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Deze week
Iedere oldtimer 
z’n verhaal

Janssen van Dijke 
prolongeert 
titel Topzorg en 
Pluspraktijk

Woonerf Luscinia 
gaat van start 
met de eerste 
 bewoners

Speelgoed en 
kledingbeurs 
’t Kraankuikentje 
geslaagd

Ontwikkelingen 
op de Wehme

In het Zadel voor 
RTL 7
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Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44
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Doetinchem (0314) 32 98 98
Winterswijk (0900) 500 9000
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Helemaal nieuw is de familie Cai in 
Vorden niet. Tot september 2009 
runde de familie het restaurant Fan 
Sheng. “Daarna zijn we op zoek ge-
gaan naar een nieuwe uitdaging”, 
vertelt Xiao. “Uiteindelijk kwamen 
we tot de conclusie dat we graag in 
Vorden willen blijven. Onze kinde-
ren voelen zich namelijk echt Vorde-
naar.” Om zich voor te bereiden op 
het nieuwe avontuur, deed Xiao veel 
ervaring op in verschillende cafeta-
ria’s.

Ook het eetgedrag van haar kinderen 
past trouwens bij de nieuwe zaak. 
“Het zijn Chinese kinderen met een 
Nederlandse maag”, lacht de eige-
naresse. Haar familie en de andere 
medewerkers vormen een leuk team. 
“Klantvriendelijkheid, kwaliteit en 
hygiëne zijn erg belangrijk. We wil-
len een cafetaria zijn met restaurant 
service.”

Het frisse pand leent zich daar uit-
stekend voor. Op het terras, in het 
cafetaria zelf en een zaaltje achterin 
het pand, kan iedereen genieten van 
uitgebreide menu’s. “We bieden 
veel meer dan alleen de standaard 

vette hap.” Daarnaast komen er ook 
genoeg mensen om even een kopje 
koffie te drinken en een praatje te 
maken.”
Het zaaltje bij het cafetaria is in 
overleg ook te gebruiken voor ver-

gaderingen, verjaardagen, etc. “Zo is 
op maandagmiddag bijvoorbeeld de 
kaartclub hier te gast.” De familie Cai 
voelt zich helemaal thuis in Vorden 
en heet iedereen welkom bij Plaza 
Vorden.

Familie Cai helemaal thuis in Plaza Vorden
Vorden - Een cafetaria met res-
taurantservice. Dat is wat Xiao en 
Amin Cai en hun twee zonen voor 
ogen hebben met Plaza Vorden. 
Op 1 juli namen ze de zaak over 
en na een paar maanden druk 
in de weer te zijn geweest met 
onderhoud aan de machines en 
aankleding van het pand, loopt 
alles nu op rolletjes. “We hebben 
al veel leuke reacties van klanten 
gehad over hoe netjes het is ge-
worden.”

Xiao en Amin Cai voelen zich al helemaal thuis in Plaza Vorden

In totaal genoten ruim 400 leerlingen 
van groep 5, 6, 7, en 8 van 5 basis-
scholen in Vorden, Kranenburg en 
Wichmond van deze grote show. 

In de bibliotheek wordt op woensdag-
middag 9 oktober nog drie keer met 

behulp van een vertelkastje het ver-
haal van ‘De wedstrijd van Schildpad 
en de Haas’ voorgelezen. Verder kun-
nen de kinderen meedoen aan een 
boeken- zoekspel, zijn er kleurplaten 
en kan men meedoen aan een spel op 
internet: ‘Ontcijfer het codewoord’.

Kinderboekenweek Vorden
Vorden - De Kinderboekenweek in de Vordense bibliotheek is dit jaar 
tot en met 13 oktober. Het thema ‘Klaar voor de start’ werd donder-
dagmiddag 3 oktober ingeluid. Boekhandel Bruna, de Vordense bi-
bliotheek en Cultuurfonds Vorden organiseerden samen een Kinder-
boekenweekvoorstelling: ‘De grote Mees Kees show’ van Theatergroep 
MOEX.

Deze aktie is inmiddels bekend in het 
dorp en het buitengebied. De venters 
zullen ook dit jaar weer bij  u op de 
stoep staan met de overheerlijke sla-
tjes die in de nacht van 11 op 12 okto-
ber worden gemaakt door een groot 
aantal leden bij de Herberg. 

De opbrengst van deze actie zal ge-
bruikt worden voor aanschaf van 
instrumenten, bladmuziek enz. Al-
lemaal dingen die nodig zijn om mu-
ziek te maken zodat u kunt genieten 
van de muzikale klanken tijdens con-
certen en optredens in het dorp. 
Een venter gemist? Geen probleem. 
Aan de zijkant van de Herberg naar 
binnen en daar kunt u gewoon een 
overheerlijk slaatje kopen. “Eet sma-
kelijk!”

Slaatjesactie Harmonie Vorden
Vorden - In het weekend van 11 
en 12 oktober is het weer zover: 
dan is de slaatjesactie van Har-
monie Vorden.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Scheffer Keukens heeft 
het antwoord op alles!

 Zondag 13 oktober a.s. 

OPEN HUISUniek, alleen deze zondag

WAANZINNIGE
showroom verkoop

Zie onze advertentie 
elders in deze krant

ZELHEM Gildenweg 1 Tel. 0314 623658  www.schefferkeukens.nl
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Ze zijn er weer !!!!!!
Nieuwe oogst Conference peren
 1,5 kilo € 2.49
Mooie blanke witlof 500 gram € 0.79
Hollandse spruiten 500 gram € 0.69
Cox Orange handappelen

heel kilo € 1.49
Huisgemaakte zuurkoolschotel
+ een bakje rode kool rauwkost
met appeltjes per persoon € 6.98

Aanbiedingen geldig t/m maandag 14 oktober.
Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 

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
12 - 13 oktober P. Scheepmaker, Ruurlo (0573) 45 25 13.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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, A. Ariensstraat 33a.

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 calamiteitennummer (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 

zoals 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 calamiteitennummer (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 

Zutphen - Eerbeek.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

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) 460 312

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, 

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, diëtetiek, 
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.

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) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 
reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

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

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; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 
Hummelo, Het Drempeltje in Drempt 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 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donder-
dag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-
14.00 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 7227. 
www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 
RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-
verwijzing 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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 13 oktober 10.00 uur, Jongerendienst in de Dorpskerk, ds. 
F.W. Brandenburg.
10.00 uur Kapel in de Wildenborch ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 oktober 10.00 uur, Jongerendienst in de Dorpskerk, ds. 
F.W. Brandenburg.
10.00 uur Kapel in de Wildenborch ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 13 oktober 10.00 uur, dhr. R. Baauw, Wichmond.

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 oktober 9.30 uur, Eucharistieviering, pastoor F. Ho-
genelst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 oktober 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Dameskoor. Zondag 13 oktober geen viering.

Weekenddiensten

Tel. 0575-552536
WWW.RESTAURANTMEDITERRANE.NL

VIERGANGEN MENU

€ 17,95*

3 PIZZA’S
€ 14,99

ALLE PIZZA’S
€ 7,50

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

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

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 aktie’s!

Profiteer van de Toldijkse oogstdagen!!!
Appelen oude rassen o.a. Glorie van Holland, Cox
of Groninger Kroon uit onze bongerd 3 kilo 2.50

Verse boerenkool, rode- of witte kool
zo van het land kilo 0.79

Mooie harde uien 5 kilo 1.99
Aardappelen o.a. Doré, Nicola en Victoria

deze week 10 kilo 3.50
Kado tip! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

Dagmenu’s 9 oktober t/m 15 oktober

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(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 9 oktober 
Mosterdsoep / Hachee met rode kool en aardappelpuree

Donderdag 10 oktober
Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappelen en rauwkost-
salade / Tiramisu met slagroom

Vrijdag 11 oktober
Pompoensoep / Panga filet met pestosaus, pasta en groente 

Zaterdag 14 september (alleen afhalen / bezorgen)
Kipfilet American met spek, tomaat en kaas gegratineerd, aard-
appelen en sla / IJs met slagroom

Maandag 14 oktober
Gesloten               

Dinsdag 15 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

Zelhem 0314 - 623921

Tandtechnisch
Laboratorium



Met behulp van vooraf gedefi nieerde 
sjablonen kunt u uw familiebericht voor 
de weekbladen Contact, Elna of Groenlose 
Gids, zelf samenstellen in de categorieën 
jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden, 
dankbetuiging of in memoriam. 
 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 
eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden. Ga voor meer informatie en 
 opgave van uw advertentie naar 
www.contact.nl/info/adverteren

familieberichten
online opgeven:

Aanmelden is verplicht 
en kan via www.natuur-
monumenten.nl of via 
telefoonnummer 035-
6559955. Natuurmonu-
menten, beheerder van 
landgoed Hackfort, is gast-
heer van deze avond.

Jeroen der Herder en 
Vladimir Perlin
Cellist Jeroen de Herder is 
als docent verbonden aan 
de conservatoria van Am-
sterdam en Rotterdam. 
En sinds een jaar ook aan 
de Muziek Academie in 
Minsk. In Minsk doseert 
cellist Vladimir Perlin 
jonge talent. Zijn doceren 
is een filosofie waarin mu-
ziek en poëzie naar men-
selijke maat worden ge-
meten, in de taal van beel-
den. Inleving, intensiteit 
en compassie gaan hand 
in hand met kennis van de 
muziek en techniek.

Celloklas Jeroen der Herder 
en Vladimir Perlin
Vorden - De celloklas van cellisten Jeroen der Herder en Vladimir Perlin,
in kasteel Hackfort bij Vorden. Een unieke uitvoering in samenwerking
met de Zutphense poëzieclub Kopwit. Conservatoriumstudenten van Jeroen
der Herder en Vladimir 
Perlin, uit Amsterdam 
en Minsk, brengen een 
verrassend samenspel 
van muziek en poëzie. 
Zaterdag 5 oktober om 
20.00 uur in de sfeer-
volle Van Westerholt-
zaal.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Vanadis 
uitvaartverzorging

0575-520505

Marspoortstraat 22
7201JC  Zutphen   
www.vanadis.nl

Uw wens, ons uitgangspuntFrank Dekker
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Mini varkensrollade

met GRATIS pepersaus

SPECIAL

Kippannetje

100 gram 180

VLEESWARENKOOPJE

Gebr. kipfilet + gebraden 
gehakt

2 x 100 gram 298

KEURSLAGERKOOPJE

Riblappen

400 gram 595

MAALTIJDIDEE

Nasi of
Bami

500 gram 398
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Varssels
Feest

vrijdag 11 oktober 2013
19.15 uur: Blijspel “Als je voelt wat ik

 voel, dan zeg je niets meer”

 VARSSELS VOLKSTONEEL
 na afloop dansen met DE SLEPPERS

zaterdag 12 oktober 2013
13.30 uur: opening van de VOLKSSPELEN
20.30 uur: FEESTAVOND met muziek van TRIGGER
  en DJ JEROEN VAN ROOIJEN

zondag 13 oktober 2013
13.00 uur: OPTOCHT vanaf schoolgebouw

13.30 uur: KINDERSPELEN
15.00 uur: gezellig muziekmiddag met HAYLOFT
 en optredens van Varssels “zangtalent”

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.

…..heeft ruimte om haar team te versterken

Ben jij 17 jaar of ouder en heb jij zin in de avonduren, 1 of 2 avonden in de 
week, ons team, in de bediening of afwaskeuken, te komen versterken 
dan ben je welkom om te reageren naar: info@grandbistroderotonde.nl 
t.a.v. Wendie.

Kerkstraat 3, 7251  BC  Vorden. Telefoonnummer: 0575-551519

..... doen mee met Wild Eten in de Achterhoek!
Deze nieuwe kaart is vanaf 18 oktober voor u klaar!

Vincent
     Omnes
Omdat wij op 26 juli jl. 40 jaar getrouwd waren 
en Wilma 19 oktober a.s. 65 jaar wordt, geven wij 
een feestje. 

Wij nodigen jullie dan ook van harte uit voor een 
hapje en een drankje tijdens onze receptie op:
zaterdag 19 oktober a.s. van 14.30 tot 16.30 uur in 
Hotel-Restaurant Bakker, Dorpsstraat 24 in Vorden.

Tot dan!

Jan & Wilma Wolbrink
Ludger 24

7234 TD Wichmond

  

        Afscheid nemen is                             
       met zachte vingers                             
wat voorbij is dichtdoen                             
en verpakken met liefde                             

         met vele liefdevolle                             
                            gedachten aan   onze Theo           

 
 Na een liefdevolle verzorging in de Dosmölle

is rustig ingeslapen

Theodorus Johannes Maria
 Schoenaker

 
  

 

 

 

m Kranenburg
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t Ruurlo
5 oktober 2013

 
Om zijn afscheid samen te beleven nodigen wij u uit.

 
Mimi en Frans de Wit- Schoenaker

Annie en Jan Waltmans- Schoenaker
Ria en Jos Engels- Schoenaker

Jan en Marijke Schoenaker- Kudrewitsch
Stefie en Jan Eijmans- Schoenaker

onze kinderen en kleinkinderen
 
 

en namens
Griet Stegeman en kinderen

 

Correspondentieadres:
Hermien de Wit - Schoenaker
Iependijk 50, 7471 BJ  Goor

 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op vrijdag 11 oktober van 19.00 tot 19.30 uur in de
Dosmölle, Nieuwe Weg 24, 7261 NL Ruurlo.
 

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 12
oktober om 11.30 uur in de Parochiekerk H.
Willibrord, Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE
Vierakker.
 

Aansluitend aan de dienst begeleiden we Theo naar
crematorium de Omarming, Voorsterallee 95, 7203
DN Zutphen, waar om 14.00 uur de plechtigheid zal
worden voortgezet.
 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium.

Workshop “Talent-Vol!”

“Ziel en Persoonlijkheid, vrienden voor dit leven!

Opvoeden op maat, een zielsgelukkkig kind!

www.liaouendag.nl

Lia Ouëndag

Ook voor niet-astrologen

 
Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je

goed wanneer je iemand die je lief hebt,
missen moet.

Langs deze weg willen wij u bedanken voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, na
het overlijden van mijn lieve man, onze pa en
trotse opa

Henk Wenneker
 

Dien Wenneker - Vreeman
 

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, oktober 2013

Wij zijn getrouwd!

Ronald Stoelhorst
&

Anneke Stoelhorst-Kamperman

Garvelinkkampweg 21

7261 CG Ruurlo



CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren 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. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze website www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Loes Botman schildert in 
pastel . Na haar opleiding 
aan de Koninklijke Acade-
mie voor Beeldende Kun-
sten in Den Haag heeft 
Loes Botman zich gespe-
cialiseerd in tekenen met 
pastel. Dat vergt een bij-
zondere manier van ver-
werken. 

Met een ambachtelijke in-
slag die veel voorbereiding 
vraagt. Dieren zijn haar 
passie en dat is te zien 
bij de verwerking van de 
kleine mussen, het paard 
of de pauw. Margriet Ba-
rends is beeldhouwer in 
brons. Zij volgde haar 
opleiding aan de Artibus 
Academie voor Beeldende 
Kunsten in Utrecht. Zij 
maakt voornamelijk rea-
listische bronzen beelden 
met mens en dier als be-
langrijkste onderwerpen. 
De expositie van beide 
kunstenaars is elke vrij-
dag, zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur 
geopend en volgens af-
spraak ( 0575- 556456 of 
06- 54397579).

Expositie Galerie A- 
quadraat
Vorden - De exposi-
tie van Loes Botman 
en Margriet Barends 
die tot 8 december bij 
Galerie A- Auadraat 
aan de Mosselseweg 12 
wordt gehouden, wordt 
zondag 13 oktober om 
15.00 uur geopend. De 
beide exposanten zul-
len daarbij aanwezig 
zijn.

Rowena schildert voorna-
melijk portretten van die-
ren en mensen (olieverf). 
Haar stijl beweegt zich 
tussen realisme en het iets 
abstractere paletmes.
Zij schildert zowel in op-
dracht, alsook persoonlijk 

werk. Hierbij is liefde een 
belangrijk thema. U kunt 
op de expositie zien wat 
de mogelijkheden zijn 
voor het schilderen in 
opdracht (dieren/portret-
ten). Tevens is een groot 
deel van de werken te 
koop. De werken zijn ie-
dere werkdag van 8.30 tot 
17.00 uur te bezichtigen. 
De expositie duurt tot en 
met januari 2014.

Meer info: www.rowen-
apeters.nl

Expo Rowena 
Peters in RGC
Zutphen/Vorden - Ro-
wena Peters uit Vorden 
stelt vijfentwintig van 
haar werken tentoon 
op de tweede etage (af-
deling GGNet) in het 
RGC Zutphen aan de 
Den Elterweg 75.

Zowel Niels Lijftogt als Ch-
jehrando Gasper behaalden 
een regelmatige overwinning 
in twee sets in hun enkelspel. 
Anne van Eeuwijk had het 
lastiger in haar enkelspel. De 
eerste set won zij duidelijk 
met 21-12 maar de tweede 
set ging in de verlenging met 
27-25 verloren. In de derde 
set kwam Anne echter goed 
terug en won die met 21-16. 
Vera deed het zeer goed in 
haar enkelspel. Zij won met 
21-19 en 21-10. In het heren-
dubbel waren de Vordense 
heren duidelijk te sterk. Het 
werd 21-8 en 21-17. En ook 
Anne en Vera speelden sterk 
in het damesdubbel. Met 21-
14 en 21-16 trokken zij ook 
dit wedstrijdpunt naar Flash 

toe. Wat onverwacht gingen 
beide mixeddubbels over 
drie sets. Niels en Anne ver-
loren de eerste set met 21-18 
maar wonnen daarna twee 
keer met 21-13. Chjehrando 
en Vera begonnen goed. Zij 
wonnen de eerste set met 22-
20. De tweede set ging echter 
met 21-16 naar de tegenstan-
der. Maar in de derde set lie-
ten Chjehrando en Vera er 
geen twijfel over bestaan wie 
de sterkste was. Zij wonnen 
die met 21-12. Flash staat nu 
fier bovenaan in de eerste 
klasse van district Oost.

Andere uitslagen:
Phido 8 - Flash Vorden 2:  2-6
Flash Vorden 3 -  Didam 7: 
6-2
Flash Vorden recr. 1 – Does-
burg recr. 2:  7-1
Flash Vorden jeugd 1 – Vars-
seveld jeugd 1:  5-3
Rianto jeugd 1  -  Flash Vor-
den jeugd 2:  5-3
Flash Vorden jeugd 3  -  Di-
dam jeugd 2 :  2-6

Kwiek 1 - Flash 
Vorden 1: 0-8
Vorden - Er lijkt maar 
geen einde te komen aan 
de succesreeks van het 
Vordense badminton-
team. Opnieuw werd een 
tegenstander met 8-0 aan 
de zegekar gebonden. Dit 
keer Kwiek uit Raalte.

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

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

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

Voelt u zich moe en lusteloos?

Laat dan de energie weer door 

uw lichaam stromen en breng 

uzelf Weer in balans met een 

Touch for Health behandeling. 

U voelt zich beter en energie-

ker! Praktijk voor natuurge-

neeskunde DORINE De Heurne 

49, 7255CK Hengelo Gld. Tel. 

0575-463122 www.praktijk-

dorine.nl

Bazar/rommelmarkt op zater-

dag 12 oktober a.s. van 10.00

tot 14.30 uur in “Het Achter-

huus” achter de Gereformeer-

de kerk, Zutphenseweg 13 in

Vorden

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Te huur tijdl. woonr. gemeub.

vak.huis+c.v. Ruurlo € 395,-

excl. 06-37446856

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Onze showroom is geopend op:
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur Zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhofl aan 11 - 7251 JW Vorden 
0575-470354 - 06 17236100

Houtkachels Gaskachels
Pelletkachels Haarden

GEZOCHT: Schuur/Opslag. Te 

koop of te huur. Omgeving

ruurlo. Tel. 06-57 01 85 21.

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

Te huur autobox centrum

Vorden. 0575-551417

WORKSHOP 'Intuïtief waste-

keningen maken en duiden'.

Zo. 27 okt. 14.30-17.00 uur bij

Boerderij de Vrije Geest in

Toldijk. Opg. 0575-556830.

www.intuitievepraktijk.nl

Wie heeft er op 17 sept. een

verkeerd rood jack, vanuit het

zorgcentrum meegenomen.

inf. 0543 564449

Voor de 33ste keer worden, vanaf 8.30 uur, deze 
heerlijke slaatjes aangeboden in uw wijk voor
€ 4,00.
Iets te vieren? Salade voor meerdere personen? 
Het kan! Deze kunnen worden besteld op vrijdag 
11 oktober van 10.00 tot 18.00 uur bij Alie ten 
Pas, tel. 0575-46 34 20 of per mail: wimtenpas@
zonnet.nl
Bezorgers gemist? Op zaterdag 12 oktober kunt u 
slaatjes kopen bij “De Herberg”, Dorpsstraat 10 te 
Vorden (ingang aan de zijkant).

Eet smakelijk!

Weten we al wat we eten in het 
weekend van 11 en 12 oktober?

Wij wel!

Een overheerlijk

SLAATJE
van de Harmonie Vorden

KunstKring Ruurlo: wegens 

gr. succes herh.workshop 

Naief Schilderen, 9 nov. a.s. 

10.00 - 16.00 uur. Kosten € 

55,00 incl. mat. en lunch Info/

aanmelding cursusadmini-

stratie@kunstkringruurlo.nl of 

06-51609497. Zie ook www.

kunstkringruurlo.nl

T.k.  3 landelijk gelegen bouw-

kavels, rand dorp Wehl. perc.

gr. 1500 m2. meer grond be-

schikbaar tot 5 ha. Info. 06-

53992414.

Bazar/Rommelmarkt op zater-

dag 12 oktober a.s. van 10.00 

tot 14.30 uur in “Het Achter-

huus” achter de Gereformeer-

de kerk, Zutphenseweg 13 in

Vorden.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Last van wespen? Bel: 

0610499025

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 09.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz.

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl of tele-

foonnr: 06-44629049.

Woon-zorginitiatief ‘woonerf

Luscinia’, Hengelo(GLD) heeft

plek voor één (jong)volwassen

bewoner! www.woonerf-lusci-

nia.nl of 0575-523671

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574

06-12300129.

Ontwerpbureau ontwerp incl. beplantingsplan met veel bloei
 - bij volledige aanleg, ontwerp gratis

Aanleg van tuinen en sierbestrating

Onderhoud snoeien, bladruimen, najaarsbeurten

Renovatie kleine ingreep, groot resultaat

Decoratie b.v. tuinmeubilair, verlichting, watervallen

www.hoveniersbedrijf-mschepers.nl

 

Van Hogendorplaan 42 - Lochem - 0573 259704

Nieuw bij Davorta 
sieraden van

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden
0575-551334  www.davorta.nl

www.facebook.com/davorta

VOLG
ONS
OP
FACEBOOK



Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Ruurloseweg 118 | Vorden (‘t Medler)
Tel. (0575) 559 232
www.mrb-lensink.nl

Kunststof kozijnen:
Een leven lang
zorgeloos genieten
Alkuplus kunststof kozijnen, deuren, hefschuifpuien
en rolluiken. Topkwaliteit in uw woning met
optimale warmte en geluidsisolatie, maatwerk,
snelle levertijd én... een prima prijs.

Showroom open: Dinsdag en donderdag de gehele dag. Zaterdag van 11.00 tot 15.00 u.

Oud Vorden publiceert regelmatig foto’s waarvan vele ge-
gevens ontbreken. Wij vragen uw hulp om deze gegevens 
compleet te krijgen.

