optreden in Baak 
aan de Vrendenbargsedijk op een 
ouderwetse fuif.

Engelse band The Roughneck Riot

en dit zijn: Roughneck Riot (UK), Sex 
Revolver (BE), Mac Lympies, Speaker-
punch, The Stiff, Young Hearts (BE), 
Tarzan’s my Daddy en uiteraard The 
Grolschbusters. Tussen de acts door 
zal DJ Spider Mahone (UK) het pu-
bliek vermaken met muziek uit het 
heden en het verleden. 

Gedurende deze dag wisselen bands 
die covers en eigen werk spelen el-
kaar af. Bij sommige bands spelen 
oude rotten in het vak die over de ge-
hele wereld hebben getourd. Maar er 
treden ook enkele talentvolle bands 
op waar men in de toekomst zeker 
nog meer van gaat horen, zoals de En-

gelse band The Roughneck Riot. Deze
band brengt op 13 oktober een nieuw
album uit genaamd “Out of Anger”.
Al met al belooft het een leuke dag te
worden voor de echte muziekliefheb-
bers.

Beat the Boktor Fest! begint ‘s mid-
dags al om 13.00 uur dus wees op
tijd. De voorverkoop is reeds begon-
nen. Meer informatie over het pro-
gramma, entreekaartjes en de bands
is te vinden op de website: 
www.beattheboktor.nl. 
Voor het laatste nieuws kun je ook 
kijken op: 
www.facebook.com/beattheboktor.



Het repertoire van Celtic Wind is 
sterk afwisselend door stevige songs, 
ingetogen ballades en instrumen-
tale nummers en bestaat uit Ierse 
traditionals en modernere Ierse 
songs. De muziek wordt op akoesti-
sche wijze gebracht in de basiscom-
binatie gitaar, mandoline, viool en 
bodhran(percussie). De avond duurt 
van 20:00 uur tot 22:30 uur. 

Zondagoptreden
Het programma voor zondag 21 sep-
tember, van 15:00 uur tot 17:00 uur, 
bestaat uit Biagio Marini, J.S.Bach, 
Luciano Berio, Paul Hindemith en 
Ludwig v Beethoven. Marjolein Dispa 
studeerde bij Ervin Schiffer in Tilburg 

en Amsterdam, behaalde het Neder-
landse diploma ‘Uitvoerend Musicus 
met Onderscheiding’ alsook het ‘Ho-
ger Diploma met grote Onderschei-
ding’ aan het Koninklijk Conserva-
torium te Brussel. Zij studeerde ka-
mermuziek bij het Amadeus-Kwartet 
aan de ‘Kölner Musikhochschule’. Ze 
nam deel aan cursussen bij Kim Kas-
hkashian, André Gertler, Isaac Stern, 
Wolfgang Jahn, het ‘Bartok Kwartet’ 
en het ‘Trio de Prague’. 
Met het Strijktrio-Boussu was zij 
winnaar van het Charles Hennen 
concours. Bovendien was zij prijswin-
naar bij de ‘Internationale Musiktage 
Goslar. 
Naast haar medewerking aan diverse 
radio- en televisieopnamen maakte 
zij inmiddels diverse cd’s met kamer-
muziek- en solowerken. De afgelo-
pen jaren speelde ze een concertserie 
rond de solowerken van Telemann en 
Bach. 

Aanmelden
Aanmelden via de website www.na-
tuurmonumenten.nl of bij ledenser-
vice Natuurmonumenten Tel.: 035-
6559911 (alleen tijdens kantooruren).

Celtic Wind treedt op in 
kasteel Hackfort in Vorden
Vorden - Beleef avond Ierse folk-
muziek in de stijl van de Dubli-
ners, Christy Moore en The Corrs. 
Genieten van prachtige klanken 
van Celtic Wind op zaterdag 20 
september in het sfeervolle kas-
teel Hackfort in Vorden. Ook op 
zondag 21 september vindt een 
optreden plaats. Dan is het de 
beurt aan Chris Duindam, Rei-
nier Reijngoud (viool) en Marjo-
lein Dispa (altviool).

Dit gold vooral voor de bezoekers 
van de presentatie van de nieuwe 
stichting Vrienden van de Dorps-
kerk Vorden die ’s middags een ge-
varieerd programma voorgeschoteld 
kregen. Harry ten Brinke en Robert 
de Boer openden de middag met een 
trompetfanfare voorde Dorpskerk en 

traden daarna ook in de kerk op. Na-
dat de voorzitter Ab Boers de nieuwe 
stichting geïntroduceerd had volgden 
sfeervolle muzikale onderdelen: aller-
eerst het Vordens Klarinetkwartet en 
daarna speelde Symone Boerstoel een 
Partita van Bach. 
Erg onderhoudend was ook de uit-

leg van organist Henk Linker die aan
de bezoekers alles uitlegde over het 
Lohmanorgel en het tegelijk demon-
streerde door de verschillende regis-
ters te bespelen,  afsluitend met een
prachtig concert.
Het koor Fermata sloot deze muzika-
le middag af met een aantal werken
o.l.v. dirigent Hans de Wilde. 

Al met al een geslaagde Open Monu-
mentendag, ook voor de Vrienden
van de Dorpskerk Vorden, waarvoor
zich op deze dag weer een aantal
Vriend(in)nen hebben aangemeld.

Geslaagde Open Monumentendag voor 
Dorpskerk

Vorden - De Dorpskerk heeft een geslaagde Open Monumentendag 
achter de rug. De kerk was van ’s morgens tot ’s middags door de 
Open Kerk commissie opengesteld. Ondanks de ‘concurrentie’ van 
vele opengestelde gebouwen en activiteiten kwam een grote groep 
mensen de Dorpskerk bewonderen. Soms voor even, soms ook voor 
langere tijd.

Harry ten Brinke en Robert de Boer op trompet.

Eigenaar Rikjan Omvlee vertelt waar-
om een kunstmarkt zo goed past bij
Theetuin Vierakker: “Eén van onze 
doelstellingen is om mensen te la-
ten genieten van kunst en daarnaast
willen we vooral lokale en regionale
kunstenaars een podium te bieden 
om hun werk te laten zien. 

Dit combineren we nu op een leuke
manier in de kunstmarkt.” Het is de
bedoeling om van de kunstmarkt een
jaarlijks terugkerend evenement te 
maken.

De kunstenaars komen allemaal uit 
de regio, met name de gemeenten
Bronckhorst en Zutphen. Bij goed
weer tonen de kunstenaars hun werk
zowel binnen als buiten. En bij slecht
weer is er voldoende ruimte in de 
diverse gebouwen om alle kunst bin-
nen aan het publiek te laten zien.

Kunstmarkt 
bij Theetuin 
Vierakker
Vierakker - Op zondag 21 septem-
ber is er bij Theetuin Vierakker
een grote kunstmarkt. Verspreid
over de tuinen en in de gebouwen
tonen meer dan twintig kunste-
naars hun werken; ook is er heel
veel kunst te koop. Het aanbod 
is enorm breed: van schilder-
kunst in allerlei technieken, tot 
beelden, keramiek, fotografie 
en sieraden. De markt is open
van 11.00 tot 17.00. Toegang tot 
de markt en Theetuin Vierakker
zijn gratis.

Er wordt begonnen met een Italiaan-
se film, die het afgelopen jaar diverse 

prijzen heeft gewonnen. Kaartjes 
voor de film zijn verkrijgbaar in bibli-
otheek Vorden of op de avond zelf in 
Het Kulturhus. 
De kosten zijn 5 euro. In de biblio-
theek vind u ook de flyer met alle 
films die dit najaar vertoond gaan 
worden. Kijk ook op: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl.

Filmavonden Vorden 
weer van start
Vorden - Op 18 september wordt 
er weer een filmavond georgani-
seerd door bibliotheek Vorden 
en Dorpscentrum Het Kulturhus. 
De avond begint om 20.00 uur in 
Het Kulturhus.

Zaterdagavond was het gezellig druk 
in de Soos. Het was een ontspannen 
weerzien van bestuursleden uit de 
gehele periode en een groot aantal 
vaste bezoekers. Een meegebracht 

foto-album ging rond en zorgde voor 
een lach en veel stof tot gesprek. Con-
clusie van de organistoren: de jeugd-
herinneringen aan deze plek zijn bij 
velen in positieve zin blijven hangen.
Dat de ruimte een aantal jaren gele-
den geheel verbouwd is, waardoor de 
laatste restanten van ’t Stampertje 
verdwenen zijn, vonden een aantal 
bezoekers wel jammer. 
Toch konden veel van hen zich nog 
precies herinneren hoe het eruit ge-
zien had. 

DJ’s Richard Martens en Michel Bes-
selink hadden de muziekkeuze afge-
stemd op de sfeer en de bezoekers van 
deze avond. Menig bezoeker werd een 
plezier gedaan door het draaien van 
zijn of haar favoriete single uit die 
jaren. Natuurlijk werden zij er in de 
aankondiging extra op geattendeerd 
door de DJ’s. Tijdens deze avond zorg-
den Richard en Michel voor de juiste 
sfeer, soms geassisteerd door één van 
de aanwezigen. Ook in de voorberei-
ding was hun beider inzet en enthou-
siasme groot, hetgeen mede tot deze 
succesvolle avond heeft geleid. 

Wat vele aanwezigen zich overigens 
wel afvroegen: ‘’Waarom was dit 
toen een succes en willen dit soort 
initiatieven nu niet meer van de 
grond komen?”. Toen was het een lo-
catie waar de jeugd samen kwam, dat 
moet anno 2014 toch ook kunnen!? 

Voor wie genoten heeft van deze 
avond: op zaterdagavond 3 januari 
2015 staat het volgende feestje voor 
dertig plussers op de agenda van het 
Kulturhus. 

Meer informatie volgt binnenkort!

Jeugdherinneringen ophalen bij ‘t Stampertje

Vorden - Afgelopen zaterdag 13 september vond de reünie ‘Nog één 
keer ‘t Stampertje’ plaats in het Kulturhus het Dorpscentrum in Vor-
den. In de voorbereiding was de grote vraag: “Leeft dit in Vorden?”. In 
de aanloop naar het feest waren er veel positieve reacties, maar na het 
feest van zaterdag is het antwoord op de vraag duidelijk: “Ja!”.



Op het dit jaar geheel gerenoveerde 
complex van de tennisvereniging 
Socii, aan de Lankhorsterstraat, net 
buiten Wichmond, streden de deelne-
mers elke avond om de finaleplaatsen 
in zijn of haar klasse. “De weergoden 
waren ons net als bij de enkele club-
kampioenschappen in juli weer zeer 
gunstig gezind”, aldus Jan Rensink, 
die samen met Evert Jan Pellenberg, 
Gerrit Loman en Mark Snijders de 
wedstrijdleiding in handen had. Een 
enkele keer was het bijna midder-
nacht voor de laatste wedstrijduitslag 
kon worden bijgetekend. Met zoveel 
deelnemers was het nog een hele 
kluif de wedstrijdschema’s goed in 
elkaar te zetten. Schemamaker Evert 
Jan Pellenberg werd daarvoor aan 
het eind van het toernooi door het 
bestuur nog eens extra voor in het 
zonnetje gezet.

De wedstrijden
Bij de Heren dubbel A verliep het 
toernooi volgens verwachting: na de 
eerste ronde bleven met name de 
ervaren spelers over. Robbie Bouw-
meester en Gert-Jan Loman moesten 
echter nog flink aan de bak tegen 
Bennie Peters en Bastiaan Pikkert. Na 
een spannende tie-break won het duo 
Bouwmeester/Loman. Bij de Heren 
dubbel B was het de jonge generatie 
die met de eer ging strijken. Sander 
Brummelman en Korné Radema ver-
sloegen in een mooie partij het duo 
Peter Wolbrink en Remco Dijk.
Bij de Dames dubbel werd de finale 
gespeeld tussen Bea Arends en Elly 
Schoenaker enerzijds en moeder en 
dochter Nel en Suzanne Nijenhuis. 
Het werd het mooie partij, maar 
Arends en Schoenaker konden het 
niet winnen van de Nijenhuizen.
Bij de Mix dubbel A was de finale 
een soort van onderonsje. Omdat de 
spelers gewend zijn in competitiever-
band een team te vormen, kenden ze 
elkaars speelstijl door en door. Toch 

bleken Gert-Jan Loman en Manon 
Peters na een spannende finalewed-
strijd net iets sterker dan Bennie Pe-
ters en Suzanne Nijenhuis.
Ook de finale bij de Mix dubbel B was 
spannend. Peter Wolbrink en Marije 
Riefel zagen hun inspanningen be-
loond met winst op Henk Hissink en 
Annet Heuvelink. 

Stratentoernooi
De organisatie blikt tevreden terug op 
een geslaagd toernooi dat met een In-
donesische rijsttafel werd afgesloten. 
Na vijf jaar de clubkampioenschap-
pen te hebben georganiseerd, geeft 
de toernooicommissie Jan Rensink, 
Mark Snijders, Evert Jan Pellenberg 
of Gerrit Loman het stokje nu over. 
Het bestuur heeft nieuwe enthousias-
telingen opgeroepen zich te melden. 
Voor Sociï Tennis zit het seizoen er 
nog lang niet op. De najaarscompe-
titie is net begonnen. Op donderdag 
30, vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 

november wordt een stratentoernooi 
gehouden. En op 7 november volgt 
dan de slotavond.

De uitslagen op een rij:
Heren dubbel A: 1. Robbie Bouw-
meister/Gert-Jan Loman, 2. Bennie 
Peters/Bastiaan Pikkert en 3. André 
Hissink/Henk Jan Rietman. 
Heren dubbel B: 1. Sander Brum-
melman/Korné Radema, 2. Peter 
Wolbrink/Remco Dijks en 3. Gerrit 
Loman/Evert Jan Pellenberg.
Dames dubbel: 1. Nel Nijenhuis/    
Suzanne Nijenhuis, 2. Bea Arends/
Elly Schoenaker en 3. Annet Heuve-
link/Irene Wolbrink.
Mix dubbel A: 1. Gert-Jan Loman/
Manon Peters, 2. Bennie Peters/Su-
zanne Nijenhuis en 3. Sander Brum-
melman/Nel Nijenhuis.
Mix dubbel B: 1. Peter Wolbrink/
Marije Riefel, 2. Henk Hissink/Annet 
Heuvelink en 3. Gerrit Loman/Tanja 
Kits.

