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De ervaringen van die vier dagen zijn 
door Martin Stor in beeld gebracht en 
te zien op de website www.cyclingte-
amvorden.nl. 

Op zondag 21 september werd na aan-
komst en onder grote belangstelling 
door Willy Berentsen, voorzitter van 
het Cycling Team een cheque met het 
bedrag van 11.500 euro overhandigd 
aan Jack van Zundert, ambassadeur 
van Energy4All.  
Jack sprak zijn waardering uit over 
het enthousiasme en de inzet van 

het team dat hij in Vorden heeft ont-
moet. In een korte tijd is er veel geld 
bijeengebracht dat bijdraagt aan me-
dicijnonderzoek voor een stofwisse-
lingsziekte bij pasgeboren kinderen.

Het Cycling Team Vorden was afhan-
kelijk van sponsoren, donateurs en 
ondernemers die de activiteiten zo-
als de spinningmarathon, loterij en 
flessenbonnenactie mogelijk hebben 
gemaakt. Namens Het Cycling Team 
Vorden en Energy4all: bedankt!

Cycling Team Vorden haalt 
11.500 euro binnen voor 
Energy4All
Vorden - De afgelopen maanden heeft Cycling Team Vorden met spon-
soring en activiteiten in Vorden een bedrag van 11.500 euro bijeenge-
bracht voor Energy4All. Het team heeft als tegenprestatie een fiets-
tocht van 600 kilometer Vorden-Winterberg-Vorden volbracht.

Kinderen voor Kinderen heeft speci-
aal voor de kinderboekenweek weer 
een lied uitgebracht. De kinderen 
van groep 8 hadden, in aanloop naar 
de kinderboekenweek, deze dans in-
gestudeerd. Best spannend, om voor 
een vol schoolplein met alle kinde-
ren van de school, maar ook ouders, 
opa’s en oma’s en andere geïnteres-
seerden deze dans op te voeren. Maar 
ze deden het geweldig! Helemaal in 
de sfeer van het thema FEEST! van de 
kinderboekenweek. 

Speciaal voor de gelegenheid droegen 
een aantal kinderen zelfs een pruik 
om het plaatje helemaal compleet te 
maken. De feeststemming werd dui-
delijk overgebracht, want ook de kin-
deren in het publiek bleven niet lang 
stilstaan. Al snel gingen de handjes 
in de lucht en werd er volop meege-
danst. 

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek 2014 duurt 
van 1 oktober tot en met 12 okto-

ber. In de week voorafgaand aan 1 
oktober zijn de kinderen op School 
Het Hoge druk bezig geweest om de 
hele school te versieren met ballon-
nen en slingers, zodat deze helemaal 
bij het thema van de kinderboeken-
week past, namelijk: FEEST! Maar dat 
is niet alles. Ook tijdens de kinder-
boekenweek zullen de kinderen op 
school op allerlei manieren bezig zijn 
met het thema. Buiten de reguliere 
lessen en activiteiten om, zullen zij 
verschillende opdrachten uitvoeren 
in het teken van de kinderboeken-
week. 

Theater en boekenbal
Naast alle activiteiten staan er ook 
nog twee andere bijzondere activitei-
ten op het programma, namelijk een 

toneelstuk en het boekenbal. De leer-
lingen van groep 7 zijn druk bezig 
geweest met het instuderen van het 
toneelstuk ‘Kikker is jarig’, naar het 
gelijknamige boek van Max Velthuijs. 
Dinsdag 7 oktober is het dan zover... 
om 13.30 uur zullen zij aan alle kin-
deren van de school (en natuurlijk de 
juffen en meesters) laten zien wat zij 
ingestudeerd hebben. 

Ten slotte zal donderdag 9 oktober de 
kinderboekenweek afgesloten wor-
den. Vanaf 13.30 uur zal allereerst 
de winnaar van de voorleeswedstrijd 
bekend worden gemaakt, waarna het 
boekenbal plaatsvindt. Dan kunnen 
alle kinderen nog even flink met de 
voetjes van de vloer voor een fantasti-
sche afsluiting van het FEEST! thema.

Dansend de kinderboekenweek in op School Het Hoge

Vorden - Het was een drukte van jewelste, woensdagochtend 1 oktober 
om 8.30 uur op het schoolplein bij Basisschool Het Hoge in Vorden. 
Speciaal voor de opening van de kinderboekenweek, met het thema 
FEEST!, deed groep 8 een openingsdans buiten op het schoolplein.

De organisatie is in handen van Be-
weeg Wijs, Basisschool Het Hoge en 
Kinderopvang Avonturijn die samen 
met andere verenigingen en instan-
ties deze dag op poten hebben gezet. 
Op Integraal Kind Centrum (IKC) ‘t 
Hoge vindt sinds enkele jaren al een 
succesvolle samenwerking plaats tus-
sen de drie organiserende partners, 
waarbij gewerkt wordt aan een rijke 
en gezonde schoolomgeving. 

Uitgangspunt hierbij is een integra-
le, duurzame aanpak van jeugdge-
zondheid op de basisschool waarbij 
gericht gewerkt met een onderwijs-
programma van Beweeg Wijs en Leef 
Wijs. Daarbij staan gezonde voeding 
en voldoende beweging voor elk kind 
centraal. Het Beweeg Wijs concept 
vormt met GKGK (gezonde kinderen 
in een gezonde kind omgeving) het 
hart van de ontwikkelingen.  

Met een speciale subsidie vanuit 
de rijksoverheid en de gemeente 
Bronckhorst zijn er combinatiefunc-
tionarissen aangesteld. Zij verzorgen 
de extra beweeglessen onder en na 
schooltijd, zij verzorgen de leefstijl-
lessen in samenwerking met de GGD 
en zij vormen ook een zogenoemd 
wijk-beweegteam. 
Het Hoge is zaterdag het middelpunt 
van de activiteiten, maar ook bij on-
der andere de ijsbaan, Indoor Sport 
Vorden en in het kulturhus zijn di-
verse workshops. De start is om 10.00 
uur op basisschool Het Hoge. Het pro-
gramma eindigt om 14.00 uur. Vrije 
inloop tussendoor is ook mogelijk. 
De spetterende opening van dit fes-

tijn wordt om 10.15 uur verricht door 
wethouder Jan Engels. Om 10.30 uur 
gaan alle activiteiten vervolgens van 
start. Om 12.00 uur is er een gratis, 
gezonde lunch.
Deelnemers aan de Dorpsdag kun-
nen aangeven welke activiteiten zij 
graag terug willen zien. Aan de hand 
daarvan wordt samen met de com-
binatiefunctionarissen, de vereni-
gingen en organisaties een speciaal 
wijkprogramma opgesteld. Daardoor 
blijft Vorden ook na de Dorpsdag in 
beweging.

Vorden komt op zaterdag 11 oktober in beweging
Vorden - Gezond leven en voldoende te bewegen, we weten allemaal 
dat het belangrijk is, maar het in de praktijk brengen blijkt soms las-
tig. De Dorpsdag ‘Vorden in Beweging’ op zaterdag 11 oktober brengt 
daar verandering in. Door middel van workshops worden inwoners 
van alle leeftijden in contact gebracht met tal van sportieve, creatieve 
en culturele activiteiten in de buurt.

Zelhem Gildenweg 1  l  Tel. 0314 623658

OP ZONDAG 12 OKTOBER A.S. 

KIJK OP WWW.SCHEFFERKEUKENS.NL
VOOR HET OVERZICHT

   15 SHOWROOMKEUKENS (O.A. SIEMATIC)

                                                        TEGEN VEILINGPRIJZEN
           MET KORTING TOT 75%

TUSSEN 12.00 
EN 17.00 UUR

KEUKENS
VANAF €1.500,-
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Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10
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CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer af 
te halen bij het kantoor van opgave bij Weevers. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes 
kunnen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

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

Gevraagd voor de herfstvakantie: Vakantiewerkers
Firma Lucassen Boomkwekerij

Oude Zutphenseweg 6a, 7251 JX Vorden. Tel. 0575 556722

E-mail: info@lucassen-boomkwekerij.nl

Grote Kaartenbeurs:  zondag 

12 oktober, 10.00 - 16.30 uur.

Cafe Spilman, Mr. Nelissen-

straat 21 Beltrum. Kaarten-

beurs met diverse workshops,

demonstraties en verkoop. 

Info. 06-57 55 97 70.

Dagmenu’s 8 t/m 14 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 8 oktober
Champignonsoep/Züricher geschnetzeltes met rösti en groente

Donderdag 9 oktober
Varkensmedaillons met mosterdsaus, aardappelen en groente/
apfelstrüdel met vanillesaus

Vrijdag 10 oktober
Pompoensoep/panga filet met pestosaus, pasta en rauwkost-
salade

Zaterdag 11 oktober (alleen afhalen of bezorgen)
Varkenshaassaté met pindasaus, nasi en rauwkostsalade/ijs met 
slagroom

Maandag 13 oktober
Gesloten

Dinsdag 14 oktober
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ijs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575 - 551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf”, Enkweg 11 in Vorden

kunt u elke ochtend (behalve

zondags en ‘s-maandags) 

van 09.00 tot 12.00 uur en 

dinsdag, donderdag- en vrij-

dagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een groot

assortiment meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huis-

houdelijke artikelen, boeken

enz..Inbrengen van goed ver-

koopbare artikelen kan tijdens 

openingstijden of d.m.v. een 

telefonische afspraak (06-

44629049) of email: vcde-

werf@gmail.com. Tevens kunt 

u via ons telefoonnummer een

afspraak maken voor het op-

halen van spullen.

Woonruimte te huur: 0575

551754.

Bungalow te huur. In het bui-

tengebied van Hengelo, met

tuin en hobby ruimte. Tel. 06

23969456.

18 oktober 2014

Canto Ostinato in City Groenlo 

info: www.paaspop-klassiek.nl

Bazar/rommelmarkt op zater-

dag 11 oktober a.s. van 10.00

tot 14.00 uur in “Het Achter-

huus” achter de Gereformeer-

de kerk, Zutphenseweg 13 in

Vorden.

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
11 - 12 oktober: F.A. Kuijl, Lochem, 0573-251684.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 12 oktober: 10.00 uur: ds. H. den Haan uit Den Ham.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 12 oktober: 10.00 uur: ds. J. Kool.

Kapel in de Wildenborch
Zondag 12 oktober: 10.00 uur: ds. H. Westerink.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 12 oktober: 10.00 uur: Ds. Ek.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 oktober: 17.00 uur: Eucharistieviering, 
vg. pastoor F. Hogenelst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 12 oktober: 9.30 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. Werkgroep.

Weekenddiensten

Snertfietstocht van VVV Ruur-

lo. Zondag 12 oktober. Start 

Keizerskroon, Dorpsstraat 15.

Route van 25 en 40 km.  Ook

geschikt voor scootmobiels.

Start tussen 11.00 en 13.00. 

Incl. soep € 6,- p.p.

TE HUUR: woonruimte per 1

dec. Helft van dubbel. Nabij

centrum Hengelo G.. Indeling:

kelder, bijkeuken,

keuken,woonkamer, 2

slaapkamers, tuin, eigen

parkeerplaats. Voor info bel:

0610698002.

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

Naailes in Zelhem; Leer je eigen

kleding naaien! Lessen op een

ochtend of avond per week.

Donderdag 18:30 tot 20:00

speciaal voor tieners vanaf 13

jaar. Ook het adres om kleding

te laten maken en verstelwerk.

Modevakschool Thea 06

23151520

te huur halfvrijstaande woning

net buiten zelhem.

0314 622535

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

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.



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

Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

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

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

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

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

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11b, Hengelo Gld.

info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

0575 46 26 40

Gebitsproblemen? 

Ik help u graag!

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

www.zorgboerderijkleinarfman.nl

De Covik verricht grond-, loon-, sloopwerk, afvalinzameling en transport voor 
het bedrijfsleven, de overheid en particulieren. Ons team bestaat uit 35 vaste 
medewerkers met praktische kennis en ervaring. Vakkundigheid en inzicht 
zijn essentieel voor een hoogwaardig prestatie.

Door de grote toestroom van werkzaamheden 
zijn wij momenteel per direct op zoek naar een 
ervaren

KRAANMACHINIST
Jouw werkzaamheden

 Alle voorkomende grondwerkzaamheden
 Sloop- en saneringswerkzaamheden

Jouw profi el
Je bent zelfstandig en hebt ervaring met het 
lezen van tekeningen, bestekken en gebruik 
van de laser. Je hebt ervaring in het grondver-
zet, je weet van aanpakken en bent gemoti-
veerd. Je staat voor het afl everen van kwaliteit 
en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Het is een pré 
als je in het bezit bent van een VCA diploma 
en eigen vervoer. 

Ons aanbod
Wij bieden je goede arbeidsvoorwaarden en een gezellige collegiale sfeer.

Ben jij de machinist die wij zoeken? Solliciteer dan direct per e-mail:
info@decovik.nl of per telefoon: Thea den Boer 0575-451502.

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

Dies Wagenvoort-Kamperman 

echtgenote van Gerrit Wagenvoort.

 Ruurlo: Dieneke Bannink-Wagenvoort

 Hengelo: Hentje Wagenvoort-Woerts

 Hoog-Keppel: Ali Hilferink-Wagenvoort

  neven en nichten

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

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

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

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en akties!

We zijn van alle kanten bereikbaar
Uit onze bongerd Delcorf OP = OP!  3 kilo 1.50
Mooie Elstar appelen  3 kilo 1.99
Giezer Wilderman stoofpeer  3 kilo 1.99
Zoete muskaat druiven  500 gram 0.99
Harde uien  5 kilo 1.75
Aardappelen o.a. Nicola Victoria  10 kilo 2.99

Kadotip!! Doe het met een Streekproductenpakket 
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, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

500 gram
500 gram + 

4 stuks

100 gram 500 gram

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 13 oktober 2014

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

de lekkerste aardappelen van de klei ....... 
keuze uit frieslander of bildtstar 10 kg
met GRATIS hollandse bloemkool € 4.98
Sappige mandarijnen 
zonder pit  10 + 5 gratis
Nieuwe oogst

Rubens appelen  2 kilo € 2.99
deze week als maaltijd 

kip in een jägersaus 
+ puree + GRATIS bakje rauwkost p.p  € 6.98 

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



De Stichting Repair Café wil repare-
ren op een moderne manier terug-
brengen in de lokale samenleving. Ze 
stelt zich ten doel om reparatieken-
nis te behouden en te verspreiden, en 
de sociale cohesie te bevorderen door 
buurtgenoten met heel verschillende 
achtergronden en drijfveren met el-
kaar in contact te brengen in het ka-
der van inspirerende en laagdrempe-
lige bijeenkomsten.

Landelijk initiatief
We leven in een wegwerpmaatschap-
pij. De huidige jeugd groeit hiermee 
op, maar velen betreuren het dat veel 
dingen niet te repareren zijn omdat 
het te duur wordt. Veel dingen zijn 
wel te repareren maar dan moet je 
handig zijn en helaas is dat niet ieder-
een. Een aantal handige vrijwilligers 

heeft de handen ineen geslagen en
het Repair Café opgericht. Inmiddels
heeft dit initiatief navolging gevon-
den in veel plaatsen in Nederland en
is de Stichting Repair Café Nederland
opgericht. In navolging op het lande-
lijk initiatief heeft de Stichting Wel-
zijn Vorden het initiatief genomen in
Vorden een Repair Café op te zetten.
De stichting heeft een werkgroep sa-
mengesteld om dit plan te realiseren.

Repair Café Vorden
Elke tweede zaterdag van de maand
is het Repair Café  Vorden geopend.
Van 10.00  tot 12.00 uur is iedereen
welkom in het Kulturhus om defecte
spullen te brengen. Zaterdag 11 okto-
ber staan van 10.00 tot 12.00 uur de
vrijwilligers van het Repair Café weer
voor u klaar.

Repair Café Vorden voert 
200ste reparatie uit

Vorden - Sinds de oprichting in mei 2013 zijn er al veel spullen ter re-
paratie aangeboden. Zaterdag 13 september heeft het Repair Café Vor-
den de 200ste reparatie verricht. De heer J. Peppelman en zijn dochter
waren de gelukkigen die namens het Repair Café een boeket bloemen
kregen aangeboden.

V.l.n.r.: Henk Droppers -Coördinator Repair Café Vorden, Dhr. J. Peppelman en Mevrouw
A. Mathieu-Peppelman

Landdagen Tweespan vond plaats op 
zaterdag 5 en zondag 6 augustus 1989 
in het kader van het 75-jarig bestaan 
van zowel Jong Gelre Vorden als Lo-
chem, in de weilanden van de familie 
Mennink aan de Wildenborchseweg. 
Naast de provinciale agrarische wed-
strijdendag en zeskamp, trad onder 
meer zanger Dennie Christian op en 
zorgde Heinz Fothen uit Duitsland 
samen met zijn zoon voor een uniek 
optreden als enige stierenrijders van 
West Europa in Nederland. 
“In ons land was hij nog nooit ge-
zien geweest. Die primeur had Twee-
span”, zo verklaart Bennie Fokkink 
uit Lochem, één van de toenmalige 
bestuursleden van de Landdagen 
Tweespan dat één van de hoogte-
punten vormde uit inmiddels de 
honderdjarige geschiedenis van plat-
telandsjongerenwerk in Lochem en 
Vorden.

Reünie Landdagen Tweespan 1989 Jong 
Gelre Vorden - Lochem
Vorden - Ruim 25 jaar na dato troffen vrijdagavond 3 oktober in De Wildenborsche Kapel in Vorden een 
zeer groot deel van de toenmalige bestuurs- en commissieleden van de Landdagen Tweespan van platte-
landsjongerenorganisaties Jong Gelre Vorden en Lochem elkaar tijdens een gezellige avond.

De voormalige bestuurs- en commissieleden van de Landdagen Tweespan 1989 van Jonge 
Gelre Vorden en Lochem met hun partners.

Frans van Gorkum zingt zijn liedjes 
(diedelkes) in ’t Liemers dialect. In 
2011 kwam hij Paul Mulder tegen. 
De liedjes van Paul, handgemaakte 
levenslustige liedjes, passen prima bij 
de liedjes van Frans. Sindsdien zijn 
ze samen verder gegaan. In oktober 
2012 zijn ze de winnaar geworden 

van de eerste Muziekcultuurprijs:
Puur Gelderse Sound. Alle mogelijke
aspecten van het leven, de ene keer
komisch de andere keer ernstig, ko-
men op deze morgen in hoog tempo
voorbij. Het wordt een boeiende och-
tend. Aanvang 11.00 uur (zaal open
10.30 uur). Kosten voor deze morgen
zijn acht euro per persoon, inclusief
koffie/thee bij binnenkomst en een
muntje voor een drankje in de pauze.
Ook niet leden zijn van harte wel-
kom. Voor meer informatie: www.
streektaalvrienden.nl.

Streektaal veur Lochem en Umgeving

Duo Mulder & van Gorkum 
te gast bij Vrienden van de 
streektaal
Regio - Duo Mulder & van Gor-
kum is zondag 12 oktober te gast 
bij de Vrienden van de Streektaal 
veur Lochem en Umgeving in ca-
fé-restaurant Stegeman in Laren.

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl   

De brandweer richt zich steeds meer 
op preventie van brand, voorkomen 
is tenslotte beter dan genezen. Bur-
gemeester Aalderink vertelt:”Vroeger 
belde je de brandweer bij brand en 
dan kwamen ze. Maar eigenlijk ben je 
dan al te laat. Tegenwoordig richt de 
brandweer zich daarom steeds meer 
op preventie”. Postcommandant van 
brandweer Vorden, Bennie Hekkel-
man, vult aan: “Het hoofddoel van de 
brandweer is het redden van mens en 
dier. Materiële schade inperken komt 
pas daarna”. 
Dit jaar staan de brandpreventiewe-
ken in het teken van senioren preven-
tie. Burgemeester Aalderink geeft aan 
dat dit onder andere te maken heeft 
met het feit dat bepaalde taken steeds 
meer bij de gemeente komen te lig-
gen: “Zelfredzaamheid wordt steeds 
belangrijker, daarom is het thema 
senioren preventie van groot belang. 
Vroeger ging je als je ouder was naar 
een bejaardentehuis, maar dat is nu 
veel minder. Men moet zich nu zelf 
redden. Daarom is het belangrijk te 
weten wat je moet doen om brand 
te voorkomen, wat je moet doen als 
er eenmaal brand is en hoe je op tijd 
weg kunt komen”. 

Verrassend vluchtplan
Brandweer Noord- en Oost-Gelder-

land bezoekt in oktober senioren 
in de regio om samen te ontdekken 
of hun woningen brandveilig zijn. 
Brandweerprofessionals adviseren 
over brandgevaarlijke situaties en 
de juiste plaats van de rookmelder. 
Daarnaast wordt samen met de seni-
or een vluchtplan voorbereid. Want 
bent u in staat om veilig en op tijd uw 
woning te ontvluchten? Deze vraag 
werd ook Dhr. van Overbeeke gesteld, 
die met een verrassend vluchtplan 
kwam: “Beneden kun je overal wel 
weg, maar boven is het lastig. Wel 
heb ik een balkon en een plat dak, in 
het ergste geval ga ik daaraan han-
gen en laat ik me gewoon vallen of 
ik spring van het dak. Dat kan best.” 
De aanwezigen schieten in de lach, 
maar Bennie Hekkelman wil meteen 
even duidelijk maken dat ‘gebungel’ 
aan het balkon of van het dak sprin-
gen niet de gewenste vluchtroute is. 
Bennie: “We willen niet dat u na het 
vluchten voor brand, twee nieuwe 
heupen nodig heeft. Wat wij belang-
rijk vinden is dat u op tijd gewaar-
schuwd wordt, zodat u gewoon (lo-
pend!) weg kunt komen via de trap.”

De woningcheck
Dhr. van Overbeeke had zelf al bewust 
nagedacht, zeker na opgave voor de 
woningcheck, over hoe brandveilig 
zijn huis eigenlijk was. Op de vraag 
of hij ook brandmelders heeft han-
gen, verklapt Dhr. van Overbeeke dat 
hij een dag eerder er snel één opge-
hangen heeft, na toe te geven dat hij 
twee rookmelders ‘nog ergens had 
liggen’. Er wordt even gegrinnikt, 
maar brandveiligheidsadviseur Mar-
tijn Kornegoor legt tijdens de woning-
check het belang van de rookmelders 
uit en al snel is ook voor de tweede 
rookmelder een nieuwe bestemming 
gevonden. 
Aan de hand van een checklist (te vin-
den op brandweer.nl) wordt het hele 
huis nagelopen en controleert brand-
veiligheidsadviseur Martijn, aan de 
hand van vragen, in hoeverre Dhr. 
van Overbeeke op de hoogte is of be-
wust is van brandveiligheid. Gelukkig 
is dit het geval, maar zoals beide he-
ren van de brandweer aangeven: dit 
geldt lang niet voor iedereen. 