U kunt reageren via fotocommissie@oudvorden.nl of tele-
fonisch: G. Eskes 0575-551410 of J. Berentsen 0575-553368.
De foto’s staan ook gepubliceerd op: www.oudvorden.nl

Helpt u ons mee om van onderstaande foto de juiste gege-
vens te vinden?

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven 
van Oud Vorden en Weevers Grafimedia
Nummer 82 - 2013

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.  De publicatierechten berusten 
bij de  vereniging Oud Vorden en Weevers Grafimedia.

Smakelijk voordeel 
bij Plaza Vorden!

KNIP UIT en eet smakelijk!

 * De aktie keuze snacks zijn: 
 frikandel, kroket, bamischijf, kaas souflé en nasischijf.

 Deze aktie is alleen geldig bij meenemen.

4 Personen friet
4 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 9,00

6 Personen friet
6 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 13,003 Personen friet
3 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 7,00

5 Personen friet
5 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 11,502 Personen friet
2 Snacks naar keuze*
1 Middel beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 5,00

PLAZA 
VORDEN
DORPSSTRAAT 8
7251 BB  VORDEN
tel. (0575) 55 43 55

Aktie geldig t/m 10 november 2013.

* Deze aktie is alleen geldig bij meenemen tot 10 november 2013. Geen spaarkaarten & spaarzegels.



vrijdag

11 okt.

17.00 tot 21.00 uur

Open Huis bij Multimate
Multimate Heijink organiseert op vrijdag 11 oktober a.s. een Open Huis. Van 
17.00 tot 21.00 uur kunnen klanten inspiratie opdoen voor het interieur. De gehele 
bouwmarkt is te zien, van de zagerij tot en met presentaties van de nieuwste inte-
rieurtrends voor dit najaar.

Oktober woonmaand
Oktober is traditioneel de woonmaand van het jaar. Nu het eerder donker 
wordt ´s avonds zijn veel klanten bezig met het vernieuwen van het interieur. Bij 
Multimate is er tijdens de woonmaand veel aandacht voor de nieuwste schuifdeur-
kasten, compleet met kastinterieur. Deze kast is ook verkrijgbaar met stijldeuren, 
die aansluiten bij jaren dertig paneeldeuren. Een trend op het gebied van vloeren is 
de vinyl vloer, deze vloer is bij uitstek geschikt voor een vochtige ruimte in huis.  

Multipas
De Multipas is dé persoonlijke spaarkaart Multimate. Als je de kaart eenmaal hebt, 
word je regelmatig verrast met extra voordeeltjes in de bouwmarkt. Daarnaast 

krijg je regelmatig exclusieve aanbiedingen en spaar je voor contante kortingen. 
De Multipas is gratis en kun je ook tijdens het Open Huis zelf aanvragen, zodat je 
direct profi teert. 

De Multipashouders ontvangen tijdens het Open Huis 20% korting op het hele 
assortiment. Dus ook op buitendeuren, schuifdeurkasten, verf en verlichting. 
Daarnaast heeft Multimate een montageservice die altijd zorgt voor het perfecte 
eindresultaat! Multimate komt graag bij je thuis om ook de buitenklus uit handen 
te nemen!

Over Multimate
Multimate is de nummer één in de doe-het-zelfmarkt op het gebied van service 
en klantvriendelijkheid. De kracht van Multimate bouwmarkten is gelegen in het 
zelfstandig ondernemerschap. Multimate is een complete bouwmarkt, die de klant 
alles kan bieden voor de juiste uitvoering van de klus in en om het huis. En dat gaat 
verder dan het leveren van de materialen!

www.zutphen.multimate.nl

De Hogenkamp 18  7071 EC  Ulft  0315 - 68 13 81  info@hetanker.tv  WWW.HETANKER.TV

TOP kwaliteit VLOEREN
tegen bodem prijzen!

 STEL UW DROOMVLOER ZELF SAMEN! 
Massief & Lamelparket
Onderhoudsvriendelijke vloeren
Voorzien van Topcoating!

Evt. verouderd of geborsteld
Grote monsterborden aanwezig
Optie voor legservice

BEKIJK
OOK ONZE 

WEBSITE!
www.hetanker.tv



“De school heeft ons al die jaren 
heel gastvrij ontvangen, en daar 
zijn we hen dan ook zeer dankbaar 
voor”, laat het koor weten. “We ho-

pen echter dat we in het Kulturhus 
verder kunnen werken aan een voor 
alle leden een fijne en gezellige zang-
avond op de woensdag. Uiteraard zijn 

nieuwe leden van harte welkom.” 
Het is een enthousiast koor met nu 
35 leden, dat hoofdzakelijk gospellie-
deren zingt met een orkestband als 
muzikale begeleiding. Ook worden er 
a capellanummers gezongen.
“Kom eens luisteren en meezingen.” 
Meer info is te verkrijgen bij Joke 
Droppers, tel: 0575-540505

Gospelkoor Inspiration verhuisd

Vorden - Jarenlang was basisschool Het Hoge het onderkomen was van 
Gospelkoor Inspiration uit Vorden, vanaf nu is dat het Kulturhus aan 
de Raadhuisstraat 6 in Vorden. Daar zullen de koorleden vanaf woens-
dag 9 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur wekelijks gaan zingen.

Met heel veel plezier en passie geven 
deze ervaren leidsters inhoud aan de 
zorg voor de aan hun toevertrouwde 
kinderen. Menig kind in Zutphen, 
Warnsveld en daarbuiten heeft in de 
afgelopen jaren mogen genieten van 
hun niet aflatende enthousiasme en 
passie voor het vak. Als leidster word 
je toch een verlengstuk van het gezin 
en daarmee mede-opvoeder. Een be-
langrijke rol waar beide dames met 
veel voldoening inhoud aangeven. 
Ontdekken en spelen in het groen en 
kennismaken met alles wat groeit en 

bloeit kan volop op de Kaboutertuin.
Het werken met kinderen op deze
locatie, met een kinderboerderij op
het terrein, maakt dat het iedere dag
weer een feestje is voor zowel de kin-
deren als de leidsters.

ADVERTORIAL

Feest op de Kaboutertuin
Warnsveld - Op de prachtige, 
groene locatie de Kaboutertuin 
in Warnsveld vieren de peda-
gogisch medewerkers Jeannet 
Bouwmeester en Ineke Alferink 
hun 25-jarig jubileum. Om Ineke 
en Jeannet persoonlijk te kunnen 
feliciteren met deze mijlpaal is 
er een receptie georganiseerd op 
dinsdag 15 oktober a.s. van 16.00 
uur tot 18.00 uur in het perso-
neelsrestaurant ‘De Kamp’ aan 
de Vordenseweg 12 te Warnsveld.

Zorgverzekeraars hechten ook grote 
waarde aan het innoveren van de 
zorg. In het kader daarvan werkt 

sinds 1 september bij Janssen van 
Dijke fysiotherapeuten een geriatrie-
fysiotherapeute. In tegenstelling tot 

wat de meeste mensen denken, is zij 
niet alleen gespecialiseerd in de zorg 
voor ouderen, maar heeft zij ook 
vaardigheden geleerd om jongeren 
met meervoudige aandoeningen op-
timaal te kunnen begeleiden.
De Sport Blessure Lijn ( gratis en vrij-
blijvende telefonische hulpdienst) is 
een ander initiatief om de kosten van 
de zorg te drukken en mensen met 
een sportblessure adequate hulp te 
bieden. Het is namelijk gebleken dat 
wanneer kort na een blessure de juis-
te maatregelen genomen worden het 
herstelproces verkort en verbeterd 
kan worden.
De praktijk is gevestigd in Hengelo 
Gld en Zelhem en heeft de volgende 
specialisaties binnen haar muren: 
manuele therapie, kinderfysiothera-
pie, bekkenfysiotherapie, oedeemthe-
rapie, geriatriefysiotherapie, sportfy-
siotherapie, echografie, fysiotherapie 
bij COPD en long- en hartrevalidatie, 
ergotherapie, podologie, psychologie, 
W.a.G. (Werken aan Gezondheid) 
programma voor obesitas en overge-
wicht. 
Erna en Roel Janssen zeggen dat zij 
uitermate trots waren toen zij van 
de auditoren te horen kregen dat 
“bezieling voor het werk, enthousi-
asme en een prettige teamgeest” van 
het hele team afspatten. Daarnaast is 
nogmaals bevestigd dat de kwaliteit 
van de geleverde zorg op het hoogste 
niveau verkeerd. Dat alles is ook de 
basis waarop zij verder willen gaan 
en de vele plannen voor invulling van 
de dienstverlening in de toekomst tot 
uitvoer willen brengen.

Als eerste en tot nu toe enige fysiotherapiepraktijk in Bronckhorst

Janssen van Dijke prolongeert titel 
Topzorg en Pluspraktijk Hengelo

Hengelo - Zorgverzekeraars hebben dit Plus-predicaat in het leven ge-
roepen voor praktijken die in alle opzichten voldoen aan de hoogste 
vorm van kwaliteit. Deze praktijken hebben zich door een onafhanke-
lijk bureau laten testen op kwaliteit van patiëntenzorg, veiligheid en 
service. Plus-praktijken beschikken over ruim voldoende kennis en 
mogelijkheden voor goede fysiotherapeutische diagnostiek en diverse 
specialismen om patiënten optimaal te kunnen helpen. Bij het zorg-
proces betrekken zij ook andere disciplines als dat de behandelduur 
kan verkorten of de aandoening beter kan beïnvloeden.

Deel van het team Janssen van Dijke was verrast door feestelijke ontvangst in Hengelo.

Het geheel werd opgeluisterd met 
achtergrond muziek verzorgd door 
ouders van leerlingen van de basis-
school. Buiten verzorgde Kranen-
burgs Belang diverse spelletjes en een 
springkussen voor alle kinderen. Zij 
voorzagen de kinderen tevens van 
gratis drinken en chips. Ook was er 
gelegenheid een ritje op een pony 
te maken,haren te laten vlechten 
of nagels te laten lakken, verzorgd 
door basisschoolleerlingen. De prijs 

die de leerlingen vorig jaar tijdens 
de Blubberrun wonnen, een rit met 
een TukTuk, viel zeer in de smaak. 
In de koffiehoek was het gezellig toe-
ven met de gratis geschonken koffie 
/ limonade en cake. De door enkele 
ouders gebakken lekkernijen werden 
vlot verkocht.

De overgebleven kleding is geschon-
ken aan Dorcas Vorden. Het speel-
goed is aan Home Start en de veiling-

commissie van de Kerk in Vorden ge-
schonken.Dankzij de gulle gaven van 
vele Vordense ondernemers en de 
kooplieden die wekelijks op de markt 
in Vorden staan, was de verloting een 
groot success. De organisatie was na 
afloop heel tevreden. De afgelopen 
weken was namelijk veel tijd gesto-
ken in het sorteren en prijzen van 
alle spullen. 

De volledige opbrengst van de beurs 
is bestemd voor de peuterspeelzaal. 
De commissie bedankt langs deze 
weg allen die aan deze speelgoed- en 
kledingbeurs hebben meegewerkt. 
De eigenaren van de opslagplaats 
mochten als dank een mandje met 
lekkernijen in ontvangst nemen.

Speelgoed en kledingbeurs ’t Kraankuikentje geslaagd
Kranenburg - De speelgoed- en kinderkledingbeurs van peuterspeel-
zaal ’t Kraankuikentje die afgelopen vrijdagavond werd gehouden, 
was een groot succes. Door de inbreng van veel kleding en speelgoed 
kon een leuke presentatie worden neergezet. Direct na het openen 
van de deuren stroomde de gymzaal van basisschool de Kraanvogel vol 
met belangstellenden en werd er flink gekocht.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

Wijnhandel Smit op 17 oktober a.s. 1 jaar geopend

Vorden Oktober 2013

Op donderdag 17 oktober 
bestaat Wijnhandel Smit 1 jaar. 
Een succesvol 1e jaar aldus 
Maarten Smit, “Ondanks het 
economische tij hebben we 
een bemoedigend jaar achter 
de rug”.

We hebben inmiddels een trouwe klantenkring opgebouwd en nog 
iedere dag vinden nieuwe klanten de weg naar onze Wijnhandel. 
Om te vieren dat onze zaak 1 jaar heropend is bieden wij graag de 
mogelijkheid om onze vaste klanten en mensen die ons nog niet 
kennen kennis te laten maken met ons assortiment.

Ook is ons assortiment uitgebreid met een groot aantal kwali-
teitswijnen.
We hebben hierin nauwlettend geluisterd naar de wensen van 
onze klanten . Het resultaat is een geweldige aanvulling op ons 
assortiment waardoor we nu meer dan 300 wijnen op voorraad 
houden. De echte wijnliefhebber kan nu bij ons terecht voor Top 
wijnen van gerenommeerde wijnhuizen als Sasiscaia, Guigal, en 
Dom Perignon Champagne. Zelfs als u op zoek bent naar een fles 
Romanée Conti dan kunt u bij ons terecht . Maar u kunt natuurlijk 
ook bij ons terecht voor een lekkere wijn voor allerdag. 
Wijnliefhebbers die kennis wil maken met ons vernieuwde assor-
timent zijn van harte welkom op 17 oktober vanaf 17:00 tot 
21:00 uur bij ons Open huis met overzichtsproeverij aan de Burg.
Galleestraat 12 in Vorden. 
Aan de proeverij zijn geen kosten verbonden. 
Wel graag even aanmelden via info@bysmit.nl of 0575-845734.
Graag tot dan!

Wijnhandel Smit is een handelsnaam van Smit Wine & Beverages BV
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Stijldansen
Houdt u van stijldansen? U wilt aan beweging doen hetgeen 
erg gezond is? Houdt u van sociale contacten? Kom dan 
stijldansen. Dansen is een mooie manier om met elkaar te 
ontspannen en van de muziek te genieten. Bij voldoende 
aanmeldingen kan vanaf eind oktober wederom gedanst 
worden in het Dorpscentrum onder leiding van de dhr. en 
mevr. Maatkamp uit Zelhem. Meldt u zich aan bij Stichting 
Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6, tel. 0575-553405. 
Email: w.berns@sswb.nl

Benieuwd naar de iPad-cursus?
De iPad-cursus is begonnen 19 september. De deelnemers 
die 31 oktober a.s. van start gaan hebben inmiddels een 
uitnodiging ontvangen. De mogelijkheid blijft om zich, ook 
voor 2014, op te geven voor de iPad cursus. Een leerzame   
en interessante cursus, voor nu en voor uw toekomst.

Ideeën voor een activiteit?
Heeft u zelf ideeën of wensen voor het opstarten van een 
activiteit of cursus? Denkt u een leuke workshop of cursus 
te kunnen geven, waarbij u uw talent, vaardigheid of pro-
fessie, vrijwillig, wilt inzetten? Laat het ons gerust weten. 
Voor verdere informatie en aanmelding kunt u terecht bij 
Stichting Welzijn Vorden. 

Vriendschap 55+
Waar wordt u blij van? Wandelen in de natuur, een mooie 
film bekijken, een goed gesprek voeren…. Wilt u deze 
activiteiten met een ander delen of zoekt u een maatje? 
Iemand van uw eigen leeftijd, iemand uit uw eigen buurt 
of iemand met dezelfde interesse? Wij bemiddelen graag 
voor u. Voor wie is de bemiddeling bedoeld? Voor alle 
inwoners van Vorden en omgeving vanaf 55 jaar en ouder. 
Het gaat om mensen die door het verlies van hun partner, 
verhuizing van vrienden of om welke reden dan ook weinig 
sociale contacten hebben en zich daarom soms eenzaam 
voelen. Of mensen die veel sociale contacten hebben maar 
een echt betekenisvol contact missen. Maar ook mensen die 
een speciale belangstelling of hobby hebben die ze graag 
met anderen willen delen of waarover ze met anderen van 
gedachten willen wisselen. Wat doen we niet? We zijn geen 
relatiebureau. We bemiddelen alleen voor senioren die op 
zoek zijn naar vriendschappelijk contact. Deelname is gratis.
Iedere eerste maandag van de maand is er een gezamenlijke 
koffie-inloop ochtend vanaf 10.00 uur in het Dorpscentrum. 
De eerstkomende keer is 4 november. U bent van harte 
welkom. Voor informatie kunt u terecht bij welzijnsadviseur 
Wilma Berns

Inloopspreekuur voor mensen met hoorproblemen
Elke 2e donderdagmorgen van de maand houden vrijwilligers 
vanuit de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden, 
in samenwerking met Stichting Welzijn Vorden, een 
inloopspreekuur voor mensen met hoorproblemen. Het 
eerstvolgende spreekuur is: 10 oktober. Tussen 10.00 en 12.00 
uur zijn er ervaringsdeskundigen waar u met al uw vragen 
terecht kunt. U bent van harte welkom. Aan dit bezoek zijn 
geen kosten verbonden. U kunt ons vinden bij Stichting 
Welzijn Vorden, via de zij-ingang van het Dorpscentrum aan 
de Raadhuisstraat nr. 6. Voor informatie kunt u terecht bij: 
ouderenzorgSH.vorden@nvvs.nl of w.berns@sswb.nl

Het volgende Repair Café:
Zaterdag 12 oktober van 11.00 tot 14.00 uur.
Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren, 
duurzame samenleving en de mogelijkheid tot sociale 
contacten. Iedere 2e zaterdag van de maand vindt deze 
activiteit plaats in het Dorpscentrum te Vorden van 11.00 
tot 14.00 uur. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen 
mee. Deskundige vrijwilligers bieden hun hulp aan bij het 
repareren. Alleen materiaal wordt in rekening gebracht. 
Contacten kunnen worden gelegd of inspiratie kan worden 
opgedaan aan de leestafel of bij de vrijwilligers. Spullen die 
niet gerepareerd kunnen worden, neemt de bezoeker mee 
terug naar huis. Voor informatie: Wilma Berns, Stichting 
Welzijn Vorden. Tel: 0575-553405 of w.berns@sswb.nl 

Dag van de Ouderen 2013
De verschillende lokale welzijnsstichtingen van de SSWB 
(Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst) in Bronck-
horst willen deze dag graag gezamenlijk vieren met alle 55+ 

ers van de gemeente Bronckhorst. Zie voor meer informatie
het algemene stuk onder SSWB.

Informatief huisbezoek 80 jarigen najaar 2013
Heeft u hiervoor een uitnodiging ontvangen? Dan verzoeken
wij u vriendelijk hierop te reageren. We kijken uit naar uw
reactie.

Rijbewijskeuring 70+ in Vorden 
Op zaterdagmiddag 26 oktober 2013 is er om 13.15 uur weer
een door de ANBO georganiseerde rijbewijskeuring. Iedereen
die 70 jaar is of ouder moet zich voor een nieuw rijbewijs
eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor
de keuring kunnen voor de aanmelding en/of informatie
dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-550806.
De keuring bedraagt € 25,- en wordt door dr. van Remmen
verricht. De opbrengsten van deze keuringen schenkt hij
aan een project voor ontwikkelingshulp. Locatie: woon- en
zorgcentrum De Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden. Het is
raadzaam om zich ruim op tijd voor de verlengingsdatum
van het rijbewijs te laten keuren.

Dagopvang
Stichting Markenheem denkt erover een dagopvang op te
zetten voor mensen die geen AWBZ indicatie hebben voor
dagverzorging. Stichting Markenheem verwacht dit te
kunnen organiseren in woon-zorg centrum Maria Postel
in Keijenborg. Lijkt u dit iets voor u en wilt u op de hoogte
worden gehouden van de ontwikkelingen? U kunt hiervoor
contact opnemen met welzijnsadviseur Ans Vermeulen, tel.
0575-465281.

Mantelzorgsalon
Op dinsdag 15 oktober komt een notaris u informeren over
allerlei financiële zaken. De mantelzorgbijeenkomsten zijn
gratis toegankelijk, wel dient u zich hiervoor op te geven.
Aanmelding kan door te bellen naar VIT 0544-820000 of
te mailen naar infor@vithulpbijmantelzorg.nl 
De salon wordt gehouden in het Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 in Hengelo, van 13.30 tot 16.00 uur.
 
!! Vrijwilligers Informatief Huisbezoek gezocht !!
In samenwerking met de gemeente Bronckhorst versturen
de welzijnsstichtingen twee keer per jaar uitnodigingen naar
alle inwoners die het kalenderjaar 75 en 80 jaar zijn gewor-
den om te worden bezocht voor een informatief huisbezoek.
Deze huisbezoeken worden afgelegd door vrijwilligers die
zijn geschoold om informatie te kunnen geven op het gebied
van welzijn, wonen en zorg. 

De welzijnsstichtingen bieden de huisbezoekers:
- informatie/trainingsbijeenkomsten voor dit project;
- begeleiding door de welzijnsadviseur;
- vrijwilligerscontract met verzekering op aansprakelijkheid;
- reiskostenvergoeding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van
de welzijnsadviseurs (zie bovenaan de rubriek).

Rectificatie
Met ingang van 1 oktober veranderen de spreekuur en 
inlooptijden van ons kantoor. Eerder werd gemeld dat er 
elke ochtend een inloopspreekuur is. Dit is niet het geval. 
Vanaf 1 oktober is er van maandag tot en met donderdag 
ochtend de mogelijkheid om van 9.00 tot 10.00 uur binnen 
te lopen met uw vraag. Ook kunt u natuurlijk bellen. Op 
die momenten is de welzijnsadviseur zoveel mogelijk 
aanwezig. Vanwege eigen afspraken lukt dat niet altijd. 
Hiervoor vragen wij uw begrip.