Goede opkomst Socii clubkampioenschappen dubbel
Wichmond - Van 8 t/m 13 sep-
tember werden op de tennisba-
nen in Wichmond de jaarlijkse 
clubkampioenschappen dubbel 
van Socii gehouden. Ruim 30 pro-
cent van de leden had zich inge-
schreven voor het toernooi, een 
percentage waar de toernooicom-
missie zeer tevreden over was. 
Dankzij de uitstekende organi-
satie en het mooie weer werd het 
een bijzonder geslaagd toernooi.

Sander Brummelman en Korné Radema

Vanaf de aftrap was het duidelijk dat 
Sociï de beter voetballende ploeg was. 
Sociï bracht de nodige aanvallende 
druk, terwijl SDZZ aanvallend geen 
enkele vuist kon maken. Ondanks de 
druk van Sociï werden er niet echt 
hele grote kansen gecreëerd, het 
dichtst bij een treffer was Raymon 
Golstein die op de bovenkant van de 
lat poeierde. Dat er weinig doelpogin-
gen waren, kwam vooral doordat ac-
ties vaak te lang werden doorgevoerd 
en het daardoor niet tot afronding 
kwam. Er was dan ook een vrije trap 
voor nodig om de score te openen. De 
(onterecht indirecte) vrije trap werd 
door Gert-Jan Loman breed gelegd 
op Stefan Roording die verwoestend 
uithaalde en de bal in de verre boven-
hoek zag belanden;0-1. Sociï bleef de 
betere ploeg en SDZZ kwam één keer 
dreigend voor het doel uit een vrije 
trap. De rust werd zodoende met de 
minimale voorsprong voor Sociï be-
reikt. De tweede helft vertoonde min 
of meer hetzelfde spelbeeld als de 
eerste, met dien verstande dat SDZZ 
wat opportunistischer speelde met 
de lange bal. De beste kansen waren 
evenwel voor Sociï dat onnauwkeurig 
was in de afronding. En zoals het dan 
zo vaak gaat krijg je het deksel op de 
neus. Nadat er wederom een opge-

legde kans was gemist volgde er een
lange bal richting het doel van Sociï.
Hans Vleemingh trok aan de nood-
rem en de scheidsrechter oordeelde 
dat de speler binnen de zestien viel,
een op zijn minst discutabele beslis-
sing. Anderzijds mocht Vleemingh 
van geluk spreken dat hij mocht blij-
ven staan aangezien hij de laatste ver-
dediger was. De penalty werd verzil-
verd waardoor tamelijk onverwacht
toch 1-1 op het scorebord stond. Met
nog tien minuten te gaan raakte So-
ciï niet in paniek, kansen kreeg het
genoeg, nu nog een kwestie van af-
ronden. Illustratief was dat aanvoer-
der Dubaern Besseling zijn ploeg op
sleeptouw nam. Hij soleerde vanaf 
een meter of dertig door de verdedi-
ging van SDZZ en waagde uiteindelijk
vanaf de zestien een schot in de hoek;
1-2. Met nog vijf minuten te gaan
werd de lange bal nog meer de vriend
van SDZZ en deelde het enkele mini-
male plaagstootjes uit. Sociï was zo-
gezegd gevaarlijker en Kevin Esselink
gooide dankzij een snelle uitbraak de
wedstrijd in het slot. Hij werd diep
gestuurd en was lichtelijk sneller dan
de verdediger van SDZZ waarna ook
de keeper hem niet meer kon stuiten;
1-3. Dit was tevens de eindstand.
Ondanks dat er werd gewonnen heeft
trainer Hugo van Ditshuizen nog wel
wat huiswerk. De afronding mag nog
stukken beter, positief is dat er nog
veel meer uit te halen is voor Sociï. 
Volgende week komt Beatrix uit
Hoenderloo op bezoek in Wichmond,
aanvang 14.00 uur.

Sociï duidelijk bovenliggende partij 
bij SDZZ
Wichmond - Voor Sociï stond de 
tweede wedstrijd van het seizoen 
op het programma. Na een goe-
de overwinning op FC Zutphen, 
moest er nu een bezoek gebracht 
worden aan SDZZ in Zevenaar.

Bij aankomst in Tsjechië ging Klein 
Haneveld gelijk al een aantal proeven 
verkennen om zo goed mogelijk aan 
de start te kunnen verschijnen. Bas 
Klein Haneveld: “De eerste crossproef 
was op een grasland met veel afhan-
gende stukken erin. Ook zaten hier 
tricky slootjes in waar je je muurvast 
kon rijden en veel tijd kon verliezen. 
De tweede proef was de Enduro test. 
Deze was uitgezet in het bos in lijn, 
dus start en finish van de proef uit 
elkaar. Hierin zaten een aantal ver-
raderlijke stukken door boomwor-
tels, veel stenen en een paar rede-
lijke klimmen en afdalingen erin. De 
derde proef was een combinatie van 
de eerste twee, ook weer in lijn. Op 
vrijdag was de motorkeuring en hier 
kwamen we allemaal feilloos door. 
Op zaterdag mocht ik om 9.26 uur 
van start en ik leverde de motor om 
15.43 uur weer in. 

De route was erg pittig doordat het
op vrijdagavond veel had geregend
waardoor de stenen erg glad waren
en in andere klimmen en afdalingen
hele diepe sporen waren ontstaan. Ik
kon mijn draai op de zaterdag niet 
vinden. Op de route ging het allemaal
prima en ik kwam goed rond maar 
in de proeven kwam ik niet aan de
tijden die ik graag wilde rijden. Zater-
dagavond waren er een aantal kleine
aanpassingen aan de proeven dus die
hebben we toen ‘s avonds nog ver-
kend. Na een goede nachtrust ging 
ik op zondag weer vol goede moed 
van start. Het rijden ging op de route
weer prima en in de proeven ook een
heel stuk beter op een aantal schoon-
heidsfoutjes na.” Al met al was Bas
Klein Haneveld tevreden over de be-
haalde resultaten. “Natuurlijk hoop
je op een hogere klassering. Maar die
was niet realistisch.”

Warnsveldse endurorijder derde in teamverband

Bas Klein Haneveld vijfde in 
eindklassering EK Enduro

Warnsveld - Bas Klein Haneveld (23) uit Warnsveld is in het eerste
weekeinde van september in Tsjechië zesde geworden in de laatste 
wedstrijd om het Europees kampioenschap Enduro in de E1-klasse.
De motorrijder van de Vordense Auto- en Motorclub (VAMC) De Graaf-
schaprijder werd in het totaalklassement vijfde en met het team WPM
KTM werd Klein Haneveld samen met Ismo ten Velde en Robin Nij-
kamp zowel derde in de laatste EK wedstrijd als het eindklassement.

Al met al was Bas Klein Haneveld tevreden over de behaalde resultaten. 
“Natuurlijk hoop je op een hogere klassering. Maar die was niet realistisch.”

Vanuit een corner scoorde iemand 
van Neede strak in het doel, 0-1. 
Enkele minuten later gaf Kim 
Heuvelink vanaf de rechterzijde 
een mooie voorzet, die vervolgens 
door Els Berenpas werd ingetikt, 
1-1. Ratti bleef druk houden; in de 
27ste minuut kreeg Marieke Tuin-
man een mooie kans en schoot de 
bal strak op de lat, waardoor de bal 
terugkaatste en Els Berenpas de bal 
vervolgens in kon tikken, 2-1. 
Een paar minuten verder kregen de 
dames van Neede weer een corner 
mee en wisten wederom hieruit te 
scoren, 2-2. De Ratti dames bleven 

tikken en speelden mooi vooruit. In 
de 37ste minuut kwam middenvel-
der Esther Menkveld met de bal op-
lopen en de voorhoede stond klaar 
voor de voorzet, maar Esther zag 
haar kans en schoot zelf de bal strak 
in het goal, 3-2. 

De tweede helft verliep chaotisch. 
De verdediging moest even extra 
inzet tonen, maar in de 70ste mi-
nuut werd eindelijk het verlossende 
doelpunt gemaakt. Els Berenpas gaf 
een voorzet aan Kim Heuvelink die 
ze vervolgens mooi afmaakte, 4-2. 
Er kwam wat meer rust in het spel 
waardoor de Ratti dames weer be-
gonnen te tikken. 
Vijf minuten later gaf Kim Heu-
velink weer een schot op het doel 
waardoor de keeper het doel uit 
kwam. De bal kaatste terug waar-
door Jessica ten Elshof de bal vanaf 
een afstand met een boogbal over de 
keep in een leeg doel schoot,  5-2. 
De Ratti dames bleven druk houden 
en bleven kansen creëren maar de 
uiteindelijke stand bleef 5-2. Vol-
gende week hebben de Ratti dames 
een uitwedstrijd naar de dames van 
Wolfersveen.

Ratti dames winnen eerste 
competitieduel
Kranenburg - Afgelopen zondag 
is de competitie officieel begon-
nen. De Ratti dames speelden 
tegen een oude bekende, na-
melijk de dames van Neede. De 
Ratti dames waren al aardig in-
gespeeld op elkaar door de voor-
gaande bekerduels waarmee ze 
als tweede zijn geëindigd. De da-
mes van Ratti begonnen scherp 
aan de wedstrijd en hadden ook 
het meeste balbezit. Toch viel 
het eerste doelpunt voor de te-
genpartij.

Het was voor sommigen een moeilijke 
visserij. De hoeveelheid vis die er ge-
vangen werd, was sterk afhankelijk 
van welke plaats je had geloot. Barry 
Wassink wilde na twee opeenvol-
gende overwinningen ook deze wed-
strijd op zijn lijstje bijschrijven, maar 
dat pakte toch even anders uit. Wim 
Vreeman wist op routine naar een 
dik verdiende eerste plaats te vissen 
in vak A. In vak B deed Rob Golstein 
goede zaken, hij wist maar liefst 4140 
gram vis te vangen en was hiermee 
veruit winnaar van vak B. Totaal werd 
er 9 kilo en 420 gram vis gevangen.

Uitslagen
VAK A: 1. Wim Vreeman 2760 gram, 
2. Freddy Cornelissen 1360 gram en 
3. Jan Groot Jebbink 360 gram. VAK 
B: 1. Rob Golstein 4140 gram, 2. Jan 
Eggink 280 gram en 3. Mevr. J van 
Amerongen 180 gram. De volgende 
wedstrijd vrije hengelkeus competitie 
word gevist op zaterdag 20 septem-
ber in de Oude IJssel in Hoog Keppel.

Vierde onderlinge 
seniorwedstrijd 
vaste stok
Vorden - Op zaterdagmiddag 13 
september is de vierde onderlin-
ge wedstrijd gevist met de vaste 
stok in de Oude Berkel in Bor-
culo. Er kwamen 10 vissers op af.  
Het weer was uitstekend.



In het middagprogramma, dat om-
streeks 13.00 uur van start gaat met 
de mannen 680 kilogramklasse en 
jeugdklasse, doet TTV Vorden in bei-
de klassen met een eigen team mee. 

In de 720 kg klasse staan de Vordena-
ren tweede in de tussenstand. Naar 
verwachting zal hier weinig in veran-
deren.

In de jeugdklasse zal er nog hevig ge-
streden worden tussen de nummers
een en twee die dicht bij elkaar lig-
gen. De jeugd van TTV Vorden staat
achtste van de elf deelnemers in deze
competitie en hebben de laatste toer-
nooien goed gepresteerd. Mogelijk
dat zij het op het laatste toernooi
voor eigen publiek nog voor verras-
singen gaan zorgen. Wat de 680 kg
klasse betreft. Hier is Vorden op dit 
moment koploper. De top twee zit
dicht bij elkaar en het onderlinge 
treffen zal ongetwijfeld een mooie
strijd opleveren op het slottoernooi.

Kortom alle reden om even een kijkje
te komen nemen. Het wedstrijdter-
rein van TTV Vorden ligt aan de Ruur-
loseweg 110. De toegang is gratis.

Ontknoping Zomercompetitie verwacht op touwtrektoernooi 
in Vorden

Slottoernooi Gewest Oost 
Nederlandse Touwtrekkers Bond
Vorden - Touwtrekvereniging 
Vorden is zondag 21 september 
op haar sportcomplex aan de 
Ruurloseweg in buurtschap Med-
ler gastheer van het achtste en te-
vens slottoernooi van de competi-
tie Gewest Oost van de Nederland-
se Touwtrekkers Bond (NTB). De 
wedstrijden beginnen ’s morgens 
om 10.00 uur met de mannen 640 
en 720 kilogramklasse en de vrou-
wenklasse. TTV Vorden doet in 
720 kg klasse mee. Rond de mid-
dag wordt er speciaal aandacht 
geschonken aan oud-voorzitter 
Gerrit Barink van TTV Vorden die 
vele jaren de touwtreksport in 
Vorden en de regio heeft gediend.

Vanaf Indoor Sport Vorden, waar 
gestart kan worden tussen 8.30 uur 
en 10.00 uur, is een tocht uitgezet 
van 30, 45 en 60 km. Er is een Scan 
en Go aanwezig. Het is een tocht die 
goed te doen is voor de ervaren, maar 

ook voor de startende mountainbi-
ker. Vanaf Vorden zal het richting
Lochem en Ruurlo gaan waar zo hal-
verwege een verzorgingspost zal zijn
met een drankje en natuurlijk de in-
middels welbekende gehaktballetjes. 

Deze veldtoertocht is geheel met pij-
len aangegeven en gaat zowel over 
bospaden als verharde wegen. Na af-
loop is er gelegenheid om te douchen.

Veldtoertocht V.R.T.C.
Vorden - Zondag 21 september 
a.s. organiseert de V.R.T.C. de 
Acht Kastelenrijders haar eerste 
veldrit van dit seizoen.

Fysiotherapeute Marga Leerkes zal 
dan onder meer aan de hand van 

beelden tonen dat we langer gezond 
blijven en dat tevens de kwaliteit 

van leven verbetert, als we maar in 
beweging blijven. 

Zelfs al heeft men beperkingen door 
ziekte en hoge leeftijd. Komt allen, u 
heeft er baat bij.

Bewegen voor senioren
Vierakker - Senioren uit Vierakker-Wichmond en omgeving die meer wil-
len weten over hoe belangrijk in beweging blijven is voor iedereen, en 
speciaal voor 60-plussers, worden van harte uitgenodigd om op dinsdag 
30 september 14.30 uur naar het Ludgerusgebouw in Vierakker te komen.