Aanmelden of zelf doen
Er is een beperkt aantal woning-

checks te vergeven. Aanmelden kan 
tot en met 10 oktober door te mailen 
naar brandveilig@vnog.nl of te bel-
len naar 055 548 3333 (alleen tijdens 
kantooruren). Ook mag u mailen 
naar postcommandant van Brand-
weer Vorden, Bennie Hekkelman: 
b.hekkelman@vnog.nl. Met aanmel-
ders die in aanmerking komen voor 
een woningcheck, wordt in oktober 
contact opgenomen om een afspraak 
te plannen.
U kunt ook zelf de woningcheck uit-
voeren. Via een makkelijk te doorlo-
pen checklist kunt u zien hoe brand-
veilig uw woning eigenlijk is. De 
checklist is te vinden op brandweer.
nl.

Advies brandveiligheidsadviseur
De brandweer blijft het gebruik van 
rookmelders adviseren. Martijn Kor-
negoor: “Vooral oudere huizen zijn 
vaak nog gebouwd met brandbare 
materialen zoals zachtboard pla-
fonds, hout en piepschuim isolatie 
op zolder. Dit hoeft niet per se ver-
vangen te worden, want vervanging 
is vaak kostbaar, tijdrovend en ingrij-
pend. Een brandmelder is een goed-
kope oplossing om, bij rook en/of 
brand, in ieder geval op tijd gewaar-
schuwd te worden.”
Verder raadt de brandweer aardlek-
schakelaars aan, zodat bij overver-
hitting van elektrische apparaten de 
stop er op tijd uit vliegt. Bent u aan 
het koken en heeft u vlam in de pan? 
Blus het niet met water en ga niet 
met de brandende pan naar buiten 
lopen, gewoon deksel op de pan en 
klaar! 
Plaats rookmelders altijd op plekken 
waar u en uw medebewoners het 
goed kunnen horen, ook als u slaapt. 
Want wanneer u slaapt, ruikt u niets 
en wordt u mogelijk te laat wakker. 
Rook bevat giftige gassen waardoor 
men, vaak binnen enkele minuten, 
bewusteloos raakt. Denk verder na 
over een goede vluchtroute, maak 
afspraken met medebewoners over 
het redden van kinderen en huisdie-
ren en denk na waar u het beste uw 
sleutels kunt laten voor gevallen van 
nood. Meer informatie over de Brand-
preventieweken is te vinden op www.
brandpreventieweek.nl of geef u op 
voor de woningcheck!

Brandweer Vorden
De brandweer van Vorden helpt u 
graag bij brandpreventie, zij willen 
meer ruchtbaarheid geven en men-
sen bewust maken van brandveilig-
heid; zonodig zelfs met een avondvul-
lend programma. Bejaardentehuizen, 
scholen, winkels, verenigingen en 
stichtingen; een ieder die belangstel-
ling heeft voor een voorlichtingsbij-
eenkomst, kan contact opnemen met 
postcommandant Bennie Hekkelman 
via: b.hekkelman@vnog.nl. Schroom 
niet, want ‘vluchten moet je oefe-
nen!’.

VNOG geeft gratis woningcheck voor senioren tijdens Brandpreventieweken

‘Vluchten moet je oefenen!’
Vorden - Brandweerkorpsen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG) nemen dit jaar opnieuw deel aan de Nationale 
Brandpreventieweken. De hele maand oktober staat in het teken van 
veiligheidsbewustzijn rondom brand. Dit jaar staat het landelijke the-
ma ‘Vluchten moet je oefenen!’ centraal en richt de campagne zich op 
senioren. Senioren (60+) in de regio Noord- en Oost-Gelderland kunnen 
zich tot en met 10 oktober aanmelden voor een gratis woningcheck 
door de brandweer. Dhr. van Overbeeke uit Vorden was een van de 
eersten die zich hiervoor opgaf. Woensdagochtend 1 oktober was het 
dan zover. Om 10.00 uur arriveerden postcommandant Bennie Hek-
kelman, brandveilig leven adviseur Martijn Kornegoor en burgemees-
ter Aalderink bij Dhr. van Overbeeke en mevrouw Stehmann thuis om 
hun woning te controleren op brandpreventie.

Op zaterdag 11 oktober a.s. heeft 
Welkoop Vorden iets speciaals in 
petto: hoge kortingen op het ge-
hele assortiment!! Dus wilt u het 
najaar goed(koop) beginnen en 
heeft u iets nodig voor uw dier, 
tuin, of natuurlijk iets anders, loop 
dan even binnen en sla uw slag. 
Het enige wat u hoeft te doen is 
op tijd uw bed uit, want van 7 tot 
8 uur profiteert u van de hoogste 
korting, namelijk maar liefst 15%! 
Het volgende uur, van 8 tot 9 uur 
is dit 10%. De kortingen gelden op 

bijna het gehele assortiment, kijk 
wel even in de winkel voor de voor-
waarden.
In tegenstelling tot de normale 
openingstijden (op zaterdag is dit 
van 09.00 uur tot 17.00 uur) sluiten 
de deuren om 13.00 uur, dit in ver-
band met een personeelsuitje.

Let ook op de folder van deze week 
met een wel heel speciale actie. Ie-
dere 154e klant ontvangt van don-
derdag 9 t/m zaterdag 11 oktober 
de boodschappen gratis!

- Advertorial - 

Welkoop Vorden – Extra 
acties met hoge kortingen op 
zaterdag 11 oktober 2014



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

Het project ‘Scholder an Scholder’ 
is ruim twee jaar geleden door het 
district Oost van de KNVB opge-
start. Het project, dat wordt geleid 
door Pascal Kamperman en wordt 
ondersteund door BVO De Graaf-
schap, heeft als doel alle 72 voet-
balclubs in de Gelderse Achterhoek 
bewust te maken, anders gezegd 
te wapenen tegen de ingezette be-
volkingskrinp, die een mindere in-
stroom van jeugdleden tot gevolg 
heeft.
In de Hamalandhal, alwaar het 
vrijwillige beheerdersteam zich 
een voortreffelijk gastheer dan wel 
gastvrouw toonde, waren circa 150 
bestuurs- en andere vertegenwoor-
digers van de voetbalclubs aanwe-
zig om de verschillende pleidooien 
te aanhoren.

Guus Hiddink
Speciale gast tijdens deze avond, die 
werd gepresenteerd door de beken-
de sportverslaggever Evert ten Na-
pel en rasechte Achterhoeker Frans 
Miggelbrink, was bondscoach Guus 
Hiddink, één van de ambassadeurs 
van ‘Scholder an Scholder’.
Evenals Michael van Praag was ook 
uithangbord Hiddink van mening 
dat het leggen van verbindingen 
met bijvoorbeeld overige gemeen-
telijke en regionale voetbalvereni-
gingen, andere sporten, cultuur-
organisaties, zorginstanties en 
gemeenten een goede stap is in de 
richting om het huidige aantal aan-
wezige clubs te behouden.
“Als geboren Achterhoeker (één 
van de zes zonen in huize Hiddink 
in Varsseveld ThH.) wil ik in dit ver-
band even terugkomen op mijn pe-
riode als gymleraar aan een school 

voor kinderen met beperkingen 
in Doetinchem. Iedere schooldag 
begonnen wij ’s morgens met een 
uurtje sportbeoefening, hetgeen de 
prestaties van de kinderen op alle 
mogelijke gebieden ten goede kwa-
men”, aldus Hiddink, die de aanwe-
zigheid van dorpsclubs in de Ach-
terhoek van onschatbare waarde 
vindt en daarom de aanwezige be-
stuurders en andere belangstellen-
den de boodschap meegaf: “Stroop 
de mouwen op en ga aan de slag, 
want dit kostbare bezit mag voor 
deze regio nooit verloren gaan.”
Ook de overige ambassadeurs, 
waaronder gedeputeerde Jan Mar-
kink van de provincie Gelderland, 
deelden die mening. “Dit project is 
een voorbeeld voor niet alleen de 
provincie Gelderland, maar voor 
geheel Nederland. Nu het aantal 
kinderen langzamerhand minder 
wordt, is het zaak om de sport in 
zijn algemeenheid en daarbij het 
voetbal als teamsport in het bijzon-
der naar een nog hoger plan te til-
len.”

Bewustwordingsproject
Wethouder sportzaken Jos Hoen-
derboom van gastgemeente Oost 
Gelre sprak vrijdagavond van een 
bewustwordingsproject.
“De belangrijkste doelstelling moet 
in mijn beleving de ontwikkeling 
zijn van een vitaal Achterhoeks 
sportlandschap met sterke sport-, 
in dit geval voetbalverenigingen 
hoe klein deze in omvang ook mo-
gen zijn. Een doelstelling die resul-
taat kan hebben wanneer er veel en 
goed wordt samengewerkt, waarbij 
iedereen zijn of haar verantwoor-

delijkheid neemt. Juist de voetbal-
clubs hebben hierin een belangrij-
ke rol. Zij zijn het immers, die op 
sportgebied de belangrijkste maat-
schappelijke partners zijn voor de 
gemeente.”
Projectleider Pascal Kamperman 
van ‘Scholder an Scholder’ schets-
te hetgeen er in de afgelopen tijd 
reeds is gedaan en wat men in de 
naaste toekomst denkt te gaan 
doen.
“Van de aanwezige 72 voetbalclubs 
in de Achterhoek hebben wij er 
inmiddels 63 benaderd en gespro-
ken. Van deze clubs is tot op he-
den 64% zich van de krimp en met 
name de gevolgen daarvan bewust. 
Als projectgroep willen wij daar-
bij faciliteren en ondersteunen. 
Daarbij een drietal thema’s hante-
rende: een leven lang sporten, een 
veilig en respectvol sportklimaat 
hanteren en slim verbinden. Er is 
veel gesproken, maar thans is het 
moment aangekomen om actie te 
ondernemen. In het nieuwe sei-
zoen gaan wij contact zoeken met 
de 9 nog niet gesproken hebbende 
clubs, gaan wij groepsgesprekken 
arrangeren en zetten wij in op het 
misschien wel belangrijkste aspect: 
het leggen van verbindingen.”

Om af te sluiten met de slotcon-
clusie van KNVB-bestuurscoryfee 
Michael van Praag: “Dit is een 
uniek project. Een aanpak die het 
verdient om landelijk te worden 
uitgerold. Vanavond ben ik weer 
een ervaring rijker geworden, die 
het waard is om in ons land met 
andere afdelingen en regio’s op 
voetbalgebied te delen!”

Succesvolle bijeenkomst van ‘Scholder an Scholder’

Michael van Praag en Guus Hiddink 
leggen verbindingen
Regio - “Het zal toch niet ge-
beuren dat in dit land het aan-
tal voetbalclubs minder wordt 
vanwege de krimp en dat met 
name de kleine dorpskernen 
daar de dupe van worden? Me-
nig land kan een voorbeeld ne-
men aan de voetbalinfrastruc-
tuur in ons slechts 16 miljoen 
inwoners tellende land. Zelfs 
China als grootste land ter 
wereld met ruim 1,3 miljard 
inwoners komt op voetbalge-
bied niet bij Nederland in de 
buurt.”Woorden die bonds-
voorzitter KNVB en tevens be-
stuurslid UEFA Michael van 
Praag afgelopen vrijdagavond 
sprak tijdens een bijeenkomst 
van de KNVB-projectgroep 
‘Scholder an Scholder’, gehou-
den in een volle Hamalandhal 
in Lichtenvoorde. Presentator Evert ten Napel interviewt Guus Hiddink met naast hem Michael van 

Praag.

Markelo staat internationaal zeer 
hoog aangeschreven, met de groot-
ste geschiedenis in het WK Motor-
cross. Evenals afgelopen jaren is 
het Stichting Motorcross Markelo 
dan ook gelukt om de rechten te 
bemachtigen voor de organisatie 
van een grote internationale wed-
strijd. Deze wedstrijd is de enige in 
zijn soort die elk jaar slechts een-
maal wordt verreden.
De Achterhoekse plaatsnaam Hen-
gelo is bij ieder, wiens hart sneller 
klopt bij het horen van motorge-
ronk, een begrip. Geen wonder dat 
ook het Achterhoekse koppel van 
Werven-Beunk geselecteerd is om 
tijdens de wedstrijd uit te komen 

voor het Nederlandse A-team. Het 
EK-team zou bestaan uit twee Ach-
terhoekse combinaties die samen 
met het Brabantse, en Nederlands 
kampioensteam Bax-Stupelis, Ne-
derland zou gaan vertegenwoordi-
gen. 
Helaas is gebleken dat door het af-
wijkende EK-reglement team Her-
mans te jong is om deel te mogen 
nemen. De KNMV heeft in de Over-
ijsselse gebroeders Jan & Jeroen 
Visscher dan ook de noodzakelijke 

vervangers gevonden. Zij zullen sa-
men met Etienne, Kaspars, Gert en 
Peter uitkomen voor Nederland en 
rijden voor de hoogste trede op het 
ereschavot in het Markelose zand. 
Het Nederlandse B-team zal be-
staan uit, Derks/Bielen, Grondman/
Verhagen en Willemsen/Eggink. 
Zaterdag zullen de kwalificaties 
plaatsvinden gevolgd door de wed-
strijddag op zondag. Het circuit He-
rikerberg is te vinden aan de Heri-
keresweg 7475 ZG te Markelo.

Achterhoekse motorcrossers in 
Europese landenwedstrijd
Hengelo - Nadat in het ONK en 
WK Zijspan Motorcross de lau-
weren zijn verdeeld zal als slot 
van het seizoen het motorge-
ronk nog één keer losbarsten 
tijdens de Europese landenwed-
strijd. Komend weekend 11 en 
12 oktober zullen in Markelo 
dertien landen strijden om de 
eindzege.

Zijspanteam Gert van Werven & Peter Beunk

Vanaf maandag 06-10-2014

Vanaf woensdag 08-10-2014

VERLAGINGEN
PRIJS



Zelf een persbericht insturen?  redactie@CONTACT.nl Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Tot 31 december 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

Eland | Raadhuisstraat 53 | 7255 BL Hengelo | T: 0575 46 37 77 |

www.plus.nl Openingstijden: ma-wo 8.00 - 20.00 | do-vr 8.00 - 21.00 | za 8.00-20.00

Masterchef 
Hengelo
Wij zijn op zoek naar de hobbykok van Hengelo en Omstreken.
Wil jij je talenten delen met het publiek en een deskundige Jury.

Ben jij de nieuwe Masterchef van Hengelo.

Kom dan in de Maand November Bij PLUS Eland uw specialteit maken en laat dit 

beoordelen door de koks van Eetcafé Jansen en Jansen.

Interesse? Meld je dan snel aan want het aantal plaatsen is beperkt.

Je kunt je nu aanmelden: Tel. 0575-463777,

eland-hengelo@plussupermarkt.nl

of kom langs in de winkel.

Opgave tot eind oktober

Zaterdag 11 okt.

Bokbier-
avond

met 
Under Koffer

www.jong-gelre.nl



De eerste beginselen en kennisma-
king met het bespelen van een in-
strument is vaak de blokfluit. Na de 
vakantieperiode is een nieuwe groep 
blokfluiters gestart onderleiding van 
Juf Jannie Bakker. De lessen worden 
groepsgewijs gegeven. Vanaf onge-
veer 8 jaar kun je beginnen, deze les-
sen worden elke woensdagmiddag 
gegeven in het Kulturhus van 17:00 
tot 18:00 uur. Na een jaar blokfluit-
les zul je merken dat je al aardig wat 

liedjes kunt spelen en krijg je de mo-
gelijkheid een ander instrument te 
kiezen dat past binnen onze muziek-
vereniging. 
Is blokfluit, blaasinstrument, niet 
echt je ding? Misschien is slagwerk 
wel iets voor je. Iedere dinsdagmid-
dag geeft Geert Jan Dijkerman slag-
werkles in het Kulturhus. Onder 
slagwerk valt drummen maar daar-
naast een heel breed scala aan andere 
instrumenten. Deze lessen worden 

individueel gegeven zodat elke leer-
ling op zijn eigen niveau begeleid kan 
worden.

Dans je liever in plaats van een in-
strument te bespelen, dan is de ma-
jorettegroep een uitlaatklep. Deze 
groep staat onderleiding van Manon 
Bonnink en oefent op maandagavond 
in het Kulturhus. 

Bij Harmonie Vorden zijn mogelijk-
heden genoeg als je van muziek of 
dans houdt. Interesse, kijk op 
www.harmonievorden.nl of neem via 
info@harmonievorden.nl contact op.

Iedereen is van harte welkom om 
eerst eens te komen kijken. Dit geldt 
ook voor mensen die al een instru-
ment bespelen, maar twijfelen.

De muzieklessen zijn weer begonnen

Welkom bij Harmonie Vorden
Vorden - Na de gebruikelijke zomerstop zijn de leden van Harmonie 
Vorden in september aan een nieuw muzikaal jaar begonnen, repete-
ren en op weg naar mooie uitdagingen. Naast orkest, slagwerkgroep 
en majorettes zijn ook de blokfluit en slagwerklessen begonnen en 
hebben de leerlingen die naar de muziekschool gaan hun eerste lessen 
weer gehad.  Vooral de laatst genoemde groepen zijn voor een muziek-
vereniging van groot belang. Werken aan nieuwe uitdagingen is nu 
belangrijk, werken aan de toekomst is nog veel belangrijker!

Het thema voor 2014 “Zoek uw eigen 
Heilige” blijkt een schot in de roos. 
Vele bezoekers komen speuren naar 
de oorsprong van hun voornaam/
voornamen en aan welke heilige die 
naam is ontleend. Zij ontvangen na 
het bezoek gratis een boekenlegger 
waarop een korte beschrijving staat 
van de betreffende heilige.
Naast de vele beelden uit eigen col-
lectie, is de thematentoonstelling 
ook aangevuld met beelden uit de 

nalatenschap van de onlangs zo 
plotseling overleden Henk Ensink 
uit Deurningen. De tentoonstelling 
Religieus Erfgoed van bouwmeester 
Pierre Cuypers is in afgeslankte vorm 
nog te bewonderen. Het mooie klank-
beeld over Cuypers wordt vertoond.
Tijdens de zondagopenstelling is, op 
gezette tijden, een bezoek aan de 
kloosterkapel in het voormalige Fran-
ciscanenklooster naast het museum, 
mogelijk. Aan de balie van het mu-

seum zijn hiervoor entreekaartjes te 
kopen welke ook recht geven op een 
kop koffie of thee in het kloostercafé.

De openingstijden in 2014 zijn: t/m 
donderdag 30 oktober, iedere dins-
dag, donderdag en zondag van 11.00 
tot 17.00 uur en op de Gelderse Muse-
umdag zaterdag 18 oktober. Het adres 
van het Heiligenbeeldenmuseum 
is Ruurloseweg 101 te Kranenburg-
Vorden. Tel. 0575-55 64 88, alleen 
tijdens openingstijden. Informatie 
over reserveringen van groepen VVV-
kantoor Vorden, tel: 0575- 553222 of 
website: www.heiligenbeeldenmuse-
um.nl. Secretariaat: Schoneveldsdijk 
2, 7251LE Vorden, tel:0575-556757, 
info@heiligenbeeldenmuseum.nl.

Grote verkoopdag op Gelderse Museumdag
Kranenburg/Vorden - Op zaterdag 18 oktober Gelderse Museumdag, 
wordt van 11.00 tot 17.00 uur wederom een verkoop gehouden van 
religieuze voorwerpen, te denken valt aan: heiligen- en engelenbeel-
den, schilderijen, kruisbeelden, boeken en meer, kortom van alles op 
religieus gebied. Vorig jaar was de belangstelling hiervoor zeer groot. 
De toegangsprijs op deze dag bedraagt 1 euro p.p. Ook voor kinderen 
worden op deze dag activiteiten georganiseerd.

Locatie: Kulturhus Vorden (Het 
Dorpscentrum), Raadhuisstraat 6 te 
Vorden. De zaal is open vanaf 21.30 
uur. Kaarten voorverkoop: € 7,- per 
stuk, kaarten aan de deur € 10,-. Meer 
info: www.jong-gelre.nl. 
Kaarten zijn vanaf heden verkrijg-
baar in de voorverkoop bij het Kul-
turhus (Dorpscentrum) in Vorden, 

Raadhuisstraat 6. Wees er snel bij
want we hebben slechts een beperkte
hoeveelheid kaarten in de voorver-
koop beschikbaar. Geen kaarten in
de voorverkoop kunnen bemachti-
gen? Probeer het dan aan de deur.
Men kan niet garanderen dat er nog
kaarten aan de deur verkrijgbaar 
zijn. VOL=VOL.

Boh Foi Toch in Kulturhus 
het Dorpscentrum
Vorden - 2014 is een bijzonder jaar voor Jong Gelre Vorden-Warnsveld.
Ongeveer 100 jaar geleden werden de destijds zelfstandige verenigin-
gen Jong Gelre Vorden en Jong Gelre Warnsveld opgericht. Dit heuge-
lijke feit willen zij op zaterdag 25 oktober vanaf 21.30 uur samen met
jou vieren met een groot feest met Boh Foi Toch.

Voorafgaand werd er een minuut stil-
te gehouden om het overlijden van 
Mevrouw Hentje Bargeman, de Nes-
tor van de groep, te herdenken. Zij 
was 25 jaar een trouwe bezoekster.
Docente Yvonne Pen had zoveel dan-
sen uit Israel gevonden om een les 
van anderhalf uur te vullen. Na af-
loop werd er een drankje aangebo-
den door het bestuur en kon ieder-
een proeven van heerlijke hummus, 
gemaakt door Channah, lid van de 
Joodse gemeenschap in Zutphen. 

Hummus is een traditioneel gerecht
van kikkererwten dat met brood en
een augurkje genuttigd wordt. 
Wellicht is deze succesvolle avond
een aanzet voor meer thema’s  zoals
dansen uit de Balkanlanden, kortom
keuze volop! Belangstellenden zijn
van harte welkom voor een gratis
proefles. 
Wilt u meer weten? 
Bel gerust Mieke Vermeulen: 
telefoonnummer 0575-511245 of
Stichting Welzijn: 0575-553405.

Speciale avond met 
internationale dansen 
Vierakker/Wichmond

Vierakker/Wichmond - Op dinsdagavond 30 september klonk er in
het Ludgerusgebouw Israëlische muziek. De dansgroep Vierakker/
Wichmond met gasten uit de dansgroepen van Keijenborg en Hengelo
vierde er een speciale avond.

