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Deze week
Mooi afsluitend 
benefietconcert 
voor ‘In Homs’

Sportieve strijd 
tijdens volks- en 
kinderspelen

Dash sluit eerste 
uitwedstrijd 
winnend af

Vorden 1 
presteert 
maximaal

Jubileumjaar Jong 
Gelre Vorden-
Warnsveld

Badminton-
vereninging Flash 
50 jaar
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De geschiedenis van het Lindese 
vaandelhulde gaat terug naar 1866. 
Herbert Hulstijn had zaterdagmiddag 
de eer om dit jaar onder de klanken 
van de ‘Koekoekwals’ in de imposan-
te feesttent te vendelen. Het vaandel, 
een replica, is fors van gewicht. Het 
kostte Hulstijn dan ook zichtbaar de 
nodige kracht en concentratie. De 
vendelhulde is een uitbeelding van 
een strijd tussen goed en kwaad. Er 
zijn folkloristen geweest die in de 
vendeldemonstratie van schutterijen 
niets anders zagen dan louter eerbe-
toon aan de pastoor. 

In Linde is dat puur voor het nieuwe 
Koningspaar dat sinds vrijdagavond 
een jaar lang wordt gevormd door 
Marco Arfman en Berdie Tolkamp. 
Wethouder Arno Spekschoor van de 
gemeente Bronckhorst roemde zater-
dag tijdens zijn welkomstwoord aan 
de Lindenaren de participatie binnen 
de gemeenschap. “Die brengen jul-
lie dagelijks in de praktijk. Er voor 
elkaar zijn is hier eigenlijk vanzelf-
sprekend.” Ook zongen de Lindena-
ren onder muzikale begeleiding van 
Harmonie Vorden het eerste en zesde 
complet van het Wilhelmus.

Huldiging
Jan Roeterdink werd donderdag-
avond gehuldigd omdat hij maar 
liefst vijftig jaar deel uitmaakt van 
commissie Vereniging Volksfeest Lin-

de. Uit handen van voorzitter Henk 
Sleumer ontving Roeterdink een 
klok met inscriptie en een dinerbon 
en zijn vrouw Joke een mooi boeket 
bloemen.

Marco Arfman nieuwe koning en Berdie Tolkamp knuppelkoningin

Volksfeest Linde omgeven door vaste tradities

Linde - Het behoort tot een van de oudste, zo niet het oudste Volks-
feest in de regio: Volksfeest Linde. Het Vordense buurtschap vierde af-
gelopen week van donderdag tot en met zaterdag haar 148e editie. En 
die wordt omgeven door een aantal tradities die toch wel uniek zijn. 
Want waar wordt de kroon en de sjerp persoonlijk doorgegeven door 
de oude koning en koningin aan de nieuwe en wordt het ‘vaandel’ 
gezwaaid ter ere van het nieuwe Koningspaar? Ja, veelal in katholieke 
enclaves tijdens de ‘schuttersfeesten’. Maar niet tijdens traditionele 
‘volksfeesten’ in van oorsprong protestantse gemeenschappen.

De nieuwe koning en knuppelkoningin samen met de voorzitter Henk Sleumer van de 
Vereniging Volksfeest Linde en wethouder Arno Spekschoor.

Jan Roeterdink (midden) werd gehuldigd voor zijn 50 jarig commissie Vereniging Volks-
feest Linde.

Herbert Hulstijn met het vaandel die hij zaterdagmiddag zwaaide.

De voorbereidingen hebben jaren in 
beslag genomen maar nu is het dan 
zover. De parkeerdrukte aan de Ei-
kenlaan zal door de aanleg van het 

parkeerterrein sterk afnemen wat 
de verkeersveiligheid weer ten goede 
komt. Diverse partijen hebben zich 
ingezet om dit project uiteindelijk te 

kunnen realiseren: gemeente Bronck-
horst, Kranenburgs Belang, school De 
Kraanvogel en s.v. Ratti. Daarnaast 
hebben onderstaande organisaties 
een financiële bijdrage geleverd: 
Stichting Veilingcommissie Vorden, 
Het Oranje Fonds en het Rabo Coöpe-
ratiefonds. 

De werkzaamheden vorderen gestaag 
en zullen binnen een aantal weken 
worden afgerond met het herplaat-
sen van de ballenvanger. Aansluitend 
zal het parkeerterrein op een speciaal 
moment officieel in gebruik worden 
genomen.

Aanleg parkeerterrein s.v. Ratti begonnen

Kranenburg - Vorige week is Fa. A. Beeftink & Zn begonnen met de 
eerste grondwerkzaamheden. Het parkeerterrein biedt straks plaats 
aan 30 auto’s. Door het aanleggen van een voetpad wordt het parkeer-
terrein verbonden met school De Kraanvogel, tevens wordt het terrein 
geschikt gemaakt voor het organiseren van evenementen.

Volg en like ons 
ook op Facebook:

       ContactAchterhoekh k

www.facebook.com/baaksekermis



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 geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer af 
te halen bij het kantoor van opgave bij Weevers. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes 
kunnen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

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.

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

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
04 - 05 oktober: J.J. de Kruif, Vorden, 0575-553372.
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
Zondag 5 oktober gezamenlijke dienst 
in de Gereformeerde kerk: 
10.00 uur: ds. J. Kool, viering Heilig Avondmaal.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 5 oktober: 10.00 uur: Ds. T. Wiersum.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 5 oktober: 10.00 uur: Oecumenische viering, 
vg. M. Peters, pastoraal werker.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 4 oktober: 18.30 uur: Eucharistieviering, 
vg. pastoor F. Hogenelst.

Weekenddiensten

Wiskunde en/of schei-

kunde moeilijk? Ik help jou

graag! Bijlesdocent M. te 

Riele. tel.0575-551140 of 06-

54764761.

Dagmenu’s 1 t/m 7 oktober

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

Woensdag 1 oktober
Mosterdsoep/spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen 
en rauwkostsalade

Donderdag 2 oktober
Zuurkool ovenschotel met ananas en gehakt, verse worst en jus/ 
tiramisu met slagroom

Vrijdag 3 oktober
Frittatten suppe, bouillon met flensjes/vislasagne met spinazie 
en rauwkostsalade en Parmezaanse kaas

Zaterdag 4 oktober (alleen afhalen of bezorgen)
Spare ribs de Rotonde met zigeunersaus, frieten en rauwkost-
salade/ijs met slagroom

Maandag 6 oktober
Gesloten

Dinsdag 7 oktober
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs met slagroom

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

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

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

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

51 60 15 16.

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

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

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

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

Wij verheugen ons op uw komst!

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

Cadeautip?  Een financiële bijdrage voor onze vereniging.

TE HUUR: Winkelruimte te

huur. 220m2 aan de 

St. Janstraat 4 Keijenborg.

Aantrekkelijke huurprijs.

 Interesse? Neem dan contact

op met E. Bergervoet, tele-

foonnummer 06-51437969.

Te huur: 1 grote (220 pp zit)

en 4 kleine (4 - 16 pp zit) mul-

tifunctionele zalen in Centrum

de Brink. Geschikt voor oa 

concerten, feesten, vergade-

ringen, beurzen, bedrijfsbij-

eenkomsten). Catering moge-

lijk. Bel 06 10644761 of kijk op

www.sdbz.nl

Altijd al in Lichtenvoorde willen

wonen? Kom naar ons huis

kijken. Wij doen mee aan de

Open Huizendag op 4 oktober

van 11 tot 16 uur. Mars 7KRINGLOOP 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



OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR
Ontdek je eigen OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

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

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

Alleen op afspraak.

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 6 oktober 2014

kuipkist voordeel !!!!!!
(groot in gekocht extra voordelig)                                                                                                                                       

                             
elstar appelen  2.5 kg. € 2.49
giezer wilderman 
stoofperen  2.5 kig € 2.49
De lekkerste ...
navel sinaasappelen  2 kilo € 3.99

deze week als maaltijd 

ovenschoteltje groenteman 
+ GRATIS bakje rauwkost p.p  € 6.98 

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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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

100 gram boterhamworst + 
100 gram snijworst

samen 219

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Malse 
kogelbiefstuk

7503 stuks á 
125 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Rookworst

ELKE 2E GRATIS

SPECIAL

Gevulde 
kippendij

175
100 gram

MAALTIJD IDEE

Stamppotten
diverse 
soorten

350
500 gram

“Fijne herinneringen geven ons kracht”

Verdrietig, maar dankbaar voor de liefde en 
zorg, waarmee zij ons heeft omringd, laten wij 
u weten dat in ons bijzijn is ingeslapen onze 
lieve moeder, schoonmoeder, trotse oma en  
overgrootmoeder

Annie Heuveling-Tigchelovend
Anna Maria

Echtgenote van Aloys Heuveling
in herinnering 1984

Baak,  Vorden,
25 oktober 1922 25 september 2014

Ans Heuveling
   Anne & Frank, Nienke
   Rudolph
   Floris

José Heuveling

Erna & Bert Koning-Heuveling
   Michiel
   Thijs
   Lian

Correspondentieadres:  
José Heuveling
Addinkhof 3
7251 VE Vorden
   
De herinneringsdienst zal worden gehouden op 
dinsdag 30 september 2014 om 19.00 uur in de 
Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 te Vorden.
Na de dienst is er gelegenheid tot afscheid  
nemen en condoleren in het naastgelegen 
rouwcentrum.

De crematie zal in kleine kring plaatsvinden.

Onze lieve kleurrijke overbuurvrouw,

mw. Herntje 
Bargeman-Maandag

is helaas niet meer onder ons.
Wat zullen wij haar missen.

Tot de laatste dag druk met alles om haar heen, in 
het bijzonder met haar man, buurman Hendrik. 
Tot de laatste dag druk met haar huishouden en 
siertuin. Oud Nederlands kampioene wol spinnen.

De overburen: Gerlof en Petra vd Velde
 Martin Langwerden en 
 Marlou vd Velde

“De Nieuwe Vos”
Lankhorsterstraat 5  Wichmond

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.

Unathi Cele

Met z'n tweetjes vertrokken

naar Zuid-Afrika,

met z'n drietjes thuisgekomen

op 18 september 2014.

Trots en dolblij zijn wij

met onze lieve dochter

Geboren te Durban op 7 juni 2013

Geert & Wendy 

Groot Nuelend-Nijland

Het Jebbink 37

7251 BJ Vorden



Ratti begon uitstekend aan de wedstrijd, 
in de 2de minuut schoof Wouter Gudde 
de bal beheerst langs de keeper van GSV. 
In het restant van de eerste helft ging 
het spel op en neer zonder dat dit grote 
kansen opleverde. Kort voor rust wist 
Ratti toch de score te verdubbelen. Wil-
lem Wisselink zorgde met een fraaie ac-
tie voor een comfortabele 0-2 ruststand.
Na rust werd snel duidelijk dat GSV zich 
nog niet bij een nederlaag had neerge-
legd. De ploeg uit Geesteren zette volop 

druk naar voren wat resulteerde in en-
kele uitstekende kansen. Bram Klein 
Hanenveld wist zijn doel echter schoon 
te houden. Toen Robert Ruiterkamp een 
kwartier voor tijd de 0-3 op het score-
bord zette was de wedstrijd gespeeld. 
Ratti kon de wedstrijd rustig uitspelen 
en liep door doelpunten van Koen Klein 
Heerenbrink en wederom Wouter Gud-
de uit naar een ruime 0-5 zege. Volgende 
week komen de heren van HSC ‘21 op 
bezoek op Sportpark De Eik.

Ratti verslaat GSV ‘63
Kranenburg - De heren van Ratti hebben de overwinning van vorige week 
tegen Bon Boys een goed vervolg gegeven in Geesteren. GSV ‘63 2 werd met 
0-5 verslagen. Hierdoor is Ratti na drie wedstrijden nog ongeslagen en zon-
der tegendoelpunt.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

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

- advertorial -

Nu een ProZero woning kopen 
is voordeliger dan huren
ProZero heeft een begin gemaakt met de bouw van vijf kwalitatief 
hoogstaande houtskeletbouw woningen te Almen, drie woningen zijn 
reeds verkocht. De woningen worden in februari 2015 opgeleverd.

De huidige hypotheekrente geeft 
de koper gelegenheid voordeliger 
te wonen dan in een huurwoning. 
De berekening op deze twee nog 
te koop staande woningen (resp. € 
189.000,- v.o.n. en € 219.000,- v.o.n.) 
geeft aan dat bij een volledige finan-
ciering incl. extra opties en kosten, 
de netto hypotheeklasten € 625,- en 
€ 715,- zullen zijn.

Het ontwerp van deze zeer energie-
zuinige woningen sluit aan bij de 

rustieke omgeving. De gevel is opge-
trokken uit onbehandeld eikenhout 
en het dak is afgedekt met Oudhol-
landse dakpannen. Achter de huizen 
komt een in deze omgeving zo ken-
merkende kapschuur, uitgevoerd in 
zwart Douglas. De woningen staan 
op een prachtige locatie, vlakbij de 
meandering van de Berkel.

Meer info: 
06 - 37112531 of www.prozero.nl   
en www.majoormakelaars.nl

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Dorpsstraat 22, Vorden  tel. 0575-554264

www.slijterijvorden.nl  info@slijterijvorden.nl

Vind ons op Facebook

Slijterij & Wijnhandel 

Sander Pardijs

Aanbiedingen geldig t/m 11 oktober 2014 of zolang de voorraad strekt.

Raadhuisstraat 20 - Vorden 
Tel. 0575-553100

Woensdag 8 oktober a.s.

Vervolgavond met als thema:

Het bedrijf Vorden? 
Vorden meer in bedrijf!

Toegang voor leden en niet-leden 
van de VOV

Aanvang 20.00 uur Kulturhus Vorden
Graag vooraf aanmelden via:

info@vov-vorden.nl



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

“Het nieuwe ondernemen speelt in 
deze tijd een grote rol en heeft het 
afgelopen jaar bij veel ondernemers 
een flinke push in populariteit ge-
kregen. Creativiteit speelt hierbij 
een grote rol” aldus Kitty Tenten, 
de initiator van deze dag. Het pro-
gramma is zo opgezet dat het vin-
den en verbinden van ondernemers 
op een inspirerende wijze plaats-
vindt. “Daarnaast gaan Jan Jacob 
van Dijk, gedeputeerde EZ van de 
provincie Gelderland, Martin Stor, 
directeur ACT en Rob van Hilten, 
mede-oprichter TradeQoin, onder 
leiding van Frank Los met de aan-
wezigen in gesprek over het thema 
van deze dag”. 

Veelzijdig programma
Er is tijdens het Achterhoeks On-
dernemers Festival veel te beleven. 
Er zijn korte, krachtige en boeiende 
kennissessies, 100% powerpoint-
free, waaronder: nieuwe manieren 
van financieren, het inhuren van 
flexkrachten, Google Glass presen-
taties, het succesvol inzetten van 

crowdfunding, op een slimme ma-
nier je product vermarkten, leren 
pitchen, OerendSmart Industries, 
en nog veel meer. Daarnaast zijn 
er ook mooie Achterhoekse inno-
vaties te zien, 3D-printpresentaties, 
de oprichting van het eerste Achter-
hoeks Ondernemersorkest, de film 
Achterhooked, informatie over de 
participatiewet en kennismaken 
met de mogelijkheden van Innova-

tiehubs.

Echt Achterhoek! 
De organisatie gaat er alles aan 
doen om ervoor te zorgen dat de 
deelnemers aan het einde van de 
dag met een tevreden gevoel terug-
kijken op dit Ondernemers Festival, 
omdat het echt leerzaam, echt sa-
men, echt doe-maar-gewoon, echt 
d’ran … dus Echt Achterhoek is!

Een PowerPointvrije ‘wedstrijd’ op De Vijverberg

Eerste editie Achterhoeks 
Ondernemers Festival
Regio - Op vrijdag 10 oktober 
organiseert platform LACH de 
eerste editie van het Achter-
hoeks Ondernemers Festival. 
Het thema van deze vernieu-
wende ondernemersdag is ‘Het 
Nieuwe Ondernemen’. Daar-
naast is het een dag om de Ach-
terhoek met al haar kennis en 
kunde nog beter op de kaart te 
zetten. Ondernemers zijn van 
harte welkom van 10.00 tot 
17.00 uur in stadion De Vijver-
berg in Doetinchem.

Op het programma staan twee 
voorlichtingsfilms. Er is ruim gele-
genheid tot het stellen van vragen. 
De leiding is in handen van Klaas 
Jansma, psycholoog van verpleeg-
huis Den Ooiman in Doetinchem. 
Hij is ook gespreksleider van het 
maandelijkse Alzheimer Café in 
Doetinchem.
Een van de voorlichtingsfilms heeft 
als titel Met mij is niks mis. Dit is 
een gedramatiseerde documentaire 
(duur 25 minuten) over wat er mis-
gaat in de hersenen van iemand die 
lijdt aan de ziekte van Alzheimer. 
Ook wordt vertoond de documen-
taire Van binnenuit (duur 20 minu-
ten). Hierin vertellen vier mensen 
met dementie over hun ervaringen 
en gevoelens. 

Dementie
Nederland telt op dit moment 
250.000 mensen met dementie. 
Door de vergrijzing en het ouder 
worden van de bevolking zal dit 
aantal in de toekomst explosief 
stijgen: in 2050 zal ruim een half 
miljoen mensen lijden aan demen-
tie. Ook op jongere leeftijd kun-
nen mensen dementie krijgen. 
Naar schatting zijn er in Nederland 
12.000 mensen met dementie die 
jonger zijn dan 65 jaar.

De kans dat iemand dementie krijgt 
is 1 op 5. Bij vrouwen is deze kans 
zelfs 1 op 3. Dementie is een ver-
zamelnaam voor ruim vijftig ziek-
tes. De ziekte van Alzheimer is de 
meest voorkomende vorm van de-

mentie. Dementie is meer dan ver-
geten alleen. Mensen met dementie 
verliezen de grip op de werkelijk-
heid. Ook lijden zij vaak onder aan-
vallen van agressie, lusteloosheid, 
onrust, dwaalgedrag, angst en hal-
lucinaties. Nog altijd zijn er geen 
geneesmiddelen voor de ziekte van 
Alzheimer en de andere vormen 
van dementie. Wel zijn er medicij-
nen die het ziekteproces kunnen 
vertragen.

Meer informatie
Mensen die belangstelling hebben 
voor het bijwonen van de voorlich-
tingsbijeenkomst in Hengelo G, zijn 
niet verplicht zich vooraf te mel-
den. Er is vrije inloop. Maar voor 
de organisatie is het wel prettig een 
beeld te krijgen van het te verwach-
ten aantal bezoekers. Voor meer in-
formatie en eventuele aanmelding: 
telefoon 0620412665 en email doe 
tinchem@alzheimer-nederland.nl. 
Ons Huis bevindt zich aan de Beu-
kenlaan 30 in Hengelo G (postcode 
7255 DM en telefoon 0575-463555).

Gemeente Bronckhorst

Voorlichtingsmiddag over dementie
Hengelo - Om meer bekendheid te geven aan de ziekte dementie 
wordt op donderdag 16 oktober een voorlichtingsmiddag gehou-
den in Hengelo. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor mensen 
uit de gemeente Bronckhorst, maar elke andere belangstellende is 
ook welkom. De voorlichtingsbijeenkomst heeft plaats in een zaal 
van Ons Huis in Hengelo (Gld) en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. In-
loop is mogelijk vanaf 13.30 uur. Er is ruimte voor een grote groep 
personen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de afdeling 
Doetinchem en Omstreken van Alzheimer Nederland.

De organisatie hoopt dat iedere 
Zwarte Crosser, Voederbietel, fes-
tivalganger, volgeling en bewonde-
raar van de gelegenheid gebruik 
maakt om Tante Rikie te felicite-
ren en een cadeau of ode te geven! 

Vanaf het balkon van haar kantoor 
verwelkomt ze vanaf 18:00 uur alle 
aanwezigen. Later mengt ze zich 
tussen haar onderdanen.
Tante Rikie kondigt middels dit 
perscommuniqué tevens haar eeu-

wige leiderschap over de Zwarte 
Cross af. ‘Mocht ik ooit naar de 
eeuwige festivalweides vertrekken 
dan zal ik nog steeds voort regeren. 
Stoppen is geen optie. Ik blief jullie 
in de gaten hollen!’, aldus Rikie. De 
festivaldirectrice hoopt deze, door 
Kim Jong-il ingezette en omstreden 
leiderschapsstrategie, wel een po-
sitieve en nuchtere Achterhoekse 
draai te geven.
Dus kom naar het ‘Sweet 65 Defi-
lé’ op 9 oktober, 18.00 uur op het 
parkeerterrein van de Feestfabriek, 
Zelhemseweg 20A in Hengelo (Gld).