Rolstoelpool
Een aantal weken geleden stond er in weekblad Contact een
stuk over de rolstoelpool. Op de gemeentepagina wees men
op de mogelijkheid een rolstoel te lenen voor een of enkele
dagen. Genoemd werden de verzorgingshuizen in Hengelo,

Datum Activiteit Plaats Tijd
08-10 Alzheimercafe, diverse onderwerpen Borghuis, Doetinchem 19.30 uur

09-10 SWS: kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

10-10 SWV/NVVS: inloopspreekuur hoorproblemen Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur

12-10 HVD Steenderen: gezellige middag Het Anker, Steenderen  

12-10 SWV: Repaircafé Dorpscentrum, Vorden 11.00 uur

16-10 SWS: Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

16-10 ANBO Hengel/Steen: Rudi Kreunen/oude films Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

17-10 Bejaardensoos Vorden: verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur

18-10 Club 60+:stamppottenbuffet Effen naar Steef, Hummelo 14.00 uur

19-10 Zonnebloem Steenderen: zonnemiddag De Bremer, Toldijk  

22-10 SWS: Modeshow en verkoop Lanco mode De Bongerd, Steenderen 14.00 uur

22-10 SSWB/GGNet: Geheugenspreekuur Oranjehof, Zelhem 10.00 uur

23-10 ANBO Steenderen/Hengelo: Herfsttintentocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

24-10 PCOB Vorden: IVN, Zuid Limburg Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur

25-10 ANBO Vorden: Off shore industrie Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur

26-10 ANBO: rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556

26-10 ANBO Vorden: rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003

30-10 Helpdesk dementie: interactief toneel Ons Huis, Hengelo 14.00 uur

03-11 Streekproducten markt Gr. en fr. Garritsen, Toldijk  

05-11 KBO Steenderen: Ontspanningsmiddag

05-11 SWS: Schoenverkoop Hoetink De Bongerd, Steenderen 14.00 uur

06-11 Ons Contact: notaris Dobbenburg + buffet Seven Steenen, Steenderen 14.30 uur

07-11 Bejaardensoos Vorden: verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur

08-11 SSWB: viering Dag van de ouderen Ellens restaurant en zalen, Zelhem 14.00 uur

Geheugenspreekuur in Zelhem
Piekeren??? Bezoek het geheugenspreekuur!, niet alleen voor ouderen!!!
Dinsdag 22 oktober 2013 is er weer een geheugenspreekuur in de Oranjehof, Prinses 
Beatrixstraat 41 in Zelhem.
Het spreekuur is van 10.00 tot 11.00 uur. Aanmelden mag, maar het hoeft niet. U kunt 
ook gewoon binnenlopen in de Oranjehof. Een bezoek aan het geheugenspreekuur is 
gratis en u kunt er zonder verwijzing terecht.
Het geheugenspreekuur is voor iedereen die vragen of twijfels heeft over het geheugen 
of aanverwante klachten zoals piekeren en concentratieproblemen. Ook partners, 
kinderen of naasten zijn welkom als ze vragen hebben over de omgang met iemand 
met geheugenklachten. Het geheugenspreekuur wordt gecoördineerd door GGnet 
Preventie en vindt plaats in samenwerking met Stichting Welzijn Zelhem.
Informatie / opgave; Paul Tiggeloven, tel. 0314-622074 of 06-13280466

Vrijwilligers gezocht
Voor het onderdeel Informatief Huisbezoek zijn wij op zoek naar gemotiveerde 
vrijwilligers die het leuk vinden bij mensen op bezoek te gaan en voorlichting te geven 
over mogelijkheden op het gebied van welzijn, wonen en zorg, met de bedoeling 
daardoor langer zelfstandig te kunnen blijven. Daarnaast heeft de vrijwilliger een 
signalerende functie. In samenwerking met de gemeente Bronckhorst organiseren 
de lokale welzijns-stichtingen twee keer per jaar informatieve huisbezoeken aan 
inwoners die in dat kalenderjaar 75 of 80 jaar zijn geworden. Deze mensen krijgen 
een uitnodiging om zich op te geven voor een bezoek van een vrijwilliger.
Tijdens het bezoek van deze vrijwilliger wordt er gesproken over diverse onderwerpen 
die te aan de orde zijn bij het ouder worden en zelfstandig blijven. En waar deze hulp, 
indien nodig, kan worden verkregen. De vrijwilligers worden geschoold in het geven 
van informatie op het  gebied van welzijn, wonen en zorg. 
Wij bieden onze vrijwilligers: Informatie / trainingsbijeenkomsten, begeleiding door de 
welzijnsadviseur, vrijwilligersovereenkomst met verzekering, reiskostenvergoeding. 
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met één van de welzijnsadviseurs, zie 
bovenaan de rubriek.

Dag van de Ouderen
De diverse lokale welzijnsstichtingen van de SSWB (Stichting Samenwerken Welzijn 
Bronckhorst) in Bronckhorst willen deze dag graag gezamenlijk vieren met alle 55+ ers 
van de gemeente Bronckhorst.
Komt u ook? Vrijdag 8 november bent u van harte welkom in: Ellens Restaurant en 
zalen, Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem, tel. 0314-623253, 
info@ellensrestaurant.nl
Aanvang 14.00 uur. Wij bieden u een gezellige middag tot 16.30 uur aan, in samen-
werking met Ellen, cabaretier en liedjesmaker Ben Beijer en Puur Natuur (Hengelo). 
Laat u verrassen, geef u op en kom. Wij vragen u een kleine bijdrage van € 2,50 bij 
binnenkomst.

U kunt zich opgeven tot 1 november a.s. bij uw welzijnsadviseur:
Zelhem, Paul Tiggeloven:   0314 - 622074 
Hengelo, Ans Vermeulen:    0575 - 465281 
Drempt, Hummelo & Keppel, Esther Staal: 0314 - 380232
Steenderen, Ineke Bijsterbosch:  0575 - 450029
Vorden, Wilma Berns:   0575 - 553405

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tot en met 
donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel 
Tel. 0314-380232.
Bereikbaar kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, 
donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.
Esther Staal, welzijnsadviseur
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 
tot 10.00 uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mobiel 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag 

en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak. 
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden 
Tel. 0575-553405. Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

Inloopspreekuur Oranjehof, ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.

Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.

Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl
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van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

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

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

Maandaanbieding OKTOBER
OKTOBER WOONMAAND

 25% KORTING
op o.a. vouwgordijnen,

rolgordijnen, jaloezieën, etc.*
* Vraag naar de voorwaarden.

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

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

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

www.spannevogel.nl

Zelhem en Hummelo. Niet gemeld werd dat ook in Steenderen 
die mogelijkheid bestaat. En wel bij Woon en activiteitencentrum 
De Bongerd. Het gebruik is gratis. Wel even reserveren via 451004. 
Iedereen kan deze rolstoelen lenen, jong en oud, het maakt niet uit.

Modeshow
De najaarsmodeshow van Lancomode is op dinsdag 22 oktober en 
begint om 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom voor koffie/thee 
met koek en om de nieuwe mode te bekijken.

Schoenverkoop
Op dinsdag 5 november kunt u weer terecht voor een paar mooie 
schoenen. Firma Hoetink komt dan weer met schoenen. Wie weet is 
er iets voor u bij.

Eigen bijdrage activiteiten
Onlangs is de eigen bijdrage voor deelname aan de activiteiten van 
Welzijn Steenderen sterk verhoogd. De activiteitenleiders hebben 

dit met de deelnemers besproken. Graag willen we nog eens in het 
algemeen uitleggen waarom deze verhoging nodig is. Alle lokale 
welzijnsstichtingen hebben via de Stichting Samenwerken Welzijn 
Bronckhorst (SSWB) een subsidierelatie met de gemeente. Zij krijgen 
een bedrag voor het welzijnswerk. Om mensen te ondersteunen, 
voorlichting te geven, vrijwilligers te werven en te begeleiden voor 
het ondersteunen van inwoners die dit nodig hebben en voor het 
organiseren van ontmoetingsactiviteiten. Hiervoor worden kosten 
gemaakt: huur van de ruimtes, kantoorkosten, materialen voor 
de activiteiten, cursussen, onkostenvergoedingen, attenties voor 
vrijwilligers enzovoorts. Ook worden er beroepskrachten van 
betaald, bijvoorbeeld voor het Meer Bewegen voor Ouderen. Alles 
wordt duurder, zo ook de hiervoor genoemde kosten. De subsidie 
wordt echter niet steeds gelijkelijk verhoogd. En uiteindelijk moet 
het wel mogelijk zijn alles te betalen. Onze hulp en ondersteuning 
blijft gratis. Door het betalen van een eigen bijdrage voor de 
activiteiten kunnen we alle diensten en activiteiten voor iedereen in 
stand houden. De laatste keer dat wij deze bijdrage hebben verhoogd 

is al enkele jaren geleden. Mocht het voorkomen dat iemand
deze vergoeding niet kan betalen, dan gaan we overleggen hoe te
doen. Want het blijft belangrijk om zo lang mogelijk buitenshuis
activiteiten te ondernemen en mensen te ontmoeten.

En verder ….
… is er kaarten in De Bongerd op woensdag 9 oktober om 19.30 uur,
organiseert de Hervormde Vrijwilligers Dienst een gezellige middag
in Het Anker op 12 oktober, heeft de ANBO een ledenmiddag op de 16e
en is er Bingo op dezelfde dag om 19.30 uur. De Zonnebloem houdt
op 19 oktober de jaarlijkse Zonnemiddag en de ANBO organiseert een
herfsttintentocht op de 23e. De streekproductenmarkt bij Groente en
Fruitboerderij Garritsen in Toldijk is dit jaar op 3 november en kunt
u op 9 november naar Vleesboerderij Garritsen voor de slachtvisite.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen via de contactgegevens die
genoemd zijn in de kop van deze berichten. www.welzijnsteenderen.nl

Zaterdag
12 oktober

Bokbier
avond

met 
Underkoffer

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

 Opruimingsdag 
      hobbyartikelen

- Dekoratief Marian -
Ringweg 30a, 7156 SH Beltrum

tel: 0544 - 464164

zaterdag 
12 oktober a.s. van 9.00 - 12.00 uur

Hairstyling Ilse Back in business!
 

Actie maanden Oktober en November!

Dames/Heren knippen voor maar € 16,-
GRATIS* highlights bij een volledige kleuring.

En voor de kinderen altijd een vaste knipprijs
van € 12,50 t/m 12 jaar.

Voor meer info en prijzen: 
www.hairstylingilse.com of bel: 06-39183965 Tolweg 1, Hengelo

                        Ruurloseweg 45a  VORDEN
         Tel. 0575-551217 www.weulenkranenbarg.nl

GOLFPLATEN uit voorraad
* gegalvaniseerde golfplaten div. afme ngen
* onduline golfplaat 200x90, 3 kleuren
* plas c golfplaten diverse maten
* asbestvrije golfplaten diverse maten
* daksingles groen, rood of zwart € 26,=/3m2
* weidepalen, vierkante palen en rondhout
* bestra ng div. pa jen v.a. € 9,95 / m2

10 % KORTING
blok en, tuinhuizen en overkappingen
o.a. Hillhout, Woodvision, Outdoor living

Grote voorraad, snelle levering !

WEULEN KRANENBARG TUIN EN ERF
Hét adres voor uw complete tuininric ng

meer dan 10.000 m2 tuinplezier op één plek !

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

  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

53ste Herfstkleurenwandeltocht
op 19 en 20 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

(bromfiets)Rijbewijs A M

Praktijk voor de Chinese Geneeskunde
 
 Shiatsu massage/Therapie
 Shiatsu is een vorm van drukpuntmassage, waar-

mee de algehele circulatie wordt gestimuleerd 
en een betere doorbloeding en lichaamsenergie 
bevorderd wordt.

Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van Acupressuurpunten, 
(drukpunten) zodat blokkades, stagnaties oplossen. Waardoor 
een gevoel van rust en ontspanning ontstaat, tevens een gunstig 
effect op slaapstoornissen.

Shiatsu werkt bij allerlei klachten o.a.:
Migraine
Darmklachten
Schouder/Nek/Rugklachten
Stressklachten
Slaapstoornissen
Spijsverteringsproblemen enz.

Aangesloten bij RBNG en Zhong zodat behandelingen 
grotendeels vergoed worden door Zorgverzekeraar.

Voor info of behandeling op afspraak: Jet Scholtz-Hartman
  Ruurloseweg 95  Vorden
  Tel. 0575-556500



Op de locatie van 7 ha worden diverse 
werkgebieden ingericht, zoals de am-
bachtelijke houtwerkplaats, de klein-
schalige natuurcamping en Bed & 
Breakfast, het kunstatelier, de biolo-
gische tuinen, het bosperceel, de ver-
zorging van dieren en het huishou-
den. Sinds de lente vinden er in het 
kader van dagbesteding al opruim- en 
onderhoudswerkzaamheden plaats 
op het erf, zijn er meubels gereno-
veerd en in feestelijke kleuren ge-
verfd en wordt er brandhout gezaagd 
voor de winter. Ook is er samen fruit 
geplukt en heerlijk vers Luscinia-sap 
geperst. Tijdens de werkzaamheden 
op het terrein is het contact tussen de 
toekomstige bewoners, de camping-
gasten en andere bezoekers van grote 
meerwaarde. Wederzijds kunnen ze 
iets voor elkaar betekenen en genie-
ten van gezellige contactmomenten. 

Er ontstaan ook veel leuke ideeën 
voor de toekomst. Zo dromen de
toekomstige bewoners van een grote
bakfiets waarmee ze in de ochtend de
warme broodjes naar de campinggas-
ten kunnen brengen! 
De komende jaren wordt het terrein
samen ingericht en verder ontwik-
kelt tot een prettige en veilige woon-
en werkplek voor in totaal 8 (jong)vol-
wassenen met een zorgvraag. Hierin
kan ieder zijn eigen creativiteit en 
vaardigheden inbrengen en verder
scholen. Naast de gezamenlijke ac-
tiviteiten, heeft elke bewoner zijn 
eigen zelfstandige woonplek. Heb je
interesse om bij woonerf Luscinia te
komen wonen en werken? Of ken
je een andere geschikte kandidaat?
Reageer snel via de contactpagina op
www.woonerf-luscinia.nl of neem 
contact op met 
Marianne en Leo van der Westen, 
Tel. 06-23736014 / 0575-523671 of 
info@woonerf-luscinia.nl

INFOTORIAL

Woonerf Luscinia gaat van 
start met de eerste bewoners
Hengelo - De initiatiefnemers en 
eerste bewoners van het klein-
schalige woon-zorginitaitief 
‘woonerf Luscinia’ staan te po-
pelen om van start te gaan op de 
locatie aan de Lankhorsterstraat 
in Hengelo (Gld). Onder professio-
nele begeleiding zijn de (jong)vol-
wassen met een beperking, al be-
gonnen aan het klus- en opknap-
werk in het woonhuis. Er wordt 
geverfd en getimmerd en de toe-
komstige bewoners maken plan-
nen voor de inrichting van hun 
kamers. Binnen enkele weken 
hopen zij hun intrek te nemen in 
de voormalige boerderij en van 
hun eigen appartement een fijne 
nieuwe thuisbasis maken. Om 
dat mogelijk te maken zoeken ze 
nog één mede bewoner. Wie wil 
er bij woonerf Luscinia komen 
wonen en werken?

Stoelen verven voor de gemeenschappelijke
woonkeuken.

Aan De Voorde Staete 
staan ongeveer veertien woningen 
leeg aan dit deel van De Delle, waar-
van sommige al heel lang. Dat is voor 
omwonenden niet prettig en kan vra-
gen oproepen. Sensire gaat bij de ver-
huizing van de bewoners heel zorg-
vuldig te werk. Dat kost nogal wat 
organisatie en tijd. Daarom is de ver-
huisdatum vooruit geschoven. Leeg-
stand kost geld en daarom is bij het 
begin van het project al rekening ge-
houden met dit soort kosten. Tussen 
oktober en december worden de eer-
ste bewoners uit het verzorgingshuis 
verhuisd naar De Delle. De bewoners 
die achterblijven verhuizen in 2014 
naar de nieuwe woningen die op het 
achterterrein worden gebouwd.

De dagopvang aan de Delle 6 krijgt 
een nieuwe plek. Eerst zou de nieuwe 
dagopvang bij de nieuwe zaal komen, 
maar het blijkt heel prettig te zijn om 
gebruik te maken van een gewone 
woning, zoals nu het geval is. Ook is 
het financieel beter om een bestaande 
woning in te richten als dagopvang, 
want er hoeft dan minder geld uit-
gegeven te worden aan nieuwbouw. 
ProWonen is in overleg met Sensire 
welk appartement aan De Delle hier 
het meest geschikt voor is. De oudere 
appartementen van de Voorde Staete 
aan De Delle krijgen onderhoud.

Er wordt geschilderd, de dakgoten 
worden vervangen en de dakbedek-
king van de bergingen wordt ver-
nieuwd. Ook moet de overkapping 
van de galerij worden vervangen. 
Men wil al deze werkzaamheden in 
2014 samenvoegen en de woningen 
meteen verfraaien. Om mooi aan te 
sluiten bij de nieuwere woningen, 
worden de gevels aangepast. Deze 
werkzaamheden vinden dus vooral 
aan de buitenkant plaats. Maar ook 
in de woningen gaat men aan de slag. 
De deuren tussen de slaapkamer en 
badkamer worden waar nodig ver-
breed, want sommige zijn nu te smal 
voor mensen met een rollator of 
rolstoel. Bij woningen die leeg staan 
wordt dat dit jaar nog gedaan. De 
nieuwe bewoners hebben dan geen 
last van de werkzaamheden. Omwo-
nenden kunnen wel lawaai horen 
door onder andere zaagwerkzaamhe-
den. De mensen die er nu nog wonen, 
worden van tevoren persoonlijk bij-
gepraat.

Enkele woningen van De Voorde 
Staete hebben op de begane grond 
nog een eigen tuintje. De bewoners 
hoeven de tuin binnenkort niet meer 
zelf te onderhouden. Er is met hen 
afgesproken dat de tuinen worden 
betrokken bij de hele parkinrichting. 
Een deel van de planten wordt al weg-
gehaald bij het aanleggen van nieuwe 
leidingen en het bouwrijp maken van 
het achterterrein aan de Pastorieweg. 
De plannen voor de ontmoetings-
ruimte krijgen steeds meer vorm. Het 
eerdere plan bleek erg duur te zijn. 
Het nieuwe plan is net zo goed, maar 
kost een stuk minder. De Welstands-
commissie van de gemeente Bronck-
horst moet het plan nog goedkeu-
ren, maar daar heeft men een goed 
gevoel over. Eind dit jaar hoopt men 
de bouwvergunning aan te vragen, 
zodat in de eerste helft van 2014 kan 
worden begonnen!
Op het achter terrein aan de Pastorie-
weg worden twaalf laagbouw wonin-
gen gebouwd. Eerst wordt hier het 
riool aangelegd. Dit gebeurt vanaf 30 
september. Tussen 14 en 25 oktober 
worden de hoofdleidingen voor gas, 
water, elektra, telefonie, televisie en 
glasvezel aangelegd.

Ontwikkelingen op de Wehme
Vorden - Sensire Pro Wonen be-
gint binnenkort met de werk-
zaamheden op het achterterrein 
aan de Pastorieweg. De PG-wo-
ningen aan De Delle zijn onder-
tussen al een half jaar bewoond. 
Deze vleugel heeft de naam ‘De 
Hackforterhof’ gekregen. Het is 
een verwijzing naar de Baron van 
Hackfort van het gelijknamig 
kasteel in Vorden. De weiden 
rond De Wehme behoorden vroe-
ger tot het landgoed van deze 
baron en zijn geschonken aan de 
Vereniging Natuurmonumenten.

Door de graafwerkzaamheden wor-
den de invalidenparkeerplaatsen op 
het achter terrein verplaatst naar het 
binnenterrein (nabij de volière). De 
betrokken autobezitters zijn hierover 
geïnformeerd. Na het graafwerk wor-
den aan de Pastorieweg op het achter 
terrein eerst zogenaamde bouwstra-
ten aangelegd. In oktober of novem-
ber start de aannemer hier met de 
echte bouwwerkzaamheden.

Glasvezel
Tussen 14 en 25 oktober krijgen ook 
alle bestaande appartementen aan 
De Delle glasvezel tot in de meterkast 
van de woning. Deze voorziening 
wordt voor de bewoners kosteloos 
aangebracht. Zo hebben alle huidige 
en toekomstige bewoners de moge-
lijkheid om te kiezen uit diverse aan-
bieders voor TV, telefoon en internet.
Om het glasvezel aan te brengen, 
moeten de monteurs van Reggefi-
ber bij alle deze woningen ook in de 
woningen bij de meterkast aan het 
werk. Aan de zijde van de Nieuwstad 
worden dezelfde woningen als aan 
de Pastorieweg gebouwd, in twee 
blokken van drie. Hiervoor moet een 

afwijking op het bestemmingsplan 
worden aangevraagd, omdat de gren-
zen van het nu toegestane bouwvlak 
verlegd moeten worden. De vergun-
ningen worden dit najaar aange-
vraagd. Men wil eind 2014 beginnen 
met de bouw om de woningen in 
2015 op te leveren.

Om de bouw van de zes woningen 
aan de voorzijde mogelijk te maken, 
wordt in 2014 het verzorgingshuis 
met de huidige zaal en appartemen-
ten aan De Delle 2 tot en met 14 ge-
sloopt. Voordat er gesloopt wordt, 
moet de nieuwe ontmoetingsruimte 
helemaal klaar zijn en de laatste be-
woners een nieuwe woning hebben. 
De plannen voor de inrichting van 
het park rond de Wehme krijgen 
steeds meer vorm. Eerst zijn de we-
gen, kabels, leidingen en riolering in 
kaart gebracht. Nu wordt de laatste 
hand gelegd aan een beplantingsplan. 
Met de aanleg van planten, wandelpa-
den, banken en een nieuwe plek voor 
het ‘Wehmepoortje’ wordt het een 
prachtig park! Indien er nog vragen 
zijn, kan met de volgende personen 
contact worden opgenomen:

Algemene vragen over de ontwikkeling
Hendrik Mulder, ProWonen: (0545) 28 51 22 hendrik.mulder@prowonen.nl
Johan Meijer, Sensire: (06) 102 698 32 j.meijer@sensire.nl

Vragen over bewonersbegeleiding bij bouwwerkzaamheden
Marjan Schoenmaker, ProWonen: (0545) 28 50 95 
marjan.schoenmaker@prowonen.nl

Vragen over zorg, dienstverlening en verhuizing van bewoners 
verzorgingshuis
Lisette Engelsman, Sensire: (06) 208 669 99 l.engelsman@sensire.nl

Vragen over de uitvoering werkzaamheden Pastorieweg
Jan Lansink, ProWonen: (0545) 28 51 04 jan.lansink@prowonen.nl

Vragen over de uitvoering werkzaamheden opknapbeurt oudere 
woningen De Delle
Arno Koonstra, ProWonen: (0545) 28 51 07 arno.koonstra@prowonen.nl

Data op een rij
We vatten de belangrijkste data nog even voor u samen:

Vanaf 30 september 2013

Oktober tot en met december 2013

Vanaf 14 oktober 2013

Eind oktober/begin november 2013

Eind november 2013

Eind 2013

Begin 2014

Voorjaar/zomer 2014

Zomer/najaar 2014

(mits bouwvergunning vertrekt)

2015

In totaal genoten ruim 400 leerlingen 
van groep 5, 6, 7, en 8 van 5 basis-
scholen in Vorden, Kranenburg en 
Wichmond van deze grote show. 

In de bibliotheek wordt op woensdag-
middag 9 oktober nog drie keer met 

behulp van een vertelkastje het ver-
haal van ‘De wedstrijd van Schildpad
en de Haas’ voorgelezen. Verder kun-
nen de kinderen meedoen aan een
boeken- zoekspel, zijn er kleurplaten
en kan men meedoen aan een spel op
internet: ‘Ontcijfer het codewoord’.

Kinderboekenweek 
bibliotheek Vorden
Vorden - De Kinderboekenweek in de Vordense bibliotheek is dit jaar
tot en met 13 oktober. Het thema: ‘Klaar voor de start’, begon donder-
dagmiddag 3 oktober. Boekhandel BRUNA, de Vordense bibliotheek
en Cultuurfonds Vorden organiseerden samen een Kinderboeken-
weekvoorstelling: ‘De grote Mees Kees show’ van Theatergroep MOEX

Gelukkig heeft het bestuur een mooi 
vervangend programma kunnen 
vinden. De heer Ben Godtschalk uit 
Vorden zal een lezing houden over 
een boeiende wereld die wij aan land 
nauwelijks kennen, namelijk de gro-
te werken midden op zee: het Rem-
eiland, plaatsen en slopen van boorei-
landen, het bergen van scheepswrak-
ken, reparatie van een platform in de 
Golf van Mexico, het leggen van pijp-
leidingen op zee en ga zo maar door. 
Samengevat: de Off-shore industrie.

Ben Godtschalk was jarenlang gezag-
voerder op grote en kleine construc-
tieschepen, waar hij mooie verhalen
over kan vertellen. 
Over wat hij meemaakte in zijn rol-
len als kapitein, natuurlijk als gezag-
voerder van het schip, maar ook als
hulpofficier van justitie, als ambte-
naar van de burgerlijke stand en als
sociaal werker. 
Wat wil je ook, op een schip waar
zo’n 750 bemanningsleden aan boord
zijn van nationaliteiten over de hele
wereld. 

De lezing wordt begeleid door prach-
tige beelden. Om 14.00 uur in Het 
Stampertje

En de middag met dokter Sterringa?
Die houdt u nog tegoed!