Er werd goed gekocht. De te gebrui-
ken winkelmandjes kwamen hierbij 
goed van pas. Het geheel werd op-
geluisterd met achtergrondmuziek 
verzorgd door ouders van leerlingen 
van de basisschool. Buiten verzorgde 
Kranenburgs Belang diverse spelletjes 
en was er een springkussen voor de 
kinderen. Zij voorzagen de kinderen 
tevens van gratis drinken en chips. 
Enkele (oud)leerlingen bakten ter 
plekke heerlijke wafels en boden die 
ter verkoop aan. 
Verder was er gelegenheid haren te 
laten vlechten of nagels te laten lak-

ken door de oudste basisschoolleerlin-
gen. In de koffiehoek was het gezellig 
toeven met de gratis geschonken kof-
fie/limonade en cake. De door enkele 
ouders gebakken lekkernijen werden 
vlot verkocht. Een deel van de over-
gebleven knuffels wordt geschonken 
aan de Schoenendoos actie. Een aan-
tal spelletjes en wat speelgoed zijn 
geschonken aan Home Start. De over-
gebleven kleding en het speelgoed is 
geschonken aan Stichting Gamrupa 
Europe, www.gamrupa.org. 
De vrijwilligers van stichting Gamru-
pa en van de beurs hebben er samen 

voor gezorgd dat alles vlot en netjes 
kon worden opgeruimd. Dankzij de 
gulle giften van vele onder andere 
Vordense ondernemers was de ver-
loting een groot succes en konden 
er hele mooie prijzen worden weg 
gegeven. Al met al was het een zeer 
geslaagde avond en kan de organisa-
tie heel tevreden terugblikken op de 
afgelopen weken waarin veel tijd is 
gestoken in het sorteren en prijzen 
van alle spullen. 
De volledige opbrengst van de beurs 
is bestemd voor de peuterspeelzaal. 
De commissie bedankt alle aanbie-
ders van speelgoed en kleding en 
alle vrijwilligers die hebben gehol-
pen van harte. De eigenaren van de 
opslagplaats van de diverse goederen 
werden met een lekker presentje be-
dankt.

Speelgoed en kledingbeurs 
’t Kraankuikentje geslaagd

Kranenburg - De speelgoed- en kinderkledingbeurs van peuterspeel-
zaal ’t Kraankuikentje was vrijdagavond 3 oktober een succes. Door de 
inbreng van veel kleding en speelgoed kon een leuke presentatie wor-
den neergezet. Direct na de opening van de deuren vulde de gymzaal 
van basisschool de Kraanvogel zich met belangstellenden.

Deze keer een Nederlandse, zeer hu-
moristische film. De avond begint om 
20.00 uur in Het Kulturhus. 

Kaartjes voor de film zijn verkrijgbaar
in bibliotheek Vorden of op de avond
zelf in Het Kulturhus. De kosten zijn
5 euro. In de bibliotheek vindt u meer
informatie over de film. Ook ligt hier
een flyer met alle films die dit nog na-
jaar vertoond gaan worden. 
Kijk ook op: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl.

Filmavond Vorden
Vorden - Op donderdagavond 16 
oktober wordt er weer een film-
avond georganiseerd door biblio-
theek Vorden en Dorpscentrum 
Het Kulturhus.

Verder worden er bloemen verkocht 
en heerlijke erwtensoep, warm om 
ter plekke op te eten en gekoeld om 
mee naar huis te nemen. 
Er zal een verloting zijn met allerlei 
leuke prijzen. 
Voor elk wat wils dus. Rond 10.30 
uur zal er een veiling plaatsvinden. 
Een aantal van de ontvangen goede-

ren zal dan bij opbod verkocht wor-
den. 
De opbrengst van deze dag gaat voor
de helft naar de afdeling Vorden van
de Zonnebloem en de rest gaat naar
de Gereformeerde kerk. 
De deuren gaan om 10.00 uur open
en het sluit om 14.00 uur. Iedereen is
van harte welkom!

Bazar/rommelmarkt 
Gereformeerde kerk Vorden
Vorden - Op zaterdag 11 oktober wordt er in het Achterhuus achter
de Gereformeerde kerk aan de Zutphenseweg 13 in Vorden een bazar/
rommelmarkt gehouden. Er zal van alles te koop zijn, zoals meubels,
boeken, speelgoed, huishoudelijke spullen enzovoort.



Ook werden op deze avond leden ‘in 
het zonnetje gezet’ in verband met 
hun jubileum. Stefan Groot Nuelend, 
Wouter Gudde, Bert-Jan Kolkman, 
Ruud Mullink, Hanneke Nijenhuis, 
Eddie Stokkink, Annemie Nijhof en 

Remco Berentsen voor hun 25-jarig 
lidmaatschap en Freddy Bos, Nico 
Lichtenberg, Jan Nijenhuis, Erik 
Plomp en Geert-Jan van Zeeburg voor 
hun 40-jarig lidmaatschap. Een aan-
tal jubilarissen staan niet op de foto 

omdat zij op deze avond niet aanwe-
zig konden zijn. Zij kregen de draag-
speld met attentie thuisbezorgd.
De avond begon natuurlijk met het of-
ficiële gedeelte, waarbij ook stil werd 
gestaan bij het plotseling overlijden 
van bestuurslid Martin Heuvelink op 
4 mei. Een gebeurtenis die een grote 
impact heeft op de vereniging.

SV Ratti is ‘volop in beweging’
Het aantal jeugdleden is toegeno-
men en dit seizoen is de jeugdafde-
ling gestart met een mini-F-team. Het 
beleidsplan 2014-2018 werd door de 
leden vastgesteld en de nieuwe web-
site, die dit najaar in de lucht gaat, 
werd in concept gepresenteerd. Er is 
een werkgroep in het leven geroepen 
met als doel het 1e herenteam zo snel 
mogelijk weer standaard 5e klas te la-
ten spelen. Verder is men bezig met 
de aanleg van het parkeerterrein en 
het vernieuwen en vergroten van de 
ballenvanger, waar ook weer vele vrij-
willigers aan meewerken.

SV Ratti is een gezellige dorpsclub 
met een open karakter en wil toon-
aangevend zijn op het gebied van 
plezier in het voetbal voor iedereen, 
sportief gedrag binnen en buiten het 
veld en invulling geven aan de maat-
schappelijke rol van de vereniging. 
In het nieuwe beleidsplan heeft SV 
Ratti haar visie op de komende jaren 
beschreven, waarin bovenstaande 
punten zeer belangrijk zijn.

Hanneke Nijenhuis ‘Lid van Verdienste’ 
SV Ratti

Kranenburg - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van SV Ratti, die 
gehouden werd op maandag 29 september, werd Hanneke Nijenhuis 
benoemd tot ‘Lid van Verdienste’. De benoeming kwam nadat zij als 
bestuurslid afscheid had genomen. Hanneke is al jarenlang de drij-
vende kracht binnen de damesafdeling, is speelster bij dames 1 en zat 
als afgevaardigde van de damesafdeling twaalf jaar in het bestuur. 
Daarnaast is ze al jaren trainster/leidster van de F-pupillen en is ze 
lid van de jeugdcommissie. Kortom, Hanneke is zeer actief binnen 
de vereniging. Gelukkig heeft ze aangegeven, ondanks de verhuizing 
naar Holten, nog actief te blijven binnen de dames- en jeugdafdeling.

HD5: 1. Koos Bastiaansen, Tonnie 
Lenselink, DD5: 1. Irma Marneth, El-
len Otten 2. Ingrid Kristians, Sophie 
Zhou;
GD5: 1. Raymond Wiendels, Esther 
Nieuwenhuis;
HD6: 1. Gerwin Besselink, Gjon Ce-
naj, 2. Jan Paul Ekhardt, Arnold Hof;
DD6: 1. Belinda Dijkstra, Dianne Mul-
link, 2. Ellen Wystrach, Wilma Leus-
sink;
GD6: 1. Richard Aldus, Willy Kamp-
man, 2. Gerrit Stegeman, Berdy Lan-
geler;
HD7: 1. Coen Nieuwenhuis, Jan-Henk 
Temmink, 2. Robert van Dijk, Dinant 
Hendriksen;
DD7: 1. Gina Derksen, Inge van Welij, 
2. Rita Beeftink, Manuela Oplaat;
GD7: 1. Ernst te Velthuis, Jacqueline 
Steenmeijer, 2. Rogier Oonk, Manu-
ela Oplaat;
DD8: 1. Gerdien Hendriksen en 
Jeanette Hermsen;
GD8: 1. Remco Gertsen, Chantal Hof-
man, 2. Jan Koster, Marloes Mens-
inck.

Ongelooflijk mooie DubbelBakkerweek 
op het VTP

Vorden - Onder ongekend mooie weersomstandigheden zijn er prach-
tige mix- en dubbelpartijen gespeeld op het Vordens Tennis Park tij-
dens het DubbelBakker-toernooi. De 1e en 2e prijswinnaars kregen 
een cadeaubon van de hoofdsponsors bakkerij Van Asselt en Hotel 
Bakker.

Flash begon voortvarend met goede 
overwinningen van Niels Lijftogt en 
Chjehrando Gasper. Niels won met 
21-18 en 21-16. Chjehrando had het 
lastiger. Hij verloor de eerste set met 
21-17. Daarna kwam hij echter goed 
terug en won de volgende sets met 
21-12 en 22-20. Vera Velhorst vond 
een sterke dame tegenover zich. Vera 
verloor in twee sets. Anne van Eeuw-
ijk startte goed in haar enkelspel. Zij 
won de eerste set met 21-17. Daarna 
volgde echter een mindere set die 
met 21-9 verloren ging. Anne liet 
zich echter niet inpakken en won de 
derde set met 23-21. 

Ook het herendubbel ging over drie 
sets. Niels en Chjehrando verloren de 
eerste set met 21-16. De Vordense he-
ren wonnen daarna goed de tweede 
set met 21-15 en in de derde set speel-
den zij zich naar een regelmatige 
overwinning van 21-18. Vera en Anne 
vochten het damesdubbel ook in drie 
sets uit. Helaas trok DIOK met 21-19 
in de derde set de partij naar zich toe.
In de mixedspelen deden de Flashspe-
lers hun uiterste best om meer wed-
strijdpunten naar zich toe te trekken. 
Anne en Niels begonnen goed door 
de eerste set met 21-13 te winnen. 
Daarna was het echter DIOK dat de 

volgende twee sets met 21-17 won. 
Vera en Chjehrando konden het ook 
niet bolwerken. Zij verloren in twee 
sets. Voor de derde opeenvolgende 
wedstrijd stond er weer een 4-4 voor 
Flash op het scorebord.
Flash Vorden 1 – DIOK 4:  4-4

Andere uitslagen:
Flash Vorden 2 –  Thuve 5:  2-6;
Flash Vorden recr. 1 – Shuttle Up 
recr. 1:  6-2;
Hengelo recr. 1 – Flash Vorden recr. 
2:  8-0;
Flash Vorden jeugd 2 – Zevenaar 
jeugd 1:  2-6;
Steenderen jeugd 2 – Flash Vorden 
jeugd 3:  3-5;
Heeten 2  – Flash Vorden jeugd 2:  5-3.

Opnieuw gelijkspel voor Flash Vorden
Vorden - Het gaat er in de hoofdklasse, poule 2 van het badminton, 
spannend aan toe. Alle acht teams doen goed mee en veel wedstrijden 
kennen de nodige driesetters. Een 4-4 eindstand is eerder regel dan 
uitzondering. Ook Flash speelde afgelopen zaterdag opnieuw met 4-4 
gelijk tegen de studenten van DIOK uit Enschede.

Onder leiding van Henk Veen werd 
er uitstekend aan de wedstrijd begon-
nen en werden er volop kansen ge-
creëerd. Het duurde echter een klein 
half uur voordat Wouter Gudde de 
1-0 tegen de touwen wist te koppen. 
Kort voor rust werd de score verdub-
beld door Koen Klein Heerenbrink 
die een 1 op 1 situatie koelbloedig 

afrondde.
Na rust ging Ratti door met het cre-
eren van kansen. Echter lieten de
doelpunten wederom op zich wach-
ten. Nadat er de nodige kansen waren
gemist, wist Brain Heuvelink de 3-0
binnen te tikken. Niet veel later werd
Wouter Gudde de diepte ingestuurd,
nadat de keeper omspeeld was kon 
hij in een leeg goal binnenschieten.
Vlak na de 4-0 werd Koen Klein Hee-
renbrink de diepte in gestuurd, ook 
hij omspeelde de keeper en scoorde.
Het laatste woord was echter aan HSC
’21, na een fout in de verdediging van
Ratti wist een middenvelder van de
bezoekers met een fraaie lob de 5-1 
eindstand op het scorebord te zetten.
Komende zondag mogen de heren
van Ratti op bezoek bij Rietmolen.

Ratti verslaat HSC ‘21
Kranenburg - De heren van Ratti 
zijn de maand oktober goed be-
gonnen. Op sportpark De Eik 
werd HSC ’21 met 5-1 verslagen. 
Waar Ratti vorige week nog erg 
efficiënt omsprong met de ge-
creëerde kansen, waren er deze 
week een groot aantal kansen 
nodig om tot de 5 doelpunten te 
komen.

Dit tenue is aangeboden door Riet-
dekkersbedrijf Otten en ‘t Wapen van 
‘t Medler.

Nieuw tenue voor Ratti 4

Kranenburg - Ratti 4 voetbalt dit 
seizoen in een nieuw tenue.

Foto: Rob Schmitz fotografie.

Door een mooi samenspel wist Marie-
ke Tuinman te scoren: 0-2. Twee mi-
nuten later was het weer raak. Bij de 
uittrap van de tegenpartij zetten de 
dames van Ratti goed druk, waardoor 
de keeper de bal niet kwijt kon en 
de bal in de voeten van Els Berenpas 
kwam. Els schoot vervolgens meteen 
de bal in het doel: 0-3. Ratti bleef rus-
tig rondspelen en creëerde meerdere 
kansen die er dan net niet ingingen. 
Vervolgens probeerde Hoeve vooruit 
meer druk te zetten, maar de achter-
hoede was scherp en liet niks voorbij 
komen. De dames gingen met een 
stand van 0-3 de rust in.

De wedstrijd kon nog alle kanten 
op, dus de dames van Ratti startten 

de tweede helft weer met druk naar
voren. In de 53ste minuut kreeg Es-
ther Menkveld de bal in de voeten en
wist deze rustig af te maken: 0-4. Nog
geen minuut later maakte Kim Heu-
velink de 0-5. Ratti was nog niet moe
en zette door. In de 60ste minuut 
zette Els Berenpas de bal voor, die
vervolgens mooi werd ingeschoten
door wederom Esther Tuinman: 0-6.
Ratti probeerde door te zetten maar
verzwakte toch.
In de 73ste minuut gaf Hoeve Voor-
uit een lange bal op hun spits. De 
bal raakte vervolgens in de kluts 
waardoor er toch nog gescoord werd:
1-6. Een paar minuten later werd 20
meter voor het goal een vrije trap 
gegeven aan Hoeve vooruit, keepster
Michelle Meijerink wist de bal weg te
stompen. De bal kwam bij een tegen-
speelster terecht maar deze schoot de
bal langs het doel. In de 80ste minuut
wist Hoeve Vooruit nog te scoren.
Ratti herpakte zich na dit tegendoel-
punt en speelde de laatste 10 minu-
ten uit. 

Eindstand 2-6. Volgende week een 
thuis wedstrijd tegen Grol VR1. Tijd-
stip: 13:30 uur.

Hoeve Vooruit VR2-Ratti VR1
Kranenburg - Een uitwedstrijd 
stond op het programma en de 
dames van Ratti reisde af naar 
Haaksbergen. Door een sterk be-
gin kwam Ratti al gauw op voor-
sprong. Esther Tuinman wist de 
keeper te passeren door een af-
standsschot: 0-1. De kansen om te 
scoren voor Ratti bleven komen 
en in de 16de minuut was het 
weer raak.

Het was voor de meesten een moei-
lijke visserij. Jan Groot Jebbink en 
Rob Golstein maakten tot voor deze 
wedstrijd allebei nog kans op de 
eindoverwinning. Maar beide heren 
deden wat ze moesten doen en won-
nen allebei hun vak. In Vak A wist 
Jan 1040 gram vis te vangen en was 
hiermee veruit winnaar van vak A. In 
vak B pakte rob met 1460 gram met 
grote voorsprong de overwinning. To-
taal werd er 3 kilo en  600 gram vis 
gevangen.

Uitslag
VAK A: 1. Jan Groot Jebbink met 1040 

gram; 2. Barry Wasssink met 660
gram en 3.Ab Vruggink met 40 gram.
VAK B: 1. Rob Golstein met 1460
gram,  2. Freddy Cornelissen met 140
gram en 3. Wim Bulten/Marcel Dek-
kers (beide) met 100 gram. 

Deze wedstrijd was tevens de afsluit-
wedstrijd van dit seizoen. De deelne-
mers kregen bij de Herberg nog een
heerlijke bal gehakt met brood en
twee consumpties aangeboden door
de vereniging. De volgende (laatste)
wedstrijd vrije hengelkeus competitie
word gevist op zaterdag 18 oktober
in de IJssel nabij Baak.

HSV De Snoekbaars Vorden
Laatste onderlinge seniorwedstrijd 
vaste stok
Vorden - Op zaterdagmiddag 4 oktober is de vijfde onderlinge wed-
strijd gevist met de vaste stok in de Oude IJssel in Hoog Keppel. Er
kwamen 10 vissers op af.  Het weer was uitstekend.



Koopzondag 12 oktober
12.00-17.00 uur

19.30 uur  
REMIGIUS KERK te Hengelo Gld. 

Diapresentatie 
‘Old Hengel’

voor aanvang 
van de 

modeshow.

HENGELO Gld

MODE
WOON
INSPIRATIE&

SHOW 
9 Oktober

Najaars

Kerk open om 18.45 uur  



25%
KORTING
RAAMDECORATIE

De gehele 
oktober-

woonmaand

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

• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Multishade

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

3 mm totale dikte 

met een toplaag 

van 0.7 mm

PVC
ACTIE

Register
Het meest
natuurlijk

R l dijR l dij V ti ll JJ l i ëV ti l J l i ë

12 OKTOBER 11.00 – 17.00 UURKOOPZONDAG HENGELO: 

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

Kortingen 
oplopend tot30%

Op fietsen en electrische fietsen.
Gazelle-Batavus-Giant-Koga-

Sparta-Cortina-Alpina

OPRUIMING



  BESPAAR-
DAGEN!

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

KOM GERUST LANGS EN MAAK KANS OP EEN 

RONDVLUCHT VOOR 2 PERSONEN

 BOVEN UW WOONPLAATS!

  PV panelen

  Zonneboilers

  Waterontharders

  Energiezuinige verlichting

  Cv-ketels

  Warmtepompen

  Onderhoudscontracten

  Wij heten u van harte welkom   

        onder het genot van een kopje koffi  e!

10 en 11 oktober

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

SLIMBELLY
CHALLENGE

  

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

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

Start voor 27 oktober
Bereik in 6 weken jouw doel!

Prijs inclusief € 79,00 
voor 6 weken! 

AeroFitt leden € 49,00 

VOL=VOL

- 6 cm+ 6 cm

Wij zijn geopend van

12:00 tot 17:00
Graag tot ziens!

Outlet Hengelo (gld)
Raadhuisstraat 35
Hengelo

Outlet Hengelo Gld

OutletHengeloG

Energie bespaardagen



Wij blijven
VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN

SPAREN

Spalstraat 11 Hengelo Gld. (0575) 46 15 21
www.memelink-bergervoet.nl

OKTOBER

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39
info@goossensatomica.nl

www.goossensatomica.nl

OP=OPactie

2 HALEN
1 BETALEN

Dames 
spijkerbroeken

Heren
spijkerbroeken

per stuk € 39,95

€ 60, 00
2 voor

Jacksonville

Diverse kleuren

Vanaf 1 oktober zijn wij op donderdag geopend tot 19.00 uur.

9 oktober Modeshow

Nu alvast de nieuwe 
collectie passen?

Zondag 
12 oktober 

Hengelo (Gld.)
12.00-17.00 uur

Onze betere merken: Via Vai, Red-Rag, Papucei, Paul-Green, 
Gabor, Durea, Wolky, Wald Laufer, etc.

Vetstoere, gave, coole schoenen:

, 
, 

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

OPENINGSTIJDEN:

Maandag: 13.30-18.00 uur
Dinsdag: 09.00-18.00 uur
Woensdag: 09.00-18.00 uur
Donderdag: 09.00-20.00 uur 
Koopavond!!
Vrijdag: 09.00-18.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur

10%
Een voorproefje van deze collectie kunt u al zien
tijdens onze gezamelijke modeshow,
donderdagavond 9 oktober om 19.30 uur.

op de gehele collectie
m.u.v. afgeprijsde artikelen e.a. aanbiedingen

korting

ZONDAG 12 OKTOBER
12.00 - 17.00 uur

KOOPZONDAG

i.v.m. de modeshow donderdagavond, zijn wij tot 22.00 uur geopend!



 

DE NIEUWE
WINTER

COLLECTIE
IS BINNEN!

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39
info@goossensatomica.nl

www.goossensatomica.nl

10% EXTRA KORTING
Vrijdag 10 Zaterdag 11 en Zondag 12 oktober

op de nieuwe wintercollectie kleding

Kom naar de modeshow

donderdag 9 oktober!

kom naar onze 
modeshow

HEMA HENGELO G, 
Raadhuisstraat 21b T: 0575 465 050 

en laat je inspireren door onze nieuwste
dames-, en kindermode

9 oktober Remigiuskerk 19.30 uur.
Koopzondag 12 oktober 12.00 - 17.00 uur.



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

Dennis Vriezen onderstreept dat hij 
en Heico de leefbaarheid van het 
dorp belangrijk vinden: “Maar het is 
niet alleen maar even een gat opvul-
len. Met deze Outletwinkel kunnen 
we inspelen en  bewegen  in de hui-
dige actuele markt. We verkopen nu 
kwalitatief goed speelgoed, huishou-
delijke artikelen en leuke cadeaus, 
en draaien we volop mee op de sei-
zoenen.  Ook richten we ons op al-
lerlei trendy zaken, en zullen we de 
(gevraagde) markt uitvoerig blijven 
volgen. Met onder andere onze fa-
cebookpagina (www.facebook.com/
OutletHengeloGld) willen we graag 
snel een groot publiek bereiken en 
wekelijkse verrassende acties en leu-
ke verlotingen aankondigen. In korte 
tijd hebben we al honderden likes en 
binnenkort gaan we onder hen een 
trendy speciaal voor ons gemaakte  
Outlet Hengelo Gld Popal fiets ver-
loten.”  Mogelijk gaan we ook deze 
trendy fietsen in onze Outlet opne-
men. Dit alles voor verrassend betaal-
bare prijzen.

De Outlet is op de vrijdag van 9 tot 
18 uur en op zaterdag van 9 tot 17 
uur open ,en natuurlijk sluiten we 
aan bij de koopzondagen. Zondag 
12 Oktober zal de 1e zijn. De Outlet 
zal worden bemand door Karin Hek-
kelman, Linda Nieuwenhuis, Bri-
git Wansink en Annie Peppelman. 
Zij zullen hoogstwaarschijnlijk op 
korte termijn worden ondersteund 
door jongeren met een lichte be-
perking. Dennis Vriezen vindt het 
maatschappelijk belang enorm be-
langrijk: “In de AH-winkel hebben 
we daar al ervaring mee en we zien 
deze mensen helemaal opgaan in 
hun werk. Het is geweldig om ze te 
zien groeien en bloeien! Wij hebben 
er hele goede en fijne arbeidskrach-
ten aan.