Tante Rikie viert ‘Sweet 65’ en eeuwig leiderschap

Festivaldirectrice gaat met 
 deeltijd pensioen
Hengelo - Tante Rikie legt dit jaar haar werkzaamheden als interi-
eurverzorgster neer en stort zich volledig op het organiseren van 
de Zwarte Cross. ‘De Zwarte Cross was toch altijd een ondergescho-
ven kindje en moest ik er noodgedwongen naast doen. Ik heb 40 
jaar roofbouw op mijn lichaam en geest gepleegd, maar dat is nu 
afgelopen’, aldus de festivaldirectrice. Om de ‘Sweet 65’ van Rikie 
te vieren organiseert Feestfabriek AKG een defilé op 9 oktober bij 
het kantoor van het bedrijf in Hengelo (Gld.).

Vanaf woensdag 01-10-2014

Vanaf maandag 29-09-2014

VERLAGINGEN
PRIJS



Ook is er door de oorlog een grote 
toestroom van kinderen en met na-
me weeskinderen. Het geld komt dan 
ook ten goed aan de meest kwetsbare 
kinderen in Syrië. Het werk van Pa-
ter Frans zal door een Syrische Je-
zuïet worden voortgezet en deze is 
ook gaan wonen in het beschadigde 
klooster waar Frans de dood vond.

Diensten 
Tijdens de Vredesherdenkingsdienst 
in de Sint Willibrorduskerk in Ruurlo 
waren zaterdagavond 20 september 
ruim 160 mensen deelgenoot, waar-
onder de broer Jan van de Lugt en 
zijn vrouw Noor, om hun overleden 
broer en pater Frans te herdenken. 
De getuigenis werd afgesloten met 
een mooie bloemenhulde. De koren 
@Seven en Amazing gaven met hun 

liederen een goede sfeer, ook na af-
loop tijdens de koffie. 
Vrijdagavond 26 september werd er 
een film vertoond in gemeentecen-
trum De Sprankel in de Ruurlo waar 
ongeveer 25 mensen enorm onder de 
indruk waren van het aangrijpende 
verhaal van ‘Des hommes et des 
dieux’. Na afloop bleven alle aanwe-
zigen zitten om na te praten en met 
elkaar te delen waardoor men het 
meest geraakt was. De film maakte 
heel intens voelbaar en duidelijk voor 
welke keuze Frans van der Lugt heeft 
gestaan toen de oorlog uitbrak. Te-
rugkeren naar Nederland of blijven 
en de mensen niet in de steek laten. 
Hij koos voor het laatste en werd net 
als de monniken in de film vermoord. 
De vrije gift was goed voor 130 euro 
voor het project. 

Zondag 28 september was het afslui-
tend grote eenmalige benefietconcert 
in de Christus Koningskerk in Vor-
den. Ruim 200 mensen genoten van 
een breed scala van artiesten uit de 
regio. Het was een zeer levendig en 
gevarieerd programma waar jong tot 
oud genoten van mooie muziek en 
prachtige koorzang. Tussen elk op-
treden was er een beamerpresentatie 
waarin steeds weer de aandacht werd 
gevestigd op de betekenis die het le-
ven van pater Frans van der Lugt voor 
de vele mensen en kinderen in Syrië 
heeft gehad. 

De V van Vrede
De ‘V’ van vrede was de hoofdletter 
van tien werkwoorden die zijn ver-
haal vertelden. Amnesty Internatio-
nal en Pax waren met een stand met 
informatiemateriaal aanwezig. In-
houd en bewustwording samen met 
de muzikale inspiratie maakte van 
de afsluiting van de herdenking van 
pater Frans van der Lugt een hoog-
tepunt. De enthousiaste muzikanten 
die met hart en ziel optraden voor dit 
goede doel waren kinderkoor Sing 
a Song en het Meidenkoor @Seven 
uit Ruurlo, Carina Numan en haar 
dochters Ellis en Renate uit Ruurlo, 
Marian Weenink en Denia Kruiff, 
Kwintet Amuze en troubadour Gery 
Groot Zwaaftink uit Vorden. 
Na de pauze werden alle bezoekers 
die buiten genoten van een drankje, 
weer naar binnen genodigd door de 
klanken van Djembé groep Tiriba, 
gevolgd door liedjeszanger Herman 
Riethorst, Vocal Chords Gran Partita 
en het Passion Projectkoor sloot het 
concert af. Het laatste lied was ‘De 
bestemming’ waarin de hoop werd 
uitgezongen dat alles niet voor niets 
is geweest. Dat Frans van der Lugt 
niet voor niets is vermoord, dat zijn 
werk voortgang mag vinden. De op-
brengst tot zover nu bekend van alle 
evenementen is ruim 2565 euro. Men 
kan nog altijd geld doneren. Dat kan 
via IBAN: NL 04 RABO 032 239 5100 
t.n.v. MOV Zutphen o.v.v. Kinderhuis 
Homs Syrië.

Opbrengst van diverse evenementen goed voor 2565 euro

Mooi afsluitend benefietconcert 
ten behoeve van Kinderhuis in Homs

Vorden - In de afgelopen Vredesweek vonden er in Vorden en Ruurlo 
op initiatief van de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede van de 
parochie HH Twaalf Apostelen, drie activiteiten plaats met het doel 
geld in te zamelen voor een Kinderhuis voor kinderen met een ver-
standelijke beperking in Homs in Syrië. En dat leverde het prachtige 
bedrag van 2565 euro op. Het huis, dat werd gebouwd door de in april 
in Syrië vermoorde Pater Fans van der Lugt, is door de oorlog bescha-
digd.

Een van de deelnemende koren aan het benefietconcert in Vorden was het Ruurlose mei-
denkoor @Seven. Het werk van Pater Frans van der Lugt zal door een Syrische Jezuïet 
worden voortgezet en deze is ook gaan wonen in het beschadigde klooster waar Frans de 
dood vond.

Voor Mirjam Enzerink, woonachtig 
in Lochem, is ‘De dag dat de zon geen 
zin had’ een langgekoesterd debuut. 
“Naast mijn werk als freelance jour-

nalist, schrijf ik al jaren verhaaltjes 
en gedichten voor kinderen. De am-
bitie om er iets mee te doen was er, 
maar ik had altijd wel een deadline 
om te halen. Het verhaal over de Zon 
heeft zo jarenlang onderop een stapel 
gelegen. Gelukkig kreeg ik vorig jaar 
een paar keer een duw in de goede 
richting. Maar ik had nooit durven 
dromen dat een grote uitgeverij als 
Lemniscaat mijn allereerste manus-
cript direct zou oppikken.”

Rommelige zolderkamer
‘De dag dat de zon geen zin had’ ver-
telt het verhaal van Uil. Na een nacht 
vliegen ziet hij normaal gesproken de 
zon opgaan. Maar nu blijft het don-
ker. Wat het uiltje niet ziet, maar 
de lezer wel, is dat hij de afslag naar 
zijn nest mist. Zo belandt hij op een 
rommelige zolderkamer. En daar is 
het inderdaad aardedonker. Tijdens 
zijn zoektocht naar de zon, vraagt Uil 
zich af wat er aan de hand kan zijn. 
Hij doet er vervolgens alles aan om 
de zon toch te laten schijnen. Illu-

strator Peter-Paul Rauwerda maakte 
de prachtige tekeningen.

Prachtig thema
Het idee voor het thema kreeg Mir-
jam na een opmerking van haar zoon 
Daan. “Hij was vijf jaar oud toen we 
een weekendje in Zeeland waren. 
Het regende en hij vroeg voortdu-
rend wanneer we naar het strand 
gingen. ‘Als de zon morgen schijnt’, 
zei ik ten slotte tegen hem. Waarop 
hij me vroeg: ‘Ja maar wat als de zon 
morgen nou geen zin heeft?’ Ik wist 
gelijk: dit is een prachtig thema voor 
een kinderboek.” 
In de Kinderboekenweek leest Mir-
jam Enzerink op vrijdag 10 oktober 
voor uit haar prentenboek. Kinderen 
zijn welkom om aan te schuiven; het 
voorlezen start om 15.30 uur. Wie 
een exemplaar van het boek koopt bij 
Bruna (€ 13,95), kan het tussen 15.45 
en 16.30 uur laten signeren.
Oproepje voor creatieve kleuters: kun 
jij een mooie zon tekenen, schilderen 
of knutselen? Lever deze dan uiterlijk 
woensdag 8 oktober in bij Bruna Vor-
den. Zet je naam, je leeftijd én je tele-
foonnummer achterop je kunstwerk. 
Wie weet win jij dan een exemplaar 
van het prentenboek ‘De dag dat de 
zon geen zin had’.

Oud-Vordense leest voor uit eerste
prentenboek bij Bruna Vorden
Vorden - Wat zou er gebeuren als de zon niet meer wil schijnen? Kan 
de wereld eigenlijk wel zonder zon? Oud-Vordense Mirjam Enzerink 
schreef er een prentenboek over voor kleuters, dat onlangs verscheen 
bij Uitgeverij Lemniscaat. Vrijdagmiddag 10 oktober leest ze voor uit 
eigen werk bij Bruna Vorden.

Het is eigenlijk wel een begrijpelij-
ke geste. Want veel mantelzorgers 
zorgen ervoor dat mensen toch nog 
thuis kunnen blijven wonen. Zodat 
de hoge kosten van vaak tienduizen-
den euro’s per jaar, verbonden aan 
een opname in een zorginstelling, 
kunnen worden voorkomen. 
Maar wat lezen we deze week in de 
krant? De regeling van het ‘mantel-
zorg-compliment’ verdwijnt. Per 31 
december van dit jaar. Er is echter – 
zo meldt het bericht – in den Haag 
besloten dat gemeenten zelf nog wel 
‘complimenten’ mogen uitreiken, ui-
teraard voor eigen rekening. De kans 
is echter groot dat dit maar zelden zal 
gebeuren. Gemeenten zitten immers 
nu al in grote problemen in verband 
met de sterk verlaagde vergoeding 
van de zorgkosten waarvoor ze in 
2015 verantwoordelijk worden. En ze 
hebben er geen behoefte aan dan ook 
nog kado’s uit te reiken aan mantel-
zorgers. Dit was dus een slimme zet 
van het ministerie, want nu krijgen 
de gemeenten de schuld dat zij het 

zijn die aan deze sympathieke rege-
ling een einde hebben gemaakt.
Maar nu een vraag aan ‘den Haag’. De
vraag: is het echt wel een slimme zet?
Iedereen weet immers dat mantel-
zorgers nu al goud waard zijn. En in
de nabije toekomst nog meer. Er zal
door vele instanties en organisaties 
in 2015 werkelijk worden gevochten
om mensen te vinden die bereid zijn
zich in te zetten om familie, buren of
vrienden te helpen in een tijd waar-
in velen worden gedwongen thuis
te blijven terwijl ze veel zorg nodig
hebben. Die vrijwilligers mantelzor-
gen natuurlijk niet om er geld mee
te verdienen. Maar dan is het wel
een slecht idee dat men in den Haag
juist nu het besluit heeft genomen
om zo plots een eind te maken aan 
dit bewijs van waardering voor hun
werk. En er zullen ongetwijfeld hel-
pers zijn die zo verontwaardigd zijn 
dat ze zeggen: nu stop ik er echt mee!
En verliest een familielid of buur net
de hulp die het nog mogelijk maakte
het thuis vol te houden en moet hij of
zij alsnog worden opgenomen in een
dure instelling. 
Het is daarom dan ook niet onmoge-
lijk dat, landelijk gezien, de hoge kos-
ten voor verpleging per saldo hoger 
worden dan de besparing die wordt
verkregen op de bescheiden mantel-
zorg-complimenten die worden af-
geschaft. En wordt dat slimme idee
ineens een heel dom idee.

Harry van Rijn – Willem Alexander-
laan 35 - Vorden

Een vraag aan Den Haag
Vorden - In juni van dit jaar kreeg 
mijn vrouw een aardige brief van 
de overheid. Ze mocht, omdat 
ze in aanmerking kwam voor 
langdurige thuishulp, een ‘com-
pliment’ uitreiken aan een van 
haar mantelzorgers. Een bedrag 
van maar liefst € 200.-. Een mooi 
gebaar waarmee de overheid aan-
geeft het werk van mantelzorgers 
te waarderen.

Zij zal de dames alles gaan vertellen 
over appels en peren, onder andere   
over het maken van jam, chutney, 
sapjes en andere dingen die zij mis-
schien nog niet weten. 

Het belooft een gezellige en leerzame 
avond te worden. De avond begint 
om l9.45 in de ‘’Triangel’’ in Leesten. 
Belangstellende dames zijn van harte 
welkom.

Chr. Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage afd.Warnsveld-Buiten

Leer jam, chutney of sapjes maken
Vorden/Warnsveld - Christelijk 
Maatschappelijke Vrouwenbewe-
ging Passage afd. Warnsveld-Bui-
ten krijgt op donderdagavond 9 
oktober Mevrouw Olyslager uit 
Lievelde op bezoek.

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl   

Geniet op zondagmiddag 9 novem-
ber van 12 tot 17 uur van een heer-
lijke proeverij van wild en wijn. U 
proeft, ontdekt en beleeft het lek-
kerste wild van Zutphen bij: ‘t Schul-
ten Hues, Brasserie 6, Arte Vita met 
pop-up restaurant De Roskam, Van 
Wessel koffie met pop-up restaurant 
Tafelen bij Helene, Restaurant De ge-
laarsde kat, Restaurant Galantijn en 
Restaurant By Chiel. Aan het einde 
van Wild Zutphen is er gelegenheid 
om te borrelen (laatste halte is ech-

ter voor eigen rekening) en deze cu-
linaire wandeling gezamenlijk af te 
sluiten bij Café de Korenbeurs. Een 
proeverijkaart kost € 50 (geldig voor 
één persoon, gerechten inclusief 
wijn) en is te bestellen via de website: 
www.buitengewoontafelen.nl.

U kunt in meerdere steden 
Buitengewoon tafelen
Buitengewoon Tafelen selecteert de 
beste restaurants van een stad, waar 
je op een zondagmiddag met je beste 
vrienden gezellig naartoe wandelt. 
Bij elk restaurant krijg je een buiten-
gewoon gerechtje met een zorgvul-
dig geselecteerde bijpassende wijn. 
Speciale dieetwensen kunnen bij het 
bestellen van de kaarten via de web-
site worden aangegeven. Kom heer-
lijk proeven bij de beste restaurants 
van een stad en laat je verrassen 
door culinaire smaakexplosies. 

Ga voor een overzicht van alle 
evenementen naar:
 www.buitengewoontafelen.nl

- Advertorial - 
Een buitengewone
wildproeverij in Zutphen



De Vordense dames gingen net als 
voorgaande wedstrijd goed van start. 
Door een goede serveserie was een 
feit en er stond er direct een voor-
sprong op het telbord. Het spel van 
de Vordense dames was erg wisselval-
lig, er moest dus duidelijk gewerkt 

worden om deze set/ wedstrijd te 
gaan winnen. Aan het einde van de 
set kon Dash uitlopen en wonnen de 
set met 19-25. 
In de tweede set gingen de ploegen 
weer erg gelijk tegen elkaar op. Geen 
van de beide teams liep ver uit en er 

werd aan beide kanten gevochten 
voor ieder punt. Door een paar harde 
klappen van Kelly Harbers en Maike 
van Mourik werden er nog wat pun-
ten gescoord. Aan het einde van de 
tweede set werd het toch nog span-
nend. Er werd een versnelling hoger 
geschakeld en de set werd dan ook 
24-26 binnen gesleept. 

Voorsprong
De derde set was aanstaande en er 
kwam gelijk een voorsprong voor de 
Dames uit Vorden. Hierdoor kwam 
er iets meer rust in het spel en kon er 
gevarieerd worden aan het net. Met 
een goede serviceserie aan het einde 
van de set, kon Dash haar tweede 
overwinning op rij vaststellen met 
een setstand van 17-25 een 0-3 voor-
sprong.
De vierde set begonnen de Dames uit 
Vorden niet scherp genoeg. Er slopen 
wat fouten in het spel van Dash en 
Rebelle ds1 durfde meer lef te tonen. 
De plankenkoorts bleek duidelijk te 
zijn afgezwakt bij de gepromoveerde 
Dierense dames. Met wat hardere 
aanvallen kwamen ze door de blok-
kering van Vordense kant en zo ston-
den zij al snel achter met 3-8. Coach 
Henk Wahl riep zijn Dames nog 
maar eens bij elkaar en gaf dat extra 
beetje pit om toch die 5 punten mee 
te nemen naar Vorden. Met een goe-
de serviceserie van Anouk Nijbroek 
kwam Dash niet meer in gevaar en 
haalde zo de laatste set binnen met 
21-25. Dash is nu koploper na twee 
wedstrijden en de volle 10 punten.
Zaterdag 4 oktober speelt Dash weer 
een thuiswedstrijd tegen SVS op 
17.45 uur in de sporthal ‘t Jebbink te 
Vorden.

Dash sluit eerste uitwedstrijd winnend af

Vorden - Zaterdag 27 september mochten de dames van Dash de eerste 
uitwedstrijd van het seizoen aantreden tegen Auto van Oort/ Rebelle 
DS 1. De meiden van Rebelle zijn gepromoveerd van de derde divisie 
naar de tweede divisie. Voor de zwart roden dus een onbekende te-
genstander. Het devies was dan ook van begin af aan vol aan de bak 
te gaan.

Vanaf bovenste rij, v.l.n.r.: Henk Wahl, Maike van Mourik, Carlijn Berendsen en Kelly 
Harbers. Elles Zents, Ellen Leunk, Karien Meutstege, Anouk Nijbroek, Mandy Nijbroek en 
Janine te Walvaart. Lian Leunk, Debbie van den Vlekkert, Ilona Kortstee en Lidwien Keizer. 
Gesponsord door: Visser Mode, Subsponsors: ‘Bistro de Rotonde’, ‘Intersport Harbach’ en 
‘Indoorsport Vorden’. Balsponsor ‘Restaurant Mediterrane’.

Na de uitwedstrijd tegen FC Eiber-
gen, twee weken geleden, leverde 
ook deze tweede uitwedstrijd een 
verdiende overwinning op. Terwijl 
in beide thuiswedstrijd ietwat geluk-
kige overwinningen werden behaald, 
heeft Vorden 1 in de beide uitwed-
strijden indruk gemaakt en terecht 
gewonnen. In Doetinchem was het 
eerste kwartier voor Vorden 1 en was 
het vooral opvallend dat Doetinchem 
totaal niet gevaarlijk kon worden via 
de als doeltreffend en snel bekend 
staande buitenspelers. 
Vorden daarentegen kwam steeds 
dreigend door en als Koen Ooster-
huis op rechts en Daan Horstman 
op links de bal in de voeten kregen 
aangespeeld, volgde altijd een actie 
voorwaarts. In de 10e minuut zorgde 
een onverwachtse uitglijder van de 
achterhoede van Doetinchem voor 
een prima kans voor Daan Horst-
man, maar zijn te zachte inzet werd 
prima gekeerd door de doelman van 
Doetinchem. Vijf minuten later was 
het toch raak, toen Daan Horstman 
niet buitenom maar binnendoor ging 
bij de rechtsback en hij met rechts 
doeltreffend uithaalde. Nog geen vijf 
minuten later was het precies iden-
tieke wijze wederom raak en leek een 
vroege beslissing in de maak; 2-0. 
Doetinchem probeerde daarna wel via 
positiespel achteruit een bres te slaan 
in de achterhoede van Vorden, maar 
het ontbrak aan vernuft, vorm en in-
zicht om echt gevaarlijk te worden. 
In de 35e minuut volgde de meest 
fraaie aanval van v.v. vorden, toen via 
Bas Kortstee, Daan Horstman en Rick 
Schröer de bal terecht kwam bij Gijs 
van der Veen. Zijn eerste aanname 
was direct voorwaarts, zodat hij met 

nog 25 meter te gaan twee Doetin-
chemse verdedigers achter zich liet.
Toen hij schuin de 16-meter in kwam
schoot hij met de wreef prima in de
verre hoek, maar zijn bal ketste tegen
de paal en stuiterde daarna vlak voor
het doel over de achterlijn naast de
andere paal.
Na de rust probeerde Doetinchem
met een versterkte wedstrijdmenta-
liteit toch nog weer terug te komen
in de wedstrijd. Zij slaagden daar in
zoverre in, dat Vorden 1 niet meer
tot haar geliefde positiespel kwam,
maar aan de andere kant leverde het
Doetinchem ook niet echte kansen
op. Vorden 1 kwam in het laatste
kwartier weer vaker aan het voetbal-
len en via enkele prima aanvalsopzet-
ten vergat Gijs van der Veen en Erik
Oldenhave de trekker over te halen.
Doetinchem kwam nog tot 2-1 door
een benutte penalty, maar verder liet
de ploeg van trainer Michel Feukkink
het niet komen.
Komende zondag speelt de koploper
in 3C met 12 uit 4 thuis tegen Bon
Boys uit Haaksbergen en wij hopen
natuurlijk op een groot aantal be-
langstellenden.