Programma Anbo-middag 
25 oktober gewijzigd
Vorden - De eerstvolgende ANBO-
bijeenkomst is op vrijdagmid-
dag 25 oktober 2013. Op het pro-
gramma stond een voordracht 
van Vordens oud-huisarts dokter 
Sterringa. Helaas is de heer Ster-
ringa onverwacht verhinderd.

Dan zullen Anita Pierik en Edith 
Harmsen vertellen over hun project 

in Oeganda waar zij een aantal weken
in een ziekenhuis hebben gewerkt.

Oecumenische Vrouwengroep 
Vierakker- Wichmond
Wichmond - De Oecumenische Vrouwengroep Vierakker - Wichmond
houdt woensdagavond 16 oktober om 19.30 uur voor leden en andere
belangstellenden een bijeenkomst in gebouw Withmundi .



Zondag 6 oktober was er een interna-
tionale wedstrijd in Udica Prostne – 
Slowakije. Dit was een razendsnelle 
wedstrijd. De renners stoven met een 

snelheid van tegen de 30 kilometer
per uur over de omloop, je moest 
vanaf het begin goed voorin zitten
anders was het onmogelijk een gat
dicht te rijden met deze snelheid.
De winnaar was dezelfde als de dag 
ervoor: Ondrej Bambula, maar dit-
maal had hij aan zijn rechtzijde op
het podium de renner uit Vorden
staan: Thijs van Amerongen, rijdend
voor team AA-drinks en lid van RTV
Wichmond-Vierakker, behaalde een
verdiende podiumplek met zijn twee-
de plaats. Dit schept verwachtingen
voor de rest van het veldrijseizoen.

Veelbelovende seizoenstart 
Thijs van Amerongen
Vorden - Thijs van Amerongen 
heeft afgelopen weekend twee 
veldrijwedstrijden gereden; op 
zaterdag 5 oktober was er een 
wedstrijd in Kutna Hora in de 
Bohemen-Tsjechie. Dit was een 
internationale crosswedstrijd 
die meetelt voor de UCI-ranking. 
Winnaar van de wedstrijd werd 
Ondrej Bambula en Thijs finishte 
op een knappe zesde plaats.

De wedstrijd was nog maar koud be-
gonnen of keeper Henry Vreeman 
kon al vissen. Epse dat de aftrap had 
genomen kwam direct door op rechts 
en schoof de bal voor bij de tweede 
paal. Daar stond de spits klaar om 
de bal binnen te glijden, 0-1 na nog 
geen halve minuut spelen. Na de 
eerste minuut was Sociï wakker en 
speelde het bij vlagen geweldig voet-
bal. Met name Kevin Esselink was 
onhoudbaar voor de verdediging. Na 
een kwartier spelen leverde dit de dik 
verdiende gelijkmaker op. Bouke van 
Dijk pakte op rechts een afvallende 
bal attent op en schoof deze vanaf 
de achterlijn voor de goal. Daar was 
het een koud kunstje voor Maarten 
Rensink om de bal binnen te schui-
ven; 1-1. Een minuut later was het 
Raymon Golstein die een bekeken 
schot op de kruising loste, maar de 
keeper zat er uitstekend bij. Weer 
wat later stelde Sociï dan eindelijk 
orde op zaken, ditmaal was het Kevin 
Esselink die de achterlijn haalde en 
Bouke van Dijk in stelling bracht; 2-1. 
In het vervolg van de eerste helft was 
Sociï stukken beter dan Epse, maar 
het verzuimde om dat in de score 
uit te drukken. Golstein vuurde nog-
maals gevaarlijk, maar ditmaal op de 

lat. Op uitstekend voetbal na, mocht 
Sociï zich enkel verwijten dat de sco-
re niet hoger uitviel. Mede daardoor 
kon Epse in de laatste minuut voor 
rust op gelijke hoogte komen uit een 
corner. Bij de tweede paal had men 
de bal voor het intikken; 2-2.

Feitelijk stond Sociï in de tweede helft 
niets anders te doen dan het vertoon-
de spel voort zetten. Dit lukte aanvan-
kelijk goed, Gert-Jan Loman gaf vanaf 
rechts voor op Esselink die de bal net-
jes binnentikte; 3-2. Ook toen was het 
aan Sociï om verder uit te lopen. Toch 
kwam Epse terug, in de 55e minuut 
werd een afgeslagen corner opnieuw 
voorgetrokken, waarop de spits bij 
de tweede paal de bal voor het intik-
ken had; 3-3. Na een uur leek Sociï 
wederom op voorsprong te komen, 
maar Dubaern Besseling stond bij het 
intikken kennelijk buitenspel. In de 
66e minuut liet Sociï zich vervolgens 
piepelen, een Epse-speler mocht zo de 
zestien binnendribbelen waarop een 
medespeler in stelling werd gebracht; 
3-4. Daarna zakte Sociï ver weg, de 
passes kwamen niet meer aan en 
veel te snel werd de diepte gezocht. 
Helaas kwam Sociï er dus niet meer 
aan te pas. Een gelijkspel was zeker 

verdiend geweest, maar ditmaal won 
de gelukkigste.

Voor nu is het uithuilen en opnieuw 
beginnen. Aanstaande zondag moet 
Sociï op pad voor de uitwedstrijd 
tegen Wolfersveen. De aftrap is om 
14.30 uur in het beruchte en immer 
winderige “Stadion de stikke bocht”.

Uitslagen zaterdag 5 oktober
Gorssel E3 – Sociï E1; 2-10
Sociï E2 – SJO Cupa-Wilp E3; (uitge-
steld)
Sociï F1 – SC Doesburg F3; 13-1

Uitslagen zondag 6 oktober
Sociï 1 – Epse 1;
Pax 4 – Sociï 2; 4-1
Be Quick Z. 4 – Sociï 3; 4-3
Sociï 4 – Keijenburgse Boys 5; 2-1
Sociï 5 – EGVV 3; 1-4
FC Zutphen VR 1 – Sociï VR1; 0-0

Programma zaterdag 12 oktober
Sociï D1 – v.v. Dieren D5
Sociï E1 – FC Zutphen E7
Brummen E6 – Sociï E2
HC’03 – Sociï F1

Programma zondag 13 oktober
Wolfersveen 1 – Sociï 1
Sociï 2 – Warnsveldse Boys 4
Sociï 3 – Veluwezoom 5
Vorden 5 – Sociï 4
Ruurlo 5 – Sociï 5
Sociï VR1 – Ruurlo VR1

Sociï verzuimt initiatief te pakken, 
geeft het uiteindelijk uit handen
Wichmond - Sociï moest zondag aantreden tegen een oude bekende, 
Epse. Deze ploeg maakte twee seizoenen terug de titelstrijd mede 
spannend. Op voorhand een geduchte tegenstander dus, alhoewel Ep-
se vooralsnog wisselvallig draait. Sociï lijkt op stoom te komen, een 
mooie pot op het programma dus.

De beginfase was overduidelijk voor 
Vorden 1. De coaching van trainer 
Michel Feukking liet aan duidelijk-
heid niet te wensen over, want het 
was constant ‘naar voren, druk hou-
den, aansluiten en diep zoeken’ wat 
de klok sloeg. Vorden was in alle op-
zichten de betere ploeg en bij vlagen 
wist de achterhoede van Ruurlo niet 
waar zij het zoeken moesten. 
Toch kwam de 0-1 geheel tegen 
de verhouding op het scorebord te 
staan, toen Ruurlo via Buunk een 
keurige aanval heel beheerst afrond-
de. Maar de buurtclub kon maar twee 
minuten genieten van de voorsprong, 
want in de eerste de beste tegenaan-
val kwam Vorden weer dreigend in 
de zestien meter en nu was het Roy 
Bóhmer die vanaf dertien meter be-
heerst via de binnenkant van de paal 
de 1-1 liet aantekenen. 
Vorden 1 ging op dezelfde voet ver-
der en wilde perse een voorsprong 
en vooral aan de rechterkant was 
het constant dreigend met de uit-
blinkende Bart Stokman, de zeer leep 
spelende en constant makkelijk weg-
draaiende Sam Abbink en de niet te 
houden en enorm beweeglijke Daan 
Horstman. Maar wie in de voorhoede 
ook enorm opviel was de als een vol-
wassen kerel spelende Gijs van der 
Veen. Vorig jaar had hij al zijn de-
buut gemaakt met zijn zestien jaar 
en nu op zijn zeventiende jaar en nog 
steeds eerstejaars A-junior stond hij 
wederom in de basis vanwege een 
blessure van Frank Hiddink. Gijs van 
der Veen was steeds aanspeelbaar, 

won vele duels van het ervaren duo 
Schoppers/Sprukkelhorst en was vlak 
voor rust ook degene die aan de rech-
terkant de bal prima voorzette. Daan 
Horstman kwam goed voor de man 
en met een half-volley tikte hij de bal 
binnen: 2-1.

Wie had gedacht dat de tweede helft 
een kopie zou worden van de eerste, 
die kwam bedrogen uit want het was 
Ruurlo dat zeer sterk uit de startblok-
ken kwam. Wouter Schouten nam de 
plek van linksbuiten in van de matig 
spelende Jansen en met zijn komst 
veranderde de spelstijl van Ruurlo. 
Eindelijk hadden zij een aanspeel- 
en rustpunt gevonden en durfde de 
ploeg tien á vijftien meter meer voor-
uit te spelen. Hoe meer de wedstrijd 
vorderde, ging de sterke stopper 
Marnix Schoppers ook nog eens mee 
naar voren. Uit één van de luchtdu-
els kwam dan ook de beste kans voor 

Ruurlo, maar Buunk schoot de bal 
net over toen hij zeer onverwachts 
het leder voor zijn voeten kreeg na-
dat Schoppers en doelman Verstege 
een flink luchtduel uitvochten.
Vlak voor tijd, toen Rick Schröer, 
Niels Siemerink en Michael Vet al een 
tijdje waren ingevallen, was het Eric 
Oldenhave die uit een prachtige vrije 
trap de stand op 3-1 bracht.

Vorden 35+ wordt gesponsord 
door LMB en Ard Kettelerij
De voetbalvereniging Vorden speelt 
dit seizoen met twee teams 35+. Deze 
vrijdagavondcompetitie (één keer per 
maand) is een nieuw initiatief van 
de KNVB en leeft bij v.v. Vorden ook 
enorm. Het eerste 35+ team heeft vo-
rige week nieuwe shirts ontvangen 
en ging bij de sponsor LMB op de fo-
to. Deze firma heeft samen met Ard 
Kettelerij een wielslot op de markt 
gebracht voor zitmaaiers.

Vorden 1 wint streekderby van 
Ruurlo
Vorden - De eindstand van 3-1 
lijkt op een duidelijke overwin-
ning, maar het feit dat het derde 
doelpunt pas in de laatste minuut 
werd gescoord, geeft aan dat het 
een echte wedstrijd was waarin 
uiteindelijk Vorden 1 haar derde 
thuiswedstrijd in winst omzette.

In de derde minuut gaf Els Berenpas 
een assist aan Kim Heuvelink die 
vervolgens de bal in het net wist te 
plaatsen. Ratti bleef haar eigen spel 
spelen en in de 27ste minuut gaf Es-
ther Menkveld een mooie steekpass 
op Lianne ten Have. Lianne kwam 
oog in oog te staan met de keeper 
maar bleef geconcentreerd waardoor 
ze de bal rustig onderin de hoek 
schoot.  In de 41ste minuut was het 
weer raak. Door een assist van Els 
Berenpas scoorde Marieke Tuinman. 
In de 45ste minuut werd er 20 meter 
schuin voor het doel een vrije trap 
meegegeven. Deze werd perfect be-

nut door Kim Heuvelink door de bal
links in de kruising te schieten, rust-
stand:  4-0.
Ook na de rust begon Ratti weer 
sterk, in de 46ste minuut wist Li-
anne ten Have de bal onder de lat te
schuiven. Dit doelpunt werd helaas
afgekeurd door het zogenaamde bui-
tenspel van Marieke Tuinman. Dit
werd gauw goed gemaakt in de 48ste
minuut door Marieke Tuinman die 
scoorde uit een steekpass van Han-
neke Nijenhuis.  
Met nog ruim 35 minuten te gaan
verzwakte Ratti. Kansen werden niet
benut en het spel wat in de eerste
helft werd gespeeld was ver te zoe-
ken. Hierdoor kwam Vaassen meer
aan de bal, maar de achterhoede
stond nog wel scherp. In de 88ste mi-
nuut wist Vaassen toch nog te scoren,
eindstand: 5-1.  Aankomende zondag
13 oktober uit tegen Brummen vr1.

Dames Ratti pakken weder-
om 3 punten
Kranenburg - Op de zonnige zon-
dagmiddag was het doel van Ratti 
om weer 3 punten binnen te ha-
len. Tegen de nog niet bekende 
club Vaassen startte Ratti sterk 
aan het spel, dit resulteerde al 
gauw in een voorsprong.

In de eerste set werd er voluit geser-
veerd vanaf Vordense kant. Eerst ging 
het nog gelijk op, maar aan het einde 
van de set werd er door de dames 
van Dash dames 1 volop gescoord. 
Met name hard geslagen ballen van 
Debbie van der Vlekkert hielpen de 
Vordense volleybalsters aan de winst 
in de eerste set. Met 25-18 konden de 
dames aan de tweede set beginnen.
Net als in de eerste set gingen de da-
mes van Dash sterk van start. Door 
een goede servicedruk van Vordense 
kant en knap verdedigend werk van 
libero Mandy Nijbroek, kon er veel 
worden gescoord. Mede door de goe-

de spelverdeling en mooi geslagen
ballen van Maike van Mourik, ging 
de tweede set met maar liefst 25-10
maar Dash.
Aangekomen bij de derde set moest 
het niveau vast worden gehouden. De
Vordense dames gingen weer veelbe-
lovend van start. Ook nieuwkomer
Lidwien Keizer, sloeg er een paar
mooie punten in. Aan het einde van
de set maakte de dames van Dash het
nog even spannend. Toch ging de set
met 25-20 naar Dash. Hierdoor was
Dash zeker van de winst in de eerste
thuiswedstrijd.
Tijdens de vierde set liep het minder
aan de kant van de Vordense dames.
Alles wat in de sets daarvoor lukte,
mislukte in de laatste set. Helaas
konden de punten niet worden afge-
maakt en moest Dash de winst in de
vierde set afstaan aan Ormi uit Epe.
Toch is de eerste winst in eigen huis
een feit voor de dames van Dash. 

Op 12 oktober aanstaande spelen de
dames van Dash tegen Twente ‘05
in Enschede. Hopelijk zetten de vol-
leybalsters daar ook weer een mooie
wedstrijd neer en vermaken ze het 
publiek met mooi spel.

Dash op dreef in eigen hal
Vorden - Voor de Vordense da-
mes begon het seizoen met 2 uit-
wedstrijden. Eindelijk was het op  
5 oktober tijd om in sporthal ‘t 
Jebbink te laten zien wat de da-
mes waard zijn. Dit keer tegen 
Ormi uit Epe. Na een teleurstel-
lende uitslag tegen Orion, waren 
de dames tot op het bot gebrand 
een mooie pot volleybal te laten 
zien. De thuishal was weer goed 
gevuld met enthousiast publiek, 
waaronder Henko van hoofd-
sponsor Visser Mode.

Er worden films gedraaid van film-
huisniveau. Aanvang is om 20.00 uur. 
Voor meer informatie over de films 
die de komende periode vertoond 

worden kan men terecht bij de bibli-
otheek d.reinders@bibliotheekwest-
achterhoek.nl

Filmavond Kulturhus
Vorden - Donderdag 17 oktober wordt in het Kulturhus gestart met
de maandelijkse filmavond.Na een succesvol vorig filmseizoen is er
besloten om dit seizoen tot en met april iedere derde donderdag van
de maand een filmavond te organiseren.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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De workshop ‘Talent-Vol’ wordt op 
vrijdag 1 november gegeven in het 
Ludgerusgebouw in Wichmond van 
9.15 tot 11.45 uur. Deze workshop 
geeft inzicht in jouw mogelijkheden 
en talenten.
De cursus ‘Ziel en Persoonlijkheid 
worden op drie ochtenden gegeven in 
het Vordense Kulturhus (maandag 4, 
11 en 18 november van 9.00 tot 11.45 
uur). Daarin leert men de verschil-
len kennen tussen Ziel en Persoon-

lijkheid vanuit de horoscoop en hoe
automatisch gedrag en patronen te
herkennen.. 
De cursus Karmische opvoeding en
kinderhoroscoop wordt gegeven vrij-
dag 8 en 22 november, 13 december
2013, 10 en 24 januari, 7 en 21 febru-
ari en 7 maart 2014 van 9 tot 11.45
uur. In 8 ochtenden wordt er geke-
ken naar welk rugzakje jouw kind
heeft meegenomen, welke begelei-
ding de kinderen van deze tijd nodig
hebben, met welke karmische aspec-
ten hebben we als ouder te maken en
hoe doe je dat eigenlijk; verantwoord
opvoeden?

Meer info:
www.liaouendag.nl

Cursussen Lia Ouëndag 

Kracht, inspiratie en 
 herkenning
Vorden/Wichmond - Lia Ouëndag 
geeft cursussen waarin men zich 
praktische en heldere inzichten 
verschaft. Binnenkort start ze 
met drie cursussen in Vorden en 
Wichmond.

Ook kunnen de ‘valkuilen’ via nume-
rologie zichtbaar worden gemaakt 
en kun je via het ‘bruggetal’ de ver-

binding met een ander in je leven 
duiden. Er is tijdens de workshop
gelegenheid om uzelf te laten dui-
den, als u dat wenst. Het is handig
om pen en papier mee te nemen om
zelf mee te kunnen nummeren. De
workshop vindt plaats op dinsdag 22
oktober van 19.30 – 21.30 uur in de
bibliotheek van Vorden. Inschrijven
is verplicht en kan in de bibliotheek
of via de website van de bibliotheek:
www.bibliotheekwestachterhoek.nl.

Workshop Numerologie: 
spelen met getallen
Vorden - Numeroloog Gerrit Jan-
sen zet u op uw nummer. Vanuit 
de numerologie kan men inzicht 
krijgen in wat het levensdoel is. 
De geboortedatum geeft de mis-
sie aan en de geboortenamen ge-
ven informatie over welke wijze 
je deze missie kunt uitvoeren.

Er zal van alles te koop zijn, zoals 

meubels, boeken, speelgoed, huis-
houdelijk allerlei enz. Verder verko-
pen we bloemen en heerlijke erw-
tensoep, warm om ter plekke op te 
eten en gekoeld om mee naar huis te 
nemen. Er zal een rad van avontuur 
draaien met allerlei leuke prijzen. 
Voor elk wat wils dus.

Rond de klok van half elf zal er een 
veiling plaatsvinden. Een aantal van 
de ontvangen goederen zal dan bij 
opbod verkocht worden. 
De opbrengst van deze dag gaat in z’n 
geheel naar de Gereformeerde kerk. 
De deuren gaan om 10.00 uur open 
en sluiten om 14.30 uur.

Gereformeerde kerk Vorden

Bazar/Rommelmarkt
Vorden - Op zaterdag 12 oktober. 
wordt er in het Achterhuus ach-
ter de Gereformeerde kerk aan 
de Zutphenseweg 13 in Vorden 
een bazar/rommelmarkt gehou-
den.

Je speelt minigolf in een waanzinnig 
decor en je bezoekt diverse wereld-
steden van Londen naar Parijs en 
tussendoor bezoek je New York ook 
nog even. De baan is uitgelicht door 
fluorescerende blacklights.

Het gaat natuurlijk om het plezier, 
maar eenmaal aan het spelen wil ie-
dereen uiteindelijk maar één ding: in
zo min mogelijk beurten het balletje
in de hole krijgen. Ben je tussen de 10
en 16 jaar oud geef je dan op voor 11
oktober via het volgende e-mailadres:
aspiranten_jonggelre@hotmail.com. 
De kosten bedragen 7,50 per persoon.
De activiteit is inclusief een patatje,
een snack en wat te drinken. Bij opga-
ve volgt meer informatie. Check ook
op facebook: ‘Aspiranten Jong Gelre
Vorden-Warnsveld’.

Seizoen aspiranten Jong Gelre Vorden- Warnsveld weer van start

De wereld rond in achttien holes
Vorden - De aspirantenafdeling 
Jong Gelre Vorden - Warnsveld 
houdt op vrijdag 18 oktober een 
‘Glow in the dark’, midgetgolf op 
een overdekte minigolfbaan. De 
18 holes zijn allemaal uitgevoerd 
in het Around The World effect.

Ze zijn gespecialiseerd in het aanleggen van nostalgisch 
straatwerk met strakke verhoogde elementen. Maar 
natuurlijk ook voor het aanleggen van tuinen, modern 
straatwerk, schuttingen, vijvers en pergola’s bent u bij 
hen aan het juiste adres. Bij de tuinaanleg wordt met zorg 
en veel nauwkeurigheid gewerkt. 
Het bedrijf gaat voor duurzaamheid en kwaliteit maar 
blijft wel betaalbaar. Aangezien het btw tarief op het ar-
beidsloon tot maart 2014 is verlaagd van 21% naar 6%, is 
het nu de tijd om de tuin aan te pakken. 
Voorbeelden van mogelijkheden zijn te zien aan de hand 
van foto’s via de website: www.hoveniersbedrijf-msche-
pers.nl

Renovatie 
Niet altijd hoeft een tuin geheel opnieuw aangelegd te 
worden om er nieuw leven in te blazen. Met een paar aan-
passingen kan een tuin er geheel anders uitzien. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld het hergroeperen van de beplan-
ting en/of het verwijderen of bijplanten hiervan. Eventu-
eel met een nieuw ingelegde bestrating, zodat het geheel 
er weer strak bijligt. Voor ieder budget is een oplossing te 
vinden om een tuin naar wens te creëren. 

Onderhoud 
Een najaarsbeurt, bladruimen en snoeien kan de klant 
geheel aan het bedrijf overlaten. Het is mogelijk bij het 
bedrijf een jaarcontract af te sluiten voor het onderhoud, 
dan is de tuin het gehele jaar in goede handen.

Decoratie 
Voor de volledige aankleding van de tuin is Hoveniers-
bedrijf M. Schepers het juiste adres. De tuin kan van alle 

gemakken worden voorzien met grote keuze uit tuinmeu-
belen, verlichting, bloembakken, tuinhuizen met bijvoor-
beeld daarin een sauna en/of een jacuzzi, beelden en ga zo 
maar door. 
Hoveniersbedrijf M. Schepers verzorgt voor u het totaal 
plaatje. 

Contact
Hoveniersbedrijf M. Schepers, Lochem. Tel: 0573-259704, 
www.hoveniersbedrijf-mschepers.nl

- Advertorial -

Hoveniersbedrijf M. Schepers 
voor het totaalplaatje van de tuin
Lochem - Voor ontwerp, aanleg, renovatie, onder-
houd en decoratie van de tuin voor zowel bedrij-
ven als particulieren. Hoveniersbedrijf M. Schepers 
ontwerpt met behulp van uw wensen en vragen een 
tuin en probeert van iedere tuin iets bijzonders te 
maken. Het bedrijf staat open voor nieuwe ideeën 
en denkt graag met de klant mee, om eigen fanta-
sieën uit te werken.