De basis van de overwinning werd 
gelegd in de eerste helft van de wed-
strijd. Door een prima strijdplan van 
trainer Michel Feukkink kon Vor-
den 1 laten zien dat het niet alleen 
goede indruk maakt in 3C als het 
spel gemaakt dient te worden, maar 
dat het ook in de omschakeling le-
vensgevaarlijk is. Met diepe spits 
Gijs van der Veen en daar kort ach-
ter vliegensvlugge spelers als Daan 
Horstman, Koen Oosterhuis en Rick 
Schröer kwam het tegen FC Eiber-
gen constant erg dreigend door. 
De twee controleurs Roy Böhmer 
en Erik Oldenhave bewaakten het 
middenveld en de nieuwste troef 
van trainer Michel Feukkink, Sam 
Abbink als linksback, zorgde steeds 
voor de prima toevoer naar de lo-
pende mensen. Op deze manier 
sneed Vorden één keer op keer door 
de verdediging van FC Eibergen en 
het kwam in de 20e minuut dan ook 
zeer verdiend op een 0-1 voorsprong. 
Routinier Oldenhave kegelde de bal 
van bijna 25 meter keihard via de 

paal en de rug van de keeper in het 
doel. Direct daarna was wellicht de 
mooiste aanval deze middag te zien, 
toen Robin Verstege een voorzet on-
derschepte en direct met een verre 
uitgooi Sam Abbink bediende. Deze 
liep door tot over de middenlijn en 
met een prachtig ingehouden pasje 
bediende hij de van rechtsbuiten 
naar binnen snijdende Koen Ooster-
huis. Het lobje van deze erg ijverige 
en zeer balvaardige eerstejaars se-
nior was jammer genoeg net te kort. 
Toch kwam het 1e elftal op een 0-2 
voorsprong, toen in de 30e minuut 
Gijs van der Veen werd aangespeeld 
aan de linkerkant. Met een goede 
indraaiende voorzet werd Rick 
Schröer gevonden en hij kopte zeer 
fraai zijn eerste doelpunt van het 
seizoen binnen. In de tweede helft 
begon FC Eibergen furieus op zoek 
te gaan naar de aansluitingstreffer, 
maar het was na enkele dreigende 
aanvallen toch Vorden 1 dat de 
beste kans creëerde. Met een fraaie 
boogbal probeerde Koen Oosterhuis 

de keeper te verschalken, maar zijn 
lob kwam precies via de paal weer 
in de handen van de teruglopende 
keeper terecht. Na een kwartier ging 
rechtsbuiten Meijer van FC Eibergen 
te fel door, nadat hij de bal te ver 
voor zich uit had gespeeld, en met 
rood kon vertrekken. Dit bleek ech-
ter de ommekeer van de wedstrijd 
te zijn, want vanaf dat moment ging 
de thuisclub ‘alles of niets’ spelen 
en zette ineens Vorden 1 volledig 
onder druk. Voor een elftal dat zich 
de hele wedstrijd iets laat inzakken 
is het erg lastig om dan ineens om 
te schakelen en met 11 man druk te 
zetten op 10 man van FC Eibergen. 
Daardoor ontstond het wedstrijd-
beeld dat de ploeg die met 11 tegen 
11 veel minder was, nu ineens met 
een man minder het spel dicteerde. 
Dat werd in de 75e minuut ook nog 
eens beloond toen een vrije trap van 
richting werd veranderd en achter 
keeper Robin Verstege in het doel 
verdween. Toch bleef het hierbij, 
ook al omdat Vorden twee goede 
mogelijkheden van Daan Horstman 
en Koen Oosterhuis niet kon verzil-
veren en zodoende staat het 1e elftal 
na twee wedstrijden bovenaan met 
Reunie en PAX.

Vorden 1 scoort maximaal bij start seizoen
Vorden - Vorden 1 heeft ook haar tweede wedstrijd van het seizoen 
winnend afgesloten. Nadat vorige week VVO uit Velp werd verslagen 
met 1-0, behaalde men afgelopen zondag drie punten in de uitwed-
strijd tegen FC Eibergen.

De grootste metamorfose is misschien 
nog wel de vloer van de tribune en de 
sportvloer. Deze zijn compleet vervan-
gen en voorzien van een nieuwe kleur. 
Ook is het zitgedeelte van de tribune 
met 10 centimeter verhoogd en voor-
zien van een felle kleur. Dit alles om 
het comfort van sporters en supporters 
te verhogen. Het sportcafé heeft een 

nieuwe gewaagde kleur op de muur 
gekregen en beschikt nu over steiger-
houten lambrisering, gefaseerd zullen 
de meubels vervangen worden.

Sportseizoen
Het sportseizoen is alweer in volle gang. 
Zo staan er vrijdagavond 19 septem-
ber drie zaalvoetbalwedstrijden op het 

programma en zal volleybalvereniging
Dash ook aftrappen met een wedstrijd.
Vervolgens zal er op zaterdag een com-
pleet volleybalprogramma afgewerkt
worden met als klapstuk de wedstrijd
van Dash Dames 1.
Kortom de moeite waard om één van de
wedstrijden te bekijken en de metamor-
fose te aanschouwen, waarna het in het
gezellige sportcafé goed vertoeven is on-
der het genot van een drankje en hapje.

Bekijk alle foto’s op de website 
www.sporthal-vorden.nl 
of op de facebookpagina.

Sporthal ’t Jebbink onderging metamorfose

Vorden - In goede samenwerking met gemeente en diverse onderaanne-
mers heeft sporthal ’t Jebbink in Vorden een ware metamorfose onder-
gaan. Zo is de entree voorzien van nieuwe vloerbedekking, de gang en de 
boventribune voorzien van marmoleum in een frisse kleur en de muren 
en deuren zijn voorzien van een nieuw kleurtje.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer,

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie,

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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Alle gemeenten gaan vanaf 2015 
steeds meer taken uitvoeren die nu 
nog bij provincie of het rijk horen. 
Het gaat vooral om taken op het
sociaal terrein: begeleiding van 
zorgbehoevenden mensen (AWBZ), 
jeugdzorg, (passend) onderwijs,
re-integratie en participatie van 
mensen met een  afstand tot de ar-
beidsmarkt. Deze overheveling van 
taken noemen we ‘decentralisa-
ties’. Met het overhevelen van de 
taken wordt tegelijkertijd flink be-
zuinigd op het budget.  Gemeenten 
krijgen minder geld voor de taken 
dan het rijk en de provincie er tot nu 
aan uitgeven. De gemeenten moe-
ten alles dus heel efficiënt 
 organiseren en waar mogelijk sa-
menwerken om de kosten te druk-
ken. Dat betekent ook dat er keuzes 
gemaakt moeten worden over wat 
we wel en niet kunnen doen. In deze 
rubriek houden we u op de hoogte 
van de  veranderingen op het soci-
aal terrein en hoe dit ook in Bronck-
horst stap voor stap vorm krijgt.

 

 

 

De gemeente Bronckhorst gaat 
werken met vijf sociale teams. Op 
18 september a.s. start het eerste 
team, dat werkt vanuit Hengelo 

Bronckhorst start met 
sociale teams
Hét aanspreekpunt voor 
vragen over welzijn, zorg, 
werk en inkomen

(Gld). De sociale teams zijn straks hét 
aanspreekpunt voor vragen over wel-
zijn, (jeugd)zorg, werk en inkomen.
Met deze aanpak wil de gemeente 
voorkomen dat inwoners met vragen 
op het gebied van ondersteuning 
langs verschillende instanties en lo-
ketten moeten. 

Samenwerking
In een sociaal team werken diverse 
professionals samen, zoals welzijns-
adviseurs, medewerkers van MEE, 
maatschappelijk werk, Bureau 
Jeugdzorg en participatieconsulen-
ten van de gemeente. Het uitgangs-
punt is en blijft dat u zoveel mogelijk 
zelf, al dan niet met hulp van uw ei-
gen sociale omgeving, op zoek gaat 
naar oplossingen voor uw vragen en 
problemen. De consulenten van de 
sociale teams helpen u daarbij en sti-
muleren initiatieven om elkaar te hel-
pen of de omgeving te verbeteren. 
Heeft u professionele hulp of hulp-
middelen nodig, dan kunt u daar na-
tuurlijk op rekenen. Er is dan ook 
nauwe samenwerking met andere 
professionals zoals wijkverpleegkun-
digen, medewerkers van jeugdge-
zondheidszorg en huisartsen. 

Bereikbaarheid sociaal team 
Hengelo (Gld)
Sociaal team Hengelo (Gld) 
werkt vanuit Sarinkkamp 5A. 
De openingstijden zijn:
maandag: 08.30 - 12.30 uur
dinsdag: 17.00 - 20.00 uur
woensdag:  13.00 - 17.00 uur
donderdag: 13.00 - 17.00 uur
vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Daarnaast is het team bereikbaar 
via telefoonnummer: (0575) 75 02 
50 en e-mail: info@bronckhorst.nl. 

Kom kennismaken
U bent van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen en kennis te 
maken met de medewerkers van 
sociaal team Hengelo. Vanaf 18 
september staat de koffie aan de 
Sarinkkamp 5A klaar! 

Ook teams in Hummelo-Keppel, 
Vorden, Steenderen en Zelhem
De komende drie maanden starten 
ook de sociale teams in Hummelo-
Keppel, Vorden, Steenderen en Zel-
hem. Op www.bronckhorst.nl vindt 
u meer informatie. Ook vindt u een 
bericht op de gemeentepagina zo-
dra de andere teams van start gaan.

Senioren (60+) in de regio Noord- en 
Oost-Gelderland kunnen zich tot en 
met 5 oktober aanmelden voor een 
gratis woningcheck door de brand-
weer. Dit is in het kader van de Natio-
nale Brandpreventieweken met het 
thema ‘Vluchten moet je oefenen!’. 

De brandweer bezoekt in oktober 
senioren in de regio om samen te ont-
dekken of hun woningen brandveilig 
zijn. Brandweerprofessionals advise-
ren over brandgevaarlijke situaties 
en de juiste plaats van de rookmel-
der. Daarnaast wordt samen met de 
senior een vluchtplan voorbereid. 
Want bent u in staat om veilig en op 
tijd uw woning te ontvluchten?

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 5 oktober 
door tijdens kantooruren te bellen 
naar tel. (055) 54 83 333 of een mail 
te sturen naar brandveilig@vnog.nl. 
Vermeldt u achternaam, adres, post-
code, woonplaats en geboortejaar. 

Met aanmelders die in aanmerking 
komen voor een woningcheck, wordt 
in oktober contact opgenomen om 
een afspraak te plannen. Let op: er is 
een beperkt aantal woningchecks te 
vergeven!

Wat u zelf kunt doen
U kunt ook zelf de woningcheck uit-
voeren. Via een duidelijke checklist 
kunt u zien hoe brandveilig uw wo-
ning eigenlijk is. De checklist vindt u 
op www.brandpreventieweek.nl. Na-
tuurlijk kunt u ook eens bij uw familie, 
buren of vrienden kijken. Hangen 
rookmelders op de juiste plek? 

Rookmelders van levensbelang
De brandweer blijft het gebruik van 
rookmelders adviseren. Zorg ervoor 
dat u en uw medebewoners de rook-
melder goed kunnen horen, ook als u 
slaapt. Want als u slaapt, ruikt u 
niets. U wordt dus waarschijnlijk niet 
wakker van de rooklucht. En doordat 
de rook veel giftige gassen bevat, 
raakt u snel bewusteloos. Vaak al 
binnen enkele minuten. Rookmelders 
zijn dus echt van levensbelang.

Heeft u al een vluchtplan?
Denk ook na over een vluchtplan. 
Want hoe verlaat u de woning als er 
brand uit breekt? Maak met medebe-
woners afspraken over welke route 
er genomen wordt, mocht er brand 
uit breken. Spreek ook af wie eventu-
ele kinderen en huisdieren redt.

Meer informatie
Meer informatie over de Brand-
preventieweken vindt u op 
www.brandpreventieweek.nl.

Gratis woningcheck voor senioren 
tijdens Brandpreventieweken

Gemeenten in de Achterhoek willen 
graag weten welk sportaanbod er is 
voor mensen met een beperking en 
waaraan behoefte is. De Gelderse 
Sport Federatie brengt in samen-
werking met de provincie dit sport-
aanbod en de sportvraag voor de 
gemeenten in kaart.

Behoefte aangepast sporten 
Wij vinden het belangrijk om te we-
ten aan welke sport- en beweegfaci-
liteiten behoefte is bij inwoners met 
een beperking. Daarom ontvangen 
zij in september een digitale vra-
genlijst over hun huidige deelname 
aan sporten en bewegen en hun 
wensen en behoeften voor aange-
past sporten. 

Sportaanbod
Alle sportaanbieders in de gemeente 
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 
Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre, 
Oude-IJsselstreek en Winterswijk 
ontvingen in mei een brief met het 
verzoek om de vragenlijst over aan-
gepast sporten digitaal in te vullen. 
Zo is een goed beeld verkregen van 
het totale sportaanbod voor mensen 
met een beperking in de 
regio Achterhoek. 

Onderzoeksresultaten
De resultaten van beide onderzoe-
ken worden gebundeld, om de 
behoefte en het aanbod in de regio 
beter op elkaar af te stemmen. 
We streven ernaar dat iedereen, 
met of zonder beperking, kan spor-
ten. Eventuele knelpunten kunnen 
we gericht oppakken. 

Achterhoek in beweging
De Achterhoekse gemeenten wer-
ken samen op het gebied van sport, 
bewegen en vitaliteit onder de noe-
mer ‘Achterhoek in beweging’. Een 
gezonde en actieve leefstijl draagt 
bij aan vitaliteit. De gemeenten 
stimuleren dit door de krachten te 
bundelen in gezamenlijke projecten, 
veelal ondersteund door de Gelder-
se Sport Federatie en/of provincie. 
Wij houden u op de hoogte van 
lopende en komende projecten.

Meer informatie?
Meer info over dit onderzoek 
vindt u op www.bronckhorst.nl/
achterhoekinbeweging.

Achterhoek in 
beweging
Onderzoek 
naar aangepast 
sporten



Openbare bekendmakingen

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

De acht Achterhoekse gemeenten 
hebben gezamenlijk bij de provincie 
een projectplan ingediend voor de 
uitvoering van het Cultuur- en Erf-
goedpact Achterhoek 2014-2016. 
Het projectplan bestaat uit drie grote 
thema’s: Reis door de Achterhoek 
(2014), Gemaakt in Gelderland (2015) 
en Achterhoeks boerenland (2016). 
De provincie verdubbelt de inves-
tering van de  acht gemeenten 
(€ 328.000,-) waardoor er in drie jaar 
in totaal € 656.000,- aan activiteiten 
op het gebied van cultuur en cultu-
reel erfgoed kan worden uitgegeven. 