Het is vooralsnog een project, we 
gaan bekijken of we ook met deze 
winkel kunnen groeien en de ope-
ningstijden & winkel verder te kun-
nen verruimen.”

Outlet Hengelo Gld geopend
Hengelo - Het centrum van Hengelo Gld heeft weer een leeg pand min-
der. In de voormalige bakkerij Hekkelman aan de Raadhuisstraat 35 
is recent gevestigd Outlet Hengelo Gld. Op vrijdag 3 oktober vond de 
opening plaats en heeft het dorp er weer een verrassende winkel bij! 
Het is een initiatief van Ondernemer Heico Wansink en Supermarkt-
manager Dennis Vriezen, die aan de overkant de Albert Heijn en Gall 
& Gall -vestiging en het VVV agentschap runnen.

De Outlet Hengelo Gld popal fiets

Als u voor een zieke, dementerende 
of gehandicapte in uw directe om-
geving zorgt, bent u mantelzorger. 
Meestal gaat het om zorg voor een 
familielid, zoals partner, ouder, 
kind, broer
of zus maar het kan ook gaan om 
zorg voor iemand uit uw vrienden-
kring of uit uw buurt.
Het kan veel voldoening geven, 
maar ook wel eens teveel worden, 
waarbij gevoelens van verdriet en 
somberheid kunnen spelen. Hoe ga 
je om met deze gevoelens?
Marloes Bannink, preventiemede-
werker van GGNet, reikt handvat-
ten en tips aan hoe u de somberheid 
buiten de deur kunt houden. Daar-
naast is er gelegenheid om lotgeno-

ten te ontmoeten en ervaringen of 
informatie uit te wisselen en aan 
het einde van de bijeenkomst is er 
de mogelijkheid om persoonlijk iets 
met de mantelzorgconsulent te be-
spreken. De bijeenkomst is gratis 
toegankelijk en wordt gehouden 
van 13.45 tot 15.30 uur (de zaal is 
geopend vanaf 13.30 uur en gele-
genheid tot napraten kan van 15.30 
uur tot 16.00 uur). Opgave is wel ge-
wenst, dit kan tot 14 oktober door 
te bellen naar VIT-hulp bij mantel-
zorg 0544-820000 of te mailen naar 
info@vithulpbijmantelzorg.nl. De 
bijeenkomst wordt gehouden Party-
centrum Langeler, Spalstraat 5, 7255 
AA Hengelo en is een initiatief van 
de VIT-hulp bij mantelzorg.

Dinsdag 21 oktober

Themamiddag:
Leven met ups en downs
Hengelo - Op dinsdag 21 oktober wordt voor mantelzorgers uit de 
gemeente Bronckhorst een themamiddag gehouden over hoe om te 
gaan met de verschillende aspecten van het leven. De bijeenkomst 
wordt van 13.45 – 15.30 uur gehouden in Partycentrum Langeler aan 
de Spalstraat 5 in Hengelo.

Denkt u na over een nieuwe CV-ketel, 
slimme thermostaten, zonnepanelen 
of zonneboilers, Led verlichting , wa-
terontharding, kom dan zeker langs 
op de bespaardagen en laat uitreke-
nen hoe snel deze investering zich-
zelf terugverdienen. De aanschaf van 
zonnepanelen wordt steeds aantrek-
kelijker dankzij  effectievere produc-
tiemethoden, de BTW teruggave en 
de daar tegenoverstaande steeds stij-
gende energieprijzen. Het maande-

lijkse voorschot stijgt en waarschijn-
lijk niet eens doordat u meer energie 
bent gaan gebruiken. 

Vrijblijvend advies
Bespaarinstallateur Arendsen advi-
seert u geheel vrijblijvend welke mo-
gelijkheden er voor uw woning pas-
send zijn en kan u adviseren in het 
aantal te plaatsen pv-panelen, inves-
teringskosten en terugverdien tijd. 
Ook het vervangen van uw bestaande 
cv-ketel levert u al snel voordelen op, 
als erkent Nefit en Vaillant dealer ad-
viseren zij u welke mogelijkheden er 
zijn om uw energierekening zo klein 
mogelijk te krijgen.

De slimme thermostaat, cv-ketel be-
dienen via een app op uw smartpho-
ne; zij demonstreren hoe deze nieuw-
ste thermostaat in de praktijk werkt. 
Laat op tijd uw cv-ketel controleren 
en voorkom hierdoor problemen, 
tijdens de bespaardagen informeert 
Arendsen u over de vele mogelijkhe-

den van hun service en onderhouds-
contracten. 

Demonstratie en trends
Waterontharding is bij velen on-
bekend, als dealer van Best Water 
Choice waterontharders, kunt u tij-
dens de bespaardagen de vele voor-
delen van zacht water voelen. Ze de-
monstreren het verschil tussen hard
en zacht water. Ook op het gebied
van verlichting veranderd er sinds
het verbod op de gloeilampen erg 
veel, LED verlichting is er in vele soor-
ten, tijdens de bespaardagen kunt u
de nieuwste trends op Led verlichting
komen bewonderen. 

U bent uitgenodigd op de bespaar-
dagen op vrijdag 10 en zaterdag 11
oktober aan de Nijverheidsweg 2 te 
Hengelo. Er ligt een leuke attentie 
klaar en u maakt ook nog kans om
een rondvlucht boven uw woonplaats
te winnen. Zie ook de advertentie el-
ders in deze contact.

Advertorial

Energie bespaardagen bij Arendsen Hengelo
Hengelo - Op vrijdag 10 en zater-
dag 11 oktober vindt er voor de 
vierde keer de energie bespaarda-
gen. Advies nodig hoe die toren-
hoge energie rekening klein kunt 
krijgen, loop dan binnen bij Be-
spaarinstallateur Arendsen. Het 
zal u verbazen wat er allemaal 
mogelijk is ook zonder grote in-
vesteringen. Energie besparen 
kan altijd, met wat slimme en 
praktische tips verdient u al snel 
honderden euro’s per jaar.

      Volg en like ons ook op Facebook:        ContactAchterhoek VV

 

BOKBIER

AVOND
Het adres 
voor al uw 

druk- en printwerk!
Naast het leveren van 

offsetdrukwerk 
is Uiterweerd druk & print

uw partner in het printen van 
uw digitale bestanden.

Uw briefpapier
en enveloppen
door ons gedrukt tegen
zeer gunstige prijzen.

Uw voordeel:
Betaling achteraf - service op maat

snelle levering - persoonlijke begeleiding.

Vraag vrijblijvend advies of een prijsopgave.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Telefoon 0575-463818

E-mail info@uiterweerd.nl



In de eerste 10 minuten werd duide-
lijk met welke intentie Vorden 1 aan 
de wedstrijd wilde beginnen: volop 
voor de winst gaan! Tegenstander 
Bon. Boys, die vorig seizoen kampioen 
is geworden in 4B, werd direct vast 
gezet en aangezien dit resulteerde in 
veel slordigheden en foute passes bij 
de tegenstander, was de openingsfase 
volledig voor Vorden 1. Na ongeveer 
10 minuten schoot linksbuiten Daan 
Horstman met rechts de bal laag en 
met een indraaiende beweging voor 
het doel. De inlopende Rik Schröer 
wilde de bal intikken maar miste 
hem net, maar de bal draaide alsnog 
in de verre hoek in het doel. 
De scheids- en grensrechter consta-
teerden echter allebei dat Rik Schröer 
hinderlijk buitenspel stond en daar-
om werd het doelpunt afgekeurd. 

Ongeveer vanaf dat moment was het 
Bon. Boys die af en toe onder de druk 
uit kwam te spelen en de sterke en 
balvaste spits Bos steeds vaker wist 
te bereiken. De achterhoede van Vor-
den 1 staat echter al de gehele maand 
september als een huis en ook in deze 
wedstrijd kwam er werkelijk ‘geen 
muis doorheen’. De wedstrijd was 
daardoor volledig in evenwicht en 
zowel qua spelaandeel als het aantal 
kansen was de ruststand van 0-0 een 
prima weergave van deze wedstrijd 
tot dan toe.
Het elftal van Michel Feukkink heeft 
dit seizoen al een paar keer bewezen 
dat het meerdere speltypes kan han-
teren en in de tweede helft liet het 
zien dat het een tegenstander ook 
volledig ‘bij de strot kan grijpen’ en 
de tegenstander helemaal terug kan 

dringen. Dit speltype vraagt naast 
veel mentaliteit, conditie en opoffe-
ringsgezindheid bij balverlies door 
overal op het veld druk te zetten, ook 
een snelle balcirculatie en simpele (is 
vaak het moeilijkst bij voetbal!) op-
lossingen in een straal van 10 meter 
om je heen. Vorden 1 bewees ander-
maal dat het ook dit speltype prima 
beheerst en vooral Roy Böhmer en 
routinier Eric Oldenhave zijn daarin 
op het middenveld zeer belangrijke 
pionnen. 
Een waar bombardement van diverse 
aanvallen werden afgevuurd op het 
doel van Bon. Boys maar het lukte 
maar niet om een bres te slaan in de 
verdediging van de ploeg uit Haaks-
bergen. Tien minuten voor tijd kreeg 
Bon. Boys een rode kaart te verwer-
ken, maar ook deze meertal situatie 
leidde niet tot uitgespeelde kansen bij 
Vorden. Integendeel want in de 85e 
minuut kroop de geel-zwarte thuis-
ploeg door het oog van de naald toen 
Bon.Boys vanaf 30 meter een perfect 
schot op de kruising zag belanden. 
Vorden bleef echter wel aandringen 

en ondanks dat Bon.Boys zeer irritant 
met alle macht en middelen (tijdrek-
ken en blessures faken) de 0-0 uit het 
vuur wilde slepen, werd het twee mi-
nuten voor tijd toch nog 1-0. Stefan 
Eggink kon uit een scrimage de bal 
in de draai tegen de paal aan schie-
ten en de terug stuiterende bal werd 
uitgerekend door Eric Oldenhave, de 
oudste speler en uitblinker deze mid-
dag, binnen getikt.

Meidenteam Vorden MC1D volle-
dig in het nieuw
Dit seizoen speelt v.v. Vorden voor 
het eerst in haar 85-jarige historie 

met een volledig meidenteam. Al
meer dan 15 jaar spelen in de F-, E-
en D-pupillen meisjes samen met
jongens in diverse elftallen, maar dit
seizoen heeft de vereniging zelfs een
volledig meidenteam van 12-14 jaar,
MC1D. Afgelopen zaterdag werden 
deze meiden extra verwend, want 
drogisterij Etos Barendsen, kapsalon 
AMI, Textieldrukkerij Mark Zelle en
Pizzeria Amon werden als respectie-
velijk shirtsponsor, tassensponsor, 
warmloopshirtsponsor en trainings-
pakkensponsor gepresenteerd. Voor
alle sponsoren was er een bos bloe-
men.

Vorden 1 bovenaan en
meidenteam in het nieuw
Vorden - Het 1e elftal van v.v. Vorden heeft ook haar vijfde competitie-
wedstrijd in winst weten om te zetten. Al voor de vierde keer gebeurde 
dit met het minimale verschil van 1 doelpunt, maar vooral gezien de 
enorme druk die het elftal van trainer Michel Feukkink in de 2e helft 
wist te creëren was het een verdiende winst op de promovendus Bon. 
Boys uit Haaksbergen.

In de eerste set beginnen de Vorden-
se dames gretig aan de wedstrijd. Er 
ontstaan mooie en soms lange rally’s. 
Punten gaan over en weer. Tot 16-16 
gaat het gelijk op. Als Carlijn Berend-
sen aan service komt, lopen de dames 
van Dash dames 1 uit. Door de goe-
de servicedruk aan Vordense zijde, 
kan SVS het spel niet meer maken. 
Bij Dash kan het spel goed verdeeld 
worden, waardoor er veel gescoord 
wordt. Met 25-19 weet Dash dames 1 
de set binnen te slepen. Een 1-0 voor-
sprong is een feit.
In de tweede set start Dash met een 
goede servicedruk. Hierdoor kan 
Dash meteen het spel maken en 
wordt er goed gespeeld. De dames 
uit Schalkhaar hebben moeite met 
de controle van de service vanaf Vor-
dense kant. Hierdoor is de aanval van 
SVS minder gevaarlijk en kan Dash 
dames 1 het spel domineren. Met een 
goede pass, kan het spel goed ver-
deeld worden en worden ballen aan 
het net onder andere goed afgemaakt 
door Debbie van der Vlekkert en Ja-
nine te Walvaart. Met 25-15 gaat de 
set overtuigend naar Dash dames 1. 

Communicatie
Ook in de derde set gaat Dash voort-
varend van start. De Vordense ploeg 
komt in het begin van de set op voor-
sprong door een goede service. Naar-
mate de set vordert wordt het rom-
meliger in het veld. De Vordense da-
mes vergeten goed te communiceren 
met elkaar en er worden wat slordige 
fouten gemaakt. Toch wordt er wel 
geknokt voor ieder punt, maar loopt 
het minder, waardoor scoren lastiger 
wordt en de dames uit Schalkhaar 
beter in hun spel komen. De dames 
uit Vorden kunnen het in de derde 
set niet afmaken en trekken aan het 
kortste eind. Met 22-25 gaat de set 
naar SVS.
Na de derde set, wat tevens de eerste 
set was die verloren werd aan Vor-
dense kant tijdens het  nieuwe com-
petitieseizoen, besluiten de dames 

van Dash alles op alles te zetten om 
de vierde set binnen te slepen. Het 
spel begint goed, met goede service-
druk wordt het de tegenstander uit 
Schalkhaar moeilijk gemaakt. Door 
goede communicatie in het achter-
veld bij Dash wordt er een goede pass 
gegeven en kan de bal afgemaakt 
worden door één van de aanvalsters 
aan Vordense kant. Hierdoor lopen 
de dames uit Vorden ver uit. Na een 
aantal goede opslagen vanaf de an-
dere kant, komt het team uit Schalk-
haar terug. Tot aan de 25 punten gaat 
het gelijk op en vecht Dash voor ieder 
punt. Het wordt bloedstollend span-
nend, waardoor de set bij 25 punten 
nog niet is afgelopen. Helaas weet 
Schalkhaar met wat tactische ballen 
deze set binnen te slepen en eindigt 
de set met 29-31. 

Vordens Volkslied
De eerste vijfsetter van het jaar is een 
feit. De dames uit het achtkastelen-
dorp laten zich niet kennen en begin-
nen de set goed. Al snel loopt Dash 
uit op de tegenstander door onder an-
dere goede opslag aan Vordense kant. 
Nadat er van kant gewisseld is wordt 
het spannender. De ploeg uit Schalk-
haar weet met een aantal prikballen 
wat punten binnen te slepen. De da-
mes uit Vorden communiceren goed 
in het achterveld waardoor Kelly Har-
bers aan het net punten scoort op de 
rechtdoor en het team uit Vorden zo 
de laatste set binnenhaalt met 15-13. 
De setstand eindigt in 3-2 voor Dash 
en hierdoor kon voor de tweede keer 
op rij het Vordense volkslied gezon-
gen worden in eigen sporthal. 
Zaterdag 11 oktober zal het team uit 
Vorden de strijd aangaan tegen Orion 
om 13:00 uur in Doetinchem. Tegen 
dit team is al een oefenwedstrijd ge-
weest die gewonnen is door Dash met 
2-1. Dit betekent zeker niet dat er dit 
keer geen support nodig is! De dames 
van Dash hopen jullie dan ook weer 
te zien op de tribunes in Doetinchem.

Dash dames 1 knokt zich 
naar overwinning
Vorden - Op zaterdag 4 oktober speelden de dames van Dash dames 
1 hun tweede thuiswedstrijd. Dit keer mochten ze aantreden tegen 
een wederom onbekende tegenstander, namelijk SVS uit Schalkhaar. 
Voordat de wedstrijd begon, stonden beide teams stil bij het overlij-
den van Wim Wahl, vader van trainer Henk Wahl. Het begin van de wedstrijd was van 

de zijde van Sociï zeer behoudend. 
Er werd even voorzichtig afgewacht 
wie de gevaarlijke mensen waren bij 
TKA en Sociï loerde zelf op een snelle 
uitbraak. Sociï kon TKA in deze fase 
veelvuldig van gevaar afhouden, bin-
nen de zestien stichtten de gasten 
nauwelijks gevaar. Sociï deed dat ove-
rigens ook nauwelijks bij zijn uitbra-
ken, TKA voetbalde namelijk dicht op 
de middellijn waardoor de afstanden 
groot waren. Juist op het moment 
dat Sociï met wat meer durf begon 
te spelen kreeg TKA een strafschop 
toegekend. 
Hans Vleemingh stapte in op een pas-
seerbeweging waarop de speler van 
TKA over zijn been ging. De toege-
kende strafschop werd feilloos benut; 
0-1. Sociï bemoeide zich zogezegd 
wat meer met het spel en stichtte af 
en toe wat gevaar. Raymon Golstein 
zag onder andere een inzet gestuit 
worden, Kevin Esselink wachtte even 
later te lang om een doelpoging te 
ondernemen waardoor zijn kans ver-
keken was. De rust werd bereikt met 
een stand van 0-1.
In de tweede helft deed trainer Hugo 
van Ditshuizen wat omzettingen om 
wat meer voorwaartse druk te kun-
nen zetten. In de eerste paar minuten 
leek Sociï daardoor weer te moeten 
zoeken naar het juiste ritme. Toch 
kreeg het de tijd van TKA om dit te 

vinden en werd het langzaamaan een 
gelijk opgaande strijd. In de 70ste mi-
nuut mondde dit uit in een penalty 
voor Sociï. Kevin Esselink ging rich-
ting doel en werd op zijn weg getor-
pedeerd door de doelman die met 
twee gestrekte benen in kwam en 
vervolgens de bal pakte, een terechte 
strafschop terwijl de keeper mocht 
blijven staan. 
Dit was de pech voor Gert-Jan Loman 
want dezelfde keeper pakte zijn straf-
schop. Op Loman zijn inzet lag de kee-
per al bijtijds in de hoek en kon hij 
de bal eruit ranselen. Daarna zakte 
de wedstrijd op het gebied van sporti-
viteit een dieptepunt. De keeper van 
TKA kreeg een rode kaart vanwege 
het beledigen van de scheidsrechter 
en even later kreeg een medespeler 
rood vanwege het inkomen met een 
gestrekt been op Kevin Esselink. Sociï 
stond dus een kwartier lang met elf 
tegen negen op het veld. In plaats van 
het veld breed te houden en te wach-
ten op goede aanspeelmogelijkheden 
voor de goal, werd te snel de diepte 
en het centrum gezocht. Het cen-
trum liep zodoende vol en doelrijpe 
kansen waren er nauwelijks. 
Kevin Esselink kreeg de grootste kans 
maar schoot deze net naast. Naar-
mate de tijd wegtikte nam Sociï ook 
meer risico achterin en speelde het 
daar één op één. Dit werd pijnlijk uit-
getikt bij balverlies van Sociï op het 

middenveld. De snelle linksbuiten 
ging er met de bal vandoor en legde
uiteindelijk beheerst af op zijn colle-
ga; 0-2. Dit was tevens de eindstand,
iets dat eigenlijk niet mag gebeuren
met een dergelijk numeriek overtal.
Volgende week zullen de heren uit
Wichmond er weer staan in Does-
burg, uit bij Dierense Boys, aanvangs-
tijd 14.30 uur.

Uitslagen 4 oktober
HC’03 D2 – Sociï D1; 7-2
Sociï E1 – SVBV E1; 6-2
Sociï ME1 – Zelos ME2; 7-0
Sociï F1 – Zelhem F1; 5-2

Programma 5 oktober
Sociï 1 – TKA 1; 0-2
Sociï 2 – Vorden 3; 0-0
Sociï 3 – De Hoven 2; 4-0
AZC 7 – Sociï 4; 0-5
Ratti 4 – Sociï 5; 3-3
Keijenburgse Boys VR2 – Sociï VR1; 
0-4

Programma 8 oktober
Sociï E2 – Lochem SP E6

Programma 11 oktober
Sociï D1 – VIOD D4
DZC ’68 E6 – Sociï E1
Ratti E1 – Sociï E2
Sociï ME1 – DZC ’68 ME1
DEO F4 – Sociï F1

Programma 12 oktober
Dierense Boys 1 – Sociï 1
Pax 3 – Sociï 2
AZC 5 – Sociï 3
Sociï 4 – Brummen 8
Sociï 5 – Keijenburgse Boys 6
Sociï VR1 – Rheden VR1

Sociï laat zich piepelen door TKA
Wichmond - Voor Sociï stond vandaag de thuiswedstrijd tegen TKA 
op het programma. De gasten hadden de volle punten gepakt uit hun 
drie wedstrijden, de wedstrijd van vorige week werd door De Hoven 
afgezegd. Het was dus duidelijk dat er vandaag serieuze tegenstand 
zou zijn, iets waar Sociï dan ook zeer op beducht was.

BoekStart is een programma dat 
het lezen met zeer jonge kinderen 
bevordert én ouders met jonge kin-
deren laat genieten van boeken. 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen 
die op jonge leeftijd in aanraking 
komen met boeken een grotere 
woordenschat hebben. Kinderen 
die regelmatig worden voorgelezen 

beginnen met een voorsprong aan 
hun schoolcarrière.

Samen een boekje kijken, plaatjes 
aanwijzen en benoemen, versjes le-
ren, verhaaltjes vertellen en ernaar 
luisteren, versterkt de band tussen 
ouder en kind. Tijdens de bijeen-
komsten wordt voorgelezen, gezon-
gen en gespeeld.

De bijeenkomst is bedoeld voor ou-
ders en hun kinderen. Veel ouders 
worden al per mail uitgenodigd, 
omdat zij hun baby hebben aange-

meld als lid van de bibliotheek. Ook 
als uw baby of peuter nog geen lid is 
van de bibliotheek, bent u van harte 
welkom. De bijeenkomst is gratis. 

Het adres is: Bibliotheek Vorden, 
Raadhuisstraat 5. 

Of kijk op de website: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl 

Boekstart is een landelijk project 
waarin consultatiebureau, gemeen-
te en bibliotheek samenwerken.

Boekstartbijeenkomst in Bibliotheek 
Vorden
Vorden - Op woensdagmorgen 
15 oktober is er van 10.00 tot 
11.00 uur weer een Boekstart-
bijeenkomst in Bibliotheek Vor-
den.

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl   



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. 41, 7 oktober 2014 Helpt u mee de dierenweide in Zelhem open te 

houden?
Woont u in Zelhem, dan kent u het 
vast en wellicht komt u er geregeld: 
de dierenweide aan de Jan Steen-
straat. Hier scharrelen 8 herten, 6 
schapen, 2 geiten, 20 kippen en 6 dui-
ven samen rond. Op weg naar een 
toekomstbestendig Bronckhorst zien 
wij een dierenverblijf niet als een 
noodzakelijke voorziening die door 
gemeente in stand gehouden moet 
worden. Om de rijksbezuinigingen en 
demografische ontwikkelingen waar 
Bronckhorst voor staat goed op te 
vangen, is in 2012 bekeken welke ac-
tiviteiten we als gemeente wel en niet 
meer verrichten. Daarop is besloten 
de dierenweide in Zelhem af te stoten 
per 2015. Zelhem is het enige dorp in 
Bronckhorst waar we als gemeente 
een dierenweide beheren en onder-
houden. Andere dorpen kennen een 
dergelijke voorziening niet. 