Gesteund door vrienden, vrijwilligers, 
organisaties en niet te vergeten de land-
eigenaren is het BlubberRun team weer 
gestart met de voorbereidingen van de 
BlubberRun 2013. 
De BlubberRun is nog leuker wanneer u 
samen loopt. De BlubberRun is bij uitstek 
geschikt voor een team van lopers, maar 
vanzelfsprekend kun je je ook als indivi-
du inschrijven. Er is altijd wel iemand die 
naast je loopt, met je mee puft of voor jou 
in de beek springt. dus je bent heus niet 
alleen in deze gezamenlijke ploetertocht. 
De BlubberRun laat je een gedeelte van 
de mooie Achterhoek zien. Je loopt door 
een gebied waar een normale hardloper 
of wandelaar nooit komt. Kijk op de web-
site voor een plattegrond. 

Nodig ook jouw vrienden uit om mee te 
doen aan de BlubberRun. Download de 
uitnodiging, stuur hem via de mail of 
print hem uit en deel ze uit. 
www.blubberrun.nl.

Zesde editie 
BlubberRun
Vorden - Ook in 2013 is het (weer) 
bikkelen door de kakelverse blub-
ber: ditmaal op zondag 27 oktober 
Je kunt je nu weer inschrijven! 1067 
deelnemers gingen je in 2012 al voor. 
Modder, drek, bagger, alles is inclu-
sief bij de BlubberRun. Een crossloop 
buiten de gebaande paden, dwars 
door weilanden en door akkers en 
sloten. Aan de bosrand, via smalle 
wildpaden en houtwallen, genieten 
van het uitzonderlijk mooie gebied 
bij Linde en Vorden. Op plekken 
waar anders zelfs nooit gelopen of 
gewandeld mag worden... en dat al-
lemaal voor KWF Kankerbestrijding. 
Durf jij het aan?

Marjan is Margrietcolumniste en 
schrijfster. Al acht jaar verschijnt er 
wekelijks een column in Margriet 
over de drie puberdochters en al 17 
jaar zijn de verhalen te volgen van de 
feuilleton ‘Sanne’.  In 1994 verscheen 
haar boek “Ze is de vioolmuziek ver-
geten”. Een boek waarin zij afscheid 
neemt van haar moeder die leed aan 
de ziekte Alzheimer. Aanvang kwart 
voor acht bij de Herberg.
Maandagavond 21 oktober gaan de 

dames een workshop koeien schilde-
ren volgen bij zorgboerderij Brander-
horst in Hengelo.
Dinsdagmiddag 12 november komt 
de heer Wissing over het werk bij 
de dierenambulance vertellen. De 
dierenambulances in Doetinchem 
en Winterswijk rukken steeds vaker 
uit en vooral het aantal exoten dat 
gevonden wordt neemt toe. “Het zijn 
nog net geen krokodillen en apen 
maar wurgslangen en leguanen zijn 
echt niet zeldzaam meer”, zegt Gert 
Wissing van de dierenambulance. 
Aanvang half twee in het Kulturhuus. 

Verdere informatie is de vinden op 
onze website: 
http://vrouwenvannu.nl/vorden

Maandelijkse bijeenkomst 
Vrouwen van Nu
Vorden - Op woensdag 16 oktober 
is weer de maandelijkse bijeen-
komst van de Vrouwen van Nu 
afdeling Vorden, deze avond kun-
nen de dames luisteren naar Mar-
jan van den Berg uit Oudendijk.

Jeroen Hoppen startte  2008 met zijn 
onderneming na vele jaren ervaring 
in de jeugdhulpverlening. Op een 
bijzondere locatie is zijn bedrijf ge-
vestigd, namelijk op landgoed Zelle. 
Een prachtige omgeving waar hij jon-
geren en jong volwassenen ontvangt. 
Zowel voor dagbesteding als ook voor 
logeerweekenden. De dag wordt ge-
vuld met bosbouw en onderhouden 
van tuin en paden. Jeroen heeft vele 
plannen voor de toekomst. Over hoe 
hij zijn bedrijf runt, op zo’n unieke 
locatie en over zijn plannen voor de 

toekomst gaat hij ons vertellen.
zie ook www.marope.nl
De avond begint om 18:00 uur met 
een inloop. Jeroen begint om 18:30 
uur met zijn verhaal. Daarna volgt 
een heerlijk diner. Dit alles voor 
maar 15 euro excl. consumpties. De 
avond wordt deze keer weer gehou-
den op de vaste locatie, Brasserie Let-
tink, Mispelkampdijk 11.
Als u al wel vaker denkt hoe zou-
den de avonden van het VOC zijn? 
Schroom dan niet maar geef u ge-
woon op via e-mail adres vordenson-
dernemerscafe@gmail.com
Een avond om te ontmoeten, erva-
ring en ideeën te delen voor onderne-
mende mensen.

Vordens Ondernemerscafé
Vorden - De volgende bijeen-
komst van het VOC staat in het 
teken van Zorgboerderij Marope.

Karin zal vertellen over haar werkzaamheden als paardensportmasseur.

Karin Groot Jebbink

In het Zadel voor RTL 7

Vorden - Karin Groot Jebbink zal 12 en 19 oktober te zien zijn in het
programma In Het Zadel voor RTL7. De opnames worden om 7.30 uur
uitgezonden.
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl
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Ondernemersplatform Bronckhorst (OPB)

weevers@weevers.nl

 www.steenderenseondernemers.nl

 www.vov-vorden.nl

 www.bozelhem.nl

 www.hov-hengelo.nl

 

 www.ovhkd.nl

Agenda
 

Open zondag in Zelhem    
en Smoks Hanne Rit

 
Ondernemerscafé Vorden 

 
Koopzondag meubelzaken 
Vorden

 
Thema-avond ‘mobiliteit   
en fiscus’ voor leden BKB 
bij Herwers Hengelo

 
Ledenvergadering B&OZ   
in café/zaal ‘de Mallemolen’ 
Zelhem

BRON:

Naoberkrediet van start
In januari van dit jaar nam een groep 
Achterhoekse ondernemers het initia-
tief tot de oprichting van een kredietu-
nie onder de toepasselijke naam 
Naoberkrediet. Inmiddels zijn de initia-
tiefnemers zo ver dat Naoberkrediet 
kan starten met de eerste kredietver-
strekkingen.

Na het opzetten van het coöperatieve 
model met Universiteit Nijenrode en 
het outsourcen van het financieel- 
logistieke proces stond Naoberkrediet 
voor de uitdaging voldoende kapitaal 
te vergaren. Uiteraard activeerden de 
initiatiefnemers daarvoor hun netwer-
ken; al snel bleek dat de bereidheid tot 
deelname praktisch 100% was. Dit was 
niet alleen voor het kapitaal van het 
grootste belang maar ook voor de mo-
tivatie van de mensen achter Naober-
krediet. Want je kunt wel denken dat je 
het bij het rechte eind hebt, de praktijk 
moet dat nog wel even bewijzen. In 
bijna alle gesprekken met kredietge-
vers was de conclusie dat er iets moet 
gebeuren om de Achterhoek op de 
kaart te houden. Een belangrijke voor-
waarde in dat verband is het op gang 
houden van de kredietverstrekking 
met als doel het stimuleren van de be-
drijvigheid. De initiatiefnemers reali-
seren zich dat zij slechts een deel kun-
nen invullen en dat hun initiatief vooral 
een signaal is naar overheid en ban-
ken: de gemeenschap is het niet eens 
met de maatregelen die het tij moeten 
keren. Dat zie je niet alleen bij Naober-
krediet. Op veel fronten is er sprake van 
succesvolle burgerinitiatieven.

Naoberkrediet verwacht dat gemeen-
tes en provincie in de herkansing het 

initiatief zullen steunen door fondsen 
(revolverend) ter beschikking te stellen 
om daarmee een groter deel van de 
aanvragen te kunnen toewijzen. Of dat 
gaat lukken, hangt af van de politiek. 
Naoberkrediet kan al wel vanaf het 
begin rekenen op stevige ondersteu-
ning door het ACT (provincie) van 
Martin Stor. 

Inmiddels zijn als gevolg van een    
aantal publicaties aanvragen binnen-
gekomen, die aan alle ingrediënten en 
criteria voldoen voor een krediet: gede-
gen en gepassioneerde ondernemers, 
inno-vatief, meer werkgelegenheid, 
geen verliesfinanciering. Kortom, ge-
knipt voor kredietverstrekking. Het zou 
tragisch zijn hieraan geen gevolg te 
kunnen geven, want dat is niets meer 
of minder dan het in de kiem smoren 
van ondernemerschap.

Vanuit dezelfde publicaties meldden 
zich ook spontaan kredietgevers. 
Mensen die hard gewerkt hebben en 
een paar stuivers overgehouden heb-
ben, die niet op het toneel willen maar 
wel de saamhorigheid van de streek in 
hun aderen hebben. En - niet onbe-
langrijk - een risicootje willen nemen 
om de Achterhoek leefbaar te houden 
en de cultuur in stand. Dáár moeten 
we het in deze streek nu van hebben, 
op alle fronten. En Naoberkrediet zorgt 
als een goed huisvader voor hun cen-
ten.

Naoberkrediet is op zoek naar meer van 
dit soort mensen, als kredietgevers- en 
nemers, als coach en als beoordelaar. 
Heeft u interesse, stuur dan een mailtje 
naar 

Dit initiatief is ondergebracht in het 
Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijven-
terreinen (KVO-B). 
De werkgroep KVO-B bestaat uit afge-
vaardigden van ondernemers van het   
betreffende bedrijventerrein, brandweer, 
politie (wijkagent) en de bedrijfscontact-
functionaris van de gemeente. Eens per 
twee jaar wordt er per bedrijventerrein 
onder begeleiding van MKB Nederland 
een plan van aanpak opgesteld die diver-

se maatregelen bevat gericht op een 
schoner en veiliger bedrijventerrein. Het 
plan van aanpak wordt gevoed door de 
incidentcijfers van politie en brandweer, 
de ondernemersenquête en de dag- en 
avondschouw op het terrein door de 
werkgroep. 
Inmiddels hebben de bedrijvenkringen en 
gemeente de doelstelling behaald om 
een actieve werkgroep op te richten op 
alle bedrijventerreinen! Na ’t Werkveld, 
Zelhem en Hengelo is nu ook de KVO-B 
werkgroep Dambroek/Steenderen actief. 
Het werken aan veiligheid draagt bij tot 
een prettiger ondernemersklimaat. De 
werkgroep kan dit niet alleen. Samen met 
alle ondernemers op de bedrijventerrei-

nen zal hieraan gewerkt moeten worden. 
We vragen hierbij de lokale ondernemers 
om de werkgroep te informeren en te on-
dersteunen bij mogelijke verbeteringen 
op onze bedrijventerreinen. We stellen de 
werkgroepen daarom graag aan u voor. 
Op de foto’s vindt u de werkgroepen 
KVO-B en deelnemers per werkgroep.

Werkgroepen KVO-B

Volgende uitgave Breezz 
op 5 november

KVO-B ’t Werkveld, vlnr: Rob Migchelbrink/ 
Fair Beveiliging (adviseur), Matthijs Leussink/ 
Extremelyweb, Marcel Boekholt/ Brandweer, 
Cor Kleijkamp/Wijkagent, Jan Grasmeijer/
Gems (voorzitter, Peter van der Meulen 
(gemeente Bronckhorst)

KVO-B Hengelo gld., vlnr: Henny Bekkema 
/ MKB Nl., Herbert Regelink/Schilders-
bedrijf Regelink, Peter van der Meulen/
gemeente Bronckhorst, Arnold Grotenhuys 
(inmiddels niet meer actief als werkgroep-
lid), Henk Wissels/Wissels Techniek, Jack 
Witmarsum / Wijkagent, Marcel Boekholt/
Brandweer. Niet op foto Ferenc ter Avest/
Minteq (voorzitter)

KVO-B Zelhem, vlnr: Arno Gesink/Gesink 
Transport, Marcel Boekholt/Brandweer, 
Cor Dales / Autobedrijf Dales, Katrien 
Beijer/Wijkagente, Peter van der Meulen/
gemeente Bronckhorst, Marcel de Buijzer/
Kon. VIV Buisman, Carol Smit / VCP 
Streetcare (voorzitter), Henny Bekkema/
MKB Nl., Renzo Engbers/Motoport Zelhem.

KVO-B Dambroek/Steenderen, vlnr: 
Marcel Boekholt / Brandweer, Harm 
Baarslag / Wijkagent, Peter van der Meulen/ 
gemeente Bronckhorst, Rogier Kluit / RS 
Kluit Auto’s, Jan Achterkamp/Achterkamp 
Bedrijfsopleidingen, Koert Huisman / Motrac 
(voorzitter)

Drie jaar geleden zijn in overleg met de drie bedrijvenkringen binnen Bronckhorst 

-

groepen die zich op de Bronckhorster bedrijventerreinen bezig gaan houden met de 

De volgende Breezz verschijnt op dins-

Op deze pagina staat het nieuws van  
alle bedrijvenkringen, het Ondernemers-
platform Bronckhorst, Koninklijke Horeca 
Nederland en de gemeente Bronckhorst. 
Leden van genoemde organisaties kun-

nen zelf nieuws aanleveren voor deze  
pagina die maandelijks verschijnt.
De deadline voor het aanleveren van  
kopij voor de volgende editie is maandag 
28 oktober. Breezz is er voor onderne-
mers en door ondernemers. Schroom 
dus niet om nieuws aan te leveren en 
mail naar: 



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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De berging van het Lancaster vlieg-
tuigwrak op de Hummeloseweg in 
Zelhem is in volle gang. Graag bieden 
we u de mogelijkheid om een kijkje te 
komen nemen op het bergingsterrein. 
Daarom organiseren we samen met 
het bergingsteam twee kijkdagen 
voor publiek. De kijkdagen zijn op za-
terdag 19 en 26 oktober van 11.00 tot 
15.00 uur op de locatie aan de Hum-
meloseweg 49 in Zelhem. Tijdens de 
kijkdagen krijgt u in het bezoekers-
centrum informatie over de stand 
van zaken bij de bergingsoperatie en 
kunt u op enkele plekken op het ter-
rein een kijkje nemen. 
Graag tot dan!

Schoolbezoeken
-

dag 15 oktober, woensdagochtend 16 

oktober en donderdagochtend 17 ok-
tober) waarop schoolkinderen van 
basisscholen uit Bronckhorst de ber-

-

over het hoe en waarom van de ber-

onderdeel uit van het educatieve pro-
gramma dat de werkgroep Historie 

-
voor uw begrip.

Kijkdagen vliegtuigbergingslocatie op 19 en 26 oktober

-
derland voor de derde keer in het te-
ken van de Week van de Opvoeding. 

-

Zoektocht naar de leukste speltips!

speeltips worden in de week van de 
-

u meer informatie.

‘Spelender wijs’

kinderen ruimte te geven om te ont-
dekken, uit te proberen en te erva-

belevingswereld - thuis, buiten of 
online -, komt u als ouder op een an-
dere manier in contact met uw kind. 

maakt dat u als ouder nog meer van 
uw kinderen geniet en helpt om op-

‘Spelender wijs’ in de week 
van de opvoeding!

wetenswaardigheden, nieuws en 
achtergrondinformatie over het op-
voeden en opgroeien van kinderen 

groeispurt heeft 

de buurt

onder ‘nieuws’.

CJG nieuwsbrief voor ouders 
en opvoeders in Bronckhorst!
Dyslexie, tv kijken, depressie en Gelderse 

Museumdag

vaker tegen, en dan vooral negatief 
-

-

Kom samen met anderen meedenken 
-
-

Gelderland in samenwerking met re-
gio Achterhoek. U bent van harte uit-

te wonen. Op 9 oktober a.s. is er een 

praten we met elkaar over de gevol-
gen van krimp én over de oplossingen 

-

Wanneer:

Waar:
Hengelo (Gld)

Inwoners van Bronckhorst gingen in 
2011 al samen met de gemeente om 
tafel om te praten over krimp en ver-

heeft en mede daardoor een andere 
-

komstbestendig Bronckhorst (TBB). 

geboekt. Wat kunnen we hier voor de 
-

gen iedereen in de regio uit om mee 
te praten, dus naast inwoners van 
Bronckhorst óók die uit andere ge-
meenten.

Hoe kunnen we het Samen Anders 
aanpakken?

bevolkingsdaling, ontgroening (min-

-

kinderen, dat bovendien aansluit op 

pakken we de leegstand in de woon-

-
lende beroepsbevolking en een groei-

Samen de schouders eronder
Gelukkig gebeuren er al veel goede 
dingen in de regio. ‘Samen Anders’ 

-
komsten te komen tot een regiobrede 

over wie wat doet en waar het geld 
vandaan komt om de actiepunten uit 

-
-

verse groepen houden we de Achter-
hoek mooi en vitaal.

Aanmelden

samenanders en meld u aan. U vindt 

kunt u ons volgen via Twitter 

Achterhoek2020.

Samen Anders is een initiatief van:

9 oktober bijeenkomst Achterhoek2020

Samen Anders, werken aan de toekomst van de Achterhoek



Wonen in een goed geïsoleerd huis 
biedt naast een aangenaam binnen-
klimaat een forse besparing op uw 
stookkosten. Woningisolatie vraagt 
wel om een investering. Maar dat is 
nu extra aantrekkelijk. Wilt u weten 
wat hier allemaal bij komt kijken? 
Kom dan naar de speciale informatie-
avond over dit onderwerp.

Informatieavond op 16 oktober 
In de maand oktober organiseren 
acht Achterhoekse gemeenten een 
informatieavond. Op 16 oktober a.s. 

van 19.30 tot 21.30 uur is deze in het 
gemeentehuis van Bronckhorst. U 
wordt op de hoogte gesteld op welke 
manier u kunt investeren in een 
duurzaam huis. Er zijn namelijk tal 
van mogelijkheden om prettiger en 
gezonder te wonen en minder energie 
te verbruiken. Daardoor wordt en blijft 
wonen comfortabel en betaalbaar. 
Ook op de lange termijn. Met enkele 
ingrepen kan uw woning worden 
aangepast aan de eisen van deze tijd. 
Laat u uitgebreid voorlichten en 
verrassen op de verduurSaam-

informatieavond en doe er uw voor-
deel mee.

Op 26 oktober a.s. wordt de Achter-
hoekse Duurzame Huizenroute ge-
houden en wordt het verduurSaam-
huis in één dag gerenoveerd. Kijk 
voor meer informa-
tie op www.ver-
duurSaam.nl of 
neem contact met 
ons op via info@
bronckhorst.nl of 
tel. (0575) 75 02 50.

VerduurSaam-informatieavond 16 oktober 2013
Isoleer nu ook voordelig uw woning 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 kor-
ven wekelijks en na de bladperiode 
halen we ze weer weg. 

Alléén bladafval
Er zijn 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

Noteer alvast op de kalender: 26 ok-
tober Woongemak-markt in het ge-
meentehuis. Wij organiseren dan 
voor de tweede keer samen met een 
aantal Bronckhorster ondernemers 
en organisaties deze markt. Tussen 
11.00 en 15.00 uur bent u van harte 
welkom en kunt u zich op een leuke 
informele manier laten adviseren 
over zelfstandig, gezond en comfor-
tabel ouder worden in eigen huis. 
Misschien hebt u de persoonlijke uit-
nodiging hiervoor al in de bus ont-
vangen! Geen uitnodiging gehad? 
Geen probleem, u kunt gewoon ko-
men. De toegang is gratis en aanmel-
den is niet nodig. 

Comfortabel wonen
Velen van u hebben een fijn huis, 
waarin u vast en zeker nog lang zelf-
standig wilt blijven wonen. Door de 
gewijzigde wet- en regelgeving 
wordt dat ook van iedere Neder-
lander verwacht. Maar de huizen 
moeten daar wel geschikt voor zijn. 
Staat u op het punt om uw huis te 
verbouwen, bijvoorbeeld omdat uw 
kinderen uit huis zijn, dan is het slim 
om vooruit te denken en ook met 
toekomstige woonwensen of -aan-
passingen rekening te houden. Op 
deze manier kunnen woonaanpas-
singen later minder ingrijpend en 
kostbaar zijn. Wilt u hierover advies? 
Neemt u dan een plattegrondje en/of 

foto’s van uw huis mee naar de 
markt. De ondernemers denken 
graag met u mee. 

Doeplein
Maar er is meer dan alleen bouwkun-
dig advies op de markt. Er komen 

steeds meer producten en diensten 
die helpen veilig zelfstandig en com-
fortabel te kunnen leven. Deze pro-
ducten worden aan u gepresenteerd. 
En verder staan we uitgebreid stil bij 
leefstijl. Er zijn sportactiviteiten, ge-
zondheidstests en een maaltijdproe-
verij. De politie en brandweer zijn 
van de partij en vertellen u alles wat 
u wilt weten over veiligheid in uw 
woning. 

Nieuwsgierig?
Op www.bronckhorst.nl/woongemak 
vindt u meer informatie, zoals veel 
tips om woongemak in uw huis te 
vergroten en de mogelijkheid om een 
huistest te doen. Neemt u alvast een 
voorproefje.

Tot 26 oktober!

Bezoek de Woongemak-markt op 26 oktober!

Wij nodigen alle inwoners van het ge-
bied Steenderen, Bronkhorst, Toldijk 
en Baak uit om mee te denken over 
kwaliteitsverbetering van het land-
schap rond deze dorpen.
Op 16 en 17 oktober organiseren wij 
hiervoor ‘s avonds een bijeenkomst. 
Deze kwaliteitsverbetering van het 
landschap is onderdeel van het pro-
ject Dorp en Rand van het  Land-
schapsontwikkelingsplan Bronck-
horst, Lochem en Zutphen (land-
schappelijke inpassing Kleine Ker-
nen). Uitgangspunt voor het project is 
het karakter van het landschap. Het 
uiteindelijke doel is verhoging van de 
belevingswaarden en uitstraling van 
het gebied. 

Gebied Steenderen, Bronkhorst, 
Toldijk en Baak
Voor het project Dorp en Rand hebben 
wij in het voorjaar van 2013 diverse 
partijen uit het gebied Steenderen, 
Bronkhorst, Toldijk en Baak benaderd 
om te kijken of er wensen en ideeën 
leven in het gebied. Denk hierbij aan 
thema’s als landschapselementen, 
wandelroutes, kleine historische 
bouwwerken en bloeiende akker-
landen.
Dit gesprek was een eerste verken-
ning. Nu is het moment om concrete 
ideeën en wensen te inventariseren 
voor het gebied. Dat willen wij graag 
samen met u doen! 

Bewonersavonden
De belangrijkste thema’s zijn land-
schap, ecologie en cultuurhistorie. 
Met uw ideeën en wensen op dit 
terrein kunnen we een plan voor de 
uitvoer opstellen. Op de avonden van 
16 en 17 oktober willen wij hierover 
met u in gesprek. Misschien hebt u 
zelfs al beeld bij de uitvoering van het 
idee? Ook dat horen wij graag.
We zijn daarnaast erg benieuwd naar 
informatie over en wensen voor uw 
leefomgeving. Bijvoorbeeld verhalen 
van vroeger, of wat u waardeert in uw 
omgeving, of wat u jammer vindt wat 
is verdwenen en echt de moeite 
waard zou zijn om terug te brengen 
in het landschap. Informatie van een 

familielid of vriend die inmiddels niet 
meer in het gebied woont, is uiteraard 
ook welkom.
Dus hebt u een prachtig idee? Of wilt 
u helpen plannen te ontwikkelen? 
Kom ook!

Voorbeeldprojecten
In 2010 is gestart met de vormgeving 
en uitvoering van dit project in het ge-
bied Keppel, Hummelo, Drempt, Ol-
burgen en Rha. Dit project is in 
2011/2012 afgerond. Als vervolg 
hierop is in 2012 begonnen met het 
project ‘Trots op de Heidenhoek, de 
Wassinkbrink en de Winkelshoek’. 
Alle informatie hierover vindt u terug 
op onze website www.bronckhorst.nl.