Vorden 5 in het nieuw door twee
sponsoren
Vorden 5 heeft nieuwe tenues aan-
geboden gekregen van de shirtspon-
soren Wentink Installaties en café
restaurant De Herberg. Voetbalver-
eniging Vorden dankt Ap en Thijmen
Wentink en Hanny Hendriksen voor
de nieuwe shirts. Als dank ontvingen
de sponsors een bos bloemen, aange-
boden namens de sponsorcommissie
van vv Vorden.

Vorden 1 presteert maximaal 
in september

Vorden - Toen Vorden 1 op 7 september begon met de start van de
competitie, hadden velen er een hard hoofd in aangezien de formatie
van trainer Michel Feukkink een erg onrustige voorbereiding met een
aantal flinke uitglijders achter de rug had. Op zondag 28 september
om 16.15 uur en vier wedstrijden en 12 punten verder, staan er zo’n
150 enthousiaste vordensupporters achter de dug-out van Vorden 1
om alle spelers te feliciteren met de vierde achtereenvolgende over-
winning en de daarmee gepaard gaande koppositie in de 3e klas.

Als dank ontvingen de sponsoren een bos bloemen.

Doesburg was vanaf het begin de bo-
venliggende partij. Het speelde in een 
hoog tempo en drong Sociï veelvuldig 
terug op de eigen helft. Gevaarlijk 
werd het vooral door onzorgvuldig-
heden in de Sociï-defensie, te vaak 
werd bij Sociï gezocht naar een voet-
ballende oplossing in plaats van een 
roei over de zijlijn. De Wichmonders 
kwamen daarbij vaak goed weg, on-
der meer dankzij kordaat optreden 
van keeper Henry Vreeman en ultie-
me reddingen in de verdediging. 
Toch kwam Doesburg na een kwar-
tier op voorsprong door een mooie 
treffer van de snelle linksbuiten. Hij 
trok vanaf links naar binnen en pas-
seerde knap twee Sociï-verdedigers 
waarop zijn uithaal vanaf een meter 
of 20 ‘prachtig’ langs Henry Vreeman 
vloog die kansloos was. Ondanks dat 
Sociï niet heel veel in te brengen had, 
stelde het snel orde op zaken. Twee 
minuten na de treffer van Doesburg 
kreeg Sociï een corner die niet over-
tuigend werd weggewerkt door de 
Doesburgers.

Daan Loman kreeg deze op de zestien 
voor zijn voeten maar zag zijn schot 
gekeerd worden door de keeper, het-
zelfde gold voor Johan Riefel. Gert-
Jan Loman toonde aan dat driemaal 
scheepsrecht is waardoor de 1-1 op 
het bord kwam. Doesburg hield in 
de eerste helft het overwicht, maar 
kwam zoals reeds aangegeven niet 
tot scoren door ultieme reddingen 
van Sociï. Ondertussen toonde de 
scheidsrechter aan niet van manne-
lijk voetbal te houden door duels om 
de bal doodleuk af te fluiten. De rust-
stand was 1-1.

Effectiever balspel
Sociï kwam scherper uit de kleedka-
mer dan het erin ging. De onzorgvul-
digheden waren uit het spel verdwe-
nen waardoor er effectiever met de 
bal werd omgesprongen. Daardoor 
kwam Sociï ook vaker voor het doel 
van Doesburg. Kevin Esselink was 
een ware plaag voor die verdediging 
en men zal dan ook blij zijn geweest 
dat er geen doelpunten uit kwamen. 
Na een kwartier brak dit Sociï min of 
meer op. De scheidsrechter weigerde 
een voordeelsituatie op Kevin Esse-
link terug te halen, waarop Marco 
Vreeman meende goed te doen aan 
een stevige overtreding op de helft 
van Doesburg. 
Door het onbehouwen inkomen 
stelde hij de reeds genoemde scheids-
rechter zelf in de gelegenheid om te 
beslissen over zijn lot; rood of geel. 
Het werd rood, hetgeen te zwaar be-
straft was, maar een combinatie van 
theater en een schreeuwend publiek 
zullen ongetwijfeld aan deze beslis-
sing bijgedragen hebben. Met tien 
tegen elf bleek Sociï zowaar de betere 
partij. Doesburg zette weliswaar veel 
druk, maar had te veel haast daarbij, 
dit ging ten koste van de zorgvuldig-
heid. 
Daar kwam bij dat alle Sociï-spelers 
werkten voor twee. Sociï kwam dicht 
bij een doelpunt via Esselink, Daan 
Loman (die deze week wel binnen de 
palen schoot) en twee scherpe vrije 
trappen van Maarten Rensink. Toch 
bleef de stand gelijk. In de laatste vijf 
minuten kwam Sociï nog wel twee 
keer goed weg. Met gevaar voor ei-
gen leven wierp Hans Vleemingh zijn 
lichaam in een venijnig schot waar-
door dat niet gevaarlijk werd. De 

linksbuiten leek vervolgens alsnog 
een keer gevaarlijk te worden maar 
gleed schlemielig uit zonder een ver-
dediger in de buurt. De eindstand 
werd zodoende 1-1, op basis van het 
spel en de getoonde werklust mis-
schien wel de beste uitslag. Toch zal 
aan beide zijden ook wat teleurstel-
ling heersen aangezien er wat meer 
in zat.
Sociï moest vandaag dus zijn eer-
ste verliespunten nemen, toch staat 
het nog tweede op de ranglijst. Dit 
komen onder meer doordat TKA 
vandaag niet hoefde te spelen. Deze 
ploeg is toevallig wel de tegenstan-
der van volgende week, handhaving 
van de tweede plek heeft Sociï dus in 
eigen hand tegen deze sterke ploeg. 
Aanvang van de thuiswedstrijd tegen 
TKA is 14.00 uur.

Uitslagen 27 september
Keijenburgse Boys D2 – Sociï D1; 6-3.
Pax E2 – Sociï E1; 1-25.
SVBV E2 – Sociï E2; 10-0.
Kilder ME1 – Sociï ME1; 2-2.

Uitslagen 28 september
SC Doesburg 1 – Sociï 1; 1-1.
Brummen 3 – Sociï 2; afgelast.
Sociï 3 – FC Zutphen 3; 3-2.
Sociï 4 – Vorden 4; 2-3.
Witkampers 8 – Sociï 5; 1-3.
Sociï VR1 – Klein Dochteren VR1; 2-3.

Programma 4 oktober
Sociï E1 – SVBV E1;
Sociï E2 – Lochem SP E6;
Sociï ME1 – Zelos ME2;
Sociï F1 – Zelhem F1.

Programma 5 oktober
Sociï 1 – TKA 1;
Sociï 2 – Vorden 3;
Sociï 3 – De Hoven 2;
AZC 7 – Sociï 4;
Ratti 4 – Sociï 5;
Keijenburgse Boys VR2 – Sociï VR1.

Gelijkspel Sociï tegen Doesburg 
met gemengde gevoelens
Wichmond - Met de volle negen punten uit drie wedstrijden was het 
vandaag aan Sociï om er dan ook maar twaalf van te maken tegen SC 
Doesburg. Op het sportpark aldaar was het vooraf al duidelijk dat So-
ciï weer eens een keer serieuze tegenstand zou krijgen.

De bandleden (Joyce Hellendoorn, Ca-
roline Schmitt, Walter Barkhuysen-
Tacke en Eric Meijer) hebben vanuit 
diverse achtergronden een passie 
voor klank, muziek en bewustzijn. 
De muziek ontstaat geheel intuïtief 

in het moment. Geïnspireerd door 
de dansers komt de muziek in bewe-
ging. FLOW! zal van 19.30 tot 20.30
spelen, daarna nemen DJ Schildpad 
en DJ Joy het weer over met hun
heerlijke dansmuziek. Om 23.30 uur
zal het laatste nummer klinken. Ben
je even uitgedanst? Laat je dan ver-
wennen met een voetmassage.
Dit alles vindt plaats in het Ludge-
rusgebouw. Wie er helemaal ‘een 
avondje uit’ van wil maken, kan ook
nog vanaf 18.00 uur een biologische
maaltijd nuttigen (dit wel even reser-
veren).
Voor info: kijk op www.JuniperEnDe-
Schildpad.nl of www.voicemedicine.
nl.

FLOW! tijdens Dansende Voeten
Vierakker - Vrijdag 3 oktober zal 
FLOW! optreden tijdens Dansen-
de Voeten. Een unieke kans om 
op het ritme en de klanken van 
een unieke live band te dansen, 
te luisteren, te “zijn”, te delen, te 
verbinden en los te laten. Naast 
vele percussie instrumenten, 
hang en didgeridoo wordt er o.a. 
gebruik gemaakt van synthesi-
zers en zang.



Beide wedstrijden kenden een span-
nend verloop met veel driesetters. 
Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt, 
Vera Velhorst en Anne van Eeuwijk 
gaven alles. In de wedstrijd tegen Di-
dam wisten Chjehrando en Anne hun 
enkelspel te winnen. Ook het heren-
dubbel werd gewonnen en Niels en 
Anne wisten een mixed te winnen. 
Uiteindelijk werd het dus een 4-4 ge-
lijkspel. 
En ook afgelopen zaterdag was het 
een gelijk opgaande wedstrijd. Niels 
en Chjehrando wonnen hun heren-
enkelspel. Vera en Anne konden daar 
in de damesenkels geen vervolg aan 
geven. Een spannend herendubbel 
werd daarna met 21-17, 18-21 en 21-
11 gewonnen. Ook het damesdubbel 

kende een spannend verloop. Na de
eerste set met 21-14 verloren te heb-
ben kwamen Anne en Vera goed te-
rug in de tweede set. Zij wonnen deze
met 21-13. 
In de derde set ging het lang gelijk
op. Aan het eind trokken de Olden-
zaalse dames echter met 21-18 aan 
het langste eind. Na de eerste zes par-
tijen stond het dus 3-3. En de punten
in de mixedspelen werden ook weer
broederlijk gedeeld. Chjehrando en
Vera wisten goed te winnen en Niels
en Anne gingen helaas in drie sets 
onderuit. 
Didam 2 – Flash Vorden 1:  4-4
Flash Vorden 1 – Icarus 2:  4-4

Andere uitslagen:
Flash Vorden 2 –  Poona 5:  2-6;
Grol 1 – Flash Vorden 2:  6-2;
Flash Vorden recr. 1 – Pluumke recr.
1:  6-2;
Steenderen jeugd 1 – Flash Vorden
jeugd 1:  5-3;
Flash Vorden jeugd 2 – Didam jeugd
1:  7-1;
Steenderen jeugd 2 – Flash Vorden
jeugd 3:  3-5;
Shuttle Up jeugd 2  – Flash Vorden
jeugd 3:  5-3;

Verdienstelijk begin van 
Flash Vorden in hoofdklasse
Vorden - Het vlaggenschip van 
de Vordense badmintonvereni-
ging is het nieuwe seizoen goed 
gestart. Na het kampioenschap 
van vorig seizoen komt het team 
nu uit in de hoofdklasse. Vorige 
week speelde Flash 1 in en tegen 
Didam en afgelopen zaterdag 
werd in sporthal ’t Jebbink uit-
gekomen tegen Icarus uit Olden-
zaal.

“Ik was zestien jaar en dacht dat 
badminton misschien wel een leuke 
sport voor mij zou zijn.” Het beviel 
hem zó goed, dat hij nooit bij Flash is 
weggegaan. Geen enkele clubgenoot 
overtreft zijn onafgebroken lidmaat-
schap van vier decennia. “Toen ik 
begon, was ik de jongste. Senioren 
en junioren, dat verschil kenden we 
nog niet. We speelden in de voorma-
lige rijwielfabriek van Empo aan de 
Insulindelaan, waar de gemeente een 
multifunctioneel centrum van had 
gemaakt.”
Een groep volleyballers, waaronder 
Douwe Krol, wilde vijftig jaar geleden 
aan een leuke vorm van conditietrai-
ning doen en zo werd de badminton-
club ‘geboren’. In de begintijd had de 
vereniging zelfs geen naam en was ze 
evenmin lid van de Nederlandse Bad-
minton Bond (NBB). 

Scheidingswand omhoog
In 1976 verhuisde Flash naar de nieu-
we sportaccommodatie aan ’t Jeb-
bink. Eén grote hal was er, opgedeeld 
in tweeën middels een scheidings-
wand. “Terwijl wij daar speelden, 
bleken sporters aan de andere kant 
ook een ‘balletje’ te slaan.” Het waren 
de leden van Badmintonvereniging 
Vorden die tot dan sportten in de 
gymzaal bij de Baakse Beek. “Schoor-
voetend zochten we toenadering en 
na verloop van tijd ging de wand om-

hoog.” Toch duurde het nog een poos 
voordat beide verenigingen rond 
1979 officieel fuseerden en voortaan 
Badmintonvereniging Flash-Vorden 
zou gaan heten met Jan van der Peijl 
als eerste voorzitter.

Kortstondige ledenstop
Toen er goedkope rackets en shuttles 
op de markt kwamen, gingen Neder-
landers badmintonnen op straat, op 
het strand en op de camping. Daar-
mee steeg de interesse om het ook als 
sport te beoefenen. De NBB kreeg te 
maken met een stormachtige groei 
van het aantal leden. Ook Flash-Vor-
den kon rekenen op een stijgende be-
langstelling, dus het was maar goed 
dat de sporthal aan ’t Jebbink in 1982 
uitbreidde met een grote zaal.
“Op een gegeven moment telde de 
vereniging wel honderd seniorleden, 
waardoor er zelfs even een ledenstop 
nodig was. We huurden de hal voor 
twee avonden in de week en ook 
nog op de zaterdagochtend voor de 
jeugd. Destijds werden heel wat shut-
tles heen en weer gemept. Totdat het 
vanaf halverwege de jaren ‘90 lang-
zaamaan steeds minder werd.” 
Sinds een jaar of tien blijft het leden-
aantal bij de senioren stabiel. Som-
mige spelers stoppen, andere starten, 
waardoor er steeds rond de veertig 
lidmaatschappen worden geteld. Bij 
de jeugd is het aantal altijd redelijk 
constant gebleven met zo’n dertig 
leden.

Competitie spelen
Na de fusie pakte de vereniging haar 
taak serieuzer aan. Al snel kwam er 
een clubkrant: de Flash-Back.  “Ja-
renlang zat ik met Jo Visschers en 
Marian Zweverink in de redactie er-
van. De club regelde zelfs een nieuwe 
typemachine voor ons. Ook werden 
we lid van de Bond - die tegenwoordig 
Badminton Nederland heet - zodat we 
het jaar erop aan de competitie mee 
konden doen. En dankzij de komst 
van een erkende trainer in datzelf-
de seizoen, ging de spelvaardigheid 
bij menigeen zienderogen vooruit. 
Op een gegeven moment vormde 
ik samen met Dries Duin tevens de 
technische commissie en zat ik als 
vertegenwoordiger daarvan in het be-
stuur. Later kwam daar de taak van 
competitieleider bij. Al met al ben ik 
ruim 25 jaar op die manier actief ge-
weest voor de vereniging.“
Het huidige eerste seniorenteam 
won de afgelopen jaren keer op keer 
de competitie binnen regio Oost, 

waardoor ze steeds een klasse hoger 
mocht spelen. Momenteel draait het 
team zelfs mee in de hoofdklasse 
waar met echte veren shuttles wordt 
gespeeld! 

Kerstverlichting in het dorp
Wat niet iedereen weet, is dat Flash-
Vorden voor de kerstverlichting zorgt 
in het dorp. “Na 28 jaar organiseer ik 
deze decemberklus nog altijd voor de 
club. Wim Polman, destijds voorzit-
ter van de Vordense Winkeliersver-
eniging, vroeg aan mij en onze toen-
malige voorzitter Hans Brinkman, of 
wij als sportvereniging zin hadden 
om de verlichting op te bouwen en te 
onderhouden.” 
Dat wilden ze wel en sindsdien draagt 
ieder lid zijn steentje bij aan het ver-
lichten van het dorp tijdens de don-
kere dagen. 
”Badminton en Flash-Vorden was en 
is een belangrijk onderdeel van mijn 
leven en dat zal voorlopig ook wel zo 
blijven. Na al die jaren vind ik het nog 
steeds een ontzettend leuke sport en 
vereniging,” besluit Robert zijn terug-
blik.

Feest
Vanwege haar 50-jarig bestaan orga-
niseert de badmintonvereniging een 
feest op zaterdag 11 oktober. Er zijn 
veel mensen in het verleden actief 
geweest voor Flash-Vorden. Het zou 
ontzettend leuk zijn als zij met el-
kaar en met een aantal huidige leden 
herinneringen ophalen. Daarom zijn 
ALLE oud-leden van harte welkom 
tussen 15.00 en 17.00 uur in de Lin-
dese Molen. 
Graag wel vóór vrijdag 10 oktober 
aanmelden door een mail te sturen 
naar flashvorden@gmail.com. 
Bellen/sms’n/whatsappen mag ook: 
06-44201495. En voor wie Facebook 
heeft, is er de mogelijkheid om zich 
op te geven via: www.facebook.com/
groups/flashvorden/ Kom ook!

Club nodigt oud-leden uit voor feest

Badmintonvereniging Flash-Vorden 50 jaar
Vorden - Houten rackets met darmbespanning tot zo’n dertig jaar geleden werd daarmee een pot badmin-
ton gespeeld. Robert Kater (57) kan zich dat nog wel herinneren, want al in 1973 werd hij lid van Flash, een 
van de twee Vordense badmintonclubs die allebei een halve eeuw geleden werden opgericht.

Robert Kater

In de aanloop naar het feest verschij-
nen 4 artikelen in het Contact over 
Jong Gelre Vorden-Warnsveld. Het 
derde artikel gaat over de activitei-
ten die Jong Gelre Vorden-Warnsveld 
heeft georganiseerd door de jaren 
heen. Meer informatie over het jubi-
leum? Kijk op www.jong-gelre.nl. 

Excursies
In de beginjaren van de BOG (de Oud-
leerlingen Bond Oost-Gelderland, 
jaren ’20, ’30 en ‘40), de voorloper 
van Jong Gelre Vorden-Warnsveld, 
werden vooral veel excursies georga-
niseerd. Zodra de jonge boeren, waar 
het ledenbestand destijds voorname-
lijk uit bestond, in de gelegenheid 
waren dan gingen ze mee. De be-
stemming was meestal een proef- of 
modelboerderij. Het vervoer was in 

die periode vaak nog een probleem. 
Auto’s waren nog schaars. De oplos-
sing? De fiets! Zelfs voor een excursie 
naar de Veluwe stapten de jonge boe-
ren op de fiets.
Tegenwoordig worden er nog steeds 
veel excursies georganiseerd. Voor-
namelijk door de agrarische tak van 
Jong Gelre, het AJK. Bestemmingen? 
In de afgelopen jaren onder andere 
een slachterij en nertsenhouderij. 

Landdagen
Eén van de grootste activiteiten die 
door Jong Gelre Vorden-Warnsveld 
(destijds nog de BOG-BOLH) werd 
georganiseerd waren de Landdagen. 
Een soort open dag voor het grote 
publiek om iedereen kennis te la-
ten maken met de BOG en moderne 
ontwikkelingen in de landbouw. De 
provinciale bondslanddag wordt jaar-

lijks door een andere afdeling geor-
ganiseerd. In 1937 is BOG Warnsveld 
aan de beurt. Alle leden werken mee. 
Elk onderdeel van de landdag, onder 
andere een tentoonstelling en hip-
pisch spel, wordt opgepakt door een 
speciaal voor de landdag opgerichte 
commissie. De BOLH (Bond van Oud 
Leerlingen van het Landbouwhuis-
houdonderwijs) helpen mee. Ze zor-
gen onder andere voor de provinciale 
kostuums. 
In 1951 organiseren de BOG en BOLH 
Vorden de Bondslanddag, die de 
naam ‘Wolado’ meedraagt. Om in-
vulling te geven aan het programma 
zijn onder andere Muziekvereniging 
Concordia, het Vordens Mannenkoor 
en de Knupduukskes aanwezig. Het 
75 jaar bestaan van Jong Gelre Vor-
den in 1989 werd gevierd met de or-
ganisatie van een landdag. 