Paul Seesing, wethouder openbare 
ruimte: “Gelukkig is er een oplossing! 

Jan Groot Roessink van zorgboerderij 
De Mettemaat en zorgboerderij De 
Edelingen (de ezelstal in Zelhem) is 
bereid om de dierenweide over te ne-
men. Jan: “Ik zie mogelijkheden om in 
de dierenweide werkzaamheden uit 
te voeren met medewerkers van de 

zorgboerderij en wil graag deze ge-
zellige ontmoetingsplek voor Zelhem 
behouden. Een mooie win-win- 
situatie.”

Hij vervolgt: “Maar ik heb wel hulp 
nodig. De medewerkers van de zorg-

boerderij werken ’s avonds en in het 
weekend niet. Ik zoek mensen die op 
die tijden een oogje in het zeil willen 
houden en de dieren willen voeren. 
Dat moet vast lukken, er zijn zoveel 
mensen die van de dieren genieten! Ik 
kom graag in contact met Zelhem-
mers die dit wel willen doen.”

Gaat u ervoor?
Wilt u dat de dieren van de Jan 
Steenstraat kunnen blijven? Help 
dan mee! Neem voor 15 november 
2014 contact met Jan Groot Roes-
sink op via tel. (06) 22 57 27 49. U 
kunt ons ook mailen of bellen: info@
bronckhorst.nl of (0575) 75 02 50. 
Wij spelen uw reactie dan door naar 
Jan Groot Roessink. Alle hulp is 
welkom, samen met hem bespreekt 
u de mogelijkheden. Het is de plan-
ning de dierenweide voor 1 januari 
2015 over te dragen.

B en w stemden vorige week in met 
het voorlopig ontwerp van de rotonde 
Horsterkamp-Ruurloseweg in Vorden 
en gaven opdracht om deze samen 
met een afvaardiging van belangheb-
bende bewoners en ondernemers uit 
te werken tot een definitief ontwerp. 
De huidige rotonde aan de Horster-
kamp is te klein, waardoor er jaarlijks 
veel schade aan de rotonde ontstaat. 
Ook voor fietsers biedt de rotonde 
geen veilige situatie. Door de rotonde 
in zuidelijke richting te verplaatsen, 
ontstaat vooral voor de fietser een 
sterk verbeterde verkeerssituatie. 
Ook kan het doorgaand verkeer Zut-
phen-Ruurlo dan beter doorstromen 
en wordt het centrum van Vorden 
vanaf de Ruurloseweg beter toegan-
kelijk. Om dit mogelijk te maken, ruil-
den we een stuk grond met Gelders 
Landschap. 

Varianten
Voor de inrichting van de rotonde zijn 
vier varianten uitgewerkt. Deze zijn 
met de bewoners besproken en op 
basis van de wensen, ideeën en de 
uitgangspunten is het voorlopig ont-
werp gemaakt. Op basis van de ge-
sprekken met de bewoners is nog 
een vijfde variant uitgewerkt: een ro-
tonde met een diameter van 32 me-

ter, zo zuidelijk mogelijk ingepast. 
Deze variant is het uitgangspunt voor 
het definitief ontwerp. Het bestem-
mingsplan moet nog gewijzigd wor-
den voor de verplaatsing van de  
rotonde. 

Klankbord
De bewoners ontvangen een brief 
over het ontwerp en nodigen we uit 
voor een toelichting hierop. De klank-
bordgroep van aanwonenden betrek-
ken wij bij de verdere detaillering van 
het ontwerp. Denk hierbij aan de 
exacte ligging van het fietspad, de 
vormgeving van de ‘entree’ van het 
centrum en de groeninvulling.

Voorlopig ontwerp rotonde 
Horsterkamp-Ruurloseweg 
Vorden klaar

Raadslid Josephine Steffens heeft 
besloten over te stappen van de 
VVD-fractie naar de GBB-fractie. 
De VVD-fractie in de Bronckhorster 
gemeenteraad bestaat hierdoor nog 
uit vier leden en de fractie van Ge-
meentebelangen gaat van vier naar 
vijf leden.

VVD-raadslid 
Steffens wordt 
GBB-raadslid

Team Hummelo-Keppel, dat afgelopen week van start ging, is één van de vijf 
sociale teams waarmee de gemeente gaat werken. Vanaf 1 januari 2015 is de 
gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal nieuwe taken 
op het gebied van zorg, welzijn en werk. Door met sociale teams te werken, 
willen we voorkomen dat inwoners met vragen op het gebied van ondersteu-
ning langs verschillende instanties en loketten moeten. De sociale teams zijn 
hét aanspreekpunt voor inwoners met vragen over zorg, welzijn en werk. 
Team Hummelo-Keppel bestaat uit: Patrice Koster, Peggy Langenhof, Colin 
Rijmers (ontbreekt op de foto), Eelco Ruiken, Ellen Snelder, Esther Staal, Sil-
vana Vidovic en Miranda Westerveld. Loopt u gerust eens binnen bij hun kan-
toor aan de Burgemeester van Panhuysbrink 1 in Hoog-Keppel. De koffie 
staat klaar! Meer informatie en de openingstijden vindt u op: 
www.bronckhorst.nl/socialeteams.

Sociaal team  
Hummelo-Keppel van start!

Vorige week besloten we dorpshuis 
D’n Draejer in Velswijk voor 1 euro 
over te dragen aan stichting Dorps-
huis d’n Draejer en af te zien van  
de nog openstaande erfpacht van  
€ 4.900,-. Omdat het instandhouden 
van dorpshuizen geen gemeentelijke 
taak is, is de subsidie de afgelopen 
jaren afgebouwd. Het wegvallen van 
de subsidie en het faillissement van 
twee kantinebeheerders bedreigde 

het voortbestaan van D’n Draejer als 
ontmoetingscentrum in Velswijk. Het 
verlagen van de kosten voor huisves-
ting door verkoop in plaats van erf-
pacht biedt perspectief voor een le-
vensvatbare exploitatie. Door het 
kwijtschelden van de openstaande 
erfpacht kan de stichting met een 
schone lei beginnen. De stichting 
heeft met inwoners, verenigingen en 
de dorpsbelangenorganisatie in Vels-

wijk de handen ineen geslagen om 
hun ontmoetingsruimte te behouden. 
Het stichtingsbestuur gaat met be-
hulp van vrijwilligers de exploitatie 
voortzetten. 

Een mooie voorziening voor inwoners 
van het dorp blijft zo in stand. Wij ho-
pen dat velen van hen er met veel 
plezier gebruik van maken de komen-
de jaren!

Dorpshuis D’n Draejer Velswijk wordt stichting



Deze maand: Aflevering 42 
Mag ik zomaar een collecte houden of gelden er regels? 
Thijs Kortenaar zit in het bestuur van een fanfare. De vereniging 
bestaat binnenkort 50 jaar en om hun jubileum te vieren, willen ze 
graag een openluchtconcert met muziekworkshops geven om jong 
en oud enthousiast te maken voor cultuur en in het bijzonder de 
muziekmogelijkheden die de fanfare biedt. De bestuursleden heb-
ben het idee opgevat via onder andere een huis aan huis collecte 
geld op te halen voor deze speciale gelegenheid. Ze vragen zich af 
of hier een vergunning van de gemeente voor nodig is.

Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksba-
lie en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u 
bij ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons op-
nemen. U kunt langskomen, bellen, via internet zaken regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we 
zoveel mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. In het gemeentehuis kunt u alleen tijdens de och-
tenden én op donderdagavond binnenlopen zonder afspraak (mensen met een afspraak gaan wel altijd voor). ’s 
Middags kunt u alleen op afspraak bij ons terecht. Via de website of telefonisch kunt u heel gemakkelijk een af-
spraak inplannen, bijvoorbeeld om een paspoort of rijbewijs aan te vragen of voor een uittreksel uit de basisre-
gistratie personen, op een tijdstip tijdens onze openingstijden dat u uitkomt. Bent u op zoek naar werk of komt u 
voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning, 
dan vragen wij u altijd een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Het komen op 
afspraak heeft als voordeel dat u precies weet hoe laat u aan de beurt bent en niet hoeft te wachten. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Toon: “Als u voor een goed doel een 
geldcollecte of inzameling van goe-
deren wilt houden, is hiervoor geen 
toestemming/vergunning van de ge-
meente nodig. Wel moet de actie vol-
doen aan voorwaarden die in onze Al-
gemene Plaatselijke Verordening 
staan. In de APV is een algemeen ver-
bod opgenomen voor een openbare 
inzameling van geld of goederen of 
om een intekenlijst aan te bieden. 
Dit verbod geldt echter niet voor:

kring gehouden wordt
-

tie die beschikt over een CBF-keur 

Na het realiseren van de rondweg 
heeft de Dorpsstraat in Hummelo de 
functie van woonstraat gekregen. De 
vormgeving (breedte van de weg en 
materiaalgebruik) past daardoor niet 
meer bij het gebruik van de weg en 
moet aangepast worden. 

Herinrichting Dorpsstraat
In de afgelopen maanden is de ge-

meente samen met Dorpsbelangen-
organisatie Hummelo, bewoners en 
ondernemers tot een ontwerp geko-
men voor de herinrichting van de 
Dorpsstraat, binnen de grenzen van 
‘de Huiskamer’: het gebied vanaf de 
kerk tot en met de parkeerplaats aan 
de Van Heeckerenweg. Dit ontwerp is 
tijdens een inloopbijeenkomst gepre-
senteerd en toegelicht aan betrokke-

nen en belangstellenden. De aanwe-
zigen konden vragen stellen en hun 
reactie op de plannen geven. 

Kosten
De kosten voor het ontwerp van ‘de 
Huiskamer’ bedragen € 575.000. In 
onze begroting is hiervoor € 250.000 
beschikbaar, daarnaast draagt de 
provincie € 80.0000 bij. De raad wordt 
gevraagd € 69.000 extra uit de begro-
ting beschikbaar te stellen. Het reste-
rende bedrag komt uit de reguliere 
gemeentelijke verkeersbudgetten. 

Plannen ter inzage
De raad beslist in november over het 
voorstel. Bij een positief besluit van 
de raad komen de definitieve plannen 
ter inzage te liggen. Het is de bedoe-
ling dat de werkzaamheden begin 
2015 starten.

B en w stemmen in met herinrichtingsplannen 
Dorpsstraat Hummelo

De proef met de best-tas, die de ge-
meente en Berkel Milieu hielden, was 
een succes: in Bronckhorst werd 
maar liefst 5,22 kilo per huishouden 
opgehaald. Bewoners van ruim 800 
adressen in Vorden konden van april 
t/m juni boeken, kleine elektrische 
apparaten, speelgoed en textiel inle-
veren met de best-tas. De tassen 
werden huis-aan-huis ingezameld. 
Uit een tevredenheidsonderzoek 
bleek 95 procent van de mensen die 
meededen tevreden over de inzame-
ling en 85 procent gaf aan ook in de 
toekomst mee te doen. Aan de hand 
van de resultaten zijn we nu samen 
met enkele andere gemeenten en 
Berkel milieu in gesprek over een 
vervolg van de proef.

Beter scheiden
De gemeente en Berkel Milieu stre-
ven naar het verder verminderen van 
de hoeveelheid restafval. De best-tas 
is een nieuw, regionaal initiatief om 
het nog beter scheiden van afval ge-
makkelijker te maken. De proef is op-
gezet omdat we merken dat er regel-
matig onder andere textiel en kleine 
elektrische apparaten bij het restaf-
val worden gedaan, terwijl deze ma-
terialen prima gerecycled kunnen 
worden. Wethouder Spekschoor van 
afval en milieu: “Samen met andere 
gemeenten hebben we gekeken of de 
best-tas kan zorgen voor een betere 
service voor inwoners, minder rest-
afval en meer hergebruik. Ook onder-
zochten we of de inzameling en sor-
tering kan zorgen voor nieuwe regio-
nale werkgelegenheid, in het bijzon-
der voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt.” Medewerkers van 
sociaal werkvoorzieningsschap Delta 

uit Zutphen haalden de tassen op en 
sorteerden ze uit. Alle ingeleverde 
spullen worden zo goed mogelijk her-
gebruikt en krijgen bijvoorbeeld via 
de kringloopwinkel en gespeciali-
seerde verwerkers een nieuwe be-
stemming. 

Samenwerking
De proef met de best-tas liep in de 
gemeenten Bronckhorst, Apeldoorn, 
Deventer en Zutphen, in samenwer-
king met de regionale kringloopbe-
drijven 2Switch, Aktief, Foenix, Het 
GOED, Stilema, de landelijke elektro-
nica recycling organisatie Wecycle en 
kledinginzamelaars Humana en 
ReShare. 

E-goed en textiel niet bij het restaf-
val
We gebruiken met zijn allen steeds 
meer elektrische apparaten, ook wel 
E-goed genoemd. Kleine apparaten 
die kapot zijn of niet meer worden ge-
bruikt, verdwijnen regelmatig in de 
grijze container. Ook meer dan de 
helft van onze textiel verdwijnt nu 
nog bij het restafval. Dat is jammer, 
want het kan prima worden gerecy-
cled.

Proef best-tas voor 
verminderen restafval succes

De provincie Gelderland is bezig met 
groot onderhoud aan de weg N314 
tussen Baak en Langerak (N317). 
Vanaf 13 oktober gaat ook de rotonde 
in Toldijk dicht voor drie weken. Deze 
rotonde is zolang mogelijk begaan-
baar gehouden om de hinder van de 
wegwerkzaamheden te beperken, 
maar voor het werk is het nu noodza-
kelijk de rotonde af te sluiten. Het 
verkeer wordt omgeleid via borden. 

Meer informatie
Tijdens de werkzaamheden kunt u op 

www.bereikbaargelderland.nl te-
recht voor informatie over de situatie 
op de weg en de eventuele omleidin-
gen. Voor de meest actuele stand van 
zaken kunt u hier een gratis e-mail 
alert inschakelen. 

Voor overige vragen over de werk-
zaamheden neemt u op werkdagen 
contact op met het Provincieloket 
van de provincie Gelderland, (026) 
359 99 99 of per e-mail: 
provincieloket@gelderland.nl 
(www.gelderland.nl/provincieloket).

Rotonde Toldijk dicht tot 3 november

(Centraal Bureau Fondsenwerving), 
CBF-certificaat, verklaring van 
geen bezwaar van het CBF of an-
derszins positief bekend is bij het 
CBF. Voorbeelden zijn KWF Kanker-
bestrijding, de Nierstichting etc. 

-
ke vereniging of stichting voor zo-
ver deze volgens hun statuten en 
activiteiten een doel nastreeft dat 
van algemeen (gemeenschappelijk) 
belang is. Dit geldt voor het doel 
van het openluchtconcert van de 
fanfare.” 

Daan: “De genoemde organisaties 
mogen geld of goederen inzamelen 
of daartoe een intekenlijst aanbie-
den:

tussen 09.00 en 21.00 uur

21.00 uur

ouder die zich kunnen legitime-
ren.”

Toon: “Het CBF houdt gegevens bij 
over fondsenwerving en goede doe-
len in Nederland. Deze gegevens 
vindt u op www.cbf.nl. Daarmee be-
vordert het CBF de transparantie 
van de goededoelensector in Neder-
land. Op deze site is ook het landelij-
ke collecterooster te vinden van alle 
bij de CBF aangesloten goede doe-
len. De bij de CBF aangesloten goe-
de doelen collecteren niet op zonda-
gen.” 



Openbare bekendmakingen

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

De gemeente 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 wegenon-
derhoud 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. Zo hebben we bijvoorbeeld  
onlangs enkele bijeenkomsten met 
vertegenwoordigers van onderne-
mers- en winkeliersverenigingen ge-
houden om te overleggen over de 
mogelijkheden voor parkmanage-
ment op bedrijventerreinen (daarmee 
samenhangend ook de overdracht 
van enkele gemeentetaken) en het 
oprichten van ondernemersfondsen. 

Om hierover gedegen besluiten te 
kunnen nemen, is het belangrijk van 
zoveel mogelijk ondernemers en win-
keliers te weten hoe zij hier tegen 
aankijken. Deze onderwerpen komen 
in het eerste onderzoek aan de orde 
dat we dit najaar houden. Later kun-
nen meer onderzoeken volgen. Daar-
om 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 zogenaamde profielvra-
gen. Deelname aan Bronckhorst 
Spreekt is uiteraard gratis en ano-
niem. Onderzoek- & 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

Er zijn meer donoren nodig in Neder-
land. Steeds meer mensen moeten 
namelijk steeds langer wachten op 
een donororgaan. Helaas overlijden 
ieder jaar mensen terwijl ze wachten. 
Daarom is het noodzakelijk dat zoveel 
mogelijk mensen “JA” zeggen tegen 
het donorschap en zich registreren. 
Dat is niet altijd een gemakkelijke be-
slissing. Veel mensen hebben deze 
beslissing gelukkig al wel genomen 
en hun keuze vastgelegd in het Do-
norregister. Dat geeft ook veel duide-
lijkheid voor de nabestaanden. Toch 
zijn er ook mensen die de beslissing 
nog niet hebben genomen of hun keu-
ze nog niet hebben vastgelegd. Hebt u 
al een keuze gemaakt en wilt u die re-
gistreren? Dat kunt u meteen doen 
via www.jaofnee.nl, heel gemakkelijk 
met behulp van uw DigiD. In 2 minu-
ten hebt u de klus geklaard. Als u de 
QR-code scant, bent u zo op de websi-
te!

Donorweek
Van 12 t/m 19 oktober is de Donor-
week. Een landelijke campagne 
waarbij de Nederlandse transplanta-
tie stichting, de gezondheidsfondsen 
en het ministerie van VWS en alle an-
deren die in actie komen aandacht 
vragen voor orgaan- en weefseldona-
tie. De gemeente zet zich ook actief in 
om het aantal registraties in het Do-
norregister te verhogen, door donor-
formulieren uit te reiken bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis. 

Wat kunt u nog meer doen?
Tijdens de donorweek vinden ook al-
lerlei activiteiten plaats om zoveel 
mogelijk mensen te activeren donor 
te worden. Vindt u orgaandonatie een 
belangrijk onderwerp en wilt u zelf 
ook donoren werven? Op www.trans-
plantatiestichting.nl staan allerlei 
ideeën voor acties, bijvoorbeeld flye-
ren en registraties verzamelen tij-
dens een evenement.

Social media
Maar u kunt ook anderen vragen via  
e-mail of uw sociale netwerk. Op  
www.jaofnee.nl vindt u voorbeelden 
van berichten en u kunt zelfs een  
persoonlijke do-
norpagina maken 
en zie wie zich via 
u heeft geregi-
streerd. Bedankt 
voor uw steun!

Bent u al donor?

Aanvraag Drank- en Horecavergunning 

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 25 september 2014:

Ontvangen op 26 september 2014:

Ontvangen op 28 september 2014:

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

Aanvragen

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

De stukken liggen van 9 oktober t/m 19 november 2014 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 30 september 2014:

12.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, camping Kom Es An 
Afgegeven op 1 oktober 2014:

18.30 tot 01.30 uur de dag daaropvolgend, 11 oktober van 12.00 tot 01.30 uur de dag daaropvol-
gend en 12 oktober van 12.00 tot 21.00 uur, loterijvergunning, 10 oktober om 21.30 uur, stichting 
Varssels Feest, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 10 oktober van 15.00 tot 01.30 uur de dag 
daaropvolgend, 11 oktober van 09.00 tot 01.30 uur de dag daaropvolgend en 12 oktober 2014 van 
12.00 tot 22.00 uur, Kermex BV

Varsselsfeest, 27 september tot 12 oktober 2014, stichting Varssels Feest
Afgegeven op 2 oktober 2014:

-
bruiksvergunning gebouw, 25 oktober van 20.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, T. Woerts

Drank en Horecawet
Afgegeven op 30 september 2014:

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 30 september 2014:

Verzonden op 1 oktober 2014:

Verleende vergunningen

Ook dit jaar kunt u weer gebruik ma-
ken van de bladkorven. Op 160 plaat-
sen in nagenoeg alle kernen en 
buurtschappen van de gemeente 
staan speciale, tijdelijke bladkorven 
waar u het bladafval uit uw tuin gra-
tis kunt brengen. Dat scheelt ruimte 
in uw groene container! Bij de keuze 
van de locaties houden we rekening 
met een goede spreiding over de ge-
meente en de mogelijkheid tot het le-
gen van de bladkorven met een 
kraan. We plaatsen de korven aan 

het begin van de herfst. We legen de 
korven wekelijks en na de bladperio-
de halen we ze weer weg. 

Alléén bladafval
Er is wel een aantal spelregels ver-
bonden aan het gebruik van de kor-
ven. Ze zijn alléén bedoeld voor blad-
afval, dus gooit u er geen plastic of 
papieren zakken in! Ook ander tuin-
afval, zoals grasmaaisel of afster-
vend loof hoort niet in de korven 
thuis.

De bladkorven staan er weer
De maïsoogst is weer in volle gang. 
Dagelijks rijden grote zware land-
bouwvoertuigen met hun vracht van 
het land naar de plaats van inkuilen. 
Tijdens het vervoer vallen vaak mod-
der, zand en maiskorrels op de weg. 
Gecombineerd met herfstregens en 
vroeg invallende duisternis kan dit 
leiden tot onveilige verkeerssituaties. 
De politie controleert het buitenge-
bied op verkeersveiligheid tijdens de 
maïscampagne en de landbouwvoer-
tuigen op goedwerkende verlichting. 
Daarnaast doet de politie een beroep 

op alle weggebruikers om in deze pe-
riode rekening met deze afwijkende 
situatie op de weg te houden. Pas uw 
snelheid en rijgedrag aan naar de 
omstandigheden.

Maïscampagne weer gestart

Pas uw rijgedrag aan op de weg

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schrif-
telijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belangheb-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen
bij de gemeente Bronckhorst, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ 
Hengelo (Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden 
van het bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Omgevingsvergunningen voor het 
kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftenter-
mijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat 
de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriften-
termijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Rectificatie
Op 11 september is deze vergunning gepubliceerd onder ‘ontwerp vergunning’, dit moest zijn   
‘vergunning uitgebreide procedure’

-
richting

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. De stukken liggen van 9 ok-
tober t/m 19 november 2014 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hier-
voor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Steenderen; Integraal kindcentrum’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 25 september 2014 het bestemmingsplan ‘Steenderen; 
Integraal kindcentrum vastgesteld’. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aange-
bracht ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 9 oktober t/m 19 november 
2014 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van een kindcentrum 
bij de sportvoorzieningen in Steenderen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Bestemmingsplannen

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellings-
besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ‘s-
Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist.