Bewonersavonden Dorpen in het landschap: 

Steenderen, Bronkhorst, Toldijk en Baak

De bewonersavonden
Datum:  Woensdag 16 oktober 2013  Donderdag 17 oktober 2013 
Tijd: 20.00 uur tot ca. 21.30 uur 20.00 uur tot ca. 21.30 uur
  Inloop vanaf 19.30 uur Inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Café De Bierkaai in Baak  Zaal Heezen in Steenderen
  Wichmondseweg 30  J.F. Oltmansstraat 5

Het is niet nodig om u op te geven voor een avond. Voor een goede verdeling 
verzoeken wij de inwoners uit Baak en Toldijk deel te nemen aan de bewo-
nersavond op woensdag 16 oktober a.s in De Bierkaai in Baak. Uiteraard 
bent u bij verhindering ook welkom op de donderdagavond in Steenderen.

Als aankleding van het centrum 
plaatsen we aan het einde van het 
jaar één boombank en acht kleinere 
banken. Om even ‘uut te bloazen’ of 
een ijsje te eten. Wij bieden inwoners, 
verenigingen en bijvoorbeeld vrien-
dengroepen uit Bronckhorst nu de 
kans om van die banken unieke ob-
jecten te maken, opgesierd met hun 
eigen tekst. Dit mag een regel uit een 
gedicht zijn, een stukje dialect, een 
spreuk of een andere originele tekst. 
We hebben al prachtige inzendingen 
ontvangen! De inzenders van de 
meest passende en originele teksten 
krijgen eind oktober bericht en mo-
gen tijdens een feestelijke bijeen-
komst hun eigen bank onthullen. Cri-
teria waarop we een keuze maken 
zijn originaliteit, raakvlak met Vorden 
en een link naar de lokale historie, 
omgeving of natuur. De teksten moet 
zonder auteursrecht zijn. De winnen-

de teksten worden in de metalen ban-
ken gegraveerd.

Stuur vóór 21 oktober een
originele tekst naar

info@bronckhorst.nl
en zit straks op ‘uw’ bank!

Voor de acht kleine banken mag de 
tekst maximaal 105 karakters heb-
ben, waarvan 34 voor de rugleuning 
en 68 voor de zitting. Voor de boom-
bank is dat maximaal 375 tekens voor
de rugleuning. De tekst wordt in de 
stalen banken gelaserd.

Staat uw tekst straks op een bank 
in het centrum van Vorden?

Vanaf 1 oktober kunnen bestuurders 
en leidinggevenden van verenigingen 
en stichtingen in Bronckhorst voor 
ondersteuning, informatie en advies 
aankloppen bij Clubvooruit, het bu-
reau voor verenigingsondersteuning 
in de regio Achterhoek Oost. 

Steun aan vrijwilligers
Het verenigingsleven is van cruciaal 
belang voor de leefbaarheid. De in-
zet van vrijwilligers binnen vereni-
gingen en stichtingen staat echter 
onder druk door overbelasting, veel-
eisende wetgeving, kritische inwo-
ners en een toenemend tekort aan lei-
dinggevenden. ClubVooruit kan uw 
vereniging of stichting ondersteunen 
bij de financiële administratie, sala-
risadministratie, ledenadministratie, 
beleidzaken, verzekeringen en 
workshops/cursussen. Deze onder-
steuning is voor de vereniging veelal 
kosteloos. 

Cursussen en workshops
Om bestuursleden instrumenten in 
handen te geven om hun vereniging 
of stichting naar een hoger niveau te 
tillen, biedt ClubVooruit jaarlijks cur-
sussen en workshops aan. De eerste 

workshop is ‘Bezuinigingen te lijf’, 
op 16 oktober in ‘t Witte Paard in Zel-
hem vanaf 20.00 uur (inloop 19.30 
uur). Voorafgaand aan deze work-
shop geeft wethouder Paul Seesing 
de officiële aftrap voor de activitei-
ten in Bronckhorst. Bent u bestuur-
der van een vereniging, meldt u zich 
dan aan voor deze avond via www.
clubvooruit.nl. Dit kan tot 12 oktober. 
Op deze site vindt u ook een over-
zicht van de overige workshops in 
het najaar. 

Adviesgesprek
Wilt u op korte termijn een advies-
gesprek? Bel of mail dan voor een 
vrijblijvende afspraak, tel. (0545) 
47 25 02 of info@clubvooruit.nl. 
Organisaties in Bronckhorst ontvin-
gen al persoonlijk bericht over Club-
Vooruit. Bent u ook een vereniging of 
stichting en heeft u geen bericht ont-
vangen? 

ClubVooruit ondersteunt uw 
vereniging of stichting 
Wij zien u graag op 16 oktober



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.

Het Sociaal Economisch Overleg 
van de Achterhoek stelt twee keer 
een prijs van € 7.500,- beschikbaar 
voor twee nieuwe en onderschei-
dende initiatieven die een bijdrage 
leveren aan de toekomst van de 
Achterhoek. Het gaat om initiatieven 
op het gebied van werkgelegenheid, 
economische vitaliteit of nieuwe sa-
menwerkingsvormen vanuit de sa-
menleving. Bent u betrokken bij een 

dergelijk initiatief, bekijk dan eens 
de verdere voorwaarden en schrijf u 
in!

De voorwaarden 
vindt u op www.
achterhoek2020.nl, 
zoek op seo 
initiatiefprijs. 
U kunt ook de 
QR-code scannen.

SEO Initiatiefprijs:
draag een initiatief voor!
31 oktober 2013 uiterste inleverdatum

Gemak dient de mens en wij zetten 
ons graag in om onze dienstverlening 
aan u te verbeteren. Daarom kunt u 
digitaal een afspraak met ons maken 
voor een aantal veel voorkomende 
producten. Bijvoorbeeld een pas-
poort, ID-kaart, rijbewijs en geboorte-
aangifte. Dat is handig want u wordt 
bij binnenkomst in het gemeentehuis 
direct geholpen en hoeft niet te wach-
ten. De mogelijkheid van vrije inloop 

tijdens onze openingstijden is er 
daarnaast ook, maar dan weet u niet 
of het druk is en de wachttijd lang. 
Een digitale afspraak maakt u heel 
gemakkelijk via www.bronckhorst.nl. 
Op deze pagina vindt u onder ‘Direct 
naar…’ een link naar afspraak maken. 
Hier reserveert u een datum en tijd 
die in uw agenda past. Een afspraak 
maken kan ook telefonisch via tel. 
(0575) 75 02 50. U kunt nog niet voor 

alle producten een digitale afspraak 
maken. Wij bereiden het aantal pro-
ducten waarvoor u een digitale af-
spraak kunt inplannen geleidelijk uit. 
Zie hiervoor de informatie op onze 
website.

Een digitale afspraak maakt u heel 
gemakkelijk en u hoeft niet te
wachten!

Maak het u gemakkelijk

Voorkom wachttijden en kom 
op afspraak bij ons langs

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
-

geschool, 28 oktober t/m 10 november 2013, 20 januari t/m 2 februari, 27 februari t/m 12 maart, 
3 t/m 16 april en van 14 t/m 27 augustus 2014, PromoBase media en advertising

 Horecawet, afsluiten van diverse wegen, 13 december 2013 van 17.00 tot 21.00 uur, markt-
 vereniging Hengelo (Gld)

 Netwerkweg en gedeelte Kerkhoflaan, tussen de Netwerkweg en de Oude Zutphenseweg, 
 3 november 2013 van 09.00 tot 14.00 uur, av Hanzesport Zutphen

 8 december 2013 van 09.00 tot 20.00 uur, Bedrijvig en ondernemend Zelhem 

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen naar 
keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 26 september 2013:

Ontvangen op 30 september 2013:

Ontvangen op 1 oktober 2013:

Ontvangen op 3 oktober 2013:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 

vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 26 september 2013:

motocross TCD, 12 oktober 2013 van 09.00 tot 21.00 uur, H.F. Willemsen
Afgegeven op 30 september 2013:

Afgegeven op 1 oktober 2013:

tot 01.30 uur de dag daarop volgend, tijdelijke gebruiksvergunning bestaand gebouw, 2 en 3 novem-
ber, plaatsen van tijdelijke reclameborden, 14 oktober t/m 8 november 2013, stichting Humstee

Afgegeven op 3 oktober 2013:
-

hoek, 19 en 20 oktober 2013 van 08.30 tot 17.00 uur, wandelsportvereniging De Ploeg

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

2e Verlenging beslistermijn 

beslisdatum 15 november 2013 

Verleende vergunningen

Vergunningsvrij
Ontvangen op 16 augustus 2013:

Tijdelijke verkeersmaatregelen

15.00 uur t/m 26 oktober 18.00 uur, en de Hamveldseweg, tussen Eikenlaan en Hamveldsezijweg, 
de Hamminkweg, tussen Deldenseweg en Riethuisweg, de Sluiterdijk, tussen Brandenborchweg 
en Rommelderdijk, de Deldensebroekweg, tussen Hengeloseweg en huisnr 2, en de Deldense-
weg, tussen Hilverinkweg en huisnr. 13, op 26 oktober 2013 van 06.00 tot 20.00 uur, afgesloten 
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-
meente 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 dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 

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-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De vergunningen zijn ten opzichte van de ontwerpvergunningen niet gewijzigd.
De stukken liggen van 10 oktober t/m 20 november 2013 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

 ontwerpvergunning

 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 

wij u naar www.bronckhorst.nl

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied; Loenhorsterweg 7 C en E 
Hummelo’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied; Loenhorsterweg 7 C en E Hummelo’ is op 5 september 2013 on-
herroepelijk geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van het campingterrein. Het terrein wordt heringericht en 
-

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

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

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen
-

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

en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mo-
gelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Wegwerkzaamheden

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)

-

Wet milieubeheer Voornemen tot uitschrijving GBA

-

Lenterman, Ronald John , geboren 17-05-1962

Gemeentelijke regelgeving algemeen

-

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

KINESIOLOGIE
Wanneer uw kind overgevoelig, onrustig of kwetsbaar is, 
dan is een Sabaaydi Kindermassage een goede methode 
om het kind meer rust en zelfvertrouwen te geven.
Als aanvulling op deze massage zijn de druppels van de 
YANA Kinderbloesem Remedies een uitstekend middel. 
Bij het behandelen van kinderen in mijn praktijk viel het 
mij op hoe snel kinderen reageren op de werking van 
bloesem remedies.
Voor een afspraak of informatie kunt u contact opnemen 
met:

Praktijk DORINE
de Heurne 49 • 7255 CK Hengelo Gld. • Tel. 0575-463122
info@praktijkdorine.nl • www.praktijkdorine.nl

EHBO cursus
Bij voldoende deelname wil het Rode Kruis eind oktober 
starten met een opleiding tot gediplomeerd EHBO ér.

In 12 avonden worden u dan alle beginselen van de hulpverlening 
bij gebracht.
1. Hoe werk ik veilig.
2. Wat te doen als de ademhaling niet goed is.
3. Wat te doen als de circulatie niet goed is.
4. Wat te doen als het bewustzijn niet goed is.
5. Wat te doen bij een verslikking.
6. Hoe stop ik een bloeding.
De cursus wordt afgesloten met een examen.

Bent u al in het bezit van een EHBO diploma? En u wilt 
helpen als hulpverlener bij evenementen bent u van harte 
welkom. Wij zoeken hulpverleners ter versterking van onze 
hulpverleningsgroep.

Vraag ook eens om informatie over de herhalingslessen bij ons.

VOOR MEER INFORMATIE
RODE KRUIS AFDELING BRONCKHORST

Hr. Theo Rietman: tel. 0314-622600, e-mail: dorientheo@kpnmail.nl
Hr. Wim Weijers: tel. 0314-631034, e-mail: wimweijers@live.nl

ENTHOUSIASTE MEDEWERKER(STER)

Enthousiaste medewerker(ster) gezocht voor groepsaccommodatie.

Werkzaamheden bestaan uit schoonmaak en hulp bij evt. maaltijd-
verzorging, binnen een klein team van collega’s.

Het gaat om ca. 10-12 uur gemiddeld per week. Flexibele werktijden 
zijn gewenst. Wij zoeken iemand die nauwkeurig kan werken en 
vriendelijk en gastvrij is.

Bent u degene naar wie wij op zoek zijn, stuur dan u sollicitatie,
binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad, naar:
Groepsaccommodatie de Haverkamp
T.a.v. Mevr. Y. Heinemans
Vierblokkenweg 5
7255 MZ Hengelo Gld.

Of per mail naar:
info@dehaverkamp.nl

WIJ RUIMEN OP!DIVERSE SHOWROOMARTIKELEN MET  50 % KORTING

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

GOTINK INSTALLATIE
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)

T  0575 - 46 52 58
F  0575 - 46 01 81
E  info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige 
showroom waar u zich uitstekend kunt laten 
voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen we 
u daarnaast helpen bij de complete inrichting 
van uw badkamer. Naar ùw wensen: van 
schetsontwerp tot montage.
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Kijkt u ook al weer uit naar het wildseizoen? Lekkere hazenpeper, 
fazant met zuurkool of reebiefstukjes?

Woensdag 16 oktober wordt het wildseizoen bij de Gouden 
Karper ingeluid.
Samen met “De Italiaan” uit Langerak laten wij  u op deze 
avond genieten van wild en wijn.

Ciro Cuccurullo vertelt u aan het begin van de avond over heerlijke 
Italiaanse wijnen die u daarna ook kunt proeven. 
Daarna zullen wij het startschot geven voor het wildseizoen met 
een uitgebreid wildbuffet.
Vanaf 18.30 uur inloop. 19.00 uur start de Najaars-proeverij van de 
Italiaan. Na afloop serveren wij het wildbuffet. De kosten van deze 
avond zijn € 42,50 per persoon exclusief drankjes tijdens het diner.

Reserveren gewenst! 0314-381214
of welkom@degoudenkarperhummelo.nl

Zaterdag
12 oktober

Bokbier
avond

met 
Underkoffer

Screens en rits-screens

Inclusief glasvezel doek

Inclusief motor met handzender

Geen lichtspleten aan de zijkant bij het rits-screen

Windvast systeem in alle posities bij het rits-screen

Uitgebreide keuze uit doekkleuren

  
  

Inclusief SUNVAS doek, de doek-innovatie van 2013

Inclusief motor met handzender

Maximale breedte: 5,5 meter

Maximale uitval: 3 meter

Uitgebreide keuze uit doekkleuren

  
  

Knikarmscherm Floret

Nazomer actie!!

Actie is geldig t/m 2 november

Uw logo
Straatnaam 1
1234 AB Plaatsnaam
T: +31 (0)000 000000
E: info@voorbeeld.nl
I: www.voorbeeld.nl

     www.keizon.nl

Nijverheidsweg 9
7255 RA Hengelo (Gld.)
0575-465400
06-55777626
Info@keizon.nl

Zonwering &
         Geveltechniek

Zonwering &
         Geveltechniek

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Struikheide

Calluna vulgaris trio.
Drie kleuren per plant. 
Potmaat 13 cm. Per stuk

van 3,99Dvoor

2,99

wk 41. Geldig van 10-10 t/m 16-10. OP=OP

Vanaf 8 oktober hebben we 
weer verse snĳ bloemen! 

Ter gelegenheid hiervan ontvangt 
u een leuke attentie.

Daar word je vrolijk van!

Dinsdag 15 oktober

10%Gelukkig: de laatste Oranje-
wedstrijd van dit jaar. Voetbal is 
niets voor jou, dus? Ga je liever 
‘iets leuks’ doen? Maak een kaart op 
Happycards.nl! Als je de actiecode hn134 
invult, dan ontvang je op woensdag 
15 oktober 10% korting op je bestelling*. 
Wordt het voor jou toch nog een Happy Night!

Turkije
Nederland

*  bij bestellingen 
vanaf 70 euro.



Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 Hengelo (Gld.)

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

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

24e Samengestelde Menwedstrijd
 ‘In Stap en Draf’

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

Twee dagen spanning, spektakel & plezier
Zaterdag 12 en zondag 13 oktober

Voor de 24e 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. 90 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    Dressuur

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
Dressuur  zaterdag 12 oktober vanaf  8.30 tot 15.00 uur

  zaterdag 12 oktober vanaf  9.15 tot 16.00 uur
  zondag 13 oktober van 9.30 tot 16.00 uur

Op zondag begint om 8.30 uur de marathon met het weg traject (7,5 km). Om 10.00 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! Dit jaar lopen de deelnemers kans om door de bomen het bos niet 
meer te zien! 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.

Doetinchemseweg 4 – Zelhem
www.hv-woonidee.nl

Groepshotel De Tienhoeve

www.detienhoeve.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

Lankhorsterstraat 25 , 7234 ST Wichmond (Gem. Bronckhorst)
Telefoon: (0575) 46 35 07 / 06 - 55 860 430 / (0313) 63 16 18

Fax: (0575) 46 55 13
info@gebr-arends.nl  www.gebr-arends.nl

a

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

Complete voeding voor een gezonde en actieve levenstijl! Gebrek 
aan energie? Sportprestaties verbeteren? Strakker in uw vel?
Laat u vrijblijvend informeren!

Nieske Pohlmann
Nieske.coach4everybody.nl
Onafhankelijk distributeur
Tel.: 06- 54326669

Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 75 55

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

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

Wetenschappelijk ontwikkelde 

geneesmiddelen en 

voedingssuplementen 

voor vogels en 

bijzondere dieren!

www.dierenartsenpraktijkzelhem.nl



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

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

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 F (0575) 46 24 50

WWW.INSTALJANSSEN.NL 

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

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

 
arsselseweg 39 - 7255 NP Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 75 37

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

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

24e SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJD 
“IN STAP EN DRAF” 

Hengelo (gld) - terrein ‘de Hietmaat’

Twee dagen spanning, 
spektakel & plezier.

Dressuur en Vaardigheid: 
Zaterdag 12 oktober.

Marathon: 
Zondag 13 oktober.

wensen ook zijn, u krijgt de meest comfortabele vorm 

van administratie en boekhouding!

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

Producten voor (tuin) grondverbetering

St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen

Scanservice Theo Menting

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

KoeslagKoeslag
Loon en Grondverzetbedrijf

Fouragehandel

Varsselseweg 49 Tel. (0575) 46 74 74
7255 NR Hengelo (Gld.) Fax (0575) 46 74 20

ook op 
 zaterdag

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
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Jaarlijks worden er 15.000 mensen 
in Nederland getroffen door een 
circulatiestilstand. Dit kan overal 
gebeuren: op het werk, in huis, 
tijdens het sporten of op straat. De 
kans op overleven is het grootst 
wanneer er binnen 6 minuten acute 
hulp wordt verleend. 

Een ambulance kan niet altijd bin-
nen deze cruciale minuten arrive-
ren. Vrijwilligers die zijn aange-
sloten bij Hartveilig wonen bieden 
deze acute hulp in veel gevallen wel. 
Het aantal sterfgevallen wordt hier-
door aanzienlijk verminderd.

Hoe werkt Hartveilig wonen?
Hartveilig wonen is een netwerk van 
goed geschoolde geregistreerde vrij-
willigers en voldoende beschikbare 
AED’s. Wanneer de meldkamer van 
112 een vermoeden van een circu-
latiestilstand heeft, alarmeert de 
meldkamer de ambulance en te-
gelijkertijd een tiental vrijwilligers 
die in de buurt van het slachtoffer 
wonen en/of werken. Deze vrijwilli-
gers ontvangen een sms-bericht met 
daarin de locatie van het slachtoffer 
en/of de plek van de dichtstbijzijnde 
AED die opgehaald moet worden. 
De AED is een apparaat die, indien 

nodig, met een stroomstoot de hart-
circulatie weer probeert te herstel-
len.

Inwoners van de gemeente zijn hard 
nodig om Hartveilig wonen succes-
vol te laten zijn. Rotaryclub Vorden-
Zutphen wil graag een steentje bij-
dragen aan de locale gemeenschap 
en dragen het project Hartveilig 
wonen een warm hart toe. Daarom 
zijn de leden van de club geschoold 
in reanimatie en het gebruik van de 
AED en heeft een aantal zich opge-
geven als vrijwilliger. Op deze wijze 
kan bijgedragen worden aan de vei-
ligheid en gezondheid van mensen 
in de naaste omgeving. Wilt u meer 
weten of zich ook aanmelden als 
vrijwilliger? 

Ga dan naar de website 
www.hartveiligwonen.nl

Als iedere seconde telt......
Rotaryclub Vorden - Zutphen sluit aan 
bij Hartveilig Wonen Bronckhorst
Vorden - Medio september hebben de leden van Rotaryclub Vorden-
Zutphen een instructie gekregen rondom reanimatie en het gebruik 
van de AED om deel uit te maken van het netwerk van Hartveilig 
wonen in de gemeente Bronckhorst. Met hartveilig wonen verbetert 
de gemeente de acute zorg met een krachtig reanimatienetwerk van 
vrijwilligers en Automatische Externe Defibrilators (AED’s).