Culturele wedstrijd
In de jaren ’60 nemen de passieve ac-
tiviteiten (o.a. excursies en lezingen) 
rond het boerenbestaan af en wor-
den steeds meer bezigheden georga-
niseerd waarbij actie centraal staat. 
In 1973 richt het provinciaal bestuur 

van Jong Gelre een werkgroep op die 
zich bezig moet gaan houden met de 
ontwikkeling van nieuwe activitei-
ten. Eén van die nieuwe activiteiten 
is de ‘culturele wedstrijd’. Afdelin-
gen moeten bij deze wedstrijd aan 
de hand van een jaarthema, bepaald 
door het provinciale bestuur, een zelf 
geschreven stuk ten tonele brengen. 
In 1989 pakt dat heel succesvol uit 
voor Jong Gelre Vorden. Een door 
Erik Knoef geschreven stuk wordt 
door zes Jong Gelre leden ten tonele 
gebracht. Zowel op de regionale als 
provinciale culturele wedstrijd wordt 
de eerste plaats behaald. Ze mogen 
meedoen aan de landelijke wedstrijd 
in Joure. Daar bereiken ze een mooie 
derde plaats. Het succes wordt la-
ter voortgezet in de cabaretgroep 
Hoe?Zo!.

Revue
De revue vormt al jarenlang het 
hoogtepunt van het Jong Gelre Vor-
den-Warnsveld seizoen. In de jaren 
’70 worden de eerste ‘grote’ revues 
georganiseerd. Daarvoor werden tij-
dens de jaarlijkse feestavond al kleine 
toneelstukjes opgevoerd. Jong Gelre 

Warnsveld organiseert haar eerste re-
vue op 8 en 9 maart in de Uitrusting
in Eefde. De titel? Met de boot mee.
Een succesvolle eerste editie. In 1976
bezoeken 570 mensen de revue ‘Kom
es Kieken’. Vooral de goede mond tot
mond reclame zorgt voor veel inte-
resse vanuit het publiek. 

Tegenwoordig wordt de revue in
november georganiseerd en komen
jaarlijks ongeveer 700 mensen de
voorstelling met zang, dans en toneel
bewonderen. De revue wordt zelf ge-
schreven en de decors zelf gemaakt.
Ongeveer 70 jongeren zijn jaarlijks
druk met de revue. 

De volgende editie staat in het teken
van de leden van Jong Gelre Vorden-
Warnsveld.

Jubileumjaar Jong Gelre Vorden - Warnsveld: 
De activiteiten
Vorden/Warnsveld - 2014 is een bijzonder jaar voor Jong Gelre Vorden-
Warnsveld. Ongeveer 100 jaar geleden werden de destijds zelfstandige 
verenigingen Jong Gelre Vorden en Jong Gelre Warnsveld opgericht. 
En alweer vijftien jaar zijn zij Jong Gelre Vorden-Warnsveld. Al die 
heugelijke feiten worden dit najaar, op zaterdag 25 oktober, gevierd 
met een reünie en groot feest.

Het geld dat de Jongeren Werkgroep 
Roemenië ophaalt met deze actie, 
komt geheel ten goede aan verschil-
lende werkzaamheden die worden 
gedaan in Roemenië, zoals de ontwik-
keling van speelmogelijkheden voor 

kinderen en voor het maken van een
betere leefomgeving van de ouderen
in het bejaardentehuis. 
De Jongeren Werkgroep Roemenië
gaat al een aantal jaren naar Roeme-
nië om daar met de lokale jeugd deze
werkzaamheden uit te voeren. 
Naast deze auto wasactie organi-
seert de Jongeren Werkgroep Roe-
menië nog meer acties om geld in 
te zamelen. Hierbij kunt u denken
aan: de zwarte pieten actie, oliebol-
len verkoop, kerstmarkt en de lege
statiegeldflessen actie rond oud en 
nieuw. Ze helpen ook tijdens diverse
evenementen en staan op braderieën.
Graag tot ziens op zaterdag 4 oktober!

Met een glimmende en schone auto de winter in
Autowasactie voor Roemenië

Hengelo - Laat op zaterdag 4 ok-
tober uw auto wassen door de 
Jongeren werkgroep Roemenië. 
Op deze dag kunt u vanaf 9.00 tot 
16.00 uur uw auto voor een gerin-
ge prijs laten wassen, zowel van 
binnen als van buiten. De actie 
wordt gehouden bij Autobedrijf 
Wassink, gevestigd aan de Ban-
ninkstraat 24 in Hengelo.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Reageren op 
een artikel? 

CONTACT.nl



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 werkten hier dan 
ook niet echt aan mee. Anna had met 
deze types heel wat te stellen. Geluk-
kig kreeg Anna hulp. De nieuwsgie-
rige buurvrouw, de wijkverpleging 
en de alleswetende postbode zorgden 
er mede voor dat dit toneelstuk een 
waar spektakel werd waarvan het 
publiek volop genoot. Toneelgroep 
Linde stond onder leiding van regis-
seur Henk Broekgaarden en werd ge-
vormd door Berend Koning, Herbert 
Hulstijn, Bastiaan Meijerink, Joke 
ten Have, Janny Haaring, Michelle 
Meijerink, Marieke Tuinman, Dianne 
Mombarg, Frank Bouwmeester, Ma-
risca Hissink en Jannie Tuinman. 
Vrijdagavond was het tijd voor het vo-
gelschieten en het vogelgooien. Aan 
het vogelschieten namen 124 schut-
ters deel. De Ruurlose band De Slep-
pers zorgden voor de feestelijke mu-
zikale invulling van de avond waarbij 
de tent ‘half door’ was gedeeld.

Volksspelen
Zaterdagmiddag vonden de traditi-
onele volks- en kinderspelen plaats 
zoals het aloude ballero, ringwerpen, 
kegelen, sjoelen en dagkarrijden. 
Maar ook was er een moderne versie 
van het darten op strobalen met een 
heuse hooigavel. Lindenaren bonden 
de sportieve strijd met elkaar aan. 
Maar liefst 120 kinderen namen aan 
de kinderspelen deel die traditioneel 
door de ‘Kindercommissie’ van het 
Vereniging Volksfeest Linde wordt 
georganiseerd. Vrijwillige molenaar 
Harrie Rietberg keek het schouw-
spel vanaf de stelling van de Linde-
sche Molen - die haar wieken in de 
feeststand had staan- met genoegen 
aan. Linde liet zich op zijn mooist 
zien vanaf de stelling. Zaterdagavond 
werd het feest afgesloten met de uit 
de jaren 80 en 90 van vorige eeuw 
populaire showband Never Mind die 
van hun optreden er een revival van 
maakten.

Fietstocht
Voorafgaande aan het Lindese Feest 

organiseerde de Vereniging Volks-
feest Linde zondag 21 september een 
fietspuzzeltocht die door Koos Jager 
en Jan Kornegoor was uitgezet. Aan 
de tocht namen 114 volwassenen en 
twintig kinderen deel. Martin Arink 
won de tocht bij de volwassenen, 
Wim Sloetjes werd tweede en Marian 
Arfman derde. Bij de kinderen won 
Larissa Reinders, tweede werd Rianne 
Reinders en derde Rinske Hellema.

Uitslagen volks- en kinderspelen
Kinderspelen: Kinderen 5-6 jaar; 1. 
Kimberly Weenk; 2. Marnix Vervoort; 
3. Melissa Weenk. Jongens 7-8 jaar: 
1. Luuk Wiggers; 2. Jorn Sangers; 3. 
Lieuwe Lichtenberg. Jongens 9-10-11 
jaar: 1. Jan van Egteren; 2. Wouter 
Uilenreef; 3. Splinter Doornbos. Jon-
gens 12-13-14 jaar: 1. Lars Mombarg; 
2. Pascal Meillink; 3.Wouter Wasse-
veld. Meisjes 7-8 jaar; 1. Indy West-
straten; 2. Vera Berenpas; 3. Maree 
Doornink; Meisjes 9-10-11 jaar: 1. He-
len Uilenreef; 2 Maud Fokkink; 3. Ro-
an Mombarg. Meisjes 12-13-14 jaar: 1. 
Bo Groot Roessink; 2. Isabel de Jonge:  
3. Rinske Hellema. Stoelendans: 1. 

Sven Bultman; 2. Helen Uielenreef; 
3. Bo Groot Roessink. Volksspelen: 
Vogelgooien (vrouwen); 1. Berdie Tol-
kamp (knuppelkoningin); 2. Frede-
rique Knoef; 3. Gerdien Bouwmeester; 
4. Ceciel Blenkers; 5. Sanne ten Have. 
Vogelschieten: 1. Marco Arfman (ko-
ning); 2. Bennie Lenselink; 3. Dirk 
Reusink; 4. Gerrit Uilenreef; 5. Wim 
Lenselink. Kegelen: 1. Martin Roeter-
dink; 2. Jan Bosch; 3. Han Berenpas. 
Sjoelen: 1. Mariet Lichtenberg; 2. San-
dra Jurriens; 3. Annie Ruiterkamp. 
Rad van Fortuin: 1. Mareike Bloe-
mendaal; 2. Wendy Wasseveld; 3. Jo-
landa Woerts.. Ringwerpen: 1. Wim 
Sloetjes; 2. Nicolet Jager; 3. Gerard 
Bloemendaal. Schijfschieten: 1. Mar-
tin Roeterdink; 2. Cristiaan Knoef; 3. 
Martin Roeterdink. Geluksbaan: 1. 
Bennie Lenselink; 2. Gerrit Uilenreef; 
3. Frederique Knoef. Ballero: 1. Kyra 
Eenink; 2. Henry Koning; 3. Hendrik 
Weenk. Dogkarrijden: 1. Marian Arf-
man; 2. Alie Sloetjes; 3. Klaske Roeter-
dink. Gavelgooien: 1. Yvonne Koning; 
2. Arne Koning; 3. Nicolet Jager.

Vervolg van voorpagina

Sportieve strijd tijdens 
volks- en kinderspelen

Linde - Volksfeest Linde werd donderdagavond geopend met het to-
neelspel ‘Koestukken 7’ door Toneelgroep Linde. Bijna vijfhonderd 
bezoekers genoten van het blijspel. Het toneelstuk speelde zich af op 
de boerderij van de chaotische familie Scholten.

Toneelgroep Linde speelde met verve het blijspel ‘Koestukken 7’ .

Maar liefst 120 kinderen namen deel aan de kinderspelen.

De kerstpakketten kunt u naar eigen 
keuze samenstellen uit het unieke 
assortiment. De Wereldwinkel koopt 
producten in van kleine producenten 
om de doelstelling, mensen in ont-
wikkelingslanden te helpen, waar te 
maken. Met een wereldwinkelkerst-
pakket maakt u ontvanger en maker 
blij, dubbele vreugde dus. Voor elk 
budget kunnen zij een (h) eerlijk pak-
ket voor u maken. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u de 
mogelijkheden eens bespreken en 
producten bekijken, neem dan geheel 
vrijblijvend contact op. Kom langs in 
de winkel of maak een telefonische 
afspraak 0575 554155.
Voor het 45-jarig jubileum van de 
wereldwinkels is er een speciale aan-
bieding: bij aankoop van vier verschil-
lende repen Tony’s Chocolonely, een 
gratis jubileum reep, maar op is op! 
Komt u dus snel naar de Wereldwin-
kel om mee te vieren, de kerstpakket-
ten te bekijken en zo anderen blij te 
maken.

Bestel als cadeau een kerstpakket

Wereldwinkels
vieren 45-jarig
jubileum
Vorden - Heeft u nog nooit een 
kerstpakket besteld bij de We-
reldwinkel? Misschien wist u niet 
dat dat kon. Pak dan nu de kans, 
Wereldwinkel Vorden levert u 
graag een “eerlijk” kerstpakket.

Na een rondleiding door de wijngaard 
kunnen er wijntjes geproefd worden, 
met stokbrood en kaas. Ook is er een 
winkeltje, waar je naast wijn andere 
zelfgemaakte producten en crea-
ties van wijnstronken kunt kopen. 
Kortom, even weg uit Nederland en 
de Bourgondische stijl van Frankrijk 
beleven. 
Voor vervoer door een BOB kan ge-
zorgd worden! Leden van de afdeling 
Vorden van Vrouwen van Nu kunnen 
voor verdere informatie terecht bij 
Rikie Norde, telefoon 551622, 
e-mail rikienorde@hotmail.com.

Vrouwen van Nu 
naar wijnboer 
in Joppe
Vorden - Op donderdag 23 okto-
ber kunnen leden van Vrouwen 
van Nu ‘s middags een bezoek 
brengen aan wijnboer Hans Wi-
chers in Joppe.

De bibliotheek is een openbaar ge-
bouw, waar iedereen terecht kan. U 
kunt de krant lezen of diverse tijd-
schriften, gebruik maken van gratis 
internet, boeken lenen voor u zelf of 
voor uw kleinkinderen. En nog veel 
meer. Op donderdagmorgen 2 ok-
tober van 10.00-12.00 uur is er een 
speciale inloopochtend voor 65+. Er 
is koffie met een koekje. Daarnaast 
biedt de bibliotheek u alléén deze 
ochtend, een gratis drie maanden 
lidmaatschap aan. Kom daarom don-
derdagochtend 2 oktober naar biblio-
theek Vorden. Het adres is: Raadhuis-
straat 5. U bent van harte welkom.

Inloopochtend 
voor ouderen in 
bibliotheek Vorden
Vorden - Woensdag 1 oktober 
is het de Internationale dag van 
de ouderen. Bibliotheek Vorden 
nodigt alle ouderen uit om don-
derdagmorgen 2 oktober een be-
zoekje te brengen aan de biblio-
theek.

De organisatoren hebben inmiddels 
al een heleboel mooie spullen ingeza-
meld. Een ieder die zijn kasten aan 
het opruimen was, kon de mooie 
bruikbare kleding en speelgoed bij ze 
kwijt. Door de organiserende mensen 
wordt er goed opgelet dat hetgeen er 
verkocht gaat worden ook van goede 
kwaliteit is. Daarbij is een verloting 
met prachtige prijsjes en prijzen die 
door de vele ondernemers van de 
Vordense middenstand beschikbaar 

worden gesteld. 
En zoals ieder jaar worden er door
veel betrokken moeders en vaders
van allerlei lekkernijen gebakken die
men ook kan kopen. Voor de kinde-
ren organiseert Kranenburgs Belang 
tegelijkertijd rond de school een aan-
tal activiteiten en spelletjes, zodat zij
zich zeker niet zullen vervelen. Van-
zelfsprekend is er voor de volwassen
bezoekers ook genoeg mogelijkheid
om gezellig bij te kletsen onder het 
genot van een kopje koffie (gratis). 
De opbrengst van deze jaarlijkse
beurs is volledig bestemd voor peu-
terspeelzaal ’t Kraankuikentje. Het 
wordt ongetwijfeld een gezellige
avond. Iedereen is van harte welkom
vanaf 18.00 uur tot ongeveer 20.30
uur in de gymzaal van basisschool de
Kraanvogel aan de Eikenlaan 22 in
Kranenburg. De toegang is gratis.

Kinderkleding- en speel-
goedbeurs peuterspeelzaal 
’t Kraankuikentje
Kranenburg - Op basisschool de 
Kraanvogel in Kranenburg, waar 
ook peuterspeelzaal ’t Kraankui-
kentje is gevestigd, wordt vrijdag-
avond 3 oktober weer de jaarlijk-
se kinderkleding- en speelgoed-
beurs georganiseerd. Zoals ieder 
jaar beloofd het weer een leuke 
avond te worden.

U vindt hier een groot assortiment 
serviezen van Wedgwood. Met name 
serviezen die niet meer in de produc-
tie zijn! Ook hebben we een ruime 

collectie brocante en woonaccessoi-
res. Daarnaast is dit het adres waar
u vele legpuzzels van Jan van Haas-
teren, Wasgij en Anton Pieck tegen 
zéér scherpe prijzen vindt. 
Op de zaterdagen in de maand okto-
ber is er een specialist in serviezen
van  Villeroy & Boch aanwezig! Bij 
haar kunt u uw prachtige servies
aanvullen en/of uitbreiden. Vele ser-
viezenonderdelen zijn op voorraad.
Ook met name serviezen die uit de
productie zijn! Kortom: voor ieder 
wat wils! Leuk voor de komende
feestmaand! 
Noteer in uw agenda: Van 4 oktober
t/m 29 november alle zaterdagen van
11:00 – 16:00 uur aan de Whemer-
weg 20 in Almen. Let op! Voor Vil-
leroy & Boch alleen de zaterdagen in
oktober! U kunt  ook van te voren uw
bestelling plaatsen. Zo weet u zeker
dat uw gezochte onderdelen voor u
klaar staan. Buiten deze zaterdagen
om zijn wij altijd te bereiken via web-
site, mail of telefoon! Wedgwood: 
www.servieskast.nl;
info@servieskast.nl of 06-38891801.
Villeroy & Boch: www.uw-servies.nl; 
info@uw-servies.nl of 06-57342594

- Advertorial -

Schuurverkoop op Niveau 2014
Almen - Voor de vierde keer op rij wordt er een Schuurverkoop op 
Niveau georganiseerd in Almen. Na drie drukbezochte, succesvolle ja-
ren gaan de deuren op zaterdag in de maanden oktober en november
weer open.

De week van de Eenzaamheid is be-
gonnen; hij riep de PCOB-leden voor-
al op om te zien naar elkaar. Daarna 
ging hij voor in gebed. Hierna werden 
vier overleden leden herdacht.
De heer G. Roseboom kreeg als dank 
voor zijn bezorgrit van het leden-
blad naar Lochem een boeket bloe-
men aangeboden, omdat hij hiermee 
stopt. Mevr. B. Heijenk stopt met de 
organisatie van het maken van kerst-
stukjes. Hiervoor werden gegadigden 
gevraagd.

Hierna kreeg de inleider Jan Geerdink 
uit Hengelo (Ov.) het woord voor het 
houden van zijn driedimensionale 
diapresentatie. Speciale brillen lagen 
voor de aanwezigen klaar.

Eerst was het vakantieland Gran Ca-
naria aan de beurt en daarna het ei-
land Malta. Vooral meren en ravijnen 
kwamen bijzonder naar voren. Als 

toegift volgde een presentatie over 
de Achterhoek. Bijzonder was alsof 
het leek dat de roodbonte koeien en
de Schotse Hooglanders zo in de zaal
van De Soos met de groep meekeken;
echt een verrassend effect van deze
driedimensionale diashow.

De Achterhoek bracht het zeker in 
vergelijking met de buitenlandse
vakantielanden het er goed af. Het
gebied met de beekdalen in Winters-
wijk, de korenmolen De Bataaf en de
zadeldaktoren van de kerk in Geeste-
ren, deden de aanwezigen goed. De
bloemenoptocht in Rekken en het
kerkje in Zwilbrock werden niet ver-
geten.Ook het leven rond en om de
boerderij kwam aan bod. Het geheel
werd omlijst met mooie achtergrond-
muziek.

Na de pauze volgden de vakantielan-
den Oostenrijk, Kreta en Noorwegen,
alsmede een wandeling onder de Mat-
terhorn in Zwitserland.

De voorzitter was de tolk van de 
aanwezigen om de inleider hartelijk 
te bedanken voor het gebodene. De
aanwezigen hebben er erg van geno-
ten. Met het zingen van ‘Meester men
zoekt u wijd en zijd’ werd deze inte-
ressante bijeenkomst gesloten.

3D diapresentatie over vakantielanden voor PCOB Vorden 

Koeien keken in de 
vergaderzaal mee
Vorden - De PCOB afdeling Vor-
den hield donderdagmiddag 
14.00 uur de eerste bijeenkomst 
na de vakantieperiode. 
Voorzitter Fred Midden kon een 
redelijk aantal bezoekers wel-
kom heten. 
Hij hield de overdenking n.a.v. 
Psalm 1 ‘Geplant’.

Volg en like ons 
ook op Facebook:

       ContactAchterhoekh k
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EvaSchuurman
Column

Eva Schuurman is dichter, tekstschrijver, regisseuse en trouwambtenaar. 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.

Het huis is afgebrand
bijna tot op de grond
Ze konden 
nog veel redden
Zodat het
binnenste - buiten stond

J. Wagenvoort

Terwijl ik mijn gereden kilometers neer-
schrijf op het formulier van de gemeente 
bedenk ik me dat het trouwseizoen op zijn 
einde loopt. 
Dit is voor een vers-gescheiden-vrouw so-
wieso een logische gedachte, maar ook 
iets dat een trouwambtenaar in de nazo-
mer zich rustig bedenken kan. 
In mijn blauwe autootje doorkruiste ik de 
afgelopen lente en zomer het halve land 
en vooral de halve Achterhoek. 