Projectplan in een notendop
Het doel van het plan is de cultuur-
participatie te stimuleren en de cul-
tuurhistorie en het erfgoed meer be-

leefbaar te maken voor de inwoners 
van de Achterhoek en haar bezoe-
kers. Het toerisme en de amateur-
kunst krijgen hierbinnen sterke aan-
dacht. De activiteiten die uit de pro-
jecten voortkomen worden de ko-
mende jaren in iedere gemeente uit-
gevoerd. Concrete projecten die op 

stapel staan zijn bijvoorbeeld digitale 
ontsluiting van erfgoed, open monu-
mentendag,  cultuurparticipatie ou-
deren en Kunstzinnig Noaberschap.

Gezamenlijke ambities
Sinds 2006 is er al een Cultuurpact 
van de Achterhoekse gemeenten met 
de provincie Gelderland. De deelne-
mende gemeenten in de Achterhoek 
(Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 
Doetinchem, Montferland, Oost-Gel-
re, Oude IJsselstreek en Winterswijk) 
willen erfgoed en cultuur steviger in-
zetten als pijler van de economische 
kwaliteit. Erfgoed en cultuur zijn van 
groot belang voor de leefbaarheid en 
het welbevinden van de inwoners 
van de Achterhoek.

Scala aan activiteiten in nieuwe Cultuur- en 
Erfgoedpact Achterhoek

Uit de raad
Raadsvergadering 
25 september 2014
Op 25 september vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom om deze vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwer-
pen:
 

‘Beekstraat 2 in Hengelo (Gld)’
 B en w vragen de raad in te stem-

men met het voorbereidingsbe-
sluit, in het kader van verevening 
voor bovenstaande bestemmings-
wijziging 

Dorpsstraat 4 in Wichmond’
 De raad wordt gevraagd het be-

stemmingsplan ongewijzigd vast 
te stellen, waarmee de huidige 
agrarische bestemming met de 
aanduiding Wonen verandert in de 
bestemming Maatschappelijk/Wo-
nen, ten behoeve van dagbesteding 
voor zorgvragers

 Het bestemmingsplan heeft 
 betrekking op de ontwikkeling van 

een nieuw kindcentrum bij de 
sportvoorzieningen in Steenderen. 
De raad wordt gevraagd het plan 
ongewijzigd vast te stellen 

geweld en kindermishandeling
 De raad wordt gevraagd in te 

stemmen met de regiovisie Aan-
pak huiselijk geweld en kindermis-
handeling. De visie geeft richting 
aan een integrale aanpak van hui-
selijk geweld en kindermishande-
ling in de regio

en kinderopvang
 Gemeenten hebben de wettelijke 

verantwoordelijkheid om een goed 
voorschools aanbod te doen aan 
jonge kinderen met een taalach-
terstand. Hiertoe dient de kwaliteit 
van zowel peuterspeelzalen als 

kinderopvang aan dezelfde eisen 
te voldoen. Daarnaast hebben we 
in Bronckhorst te maken met een 
daling van het aantal leerlingen. 
Deze ontwikkelingen zijn aanlei-
ding voor het opstellen van het be-

leidskader harmonisatie peuter-
speelzalen en kinderopvang

 De Achterhoekse gemeenten heb-

ben gezamenlijk het Preventie- en 
Handhavingsplan alcohol 2014-
2016 opgesteld, gericht op vermin-
dering van het (overmatig) alcohol-
gebruik. De raad wordt gevraagd 
het plan vast te stellen.

stemmingsplan Bronckhorst, 
stedelijk gebied

 Bronckhorst gaat terug naar van 
10 naar 2 bestemmingsplannen: 1 
voor het landelijk gebied en 1 voor 
het ‘stedelijk’ gebied. De raad 
wordt nu gevraagd in te stemmen 
met de nota van uitgangspunten 
voor ‘stedelijk’ gebied, later volgt 
die voor landelijk gebied

gemeente Bronckhorst
 

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

 Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over on-
derwerpen die op de agenda staan 
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergadering. Over onderwerpen 
die niet op de agenda staan heeft u 
hiervoor de mogelijkheid tijdens het 
agendapunt ‘Mogelijkheid tot inspreken 
over niet-geagendeerde onderwer-
pen’ in de commissie-vergadering.
 

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

Voor alle informatie 
over de onderwer-
pen die op de agen-
da staan verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl/
gemeenteraad of 
scan de QR code.

De Nationale Hulpgids organiseert 
de Hulp van het Jaar verkiezing. De 
organisatie vindt het belangrijk dat 
hulpen in het zonnetje gezet worden 
en gaat daarom op zoek naar de bes-
te hulp van het jaar. Tot 20 oktober 
a.s. kunt u uw favoriete hulp nomine-
ren op www.hulpvanhetjaar.nl. 

Goede en betrouwbare hulpen zijn 
erg belangrijk voor hulpvragers, die 

tegenwoordig vaak met minder bud-
get een beroep op zorg moeten doen. 
Denk hierbij aan mensen die met 
veel plezier en toewijding hun werk 
in de (kinder)opvang, thuiszorg, 
schoonmaak, begeleiding of verzor-
ging doen. De oppas die uw kind 
weer laat opbloeien, de thuiszorg-
medewerker waar oma elke week 
naar uitkijkt, de begeleider die de 
mogelijkheden van uw beperking 
ziet: ze kunnen allemaal genomi-
neerd worden. 

Kent u iemand die u geweldig heeft 
geholpen? Nomineer diegene dan 
uiterlijk 20 oktober a.s via 
www.hulpvanhetjaar.nl. 
De winnaar wordt bekendgemaakt 
in de week van 17 november en 
ontvangt een welverdiende prijs.

Hulp van het Jaar verkiezing

Koninklijke Nederlandsche Heide-
maatschappij (KNHM) organiseert 
ook dit jaar de leefbaarheidswed-
strijd Kern met Pit. Wilt u graag zelf 
iets aan uw leefomgeving verbete-
ren, schrijf u dan nu in en doe mee!

Wat is Kern met Pit?
Via de wedstrijd Kern met Pit kunnen 
burgerinitiatieven aan de slag om 
hun idee voor de leefomgeving bin-
nen een jaar te realiseren. De beste 
ideeën mogen deelnemen aan de 
wedstrijd. Gedurende het uitvoe-

ringsjaar staat KNHM voor u klaar 
met tips en met contacten uit hun 
netwerk. Doel bereikt? Dan ontvangt 
u het predicaat Kern met Pit en dui-
zend euro. De inschrijvingstermijn 
voor editie 2015 is van 1 september 
tot en met 31 oktober 2014.

Meer dan tweeduizend bewoners-
groepen hebben de afgelopen edities 
met succes aan Kern met Pit deelge-
nomen. Samen met de ervaring van 
andere deelnemers en KNHM kunt u 

uw project realiseren. Denk bijvoor-
beeld aan het maken van een mobiele 
moestuin, het opknappen van een 
dorpshuis of het organiseren van een 
musical waar het hele dorp aan mee 
doet. Kern met Pit brengt bewoners 
dichter bij elkaar.

Prijzen
Wie binnen een jaar zijn idee voor de 
leefomgeving gerealiseerd heeft, 
ontvangt het predicaat Kern met Pit 
en duizend euro. Daarnaast wint in 
elke provincie het beste project de 

trofee en een extra prijs van vijftien-
honderd euro. Daarbovenop dingen 
de trofeewinnaars mee naar de nati-
onale titel Gouden Pit van Nederland.

KNHM is een onafhankelijke vereni-
ging die mensen ondersteunt die met 
projecten hun leefomgeving willen 
verbeteren.

Ga naar www.kernmetpit.nl 

Idee voor uw leefomgeving?
Schrijf u voor 31 oktober in voor Kern met Pit!

Ontvangen op 4 september 2014:

Ontvangen op 6 september 2014:

Aanvragen

Ontvangen op 8 september 2014:

Ontvangen op 9 september 2014:

Ontvangen op 10 september 2014:

Ontvangen op 11 september 2014:



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 23 augustus 2014:

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Rectificatie

-

-
-

Ontwerpvergunningen

Verleende vergunningen

 

 

-

-

-

-

➝ ➝
-

Bestemmingsplannen

-

Wet Milieubeheer

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Volg en like ons ook op Facebook:

      ContactAchterhoek

Opendag wijngaard 
de Oogsthoek
Op zaterdag 20 september a.s houden wij een 

OPEN DAG van 13.00 tot 17.00 uur. 

proeven en ook kopen welke zijn bekroond 
met een zilveren medaille bij de Nederlandse 
Wijnkeuring 2014.

U bent van harte welkom! Dinie en Dick Hukker
Nijmansedijk 9a                                  tel. 0314-622710 
7021 JB Zelhem www.wijngaarddeoogsthoek.nl

Samen met diverse scholen in ons werk-
gebied werkt Avonturijn aan de (door) 
ontwikkeling en realisatie van Integrale 
Kindcentra. Samenwerking en overdracht 
zijn hierbij van essentieel belang! We wer-
ken spelenderwijs naar een stevige basis. 
Zo worden kinderen van 0 tot 13 jaar op 
een leuke én professionele manier opge-
vangen en voorbereid op de toekomst. Wij 
geven u graag meer informatie.

Kijk ook op www.avonturijn.nl
Kinderopvang 

...ons vak!
Daar zijn we trots op, 

vinden we leuk en 
dat  laten we zien.

Met Avonturijn naar een 
Integraal Kindcentrum

www.avonturijn.nl

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding SEPTEMBER

POCKETVERINGMATRASSEN
80-90/200 CM

€ 195,00 PER STUK
€ 299,00 PER TWEE STUKS

 
OVERIGE MATEN LEVERBAAR

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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OERRR-KRACHTEN IN DE NATUUR
Ontdek je eigen OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

De gemeente Bronckhorst krijgt een 
eigen ondernemerscentrum in het hart 
van Zelhem. Het grote pand van de 
Rabobank aan de Hummeloseweg 8, 
dat nu nog leegstaat, krijgt dan een 
tweede leven onder de vlag van 
IJzersterk Ondernemen. Wie belang-
stelling heeft voor een werkplek, kan 
terecht bij het bestuur van de stich-
ting.

Het bestuur van de nieuwe stichting wordt 
gevormd door Zelhemmers Alice van den 
Heuvel (secretaris), Maarten Beernink 
(voorzitter) en Janco Kock uit Doetinchem 
(penningmeester). De Rabobank onder-
steunt het initiatief door de stichting ge-
bruik te laten maken van het pand. De on-
dernemers die gebruik gaan maken van 
een werkplek in het gebouw, zijn op zoek 
naar een professionele werkomgeving. 
Voor sommige ondernemers geldt dat ze 
momenteel vanuit garage of zolderkamer 
werken. Andere ondernemers beginnen 
net en weer anderen willen een volgende 
stap zetten in de professionaliteit van hun 
bedrijf.

Sociaal gezicht
De stichting IJzersterk Ondernemen 
Zelhem zit in een stroomversnelling. 
Beernink: ‘Afgelopen vrijdag zaten we bij 
elkaar bij notariskantoor Blankestijn om de 
stichting op te richten. Ondertussen zijn de 
bestuursleden heel hard bezig om het be-
nodigde startkapitaal bijeen te werven via 
sponsoring. We zijn er nog niet helemaal. 
Maar het is de bedoeling dat de stichting 
zichzelf kan bedruipen. De Rabobank maakt 
het gebaar dat we alleen de gebruikskosten 
hoeven te betalen. We zoeken nu alleen 
geld voor de eerste opstartkosten.’

Het mes snijdt met het initiatief aan twee 
kanten. ‘Enerzijds vullen we met dit initia-
tief een lege plek in Zelhem in. Het dorp 

krijgt straks in één keer twintig nieuwe on-
dernemers in het centrum. Het gaat niet ten 
koste van de bestaande initiatieven, we 
halen alleen de mensen uit hun zolderka-
mers en verbouwde garages.’ 

Samenwerken is een van de belangrijkste 
pijlers van de stichting. We hebben een 
tekstschrijver, iemand met een administra-
tiekantoor, een calculatie-adviesbureau, 
onze uitgeverij gaat er zich vestigen, een 
ICT-bedrijf en meerdere coaches. Het 
Klokhuis in Zelhem zorgt voor sociale sta-
geplekken. Atelier Mir uit Zelhem wil belan-
geloos haar kunst in de ontvangsthal han-
gen. Geweldig, zo veel enthousiasme!’

IJzersterk initiatief
Het initiatief voor de stichting komt van 
Jeroen Wopereis uit Ulft. Hij begon 
IJzersterk Ondernemen drie jaar geleden 
boven een bakkerszaak. Sinds deze zomer 
zit de stichting in het voormalige pand van 
de Rabobank in Gendringen. ‘Dat willen we 
hier in Zelhem ook van de grond tillen. Dat 
gaat ons lukken. Voor de prijs hoef je het 
niet te laten, 99,50 euro per werkplek per 
maand, inclusief koffie, thee, gas, water, 
licht, snel internet en vooral veel professio-
nele vakkennis.’

Wie het pand wil bezoeken, kan een af-
spraak maken met Maarten Beernink, 
0314-844521 of mailen naar:
maarten@ijzersterkondernemen.nl

Gemeente Bronckhorst krijgt eigen 
ondernemerscentrum

De volgende Breezz verschijnt op dinsdag 7 
oktober in weekblad Contact. Op deze pagina 
staat het nieuws van de Bedrijvenkring 
Bronckhorst (BKB) en de gemeente 
Bronckhorst. Leden van de BKB kunnen zelf 
nieuws aanleveren voor deze pagina die 
maandelijks verschijnt.