Twee jaar geleden kreeg Henk Aalder-
ink (64) problemen met zijn heup en 
lag voor het eerst in het ziekenhuis! 
Dit jaar april begonnen de pijnen on-
der in de buik en hij ging ervoor naar 
de dokter. Maar hij realiseerde zich 
een drukke periode achter de rug 
te hebben, Beste Bestuurder van het 
Jaar, 4 mei, hier en daar lezingen. De 

eerste twee van vijf weken vakantie 
bleef hij daarom rustig thuis. Daarna 
ging hij met zijn vrouw naar Portu-
gal. “Daar werd het wat erger. Maar 
goed, dan ben je op vakantie, je zet 
je bedje aan het water, handdoekje 
erop, achterover en dan is het snel 
weer over.”
Totdat hij merkte dat er geen ontlas-

ting meer kwam en zijn buik steeds 
dikker werd. Een gevaarlijke situatie 
wist hij en bezocht een dokter. Hij 
kreeg een klysma en een drankje. 
“Spugen dat ik moest. En dan zit je 
daar in Portugal. Ik dacht, als ik nu 
112 bel dan weet ik niet wat er ge-
beurt,” lacht hij. “Dus zijn we ’s 
avonds om een uur of half zeven naar 
het ziekenhuis gegaan, ergens in de 
Algarve.” Na een scan en allerlei tests 
lag hij om 23.00 uur op de operatie-
tafel. “Om 3.00 uur kwam ik ervan 
af en had ik schuin over mijn buik 
57 hechtingen en had ik een stoma. 
Het bleek dus dat ik een tumor in de 
dikke darm had.”
Op de intensive care bleven twee 
mensen 24 uur per dag bij hem. “En 
uiteindelijk valt dan het woord kan-
ker,” vertelt hij voorzichtig. “Dan is 
de wereld te klein.” Hij snapt nu al 
die mensen die zitten met het pro-
bleem ‘ik heb kanker en ik weet niet 
wat er met mij gebeurt’. Ze dragen 
doekjes om het kale hoofd of hou-
den elkaar stevig vast. “Artsen zeg-
gen niet: volgende week is het afge-
lopen of je hebt nog twintig jaar te 
leven.” Wie zelf geen kanker heeft of 
iemand kent met kanker, heeft niet 
in de gaten hoeveel mensen het heb-
ben. “Hoeveel angst en zorgen er zijn, 
hoeveel mensen naar het ziekenhuis 
moeten. Dag in dag uit gaat dat door. 
Het is een wereld waar je weinig van 
hoort.”
Met een glimlach vertelt hij over het 
eerste contact met Commissaris van 
de Koning Clemens Cornielje. “In 
één keer waren we lotgenoten. Die 
gaf ook hele waardevolle tips. Hij zei: 
‘Henk, je moet even opletten dat je 
het klosje wel afrolt.” Want eigenlijk 
dacht burgemeester aan dat het wel 
leuk zou zijn als zijn kleinkinderen 
het knopje van de kist dicht zouden 
doen, in plaats van te denken aan de 
te zetten stappen.
Op 21 augustus mocht Henk Aalder-
ink eindelijk naar Nederland, waar 
eerst een MSRA scan werd gedaan. 
Er werden geen bacteriën geconsta-
teerd en hij ging naar het Radboud 

in Nijmegen, waar stevige vlekken op 
de lever werden geconstateerd. “Dat 
was de eerste boodschap. En ze zeg-
gen: je wordt niet meer beter.” Wat 
dat betekent, wilde hij graag weten. 
“Nee, daar kom je dus niet achter.”
De tumor in de lever bleek te groot om 
te opereren en getracht wordt deze in 
te kapselen met chemokuren. Daar-
voor heeft hij al een keer van 12.30 
tot 17.30 uur aan het infuus gelegen 
met allerlei zakken ingewikkelde gif-
tige stofjes. En hij is gestart met che-
mopillen. “Je krijgt zo’n heel pretpak-
ket mee. Ik heb nou een eerste week 
gehad, ik begin met de tweede week 
en dan 15 oktober ga ik weer een dag 
aan het infuus.” Dit wordt herhaald 
en na een week rust wordt dan geke-
ken of de kuur aanslaat, door het me-
ten van de bloedwaarden. “Dat is een 
spannend moment. Eigenlijk is er nu 
niks te melden.”
Aalderink vindt het vreselijk jammer 
dat hij heeft moeten besluiten om 
een interim burgemeester zijn werk 
te laten doen. Met commissaris Cor-
nielje besloot hij om Fred de Graaf 
daarvoor aan te stellen. “Hij is nu de 
burgemeester en het is voor mij een 
soort afsluiting van een eerste peri-
ode. Ik voel me fit en gezond. Maar 
als ik morgen een slechte dag heb, 
moet ik weer van alles afzeggen.” 
Hij zorgt dat hij fit blijft, maar in de 
sportschool is hij niet te vinden. “Ik 
heb vorig weekend vijftien kilome-
ter gewandeld, ik wandel graag.” Al 
denkt hij dat het nu niet meer lukt.
“Ik wil graag wat anders doen na-
tuurlijk, want ik zit nu thuis bij mijn 
vrouw. De hele dag in de kamer na 
weet ik hoeveel jaren nooit thuis,” 
glimlacht hij. “Dat is ook niet goed.” 
Hij denkt aan een functie buiten de 
gemeente, zoals voor de P10. Daar-
naast kreeg hij het advies om leuke 
dingen doen. “Ja, is dit de tijd om leu-
ke dingen te doen? Kennelijk wel.” 
Hij lacht weer.
Wekelijks hield hij contact over wat 
speelt in de gemeente. “Ik lees al de 
stukken, want ik ga er dus vanuit dat 
ik nog weer terugkom. Dus je moet 

het wel bijhouden.” Maar hij wil niet
in de publiciteit treden en daarom
een waarnemer die de gemeente 
representeert en met anderen zorg
draagt voor de transitie van de regio
Achterhoek. “Dat moet iemand zijn
die er dagelijks bij zit, dat is van groot
belang.”
Aalderink blijft alles volgen, maar zal
zich er niet inhoudelijk mee bemoei-
en. Al vindt hij het jammer projecten
te moeten loslaten, zoals de rondweg
Hummelo en de berging van de Lan-
caster. “Ik ga misschien wel met een
zonnebril en een pet ergens tussen de
mensen staan.”
De contacten met Cornielje zijn waar-
devol en bijzonder. “Hij heeft vorig
jaar al afscheid genomen, maar loopt
tegen een medicijn aan en knapt he-
lemaal op,” vertelt hij. “Ik weet niet
of dat ook voor mij geldt, er is geen
standaard draaiboek. Ik ben niet
doodziek, heb geen haaruitval, dat
kan nog komen. Maar ik weet niet of
ik Kerstmis meemaak. Ik voel me fit,
wil aan het werk, dingen doen.”
In november of de maanden daarna,
weet hij of de kuren aanslaan. “Eerst
het hele onderzoek afronden, begin-
nen met de kuur, overdragen van
het burgemeesterschap en nu in de
luwte, dus daarom ook eenmalig dit
gesprek,” legt hij uit. “Dan hoeft nie-
mand zich meer af te vragen waar ik
ben. We moeten nu over tot de orde
van de dag.” Aalderink en zijn vrouw
gaan weer door met hun eigen din-
gen. “Als ik het gevoel heb, dit gaat
goed, dan kom ik wel uit mijn hol.”
Tot besluit: “Als ik uiteindelijk zie wat
een reacties ik gehad heb: wel 60 bos-
sen bloemen en honderden kaarten 
van burgers, organisaties, de kerk, de
colleges in de omgeving, ministeries,
VNG en gedeputeerde staten,” somt 
Henk Aalderink op. “Je kunt iedereen
wel een kaartje sturen, maar voor je
het weet vergeet je er een aantal. Ik
vind dat zo’n warm bad, dat ik het op
prijs zou stellen om dat een keer aan
te geven. Nogmaals, iedere dag ko-
men er nog kaarten en bossen bloe-
men binnen. Het is onvoorstelbaar!”

Burgemeester Henk Aalderink werkt aan zijn herstel

Bronckhorst - “En uiteindelijk valt dan het woord kanker.” Emotio-
neel, maar gesterkt door de vele beterschapswensen die hij kreeg, ver-
telt burgemeester Henk Aalderink eenmalig zijn verhaal. Met humor; 
hij blijft een positief mens. Zijn taak als burgemeester heeft hij moeten 
overdragen aan interim burgemeester Fred de Graaf en hij richt zich 
nu, in de luwte, op zijn herstel. Al blijft hij lezend en meekijkend op 
de iPad op de achtergrond betrokken bij zijn gemeente. “Want ik ga 
er vanuit dat ik nog weer terugkom. Dus je moet het wel bijhouden.”

Lotgenoten: Henk Aalderink en Clemens Cornielje.

Deelnemers aan de jaarlijkse fietsdag 
Fiets de boer op! van 28 augustus 
1988 waren de eerste gasten ‘van bui-
ten’ die het planetarium van Henk 
Olthof bezochten. Vanaf die dag gaf 
hij rondleidingen in zijn achtertuin.
De vrijwilligers van Stichting Ach-
terhoeks Planetarium hebben de 
rondleidingen na het overlijden van 
Henk Olthof in 2010 overgenomen. 
Ze vertellen de bezoekers enthousiast 
over zijn (tafel)planetarium. De vele 
tandwielen, geprepareerde spijkers 
en wijzerplaten lieten ook nu een 
enorme indruk op de bezoekers ach-
ter. Vooral het systeem dat hij voor 
demonstratiedoeleinden toevoegde, 
een elektrische aandrijving, waar-

door men een stuk sneller in de tijd
vooruit en terug kan kijken.
Daarnaast werd een bezoekje ge-
bracht in de aardglobe met een door-
snede van vijf meter waar de vele
sterren te zien zijn, de zuidelijke he-
melbol waarop de Zuidpool aandacht
krijgt en het observatorium met de
verschillende telescopen om naar de
hemellichamen te kijken.
De beroemde bouwwerken op schaal,
zoals de Eiffeltoren, het Atomium uit
Brussel of de Toren van Pisa zagen
er verlicht in het donker prachtig
uit. Meer informatie is te vinden op
www.achterhoeksplanetarium.nl
Foto’s van de jubileum publieksavond
staan op www.contact.nl

Achterhoeks Planetarium in Toldijk 
vierde 25 jaar rondleidingen

Toldijk - Meer dan honderd belangstellenden mochten de vrijwilli-
gers van het Achterhoeks Planetarium in Toldijk rondleiden op de
publieksavond zaterdag 5 oktober tijdens het Nationale Wetenschaps-
weekend. In 2013 is het 25 jaar geleden dat Henk Olthof mensen toeliet
om zijn levenswerk te bekijken.

Het tafelplanetarium waar de planeten ronddraaien.

De clip laat zien hoe de populariteit 
van de band Bökkers is gegroeid het 
afgelopen jaar en de beelden zijn re-
presentatief voor het grote “feest” dat 
op elke plek ontstaat waar de band 
speelt. Steeds meer media ontdekken 
de kracht van de goede songs en de 
live-reputatie van Bökkers. Zo zien 

we in de clip de band o.a. live spe-
len bij Giel Beelen in de uitzending 
op 3FM. Bökkers bestaat uit zanger/
gitarist Hendrik-Jan Bökkers, zanger/
gitarist Erik Neimeijer, bassist Arjan 
Pronk en drummer Jeroen Hobert. 
De band kent twee gedaantes: eentje 
als eigenzinnige Normaal-coverband; 

eentje als band met eigen nummers. 
En dat tijdens optredens de grenzen 
soms wat vervagen, dat maakt het 
feestje alleen maar groter. Want de 
heren beseffen waar het in de rock’n 
roll om draait: rebellie en plezier. 
Bij Bökkers staan de barmedewer-
kers niet te klungelen met flessen 
Spa Rood. Daar stroomt er gewoon 
bier uit de tap. Liters tegelijk. En dat 
maakt de band een graag geziene gast 
op plekken waar ze weten wat een 
feestje bouwen is.

Clip met beelden van festivalshows van afgelopen zomer
Bökkers presenteert single ‘elke godvergetten dag’
Regio - De Nederlandse rockband Bökkers presenteert deze week haar 
nieuwe single ‘Elke Godvergetten Dag”. Het is de vierde single van het 
album “Moratamottamotta”. De bijgaande videoclip bevat live beel-
den van festival shows op o.a. de Zwarte Cross en Stoppelhaene.
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Daar kan, vindt de gemeenteraad 
terecht, best op bezuinigd worden. 
Eenvoudig door bijv. een klein team 
ambtenaren, dat betrokken is bij die 
speeltuinen, de opdracht te geven om 
voorlopig elk jaar tien speelplekken 
aan te wijzen die niet of nauwelijks 
meer worden gebruikt. En die dan op 
te heffen. Zo denk je als leek. Maar 
dat kan niet. Er moet een ‘speelruim-
tebeleidsplan’ worden gemaakt.
Dat deed een ingenieursbureau in De-
venter, specialisten op dit terrein. Na 
grondige bestudering van de situatie 
werd door dat bureau een voorstel in-
gediend om 36 met name genoemde  
speelplekken op te heffen omdat er 
te weinig kinderen bij betrokken zijn. 
Een plan waardoor ‘het basis-speelni-
veau in Bronckhorst zou komen te 
liggen op 1.2 speelplekken voor de 
groep van 30 tot 100 kinderen’. Zo 
meldt het bureau in dat rapport. Het 
gemeentebestuur heeft besloten dit 
plan uit te gaan voeren. En er werd 
een persbericht naar de media ge-
stuurd om de boodschap ook aan de 
burgers over te brengen. En toen ging 
er iets mis.
Want er was in dat bericht, dat on-
langs ook in ‘Contact’ heeft gestaan, 
een foto opgenomen. Een foto om 
duidelijk te maken dat ook de jeugd 
in het komende beleid inspraak 
heeft gehad. Op die foto staat de ver-
antwoordelijk wethouder namelijk 
tussen een groepje jongeren op een 
speelveldje terwijl zijn secretaresse, 
opvallend zichtbaar, alle opmerkin-
gen van de jeugd over hun wensen 
voor de toekomst, keurig staat te no-
teren. Zo - zegt deze foto - luisteren 
bestuurders ook naar de wensen van 
de jeugd.
Wat niet in het artikel staat is dat het 
beleid echt niet door de kinderen is 
bepaald. Trouwens ook niet door het 

gemeentebestuur zelf dat het rap-
port van het ingenieursbureau voor 
een groot deel of misschien zelfs hele-
maal heeft overgenomen. Toch wor-
den het bureau en het rapport in het
artikel met geen woord genoemd.  
Het wordt nog onbegrijpelijker. 
Want het doel van deze sanering is
natuurlijk kostenbesparing. Maar het
bureau heeft berekend dat uitvoering
van dit plan de eerste zes jaar géén
besparing oplevert. Je gelooft je ogen
niet, maar het staat er echt. Pas vanaf
1 januari 2020 wordt een jaarlijkse 
besparing verkregen van 1040 man-
uren en € 9.000,- onderhoudskosten.
Niet veel, denkt u misschien. Er zijn
intussen toch 36 speelplekken opge-
ruimd? Er is vanaf  2020, zo heeft het
bureau berekend, wèl een besparing
van € 50.000,- aan investeringskos-
ten. Per jaar!
Knap om die besparingen nu al te 
kunnen berekenen. Terwijl niemand
weet hoe de toekomst zich ontwik-
kelt. Nu al worden er door de recessie
minder kinderen geboren. Worden
er in één jaar 30% minder auto’s ver-
kocht. Spelen driejarigen thuis al met
digitaal speelgoed. Hebben ze in het
jaar 2020 nog wel behoefte aan speel-
plekken buiten? Of speelt de jeugd in
veel buurten dan weer gewoon in de
autovrije straat?. Er kan – zo hebben
de laatste vijf jaar ons geleerd  – de
komende jaren nog zo verschrikke-
lijk veel veranderen. Waardoor voor-
spellingen, zelfs van ingenieurs, een
wankele basis vormen voor een toe-
komstig beleid. 
Toch geven wij als gevolg van dat be-
leid de komende zes jaar elk jaar wel
tenminste  € 50.000.- uit aan inves-
teringen voor speelplekken. Anders
kun je vanaf 2020 immers dat bedrag
niet besparen. Begrijpt u het nog?
Een vraag. Had ons gemeentebestuur
toch maar niet beter het hierboven
genoemde groepje deskundige amb-
tenaren aan het werk kunnen zetten
om nu al te beginnen met het gelei-
delijk saneren van overbodige speel-
plekken? Dan hadden we volgend
jaar al (en niet pas over zes jaar) veel
geld kunnen besparen.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35 
Vorden

Nieuw speelruimtebeleidsplan: 
zes jaar wachten op besparingen
Laten we het maar toegeven. We 
hebben als volwassenen inder-
tijd met onze auto’s, scooters 
en fietsen de jeugd van de straat 
gejaagd. Dat hebben we weer 
goedgemaakt door de kinderen 
speelplekken te geven. Wel een 
beetje te royaal, want uit een tel-
ling blijkt dat we in Bronckhorst 
maar liefst 96 speeltuinen of 
-plekken hebben aangelegd.

Inwoners van Bronckhorst gingen in 
2011 al samen met de gemeente om 
tafel om te praten over krimp en ver-
grijzing, een overheid die minder geld 
heeft en mede daardoor een andere 
rol krijgt. Dit leidde tot het plan Toe-
komstbestendig Bronckhorst (TBB). 
Sindsdien zijn er in deze gemeente 
al flinke stappen gezet en successen 
geboekt. 

Wat kunnen we hier voor de hele 
Achterhoek van leren? Wij nodigen 
iedereen in de regio uit om mee 
te praten, dus naast inwoners van 

Bronckhorst óók die uit andere ge-
meenten.

Hoe kunnen we het Samen Anders 
aanpakken?
De Achterhoek heeft te maken met 
bevolkingsdaling, ontgroening (min-
der jongeren) en vergrijzing (meer 
ouderen). Dit vraagt een andere aan-
pak: hoe zorgen we dat er straks nog 
steeds goed onderwijs is voor onze 
kinderen, dat bovendien aansluit op 
onze regionale arbeidsmarkt? Hoe 
pakken we de leegstand in de woon-
kernen en het buitengebied aan? 

Wie zorgt er straks voor wie, met 
een dalende beroepsbevolking en 
een groeiend aantal zorgbehoevende 
ouderen? Zijn de voorzieningen die 
u nu gewend bent straks nog wel be-
reikbaar?

Samen de schouders eronder. 
Gelukkig gebeuren er al veel goede 
dingen in de regio. ‘Samen Anders’ 
sluit hierop aan, door met vier bijeen-
komsten te komen tot een regiobrede 
actielijst. Daarin staan afspraken over 
wie wat doet en waar het geld van-
daan komt om de actiepunten uit 
te voeren. Met de denkkracht, het 
enthousiasme en actieve inzet van 
diverse groepen houden we de Ach-
terhoek mooi en vitaal.

Aanmelden
Ga naar www.achterhoek2020.nl/
samenanders en meld je aan. 
Je vindt daar meer informatie en 
natuurlijk kun je ons volgen via 
Twitter @achterhoek2020 en 
facebook.com/Achterhoek2020

INFOTORIAL

Achterhoek 2020: Samen Anders
Hengelo - Krimp!? Deze kreet komen we steeds vaker tegen, en dan 
vooral negatief bedoeld. De gevolgen van bevolkingsdaling (krimp) en 
vergrijzing zijn ingrijpend. Maar er liggen ook kansen. Kom samen 
met anderen meedenken en meedoen. Vertel wat jouw suggesties voor 
oplossingen zijn. Hoe kunnen we het Samen Anders doen?  Op woens-
dag 9 oktober is er een bijeenkomst in Bronckhorst. Daar praten we 
met elkaar over de gevolgen van krimp én over de oplossingen die 
ontstaan als je samen de schouders er onder zet. Heb je een goed idee 
of zoek je juist een oplossing? Kom dan op woensdag 9 oktober van 
19.30 tot 21.30 uur (inloop 19.00 uur) naar Hengelo Gld. in Ons Huis 
aan de Beukenlaan 30.

Het geld dat de Jongeren Werk-
groep Roemenië ophaalt met deze 
actie, komt ten goede aan de ont-
wikkeling van speelmogelijkheden 
in Roemenië. Ook helpen ze de ou-
deren aan een betere leefomgeving.

De Jongeren Werkgroep Roemenië 
gaat al een aantal jaar naar Roeme-
nië om daar met lokale jeugd de 
speelvoorzieningen voor kinderen 
te verbeteren en uit te breiden. Met 
het geld dat wordt opgehaald, wor-
den onder andere speeltoestellen 
aangeschaft en opgeknapt.

Daarnaast organiseert de Jongeren 
Werkgroep Roemenië nog meer ac-
ties om geld op te halen, zoals zwar-
te pietenactie, lege statiegeldflessen 
ophalen. Ook helpen ze tijdens eve-
nementen en staan op braderieën.

Autowasactie Jongeren 
Werkgroep Roemenië
Hengelo - Op zaterdag 12 okto-
ber kunt u vanaf 9.00 tot 16.00 
uur uw auto voor een geringe 
prijs laten wassen, zowel van 
binnen als van buiten. De actie 
wordt gehouden bij Autobedrijf 
Wassink, gevestigd aan de Ban-
ninkstraat 24 in Hengelo.

De beslissing is nu aan een deskundi-
ge jury, om de winnaar uit deze fina-
listen te kiezen. Zij heeft op vrijdag 4 
oktober de drie favorieten bezocht. 

De jury lette daarbij op het complete 
plaatje van een boerenerf: de gebou-
wen, de beplanting van het erf en of 
de beplanting aansluit op het omrin-
gende landschap. Kijk voor de drie 
favoriete boerenerven op 
www.boerenerfgoedgelderland.nl

De boerenerven Rijnzicht te Op-
heusden en Kieffshuerne in Baak 

kregen minder publieksstemmen 
en zijn niet door naar de eindronde.

Vakjury
De jury bestaat dit jaar uit John van 
Zuijlen (Oud directeur Stichting 
Historisch Boerderij Onderzoek), 
Jacomien Voorhorst (Auteur boek 
Boerenerf Vroeger en Nu), Gerard 
Derks (Gelders Genootschap), Jette 
Jansen (Gelders Erfgoed), Michael 
Witjes (Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland) onder voorzitterschap 
van mevrouw Annemieke Traag 
(Gelders gedeputeerde cultuur en 

erfgoed), tijdens de juryrondrit ver-
tegenwoordigd door Paul Thissen.

Bekendmaking uitslag
Gedeputeerde mevrouw Traag zal 
de winnaar bekend maken op zater-
dag 16 november tijdens een bijeen-
komst met een feestelijk tintje in 
Boerderijmuseum De Bovenstreek 
in Oldebroek. Het precieze program-
ma van deze bijeenkomst moet nog 
verder worden vastgesteld.

De organisatie is in handen van 
Stichting Boeren-Erf-Goed-Gelder-
land, een initiatief van Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland, Gel-
ders Erfgoed en Gelders Genoot-
schap. Zij willen de belangstelling 
voor boerenerven vergroten door 
bewoners hierbij actief te betrek-
ken.

Hietink in Vorden bereikt finale 
Gelders Boerenerf
Regio - Het wordt spannend in de verkiezing Gelders Boerenerf 
van het Jaar 2013. Het publiek kon tot 15 september stemmen op 
vijf genomineerde boerenerven. Veel liefhebbers van boerenerven 
hebben dat gedaan. De drie boerenerven met de meeste stemmen 
zijn geworden: Hofshuus in Varsseveld, Hietink in Vorden en ’t 
Behouden Huys te Horssen.

De basis voor AC/Dixi werd, niet 
geheel toevallig, gelegd op het Oer-
kracht festival in het jaar 2000. Uit 
pure verveling en de drang naar sen-
satie besloten de heren een band op 
te richten. De naam AC/Dixi werd in-
gegeven door het regelmatige bezoek 
aan de Dixi’s op het festivalterrein en 
de gezamenlijke liefde voor de band 
AC/DC. Na enkele jaren creëerde de 
band steeds meer een eigen geluid. 
Eind 2003 werd een eerste (kerst)sin-
gle opgenomen en begon de band ook 
buiten de regio op te treden. Door het 
groeiende aantal optredens in tent- 
en schuurfeesten ging AC/Dixi zich, 
naast de stevige rock ‘n’ roll, ook 
meer richten op humor en feest in de
show. Onder het motto ‘stampende 
feestrock met grappige eigen teksten’, 

besloot AC/Dixi elk jaar met een ander 
thema door het land te gaan toeren. 
Tijdens de optredens wordt alles uit 
de kast getrokken om het publiek te 
vermaken. Zo verschijnen er speciale 
gasten als koning Willem Alexander, 
de Kerstman, Vader Abraham en vele 
anderen op het podium en wordt er 
gebruik gemaakt van heftige, bepaald 
indrukwekkende showattributen.

In de media bleef AC/Dixi niet onop-
gemerkt. Zo was de band in 2005 drie 
maal te zien in het programma ‘Man 
bijt hond’. In 2006 ontstond een rel 
tussen AC/Dixi en oud-voetballer John 
de Wolf rondom de singlepresenta-
tie van het nummer ‘Wereldkam-
pioen’, waaraan o.a. Giel Beelen en 
Telegraaf ruime aandacht schonken. 