Eerst op zoek naar schimmige-, verbor-
gen-, doodnormale-, verrassend riante- en 
anders-gecategoriseerde huisadressen. 
(Dit in het kader van de voorgesprekken 
die ik met bruidsparen voerde.) 
En daaropvolgend ging ik op zoek naar ka-
pelletjes, landgoederen, kastelen, achter-
tuinen en feestboerderijen om mijn daden 
bij het ja-woord van de eerder genoemde 
bruidsparen te voegen. 
Alwaar ballonnen en bordjes mij, de 
meestal al bekende, weg wezen. 

De locaties zijn veelal hetzelfde.
Inmiddels zijn de eigenaren, gastvrouwen 
en werknemers mij bekend.
Maar de gasten van het bruidspaar zijn 
altijd anders. 
De sfeer is anders, de versiering is anders. 
De kleuren, de hapjes, de stoelen, de inde-
ling.
En ik, ik ben altijd dezelfde. 
Dezelfde doodnormale verschijning in het-
zelfde doorsnee blauwe autootje.
Dezelfde vreemde eend waar iedereen op 
wacht. 
Die ene gast die niemand kent, maar die 
oh zo welkom is. 
De onbekende in functie. De trouwambte-
naar. 

Al zie je dat niet meteen aan mij af. 

U moet weten dat ik meestal nogal casual 
verschijn. 
Op rode gympies en bij hitte met een luch-
tige broek en hempie an. 
Want ik dien mij in functie onder een re-
delijk vormeloos, bloedheet omhulsel te 
verstoppen. 
Zodra de toga mijn schouders omvat ver-
anderd mijn hele voorkomen. 
Dan ben ik niet meer doodnormaal.

Dan voel ik mij groter en gewichtiger. 
Is mijn tred doortastend en gaat mijn kin 
als vanzelf de lucht in. 
Niet arrogant, eerder trots. Niet verheven, 
eerder officieel. 
Rotsvast betreed ik elke trouwzaal.
Stap ik op katheders en lessenaars af als 
waren het geliefden die terugkomen van 
een reis om de wereld in 80 dagen.
Glunderend aanschouw ik ieder bruids-
paar als waren het mijn kinderen die glori-
eus zullen gaan afzwemmen.

Ik, de trouwambtenaar in functie. Gehuld 
in een bloedhete jas.
Menigmaal ontdeed ik mij na menig ce-
remonie van die jas en ontdekte ik daar-
onder mijn doorweekte, dagelijkse, casual 
gewaad. 
Besmeurd door zonnige sappen en verhitte 
druppels.
Bevlekt, als had ik zojuist een marathon 
overwonnen.
Ik. bezoedeld en niet meer in staat mij in 
het gezelschap van opgeprikte, opgekale-
faterde en opgepoetste bruiloftsgasten te 
mengen.
Vanwege mijn aangetaste voorkomen.
Ik, de trouwambtenaar, uit functie.

De vrouw die veel weet te vertellen over de 
liefde,
Althans, de liefde van anderen.
Maar zelf nogal casual omsprong met 
haar eigen uitvoering van dat gegeven.
En daarom voortaan het liefst casual en 
tevens onopvallend verschijnt 
bij de viering van de liefde van anderen.
Omdat ze het zelf ook allemaal niet zo 
goed meer weet.
De liefde op rode gympies tegemoet treed.
En vandaar ook redelijk blij is zichzelf te 
mogen verstoppen 
in dat grote, warme gewaad. 
Zodat de hoeveelheid stof haar onder-
steund in haar daad.

Maar voorlopig dus niet, want het trouwsei-
zoen is bijna ten einde.

Vandaar dat zij zojuist een wanhopige 
advertentie op marktplaats plaatste; ‘AUB. 
Grote, alles verhullende winterjas gezocht, 
om liefdeloos in te verdwijnen.’

Alles verhullend

Toneel- en dansavond
Op vrijdagavond staat het Varssels 
Volkstoneel weer op de planken voor 
volk uit Varssel èn (verre) omstreken. 
Ditmaal wordt het stuk ‘Spot uit… 
Licht aan!’, een blijspel in drie bedrij-
ven, ten tonele gebracht.
Het stuk speelt zich af in een televi-
siestudio waar de opnames plaatsvin-
den voor een nieuwe spelshow. On-
der leiding van presentator Alex zul-
len drie echtparen de strijd aangaan 
om een grote prijs in de wacht te sle-
pen. Alles lijkt van een leien dakje te 
gaan tot dat vlak voor tijd één van de 
echtparen afbelt. De paniek is groot. 
Omdat de opnames voor een volle 
zaal met publiek toch door moeten 
gaan, wordt hier een creatieve oplos-
sing voor bedacht. Chaos, hilariteit 
en herkenbaarheid vormen de drie 
belangrijkste ingrediënten voor dit 
gezellige blijspel.
De aanvang van het toneel is om 
19.15 uur en de entree bedraagt 
7,50 euro (inclusief koffie en cake). 
Tijdens de pauze zijn er bij de verlo-
ting wederom fantastische prijzen te 
winnen; de hoofdprijs is een fiets. Na 
afloop van de toneelvoorstelling is er 
volop gelegenheid om te dansen op 
muziek van de feestband De Sleppers.

Volksspelen
Op zaterdagmiddag worden traditie-
getrouw de volksspelen gehouden, 

die om 13.30 uur zullen worden ge-
opend door burgemeester Henk Aal-
derink van de gemeente Bronckhorst. 
Het eerste schot op de houten vogel 
zal worden gelost door Bennie Fre-
riks, schutterskoning van 2013. Naast 
het vogelschieten kan worden deel-
genomen aan vogelknuppelen, hand-
boogschieten, kegelen, doeltrappen, 
bolero, pijlenrad en bierpul schuiven. 
Tevens zal er een competitie plaats-
vinden wie de handigste bouwvakker 
van Varssel is.

Feestavond met Plebz en 
DJ Rutger
Zaterdagavond is er een knallend 
feest met de coverband Plebz. Deze 
band timmert de laatste jaren flink 
aan de weg en is nu voor het eerst ‘on 
stage’ in Varssel. De optredens van de 
band worden afgewisseld met dance-
muziek van DJ Rutger, die ook zeker 
zal zorgen voor een volle dansvloer. 
Iedereen die van een oergezellig feest 
houdt is welkom. De entree bedraagt 
10 euro.

Kinderfeest en keizerschieten
Op zondag om 12.15 uur zullen de 
kinderen vanaf het nieuwe buurt-
huis Varssel in het treintje Bello en 

een legertruck een rondrit door Vars-
sel maken. Het nieuwe koningspaar 
zal hen vergezellen. Om 13.00 uur 
beginnen de kinderspelen met leu-
ke, uitdagende onderdelen. Ook zal 
rond dat tijdstip het startschot klin-
ken voor het keizerschieten waaraan 
de oud-koningen van Varssel deel-
nemen. Tussen 14.00 en 17.00 uur 
treedt goochelaar / entertainer Magic 
Jack op met verrassende acts vol hu-
mor en magie.

Muziekmiddag met Underkoffer 
en Old Ni-js
Op zondag zal vanaf 15.30 uur de 
plaatselijke band Underkoffer spelen. 
Om 17.30 uur staat het optreden ge-
pland van Old Ni-js, met onder meer 
Ferdi Jolij en Willem Terhorst in de 
gelederen. Daarbij zullen zeker be-
kende nummers van Boh Foi Toch en 
Normaal de revue passeren. En wat 
ook mooi is dat de entree voor deze 
gezellige muziekmiddag geheel vrij 
is.
Er is dus in het weekend van 10, 11 
en 12 oktober veel te beleven in Vars-
sel. Dit mag je niet missen. Tot ziens 
bij het Varssels feest.

Mooi en veelzijdig programma 
110-jarig Varssels Feest
Varssel - Het is alom bekend dat 
er in de buurtschap Varssel ge-
zellige feestjes worden gebouwd. 
Dit jubileumjaar van het Varssels 
Feest wordt aangegrepen om er 
nog eens een flinke schep boven-
op te doen. Maar liefst vijf muzi-
kale optredens zullen er zijn: De 
Sleppers, Plebz, DJ Rutger, Un-
derkoffer en... Old Ni-js. Naast de 
traditionele onderdelen (toneel, 
volksspelen en kinderfeest) staat 
dit jaar ook het keizerschieten 
op het programma. Tevens zal 
Magic Jack het publiek vermaken 
met een mix van trucs en cabaret. 
De festiviteiten vinden plaats op 
10, 11 en 12 oktober 2014. Alles 
speelt zich af in en rondom de 
verwarmde feesttent bij de Vars-
selse molen.

Het Varssels Volkstoneel oefent het stuk ‘Spot uit ... Licht aan’.

Zo kan men genieten van bekende 
opera en musical medleys, maar ook 
van nostalgisch Nederlands reper-
toire zoals bijvoorbeeld liedjes uit Ja 
Zuster, nee Zuster. De matinee begint 
om 14.30 uur, de kosten inclusief ver-
voer en twee drankjes bedragen 29.50 
euro. U wordt thuis opgehaald en be-
geleid door een gastvrouw/heer van 
Vier het Leven.

De deelnemers van Vier het Leven 
hebben al een persoonlijke uitnodi-
ging ontvangen, wilt u ook het ge-
mak en de gezelligheid van Vier het 
Leven ontdekken, meld u dan aan via 
telefoonnummer: 035-5245156, of 
stuur een email naar: 
desiree4hetleven@gmail.com .

Wilt u graag wat meer informatie 
over deze stichting, bezoek dan op 
dinsdagochtend van 10 tot 12 uur 
de open inloopochtend aan de Kerk-
straat 15 in Hengelo. De gastvrouwen 
kunnen u er ook informatie over ver-
strekken.

Vier Het Leven organiseert 
 feestelijk matinee voor ouderen
Bronckhorst - Speciaal voor Vier 
het Leven verzorgt Het Rijnstad 
Vocaal Theater een bruisende 
muzikale middag op zondag 9 
november in de DRU Cultuurfa-
briek in Ulft.

Een gastvrouw van Vier Het Leven.

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl   

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl



In de gemeente Bronckhorst geldt 
een speciale regeling voor het 
 wegbrengen van groenafval. Per jaar 
kunt u namelijk tot 500 kilo groen- 
afval gratis wegbrengen. Groenafval 
is meer dan alleen snoeihout uit uw 
tuin: ook bladafval en gras vallen 
 eronder. 

Groen uit de tuin
Tuinbezitters hebben regelmatig 
meer groenafval dan in de groene 
container past. Denk aan het snoei-
afval van struiken en bomen, 
 gemaaid gras of gevallen blad in het 
najaar. Dan is het prettig om te weten 
dat u jaarlijks maximaal 500 kilo van 
dit afval gratis kunt wegbrengen. Het 
ingezamelde groenafval wordt 
 versnipperd en gecomposteerd. Zo 
ontstaan groene energie en waarde-
vol compost uit uw snoeihout, blad-
afval en gras.

Hoe werkt de regeling?
Op uw afvalpas wordt jaarlijks een 
 tegoed bijgeschreven waarmee u in 
totaal 500 kg groenafval gratis kunt 
wegbrengen naar het Recycleplein, 
Boggelderenk 3 in Zutphen (indu-
strieterrein De Revelhorst) en het 
Brengpunt van Dusseldorp, Logis-
tiekweg 14 in Doetinchem (industrie-
terrein Wijnbergen). Van dit tegoed 
kunt u naar eigen keuze gebruikma-

ken  tijdens de openingstijden van de 
brengpunten. Het tegoed is één jaar 
geldig. Is uw tegoed voor het jaar op, 
dan kunt u meer groenafval tegen  
betaling wegbrengen. Vergeet niet 
uw afvalpas mee te nemen!

Praktische tips
Wilt u naast groenafval andere spul-
len wegbrengen? We vragen u dan 
nog een keer over de weegbrug te 
gaan. Zo worden de afvalsoorten 
apart gewogen en kan alleen het 
groenafval van uw saldo op de afval-
pas afgetrokken worden. Houdt u er 
rekening mee dat u zelf het groen-
afval uit uw voertuig of aanhanger 
moet tillen, zorg dus voor hanteer-
bare bundels.

Thuis ophalen
Hebt u gesnoeid in de tuin, maar geen 
mogelijkheid het zelf weg te bren-
gen? Dan kunt u uw grof snoeiafval 
tegen betaling op laten halen door 
Berkel Milieu. U kunt maximaal 2 m3 
aanbieden en de kosten hiervoor 
 bedragen € 31,50. Aanmelden kan bij 
de Afval-Informatie-Lijn tel. (0575)  
54 56 46. U kunt alleen gebundelde 
takken aanbieden die hanteerbaar 
zijn voor de medewerkers (maximaal 
10 kilo). Meer in-
formatie vindt u 
op www.berkel-
milieu.nl of scan 
de QR-code.

500 kilo groenafval gratis wegbrengen per jaar

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 40, 30 september 2014 Voorstel voor nieuwe brandweerkazerne in Hengelo 

in combinatie met één gemeentewerf
B en w van Bronckhorst stellen de 
gemeenteraad voor om een nieuwe 
brandweerkazerne te bouwen in 
combinatie met de gemeentewerf op 
het bedrijventerrein Winkelskamp 
Oost in Hengelo. 

Brandweerkazerne
Om de veiligheid van onze inwoners 
en omgeving te kunnen waarborgen 
en te voldoen aan de wettelijke 
brandweerzorg heeft Hengelo een 
nieuwe kazerne nodig. De oude 
brandweerkazerne in Hengelo is 
ruim 60 jaar oud en voldoet niet meer 
aan de wettelijke (Arbo-)eisen. Het 
gebouw is sterk verouderd en te krap. 
De stallingsruimte voor de voertuigen 
is te klein en er is nauwelijks kleed-
ruimte. De huidige locatie ligt ook 
midden in een woonwijk waar geen 
ruimte is voor een oefenterrein en de 
parkeergelegenheid te beperkt is. 
Ook met aanpassingen aan het 
 gebouw en buitenterrein zijn de 
 bestaande problemen niet op te 
l ossen en zal het huidige gebouw 
nooit kunnen voldoen aan de eisen. 
Investeren in deze locatie is daarom 
geen optie. Het is belangrijk om te 
 investeren in een nieuwe locatie 
 zodat de komende veertig jaar de 
vrijwilligers uitgerust zijn om te 
 kunnen oefenen en hun belangrijke 
werk op een goede manier te kunnen 
uitvoeren.

Gemeentewerf
De gemeentelijke buitendienst werkt 
inmiddels vanuit één organisatie, 
waar voorheen met drie teams vanuit 

drie werven werd gewerkt. Om het 
beheer van de openbare ruimte effi-
ciënter uit te kunnen voeren is het 
 belangrijk om met het team Uitvoe-
ring op één centrale locatie te kunnen 
werken. De huidige personeels- 
huisvesting op de werf in Zelhem is 
van tijdelijke aard en de gemeente is 
 verplicht de units voor juli 2016 te 
verwijderen. Verlenging of het aan-
vragen van een definitieve bouw-
vergunning is niet mogelijk, want het 
gebouw voldoet niet aan de eisen van 
het bouwbesluit. 

Combinatie kazerne en werf
Een gezamenlijke huisvesting van de 
kazerne en één gemeentewerf levert 
diverse voordelen op. Bundeling van 

de voorzieningen leidt tot kwaliteits-
verbetering en een betere dienst-
verlening. De brandweer en de 
 buitendienst kunnen allebei gebruik 
maken van onder andere de kanto-
ren, parkeerplaats, kantine, garde-
robe en sanitair. 

Verschillende varianten van verbouw 
en/of nieuwbouw zijn gewogen op 
voor- en nadelen, investerings- en 
exploitatielasten. Compacte nieuw-
bouw voor combinatie brandweer-
kazerne en gemeentewerf op de 
 Winkelskamp met behoud van de 
 bestaande werf in Zelhem bleek de 
beste oplossing. De Arbowet stelt 
specifieke eisen aan een brandweer-
gebouw en gemeentewerf. Met 

nieuwbouw op een gewenste locatie 
is het mogelijk om aan al deze eisen 
te kunnen voldoen. Daarnaast is de 
locatie ideaal gelet op opkomst- en 
uitruktijden van de brandweer, de 
 ligging in de gemeente en aan de 
rand van de bebouwde kom. Ook van-
uit oogpunt van duurzaamheid (denk 
onder andere aan energieverbruik) is 
nieuwbouw de beste optie. De werf in 
Zelhem blijft in gebruik voor seizoen-
stalling en opslag voor de buiten-
dienst. Mogelijk is deze locatie in de 
toekomst te gebruiken voor andere 
doeleinden, zoals het starten van een 
leerwerkbedrijf in het kader van de 
Participatiewet, of voor bijvoorbeeld 
een solarpark. Het is de bedoeling de 
vrijkomende locatie van de werf 
 Hengelo te verkopen, waarvoor al 
 interesse is. Voor de vrijkomende 
l ocatie van de kazerne is nog geen 
 invulling.

Kosten
De kosten van nieuwbouw van het 
 gecombineerde pand bedragen ca. 
€ 6.300.000. De structurele financiële 
lasten die ontstaan door de nieuw-
bouw worden gecompenseerd door 
onder andere een verlaging van het 
aantal formatieplaatsen bij de buiten-
dienst, opbrengsten van de vrij-
komende locaties en bezuinigingen in 
de gemeentelijke bedrijfsvoering. 
Daardoor ontstaat geen extra druk op 
de meerjarenbegroting. In oktober 
bespreekt de raad dit voorstel. Bij 
 instemming met het voorstel is de 
nieuwbouw naar verwachting midden
2016 gerealiseerd.

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de sire-
nes te horen in heel Nederland. 
Dus ook in Bronckhorst. De sirenes 
geven dan één luid alarm dat 1  
minuut en 26 seconden te horen is. 
Omdat het om een test gaat, hoeft 
u geen actie te ondernemen. Het 
maandelijkse alarm heeft tot doel 
het landelijke waarschuwings- en 
alarmeringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in 
 geval van een ramp: ‘Ga direct 
naar binnen, sluit ramen en deuren 
en zet de radio of TV op omroep 
 Gelderland’. Via deze omroep 
wordt u op de hoogte gehouden 
van de ramp en ontvangt u zonodig 
instructies. Op maandag 6 oktober 
a.s. is de eerstvolgende sirenetest. 

Als aanvulling op de sirene is er 
NL-Alert, een alarmmiddel voor 
de mobiele telefoon. Stel het in! 
Lees meer op www.nl-alert.nl.

Sirenetest



Mirjam Rensink: “Acht jaar geleden 
werd onze dochter Willemijn, toen 
twee jaar, ernstig ziek. Van de ene 
op de andere dag kon ze niet meer 
lopen, spreken, had ze epileptische 
aanvallen en zuurstof tekort.  
Willemijn bleek het syndroom van 
RETT te hebben. Dit is een mutatie in 
een van de X chromosomen waar-
door haar ontwikkeling is gestag-
neerd. Van het ene op het andere 
moment was ze ernstig ziek en had 
ze nog maar een korte levens- 
verwachting.”

Bijzonder meisje
“We waren verdrietig en enorm  
geschrokken. Als ouders hadden wij 
veel vragen en we moesten natuur-
lijk ons toekomstbeeld bijstellen. Dat 
was best moeilijk. Vanwege de  
zware zorg die Willemijn nodig had, 
was het een optie om haar uit huis te 
plaatsen. Samen kozen wij ervoor 
om haar thuis te verzorgen. Ze is zo 
mooi, lief en puur. Het is een bijzon-
der meisje en haar stralende lach 
maakt veel goed.”

Rots in de branding
Mirjam: “Al vrij snel werd duidelijk 
dat de zorg voor Willemijn intensief 
is en dat we die niet alleen aan  
konden. De verzorging gaat dag en 
nacht door. Het blijft moeilijk om niet 
over onze eigen grenzen heen te 
gaan en tijd te vinden voor onszelf. 
Wij zijn dan ook heel blij met alle lie-
ve mensen om ons heen. Vooral mijn 
zus, zwager en mijn ouders staan 
vanaf het begin voor ons klaar. Zo 
brengen zij Willemijn elke dag naar 
kindercentrum de Timp in Lievelde, 

helpen met het huishouden en  
passen op Willemijn, zodat wij onze 
twee andere dochters naar hun 
sport- of muziekles kunnen brengen. 
In het begin vonden we het wel eens 
lastig om hulp te vragen, maar dat 
wende gelukkig snel. Het helpt dat 
we merken dat veel mensen iets 
voor ons willen betekenen. Het geeft 
andere mensen ook voldoening om 
met Willemijn bezig te zijn. Zelfs 
mensen die verder van ons afstaan: 
Willemijn houdt bijvoorbeeld erg van 

zwemmen en dit deed ze altijd in De 
Brink in Zelhem. Door de extra zorg-
vraag kon ze daar op een gegeven 
moment niet meer terecht. Erg  
jammer. Toen de badmeester uit 
Zelhem hoorde waarom we niet 
meer kwamen zwemmen, is hij  
speciaal naar Arnhem gegaan om 
daar een zwembrancard te halen. 
Vanaf dat moment kon Willemijn 
weer heerlijk zwemmen in ons eigen 
dorp. Geweldig toch? Samen zorgen 
wij voor Willemijn!”