De deadline voor het aanleveren van kopij 
van de volgende editie is maandag 29 sep-
tember. Breezz is er voor ondernemers en 
door ondernemers. Schroom dus niet om 
nieuws aan te leveren en mail naar:
redactie@breezz.info

Volgende Breezz op 7 oktober
Colofon
Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

De gemeente Bronckhorst heeft in nauwe 
samenwerking met de bedrijvenkringen 
alle bedrijventerreinen in Bronckhorst on-
der de loep genomen. Samen met onder-
nemers en pandeigenaren is een knel- en 
aandachtspuntenanalyse per gebied ge-
maakt. Voor deze punten hebben we op-
lossingen bedacht, die zijn uitgewerkt in 
een ontwerp voor alle terreinen.
Tijdens een inloopmiddag half juni 2014 
presenteerden wij deze aan de lokale on-
dernemers, waarna iedereen tot half juli 
reacties kon indienen. De gemeente  heeft 
veel reacties ontvangen. Deze worden op 
dit moment gebundeld en verwerkt. Op 
grond daarvan bepaalt de gemeente in 
overleg met de bedrijvenkringen in de 
herfst van 2014 samen welke verbeterin-
gen en acties mogelijk en wenselijk zijn.
Hierna werken we (met de input) de plan-
nen verder uit en komt er eind 2014 een 
concreet ontwerp voor de revitalisering. 
Daarna vindt aanbesteding plaats. In 2015 
start de uitvoering en eind 2015 moet de 
revitalisering van alle bedrijventerreinen 
zijn afgerond.

Meld u aan voor het digitale panel 
‘Bronckhorst spreekt’! 
Het gemeentebestuur van Bronckhorst 
streeft samen met het bedrijfsleven naar 
een aantrekkelijk ondernemersklimaat in 
Bronckhorst.  Hiervoor overlegt de ge-
meente regelmatig met vertegenwoordi-
gers van de belangenverenigingen. Om 
een breed beeld te krijgen van wat er leeft 
onder ondernemers in Bronckhorst,  no-
digt de gemeente ondernemers ook uit om 
deel te nemen aan het digitale inwonerpa-
nel ‘Bronckhorst spreekt’. 

Bronckhorst spreekt
Bronckhorst spreekt is een digitaal inwo-
nerpanel. Circa 1.500 inwoners doen al 
mee en lieten de gemeente weten wat zij 
van bijvoorbeeld het groen- en wegenon-
derhoud en onze dienstverlening vinden. 
Met de resultaten kan het gemeentebe-
stuur maatregelen nemen om zaken te 
verbeteren. 

Vanaf nu is er ook een speciaal onderne-
mersdeel opgenomen in het panel. In het 
najaar van 2014 vindt de eerste online pei-
ling plaats onder ondernemers. Deze gaat 
over het draagvlak bij ondernemers en 
winkeliers voor het instellen van 
Parkmanagement op bedrijventerreinen 
en het oprichten van een Ondernemers-
fonds voor ondernemers en winkeliers in 
specifieke gebieden van Bronckhorst. Om 
hierover gedegen besluiten te kunnen ne-
men, is het belangrijk om te weten hoe 
ondernemers hierover denken. 

Doet u mee?
Wij roepen ondernemers in Bronckhorst 
op om zich aan te melden voor het panel 
via: www.bronckhorstspreekt.nl.

Deelname aan ‘Bronckhorst Spreekt’ is ui-
teraard gratis en anoniem. Onderzoek- & 
adviesbureau Moventem uit Hengelo (Gld) 
beheert het panel en voert de onderzoeken 
uit.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opne-
men met Bianca Tuenter en Luc Oonk van 
Moventem via tel. (0575) 84 58 27 of per 
e-mail: info@bronckhorstspreekt.nl. 

Stand van zaken revitalisering
bedrijventerreinen 

Het pand aan de Hummeloseweg 8 in 
Zelhem dat nu nog leeg staat en waar de 
deuren binnenkort weer open gaan als het 
aan de stichting ligt. (foto: IJzersterk 
Ondernemen)
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Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4  per maand kleurt u mee. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur kleurt
het leven. 
Al voor € 4 kleurt 
u mee.

Word donateur

juist nu!

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

Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

Wij verzorgen klein-
schalige, aangepaste 
vakanties voor ouderen 
en zoeken hiervoor 
vrijwilligers. 

Bel voor meer informatie: 
(0318) 48 51 83 
www.allegoedsvakanties.nl

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Kruisbergseweg 8 7255 AE  Tel. (0575) 46 22 44

Kelvinstraat 2 6902 PW  Tel. (0316) 52 35

Totaal 

kredietbedrag*

Looptijd in maanden Vaste debetrentevoet Jaarlijks 

kostenpercentage

Slottermijn Totaal te betalen bedrag Maandlast

 € 10.000 48 4,9% 4,9% € -    € 11.032  € 230 

 € 10.000 48 4,9% 4,9% € 2.500,00  € 11.264  € 183 

Het afl opend krediet wordt verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V te Schiphol Rijk (KvK nummer 

30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Herwers All-Inclusive geldig op nieuwe Nissan personenauto-orders van particulieren tot 

en met 30/09/2014. Jaarlijks kostenpercentage van 4,9% tot 60 maanden, geen maximaal te fi nancieren bedrag. De maximaal slottermijn is 

afhankelijk van de looptijd van de fi nanciering en is berekend op basis van de waarde van de auto (30% bij 36 maanden, 25% bij 48 maanden en 

10% bij 60 maanden fi nanciering). Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode is 7,9%  Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet 

Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.  Nissan Financial Services behoudt zich 

het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen.

GRATIS

5 JAAR

GRATIS

5 JAAR

GRATIS

5 JAAR

Uw kunstgebit verdient een erkend specialist

 T. 0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
 Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Reparaties snel en vakkundig uitgevoerd
óók in het weekend

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
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De Bronckhorster Uitdaging is een bedrijvennetwerk binnen de eigen gemeente 
die bemiddelt in menskracht (kennis, kunde en extra handen), in vraag en 
aanbod van materialen (allerlei spullen) en eventueel middelen (geld). Door 
op lokaal niveau maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren en te 
organiseren, draagt de Uitdaging bij aan een betere leefkwaliteit voor inwoners 
van de gemeente Bronckhorst.C
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Deze column wordt ondersteund door:

De nieuwe stal is volledig gericht op 
de toekomst. Naast duurzaamheid, 
koecomfort en arbeidsefficiëntie was 
ook de inpasbaarheid in de omgeving 
een belangrijk uitgangspunt. Het toe-
passen van de dubbele kap op de stal 
heeft er toe geleid dat zowel burger 
als boer geen hinder hoeft te onder-
vinden van de stal in het landschap. 
De stal bevat o.a.:

 200 ligplaatsen met biobedding en 
“topstrooisel”;

waardoor in het oog springende 
mestsilo overbodig is;

De families Bosschers en Berends la-
ten zowel collega veehouders alsme-
de de burger en buurtbewoner graag
het eindresultaat zien en hen de kans
te geven om te kijken waar kwali-
teitszuivelproducten haar oorsprong 
hebben liggen. In en om de stal zul-
len een twintigtal bedrijven tevens
laten zien wat de bijdrage is geweest
in het nieuwe melkveebedrijf. 

Verder zijn er melkrobots te zien en
er zijn robots die de loopruimte van
de koeien schoon houden. 

De families Bosschers en Berends he-
ten u van harte welkom op zaterdag
20 september van 10.00 uur – 16.00
uur. Verzocht wordt om niet in be-

-
deren is gedacht.

Open dag Melkveebedrijf 
’t Oostenenk

Zelhem - Op zaterdag 20 september organiseren de familie Berends 
en Bosschers tezamen met het Lely Center in Zelhem een opendag
op het melkveebedrijf aan de Dorpsstraat nummer 12 te Almen. Op
deze dag staat het beleven van de nieuwe melkveestal centraal. In het
werkgebied van het Lely Center in Zelhem staat het prachtige nieuwe
melkveebedrijf van de families Bosschers en Berends. Zij boeren geza-
menlijk  onder de naam “Melkveebedrijf ’t Oostenenk”.

In de zaal stonden ruim honderd 

Hierdoor kon een ieder in zijn ei-
gen tempo en eigen volgorde een 

-

kende merken, waren de kleinere, en 

distilleerderijen ook ruimschoots ver-
tegenwoordigd. Nieuw dit jaar was 

cadeau artikelen, boeken en andere 

Menig bezoeker heeft hier, met de 
decembermaand in het vooruitzicht, 
zijn verlanglijstje voor de Sint al sa-
mengesteld.  
De Nederlandse distilleerderij Zui-
dam gooide hoge ogen met hun col-

bewees Magdaleen Haverkamp van 
-

ciaal voor deze avond had ze een aan-

bonbons gecreëerd. Deze unieke bon-
bons vonden eveneens gretig aftrek 
onder de bezoekers.

-
rassing voor de vele liefhebbers, was 

-
-

teerd door de gebroeders Van Wees 

topniveau.

Ook een bijzondere nieuwkomer en 
mooie aanvulling op het bestaande 
assortiment, de ‘Glendronach 18 

-
ker fruit, kruidigheid, kaneel en ei-

goede prijs, kwaliteit verhouding. 

een interessante korting besteld wor-

die deze avond een bestelling plaats-
-

nen door Dhr. Biesemaat uit Vorden.

Ruim 100 whisky’s bij Whisky 
Trail Vorden

Vorden - Dat whisky nog steeds fors aan populariteit wint, dat was af-
gelopen vrijdag 12 september in de zaal van de Herberg overduidelijk. 
Slijterij & Wijnhandel Sander Pardijs organiseerde hier voor de derde 
keer een zeer geslaagde en goed bezochte ‘Whisky Trail’. Een groot 
aantal whisky liefhebbers liet zich graag meenemen op deze wonder-
baarlijke reis.

Sinds de oprichting op 21 maart dit 
jaar, heb ik samen met collega’s al 
verschillende stichtingen, verenigingen en 
maatschappelijke organisaties blij kunnen 
maken met de spullen die ons aangeboden 
zijn. Het geeft mij een goed gevoel dat wij 
dit via de Bronckhorster Uitdaging kunnen 
doen. 

Er zijn zó veel dingen die ergens ongebruikt 
liggen, waar bijvoorbeeld sportverenigingen, 
buurthuizen, scholen en stichtingen, die 
op het maatschappelijke vlak actief zijn, 
juist behoefte aan (kunnen) hebben. Dat 
kan variëren van meubilair tot serviesgoed 
en van rollen behang tot overgebleven 
relatiegeschenken. Té veel om op te 
noemen…! Ik hoop dat meer organisaties 
en bedrijven zich melden zodat ik nog 
meer goederen kan aanbieden. Dat maakt 
veel mensen blij! 

Oproep: we hebben al een behoorlijke 
lijst samengesteld, maar ik ben op zoek 
naar nóg meer verenigingen, stichtingen 
en maatschappelijke organisaties in de 
Gemeente Bronckhorst, die hulp en spullen 
kunnen gebruiken. Hebt u nog nooit een 
mail van mij ontvangen, dan vraag ik u hierbij 
om al uw contactgegevens te sturen naar 
t.peppelman@bronckhorsteruitdaging.nl  
(zoals: de naam van uw vereniging, stichting 
of maatschappelijke organisatie, het adres, 
telefoonnummer, naam contactpersoon en 
het e-mailadres). 

Als u via de Bronckhorster Uitdaging 
spullen wilt aanbieden, dan kunt u ook met 
mij contact opnemen. 

Én hebt u toevallig een vacature voor 
kantoorassistente of iets vergelijkbaars, dan 
stuur ik u heel graag mijn CV toe.

Spullenbank
Regio - Ik ben Tanja Peppelman en ik woon in 
Zelhem. De gemeente Bronckhorst heeft mij een 
werkervaringsplaats aangeboden. Dit betekent dat 
ik de Bronckhorster Uitdaging ondersteun. Ik ben 
coördinator van de Spullenbank, maar ook houd ik 
mij bezig met de PR. Ik heb het erg naar m’n zin en 
het geeft mij ook de mogelijkheid om te laten zien 
wat ik kan. Hoop dat het voor mij de kans om een 
leuke baan te vinden vergroot.

Belangstellenden van jong tot oud, 
kunnen tussen 12.00 en 17.00 uur 
vrijblijvend kennis maken met de 
golfsport door het volgen van een 
gratis proefles. Uiteraard onder bege-
leiding van professionals.
 
Vrije golfers
Ook vrije golfers worden tijdens de 
open dag van harte uitgenodigd om 
gratis 9 holes te lopen op één van de 
mooiste, meest uitdagende wedstrijd-

wordt u geïnformeerd over de aanbie-
dingen en lidmaatschapsvormen die 

via info@gczelle.nl. De eerste flight 

Golfsport 
Het leuke van golf is dat iedereen 

man of vrouw, ongeacht de handicap. 

graag op zondag 21 september.

Open dag Golfclub ‘t Zelle
Hengelo - Ook dit najaar stelt 
Golfclub ’t Zelle haar prachtige 
wedstrijdbanen en faciliteiten ter 
beschikking tijdens de open dag 
op zondag 21 september.

-

persoon, deelname bridgen én buffet 

Inschrijven en betalen bij de heer 

-

Vermeld uw naam en telefoonnum-
mer, naam partner en nummers 

Zeven rondes te spelen, spellen wor-
den door deelnemers geschud. Slui-
tingsdatum: zondag 21 september.

Uitslag competitie
De uitslag van de tweede competitie-
avond van donderdag 11 september. 

-

een gezellige avond waarin speldjes 
werden uitgereikt aan hen die enkele 
duizenden meesterpunten met spe-
len bij elkaar sprokkelden.

Nieuwe leden kunnen zich altijd via 
het bestuur aanmelden! Vooreerst 
tot donderdag 18 september bij Den 

-
lende manieren: via een mail naar 
bcbronkhorst@hotmail.nl of een sms 

niet!), of op de wedstrijddag bellen 
naar genoemd mobiel nummer.