Overeenkomst herontwikkeling Ruurloseweg 64 Kranenburg (Papa Beer)
B en w maken bekend dat zij op 25 september 2014 een realisatie-overeenkomst (art. 6.24, lid 1 en 
3, Wro) met Dijkman Projecten B.V. hebben gesloten voor herontwikkeling van de locatie 
Ruurloseweg 64 in Vorden. Kadastrale gegevens: gemeente Vorden, sectie D, nummers 1954, 1899, 
2483 (gedeeltelijk) en 2413 (gedeeltelijk), groot ongeveer 3128 m2.

Dijkman Projecten B.V. bouwt 6 twee-onder-een-kapwoningen en 1 vrijstaande woning, ter vervan-
ging van de bestaande horecagelegenheid met bedrijfswoning. Ook wordt de openbare ruimte 
rondom het perceel aangepast.

Meer info?
Voor een ieder liggen de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst van 9 oktober 
t/m 19 november 2014, tijdens de openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor tijdens onze ope-
ningstijden melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Tegen de ontwikkelings-overeen-
komst kunt u geen zienswijze of bezwaar indienen.

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 9 oktober t/m 20 november 2014 tijdens de ope-
ningstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

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

Wet milieubeheer

Aanwijzing invorderingsambtenaren en Besluit gemeenteambtenaar 
inzake mandaat en machtiging (bevoegdheden invorderingsambtenaar)
B en w heeft op 30 september 2014 twee nieuwe invorderingsambtenaren aangewezen. Met deze 
aanwijzing zijn bevoegdheden op het gebied van de invordering van gemeentelijke belastingen en 
de uitvoering van de gemeentelijke regeling kwijtschelding overgedragen. Dit besluit treedt in wer-
king op 8 oktober 2014 en u kunt deze tijdens openingstijden inzien bij de publieksbalie in het ge-
meentehuis. Ook kunt u het downloaden via www.bronckhorst.nl ➝ Bestuur en organisatie ➝ 
Regelgeving en beleid ➝ Financiën en economie.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

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

alleen als u over een gml-viewer beschikt)
➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

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

Verzonden op 2 oktober 2014:

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

-
werpvergunning

ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij 
de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Een verzoek 
om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Arnhem. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen 
wij u naar www.bronckhorst.nl

Begonnen werd met een rondlei-
ding over een melkveebedrijf, waar 
160 koeien gemolken worden in een 
stal die gebouwd is in 2012. Na deze 
rondleiding vertelde een varkenshou-
der hoe het er op zijn bedrijf aan toe 
gaat en waar hij zoal tegen aanloopt 
bij ontwikkeling van zijn bedrijf. De 
laatste spreker (bestuurslid van LTO 
Noord afdeling Bronckhorst e.o.) gaf 
een overzicht van ontwikkelingen in 
de landbouw en het belang van een 
gezonde agrarische sector in onze ge-

meente voor aanverwante bedrijven 
landschap en leefbaarheid. Tenslotte 
gaf hij aan wat de gemeente kan doen 
om de agrarische sector zich gezond 
te laten ontwikkelen. Er werd opge-
roepen om niet alles ´dicht te willen 
regelen´, maar samen met onderne-
mers mogelijkheden te zoeken.

Na deze inleidingen was er voor de 

aanwezigen gelegenheid om vragen 
te stellen. Veel vragen gingen over 
schaalvergroting, benodigde grootte 
van bouwblokken, groei van met 
name de veesector en de rol van de 
gemeente bij de ontwikkeling van de 
agrarische sector. De avond werd af-
gesloten met een hapje en een drank-
je, waarbij informeel nagepraat kon 
worden.

Wat kan de gemeente doen voor agrarische sector

Informatiebijeenkomst gemeente Bronckhorst
Bronckhorst - Onlangs heeft het  
bestuur van LTO Noord afdeling 
Bronckhorst e.o. een informatie-
bijeenkomst voor het college, de 
gemeenteraad en ambtenaren 
van de gemeente Bronckhorst 
georganiseerd. Tijdens deze bij-
eenkomst is een beeld gegeven 
van de huidige landbouwstruc-
tuur, ontwikkelingen in de agra-
rische sector en de visie van LTO 
Noord op de toekomst. Ook werd 
van gedachten gewisseld over de 
positie van de landbouw in onze 
gemeente.

Josephine Steffens heeft besloten zich 
aan te sluiten bij Gemeentebelangen 
Bronckhorst. De fractie is verheugd 
dat haar kwalitatieve inbreng hun 

fractie komt versterken. De visie en
werkwijze van Josephine Steffens 
sluiten vrijwel naadloos aan op die
van Gemeentebelangen Bronckhorst.

Gemeentebelangen 
Bronckhorst (GBB)
Bronckhorst - Een lang gekoesterde wens van GBB-kiezers gaat in ver-
vulling. Vanaf heden heeft de fractie van Gemeentebelangen Bronck-
horst ook een vrouw in haar midden.

In de A-lijn: 1. Diny Hartelman & 
Hans Jansen 65,38%; 2. Inge & Reint 
Pellenberg 60,83%; 3. Jenny & Wim 
van Wanrooij 58,58%. B-lijn: 1. Bert 
Deunk & Gerrit Oldenhave 62,92%; 
2. Tiny Kleinreesink & Theo Schoena-
ker 56,67%; 3. Jan Veenhuis & Joop 
Rutten 55,42%.  C-lijn: 1. Riekie Nieu-
wenhuis & Riet Niesink 59,90%; 2. Di-
ny Hoftijzer & Leni Meyerink 57,81%; 
3. Riet Botschuyver & Silvia Schreiber 
57,29%. 

Gepromoveerd van de B- naar de A-
lijn: Aartje Bernards & Pop Grizell;
Irene Lichtenberg & Theo Schoena-
ker; Gerda Tankink & Hans Oldho-
ven. Van de C- naar de B-lijn: Diny
Hoftijzer & Leni Meyerink , Svatja &
Jirka de Wolf en Riet Botschuyver &
Silvia Schreiber. 
Volgende week een nieuwe ronde
met nieuwe kansen. Tot donderdag 9
oktober bij Den Bremer; Z-Eweg 37,
te Toldijk. Afmelden kan op verschil-
lende manieren: via een mail naar bc-
bronkhorst@hotmail.nl  of een sms
naar 06-28633453 (inspreken lukt
niet!) of op de wedstrijddag bellen
naar genoemd mobiel nummer.

Bridgen in Toldijk
Toldijk - De uitslag van de vijfde 
competitieavond, tevens laatste 
avond van de eerste ronde, ge-
speeld op donderdag 2 oktober.



Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98

BouwmeesterBouwmeester
Precisie Graafwerk

Voor al uw Grondwerk,
Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515

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

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

www.spannevogel.nl

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

25e SAMENGESTELDE 
MENWEDSTRIJD 
“IN STAP EN DRAF” 
Hengelo (gld) - terrein ‘de Hietmaat’

Twee dagen spanning, spektakel & plezier
Dressuur en Vaardigheid: zaterdag 11 oktober
Marathon: zondag 12 oktober

Beunksteeg 2 7255 MB Hengelo Gld.
info@haaringhengelo.nl www.haaringhengelo.nl
Tel. 0575 - 46 73 61 Fax 0575 - 46 77 20

GEDIPLOMEERD HOEFSMID
HAZENHUTWEG 16
7255 MN HENGELO GLD

TEL.  0575-467280
MOB. 06-51076276

J. Wolsink
paardenhandel
In- en verkoop alle soorten paarden

Mob. 06 200 11 523

Sindy’s Catering
Uw adres voor: salades, hapjes,
  buffetten en 
  maaltijdservice

www.sindyscatering.nl  (0575) 46 45 32

Aardappels, groente en fruit
Boeren-ijs & Catering

Dennendijk 2b, 7207 EB Zutphen, 0575-521141
info@kapper-lammers.nl  www.kapper-lammers.nl

(bezorgservice in binnen- en buitenland)

Rob Berendsen 06 18 20 58 51

Voortseweg 1a 0575 46 41 79

7227 NH Toldijk berendsenmetselwerken@hetnet.nl

Rijnweg 17A Tel. (0575) 46 37 65
7255 NW Hengelo Gld. info@kroesen-besselink.nl

Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 18 71
www.hanssloot.nl

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

Varsselseweg 39, 7255 NP Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 75 37

Wat u ook onderneemt in en rond Bakker: 
het wordt beslist genieten!

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - Tel. (0575) 55 13 12 
info@bakker.nl   www.bakker.nl



Groepshotel De Tienhoeve

www.detienhoeve.nl

25e SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJD
 ‘IN STAP EN DRAF’

Terrein ‘de Hietmaat’, Zelhemseweg 15, Hengelo (GLD)

Twee dagen spanning, spektakel & plezier
Zaterdag 11 en zondag 12 oktober

Voor de 25e keer organiseert de vereniging van het aangespannen paard ‘In Stap en Draf’ uit Hengelo (GLD) 
de jaarlijkse Samengestelde Men Wedstrijden. Ook dit jaar wordt gestart met ca. 80 aanspanningen. 
De 160 paarden en pony’s vormen samen met rijders de teams die in de klassen 1, 2 en 3 van de 
Koninklijke Nederlandse Hippische Sport om de eer en de eerste prijs strijden.

Wedstrijdonderdelen

De deelnemers komen uit alle windrichtingen van Nederland. Men maakt de tocht naar het Gelderse      
Hengelo graag omdat de wedstrijd voor velen de laatste wedstrijd van het seizoen is. Door kenners en 
rijders wordt deze wedstrijd ook geroemd om het parcours, de goede verzorging en dito organisatie.

Programma
  zaterdag 11 oktober vanaf  9.00 tot 15.00 uur

  zaterdag 11 oktober vanaf  9.15 tot 16.00 uur
  zondag 12 oktober van 9.30 tot 16.00 uur

Op zondag begint om 9.30 uur de marathon met het weg traject (7,5 km). Om 10.30 uur is het eerste team 
weer op de Hietmaat en begint daar het spectaculaire hindernis parcours. Zes creatieve constructies die 
ieder op zich een hoogstandje van vernuft zijn, met als hoogtepunt de waterbak. Zoals altijd garantie voor 
verrassingen en natte pakken! Het wordt weer een dag vol spanning en emotie, succes en pech, afzien 
en toch verdergaan. Maar bovenal een dag waarop het samenspel tussen mens en paard centraal staat. 
Kortom, ware topsport! Op het wedstrijd terrein zijn diverse stands aanwezig en voor de jeugd is een eigen 
‘parcours’ uitgezet met de meest bijzondere fietsen, skelters en andere voertuigen. Toeschouwers kunnen 
zich de hele dag op het terrein vermaken en uiteraard is de catering weer aanwezig zodat het niemand 
aan iets hoeft te ontbreken.

Heideweversweg 4a, Hengelo (G)

0575 - 461701

www.loonbedrijfzweverink.nl

bouw- en timmerbedrijf
Tel (0575) 46 73 43

Voor al uw dakbedekkingen
Nieuwbouw - Renovatie - Onderhoud

Wichmondseweg 26 7255 KZ Hengelo G
Tel: 0575461097  Mob. 0651555984 

www.polwijn.nl

Vervangende auto
Richtspecialist

Fabriekstraat 20b, Doetinchem
tel.: 0314 34 06 37 fax: 0314 36 24 85

Regio Bronckhorst Makelaardij
(0575) 845717

 info@rbmwonen.nl • www.rbmwonen.nl

horecagelegenheid

Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 75 55

Voer voor professionals

Langwerden
Veevoeders
Hengelo (gld.)
www.lavor.nl

Hengeloseweg 10   7261 LV Ruurlo Tel. 0573-451687 Mob. 06 51108053 Fax 0573-453684

KoeslagKoeslag
Loon en Grondverzetbedrijf

Fouragehandel

Hengelosestraat 28, 7256 AC Keijenborg
0575 - 46 13 91, www.boschland.nl

U boekt comfort en tijdwinst
Laten we eens praten over de oplossingen die Boschland in huis heeft voor uw 

financiële administratie en boekhouding. Bijna alles is mogelijk. Van deskundige 

assistentie op afroep tot regelmatige inzet van onze professionele administrateurs.

Wat uw wensen ook zijn, u krijgt de meest comfortabele vorm van administratie 

en boekhouding!

AUTOBEDRIJF

BRUIL
Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

PAARDENKLINIEK



OPEN ZONDAG

12 OKTOBER

ZELHEM

van 12-17 uur

VRIJ ENTREE
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Vanaf 12.00 uur zijn ook veel Zelhem-
se winkels geopend. De bedoeling is 
niet alleen om een extra winkeldag te 
hebben, maar ook om het winkelen-
de publiek uit te nodigen de winkels 
te bezoeken om kennis te maken met 
(nieuw) assortiment, nieuwe ontwik-
kelingen en informatie te verkrijgen 
over artikelen en diensten. Natuur-
lijk kan er ook gekocht worden (voor 
de Open Zondag zijn er zelfs veel spe-
ciale aanbiedingen), maar de uitnodi-
ging van de winkeliers is breder.

Rondom de Smoks Hanne Rit en de 
Open Zondag zijn diverse activiteiten 
georganiseerd om het verblijf in Zel-
hem aantrekkelijk te maken voor het 
hele gezin. Zo wordt op het Stations-
plein een kartbaan gebouwd en gaan 
kunstenaars aan de slag om met de 

motorzaag eenvoudige boomstam-
men om te vormen tot kunstwerken.
Verder zijn er springkussens, een
draaimolen en natuurlijk muziek.
Op het podium in het centrum van
Zelhem speelt de ‘60’s aLive Band’ de
muziek die het best past bij de Old-
timers. De ‘Smoksbende’, het dweil-
orkest van muziekvereniging Union,
zal op verschillende locaties vrolijk-
heid en muziek brengen.
Natuurlijk hoopt de organisatie op 
een lekker warme nazomerdag met
een hoog terrasgehalte, maar voor
een eventueel buitje wordt een grote
parachute geplaatst, zodat de bezoe-
kers kunnen schuilen.
De B&OZ, Bedrijvig en Ondernemend
Zelhem, gaat zich tijdens de Open
Zondag presenteren door roosjes uit 
te delen aan de passanten.

‘Andere’ ontmoeting met ondernemers

Smoks Hanne Rit en Open 
Zondag in Zelhem
Zelhem - Zondag 12 oktober wordt het centrum van Zelhem weer ge-
vuld met oldtimer-auto’s, -vrachtwagens, -motoren, -bromfietsen. De
deelnemers komen al vroeg naar Zelhem en rijden vanaf 11.00 uur
eerst een toertocht van ongeveer 70 km door de fraaie Achterhoekse
omgeving (bromfietsen volgen een aangepaste route van ongeveer 35
km). Vanaf 12.30 uur komen de voertuigen weer in Zelhem aan en 
worden ze in het centrum opgesteld.

De jaren ’60 zijn de bakermat van 
de popmuziek, daar is iedereen het 
wel over eens. Bands als Beatles, Rol-
ling Stones, de Who (en in Nederland 
Golden Earring), etc. ontstonden en 
de muziek van die bands staat nog 
steeds bovenaan in de polls. Geen 

wonder dus dat de 60’s aLive Band 
dit decennium neemt als bron waar-
uit geput wordt voor het repertoire. 
Daarnaast knipogen ze naar de jaren 
’70, waarin nog nummers gemaakt 
werden met een jaren ’60 sfeer.

De jaren zestig waren ook een roerige 
periode. Protesteren, afzetten tegen 
de oudere generaties, uiterlijk, provo, 
hippie, Tomos, Puch en seksuele re-
volutie, kortom een prachtperiode, 
waar de meeste bandleden midden in 
stonden en aan deelnamen. De uiter-
lijkheden hebben ze inmiddels achter 
zich gelaten, maar de liefde voor de 
muziek is gebleven. Onder het motto 

‘Let The Old Times Rock’ brengt de 
band muziek met de sfeer uit die tijd 
in een breed repertoire van Rolling 
Stones tot Jimi Hendrix, van Yard-
birds tot The Cream en van CCR tot 
Rock & Roll, Blues en Nederbeat.

In de band spelen Vessy Geneva-
keyboards, Andre Jolmers-bas, Frank 
Fukking-drums, Arno Molenaar-solo-
gitaar en Gerrie Evers-gitaar en zang. 
De backing-vocals worden door meer-
dere bandleden ingevuld. Een optre-
den van de 60’s aLive Band is een reis 
terug in de tijd naar die roerige six-
ties en een feest van herkenning in 
een ‘Walk down Memorylane’.

60’s aLive Band

Zelhem - Tijdens de presentatie 
van de oldtimers van de Smoks 
Hanne Rit in het centrum van 
Zelhem speelt de ‘60’s aLive 
Band’. De muziek die de band 
maakt, past uitstekend bij de au-
tomobielen en ander voertuigen, 
die veelal uit dezelfde periode ko-
men.

Smoks Hanne Rit  OPEN ZONDAG ZELHEM
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Smoks Hanne Rit  OPEN ZONDAG ZELHEM

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

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

Organisatie 'Smoks Hanne Rit ' & Ondernemersvereniging BOZ
wensen alle deelnemers een geweldig rit 

en bezoekers een prachtige kijk- en winkeldag.
Zondag 12 oktober te Zelhem. 
SPONSOREN BEDANKT! 

zie voor de volledige lijst van onze sponsoren de website: www.smokshannerit.nl

taxaties aan- en verkoop o.z.

Scheffer

12 oktober Opruimingszondag!!!
Tot 50% KORTING + GRATIS ACCCUBOORMACHINE bij besteding vanaf € 50

*Actievoorwaarden: actie alleen geldig i.c.m. de kortingsbon.
Korting is geldig op 1 product. Niet geldig i.c.m andere acties, 
wettelijk uitgesloten artikelen en cadeaukaarten.
De korting geldt niet over reeds geplaatste bestellingen.
Maximaal 1 kortingsbon per klant.

Koopzondag 12 oktober geopend van 12 tot 17 uurLever deze strook in
 

Bon is geldig op zondag 12 oktober

*

tot 50% korting
 Showroom keukens
 Diverse Skil en Ferm

 machines
 Showroomdeuren
 Diverse Rolgordijnen
 Diverse sfeerverlichting

  Opbouw spots light things

  Hamstra horren

  Diverse plafond 
  ventilatoren

Diverse showroom 
  badmeubelen
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Smoks Hanne Rit  OPEN ZONDAG ZELHEM

Smoks Hanne Rit  OPEN ZONDAG ZELHEM

OPEN ZONDAG

12 OKTOBER

ZELHEM

van 12-17 uur

 www.hobbyshop-modelbouw.nl

BLOKKER  ZELHEM
Onze winkel heeft een interne verbouwing ondergaan.

Wij nodigen u uit om het resultaat te komen bezichtigen op 
zondag 12 oktober van 12.00 tot 17.00 uur.

tevens nieuw in het assortiment:
24 Kitchen  Rudolph’s Bakery  Vitility hulpmiddelen  HG

Thuis in jouw wereld

Profiteer deze dag van 
10% KORTING op al het speelgoed!

Je wast je 
handen toch 
ook met water?

Geberit AquaClean
Ervaar de douchewc die u reinigt met water.
Reinigen met lichaamswarm water is zeer fris en hygiënisch en 
voelt comfortabeler aan. Een douchewc reinigt het onderlichaam 
eenvoudig met water.

De Geberit AquaClean biedt optimaal comfort gecombineerd 
met een elegant design, passend in elke ruimte. U kunt dit zelf 
ervaren tijdens de speciale demonstratiedagen op 11 en 12 

DEMO

DAG
11 & 12 oktober 

 Brinkweg 11  |  7021 BV Zelhem  |  Telefoon: 0314 62 19 42    

Fax: 0314 62 18 72  |  www.schefferbadkamers.nl
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      Volg en like ons ook op Facebook:        ContactAchterhoek VV

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.

Een kleine beurt
& 

APK vanaf € 75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

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

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

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

Een CT-scan brengt dwarsdoorsnedes 
van het lichaam zeer nauwkeurig in 
beeld. Vorm, structuur en ligging van 
organen en weefsels zijn hierdoor tot in 
detail te bekijken. Een CT-scan is dan 
ook uitermate geschikt voor uitgebreid 
onderzoek naar neurologische en ortho-
pedische aandoeningen of afwijkingen 
aan hart en bloedvaten. 
Vergeleken met andere onderzoeks-
technieken kunnen ook tumoren (en 
uitzaaiingen hiervan) sneller worden 
opgespoord. De dierenarts kan hierdoor

-
ten. Dit leidt tot een grotere over-
levingskans van uw huisdier. Benieuwd 
hoe een CT-scan in zijn werk gaat? 
Neem een kijkje op onze website  
www.ctscanvoordieren.nl 

Vanaf 4 oktober kunnen huisdiereige-
naren bij De Graafschap Dierenartsen 
gebruik maken van de Dierpas. Met 

onder andere consulten, diervoeding en 
parasietenbestrijdingsmiddelen.

Regelmatig zullen ook speciale acties 
worden gehouden. Bekendmaking van 
deze acties vindt plaats via onze web-
site en digitale nieuwsbrief. De dierpas 
is gratis voor iedereen die jaarlijks zijn 
of haar huisdier op een van onze praktijk-
locaties laat vaccineren. 

In andere gevallen bedraagt de pas 
eenmalig € 10,-. Voor meer informatie 
kunt u telefonisch contact met ons 
opnemen: 0575 - 587888. 

De Graafschap Dierenartsen, “In diergezondheid voorop” 

lezing (vuurwerk)angst bij honden

paspoortendag voor paardenhouders

0575 - 587888

0575 - 587877

0575 - 587870
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Eugénie’s eigen leven begon op de-
zelfde manier en ze had in haar 
jeugd een ontheemd gevoel. Eugénie: 
“Het is een moeilijk te omschrijven 
gevoel, een soort van je eenzaam voe-
len in een groep waar je op zich bij 
hoort en waar de anderen vaak niet 
eens merken dat je je zo voelt.” Dit 
gevoel blijkt breder te leven, want 
ook kinderen, die in het eigen gezin 
opgroeien, kennen periodes met het 
gevoel ‘er niet bij te horen’ en zich 

ontheemd te voelen.
Het verhaal begint met het ei dat in 
het nest van Merel wordt gelegd en 
de reacties van de omgeving op de 
komst van Koekoek. Meeuw roept: 
“Daar ben je mooi klaar mee!” Hij 
biedt zelfs aan het jong te verhuizen, 
maar dat wil Merel niet. Vervolgens 
verdwijnt Merel naar de achtergrond 
want ze wordt oud en ziek. Ze vraagt 
Leeuw om de opvoedingstaak over te 
nemen. Leeuw moet Koekoek leren 

vliegen, terwijl hij dat zelf niet kan. 
Vervolgens ontmoeten ze allerlei 
emoties en gemoedstoestanden in de 
vorm van personages. Angst, Verdriet 
en Argwaan, allemaal hebben ze hun 
invloed op het functioneren van Koe-
koek. Gewapend met al die ervarin-

gen besluit ze alleen op reis te gaan. 
Als ze beseft dat Merel niet meer is 
(ze is naar ‘Hiernaast’) ontmoet ze 
Troost en Gemis. Na een ontmoeting 
met de familie van Merel, die hun 
verlorene wil herdenken, besluit ze 
terug te keren naar haar vrienden 
en na een ontmoeting met het Duis-
ter moet een blinde mol Koekoek de 
weg wijzen naar de vrijheid. Daar 
ontmoet ze haar vederhelft en beseft 
ze dat datgene dat ontbreekt juist zo 
dichtbij is. Dit is een belangrijk keer-
punt voor Koekoek.
Eugénie is blij dat ze haar gevoelens, 
gedachten en verhalen, die al langer 
in haar hoofd zaten, in dit boek een 
plek heeft kunnen geven en dat ze nu 
‘Onverveerd’ kan uitgeven ter gele-
genheid van het 10-jarig bestaan van 
haar bedrijf ‘de Uitnodiging’, prak-

tijk voor coaching en begeleiding.
Eug�nie: “Ik heb geprobeerd om via
een eenvoudig verhaal iets te vertel-
len, dat de lezer ruimte laat voor per-
soonlijke beleving.”
‘Onverveerd’ heeft als titel een dub-
bele betekenis. Het betekent dat je je
angst aanziet en de wereld tegemoet
treedt en dat je dit doet zonder je ve-
ren (eigen identiteit) te verliezen, of-
tewel jezelf blijven. Koekoek vindt zo
harmonie in zichzelf en het verhaal
kan als voorbeeld dienen voor vele
andere levensverhalen.
Het boek ‘Onverveerd’ (ISBN 978-90-
822-5320-7) van Eugénie Smits van
Waesberghe met sfeervolle tekenin-
gen in aquareltechniek van Hennie
van Trigt is voor € 12,95 te koop bij
de lokale boekhandel en te bestellen
via info@deuitnodiging.nl.