Het verhaal van Mirjam Rensink en Eric van 
den Berg uit Zelhem
Een rubriek met mooie en bijzondere verhalen van inwoners van Bronckhorst over maatschappelijk meedoen. Men-
sen die dankzij hulp van anderen uit hun omgeving thuis kunnen blijven wonen, mensen die meer kunnen dan ze zelf 
dachten of mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen. Er gebeurt heel veel in onze gemeente. Dat is Goed voor 
Elkaar! Deze maand vertellen Mirjam Rensink en Eric van den Berg uit Zelhem hun verhaal. 

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan 
langdurig zieken en ouderen, voor het bieden van hulp aan werkzoekenden 
bij het vinden van een baan en voor alle vormen van jeugdhulp. Dat is nieuw. 
Deze taken lagen eerst onder meer bij de provincie of het rijk. Deze over- 
heveling noemen we de ‘decentralisaties’. Gemeenten krijgen minder geld 
voor de taken dan het rijk en provincie eraan uitgaven. Wat deze verandering 
precies voor u betekent, is op dit moment nog niet duidelijk. Wat we wel  
weten, is dat we het samen moeten doen. We verwachten daarom ook iets 
van u en van de mensen om u heen. Als u een ondersteuningsvraag heeft,  
kijken we samen met u op welke manier u zo snel mogelijk weer op eigen 
kracht verder kunt. Daarbij kan ook uw familie, de buurt of een vrijwilliger 
een rol spelen.

Goed voor Elkaar

De voorbereidingen voor de bouw van 
het integraal kindcentrum (ikc) op de 
Prins Bernhardlaan in Steenderen 
zijn in volle gang. De gemeente wil de 
komende maanden met Klomps 
Bouwbedrijf uit Dinxperlo tot een 
 definitief ontwerp van het gebouw 
 komen. Deze partij is gekozen van-
wege hun constructieve ideeën voor 
de uitwerking van de plannen. 
Klomps werkt daarin samen met 
 architectenbureau ARX uit Hengelo. 
Zodra het definitieve ontwerp klaar is 
wordt besloten of Klomps ook de 
bouw van het gebouw voor haar reke-
ning neemt. Zoals het er nu naar uit-
ziet is het nieuwe gebouw eind 2015 
klaar. 

Betrokken partijen
De bij de bouw betrokken partijen zijn 
de gemeente, het schoolbestuur van 
de nieuwe fusieschool (PRO8) en de 
Stichting Peuterspeelzalen Bronck-
horst. Zij komen samen met het 
bouwbedrijf en de architect tot een 
ontwerp, overeenstemming over 
 beheer, exploitatie, en eigendom. 
 Uitgangspunt voor de nieuwbouw is 
onder meer: duurzaam, flexibel 
 bouwen en energiezuinig.

Voor de bouw van de nieuwe school is 
een wijziging van het bestemmings-
plan nodig. Begin juni was hierover 
een informatieavond en op 25  
september beslist de raad erover. 

Integraal Kindcentrum
Het ikc is een plek waar kinderen van 
0-12 jaar kunnen verblijven. Het gaat 
in ieder geval plaats bieden aan een 
school voor ca. 250 leerlingen,  
buitenschoolse opvang, en peuter-
opvang. Daarnaast worden de moge-
lijkheden bekeken om in het gebouw 
ook onderdak te bieden aan muziek-
onderwijs, een consultatiebureau, het 
JEKK en een schoolbibliotheek.  
Initiatiefnemers uit Steenderen bekij-
ken of het mogelijk is om het kind-
centrum nog uit te breiden met  
faciliteiten voor sport en cultuur.

Gemeente selecteert Klomps 
Bouwbedrijf voor kindcentrum 
Steenderen

De gemeente vindt het belangrijk om 
samen met u als ondernemer en 
 winkelier te werken aan een gezond 
ondernemersklimaat in Bronckhorst. 
We voeren regelmatig overleg met u 
over hoe we daar samen voor kunnen 
zorgen. Om nog beter te weten wat er 
leeft en speelt onder zoveel mogelijk 
bedrijven en winkels in onze gemeen-
te kan regelmatig onderzoek helpen. 
We doen dit ook bij inwoners via het 
digitale inwonerspanel ‘Bronckhorst 
Spreekt’. Ca. 1.500 inwoners doen 
mee en lieten ons al weten wat zij van 
bijvoorbeeld het groen- en wegen-
onderhoud en onze dienstverlening 
vinden. Met de resultaten kunnen we 
maatregelen nemen om zaken te 
 verbeteren. 

Ondernemersdeel
Om zoveel mogelijk ondernemers of 
winkeliers zo goed mogelijk te kun-
nen bevragen over zaken die voor u 
belangrijk zijn, willen we een speciaal 
ondernemersdeel in dit panel opne-
men. We hebben onlangs enkele 
b ijeenkomsten gehad met vertegen-
woordigers van ondernemers- en 
winkeliersverenigingen om te over-
leggen over de mogelijkheden voor 
parkmanagement op bedrijventerrei-
nen (daarmee samenhangend ook de 
overdracht van enkele gemeente-
taken) en het oprichten van onderne-
mersfondsen. Om hierover gedegen 
besluiten te kunnen nemen, is het 

 belangrijk van zoveel mogelijk onder-
nemers en winkeliers te weten hoe zij 
hier tegen aankijken. Deze onderwer-
pen zullen in het eerste onderzoek 
aan de orde komen dat we in het 
 najaar houden. Later kunnen meer 
onderzoeken volgen. Daarom roepen 
wij u als ondernemer of winkelier in 
Bronckhorst graag op om u aan te 
melden voor het panel via 
www.bronckhorstspreekt.nl!  

Om deel te kunnen nemen, krijgt u 
eerst enkele profielvragen. Deelname 
aan Bronckhorst Spreekt is uiteraard 
gratis en anoniem. Onderzoek- en 
 adviesbureau Moventem uit Hengelo 
(Gld) beheert het panel en voert de 
onderzoeken uit. Heeft u vragen, dan 
kunt u contact opnemen met Bianca 
Tuenter en Luc Oonk van Moventem 
via tel. (0575) 84 58 27. Doen, want 
samen maken we Bronckhorst!

Ondernemer of winkelier? Doet u al mee aan 
het panel ‘Bronckhorst Spreekt’? 
Samen werken aan een goed ondernemersklimaat in Bronckhorst

Bent u inwoner en van plan een 
 bedrijf te starten, maar u weet niet 
waar u moet beginnen? Heeft u 
 advies nodig bij de lopende gang 
van zaken in uw onderneming, 
 omdat het even wat minder gaat? 
Dan kunt u bij ROZ (Regionale Orga-
nisatie Zelfstandigen) terecht. Deze 
organisatie voert voor de meeste 
gemeenten in de Achterhoek, waar-
onder Bronckhorst, en Twente rege-
lingen voor ondernemers uit. Daar-
naast biedt ROZ advies, coaching en 
trainingen voor starters en onder-
nemers. Zo kunt u bijvoorbeeld 
 ondersteuning krijgen van (oud)on-
dernemers op het gebied van 
 marketing, financiën of netwerken 
om uw bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit 
 bijstandsverlening zelfstandigen 
(Bbz) uit. Ondernemers die tijdelijk 
te weinig inkomsten uit het bedrijf 
halen om in hun eigen levensonder-
houd te voorzien, kunnen hier een 
beroep op doen. Dit geldt ook voor 
bedrijven die moeten investeren om 
levensvatbaar te blijven en de finan-
ciering niet bancair voor elkaar 
 kunnen krijgen. Vanzelfsprekend 
moet wel aan de geldende voor-
waarden worden voldaan. Naast 
kredietverlening biedt het Bbz de 
mogelijkheid voor een tijdelijke 
 inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening. 
Daarnaast is ze het Microfinan-
ciering-ondernemerspunt voor 
Twente en de Achterhoek en kan u 
via Qredits een krediet tot max. 
€ 50.000,- worden verstrekt. 
Ga naar www.rozachterhoek.nl voor 
meer informatie over de diverse 
 regelingen. 

Ook als u als ondernemer schulden 
heeft die u boven het hoofd dreigen 
te groeien of bij moeilijkheden met 
uw administratie kan ROZ hulp 
 bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op 
 deze wijze samen om ondernemend 

Bronckhorst te stimuleren. Voor 
meer info kunt u bellen met het  
secretariaat van ROZ, tel. (074) 245 
89 77, of mailen naar info@ 
rozgroep.nl. U kunt via het secreta-
riaat ook een afspraak maken met 
een ondernemersadviseur tijdens 
het maandelijkse spreekuur in het 
gemeentehuis. De eerstvolgende 
spreekuren zijn is op 7 oktober en  
4 november a.s. van 13.30 tot 17.00 
uur. Ook op www.roz groep.nl en 
www.rozach terhoek.nl vindt u veel 
informatie. Verder houdt ROZ u op 
de hoogte van onder meer onderne-
mersnieuws, bijeenkomsten en 
workshops via www.twitter.com/
roz groep.  

Praktische bijeenkomst
Het ROZ organiseert op dinsdag  
7 oktober van 13.30 tot 16.30 uur 
de oriëntatieworkshop ‘Goed 
voorbereid van start’ in het ge-
meentehuis van Bronckhorst, El-
derinkweg 2 in Hengelo (Gld.). 
Deze korte praktische bijeen-
komst geeft u inzicht in wat er bij 
het starten van een eigen bedrijf 
komt kijken en wat het ROZ hier-
bij voor u kan betekenen.

Het ROZ wijst u op de ins en outs 
van het ondernemerschap en wat 
het nu werkelijk inhoudt om een 
eigen bedrijf te hebben. Er is ge-
legenheid om vragen te stellen, 
ook specifiek over het starten 
vanuit een uitkering wanneer u in 
deze situatie verkeert. Na afloop 
is het mogelijk om een afspraak 
te maken voor een gratis advies-
gesprek. 

Deelname aan deze workshop is 
gratis. Aanmelden kan via de 
website:  
http://trainingen.rozgroep.nl.

Ondernemer worden en 
 blijven in Bronckhorst?



Uit de raad

Raadvergadering 
25 september 
Op 25 september vergaderde de 
 gemeenteraad. Wethouder Engels 
deelde mee dat hij op verzoek van de 
raad het proces van het in stand hou-
den van basisschool Velswijk evalu-
eert met de stichting IJsselgraaf. Het 
aantal leerlingen is nog niet onder de 
ondergrens van 43 kinderen, wat 
 betekent dat de school in ieder geval 
de komende 4 jaar nog blijft bestaan. 
Op de publieke tribune volgden veel 
betrokken inwoners de dicussie op 
de voet. Verder is o.a. gesproken 
over:

 De raad stemde unaniem in met 
het voorbereidingsbesluit in het 
kader van verevening voor boven-
staande bestemmingswijziging 

 De raad stelde het bestemmings-
plan ongewijzigd vast, waarmee de 
huidige agrarische bestemming 
met de aanduiding Wonen veran-
dert in de bestemming Maatschap-
pelijk/Wonen voor dagbesteding 
voor zorgvragers

 Het bestemmingsplan heeft 
 betrekking op de ontwikkeling van 
een nieuw kindcentrum bij de 
sportvoorzieningen in Steenderen. 
De raad stelde het plan ongewij-
zigd vast. Zie ook het artikel over 
het ontwerp van het kindcentrum 
elders op deze gemeentepagina’s

 De raad stemde unaniem in met de 
regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling. De visie 
geeft richting aan een integrale 
aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling in de regio 
 

 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 
 beleidskader harmonisatie peuter-
speelzalen en kinderopvang, 
waarmee de raad unaniem 
 instemde

 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 stelde het plan 
met algemene stemmen vast. Een 
motie van Groenlinks als aanvul-
ling op de doelstellingen en moni-
toring van de preventie haalde het 
niet

 Bronckhorst gaat terug naar van 
10 naar 2 bestemmingsplannen:  
1 voor het landelijk gebied en  
1 voor het ‘stedelijk’ gebied. Met 

minder regels is er meer ruimte 
voor initiatieven vanuit de samen-
leving. De raad stemde in met de 
nota van uitgangspunten voor 
 ‘stedelijk’ gebied, De nota voor 
 landelijk gebied wordt in een latere 
vergadering behandeld

 De raad stemde met algemene 
stemmen in met het beleidsplan

 Dit onderwerp wordt besproken 
tijdens de volgende raadsvergade-
ring 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl (onder Bestuur 
en organisatie ➝ Openbare vergade-
ringen ➝ Gemeenteraad.) De eerst-
volgende gemeenteraadsvergade-
ring is op 30 oktober 2014. 

De raadscommissie vergadert op 
8 en 9 oktober in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Hieronder vindt u de 
vergaderagenda van deze openbare 
vergaderingen. U bent van harte 
 welkom om ze bij te wonen!

 

De volgende punten staan onder 
 andere op de agenda:

 Er verandert veel op het sociaal 
terrein. Vanaf 1 januari 2015 wor-
den de Wmo 2015, de Participatie-
wet en de Jeugdwet van kracht. Dit 
brengt een aantal nieuwe taken 
voor gemeenten met zich mee. Op 
19 december 2013 stemde de raad 
in met de toekomstvisie voor het 
sociaal terrein. Hierin zijn zes uit-
gangspunten geformuleerd, die 
het kader  vormen voor de beleids-
ontwikkelingen voor het sociaal 
terrein. Het voorliggende beleids-
plan bevat de inhoudelijke beleids-

keuzes die de gemeente moet  
maken voor de  uitvoering van haar 
beleid. De raad wordt gevraagd het 
beleidsplan vast te stellen. 

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

 

Onder andere de volgende punten 
staan op de agenda:

 De raad wordt gevraagd een 
 besluit te nemen over nieuwbouw 
brandweerkazerne post Hengelo 
met centrale gemeentewerf. De 
brandweertaak is overgedragen 
aan de Veiligheidsregio Noord-
Oost Gelderland (VNOG), maar de 
gemeente is verantwoordelijk voor 
de kazernes. De huidige brand-
weerpost in Hengelo is ruim 60 
jaar oud en voldoet niet meer aan 
de wettelijk (Arbo-) eisen. Daar-
naast wil de gemeente het beheer 
van de openbare ruimte vanuit één 
centrale locatie (Hengelo) organi-
seren. De huidige werf is hiervoor 
niet geschikt. Door de kazerne en 
werf te combineren in één nieuw 
gebouw op Winkelskamp Oost, 
ontstaat synergievoordeel en kan 
goedkoper en duurzamer gebouwd 
worden. Lees ook het uitgebreider 
 bericht elders op deze gemeente-
pagina’s

 B en w informeren de raad over de 
nieuwste trends op het gebied van 
afvalinzameling, afvalscheiding en 
afvalverwerking. De raad zal mede 

op basis van deze informatie het 
beleid voor de volgende termijn 
vaststellen met daarbij als doel-
stelling vermindering van de totale 
hoeveelheid afval en zoveel moge-
lijk scheiding van afval tegen zo 
gering mogelijk kosten voor de 
 inwoners

 Effecten gemeentefondscirculaire 
mei 2014

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

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over on-
derwerpen 
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergadering. Over onderwerpen 

 heeft u 
hiervoor de mogelijkheid tijdens het 
agendapunt ‘Mogelijkheid tot  
inspreken over niet-geagendeerde 
onderwerpen’ 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 onder-
werpen die op de agenda staan, ver-
wijzen wij u naar www.bronckhorst.
nl/gemeenteraad of scan de QR code

De verplaatsing van de markt in 
 Hengelo is onderdeel van de herin-
richting van het centrum. De markt 
heeft nu een tijdelijke plek voor het 
oude gemeentehuis, maar op deze 
plek kan de markt niet uitbreiden. 
Daarom zoeken wij een geschikte 
vaste plek waar de marktkraam-
houders goed de ruimte hebben en 
die gezellig is voor het winkelend 
 publiek.
De gemeente stelt vier locaties  
binnen Hengelo voor:
1. Voorzijde Spannevogel
2. Nabij Welkoop
3. Kerkplein bij voet kerk
4. Huidige locatie (de markt blijft 

 zoals deze is)
Welke locatie spreekt de inwoners 
het meest aan? Om deze mening op 
tafel te krijgen, zetten wij ons inwo-
nerspanel Bronckhorst Spreekt in. 
De deelnemers aan dit panel uit 
Hengelo en omstreken krijgen een 
aantal  vragen over de markt voorge-

legd. De uitkomst van deze enquête 
nemen b en w mee in hun besluit.

Denkt u na het lezen van boven-
staande tekst: “Ik wil ook mijn me-
ning laten horen!”? Dat kan. U kunt 
zich ook (gratis) registreren als 
deelnemer van het inwonerpanel.  
Ga hiervoor naar www.bronckhorst-
spreekt.nl. Deelnemers stellen wij 

drie tot vier maal per jaar vragen 
over allerlei  onderwerpen die spelen 
in de  gemeente. Wij houden u op de 
hoogte van de onderzoeksresultaten 
en de mogelijke actiepunten die 
hieruit voortvloeien. De vraag over 
de markt in Hengelo is nu al uitgezet 
onder  voldoende inwoners, maar 
voor  toekomstige vragen maken wij 
graag gebruik van uw stem.

Weekmarkt Hengelo wordt verplaatst 
Inwoners Hengelo denken mee over de beste plek

Mensen met een laag inkomen en een 
laag vermogen krijgen in 2014 een-
malig een extra bedrag. De regering 
heeft besloten € 70 miljoen beschik-
baar te stellen voor mensen met een 
laag inkomen, omdat de koopkracht 
van minima onder druk staat. De 
 tegemoetkoming is bedoeld voor 
 bijstandsgerechtigden en voor 
 mensen, die een inkomen hebben van 
maximaal 110% van de bijstands-
norm. Dat betekent, dat naast 
 mensen met een bijstandsuitkering 
ook werkenden, of andere uitkerings-
gerechtigden met een laag inkomen 
in aanmerking komen. 

Bedrag
Een echtpaar krijgt eenmalig € 100, 
een alleenstaande ouder € 90 en een 
alleenstaande zonder kinderen € 70. 
De gemeente regelt de uitbetaling 
aan inwoners. 

Als u een bijstandsuitkering, IOAW of 

IOAZ uitkering ontvangt (peildatum is 
1 september 2014), hoeft u niets te 
doen. U ontvangt de tegemoetkoming 
dan in november 2014 automatisch 
op uw rekening. Heeft u geen uitke-
ring, maar heeft u wel een inkomen 
van maximaal 110% van de bijstands-
norm, dan komt u wellicht ook in 
 aanmerking. Vult u in dat geval vóór 
30 november het formulier ‘Een- 
ma lige tegemoetkoming voor  
minima’ op www.bronckhorst.nl in 
(daar leest u ook wat we onder de  
bijstandsnorm verstaan).

Extraatje voor mensen met 
een laag inkomen



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.

-

-

-

-

Durf te vragen! Bel of mail ze. Ze 
zijn er voor u! 

-
-

-

Voorbeeld:

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

Durf te vragen! Onze gebiedsambtenaren zijn er voor u!

Omgevingsvergunningen 

Ingetrokken aanvragen

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Zienswijze indienen?
-

-

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-
-

Verleende vergunningen

-

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Verlengen beslistermijn 

-

Mogelijkheden voor bezwaar 

Voorlopige voorziening 

-

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)

-

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

-

Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen

Bezwaar

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Ontwikkelingsovereenkomst HAVO locatie Vorden

Patiowoningen
-
-

Ter inzage
-

Volg ons via Twitter!
Direct op de hoogte zĳn van het laatste 
nieuws van de gemeente? 
Volg ons op Twitter: @gem_bronckhorst. 
U kunt hier ook vragen aan ons stellen, 
die we graag beantwoorden. 

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

Bij een aankoopbedrag vanaf 1500 euro in onze showroom in Hengelo of 
Zevenaar maakt u kans het aankoopbedrag van uw keuken of badkamer 
terug te verdienen*. Of win één van de andere prijzen.

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

* 
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GRATIS!

HCI WOONMAAND

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

maand. Let hiervoor op ons 
actielogo in de showroom.

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding OKTOBER

OKTOBER WOONMAAND: 
PVC vloer, toplaag 0.7 mm, 

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

Diverse raamdecoraties uit onze 
huiscollectie: 25% korting.