Bridgenieuws uit Toldijk
Toldijk - Op 27 september zal de gezellige Kroegentocht, die Bridge-
club Bronkhorst jaarlijks organiseert, weer plaatsvinden in Hengelo. 
Opgave is nog mogelijk, iedereen is welkom.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl



Vanaf volgend jaar is de gemeente verantwoor-
delijk voor de uitvoering van een groot deel van 
de zorgtaken voor inwoners. Gebiedsteams 
en vrijwilligers gaan aan de slag. Voor hun 
werk hebben zij meer persoonsgegevens van 
inwoners nodig dan tot nu toe het geval was.
Hoe is dat geregeld? Het College Bescherming 
Persoonsgegevens wijst er al langer op dat 
veel gemeenten onvoldoende zijn voorbereid 
op het omgaan met grote hoeveelheden pri-
vacygevoelige gegevens. Dat gaat over het vei-
lig bewaren van persoonsgegevens op compu-
tersystemen en over de toegang tot persoons-
gegevens. Wie mag bijvoorbeeld medische, 
strafrechtelijke of financiële gegevens inzien?
Het bewaken van privacy zou de kern van 
beleid en uitvoering moeten zijn. Uit recent 
onderzoek blijkt dat lang niet alle gemeenten 
een privacy protocol hebben. Privacy lijkt eer-
der een sluitpost te zijn dan een uitgangspunt.
Dat stemt tot nadenken. Uitgangspunt is 
dat gegevens van een inwoner niet verder 
komen dan degenen die de informatie voor 
het uitoefenen van hun taak, het ondersteu-
nen van een inwoner, nodig hebben. Dat wil 

niet zeggen dat 
zij vrijuit met 
elke collega over 
een inwoner kun-
nen spreken of 
corresponderen. ‘Horen, zien en zwijgen’ is 
een belangrijk devies. Dat geldt ook voor de 
vrijwilliger. Die is niet beschermd door of 
gebonden aan beroepsgeheim of ambtseed.
Voor inwoners is het belangrijk dat zij over-
zien wat de gevolgen zijn van het verlenen 
van toestemming voor het delen van per-
soonsgegevens. Als een inwoner aangeeft dat 
zijn privacy in het geding is, is dat een les voor 
de gemeente of betrokken organisatie. Derge-
lijke problemen vragen om een professionele 
benadering met respect voor de inwoner.
Het invoeren van nieuwe wetgeving over de 
zorg vraagt eens te meer om duidelijke regels 
over het omgaan met privacy van inwoners.
D66 beschouwt privacy en bescherming van 
persoonsgegevens als een groot goed.

Fractie D66
Anneke Hacquebard

‘Horen, zien en zwijgen’

Contact met de Politiek

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

Wij mogen u feliciteren! Want u zorgt 
voor minder afval en scheidt het afval be-
ter dan verwacht. En daarom wil het col-
lege het vastrecht meer dan verdubbelen.
Weet u nog vorig jaar, voor de verkiezin-
gen? Toen wilde het college de kosten voor 
burgers voor het verwijderen van afval 
ook verhogen. Onder verkiezingsdruk is 
dit plan ingetrokken. Maar nu wil dezelfde 
CDA-wethouder Spekschoor opnieuw bur-
gers voor de kosten laten opdraaien. Wij 
van GroenLinks vinden dat niet kunnen.
Natuurlijk, de gemeente is verplicht alle kos-
ten voor afvalverwijdering door te bereke-
nen. Maar wat zijn die kosten? Als we samen 
minder afval produceren en het afval beter 
scheiden, dan gaan de kosten toch omlaag? 
Zou je denken. GroenLinks vindt dat mensen 
die minder afval produceren en beter schei-
den beloond moeten worden. Niet gestraft. 
En waarom moeten uw kosten volgens het 
college dan nu omhoog? Omdat wethouder 

Spekschoor voor 2013 t/m 2015 een con-
tract heeft afgesloten met Berkel Milieu, op 
basis van verkeerde aannames. De rekening 
die we samen betalen blijft gelijk, ondanks 
minder afval. Wiens fout is dat? Moeten 
bewoners, die zich beter gedragen dan het 
college had verwacht, daarvoor opdraaien? 
Nee, wat GroenLinks betreft is dat niet zorg-
zaam, werkzaam of duurzaam handelen!
GroenLinks heeft daarom op 10 september 
het initiatief genomen dat deze klucht van de 
afvalstoffenheffing geen hamerstuk van het 
college wordt, maar dat de raad eerst een po-
litieke uitspraak doet in de vergadering van 
oktober. Wordt vervolgd.

Michel Coenen

De klucht van de afvalstoffenheffing

Voor de Achterhoek heel gewoon en zo ziet 
het CDA Bronckhorst het ook het liefst. De 
deur staat bij ons altijd open voor een goed 
gesprek, over de politiek, belastingen, de 
zorg, onze afvalkosten en alles wat u en ons 
bezighoudt in Bronckhorst.
Zo komt het regelmatig voor dat inwoners 
van Bronckhorst zich bij CDA raadsleden 
thuis komen melden met een vraag, dat wij 
gevraagd of ongevraagd naar mensen, ver-
enigingen of bedrijven toegaan of dat wij ze 
uitnodigen in het fractieoverleg voor een ge-
sprek.

Dan ligt de oplossing voor 
een vraagstuk ineens voor 
het grijpen omdat wij 
mensen kunnen adviseren 
of snel kunnen verwijzen 
naar mensen met de juiste kennis, bijvoor-
beeld een wethouder, een ambtenaar of ie-
mand met specifieke ervaring.
Goede en tijdige communicatie, het aangaan 
van de dialoog, samen werken aan een prak-
tische oplossing voor uw probleem of aan het 
belang van Bronckhorst, vinden wij erg be-
langrijk. Ook om ons werk voor Bronckhorst 
optimaal te kunnen doen. 
Deze grondhouding willen wij ook herken-
nen in de gemeentelijke dienstverlening. 
Wenst u contact met CDA Bronckhorst ga dan 
naar www.bronckhorst.nl om te zien welke 
CDA raadsleden in woonplaats of buurt actief 
zijn. U kunt ook gewoon mailen of bellen met 
de CDA fractie voor een afspraak.
De koffie staat klaar!
06-51633740
j.rexwinkel@bronckhorst.nl
(Jannie Rexwinkel, secretaris fractie CDA 
Bronckhorst)

Kom maar achterom; zin in koffie?

Het buitengebied is, zoals u wellicht weet, aan 
het veranderen. De coalitie heeft aangegeven 
een balans te willen zoeken tussen de ont-
wikkelingen die plaatsvinden in het buiten-
gebied. Om deze balans te zoeken en te vin-
den is het naar ons idee ook van belang dat er 
gemotiveerd maatwerk kan worden geboden.
Volgens GBB betekent dit dat er waar mogelijk 
meer passende normen en regels gecreëerd 
moeten worden in plaats van standaard nor-
men en regels die veelal niet aansluiten op de 
werkelijke situatie. Het behouden en creëren 
van ontwikkelingsmogelijkheden voor zowel 
de agrariër als niet-agrariër binnen een goed 
woon- en leefklimaat staat hierbij centraal.
Daarbij komt dat er zich ook ontwikke-
lingen afspelen in bijvoorbeeld de zorg, 
waardoor we meer en meer voor elkaar 
en dicht bij elkaar moeten gaan zor-
gen. Mogelijkheden voor het bieden van 
maatwerk in de ruimtelijke ordening lig-
gen volgens ons daarbij in het verlengde.
GBB staat voor maatwerk waarbij uit kan 
worden gegaan van de werkelijke situatie 
met als basis een goed woon- en leefklimaat.
Tijden van verandering zijn ook tijden om te 
leren. Dat doen we graag samen met u.

Maatwerk in buitengebied

De PvdA wil natuurlijk graag mooi weer, en 
dat was er deze zomer! De Bronckhorster 
zwembaden waren deze zomer vaak goed 
gevuld.

En er was nieuws: Het Burgemeester Kruijff-
bad in Steenderen werd één weekend een 
filmlocatie met figuranten uit Steenderen en 
omgeving. Bij een paar mooie nazomerweken 
blijft Het Hessenbad in Keppel gewoon nog 
open. En tot slot: in het gemeentehuis vaak 
goed te horen hoe leuk het was in Het Elder-
ink. De Bronckhorster zwembaden zijn dit 
jaar geprivatiseerd. Bewoners, vrijwilligers en 
sponsors houden zo een zwembad met veel 
energie, lef en doorzettingsvermogen open. 

Hoe staat het er mee? De PvdA is altijd kri-
tisch als de gemeente afstand doet van be-
langrijke gemeenschappelijke voorzieningen, 
maar is blij dat het in dit eerste seizoen in 
grote lijnen goed gaat met onze zwembaden. 
We hopen dat het in de toekomst ook suc-
cesvol blijft. De PvdA zal dit met grote be-
langstelling blijven volgen, en wil bijdragen 
als er in de samenwerking met de gemeente 
problemen blijken.
Een goede nazomer gewenst!

Zwembadenzomer

In juni 2010 werd door de wethouders in 
de regio Achterhoek een besluit genomen 
om het aantal nieuw te bouwen woningen 
tot 2020 terug te brengen van 14.000 naar 
5.900. Het doel was om op de krimp van de 
bevolking te anticiperen. Voor de gemeente 
Bronkhorst betekende dit een aanwas van 
maximaal 385 woningen. Dit betrof in eerste 
instantie een kwantiteitsanalyse, nl. het te-
rugdringen van overtollige woningen en daar-
door het voorkomen van onnodige leegstand.
De VVD-fractie vindt het thans tijd worden 
om aandacht te besteden aan een kwali-
teitsanalyse, waarbij onder meer gedacht 
dient te worden aan eventuele sloop van 
oude(re) en/of overtallige woningen. De ont-
stane “gaten” zouden weer opgevuld kun-
nen worden door minder woningen terug 
te bouwen. Dit kan door het leveren van 
lokaal maatwerk, oftewel het uitsluitend 
bouwen conform de vraag. Denk daarbij 
aan starterswoningen, aangepaste wonin-
gen e.d. Ook zou er ruimte moeten komen 
om probleemgevallen, zoals bijvoorbeeld bij 
leegkomende winkelpanden, op te lossen.

Leegkomende gebou-
wen dient men wel te 
onderhouden of an-
ders te slopen. Verpau-
pering en verloedering 
dienen voorkomen te 
worden. Gebouwen 
met dicht getimmerde 
ramen doen in ernstige mate afbreuk aan 
een buurt en doet de omliggende gebouwen 
in waarde dalen. Binnen onze gemeente is 
al een aantal van deze locaties die aange-
pakt dient te worden. Hier ligt een taak voor 
de gemeente om dit proces te begeleiden.
Bij het tot stand komen van de woonvisie was 
er sprake van dat er een sloopfonds zou komen. 
Helaas is dit fonds indertijd niet gerealiseerd. 
Dit onderwerp dient naar onze mening op-
nieuw op de agenda te komen bij de Provincie 
en/of in Den Haag. Een taak voor ons college.
Bij de VVD-fractie staat de leefbaarheid in 
de gemeente Bronkhorst nog steeds hoog in 
het vaandel. Immers het devies: goed wonen, 
werken en recreëren binnen de gemeente 
Bronkhorst, dient geen afbreuk te lijden.

Regionale woonvisie
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Wat is dat toch Mindfulness? Je hebt 
er misschien over gehoord of gele-
zen en vraagt je af of het iets voor 
je is. In de Inleiding Mindfulness op 
30 september wordt uitgelegd wat 
er precies onder Mindfulness wordt 
verstaan, waar het vandaan komt 
en vooral wat het voor je kan bete-
kenen. De Inleiding Mindfulness is 
gratis. Wel graag aanmelden via ilse-
vandijk@demindfulnesszaak.nl. 
Het is mogelijk om daarna te star-
ten met een 8-weekse Mindfulness 
cursus op dinsdagavond 7 oktober 
of op woensdagochtend 15 oktober. 
Alle cursussen vinden plaats in het 
Kulturhus in Vorden. In de 8-weekse 
Mindfulness cursus leer je op een 
milde wijze om te gaan met emoties 
en gedachten waardoor je meer in 

het hier en nu kunt leven en minder 
zult piekeren. 

Mensen die al bekend zijn met Mind-
fulness kunnen meedoen aan de 
maandelijkse Mindfulnessgroep op 
elke eerste donderdag van de maand. 
Voor meer informatie en aanmelden 
ga naar www.demindfulnesszaak.nl 
of bel 06 44 53 88 02.

- Advertorial -

De Mindfulness Zaak
Vorden - Op dinsdag 30 septem-
ber gaat in het Kulturhus van 
Vorden het seizoen van De Mind-
fulness Zaak van start met een 
gratis Inleiding Mindfulness. In 
de weken daarna geeft Mindful-
ness trainster Ilse van Dijk twee 
Mindfulness cursussen en gaat 
zij verder met de Maandgroep 
Mindfulness.

Werkt de non
of werkt ze niet
Vindt ze werken fijn
of vindt ze het een ongerief

‘t Maakt voor haar niet zoveel uit

want ze blijft toch non-actief

J. Wagenvoort

Juist in de vredesweek is het een goed 
moment om hem te herdenken en 
Heiligen, want Pater Frans is in de 
ogen van velen een heilige omdat 
hij als herder trouw bleef aan zijn 
mensen, juist toen de oorlog en de 
ellende in Syrië met de dag erger en 
ondraaglijker werd. Hij stond sym-
bool voor wat men als thema voor de 
vredesweek hanteert: “Wapen je met 
Vrede”.  Hij had liefde en respect voor 
iedereen en handelde vanuit zijn ge-
loof, streefde naar verdraagzaamheid 
en bracht Moslims en Christenen met 
elkaar in gesprek. In deze speciale vie-
ring wil men symbolisch een vredes-
duif laten vliegen voor de Kinderen in 
Homs waar pater Frans ook zijn ener-
gie en zorg aan gaf. De collecte is be-
stemd zijn voor het project in Homs 
Syrië voor het Kinderhuis. De koren 
AmaZing en @seven zullen liederen 
zingen. Kerk is open vanaf 18.00 uur. 
Wie wil mag een witte roos meebren-
gen voor de bloemenhulde.

Benefietconcert
Op 28 september zal er een bijzonder 
benefietconcert worden verzorgd in 
de RK kerk in Vorden aan Het Jebbink 

8. Van 15.30- 17.00. Met optredens 
van een zeer gevarieerd gezelschap
aan professionele en semi professio-
nele artiesten uit de achterhoek zal
dit benefietconcert ter nagedachtenis
aan Frans van der Lugt worden vorm
gegeven. Klassiek, inheems, Achter-
hoeks en koren amusement, kortom
laat je verassen! Het concert begint
om 14.30 uur, de kerk is open vanaf
13.30 uur. Met beelden en video kunt
u kennis nemen van het leven en
werk van pater Frans van de Lugt. In
de pauze zal er koffie, thee en andere
drankjes worden geschonken met
wat lekkers. Alle opbrengsten zijn
voor hetzelfde doel het kinderhuis in
Homs.

Bijdrage leveren
Kunt u niet bij de dienst of het be-
nefietconcert aanwezig zijn en wilt
u toch een bijdrage geven? Dan 
kunt u uw bijdragen overmaken op 
MOV T.n.v. Kinderhuis Homs - Pater
Frans van de Lugt RABO Bank : NL
04 RABO 0322395100 – Zutphen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage en 
ondersteuning! Vragen en reacties:
m.temorsche@12apostelen.nl.