Eenvoudig verhaal met een diepere lading

‘Onverveerd’ het leven tegemoet
Halle - Tijdens een samenzijn met genodigden en een signeersessie 
presenteerde Eugénie Smits van Waesberghe zondag 21 september 
haar boek ‘Onverveerd’, een fabelachtige roman waarin de hoofdper-
soon, Koekoek, een ontdekkingstocht door het leven maakt. Het is een 
verhaal met een diepere lading, want een koekoek legt haar eieren in 
het nest van een andere vogel (in dit geval een merel) en Koekoek, het 
koekoeksjong, staat er ondanks de goede bedoelingen van pleegmoe-
der Merel, eigenlijk alleen voor.
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Vanaf 1 januari 2015 treedt de Partici-
patiewet in werking. Wat betekent dit 
voor u als werkgever? Wat kan het 
Werkgeversservicepunt Achterhoek 
West (WESP) voor u betekenen? 

Doel van de participatiewet
Met de komst van de Participatiewet komt 
er een regeling voor de Wet sociale werk-
voorziening, Wet werk en bijstand en een 
deel van de Wajong. Het doel van de 
Participatiewet is dat meer mensen met een 
arbeidsbeperking een baan vinden. 

Garantiebanen
In het sociaal akkoord heeft het kabinet met 
de sociale partners afgesproken dat er tot 
2026 in totaal 100.000 extra banen voor pri-
vate werkgevers komen. Daarnaast staat de 
overheid (als werkgever) garant voor 25.000 
extra banen. Deze garantiebanen zijn be-
doeld voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

Hoe ondersteunen wij u als werkgever?
Het WESP helpt u als werkgever bij het bie-
den van kansen aan mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. Wij gaan graag 
met u in gesprek om te kijken welke moge-
lijkheden uw bedrijf kan bieden aan men-
sen uit deze doelgroep. Wat biedt het WESP 
u:

Een vaste contactpersoon die alles voor 
u regelt
Een eenvoudig regeling zonder admi-
nistratieve rompslomp
Uitvoering van de werving- en selectie-
procedure
Geschikte en gemotiveerde kandidaten

Meer informatie
Voor meer informatie over de Participatiewet 
kunt u contact opnemen met Colin Rijmers 
(Jobhunter Gemeente Bronckhorst & 
Accountmanager WESP). U kunt contact 
met hem opnemen via telefoonnummer 06-
83654616 of per mail colin@wespaw.nl 

Als u maatschappelijk verantwoord 
ondernemen belangrijk vindt en dit 
ook graag wil uitstralen, dan is aan-
sluiting zoeken bij de Achterhoekse 
Groene Energiemaatschappij (AGEM) 
het overwegen meer dan waard. Door 
aan te sluiten bij deze organisatie helpt 
u mee de Achterhoek energieneutraal 
te maken en daarnaast biedt AGEM 
gunstige tarieven.

De AGEM is opgericht door acht gemeentes 
in de Achterhoek, waaronder Bronckhorst, 
om samen duurzame energie  op te wekken 
in deze regio, maar ook om deze te leveren 
aan de Achterhoek. Ondernemers kunnen 
hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
Guus Ydema is directeur van AGEM en ver-
telt hoe zij mee kunnen helpen aan de tran-
sitie naar een duurzame en energieneutrale 
Achterhoek. “Momenteel zijn we onder an-
dere bezig met vele projecten om via zon-
nepanelen energie op te wekken”, vertelt 
hij. “Wij bieden ondersteuning en advies 
aan ondernemers die zonnepanelen op da-
ken van kantoren, halen en schuren aan wil-
len brengen.”
Natuurlijk wordt er naar de technische kant  
van het project gekeken, maar ook helpt 
AGEM bij de business case. Denk daarbij 
aan het opzetten van een crowdfundingpro-
ject of het aanvragen van subsidies.
AGEM is in 2013 opgericht en timmert be-
hoorlijk aan de weg, maar er wordt ook nog 

volop gewerkt aan de naamsbekendheid. 
Ondernemers profiteren hiervan doordat zij 
mee kunnen liften op de campagnes die de 
coöperatie opzet. Zo versterkt u de marke-
ting van uw bedrijf en straalt u maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen uit. “AGEM 
wil met duidelijke informatie over duurza-
me energie vertrouwen wekken bij het pu-
bliek”, zegt Ydema. 
Wie niet de ruimte heeft om zonnepanelen 
te installeren, kan een bijdrage leveren door 
bijvoorbeeld te investeren in windparken of 
biomassaprojecten, maar natuurlijk ook 
door een aantrekkelijk energiecontract af te 
sluiten bij AGEM. 
Voor grote bedrijven wordt er een offerte 
op maat gemaakt. Ondernemers met een 
kleinere energiebehoefte kunnen net als 
particulieren simpelweg op de website kij-
ken voor de tarieven en voorbeeldbereke-
ningen.
Meer informatie op:
www.agem.nu

WESP en de Participatiewet 

Met AGEM naar een 
energieneutrale Achterhoek

Colofon
Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Al tijden zitten wij als ondernemers te 
wachten (hopen) op economische groei, 
een vleugje inflatie, een ietwat zwakkere 
euro waardoor onze export wat wordt be-
vorderd en wat meer vertrouwen in de 
economie zowel bij de consument als de 
ondernemers zelf. Wat doet mij de laatste 
weken positief verrassen? Er was in het 
tweede kwartaal inderdaad een lichte eco-
nomische groei. Er is wat meer activiteit op 
de huizenmarkt. De werkeloosheid stabili-
seert zich wat. De euro is wel 10% gezakt 
ten opzichte van de dollar wat kansen biedt 
voor de export, en de files worden weer 
langer en groter in aantal. 

Dit kan niet anders dan duiden op econo-
mische groei. Nu met zijn allen er vertrou-
wen in hebben en de schouders eronder 
zetten zodat wij dit in de aankomende win-
ter door kunnen zetten. Ook de banken 
krijgen van de Europese Bank zoveel goed-
koop geld toegeschoven dat het niet an-
ders kan dan dat dit mogelijkheden gaat 
bieden voor zowel ondernemer als consu-
ment. De rentes zijn op zo’n niveau dat dit 
toch fantastische mogelijkheden biedt.

Voor wat de BKB betreft hebben wij leuke 
en interessante activiteiten gehad met on-
der andere een bedrijfsbezoek bij BMI en 
een zomerborrel in Zutphen  met prachtig 
weer en een grote opkomst. De politiek 
heeft zich wat gesetteld en de eerste con-
tacten met de nieuwe wethouders hebben 
plaatsgevonden. 

Helaas hebben ook enkele leden van de 
BKB het zeer moeilijk. Er hebben een paar 
faillissementen  plaatsgevonden en zover 
ik nu geïnformeerd ben vinden er wat 

doorstarts of overnames plaats. Wat mij in 
deze altijd verrast is dat bij doorstart of 
gedeeltelijke overname altijd enthousiast 
gereageerd wordt vanwege het feit dat er 
weer een aantal arbeidsplaatsen gered 
zijn. Er is weinig aandacht voor de positie 
van de ondernemer en de grote persoon-
lijke verliezen waarmee een doorstart of 
gedeeltelijke overname van een onderne-
ming gepaard kan gaan. 

Het is in Nederland voor werknemers 
meestal  financieel goed geregeld wanneer 
er een faillissement plaatsvindt. Mocht er 
geen doorstart komen dan is er opvang via 
de WW en bij een latere doorstart of over-
name is er een overbrugging vanuit de 
WW. Voor de ondernemers of werkgevers 
is in deze situaties de financiële positie 
vaak heel anders en kan het gepaard gaan 
met grote verliezen voor hen. Bij een defi-
nitief faillissement is het voor beide partij-
en een beroerde situatie. Ik pleit niet voor 
een betere bescherming van de onderne-
mer en ik hoop dat dit voor vele mensen 
met de ambitie om voor zichzelf te begin-
nen geen belemmering zal zijn. Want on-
dernemer zijn kan een fantastische manier 
zijn om jezelf te ontwikkelen en in je onder-
houd te voorzien.

Ik wens alle ondernemers en de verschil-
lende ondernemersverenigingen veel suc-
ces en vertrouwen toe 
en hoop deze winter 
wat gezamenlijke acti-
viteiten te hebben.

Paul Stortelder,
Voorzitter van de 
BKB

Beste collega’s,

Volgende Breezz 
op 4 november
De volgende Breezz verschijnt op dinsdag 4 
november in weekblad Contact. Op deze 
pagina staat het nieuws van de 
Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB) en de ge-
meente Bronckhorst. Leden van de BKB 
kunnen zelf nieuws aanleveren voor deze 
pagina die maandelijks verschijnt.
De deadline voor het aanleveren van kopij 
van de volgende editie is maandag 27 okto-
ber. Breezz is er voor ondernemers en door 
ondernemers. Schroom dus niet om nieuws 
aan te leveren en mail naar: 
redactie@breezz.info
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      Volg en like ons ook op Facebook:        ContactAchterhoek VV

Ik sta op voor 
mijn man Hipke
 Anneke Nieboer (57)

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

Markt 27, 7021 AA Zelhem 

Telefoon: 0314 620144

www.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Kennis - Kwaliteit Service - Betrouwbaarheid
Uw oplossing op het gebied van computers en webdesign

Computers & Supplies
Cursussen
Netwerkbeheer
Randapparatuur
Reparaties
Webdesign

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Zaterdag 11 okt.

Bokbier-
avond

met 
Under Koffer

   t.h.v.  de Wijnhuistoren

 Start van de grote nostalgische optocht

Live muziek op 4 podia

Bokbier- dag
HoofdsponsorZoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente 
dan bij uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of 
kijk op onze site.

10 jaar vaste rente 
vanaf 3,1%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Hypotheekadvies
bronckhorst

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

www.avonturijn.nl

Kinderopvang 
...ons vak!

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

www.avonturijn.nl

Kinderopvang 
...ons vak!

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

Buitenschoolse opvang:
zó leuk kan het zijn!

Kinderen van 4 tot 12 jaar worden bij 
Avonturijn op een leuke én professionele 
manier opgevangen. Wij kijken naar het kind 
én zijn of haar kwaliteiten, spelen daar op in 
en passen daar ons activiteitenaanbod op aan. 
Op de BSO is flexibele opvang, voorschoolse 
opvang, maar ook alleen vakantieopvang 
mogelijk. Wij geven u graag nadere informatie. 
Kom eens langs en voel de Avonturijn-sfeer! 
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.

Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113
7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

54ste Herfstkleurenwandeltocht
op 18 en 19 oktober a.s.

Start zaal de Veldhoek, Varsselseweg 55, Veldhoek

 Starttijd:    30 en 20 km   09.00 uur - 10.00 uur
 Starttijd: 15, 10 en 5 km  10.00 uur - 14.00 uur

Organisatie: Wandelsportvereniging de Ploeg
Informatie: tel. 0575-463013 / 0314-641531

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

Huis gekocht?  Verbouwing?  Oversluiting hypotheek?

Voor al uw woning taxaties kunt u bij RBMWONEN
terecht!

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

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.

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

PEUGEOT 107
 1.0-12V XS 

2011, 65.148 km

€ 7.250

BMW Z3 Roadster 1.8 228.367 km 1997 €  4.999,-

Ford Fiesta 1.25 Trend 146.323 km 2009 €  6.750,-

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

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

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

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

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

Nissan Almera 1.5 Visia 112.639 km 2004 €  4.750,-

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

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

Peugeot Partner MPV 1.4 XT 118.401 km 2007 €  7.450,-
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de studie tuinarchitectuur leek opeens 
heel logisch.

Wat Zwaan bijzonder maakt als tuin-
ontwerper, is dat ze hele persoonlijke 
plekken wil creëren. Volgens Zwaan 
zijn het niet de laatste trends of die 
mooie loungebank die een tuin per-
soonlijke betekenis geven. “Ik ben 
veel nieuwsgieriger naar de eigen-
heid van iemand en door welke bril 
hij of zij de wereld ziet. Ben je in het 
dagelijks leven druk bezig grip op de 
zaak te houden dan kan het misschien 
wel heel fijn zijn als dat in je tuin niet 
hoeft.” Een tuin moet voor Zwaan de 
plek zijn waar je kwetsbaar mag zijn 
want daar zit volgens haar de kracht. 
Om de achterliggende behoeftes van 
haar klanten te begrijpen, ontwikkelde 
ze samen met een hoogleraar psycho-
logie een spel. Door haar opdrachtge-
vers te laten ‘spelen’ met kleuren en 
vormen, liggen er al heel snel verschil-
lende composities op tafel die voor 
Zwaan een veel waardevoller startpunt 
zijn dan de voorbeelden en plaatjes die 
haar klanten maar ook tuinontwerpers 
meestal als uitgangspunt nemen. Het 
gaat voor Zwaan veel meer over het 
gevoel dat er achter zit verscholen. Ze 
vergelijkt het met een bezoek aan de 
kapper. Als je je kapsel er net zo wilt 
laten uitzien als het plaatje in de cata-
logus, kun je nog wel eens bedrogen 
uitkomen. “Maar iets in het plaatje 
spreekt je aan en dat is wat ik probeer 
te achterhalen. Het is geen psycholo-
gie, het is gewoon een spel waarmee 
ik iets naar boven haal wat er eigenlijk 
al is. Zo ontstaat er een tuinontwerp 
dat niet is opgelegd door allerlei trend-
theorieën toe te passen maar een tuin 
die op een logische manier uit jezelf 
ontstaat. En voelt zo’n ruimte fijn aan 
dan sla je er wel een keer een bezem 
doorheen of ga je wel met die plantjes 
aan de slag.“ 

Zwaan zelf laat zich al lang niets meer 
opleggen. Haar passie voor natuur, 
architectuur en de menselijke psyche 
heeft ze vorm kunnen geven in haar 

 “Op dat veilige trottoir weet je dat het 
gevaar bestaat dat je onder een auto 
kunt komen maar dat is gelukkig ver 
weg maar als je die snelweg wordt op-
geslingerd is het automatisme is er met-
een af. Alles raast en vliegt om je heen 
en jij hebt het niet meer in de hand. Uit 
pure angst voor de dood ontstaat er dan 
tegelijkertijd een inzicht en wordt alles 
opeens heel helder. Omdat jij straks 
misschien wel doodgaat, zie je opeens 
dat de wereld om je heen lééft. Dat ik 
dat opeens zag, is een heel bijzonder 
moment geweest en dat wil ik nooit 
meer kwijt.” Het is een staat van ver-
wondering waarin Zwaan ging verkeren 
en dat hield ze. Op grootse zaken als het 
leven maar ook microniveau.

Want ook na haar ziekte werkte Zwaan 
in de celbiologie. Ze deed er onderzoek 

naar kanker. Ze had toen al duizenden 
van die cellen door een microscoop 
bestudeerd. Als een kosmos beschrijft 
ze het. Zwaan ontdekte hoe groot de 
invloed van de omgeving is op cel-
len en ze begon een vergelijking te 
trekken. Ook een leven ontstaat uit 
één cel maar waar een kankercel zijn 
omgeving misbruikt en manipuleert, 
werkt de andere juist samen met zijn 
omgeving om uit te groeien. Ze begon 
zich af te vragen welke invloed de om-
geving op háár had en wat haar invloed 
was op de omgeving en besefte dat ze 
zich niet meer wilde bezighouden met 
het eind van de rit maar veel liever op 
een plek wilde zijn waar ze energie van 
kreeg. Dat voelde ze heel duidelijk in 
de tuin en in de natuur. Ook voor an-
deren wilde Zwaan dit soort plekken 
creëren vol energie en haar keuze voor 

bedrijf “Het is fantastisch om door de 
ogen van een ander te kijken om op 
die manier een plek te ontwikkelen die 
kracht geeft. “Dat is wat ik kan.” 

Zwaan ziet haar ziekte als startpunt 
van de verwonderende wijze waarop 
ze om zich heen kijkt. Het heeft haar 
wakker geschud en dingen laten zien 
die ze anders misschien wel niet had 
ontdekt. Het gaat voor Zwaan nu veel 
meer over wat er is en niet over wat 
ze wil. Dat werd nog eens bevestigd 
toen ze voor de tweede keer met kan-
ker te maken kreeg. Dit keer was het 
niet een melanoom maar borstkanker 
waarmee ze moest dealen. “Het was 
net alsof dat inzicht alleen nog maar 
even verder werd aangescherpt.” Is  
Zwaan nu meer gaan genieten van het 
leven? Die vraag raakt een gevoelige 
snaar. “Dat zou betekenen dat tegen-
slag zorgt dat mensen meer gaan ge-
nieten. Nou, dan zouden er heel wat 
genietende mensen moeten rondlo-
pen maar ik zie ze niet. Voor mij heeft 
dat woord met schoonheid te maken, 
met iets dat af is en vanzelfsprekend.

Schoonheid is mooi maar veel mooier 
vind ik de verwondering. Als iedereen 
maar druk bezig is met genieten, dan 
val ik in slaap. Ik zoek dan naar iets om 
de boel weer wakker te schudden en 
daar word ik dan heel blij van. Voor mij 
is ‘genieten’ zo’n dwarrelend begrip, ik 
kan daar niets mee. Net als ‘relative-
ren’. Dat betekent dat je ook de kleine 
dingen verwaarloost. Maar voor mij zit 
het juist heel erg in de kleine dingen; 
een mooi moment dat je met iemand 
meemaakt, een kop koffie die je onder 
je neus geschoven krijgt of rust in je 
eigen tuin.” 
www.zwaan-tuinen.nl

Dozen, bakjes, mandjes, met en zonder 
deksel, van plastic of van hout. Ik heb 
er veel, zo veel dat als je ze zou sta-
pelen, het een aardig muurtje wordt! 
Waarom? Gewoon om van alles in op 
te ruimen, natuurlijk…… 
In allen zit iets. Goed opgeborgen. Ge-
ordend. Bewaard. In het zicht gezet. 
Verplaatst. Waarom zo? Ik heb er de 
laatste tijd eens over nagedacht. En 
ben tot de conclusie gekomen dat het 
niet zomaar opruimen, en bewaren is. 
Opruimen en bewaren moeten hier ze-
ker tussen haakjes gezet worden. 
Want het is tegelijk opruimen in mijn 
hoofd. En ordenen. En bewaren. 

Van vroeger, van nu. 
Ik vond bij het opruimen mijn oude, met 
schots ruitje beklede koffertje. Herinne-
ringen kwamen boven: beelden, ver-
halen, mooie, verdrietige, bijzondere 
belevenissen die ik allemaal met dat 
koffertje beleefd heb. Ik zag mijzelf 
weer als meisje in de trein zitten van 
Zetten naar Breda. Mijn ouders woon-
den in het buitenland en bij gebrek 
aan internationale scholen daar, ging 
Heleentje naar internaat in Zetten met 
meisjes in hetzelfde schuitje! Eén keer 
in de maand mochten we een weekend 
naar huis. Voor mij was dat dus te ver, 
ik ging naar Breda waar oma woonde. 
Mooie tijd, ondanks af en toe de heim-
wee naar mijn echte thuis. Op de terug-
weg keek ik nog in de trein wat oma 
in m’n koffertje had gestopt. Want dat 
deed ze. Altijd. Meestal rolletjes drop 
en pennywafels. Die zaten in een plas-
tic zakje met daar omheen weer een 
plastic zakje, bijeengebonden met een 
elastiekje! Tja, maak dat maar eens 
open als nagelbijter! 
Ik was‘m vergeten, dat koffertje. Was 
dus steeds weer met een verhuizing 
meegegaan. Ik koester‘m die mooie, 
schotse geruite koffer. Met al die herin-
neringen. 

Opruimen dus, ook van het nu?
De huwelijksgesprekken en de praatjes 
voor bij de ceremonie: ik bewaar ze. 
De beleidsstukken, de vragen, kranten-
knipsels over van alles wat van belang 
is voor ons dorp: ik bewaar ze. De voor-
leesboekjes met de bijbehorende knuf-
fels: ze zitten allemaal in plastic dozen 
en tassen. Peuters genieten, net als ik 
als ‘voorleesoma’. 
Prachtige verhalen verteld door men-
sen die de 2de wereldoorlog hebben 
meegemaakt. Soms nog nooit eerder 
vertelde verhalen. Ik bewaar ze. Alle-
maal.

Is het echt zo belangrijk om alles te be-
waren? Ja, toch wel. En opruimen dan? 
Lastige, verdrietige, moeilijke zaken 
worden zeker op een rijtje gezet. Rela-
tiveren: doe ik. Zou het te maken heb-
ben met geen afstand kunnen doen, 
vasthouden aan, niet willen vergeten, 
misschien ook niet vergeten willen 
worden?  En inderdaad: loslaten. 
Dat is wat er gebeurt wanneer ik al die 
dozen en bakjes en mandjes zo zie. Het 
geeft lucht. Voor mij. Herkent u het?

 

 

‘Als iedereen maar druk bezig is met 
genieten dan val ik in slaap’

Toen de Zutphense tuin- en landschapssontwerper Zwaan Hofmeijer (56) te 
horen kreeg dat ze kanker had, voelde het alsof ze van het veilige trottoir 
werd afgerukt, zo de drukke snelweg op. Dertig jaar later staat ze nog steeds 
midden op de weg en raast het verkeer soms rakelings langs haar heen maar 
het veilige trottoir komt ze niet meer op. 