Bronckhorst

Woensdag 1 oktober 2014
10:00 Dag van de ouderen Hengelo
13:00 Stenen/ fossielen en  

schilderijen in bibliotheek Hengelo 

Donderdag 2 oktober 2014
9:00 Open dagen Welkoop Zelhem  

in nieuw jasje Zelhem
10:00 Dag van de ouderen Zelhem
10:00 Dag van de ouderen Vorden
13:30 Fietstocht 55+ 25km Keijenborg

Vrijdag 3 oktober 2014
13:00 Expositie ‘Art & Fashion’ in  

Galerie De Burgerij Vorden
19:30 Achterhoeks Planetarium:  

Weekend van de Wetenschap Toldijk

Zaterdag 4 oktober 2014
10:00 ONK trial Zelhem
11:00 Pluk je eigen paddenstoelen- 

soep Halle
13:00 Expositie ‘Art & Fashion’ in  

Galerie De Burgerij Vorden
15:00 Wijnhoeve Elanova:  

rondleiding en wijnproeverij Vorden
15:00 Achterhoeks Planetarium:  

Weekend van de Wetenschap Toldijk

Zondag 5 oktober 2014
10:00 Herfstkleuren fietstocht bij  

Coens Bistro Velswijk
10:00 Oldtimerdag Museum  

Smedekinck Zelhem
12:00 Koopzondag meubelzaken Vorden
13:00 Expositie ‘Art & Fashion’ in  

Galerie De Burgerij Vorden



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

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

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

(NIEUW EN GEBRUIKT). 
OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

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

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

TE KOOP
Prachtig appartement incl. garage-berging; 
één van de mooiste van de Galleehof.

Indeling:
Ruime L-vormige kamer met open keuken en 
balkon, inpandige berging met wasmachine-
aansluiting en z.g.a.n. HR-verwarmingsketel.
Hal: toilet, meterkast, slaapkamer en ruime 
badkamer. Een tweede slaapkamer behoort 
tot de mogelijkheden.
Oppervlakte: 90 m2 exponent en gelegen in 
het prachtige dorp Vorden aan de Burge-
meester Galleestraat 47.

Vraagprijs: € 190.000,-

Inlichtingen: 06 - 50 65 52 91

IN PRIJS VERLAAGD

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Notariskantoor Blankestijn is per direct op zoek naar:

een receptioniste/notarieel medewerker
(dienstverband full time)

De kandidaat: 
- is zelfstandig, leergierig, nauwgezet, representatief en stressbestendig;

- is gastvrij en kan mensen op hun gemak stellen;

- is creatief en heeft een positief commerciële instelling;

- is bereid om voor de cliënt “net dat stapje extra” te zetten;

- heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift;

- heeft een opleiding op MBO-niveau met een juridische of secretariële achtergrond;

- met ervaring in het notariaat of een juridische organisatie heeft een pré.

De receptioniste:
-  ontvangt cliënten, bewaakt het telefoonverkeer en verstrekt algemene informatie;

- verzorgt het beheer van de agenda en regelt afspraken;

- verwerkt gepasseerde akten en verzorgt de uitgaande stukken;

- verwerkt stukken in digitale systemen en maakt facturen;

- verzorgt de voorraden en verricht zo nodig huishoudelijke werkzaamheden;

- doet haar werkzaamheden zelfstandig.

Wij bieden:
een zelfstandige functie met ruimte voor initiatief en invloed op de eigen werkzaamheden. 

Afhankelijk van de leeftijd en de reeds opgedane ervaring bieden wij een salaris tussen 

de € 1.250,00 en € 1.600,00 bruto per maand, exclusief vakantie-uitkering.

Wij zijn:
een eigentijds notariskantoor, gehuisvest in een moderne en goed bereikbare kantoorlo-

catie, aan de rand van Zelhem. Op ons kantoor werken 12 medewerkers in een plezierige 

en informele sfeer. Het kantoor levert werkzaamheden op alle notariële rechtsgebieden. 

Daarnaast bieden wij ook mediation en scheidingsbegeleiding aan onze cliënten aan. Het 

leveren van kwaliteit en service in onze dienstverlening staan daarbij voorop.

Sollicitatie en informatie:
Spreekt het bovenstaande je aan, stuur dan je C.V. met motivatiebrief vóór 9 oktober 
2014 naar: Postbus 8, 7020 AA Zelhem of per mail naar: notaris@notariszelhem.nl. 

Wil je meer informatie, neem dan contact op met mevrouw mr. Dafne Vonk, tel. 0314-

621141 (kantoor) of 0314-621300 (privé). Bezoek voor een nadere kennismaking met ons 

kantoor de website: www.notariszelhem.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.



- advertorial -

Greven en Van Haaster Groenadviseurs
Stephan Greven en Loek van Haaster betrokken begin van dit jaar op De Covik een woonboerderij. Als Greven en Van Haaster Groenadviseurs zijn zij enthousiast aan het werk 
om voor hun klanten een passend ontwerp voor hun tuin te maken, op verzoek de tuin aan te leggen en zo nodig onderhoud uit te voeren.

Greven en Van Haaster startten hun bedrijf 
drie jaar geleden in Dieren, in een woonwijk. 
Hun wens was om het bedrijf te verhuizen 
naar een woonboerderij iets buitenaf. Ze ont-
dekten deze op de Covikseweg 19 te Steende-
ren, waar voldoende ruimte om te wonen en te 
werken is. Ontwerpen op schaal 1:50 worden 
nu nog aan de keukentafel getekend, tot de 
ontwerpstudio op de verdieping is ingericht.

Loek van Haaster (28) komt van origine uit 
Rijnsaterwoude bij Alphen aan de Rijn. “Van-
wege de studie ben ik deze kant op gekomen. 
In Nederland is maar één HBO opleiding voor 
Tuin- en Landschapsarchitectuur en dat is in 
Velp.” Stephan Greven (28) is geboren en ge-
togen in Dieren. Tijdens de opleiding op Hoge-
school Van Hall Larenstein leerden ze elkaar 
kennen.

Beide vinden het belangrijk alles netjes voor 
elkaar te hebben. Mensen moeten een goed ge-
voel hebben bij hun werk en hun werkwijze. 
“We proberen ons te onderscheiden als relatief 
klein bedrijf. We doen alle werkzaamheden 
met z’n tweeën en hebben hierdoor een per-
soonlijke benadering,” legt Loek uit. 

Bij een eerste gesprek wordt niet alleen geke-
ken naar de tuin, ook naar de mensen, hun 
huis en de inrichting. “We kijken naar de uit-
straling, de kleurkeuze, de gevelstenen, bouw-
stijl, het landschap eromheen. De tuin moet in 
de omgeving passen. Zichtlijnen of doorkijkjes 
maken het spannend.”

Greven en Van Haaster maken voor de aan-
leg een totaal ontwerp met sfeerimpressie. 
De planten worden altijd in overleg met de 

klant gekozen, al blijkt dat rood, roze en paars 
vaak de voorkeur hebben. Ook siergrassen en 
bloembollen worden ingepast om de seizoenen 
te verlengen. Voor het realiseren van een tuin-
ontwerp brengen zij altijd eerst een ontwerp-
offerte uit. De groenadviseurs kunnen de ont-
worpen tuin vervolgens ook aanleggen. “We 
willen ook zelf nog met de handen in de klei,” 
lacht Stephan. “Daarvoor maken we eerst een 
aanlegofferte, onderverdeeld in voorwerk, 
grondwerk, bestrating en beplanting. Vooral 
de combinatie is leuk, dat je zelf een plan kunt 
bedenken en maken en dat je het dan ook kunt 
uitvoeren. Dat je het uiteindelijk helemaal tot 
leven ziet komen in de loop der tijd. Dat is heel 
mooi en maakt ons werk bijzonder leuk.” 

Als de tuin klaar is, wordt uitleg gegeven bij 
de planten. Daarvoor laten zij een beplantings-
plan drukken met daarbij een plantlijst met de 
naam van de gebruikte beplanting, bloeitijd, 
kleur en bijzonderheden. 

Tot slot kunnen afspraken worden gemaakt 
over het onderhoud van de aangelegde tuin. 
“Maar we doen ook onderhoud of renovatie 
van bestaande tuinen,” benadrukt Loek. “We 
zijn tenslotte hoveniers.” De tuinen verschil-
len van grootte, ze worden niet alleen voor 
grote projecten gevraagd, ze ontwerpen ook 
voortuintjes, balkon- of daktuinen.

Onlangs werd het bedrijf Tuinkeur Gecertifi-
ceerd. Ze voldoen aan de speerpunten profes-
sionaliteit, betrokkenheid, vakbekwaamheid, 
service en kwaliteit. “De tuin moet als wij 
klaar zijn, tiptop in orde zijn!”

Greven & Van Haaster Groenadviseurs
Stephan Greven
Loek van Haaster
Coviksweg 19, Steenderen
(06) 53 93 70 30
info@groenadviseurs.com
www.groenadviseurs.com

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

CORSA PEUGEOT
 07 1.0-12V XS 

2011, 65.148 km

€ 7.250

BMW Z3 Roadster 1.8 1997 228.367 km €  4.999,-

Ford Fiesta 1.25 Trend 2009 146.323 km € 6.750,-

Fiesta Ford Fiesta 1.3-8V Ambiente 2006 35.085 km € 4.950,-

Fiesta Ford Focus Wagon 1.6 Titanium 2008 135.194 km € 9.750,-

Focus Ford Focus Wagon 1.8-16V Cool Edition 2003 96.759 km € 4.950,-

Focus Hyundai i30 CW 1.4i i-Drive Cool 2012 48.920 km € 13.950,-

i30 Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4WD Active 7p. 2009 113.980 km € 17.500,-

Santa Fe Nissan Almera 1.5 Visia 2004 112.639 km € 4.750,-

Almera Nissan Note 1.6 First Note 2006 125.902 km € 7.250,-

Note Opel Corsa 1.2-16V Edition 2011 59.795 km € 9.250,-

107 Peugeot Partner MPV 1.4 XT 2007 118.401 km € 7.450,-

Audi  A3  Sportback 1.6 Attraction Pro Line nov-05 91.947 Grijs met. € 9.750 
Citroën  Grand C4 Picasso  1.6 VTi Navigatie / ecc / 7p. sep-09 107.404 Grijs, MPV € 11.250 
Dacia  Sandero  1.4 Ambiance jan-09 77.702 Grijs met. € 5.750 
Fiat  Stilo  2.4-20V Abarth jan-06 93.319 Zwart € 6.250 
Ford  Ka  1.2 Cool & Sound jun-10 33.425 Blauw met. € 6.800 
Ford  Mondeo  Wagon 2.0-16V Trend aut./ ecc jan-04 215.530 Stationwagon € 3.250
Opel  Vectra  Wagon 1.8-16V Comfort aug-04 216.880 Stationwagon € 3.250
Peugeot  107  1.0-12V Airco / 5drs / centr vergr apr-11 34.467 Zwart € 6.750 
Peugeot  206  1.4 X-line mei-05 98.366 Grijs € 3.950 
Peugeot  206  SW 1.4 Airco Cruise control mrt-06 198.707 Stationwagon € 4.500
Renault  Scénic  1.5 dCi 110pk/navigatie 2009 141.604 Zilver, MPV € 10.750 
Renault  Scénic  1.6-16v Authentique 2011 44.709 MPV € 15.500 
Suzuki  Swift  1.2 Exclusive EASSS feb-12 22.199 Zwart € 11.250

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Citroën  C1  1.0-12V Séduction
nov-05, 91.947 km, Grijs metallic 

€ 9.750
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Bert Lebbink vertelt dat er een 
sterk opgaande lijn waarneem-
baar is. “Het dieptepunt was in 
de zomer van 2013. Nu verkoop 
ik bijna elke dag wel een huis en 
ben dit jaar de 100 woningen al 
gepasseerd. Door de groeiende 
economie en de historisch lage 
rentestand is het nu uitermate 
gunstig een huis te kopen. Frap-
pant is het dat in alle sectoren te 
merken is, dus dat niet alleen de 
goedkope huizen verkocht wor-
den, maar ook de dure van 6 of 
7 ton.”
Nieuw is dat het kantoor van 
Lebbink sinds kort een overbrug-
gingsgarantie mag aanbieden. 
Daarmee wordt het voor kopers 
heel aantrekkelijk om een huis 
te kopen en niet meer hoeven te 
wachten tot hun oude huis ver-
kocht is. Lebbink: “Wij zijn heel 
trots dat we dat als enige in de 
gemeente Bronckhorst kunnen 
aanbieden, het zal de verkoop 
sterk stimuleren! Wij kunnen 
de klanten hierdoor nog beter 
bedienen, mede door ons aanbod 
van bijna 350 panden. Het komt 
erop neer dat 2,5 procent van de 
koopsom bij de notaris in depot 

gaat en daarvan de woonlast 
van het oude huis wordt betaald 
in een garantietermijn van 1 of 
2 jaar. Met deze overbruggings-
garantie loop je minder risico. 
Kopers kunnen daardoor zorge-
loos van huis naar huis en zitten 
niet met dubbele lasten. Ook de 
banken lopen daardoor minder 
risico. Opvallend is dat klanten 
niet meer over de prijs van het 
huis onderhandelen, maar over 
de garantie.”
Bert Lebbink kocht het make-
laarskantoor in 2005 van Her-
man Luimes, die al in Zelhem 
een kantoor had. Na het overlij-
den van Luimes verhuisde het 
kantoor in Hengelo in 2007 naar 
de Kerkstraat. Door de samen-
voeging in 2010 met Van Zee-
burg in Vorden bestrijken ‘de 
makelaars van Bronckhorst’ met 
drie kantoren de hele markt in 
Bronckhorst. Lebbink werkt sa-
men met de makelaars Chantal 
Langermans en Gerrit van Zee-
burg, ondersteund door steun 
en toeverlaat Susan Wolsink. Ze 
zijn ook actief voor bedrijven en 
agrarische objecten. “Vooral ak-
kerbouwers en melkveehouders 

maken goede tijden door, er is 
zeer veel vraag naar landbouw-
grond”, aldus Lebbink.

Op 4 oktober kunnen bezoekers 
tussen 11.00 en 15.00 de Open 
Huizen-route volgen. Op de site 
van Van Zeeburg, Luimes & Leb-
bink Makelaars en Funda kun-

nen geïnteresseerden hun eigen 
route samenstellen. Voor vragen 
is er die dag een volledige bezet-
ting op het kantoor aan de Kerk-
straat 4 in Hengelo Gld.

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
www.funda.nl

Huizenmarkt trekt sterk aan

Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars 
introduceren  overbruggings garantie
Hengelo - Op zaterdag 4 oktober organiseert de NVM weer een 
Open Huizen Dag. Geïnteresseerde kopers kunnen op deze dag 
in korte tijd veel huizen bekijken. Van Zeeburg, Luimes & Leb-
bink Makelaars heeft hoge verwachtingen van deze dag, omdat 
de huizenmarkt eindelijk weer in de lift zit.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl  

22 woningen en 2 bouwkavels in Hengelo
diversiteit, volop opties, scherp geprijsd!

Inschrijven en informatie

Eggink Maalderink Garantiemakelaars
0315 39 54 24
www.egginkmaalderink.nl

Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars
0575 46 23 59
www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Bezoek zaterdag 4 oktober 
van 11.00 - 13.00 uur de bouwlocatie. 
Zie met eigen ogen hoe mooi 
nieuwbouw kan zijn!

De Kwekerij Hengelo is een ontwikkeling van 

Roosdom Tijhuis en Van Wanrooij Projectontwikkeling

1e fase 80% verkocht

2e fase in verkoop

Hengelo (gld)

HUIS VERKOPEN? 
BEL EERST MET...

W W W . G R O O T R O E S S I N K M A K E L A A R D I J . N L

NIEUWE WONINGEN IN DE VERKOOP GEZOCHT!

ACTIE = RESULTAAT 
UW NVM MAKELAAR IN 
BRONCKHORST - ACHTERHOEK.

T 0575 200 001

Halle Vorden Toldijk Zelhem

VERKOCHT
ONDER VOORBEHOUD VERKOCHT

ONDER VOORBEHOUD VERKOCHT VERKOCHT 

VORDEN Vraagprijs € 229.500,-- k.k.

Kerkweide 7 - Aan rustig woonhofje gelegen 
met aan de voorzijde vrij uitzicht over een 
speelveld, een goed onderhouden en royale 
HELFT VAN EEN DUBBEL WOONHUIS met 
stenen garage en verzorgde tuin. Dit alles 
in een landelijke woonomgeving op slechts 
3,5 kilometer van Vorden. Bouwjaar 1999.
Inhoud ca. 370 m3. Perceelsoppervlakte 227 m2.
Volledig geïsoleerd. Direct gelegen aan 
bosrijk buitengebied en basisschool binnen 
handbereik.

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

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 26a Vorden Tel. 0575 555733

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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De NVM Open Huizen Dag vindt 
plaats tussen 11.00 en 15.00 uur. 
Naar verwachting doen tegen de 
50.000 huiseigenaren mee, ongeveer 
evenveel als begin april, toen de voor-
jaarseditie van de  NVM Open Huizen 
Dag werd georganiseerd.
Woordvoerder Roeland Kimman 
meent dat nu de algemene economi-
sche vooruitzichten positiever zijn 

“Het een goed moment is om in te 
stappen, de hypotheekrente staat 
laag, er is een groot aanbod van te 
koop staande woningen en de hui-
zenprijzen zijn relatief nog steeds 
laag. 
Daarnaast is de concurrentie positie 
van een koopwoning ten opzichte 
van een huur woning aanzienlijk ver-
beterd.”

Als extra attentie heeft de NVM met 
de Nederlandse dagbladuitgevers een 
leuke deal gesloten. 
NVM-makelaars die deelnemen aan 
de actie kunnen bezoekers van de 
NVM Open Huizen Dag een geheel 
vrijblijvend abonnement aanbieden 
van 2 of 4 weken, afhankelijk van de 
uitgever. 
De organisatoren van de NVM Open 
Huizen Dag willen hen de sfeer van 
een woning zo goed mogelijk laten 
proeven en daar hoort een huiselijke 
sfeer bij.

‘Uitstekend moment om je op 
een koopwoning te oriënteren’
Op zaterdag 4 oktober vindt de halfjaarlijkse NVM Open Huizen Dag 
plaats. Veel huiseigenaren openen dan, in een ongedwongen sfeer, 
hun deuren voor potentiële kopers.

het aantal slaapkamers, afstand 
woon-werkverkeer, winkels en 
scholen. 

den. 

gen die in aanmerking komen 
qua prijs en locatie. 

Huizen Dag de omgeving. Hoe 
ziet het er ’s avonds uit? 

tal te bezoeken huizen. 

routeplanner met uw favoriete 
huizen op hun website. 

mum tijd. 

druk niet goed is.

Tips Open Huizen Dag
Onderstaande tips kunt u 
gebruiken als voorbereiding 
voor de  Open Huizen Dag. 
Bron: NVM.

Hengelo (Gld) Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359 - Vorden Zutphenseweg 26A Vorden Tel. 0575 555733 - Zelhem Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl 

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

HALLE  vr.pr. q 213.000,- k.k.

Dorpsstraat 78 - Op royale kavel gelegen, VRIJ-
STAANDE SEMI-BUNGALOW  met vrijstaande garage 
en zeer diepe, besloten achtertuin met optimale privacy 
en vrij uitzicht op boomgaard en weiland. Ruime garage 
met zolder. Schuur en open berging. Bouwjaar 1970. 
Inhoud ± 450 m³. Perceelsoppervlakte van maar liefst 
770 m²! Prachtige/onderhoudsvriendelijke tuin met veel 
privacy en eigen moestuin. De inrit naast de woning 
biedt plaats aan meerdere auto’s.

HENGELO GLD  vr.pr. q 295.000,- k.k.

Hogenkampweg 30 - Landelijk gelegen woning. 
Goed gebouwde solide woning met vrij uitzicht, 
werkplaats, garage en weiland. De woning, gebouwd in 
1927, heeft een inhoud van circa 400 m³.
De garage/schuur op het achtererf heeft een afmeting 
van circa 36 m², is gebouwd in spouw, is geïsoleerd en 
verwarmd. In 1985 is er een nieuwe schuur/werkplaats 
gebouwd, eveneens in spouw, met een afmeting van  
6 x 12 m¹. Perceelsoppervlakte 4850 m².

HALLE  vr.pr. q 249.000,- k.k.

Tarwestraat 12 - In de nieuwbouwwijk “Abbinks-
kamp”gelegen, een modern HELFT VAN EEN DUBBEL 
WOONHUIS met garage en verzorgde tuin. Bouwjaar 
± 2005. Perceelsoppervlakte 244 m². Inhoud woonhuis 
415 m³. Optimaal geïsoleerd. De woning is voorzien 
van zonnepanelen. Het betreft een modern woonhuis 
met een jaren ’30 uitstraling gelegen aan de rand van 
het buitengebied! Inruil woning buitengebied driehoek 
Ruurlo, Vorden, Zelhem mogelijk. 