Herdenken, informeren, collecteren en danken

Herdenkingsdienst en benefiet-
concert Pater Frans van der Lugt
Ruurlo/Vorden - Op zaterdag 20 september vindt de Vredes Herden-
kingsdienst voor Pater Frans van der Lugt plaats in de Willibrordus-
kerk in Ruurlo (aanvang 19.00 uur). Deze dienst, aan het begin van
de Vredesweek (20-28 september), is een bijzondere viering voor een
bijzonder mens.

Vrijdagavond 26 september begint 
het Velhoeksfeest om 19.30 uur met 
een voorstelling van Toneelgroep 
Veldhoek. Onder leiding van regis-
seuse Ingrid Zieverink uit Ruurlo 
speelt de groep ‘Geef mien moar een 
boeren jong’. Het blijspel vertelt het 
verhaal van boer Bennie Buiskool, die 
op z’n 34ste nog steeds vrijgezel is. 
Hier moet verandering in komen. Hij 
wordt opgegeven voor het TV -pro-
gramma ‘Geef mij maar een boeren 
jong’ van de regionale zender RTV 
Veldhoek. Na de oproep van Bennie 
op TV hebben vele vrouwen hem een 
brief geschreven. 
Hij kiest drie kandidaten uit om veer-
tien dagen bij hem op de boerderij te 
komen werken. Niet iedereen vindt 
dat een goed idee. Bij de TV-opnamen 
gaat van alles mis, de presentator 
raakt hierdoor bijna overspannen. 
De vrouwen zijn er alle drie van 
overtuigd dat zijzelf degene zijn die 
in de toekomst op de boerderij zullen 
blijven. Ze worden steeds fanatieker 
en er ontstaat haat en nijd tussen de 
boerinnen. Boer Bennie kan niet be-
slissen, dit leidt tot grote spanningen 
en hilarische ontwikkelingen. Dat 
blijft tot het einde toe spannend! To-
neelgroep Veldhoek bestaat uit Mark 
Schoppers, Tom Mengers, Sandra te 
Veldhuis, Jori Groot Wassink, Wim 

Eggink, Chantal Muller, Ria Ankers-
mit, Mariël Bloemendal, Arno Eelder-
ink, Chantal Lusink, Marcel Bouw-
meester, Henk ten Arve, Gerrie Vis-
schers (souffleuse), Ingrid Zieverink 
(regisseuse) en Janet Klein Winkel Ja-
nine Dijkman (grime). Na afloop van 
het toneelspel speelt de band Duo 
Double L. 

Kermismiddag
Zaterdag 27 september begint de dag 
al weer vroeg. Om 10.00 uur vertrekt 
de optocht vanaf sportcomplex De 
Veldhoek met medewerking van 
muziekvereniging Sophia’s Lust uit 
Ruurlo met als eindpunt het feest-
terrein. Om 11.00 uur zal het eerste 
schot gelost worden bij het vogel-
schieten. Ook kan iedereen zijn of 
haar talenten laten zien bij het vo-
gelgooien, klepel- en schijfschieten. 
Voor de tieners is er een schietspel. 

Vanaf 13.30 uur starten er diverse 
volksspelen en wordt door Stich-
ting Jong en Actief Veldhoek het 
kinderfeest georganiseerd. De voor-
malige spelletjes zijn verdwenen. 
De stichting organiseert een soort 
activiteiten/kermismiddag voor de 
jeugd. Denk hierbij aan een spring-
kussen, een stormbaan, doeltrappen, 
schminken, zweefmolen en het rad 
van fortuin. Het zal een zeer veras-
sende middag worden met om 14.30 
uur een zogenaamd eindspel voor 
basisschoolleerlingen en pubers. Het 
middagprogramma wordt om 16.00 
uur afgesloten met het traditionele 
eindspel. Elk jaar weer een spektakel. 
’s Avonds speelt vanaf 20.30 uur de 
band Kaliber in feesttent. 

Voor meer informatie: 
www.veldhoeksfeest.nl.

Toneel, optocht volkspelen, kermismiddag en Kaliber

Frisse nieuwe inbreng Veldhoeksfeest
Veldhoek - De 94ste editie van het 
Veldhoeksfeest wordt vrijdag 26 
en zaterdag 27 september plaats 
gekenmerkt door traditionele 
vaste hoogtepunten en een frisse 
nieuwe inbreng. Het feestterrein 
voor het feest is te vinden aan de 
Kapersweg, achter de voormalige 
basisschool en naast het Vereni-
gingsgebouw in Veldhoek.

Het TV -programma ‘Geef mij maar een boeren jong’ van de regionale zender RTV Veld-
hoek staat dit jaar centraal in het toneelspel van Toneelgroep Veldhoek.

Donderdagavond 25 september 
wordt door Toneelgroep Linde het 
blijspel ‘Koestukken 7’ van Harm 
Dijkstra opgevoerd. De repetities 
zijn nog in volle gang. Het toneel-
stuk speelt zich af op de boerderij 
van de chaotische familie Scholten. 
Dat het niet altijd gemakkelijk is een 
huishouden draaiende te houden er-
vaart Anna Scholtens dagelijks. Een 
opstandige dochter, een zoon zonder 
fatsoen, een hulpbehoevende oma en 
een stugge oom werken hier dan ook 
niet echt aan mee. Anna heeft met 
deze types heel wat te stellen. Geluk-
kig krijgt Anna hulp, maar of ze zich 
hierin kan vinden moet nog blijken. 
De nieuwsgierige buurvrouw, de 
wijkverpleging en de alleswetende 
postbode zorgen er mede voor dat dit 
toneelstuk een waar spektakel wordt. 
Toneelgroep Linde staat onder leiding 
van regisseur Henk Broekgaarden en 
wordt gevormd door Berend Koning, 
Herbert Hulstijn, Bastiaan Meijerink, 

Joke ten Have, Janny Haaring, Mi-
chelle Meijerink, Marieke Tuinman, 
Dianne Mombarg, Frank Bouwmees-
ter, Marisca Hissink en Jannie Tuin-
man. De aanvang is om 19.30 uur.
Vrijdagavond 26 september zal er 
weer gestreden worden om het ko-
ningschap van Linde bij het vogel-
schieten. Onder de dames zal bij het 
vogelgooien worden gestreden om de 
titel van knuppelkoningin. Voor de 
jeugd is er jeugdvogelschieten. Na-
dien is er feest met de band ‘de Slep-
pers’ uit Ruurlo.

Zaterdag 27 september zal burge-
meester Aalderink van de gemeente 
Bronckhorst om 13.00 uur het feest 
officieel openen. Bij de opening zal 
het vaandel worden gezwaaid. Har-
monie Vorden zorgt voor de muzi-
kale omlijsting. Deze middag vinden 
de traditionele volks- en kinderspe-
len plaats. Zaterdagavond is het feest 
met de uit de jaren 80 en 90 van vo-
rige eeuw populaire showband Never 
Mind. 
Zie advertentie elders in Contact

Onder meer met fietstocht, toneel, vogelschieten en Never Mind

148ste Volksfeest Linde in aantocht
Linde - Voor de 148ste keer wordt 
van donderdag 25 tot en met za-
terdag 27 september het Volks-
feest Linde gevierd. De festivitei-
ten vinden plaats in de feesttent 
die bijna letterlijk onder de wie-
ken van de Lindesche Molen staat. 
Als aanloop op het feest kan men 
op 21 september deelnemen aan 
een fietstocht door de prachtige 
omgeving van Linde. De start is 
tussen 12.30 uur en 13.30 uur bij 
de Lindesche Molen.

Toneelgroep Linde (v.l.n.r.): Henk Broekgaarden (regisseur), Berend Koning, Herbert 
Hulstijn, Bastiaan Meijerink, Joke ten Have, Janny Haaring, Michelle Meijerink, Marieke 
Tuinman, Dianne Mombarg, Frank Bouwmeester, Marisca Hissink en Jannie Tuinman.

PV VORDEN
De jonge duiven waren in Troyes, 
450 kilometer afstand van Vor-
den. Snelheid 60 km/uur. Uitslag: 
1-8 Ashley Eykelkamp, 2-3-4-5-7-10 
Hans Hoksbergen, 6-9 Marc Tiemes-
sen.

De natourvlucht werd vervlogen 
vanuit Quievrain, 265 km. Snelheid 
66 km/uur. De winnaar wederom 
Ashley Eykelkamp. Uitslag: 1-2-4-8-9 
Ashley Eykelkamp, 3 Marc Tiemes-
sen, 5 Martijn Schuerink, 6-7 Hans 
Hoksbergen,10 Roy Schipper.

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD
De 74 duiven van 6 deelnemers 
werden zaterdag 13 september om 

12.30 uur gelost in Quievrain. Uit-
slag: 1-2-10-14-19-22-23-24-25 A.H.J. 
Peters, 3-4-5-7 R. Koers, 6-13-15-16-
21 E. Koers, 8-9-17-18 G. Duitshof, 11 
J. Teunissen, 12-20 S.E.J. Bergervoet.

De jonge duiven vlogen 13 septem-
ber vanuit Troyes. De 57 duiven van 
7 deelnemers werden om 11.10 uur 
gelost. Uitslag: 1-2-3-4-5-6-8-9-10 R. 
Koers, 7 E. Koers, 11 A.H.J. Peters.

Duivenberichten
Bronckhorst - Uitslagen van wed-
vluchten 13 september van PV 
Vorden en PV Steeds Sneller Hen-
gelo Gld.



gratis toegankelijk, wel dient u zich hiervoor op te ge-
ven. Aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten 
kan door te bellen naar VIT (0544)-820000 of te mailen 
naar info@vithulpbijmantelzorg.nl

UVV Hengelo
22 oktober: ouderenmiddag/slachtvisite Historische 
vereniging Noordijk. Aanvang 14.00 uur in Ons Huis. 
26 november: fancy-fair om 14.00 uur in Ons Huis. 
De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Activiteiten in woonzorgcentrum De Bleijke
Zie hiervoor de agenda SSWB.

Ontdekjeplekje
Welzijn Steenderen viert Burendag op vrijdag 26 sep-
tember. U bent van 15.30 tot 17.30 uur van harte wel-
kom in Het Anker te Steenderen voor een gezellige 
ontmoetingsmiddag onder het motto: ‘Ontdek je Plek-
je’. Ontmoeting tussen  nieuwe en oude inwoners van 
Bronckhorst West. Nederlanders, medelanders, jong, 
oud, roodharig of blond, iedereen is welkom. Een mid-
dag met koffie, thee, lekkernijen, quiz, kletsen, ont-
moeten, elkaar leren kennen. De hele middag is gratis. 
Meer informatie bij onze stichting en op de flyers.

De eer of de beker
Het wordt weer spannend. Want wie wint deze keer 
het dart en biljarttoernooi dat wordt gehouden op za-
terdag 27 september? Twee keer per jaar wordt er in 
de biljart en dartgroep gevochten om in de zomer de 
eer te verkrijgen en in de winter de beker in de wacht 
te slepen. U bent welkom zaterdag¬middag 27 sep-
tember in De Bongerd om te zien wie de overwinnaar 
is en zich een half jaar de beste mag noemen. Tevens 
ziet u dan hoe gezellig het is en kunt u zich aanmel-
den als nieuw lid om ook een balletje te stoten en/of 
en pijltje te werpen. Opgeven eerder kan ook al. Daan 
van der Kolk is uw contactpersoon 0575-452012, of Jan 
Sterkeboer 0575-451971. We zien u graag.

Alvast in de agenda
Alzheimer Nederland verzorgt in overleg met Stich-
ting Welzijn Steenderen op 22 oktober een interes-
sante voorlichtingsbijeenkomst over het onderwerp 
dementie. Diverse punten komen aan de orde. Toe-
gang is vrij. In artikel in een van de latere edities vindt 
u meer informatie.

Open tafel
Elke woensdag is er in De Bongerd de Open Tafel voor 
iedereen die eens een keer niet wil koken of een keer 
samen met anderen de maaltijd wil nuttigen. De maal-
tijd is om 12.00 uur en er wordt gekookt door vrijwil-
ligers. De vrijwilligers rouleren, het menu is telkens 
anders, maar gasten aan tafel zijn vaak dezelfde. U 
kunt ook eenmalig komen eten. Lijkt het u leuk een 
keer mee te eten? Wilt u het eens uitproberen? Neem 
dan contact op met Janny Wieggers, tel. 0575-452538 
en bespreek de mogelijkheden.

Meer .....
Natuurlijk heeft Welzijn Steenderen nog veel meer 
activiteiten in de aanbieding. Wilt u hierover meer 
informatie bel dan met Stichting Welzijn Steenderen 
0575-450029 of met Gerrie Gal, tel. 0575-452270.

(H)erken eenzaamheid en handel op tijd. 

Landelijke week tegen eenzaamheid: 
25 september tot en met 4 oktober.
Voorkom eenzaamheid. Wat u zelf kunt doen:

 betere contacten hebben dan met een negatieve.

 Zo versterkt u ook meteen uw eigen netwerk.

toe als u echt even de tijd neemt voor iemand.

niet eenzaam voelt.

contacten wilt? Bedenk dan dat u lang niet de 
enige bent.

op met Stichting Welzijn Vorden, voor informatie 
en advies op het gebied van activiteiten.

 Zoek steun bij Stichting Welzijn Vorden.
-

sen kennen. 

langere tijd, ga dan op zoek naar een maatje. 
 Neem contact op met Stichting Welzijn Vorden.