Door Meike Wesselink

Zwaan Hofmeijer

Deze column 
is geschreven 
door 
Heleen Buijs, 
o.a. voorzitter 
van de 
Dorpsraad 
Warnsveld.

Opvoeding 
met geduld!’
Donderdag 9 oktober 2014, 19:30 tot 21:30 uur

‘Ik tel tot tien’ is het thema van de Week van de  
Opvoeding dit jaar. Opvoeding vergt geduld.

Geduld is makkelijker op te brengen als je bewust 
bent van wat jij en het kind voelt. Hoe doe je dit? Deze 
workshop biedt ouders en iedereen die met kinderen 
werkt de ruimte om met elkaar van gedachten hier-
over te wisselen. Daarnaast worden er concrete oefe-
ningen gedaan om inzicht te krijgen in hoe je anders, 
geduldiger, kunt opvoeden. 

De workshop wordt gegeven door Noam Shalgi,  
(kinder-)haptotherapeut van haptonomie praktijk  
‘Ontdek je gevoel’ te Vorden (www.ontdekjegevoel.nl).

Deelname is kosteloos, het aantal plaatsen is  
beperkt. Inschrijving is verplicht en kan via 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of aan de balie 
van Bibliotheek Vorden, telefonisch via 0314-333445 
of per e-mail naar info@bibliotheekwestachterhoek.nl.

Locatie: Bibliotheek, Raadhuisstraat 5, Vorden

Bredevoort
Zondag 12 oktober 2014, 15:00 tot 16:00 uur

Op zondagmiddag 12 oktober zal het nieuwe  
seizoen in de serie “concerten op een zondagmid-
dag” in de Sint Joriskerk van Bredevoort worden  
geopend met muziek door het Arte Duo, bestaande 
uit Aubrey Snell, klassiek saxofoon, en Lineke Lever, 
piano. Zij zullen muziek ten gehore brengen uit de 
19e en 20ste eeuw, uit Frankrijk, Duitsland, Oosten-
rijk, Rusland en Spanje. Ook zullen zij een monde-
linge toelichting geven op het programma.

In 2013 bracht het duo een cd uit die met uitsteken-
de recensies werd ontvangen.

“Het Nederlandse Arte Duo geeft een visitekaartje 
af met een bloemlezing uit de saxofoonmuziek van 
de laatste anderhalve eeuw. De uitvoeringen hebben 
pit, niveau en getuigen van gevoel voor de verschil-
lende stijlen, humor en schoonheid.”

De kerk is open vanaf 14.30. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Info: www.sintjorisconcerten.nl

Locatie: Markt 3, Bredevoort

Beekvliet
Zondag 12 oktober 2014, 14:00 tot 16:00 uur

De wandeling voert dit keer door het bos van land-
goed Beekvliet. Een landgoed met boerengrond, 
bos, houtsingels, paddenstoelen en insecten.
Het landgoed ligt halverwege  Barchem en Borculo.
De gidsen van de IVN afdeling Noord- en Midden-
Achterhoek  leiden  de deelnemers  in kleine groe-
pen over de zandpaden van het landgoed. Ze gaan in 
op vragen over paddenstoelen etc.
Een klein (make-up) spiegeltje en/of vergrootglas 
menemen is handig. Dan kan je onder de hoed  
kijken hoe het er daar precies uitziet en de details 
beter bekijken.
 
De start is om 14:00 uur op de kruising van de  
Borculoseweg met de Enteldijk in Barchem. De  
excursie duurt ongeveer 2 uur en is gratis.

info: Hans Berndsen, tel: 0545-477222
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Later dan...
later is geen tijd
Later is een doel
een droom 
een vreemd en ver
dichtbij gevoel
Zo algemeen
en zo gewoon
als het lijkt
Is later ook
zo dikwijls niet bereikt

J. Wagenvoort

Weten of je lievelingsbokbiertje ook 
wordt geschonken op 12 oktober? De 
volgende bokbieren zijn hier verkrijg-
baar: Amstelbok bij De Ruif Catering 
en Pierrot, Brand bij Café de Koren-
beurs en De Deur, Bavaria/La Trappe 
bij Camelot, Bronckhorster IJsselbock 
bij Restaurant Toro, Hanze Bock bij 
Stadbrouwerij Cambrinus, Grolsch bij 
Schatjes en Wijnhuistoren Chapoo, 
La Chouffe Bock bij Revolutie. Tala-
mini schenkt Jopen 4 Granen Bock en 
Grolsch, First floor tapt Steenbrugge 
Bok (Palm). Cafe Old Dutch en Sultani 
schenken beiden Hertog Jan. Brugse 
Zot en Anker zijn verkrijgbaar bij de 
Spaan, Texels Bock bij De Dwaasheid 
en Leutebok bij Efeze. Stapcafé Boule 
schenkt Huttenkloas en Bij d’n Open 
Haard wordt Bockbier van de Twent-
sche Brouwerij getapt.

Programma Bokbierdag
Zondag 12 oktober 
van 11.00 tot 19.00 uur

-  11.00 uur Het inspannen van de 
paarden

Op het parkeerterrein bij het Koel-
huis is om 11.00 uur een fascinerend 
schouwspel te zien. Koetsiers uit heel 
het land maken hun aanspanningen 
gereed voor vertrek. Zij stellen een 
schat aan ervaring, routine en geduld 
ten toon bij het verzorgen en inspan-
nen van de paarden. 

-  12.00 - 14.00 uur Optreden Zut-
phens Dweilorkest ‘t Spult 

Het is goed drinken onder begelei-
ding van de feestelijke tonen van het 
Zutphens Dweilorkest ’t Spult. Zij 
treden tussen 12.00 en 14.00 uur op 
rond de Wijnhuistoren.

-  12.00 - 18.00 uur Kinderkermis 
voor de kleintjes

Op het ’s-Gravenhof voor de Wal-
burgkerk kunnen kinderen de hele 
middag naar hartenlust spelen en 
plezier beleven aan allerlei attracties.

- 13.30 uur Officiële opening
Burgemeester Gerritsen opent samen 
met Cor ten Barge, voorzitter van de 
Stichting Nationale Bokbierdag, de 
achttiende editie van dit prachtige 
evenement op podium De Wijnhuis-
toren – Groenmarkt.

- 13.30 - 19.00 uur Bokbiermarkt
In de gehele Zutphense binnenstad 
worden de tapkranen opengezet om 
de nieuwe bokbieren van grote en 
kleine brouwerijen te presenteren 
aan het publiek.  Ook aan de honge-
rige mens wordt gedacht, op de Bok-
biermarkt worden in diverse eettent-
jes echte bierhappen aangeboden: 
patat, hamburgers, braadworsten en 
broodjes warm vlees. 

-  Nostalgische optocht van 14.00 
tot 15.30 uur

Vanaf de IJsselkade vertrekt een bon-
te stoet van oude karren met zware 
biervaten, antieke koetsen en histo-
rische wagens voor een optocht door 
het centrum van de Hanzestad. De ro-
buuste werkpaarden, elegante koets-
paarden, en geklede koetsiers bieden 
een spectaculaire aanblik. 
De optocht begint ter hoogte van het 
IJsselpaviljoen om via de Marspoort-
straat de Groenmarkt te bereiken. 
Daar buigt de karavaan naar links de 
Lange Hofstraat op. Via de Vispoort-
plein en de Martinetsingel trekken de 
wagens langs de Polsbroek en het Ho-
gestraatje. Na de Laarstraat buigt de 
tocht af naar de Paardenwal en ver-
volgt zijn weg over de Berkensingel, 
de Rijkenhage, de Overwelving en de 
Molengracht. Via de IJsselkade keert 
de laatste deelnemer rond 15.30 uur 
terug op het terrein bij Het Koelhuis. 
Liefhebbers kunnen de ter bezichti-
ging opengestelde bierwagens in alle 
rust van dichtbij bekijken.

-  14.00 - 18.30 uur Diverse muzie-
koptredens

Op de Houtmark treedt Edelweiss Ka-
pelle op, de band De Sleppers speelt 
op de Groenmarkt, Moonyard laat 
zich horen op de Zaadmarkt en op de 
Schupstoel draait een DJ.

Bokbierdag Zutphen

Zutphen - Tijdens het Nationale Bokbierfestival, zondag 12 oktober, biedt de Zutphense horeca traditie-
getrouw een ruim assortiment van bokbieren aan. Terwijl meer dan twintig varianten van het robijnrode 
gerstennat uit de taps op de Bokbiermarkt stromen, trekt een nostalgische optocht van oude bierkarren, 
antieke auto’s en prachtig opgetuigde wagens voorbij aan de tienduizenden bezoekers.

Foto Willem Feith.

Een vertegenwoordiger van de lande-
lijke VVV schetste hoe de rol van de 
VVV er in de toekomst uit zal zien. 
De informatievoorziening zal steeds 
meer via internet plaatsvinden. De 
VVV Bronckhorst sluit daar op aan 
met een nieuwe website die op 1 no-
vember gelanceerd zal worden.

Nog vacatures  open
Naast een nieuwe voorzitter heeft het 

bestuur een nieuwe secretaris mw. 
Inge van den broek en een vertegen-
woordiger van Toeristisch Platform 
Vorden de heer Ad Borest benoemd. 
Voor de platforms Bronkhorst, Zel-
hem en Hummelo zijn nog vacatures. 
De aftredend voorzitter, oud burger-
meester Henk van der Wende, die 
acht jaar de kar trok werd op een 
warme wijze bedankt. Dat gold ook 
voor mw. M.Schuurmans-Smeets, se-
cretaris en Heino Benthem, tot voor 
kort manager van VVV Bronckhorst. 

Online informatievoorziening
Uit recent onderzoek blijkt, aldus de 
vertegenwoordiger van de landelijke 
VVV, dat vrijwel elke Nederlander de 
VVV kent en dat de organisatie een 
positieve uitstraling heeft. Jaarlijks 
bezoeken ruim 14 miljoen mensen de 
VVV winkels en 55 miljoen de VVV 
websites. Het belang van promotie en 
informatievoorziening via internet 

neemt alleen maar toe. Het aantal 
mensen dat een vakantie of dagtrip 
boekt, doet dat in driekwart van de 
gevallen via internet. Daarom is het 
van belang via een goede aantrekke-
lijke website te laten zien wat je ge-
bied te bieden heeft.
De VVV Bronckhorst maakt voor 
haar website gebruik van de nieuwe 
basissite van VVV Nederland om het 
toeristische aanbod in de gemeente 
Bronckhorst onder de aandacht van 
de toeristen te brengen. In de nieuwe 
opzet is het gemakkelijker om de ac-
tiviteiten die je zoekt te vinden. Voor 
ondernemers zijn er meer mogelijk-
heden hun aanbod te laten zien en 
in contact te komen met geïnteres-
seerden.

Voor meer informatie: Gerrit te Velt-
huis, voorzitter VVV Bronckhorst, 
T: 0575-551813, M: 0653291767 of 
email: bestuur@vvvbronckhorst.nl.

Nieuwe voorzitter VVV Bronckhorst
Hengelo - De ledenvergadering 
van de VVV heeft drie nieuwe be-
stuursleden gekozen, waaronder 
een nieuwe voorzitter: Gerrit te 
Velthuis. Hij is 8 jaar raadslid ge-
weest met toerisme en financiën 
in zijn portefeuille. Verder stond 
de vergadering in het teken van 
de toekomst waarin de VVV, wel-
iswaar in afgeslankte vorm, maar 
met veel vrijwilligers haar taken 
gaat uitvoeren.

De lange avonden komen weer en 
wat is er mooier dan leuke, zelfge-
maakte kaarten te maken. Tevens 
kunt u deelnemen aan workshops. 
Veel demonstratie’s van verschillen-

de technieken te zien. De beurs is van
10.00 – 16.30 uur. Entree € 2.00 p.p
kinderen t/m 12 jaar gratis. 

Inlichtingen: Tel: 0544-464164.

Grote Kaartenbeurs

Beltrum - Op zondag 12 oktober organiseert Marian Huurneman voor
de eerste keer een Kaartenbeurs in Zaal Spilman Mr. Nelissenstraat 21.

Eddie kende de nodige ups en downs 
in de motorcross. Hij beleefde zijn 
hoogtepunt in 1980 toen hij Neder-
lands Kampioen werd in de 250 cc 
klasse. Naast het crossen heeft Eddie, 
samen met Leonie, een tweede passie 
in de duiksport. De ervaring opge-
daan in beide sporten werd de basis 
voor de nieuwe activiteiten.
EddieLoomanMX gaat zich bezighou-
den met onderhoud, reparatie, advies 
en het leveren van onderdelen voor 
motorcross-, OffRoad- en Enduromo-
toren en daarnaast het begeleiden 
en trainen van (jonge) motorcros-
sers en/of OffRoadrijders, die van de 
jarenlange ervaring van Eddie willen 
leren. Eddie heeft ondertussen onder-
vonden dat het doorgeven van kennis 
hem veel voldoening geeft.

E.L. Diving
E.L. Diving lijkt in eerste instantie 
geen logische combinatie met het 
motorcrossen, maar voor Eddie en Le-
onie is het een combinatie van de pas-
sie die zij delen. E.L. Diving staat voor 
duikcursussen, onderhoud en repara-
tie van duikmateriaal, aankoopadvies 
en het keuren en vullen van duikfles-
sen. Ook hier staat het doorgeven van 
kennis en ervaring voorop. E.L. Diving 
geeft geheel verzorgde duikcursussen 
voor beginners tot gevorderden. Ook 
als je langere tijd niet gedoken hebt, 

zal Eddie je weer vertrouwd maken 
met het duiken.

Eddie: “Duiken is een fantastische 
sport om te ervaren en als je bij 
E.L. Diving het brevet haalt, mag je 
wereldwijd duiken. Voor de jeugd 
hebben we een speciale cursus, het 
E.L. Diving Junior Explorer diploma, 
waarmee je vanaf je achtste jaar kunt 
kennismaken met de duiksport in 
een zwembadomgeving. E.L. Diving 
werkt daarvoor nauw samen met 
zwembad ‘de Brink’ in Zelhem en 
Dorado Beach te Olburgen. Door deel 
te nemen aan zogenaamde ‘trydives’ 
kun je ontdekken of het duiken echt 
iets voor je is. In een zwembadduik 
ervaar je of jouw enthousiasme aan-
gewakkerd kan worden.

Open dagen
Om kennis te maken met beide be-
drijven houden Eddie en Leonie op 
11 en 12 oktober van 10.00 uur tot 
17.00 uur Open Dagen. Zij ontmoeten 
u graag op hun adres, Doetinchemse-
weg 53. De ingang is aan de zijkant 
van de voormalige showroom. Voor 
nadere informatie kunt u telefonisch 
contact opnemen. Met Eddie op tel. 
06-51413134 of met Leonie, tel. 06-
12718781. Ook via de mail kunt u na-
dere informatie krijgen via info@ed-
dieloomanmx.nl of info@eldiving.nl.

Passie leidt tot twee nieuwe activiteiten

Open Dagen 
EddieLoomanMX en 
E.L. Diving
Zelhem - Vrijdag 10 oktober openen Eddie Looman en z’n vrouw Leo-
nie de deuren van twee nieuwe bedrijven. Onder de naam EddieLoom-
anMX gaat Eddie z’n 40 jaar motorcrosservaring exploiteren en onder
E.L. Diving wordt de 15 jaar ervaring in de duiksport ingezet.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl
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Wilt u meer informatie over een van deze vacatures? 
Bekijk onze website: www.uitzendbureaustezu.nl

info@uitzendbureaustezu.nl

Leerling timmerman

Voor een opdrachtgever in Zutphen zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste leerling timmerman.
Ben je net geslaagd voor een opleiding voor timmerman en 
ben je in bezit van eigen handgereedschap? Bel of mail ons 
voor meer informatie over deze vacature.

Allround metselaar

Voor een opdrachtgever zijn wij opzoek naar een allround 
metselaar.

Functie eisen
U bent in het bezit van minimaal B rijbewijs en heeft eigen 
vervoer.
U bent in het bezit van een geldig VCA diploma en eigen 
handgereedschap.
De voorkeur gaat uit naar een allround metselaar die ook 
kennis heeft van stukadoren, tegelen en steigerbouwen. Bel of 
mail ons voor meer informatie over deze vacature.

Ruud Assinck

vrijdag 10 oktober 2014 
19.15 uur: Blijspel “Spot uit … Licht aan” 
 VARSSELS VOLKSTONEEL 
na afloop dansen met 
DE SLEPPERS 
entree: € 7,50 
 
zaterdag 11 oktober 2014 
13.30 uur: opening VOLKSSPELEN 
20.30 uur: FEESTAVOND met muziek 

van DJ RUTGER en P L E B Z 
 

       entree: € 10,00 
 
 
      zondag 12 oktober 2014 

12.15 uur: Treintje Bello en legertruck vanaf het buurthuus 
13.00 uur: start KINDERSPELEN en KEIZERSCHIETEN 
14.00 uur: shows goochelaar / 

entertainer  MAGIC JACK 
  

15.30 uur: Optreden van  UNDERKOFFER 

 
 
 
17.30 uur: Optreden van 

OLD  NI-JS 
entree: gratis 

 
Alle activiteiten vinden plaats in en rondom de feesttent nabij de 
Varsselse Molen. Op het Varssels feest is iedereen welkom die  
van een oergezellig feest houdt. 

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.

Inkoper m/v

Sta jij stevig in je schoenen als inkoper en ben je 
technisch commercieel ingesteld?

Functieomschrijving
In de functie van Inkoper ben je verantwoordelijk voor het 
tijdig beschikbaar hebben van de in te kopen goederen 
voor het productieproces. Het gaat met name om tech-
nische goederen, technische affiniteit is in deze functie 
dan ook zeer  belangrijk. Daarnaast voer je onder-
handelingen met betrekking tot prijzen, levertijden en 
inkoopcondities en ga je daarin doel- en resultaatgericht 
te werk. Het verder optimaliseren van het inkoopproces 
behoort ook tot je taken, evenals het tijdig informeren van 
betrokkenen op het gebied van het inkoopproces. Het 
betreft een fulltime functie voor langere tijd, vanaf circa 
december 2014.

Operator

Ben jij een ervaren operator en op zoek naar een 
nieuwe uitdaging?

Functieomschrijving
Je werkt  in een team van 3 personen en samen bedien 
je de betreffende machine. Het is belangrijk dat je zelf-
standig kleine technische storingen verhelpt en onder-
houdswerkzaamheden uitvoert. Tevens rapporteer je, 
zowel schriftelijk als mondeling, de productie-voortgang.  
De doorgroeimogelijkheden zijn dat je een coördine-
rende rol hebt binnen de ploeg, is het belangrijk dat je 
beslissingen durft te nemen en initiatief toont. Deze func-
tie sluit goed aan bij kandidaten die ervaring hebben in 
een papierfabriek, drukkerij of de verpakkingsindustrie.

Montagemedewerker

Heb jij technisch inzicht en heb je ervaring in de 
montage en/of productie?

Werkzaamheden
Je bent een zelfstandig montagemedewerker die erva-
ring heeft met het lezen van tekeningen en het afmon-
teren en stellen van de producten. Deze functie is bij 
uitstek geschikt voor een beginnend timmerman/ mon-
tagemedewerker.

Verzorgende IG niv. 3 (M/V) 

Ben jij per direct beschikbaar en wil je graag op 
oproepbasis werken in de ouderenzorg?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de ouderenzorg zijn wij per 
direct op zoek naar een flexibele 
Verzorgende IG niveau 3 die bereid 
is om op oproepbasis ingezet te wor-
den. Het gaat om werk in verpleeg-
huizen en in de thuiszorg op meer-
dere locaties (PG en Somatiek). Het 
werkgebied is Doetinchem en omge-
ving en de diensten en het aantal 
uren zijn wisselend. Als Verzorgende 
IG verleen je de zorg en geef je aan-
vullend medicatie. Hiervoor moet je 
in het bezit zijn van een afgeronde 
medicatietraining. Het is belangrijk 
dat je in bezit bent van eigen ver-
voer.

In verband met de zwangerschap van één van onze medewerkers zijn we met ingang van  
1 december voor de periode van 6 maanden voor ons kantoor in Hengelo Gld op zoek naar een:

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

Office manager 
VOOR 40 UUR PER WEEK

Functieomschrijving
U heeft de verantwoordelijkheid over 
de uitvoering van de secretariaats-
werkzaam heden. Een deel van de 
werkzaamheden bestaat uit het te 
woord staan van cliënten, het uitwerken 
van taxaties en koopakten, en het 
aanmelden en plaatsen van het nieuwe 
woningaanbod op diverse sites. Interesse 
voor e-commerce is een pré. Hierbij zult 
u degene zijn die de zaken coördineert 
en de kwaliteit bewaakt.
 
Perspectief
Door de sterk aantrekkende markt is een 
voortzetting van het dienstverband na 
6 maanden, fulltime danwel parttime, 
niet uitgesloten.

Functie eisen
Voor deze functie denken we aan een 
kandidaat met een secretariële opleiding, 
bij voorkeur Schoevers, uitstekende orga-
ni satorische vaardigheden en voldoende 
stressbestendigheid.
 
Uw schriftelijke sollicitatie en cv kunt  
u tot 15 oktober a.s. richten aan  
Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars, 
t.a.v. de heer A.J. Lebbink, Kerkstraat 4, 
7255 CB Hengelo Gld, of per e-mail naar:  
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl.



VORDEN KRIJGT EEN 

ALBERT HEIJN

In verband met de overgang van C1000 naar Albert Heijn zijn wij op zoek naar een

HULPBRIGADE
die mee willen helpen om onze winkel ‘up-to-date’ te maken en te houden.

Wij zoeken fl exibele krachten die inzetbaar zijn voor de

OCHTENDEN, MIDDAGEN EN AVONDEN
Stuur uw sollicitatie naar: smo.grotenhuys@c1000.nl

Voor meer informatie belt u 0575-552713

en vraag naar Wilbert Grotenhuys of Tom Rodijk

Vorden, 6 oktober 2014

Vanaf woensdag 12 november kunnen inwoners van 

Vorden en omgeving boodschappen doen bij een 

Albert Heijn in hun eigen buurt. De supermarkt wordt 

geopend door Wilbert en Yvonne Grotenhuys die nu 

nog een C1000 hebben. “De C1000-formule houdt 

op te bestaan. Wij gaan, in hetzelfde pand en met 

dezelfde medewerkers, verder met een eigen Albert 

Heijn”, zegt Wilbert Grotenhuys. “Deze formule biedt 

veel keuze in producten en in prijs. Dat vinden onze 

klanten belangrijk, en wij natuurlijk ook.” 

De C1000 sluit woensdag 29 oktober om 13.00 uur. Het 

pand aan de Dorpsstraat 18 ondergaat daarna een groot-

scheepse verbouwing. De nieuwe Albert Heijn wordt ruim 

van opzet en krijgt een overzichtelijke indeling. “Onze Albert 

Heijn gaat woensdag 12 november om 11.00 uur open. 

Iedereen is van harte welkom om de opening van de winkel 

mee te maken. We hebben voor onze klanten leuke en ver-

rassende acties”, aldus Yvonne Grotenhuys.