HENGELO GLD  vr.pr. q 139.000,- k.k.

Spalstraat 49a - Karakteristiek HELFT VAN EEN 
DUBBEL WOONHUIS met een in 2005 gebouwde 
houten schuur 4x5 meter (geïsoleerd) en achtertuin 
op het zuidoosten. Op mooie locatie in het centrum 
gelegen, nabij alle voorzieningen. Inhoud ± 245 m³. 
Perceelsoppervlakte 168 m². Nagenoeg geheel voorzien 
van dubbel glas en rolluiken. De keuken en woonkamer 
zijn voorzien van een houten vloer. Buitenschilderwerk 
2012. Onderhoudsvriendelijke achtertuin.

HENGELO GLD  vr.pr. q 349.000,- k.k.

Beatrixlaan 1 - VRIJSTAAND WOONHUIS op royale 
kavel. Aan de rand van het dorp, direct grenzend aan 
het buitengebied gelegen, zeer solide woning met 
slaapkamer en badkamer op de begane grond. In de 
tuin met diverse terrassen bevindt zich een houten 
tuinchalet en een carport voor camper of caravan. 
Inhoud 510 m³. Perceelsoppervlakte 740 m². Bouwjaar 
1988. Voorzien van alarminstallatie. Uitstekend 
geïsoleerd en lage stookkosten.

KEIJENBORG  vr.pr. q 224.000,- k.k.

Hengelosestraat 23 - VRIJSTAAND WOONHUIS 
aan rand van dorp met vrij uitzicht. Op korte afstand 
van Doetinchem gelegen, vrijstaande woning op ruim 
perceel met vrijstaande garage. Bijzonder degelijk 
gebouwde woning en goed onderhouden. De woning 
is voorzien van 3 slaapkamers, waarvan 2 met 
inbouwkasten en één met balkon. Bouwjaar 1960. 
Inhoud 425 m³. Perceelsoppervlakte 541 m². Mooie 
ligging aan dorpsrand.

HENGELO GLD  vr.pr. q 459.000,- k.k.

Broekweg 7 - WOONBOERDERIJ met schuren 
en weilanden. Op rustige locatie gelegen boerderij 
bestaande uit een woonhuis met 3 aangebouwde 
schuren. Bouwjaar 1963. De totale perceelsoppervlakte 
bedraagt 2 hectare 07 are 50 centiare. De locatie heeft 
een agrarische bestemming en een milieuvergunning 
voor 25 paarden en 7 pony’s. Prachtig object voor het 
bedrijfsmatig houden van paarden.
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De woningen worden gerealiseerd op 
één van de fraaiste nieuwbouwloca-
ties van Oost-Nederland aan de noord-
zijde van Hengelo (gld). Eind 2014 al 
zullen de eerste nieuwe bewoners 
hun intrek gaan nemen in de nieuwe 
woningen. De architecten hebben in 
de architectuur aansluiting gezocht 
bij succes uit het verleden, te weten 
de Amsterdamse school en de jaren 

‘30. Hiermee zal een gewilde, tijdlo-
ze woonwijk ontstaan, met energie-
zuinige woningen voorzien van alle 
comfort.

Het kopen van een scherp geprijsde, 
royale eengezinswoning in plan de 
Kwekerij is door de lage rentestand 
nog steeds zeer aantrekkelijk! Ook de 
veelheid aan gunstig geprijsde opties 

maken deze woningen extra interes-
sant. Stap daarom nu in, maak een 
afspraak met één van de makelaars 
en laat je overtuigen dat plan de Kwe-
kerij ook voor jou de juiste keuze is! 
Ook kan het interessant zijn om de 
woning te kopen met gebruikmaking 
van de zogenaamde Duokoop-rege-
ling. 
Voor informatie: www.flexkoop.nl

Bezoek de bouwlocatie 
Op zaterdag 4 oktober tussen 11 en 
13 uur zijn de makelaars van plan 
de Kwekerij op de bouwlocatie om 
geïnteresseerden te informeren over 

de mogelijkheden en 
een toelichting te ge-
ven om de plannen. 
U bent van harte 
welkom! 

Vrije bouwkavels
Ook zijn er in de 
1e fase nog 2 vrije 
bouwkavels te koop, 
waar je zelf jouw 
droomhuis kunt la-
ten realiseren. Heb 
je interesse, meld je 
dan nu bij de makelaars. Zij kunnen 
je adviseren over de plannen.

Meer info:
www.thuisindekwekerij.nl

Extra aantrekkelijk om nu in te stappen!

De bouw van De Kwekerij is gestart
Hengelo - De eerste fase van plan de Kwekerij in Hengelo (gld) is volop 
in aanbouw. Roosdom Tijhuis realiseert hier in totaal negen wonin-
gen en Van Wanrooij is gestart met in totaal elf woningen. Naast deze 
woningen, waarvan er nog enkelen te koop zijn, is ook de tweede fase 
inmiddels in de verkoop.

Hengelo (Gld) Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359 - Vorden Zutphenseweg 26A Vorden Tel. 0575 555733 - Zelhem Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl 
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KEIJENBORG  vr.pr. q 349.000,- k.k.

Pastoor Thuisstraat 13 - Goed onderhouden, 
ROYAAL VRIJSTAAND WOONHUIS met garage/ schuur, 
tuinhuis en grote, diepe, veel privacy biedende tuin. 
Thans is er een goedlopend bed en breakfast gevestigd. 
Bouwjaar 1964. Inhoud 840 m³. Perceelsoppervlakte 
1.620 m². Sfeervolle woning met diverse mogelijkheden. 
Gezien de inhoud is het pand geschikt voor diverse 
doeleinden o.a. begeleid wonen. Aan de buitenzijde 
ziet u niet welke ruimte deze woning biedt!

VORDEN  vr.pr. q 369.000,- k.k.

Wildenborchseweg 25 - In het prachtige buiten-
gebied tussen Vorden en Lochem gelegen VRIJSTAAND 
WOONHUIS met aangebouwde dubbele garage 
en hobbyruimte. Gelegen tegenover het kasteel 
Wildenborch in een prachtige setting van enerzijds 
het landgoederenlandschap en anderzijds weidse 
vergezichten over de landerijen richting de bossen 
van natuurgebied “Grote Veld”. Bouwjaar ± 1930. 
Inhoud ± 450 m³. Perceelsoppervlakte 1355 m².

STEENDEREN  vr.pr. q 169.000,- k.k.

Het Breukink 7 - Licht en ruim 4 kamer HOEK-
APPARTEMENT op de begane grond. In centrum van 
Steenderen gelegen royaal hoekappartement met 
overdekt terras. Het complex is o.a. voorzien van 
een centrale ingang met intercom en lift,  besloten 
gezamenlijke binnentuin en elk appartement heeft een 
berging in het souterrain en een eigen parkeerplaats. 
Bouwjaar 2004. Bruto vloeroppervlakte 105 m².  
Volledig geïsoleerd. Brede deuren en drempelvrij.

ZELHEM  vr.pr. q 779.000,- k.k.

Hengeloseweg 44 - Prachtig LANDHUIS met 
bijgebouw van 50 m² met carport. Gelegen op locatie 
nabij het dorp Zelhem met uitzicht over de landerijen. 
Deze onder architectuur gebouwde woning ademt een 
geweldige sfeer en rust uit. Het ontwerp van de woning 
zit vol verrassingen en zeer praktisch van indeling. 
Omgeven door een zorgvuldig aangelegde tuin met 
diverse terrassen. Bouwjaar 2006. Inhoud 1100 m³. 
Perceelsoppervlakte 3410 m².

TOLDIJK  vr.pr. q 279.000,- k.k.

Kruisbrinkseweg 8 - VRIJSTAAND WOONHUIS 
met ruime tuin en vrijstaande garage. Gelegen aan 
de rand van de bebouwde kom met weids uitzicht 
over de landerijen. Het betreft een zeer karakteristieke 
woning uit circa 1935 met veel originele details. Op het 
achtererf bevindt zich een ruime garage/berging. 
Inhoud circa 400 m³. Perceelsoppervlakte 742 m². 
Fraaie karakteristieke jaren ’30 woning. Vrij uitzicht 
over weids landschap. 

ZELHEM  vr.pr. q 178.000,- k.k.

Papaverstraat 72 - Op goede locatie gelegen 
SENIORENWONING. De woning is gelegen op korte 
afstand van het dorpscentrum. De woning is voorzien 
van een slaapkamer met aansluitend badkamer op de 
begane grond. Onderhoudsarme woning. Bouwjaar 
1994. Inhoud ± 300 m³. Perceelsoppervlakte 172 m². 
Onderhoudsvriendelijke tuin met tuinberging. 
Aanvaarding op korte termijn mogelijk. 

VORDEN  vr.pr. q 269.000,- k.k.

Het Wiemelink 30 -  Prachtig gelegen HELFT VAN 
EEN DUBBEL WOONHUIS met garage en zeer diepe 
achtertuin. Op één van de mooiste locaties van Vorden 
gelegen ruim opgezette woning. Bouwjaar 1973. 
Ruime garage (afmeting 6,87 meter x 3,85 meter). 
Inhoud woonhuis 475 m³.
Prachtige ligging nabij buitengebied en toch dichtbij 
het centrum. Perceelsoppervlakte maar liefst 706 m²!
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De Nederlandse punkrockband The 
Grolschbusters werd in 1999 opge-
richt in het Gelderse Hengelo. De 
band is daarmee de langst bestaande 
punkband van de Achterhoek. Aan-
vankelijk bestond het repertoire gro-
tendeels uit werk van The Ramones 
en wist in korte tijd een flinke repu-
tatie op te bouwen. Grolschbusters is 
uitgegroeid tot een 6-mans formatie, 
compleet met accordionist.
Door de jaren heen heeft de band de 
nodige bezettingswisselingen over-
leefd en haar eigen Premium Punk-
geluid ontwikkeld. Het is een opzwe-
pende mix van punk en brute Rock 
’n Roll met flinke scheut folk. The 
Grolschbusters zijn lomp, onbenullig, 
strak en melodieus. Puckrock recht 
uit het hart.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 

of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

The Grolschbusters bij LIVE@IDEAAL
Zelhem - Woensdagavond 8 ok-
tober staan The Grolschbusters 
centraal in het programmalive@
ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 
uur vanuit Café ‘de Mallemolen‘ 
in Zelhem wordt uitgezonden. De 
band speelt live en de bandleden 
worden geïnterviewd door de pre-
sentatoren van het programma.

Op maandag 6 oktober zal commis-
sielid van “Kerk en Radio”, Adrienne 
Heere uit Zelhem, aan het program-
ma meewerken. 
Carla Groot Roessink uit Hengelo zal 
op maandag 13 oktober enkele ge-
dichten voordragen. 
Op maandag 20 oktober is er een 

overdenking te beluisteren van Piet
Piersma uit Vorden.
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uit-
gezonden via Radio Ideaal. Muzikale
verzoekjes kunnen t/m vrijdags voor
de uitzending aangevraagd worden 
via het tel. 0314-622878. 
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of  94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org.

Programma kerk en radio
Regio - In het interkerkelijke pro-
gramma De Muzikale Ontmoe-
ting bij Radio Ideaal zijn voor de 
komende uitzendingen weer stu-
diogasten uitgenodigd.

Slechts de World Art Galerie De Veer-
poort is gesloten wegens vakantie. 
Goudsmit Marjolin aan de Bresstraat 
geeft deze zondag alvast een speciale 
korting op de aankopen van sieraden 
voor de cadeaumaand december. Op 
diverse plekken worden er tevens 

ambachtelijke demonstraties gege-
ven. Uiteraard zijn de deelnemers
aanwezig om de vragen van de bezoe-
kers te beantwoorden.  Bij de VVV en
bij de deelnemers is een uitvoerige
brochure te verkrijgen met een plat-
tegrond van de oude Hanzestad met
daarin de aanwijzingen waar men 
zoal terecht kan.
Met dit veelzijdige programma wil 
de Culturele Zondag Doesburg u een
mooie zomerse dag aanbieden. U
bent van harte welkom tussen 12.00-
17.00 uur. Meer info: www.culturele-
zondagdoesburg.nl.

Culturele Zondag Doesburg 
zet deuren weer open
Doesburg - Op zondag 5 oktober 
vindt de Culturele Zondag in 
Doesburg weer plaats. Bij deze 
manifestatie zetten kunstenaars, 
galeries en ambachtslieden hun 
deuren open voor publiek. Bijna 
overal heeft men gratis toegang.

De medewerkster werd door Jan Bij-
vank van Weevers, uitgever van de 
Achterhoekagenda, verrast met een 
vogelhuisje waarin twee flessen Ach-
terhoekse wijn zijn verpakt. In de re-
cent opgeknapte schouwburg en tot 
stadslounge omgebouwde foyer ver-
telt ze enthousiast over het program-
ma in de Lochemse cultuurtempel. 
“Het nieuwe theaterseizoen is net 
van start gegaan en ik was op zoek 
naar platforms om de voorstellingen 
te promoten. Via internet kwam ik 
bij de Achterhoekagenda terecht. Het 
was vervolgens supermakkelijk om 
de items in te voeren.”
Highlights zijn onder andere Jan-
dino Asporaat, Huub Stapel, Plien 
en Bianca, Hans Liberg en Helligen 
Hendrik. Ook in de voormalige foy-
er die nu als stadslounge fungeert, 
worden komend seizoen meerdere 
voorstellingen gehouden. Onder de 
titel ‘Lochem Live’ staan er meerdere 
muzikale acts gepland die vooral het 
jongere publiek moeten trekken. 

Alle activiteiten in Achterhoek 
centraal op Achterhoekagenda.nl
De website www.achterhoekagenda.
nl is ontwikkeld met als doel een 
compact, maar compleet overzicht 
van activiteiten in de Achterhoek te 
bieden aan inwoners, toeristen, ver-
enigingen, stichtingen, gemeenten 
en ondernemers. De gebruikers zijn 
ook meteen de makers: iedereen kan 
namelijk agenda-items toevoegen.
Functionaliteit is de kracht van Ach-
terhoekagenda.nl. Daarvan profite-
ren de verenigingen, stichtingen, be-
drijven en andere organisatoren van 
activiteiten, maar vooral de bezoe-
kers. Via de uitgebreide mogelijkhe-
den om te filteren, vindt de bezoeker 
snel wat hij of zij zoekt en kan het 
agenda-item direct in de eigen per-
soonlijke agenda worden geplaatst 
via een link of door het scannen van 
de QR-code. Op Google Maps wordt 
de locatie weergegeven en kan de 

route ernaartoe worden berekend. 
Met dank aan de Vereniging Kleine 
Kernen zijn alle kernen binnen de 
Achterhoek ingevoerd.
Een ander belangrijk doel van de Ach-
terhoekagenda is het versterken van 
de onderlinge samenwerking in de 
Achterhoek. Door goed op de hoogte 
te zijn van elkaars activiteiten, kun-
nen deze door samenwerking wor-
den versterkt en worden dubbele 
soortgelijke activiteiten op hetzelfde 
moment voorkomen. 

De agenda-items worden ingevoerd 
door redacteuren. Of men sporadisch 
of regelmatig publicaties aanmaakt, 
het maakt niet uit: iedereen kan zich 
aanmelden als redacteur. 

Agenda-items worden op één centrale 
plaats ingevoerd en breed via diverse 
kanalen gepubliceerd, zoals in kran-
ten en op websites. Het is mogelijk 
om in één keer een grote hoeveelheid 
agenda-items te exporteren naar en 
te importeren vanuit Excel. Op de 
site is een kant-en-klaar formulier 
te downloaden. Vanuit Achterhoek-
agenda.nl is het tevens mogelijk om 
eenvoudig een agenda voor bijvoor-
beeld de eigen website van een ver-
eniging of stichting te genereren. Met 
behulp van filters geeft de redacteur 
aan welke items in zijn eigen decen-
trale agenda komen te staan.

Ga snel naar:
www.achterhoekagenda.nl

Medewerkster Sheila van Dongeren 700ste redacteur

Schouwburg Lochem ook op 
Achterhoekagenda
Lochem - Sheila van Dongeren, 
werkzaam bij Schouwburg Lo-
chem, is de 700ste redacteur van 
de Achterhoekagenda. Dit is dé 
centrale agenda van evenemen-
ten en activiteiten in de Achter-
hoek. Van Dongeren ziet het plat-
form als handig middel om het 
programma van de schouwburg 
en de stadslounge van Lochem 
onder de aandacht van een groot 
publiek te krijgen.

Jan Bijvank van Weevers overhandigt Sheila van Dongeren (Schouwburg Lochem) een 
presentje omdat zij de 700ste redacteur van de Achterhoekagenda is.

Volg en like ons 
ook op Facebook:

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

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

www.werk.nl

IJssel
computerservice

*

*

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

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

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

Met Avonturijn naar een 
Integraal Kindcentrum

Met diverse scholen in ons werkgebied werkt Avonturijn sa-

men aan de (door)ontwikkeling en realisatie van het brede 

schoolconcept naar een Integraal Kindcentrum. Samenwer-

king en overdracht is van essentieel belang voor de doorgaan-

de leerlijn! We werken met VVE (Startblokken) spelenderwijs 

naar een stevige basis. Zo worden kinderen van 0 tot 13 jaar op 

een leuke én professionele manier opgevangen en voorbereid 

op de toekomst. Wij geven u graag meer informatie. 

Kijk ook op www.avonturijn.nl

Nieuwe Weg 5-01, Ruurlo, Telefoon (0573) 760 200, info@avonturijn.nl

www.avonturijn.nl

Kinderopvang 
...ons vak!

Daar zijn we trots op, 
vinden we leuk en 
dat  laten we zien.

We doen wat we zeggen en
we zeggen wat we doen!

LET OP!!!   LET OP!!!   LET OP!!!

STELLINGWEG 2

 13 TH EDITION

ZATERDAG 8 NOVEMBER

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Medewerker Gieterij m/v

Heb jij ervaring met het werken in een gieterij en 
kan je goed tegen werken in warme omstandigheden?

Functieomschrijving
In de functie van medewerker Gieterij ben je verant-
woordelijk voor het gehele gietproces van diverse pro-
ducten. Je bent werkzaam in een warme en vochtige 
omgeving, dus het is belangrijk dat je daar goed tegen 
kan. Het betreft fysiek zwaar werk, waarbij je zeker van 
aanpakken moet weten en niet bang moet zijn om vies 
te worden.

Werkvoorbereider/calculator m/v

Ben jij een werkvoorbereider/calculator in de 
installatietechniek?

Functieomschrijving
In de functie van Werkvoorbereider/Calculator ben je 
verantwoordelijk voor het calculatiewerk van een totaal 
installateur. Het betreft dan loodgieterswerk, elektra en CV 
werkzaamheden. Daarnaast ben je het aanspreekpunt 
voor de monteurs, stel je offertes op, kan het voorkomen 
dat je op locatie een klus opneemt en zorg je ervoor 
dat materialen tijdig worden besteld en op locatie zijn. 
Kortom veel verschillende werkzaamheden.

Assemblagemedewerker elektronica m/v

Ben jij een ervaren assemblagemedewerker en 
heb je ruime ervaring in de elektronica?

Werkzaamheden
In de functie van Assemblagemedewerker Elektronica is 
het belangrijk dat je tekening/ werkinstructies kunt lezen 
en de elektrische onderdelen kunt monteren aan de 
hand van deze tekeningen. Het is tevens belangrijk dat 
je ervaring hebt met het voormonteren en aftesten van 
elektronische apparatuur. Je bent bovendien verantwoor-
delijk voor het uitvoeren van controle werkzaamheden 
en het administratief vastleggen van de productieorder. 
Je zorgt dat er voldoende voorraad is in de productielijn 
zodat de productie niet stagneert. Het betreft een functie 
in dagdienst vanaf ca. begin november 2014.

Oproepkracht 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.

Webontwikkelaar m/v

Heb jij een passie voor webontwikkeling en wil jij
werken binnen een enthousiast team van specialisten?

Functieomschrijving
In de functie van webontwikkelaar 
ben je verantwoordelijk voor het 
beheer van zowel opgeleverde 
als nieuwe projecten. Dit is veel-
al gebaseerd op het aanpassen 
van bestaande websites en apps. 
Daarnaast werk je aan interessante 
nieuwe en lopende webontwikkel-
projecten en zal je klanten voorzien 
van professioneel advies. Enkele 
kernwoorden die jou omschrijven 
zijn: enthousiast, leergierig, crea-
tief en plezier hebben in je werk. 
Het betreft een functie binnen een 
hecht team.



Najaars