Stichting Welzijn Vorden zoekt vrijwilligers 
voor Bezoek en Oppas Service (BOS)
Ook een mantelzorger moet wel eens boodschappen
doen of wil naar de kapper, lid worden van een hobby-
club, of eens een avondje uit. Maar wat te doen als je
voor iemand zorgt, die niet alleen thuis kan blijven?
Via Stichting Welzijn Vorden kan een (geschoolde) vrij-
williger van de Bezoek en Oppas Service (BOS) geregeld
worden. Deze vrijwilliger zorgt dat ook een gehandi-
capte, chronisch zieke of dementerende achterblijver
een gezellige middag of avond heeft. Er wordt zo mo-
gelijk gezorgd voor een vaste vrijwilliger, die maximaal
een dagdeel per week de mantelzorger thuis kan ver-
vangen. In een gesprek kan men persoonlijke wensen
aangeven. Wie regelmatig een paar uurtjes, ochtend,
middag of avond beschikbaar heeft en graag iets wil
doen voor een ander, kan zich aanmelden als vrijwil-
liger, zodat mensen met een zieke of dementerende
partner met een gerust hart even de deur uit kunnen.
Ook voor alleenstaanden en mensen die zich alleen of
eenzaam voelen, kan een vrijwilliger worden ingezet.
Deze aangeboden hulp is gratis en kan eenmalig wor-
den aangeboden, maar ook voor langere tijd. Aan vrij-
willigers worden cursusmogelijkheden en structureel
overleg aangeboden. Volgens afspraak worden onkos-
ten vergoed. De groep BOS vrijwilligers is een enthou-
siaste groep vrijwilligers, die aangestuurd wordt door
een coördinator. Herkent u zich in deze oproep? Wilt u
de bestaande groep BOS vrijwilligers komen versterken?
Dan zien wij uw reacties gaarne tegemoet. Voor vragen,
informatie of aanmelding: Stichting Welzijn Vorden.
Welzijnsadviseur Wilma Berns, telefoon 0575 - 55 34 05
(maandag tot en met donderdag) w.berns@sswb.nl 
W. Sanders, coördinator BOS, telefoon 0575 - 55 37 36.  
wsanders@kpnmail.nl

Weet u al wat u kunt of wilt gaan  
ondernemen na de zomervakantie?
Activiteiten, cursussen en workshops. 

gaan bridgen of wilt u meer ervaring in het bridgen?
Bij voldoende belangstelling start eind september,
begin oktober een cursus bridgen voor beginners en
voor gevorderden.
Of wilt u mee gaan doen aan andere activiteiten? In
september/oktober starten al onze gebruikelijke acti-
viteiten weer, o.a. koersbal en rummikub, stijldansen,
schilder- en tekencursus, de hobbyclub, bewegings-
activiteiten en andere spelvormen.
Of benieuwd naar de iPad-cursus? Ook de iPad-cursus,
voor beginners, gaat van start in september. De moge-
lijkheid blijft bestaan om zich voor de volgende cursus
in oktober op te geven. U kunt zich vanaf nu opgeven
voor een van deze activiteiten of cursussen.  
Of heeft u zelf ideeën of wensen voor het opstarten van een
activiteit of cursus? Denkt u een leuke workshop of cursus te
kunnen geven waarbij u uw talent, vaardigheid of professie,
vrijwillig, wilt inzetten? Laat het ons gerust weten. 
Voor verdere informatie en aanmelding kunt u terecht bij
Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405.

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

Data Activiteit Plaats Tijd
17-09 ANBO Hengelo/Steenderen: De Senioras Den Bremer, Toldijk 14.00 uur
17-09 SWSteenderen: bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18-09 Bejaardenkring Vorden: div. onderwerpen Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
20-09 ANBO Zelhem: rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 06-27594051
20-09 ANBO Vorden: rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-550806
20-09 Activiteitencom. De Bleijke: Rita Oldenhave De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
21-09 VIT mantelzorgsalon: somberheid Langeler, Hengelo 13.45 uur
23-09 SWZelhem/GGNet: geheugenspreekuur Oranjehof, Zelhem 10.00 uur
24-09 ANBO Hengelo/Steenderen: fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
26-09 SWSteenderen: burendag, ontdek je plekje Het Anker, Steenderen 15.30 uur
27-09 Vrijw. Prot. Kerken: ontspanningsmiddag Het Anker, Steenderen 14.00 uur
27-09 SWSteenderen: biljarttoernooi De Bongerd, Steenderen
01-10 Ons Contact: film oud Steenderen Heezen, Steenderen 14.30 uur
02-10 SWZelhem/NVVS: spreeku. gehoorproblemen Oranjehof, Zelhem 10.00 uur
02-10 Bejaardenkring Vorden: diverse onderwerpen Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
05-10 De Bleijke: Mannenkoor Mengelmoes De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
07-10 De Bleijke: harmonicagroep Ruurlo De Bleijke, Hengelo 19,00 uur
08-10 SWSteenderen: kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
09-10 SWVorden/NVVS: spreeku. Gehoorproblemen Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
11-10 SWVorden: Repaircafé Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
12-10 Geloofsgemeenschap Steenderen:
 afsluiting jubileumjaar Steenderen
15-10 SWSteenderen: bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
16-10 Bejaardenkring Vorden: diverse onderwerpen Dorpscentrum Vorden 14.15 uur

De Stichting Vrijwillige Schulddienstver-
lening Bronckhorst helpt mensen die in 
financiële problemen zitten. Goed opge-
leide maatjes ondersteunen en helpen in 
het voorkomen en oplossen van financi-
ele (schuld)problematiek van burgers. U 
bereikt de coördinator van schuldhulpmaatje Bronckhorst rechtstreeks op 
telefoonnr. 06-83039005, maar u kunt ook terecht bij de welzijnsadviseur van 
de plaatselijke welzijnsstichting die u verder de weg wijst. Hebt u financiële 

Geheugenspreekuur in Zelhem
Dinsdag 23 september is er van 10.00 tot 11.00 uur een geheugenspreekuur in 
de Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 in Zelhem. Het geheugenspreekuur is 
voor iedereen die vragen of twijfels heeft over het geheugen of aanverwante 
klachten zoals piekeren en concentratieproblemen. Ook partners, kinderen 
of naasten zijn welkom als ze vragen hebben over de omgang met iemand 
met geheugenklachten. Aanmelden mag maar het hoeft niet. U kunt ook 
gewoon binnenlopen in de Oranjehof. Een bezoek aan het geheugenspreekuur 
is gratis en u kunt er zonder verwijzing terecht.

Bekend in Vorden, nieuw in Zelhem
Het inloopspreekuur voor mensen met hoorproblemen. Elke 2e donderdag-
morgen van de maand houden vrijwilligers van de Nederlandse Vereniging 
Voor Slechthorenden, in samenwerking met Stichting Welzijn Vorden, en nu 
ook Stichting welzijn Zelhem een inloopspreekuur voor mensen met hoor-
problemen. Wat betekent het voor u en uw omgeving om hoorproblemen te 
hebben? Dit kan o.a. zijn: slechthorendheid, draaiduizeligheid (Ménière) en 
oorsuizen (tinnitus). U wordt persoonlijk te woord gestaan door ervaringsdes-
kundigen die begrijpen wat het voor u betekent om problemen te hebben met 
uw gehoor. Zij geven u graag advies hoe om te gaan met uw gehooraandoening. 
Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn er ervaringsdeskundigen waar u gratis, vrijblij-
vend en zonder afspraak met al uw vragen terecht kunt. U kunt de spreekuren 
vinden bij Welzijn Vorden, zij-ingang van het Dorpscentrum aan de Raadhuis-
straat nr.6, en bij Welzijn Zelhem in de Oranjehof aan de Beatrixstraat. 
Voor informatie kan men terecht bij: ouderenzorgSH.vorden@nvvs.nl of 
w.berns@sswb.nl (Vorden) p.tiggeloven@sswb.nl (Zelhem). Natuurlijk kunt u 
ook naar de welzijnstichtingen bellen. De gegevens staan boven aan deze pagina.

Mantelzorgsalon
Dinsdag 21 september ‘Hoe hou ik de somberheid buiten de deur?’ Als u voor 
een zieke, dementerende of gehandicapte in uw directe omgeving zorgt, dan 
bent u mantelzorger. Dit kan veel voldoening geven, maar u ook wel eens te-
veel worden. Gevoelens van verdriet en somberheid kunnen daarbij opspelen. 
Marloes Bannink, preventie medewerkster van GGNet reikt u handvatten en 
tips aan hoe u de somberheid buiten de deur kunt houden. Locatie: Party-
centrum Langeler, Spalstraat 5, 7255 AA Hengelo. Zaal open vanaf 13.30 uur.         
Programma: 13.45-15.00 uur. Deelnemen? De mantelzorgbijeenkomsten zijn  

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

Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker

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

Tel.: 06-10687320

E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Website: www.sswb.nl

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

Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen

Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tot en met donder-

dag van 9.00 tot 10.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak

Tel. 0575-450029.

E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl

Website: www.welzijnsteenderen.nl

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

tel: 0314-380232.

Bereikbaarheid kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, 

donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.

Esther Staal, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 

uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

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

tel: 0575-465281, mobiel: 06-10727474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 

vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden:
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. 

Tel. 0575-553405 of 06-22929630

Wilma Berns, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 

9.00 tot 11.00 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: w.berns@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

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

Tel. 0314-622074 of 06-13280466.

Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 10.00 uur

Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 

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

Inloopspreekuur Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 

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

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Website: www.welzijnzelhem.nl
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zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Junior Sales Engineer m/v

Wil je werken in een klein team op het gebied van 
engineering en sales?

Functieomschrijving
Als Junior Sales Engineer ben je werkzaam in een klein, 

dynamisch en flexibele organisatie en heb je voorna-

melijk contact met collega’s, klanten en leveranciers. Je 

houdt je bezig met ondersteuning en een stuk verkoop 

van projecten waarbij de werkzaamheden bestaan uit 

het voorbereiden en uitwerken van offertes, uitwerken 

en beantwoorden van vragen, beheren en uitwerken van 

verkoopdocumentatie, administratieve afhandelingen en 

ondersteuning op het gebied van engineering.

Productiemedewerker plus m/v

Ben jij productiemedewerker die door wil groeien?

Functieomschrijving
In deze functie werk je 100% mee op de werkvloer. 

Echter kun je wel doorgroeien naar een productiemede-

werker die een voortrekkersrol gaat vervullen. Je werkt 

met zowel Nederlandse als met Poolse medewerkers die 

binnen de organisatie allemaal een eigen taak hebben. 

Als productiemedewerker wordt er van je verwacht dat je 

op diverse plekken ingezet kan worden.

Medewerker wasstraat m/v

Ben jij op oproepbasis beschikbaar en ben je een 
echte aanpakker?

Functieomschrijving
Voor één van onze opdrachtgevers in de regio Holten 

zijn wij met regelmaat op zoek naar oproepkrachten. De 

werkzaamheden bestaan uit het wassen en poetsen van 

vrachtwagens in een wasstraat. Voor dit werk moet je 

een echte aanpakker zijn, en niet bang zijn om de han-

den uit de mouwen te steken. De uren variëren van 8 uur 

per week tot 40 uren per week.

Oproepkracht m/v

Ben jij op oproepbasis beschikbaar voor diverse 
soorten werk?

Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Lochem/Zutphen 

zijn wij op zoek naar oproepkrachten. De werkzaamhe-

den kunnen heel divers van aard zijn. Zoals magazijn-

werk, productiewerk, vrachtwagens wassen, assiste-

ren bij grondwerkzaamheden, verhuiswerkzaamheden, 

horecawerkzaamheden, schoonmaakwerk etc. De uren 

variëren van 8 uur per week tot 40 uren per week.

Bouwopruimer M/V

Ben jij een echte aanpakker met VCA?

Functieomschrijving
In deze functie ben je samen met 

2 andere collega’s verantwoordelijk 

voor het netjes houden van de bouw. 

Ook ben je verantwoordelijk voor het 

plaatsen van afzettingen en spring je 

bij daar waar het nodig is.

Herfstklaar
Maak je tuin

www.jandewinkel.nl

JAN de WINKEL Brummen
Eerbeekseweg 19
6971 LB Brummen

T 0575-561498

JAN de WINKEL Hengelo
Zelhemseweg 22a

7255 PT Hengelo (gld)
T 0575-441688

Viking GE 105 hakselaar
 € 329,00 (incl. btw)

 Van: € 244,00 (incl. btw)
 Voor € 199,00 (incl btw)

Stihl MS 170 (30 cm.)
 Van: € 244,00 (incl. btw)
 Voor € 224,00 (incl btw)

Stihl MSE 170 C-BQ

Viking GE 250S hakselaar
 Van: € 499,00 (incl. btw)
 Voor € 449,00 (incl btw)

Diverse bladblazers en zuighakselaars
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Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soor-
ten dubbel staafmatten, sierhekwerken, 
poorten en nog veel meer!

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten omheiningen, afrasteringen, 
schuttingen en nog veel meer!

Verkoop van diverse merken, nieuwe en 
gebruikte aanhangwagens, paardentrai-
lers, veetrailers.
Reparatie van alle merken trailers

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

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

Jacket & Sons

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

2014

Programma voor het 148ste Volksfeest Linde
ZONDAG 21 SEPTEMBER
Fietstocht. Start tussen 12.30 uur en 13.30 uur bij de Lindesche Molen. 
De kosten: kinderen tot 16 jaar gratis, 16 jaar en ouder € 3,- p.p. 
Prijsuitreiking is na afloop.

DONDERDAG 25 SEPTEMBER
Toneelavond, aanvang 19.30 uur
De toneelgroep uit Linde zal u deze avond vermaken met het toneelstuk:
‘Koestukken 7’. In de pauze is er een grote verloting met de mooiste
prijzen en speciaal voor de kleinsten is er een grabbelton. Entree: € 7,- p.p.

VRIJDAG 26 SEPTEMBER
Vogelschieten voor dames en heren (vanaf 18 jaar) en speciaal voor de 
dames alleen ‘Vogelgooien’. Deelname voor het vogelschieten is € 5,- p.p. 
en voor het vogelgooien € 3,- p.p. Voor het vogelschieten voor de jeugd is 
de deelname € 0,50 p.p. Live muziek van ‘De Sleppers’!
Aanvang 19.30 uur. Inschrijven vanaf 19.00 uur!!

ZATERDAG 27 SEPTEMBER
‘s middags 13.00 uur
Opening volks- en kinderspelen door een vertegenwoordiger van de gemeente
Bronckhorst. Met o.a. dogkar rijden, schietsporten, kegelbaan, sjoelbakken,
ballero, gaveldarten, etc. Met leuke middag vullende kinderspelen. 
Kosten deelname volksspelen € 1,00 per deelname. Kinderspelen zijn gratis.
MEDEDELING: Van zaterdag 9.00 uur tot zondag 13.00 uur is de Lindeseweg 
voor al het doorgaande verkeer tussen Het Stapelbroek en de Vosheuvelweg 
afgesloten.

Zaterdagavond 19.30 uur
Grandioze feestavond m.m.v.:  ‘Never Mind Revival’
Entree: € 10,- p.p. Vóór 21.00 uur binnen: 5 consumptiemunteten gratis! 
i.v.m. drank- en horecawetgeving kan om legitimatie gevraagd worden.

www.lindesefeest.nl 