Voorjaar 2007 
bracht AC/Dixi 
de single ‘Zon 
Zee & Zuipen’ 
uit dat veelvul-
dig op de radio 
te horen was. 
Datzelfde jaar 
kwam AC/Dixi 
in actie tegen 
het naderende 
rookverbod in 
de horeca. Met 
het gratis te 
d o w n l o a d e n 
nummer ‘An-
tirookverbod!’ 
trok de band de 
aandacht van 

onder meer de Telegraaf en de Coen 
& Sander Show op 3FM. Door het suc-
ces van dit nummer werd de band 
onder andere gevraagd om op te tre-
den op het Malieveld tijdens de mas-
sale rookverbod-demonstratie. Op 1 
april 2009 bracht AC/Dixi een pers-
bericht uit waarin werd gemeld dat 
de Dixi’s wegens plagiaat hun band-
naam moesten veranderen op last 
van de juristen van het grote AC/DC. 
Zelfs de gerenommeerde dagbladen 
Volkskrant en het AD trapten hier 
in door het bericht op de voorpagina 
te plaatsen. In 2010 brengt AC/Dixi 
twee cd-singles uit ‘Waar is de plee?’ 
en ‘Frambozenvla’. Beide platen wor-
den wederom veelvuldig gedraaid op 
Nederlandse radiostations. 12,5 jaar 
na de oprichting, vindt de band dat ze 
afgestuurde feestrockers zijn, die met 
glans de Rock & Roll Highschool heb-
ben doorlopen. Een deel van het stu-
dentenleven (dat wil zeggen het feest-

AC/Dixi bij LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 16 oktober speelt AC/Dixi tussen 20.00 en 
22.00 uureen aantal nummers live in het programmalive@ideaal, dat 
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

vieren, biertjes drinken en gek doen) 
zullen ze altijd hoog in het vaandel 
blijven dragen. Als echte nerds (of 
toch in ieder geval qua vintage-nerds-
kleding), maar dan wel van het goede 
soort, waarmee je kunt lachen, lol 
maken en uit je dak gaan. AC/Dixi 
heeft bijgeleerd, maar zeker niet z’n 
streken afgeleerd! Kortom: gegaran-
deerde feestgarantie, tijdens de Wats-
kenerd Tour 2013! AC/Dixi bestaat uit 
Diederick ‘Dee’ Brinkerhof-leadzang, 
Robbin ‘Goorman’ Klein Gunne-
wiek-drums, Casper ‘Cappie’ Klein 

Gunnewiek-gitaar/zang, Dirk ‘Dorus’
Wopereis-bas en Jip ‘Jippie’ ten Bar-
ge-gitaar/zang. U kunt wekelijks de 
uitzendingen van live@ideaal.org in 
‘de Mallemolen’ bijwonen (er wordt
geen entreegeld gevraagd) of beluiste-
ren via Radio Ideaal en de livestream
website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Tele-
visie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.
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Beide herenteams begonnen zater-
dagavond met verlies. Teleurstellend 
dat beide teams niet over de hele se-
lectie konden beschikken. De Heren 
Senioren 1 gingen naar de Hamaland-
hal in Lichtenvoorde en speelden te-
gen Erix HS 2, uitslag 13-9. De Heren 
Senioren 2 reden naar het Universi-
tair Sport Centrum in Nijmegen voor 
de wedstrijd tegen Ha-STU HS3. Na 
een gelijkopgaande strijd kon winst 
net niet worden behaald. Het beperkt 
aantal opbouwwissels door blessures, 
vakanties en dergelijke brak het team 
op, uitslag 17–15.
Zondag startte de eerste wedstrijd in 
De Kamp al om 11.00 uur. Het team 
Quintus E1 ontmoette Loo E1. Het 
thuisteam maakte een goede start 
door in eigen huis te winnen met 
een mooie uitslag: 13-2. Eén doelpunt 
kwam van Lester, zijn eerste handbal-
doelpunt. Ook Indy kon de tribune 
bejubelen, omdat zij een zeer mooi 

doelpunt maakte. Eva gooide vaak op 
doel, maar helaas nog geen goal. Ar-
jan, Stan en Luca speelden hun eerste 
competitiewedstrijd zeer verdienste-
lijk. Verder heeft iedereen een goede 
wedstrijd gespeeld. Op alle fronten 
was Quintus de sterkste, uitslag 13-2. 
Echt top gespeeld!
De D1 speelde een topwedstrijd tegen 
UGHV D1. Beide teams waren erg aan 
elkaar gewaagd en ze lieten een hele 
spannende pot zien. Op de tribune 
werd enthousiast aangemoedigd en 
de wedstrijd werd door goed collec-
tief optreden verdiend gewonnen 
met 8-7. Super gespeeld.
De DC1 meiden speelden een goede 
en erg spannende wedstrijd tegen 
HV Angeren DC3. Het team is gestart 
met een nieuwe keeper, Robin keepte 
als een dijk. De hele wedstrijd stond 
Quintus voor, maar helaas gaven zij 
het in de laatste 10 minuten weg. Uit-
slag 12-14.

Eerste competitieweekend 
Handbalvereniging SV Quintus

Bas ging zaterdag goed voorbereid aan 
de start. Daarover zegt hij: ‘De afge-
lopen week ben ik in de schuur erg 
druk geweest om de motor zo scherp 
mogelijk aan de start te brengen. Vrij-
dag was ik reeds in Havelte om samen 
met onder meer Erwin Plekkenpol 
het circuit te verkennen, zodat ik 
niet voor verrassingen zou komen te 
staan. Ik was erg gemotiveerd, tijdens 
de eerste proef pakte ik al gelijk 12 se-
conden winst op de concurrentie. In 
de tweede ronde maakte ik een fout 
doordat het lint op de grond lag waar-
door ik in de bocht in de problemen 
kwam en kreeg ik het lint in mijn ach-
terwiel. Dat moest ik er eerst uithalen 
voor dat ik verder kon. Hierdoor ver-

loor ik op mijn beurt 12 seconden op 
Ismo. De rest van de dag domineerde 
ik en won ik de wedstrijd met ander-
halve minuut voorsprong op Ismo ten 
Velde’, aldus een tevreden Bas Klein 
Haneveld. De E3 klasse werd gewon-
nen door Mark Wassink. Erwin Plek-
kenpol eindigde op de derde plaats. 
Daarover zei hij: ‘ In de eerste ronde 
moest ik even mijn draai vinden. De 
tweede en derde ronde verliepen naar 
tevredenheid. Jammer dat mijn ach-
terrem het in de vierde ronde begaf, 
waardoor ik veel tijd verloor. Geluk-
kig kon ik het probleem verhelpen, 
waardoor ik de vijfde ronde goed uit 
kon rijden. Uiteindelijk toch tevreden 
met de derde plek’, aldus Erwin.

Klein Haneveld wint in Havelte

Vorden - VAMC-coureur Bas Klein Haneveld is de tweede seizoenshelft 
wat betreft de enduro om het Nederlands kampioenschap uitstekend 
begonnen. Bas won de klasse E1 en prijkt in het tussenklassement 
thans op de derde plaats met 1 punt achterstand op teamgenoot Ismo 
ten Velde en 9 punten achterstand op koploper Lucas Dolfing. Er moes-
ten 5 ronden van 45 kilometer gereden worden inclusief twee proeven.

Bas Klein Haneveld in Havelte in actie. Foto: Henk Teerink

Hengelo - Het eerste competitieweekend van SV Quintus is goed verlo-
pen. Alle jeugdteams speelden zondag 6 oktober thuis samen met de 
dames. De sfeer in Sporthal de Kamp was goed en er zat veel publiek 
op de tribune. De heren gingen zaterdagavond 5 oktober op pad voor 
hun uitwedstrijden.

De HC1 jongens hebben de eerste
punten te pakken! Fysiek waren ze
sterker dan het team Borhave HC1, 
maar ook zeker door de aanvallen
goed op te zetten lieten zij een leuke
pot handbal zien. Deze winst van 21-
11 smaakt naar meer. De Dames Seni-
oren speelden een goede wedstrijd te-
gen OBW DS4. De verdediging stond
als een dijk en hun nieuwe keeper
Evi stond haar mannetje. Door haar
goede keeperswerk bleef het team in
de wedstrijd en gingen de rust in met
4-5. Helaas konden ze de tweede helft
niet doorzetten en de punten niet
thuis houden. OBW won verdiend,
uitslag 8-12. Programma voor vol-
gende week. Zaterdag 12 oktober Mi-
nerva E3 tegen Quintus E2, 10.00 uur
Sporthal de Pol Gaanderen. Zondag
13 oktober: Erix DS3 tegen Quintus
DS1, 15.35 uur Hamalandhal Lichten-
voorde; Pacelli/Wessels Keukens D1 
tegen Quintus D1, 11.00 uur Sourcy
Center Zieuwent; Grol H.V. E1 tegen
Quintus E1, 13.00 uur Sportpark Den
Elshof Groenlo. Sporthal De Kamp:
Quintus HS2 tegen Duiven HS3, 13.00
uur, Quintus HS1 tegen Blauw Wit
HS2, 14.10 uur.

Hartelman is een onmisbare man 
voor Lowes die alle vertrouwen heeft 
in de kwaliteiten van de tuner en be-
geleider. In het begin van het seizoen 
overwoog Hartelman zelfs nog om 
het team  te verlaten omdat hij zich 
niet welkom voelde in het Russische 
team. Lowes liet weten als Hartelman 
zou vertrekken hij het ook niet zag 
zitten. Na wat gepraat te hebben en 
het team op de goede weg te hebben 
geholpen op motorisch gebied kreeg 
Hartelman de warmte van het team 
die hij verdiende. Daarna won Lowes 
verschillende races en ging de strijd 
aan met veelvoudig wereldkampioen 
Kenan Sofuoglu uit Turkije. Sofuoglu 
is een strijder maar Lowes was dit sei-
zoen toch een maatje te groot voor 
hem. Afgelopen weekend ging het 
om de winst tussen Cristian Iddon 
Sam Lowes en Kenan Sofuoglu.

Sofuoglu trok aan het langste eind 
mede door een val van Iddon in de 
laatste ronde, dit veroorzaakte een 
rode vlag waardoor  Lowes  zijn ul-
tieme aanval niet meer kon inzetten 
op de Turkse rijder Sofuoglu . Lowes 
moest lijdzaam toezien dat de Turkse 
rijder er met de winst vandoor ging. 

Ondanks dat Lowes tweede werd 
pakte hij wel de wereldtitel. Lowes,
Hartelman en het gehele Yakhnich 
Motorsport Team gingen tot de late 
uurtjes door met feesten na het beha-
len van hun welverdiende titel.
Op het circuit van Albacete in Spanje
werd  een Europees Kampioenschap
verreden. Daaraan deden twee Hamo-
ve leden mee. In de Moto3 klasse ging
Hamove lid Scott Deroue helaas on-
deruit en behaalde daardoor geen re-
sultaat.  De andere Nederlander was
Bryan Schouten die iedereen versteld
deed staan met een tweede plaats. De
winnaar werd de kersverse kampioen
van de Red Bull Rookies Cup Karel
Hanika. Derde werd de uit Australië
afkomstige Remy Gardner. Hij is een
zoon van voormalig 500cc wereld-
kampioen Wayne Gardner. Nelson
Rolfes ook uitkomend voor de club 
uit Hengelo behaalde een keurige
twaalfde plek in de EK 1000 catego-
rie. Hij was daar erg blij mee en liet
weten dat hij weer een hele ervaring
rijker is.
Aankomend weekend is  de laatste
race voor het ONK op het TT Circuit
Assen waar de Races of the Champi-
ons worden verreden.

Torleif Hartelman 
pakt wereldtitel 
met coureur Sam Lowes

Hengelo - Het Yakhnich Motorsport Team behaalde afgelopen week-
end de wereldtitel in het WK Superport. Tijdens de WK SBK races op
het Franse circuit van Magny Cours werd Sam Lowes met zijn vaste
maatje Torleif Hartelman uit Hengelo Gld wereldkampioen.

Foto: Henk Teerink

Onder toeziend oog van bierkenners 
Jacco en Alain kon een vijftigtal Bel-
gische Speciaalbieren, waaronder St 
Feuillien, Troubadour en Vicaris aan-
gevuld met een aantal bokbieren ge-
proefd en gekeurd worden. Dat over 
smaak niet valt te twisten, bleek uit 
de levendige discussies aan de praat-
tafels. 
Met klinkende namen als Salenteijn, 
Montes, Pol Roger en Grahams Port 
lieten de wijnspecialisten van Ver-
bunt zien en proeven, dat topkwali-
teit helemaal niet duur hoeft te zijn. 
Bijzonder om te zien hoe echte bier-
drinkers staan te genieten van een 
glas Grahams Port.
Aangemoedigd door alle positieve re-
acties, heeft Sander Pardijs doen be-
sluiten begin volgend jaar een soort-
gelijke proeverij te organiseren. Hier 
zullen de accenten dan ook vooral op 

het voorjaar en de zomer komen te 
liggen.
Dat de hele avond ‘s middags nog 
op losse schroeven stond, daar was 
gelukkig ‘s avonds niets meer van te 
merken. Toch enigszins onverwacht 
werden afgelopen vrijdag de stenen 
van de stoep aan de Dorpsstraat op 
meerdere plaatsen verwijderd. Waar-
door het onmogelijk werd om met 
volle rolcontainers van de Slijterij 
naar de Herberg te komen. Na over-
leg met Oranjewoud, werd de hulp 
van Jan ingeroepen. Met behulp van 
een graafmachine en Jan zijn stuur-
manskunst werden de verschillende 
rolcontainers met bier en wijn vak-
kundig bij de Herberg afgeleverd.  
Voor deze spontane en originele 
manier van hulp, heeft Sander een 
‘koud’ kratje afgeleverd in de bouw-
keet van Oranjewoud.

Geslaagde Bier- en 
Wijnproeverij Slijterij 
Sander Pardijs

Vorden - Afgelopen vrijdag heeft een groot aantal bier- en wijnliefheb-
bers genoten van een breed en zeer gevarieerd aanbod speciaal bieren, 
wijnen en port. Slijterij Sander Pardijs presenteerde in de zaal van ‘de 
Herberg’ een selectie van zijn nieuwe assortiment.

Jan van Oranjewoud schoot Sander Pardijs te hulp om de dranken op tijd bij ‘De Herberg’ 
te krijgen voor de bier- en wijnproeverij.

Maar er is meer te vieren, want 
na een grondige verbouwing 
wordt die zaterdag de totaal ver-
nieuwde showroom geopend. 
Meer haarden en kachels en 
ook mooiere presentatie van 
de woonaccessoires. Maar voor 
tuinmachines,gereedschap en 
huishoudartikelen kunt u nog 
steeds terecht in Halle.
Op beide dagen is er heel veel te 
doen zoals een roofvogelshow, fi-
guurzagen met een kettingzaag 
en koken op een houtfornuis. 
Zondags komt DHC Harmoni-
caclub uit Doetinchem het feest 
muzikaal opfleuren.
Ook zijn er die dag voor iedereen 
gratis poffertjes. Maar het be-
langrijkste natuurlijk tijdens bei-
de dagen: veel acties en korting 
op alle artikelen! Iedereen is van 
harte welkom tijdens Heidesmid 
Oktoberfeest.

Oktoberfeest 
bij De Heide 
Smid in Halle
Halle - Op zaterdag 12 en zon-
dag 13 oktober as is het weer 
feest bij De Heide Smid in 
Halle. Zoals elk  jaar wordt nu 
ook weer het jaarlijkse Okto-
berfeest georganiseerd.

Een gekneusde enkel of een schaaf-
wond is niet eng en als men weet wat 
te kunnen doen, is dit heel fijn. Bij 
verslikking, een slagaderlijke bloe-
ding of hartaanval kan hulp van le-
vensbelang zijn. Het is belangrijk om 
een ander te kunnen helpen. Daarom 
wil de EHBO Vereniging Steenderen 
bij voldoende deelname de volgende 
cursussen organiseren: Eerste hulp 
aan kinderen, nog enkele plaatsen 
vrij. AED/reanimatiecursus. Basis Eer-
ste Hulp bij Ongelukken. Ook houden 
zij voor deze cursussen herhalingsles-
sen. Wie een geldig certificaat/diplo-
ma heeft, is van harte welkom om de 
kennis bij te houden. Inlichtingen bij 
Gerrie Gal, telefoon (0575) 452270 of 
email WABGal1993@kpnmail.nl

EHBO vereniging 
Steenderen
Steenderen - Eerste Hulp Bij Onge-
lukken: dan wordt misschien ge-
dacht aan een ernstig ongeluk met 
veel bloed en ellende. Maar wie wist 
dat de meeste ongelukken in en om 
het huis gebeuren, op het werk of 
tijdens het spelen en sporten?
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Heinhuis Recycling Ruurlo werkt 
nauw samen met de grootste vesti-
ging in Eibergen en met Stadtloh-
ner Recycling Duitsland. Toch heeft 
Heinhuis Ruurlo haar eigen identiteit 
kunnen bewaren. Een team van vijf 
gemotiveerde medewerkers staat da-
gelijks garant voor klantvriendelijk-
heid en een goede service. Heinhuis 
is al generaties lang een familiebe-
drijf. Dus gewend om altijd net een 
stukje meer te doen. Heinhuis Re-
cycling Groep kent drie locaties en 
wordt geleid door de broers Jeroen 
en Thijs en vader Toon Heinhuis. De 
hoofdlocatie in Eibergen is te vinden 
op bedrijventerrein De Kiefte. Jeroen 
Heinhuis: ,,Deze drie hectare grote lo-
catie is up-to-date ingericht voor au-
todemontage en de verwerking van 
metalen en afvalstoffen met energie-
besparende en veilige efficiencytech-
niek.” Heinhuis Ruurlo aan de Spoor-
straat beschikt over het VIHB certi-
ficaat. Deze locatie, eerder bekend 
onder de naam ‘Joka’, is al vele jaren 
een begrip in de wijde omgeving. 
Dagelijks weten vele relaties de weg 
naar dit vertrouwde adres te vinden. 
In Ruurlo heeft men de beschikking 
over onder andere een Liebherr 924 
kraan tot een digitaal geijkte veertig 

tons weegbrug en een zes tons weeg-
plateau. “Alle aangeboden ferro en
nog ferro materialen worden direct
gesorteerd op soort en kwaliteit. Al-
les word per kilogram afgewogen en
nadien afgerekend. Prijzen worden 
er per dag samengesteld door markt-
werking en zijn gebaseerd op koersen
van de London Metal Exhange. We
bieden een goede prijs maar ook een
milieuverantwoorde recycling”, zo
verklaart Jeroen Heinhuis.

Toekomst
Milieu en toekomst zijn onverbreke-
lijk met elkaar verbonden. Daarom is
Heinhuis de toekomst al ver vooruit.
Jeroen Heinhuis: “Als we nu niets
doen, is het straks te laat. Ons bedrijf
innoveert en investeert doeltreffend
om de toekomst voor te blijven. Onze
auto’s worden al voor 95 procent ge-
recyceld en het streven is naar hon-
derd procent. Innovatie is bij ons een
continu proces.” Heinhuis Recycling 
Ruurlo is aan de Spoorstraat van
maandag tot en met vrijdag van 8.00
tot 12.00 uur en van 12.30 tot 17.00
uur geopend en op zaterdag van 8.00
tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00
uur. Voor meer informatie zie de 
website: www.heinhuis.nl

ADVERTORIAL

Heinhuis Recycling 
veel meer dan alleen oud-ijzer

Ruurlo - “We zijn veel meer dan alleen maar een bedrijf die in oud-
ijzer handelt.” Dit is wat Jeroen Heinhuis van Heinhuis Recycling 
direct als eerste kwijt wil. “Mensen denken dat we aan de Spoorstraat
in Ruurlo alleen maar oud-ijzer inzamelen. Maar dat is niet zo. We 
doen veel meer. Heinhuis staat voor compleet. Naast de complete
dienstverlening in inkoop van oude metalen bestaat ons dienstpakket
ook uit autodemontage, container plaatsing en levering van
gerecyclede metalen en metaalverwerking bij sloop van gebouwen. 
Al deze diensten hebben zich ontwikkeld tot huisspecialiteiten met 
eigen deskundige medewerkers.”

Het Ruurlose team van Heinhuis Recycling v.l.n.r.: Arjan Kappert, Simone Teerds, Rikie
Hamer, Gerben Mentink en Ronny Kappert.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Vassel
 B. Watterweggens
 C. Lampepoetsers

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Wilma: ‘De opvolging is eigenlijk ge-
ruisloos verlopen. Ik had daarvoor al 
3,5 jaar met Louise samengewerkt. De 
taken die ik er bij heb gekregen waren 
niet vreemd voor mij. Wat dat betreft 
is er niet veel veranderd, wel heb ik 
over een aantal zaken een ‘eigen saus-
je’ gegoten’, zo zegt ze. In 2010 heeft 
Wilma Berns het project ‘Eenzaam-
heid’ in Vorden opgezet. Een project 
dat ten doel heeft om mensen uit de 
eenzaamheid te halen. Wilma:’ Men-
sen kunnen zich op diverse manie-
ren eenzaam voelen. Bijvoorbeeld de 
partner is overleden en de kinderen 
wonen ver weg of er zijn geen kinde-

ren. Daar komt dan nog bij: de rouw-
verwerking. Ik ben hier in Vorden het 
meldpunt. Ik probeer deze mensen te 
helpen, te ondersteunen.
Zo organiseren wij eens per maand 
op de maandagmorgen van 10.00 tot 
12.00 uur in het Dorpscentrum een 
koffiemorgen. Mensen die zich een-
zaam voelen kunnen hier naar toe 
komen, gezellig wat babbelen met 
elkaar. Wat zo leuk is, soms komen 
er wel circa 17 mensen op zo’n och-
tend samen. Ik merk al dat sommi-
gen bij elkaar op visite gaan, samen 
wandelen of winkelen e.d. Ik vind 
het prachtig dat mensen elkaar op 

die manuier treffen, ik word daar su-
perblij van. Prachtig dat het project 
‘Eénzaamheid’ haar vruchten begint 
af te werpen’, aldus Wilma Berns die 
gedurende acht uur in de week geas-
sisteerd wordt door Wlly Gotink.
Wilma Berns vat haar taak als Wel-
zijnsadviseur bijzonder serieus op. 
Zegt ze: ‘De inwoners van Bronck-
horst kunnen voor tal van problemen 
op het gebied van Welzijn, Wonen 
en Zorg bij mij terecht. Er kunnen 
bij mensen problemen ontstaan op 
het gebied van ‘kan ik nog wel zelf-
standig blijven wonen’, ‘heb ik aan-
passingen in mijn woning nodig’?. 
Gezondheidsproblemen, het kan van 
alles zijn. Ik geef mensen advies, of 
ik verwijs ze door. Ik wil graag vraag-
gericht werken en absoluut niet aan-
bodgericht. Het komt dikwijls voor 
dat ik eerst op huisbezoek ga, om te 
luisteren welke problemen zich voor-
doen. Ik word ook wel door kinderen 
benaderd, die vragen over hun ou-
ders hebben. Ik probeer dan in over-
leg naar een oplossing te zoeken.
Het kan ook zijn dat ik de gemeente 
inschakel. Gelukkig worden wij bij 
‘Welzijn’ door een zestigtal vrijwil-
ligers gesteund met elk hun eigen 
kwaliteit. Veelal vrijwilligers die op 
een bepaald terrein zijn geschoold. 
Ik probeer bij mijn werk altijd ‘laag-
drempelig’ te zijn. Ik sta tussen de 
mensen in en probeer mensen met 
elkaar te verbinden. Uit hoofde van 
mijn functie heb ik veel contact met 
alle professionele- en vrijwilligersor-
ganisaties’, zo zegt Wilma Berns. On-
derwijl Wilma enthousiast over haar 
werk vertelt, komt voormalig huis-
arts Gerben Sterringa haar kantoor 
binnen lopen. ‘Ik kom Wilma een 
bloemetje brengen, dat heeft ze wel 
verdiend’, zo zegt Gerben en ‘weg’ 
was hij weer! Wilma: ‘Ik heb een pri-
ma verstandhouding met het bestuur 
en dan opeens een bloemetje krijgen, 
dat voelt echt goed’, zo zegt ze.

Welzijnsadviseur Wilma Berns:

‘Project Eenzaamheid begint vruchten 
af te werpen’

Vorden - Een paar jaar geleden prijkte op het visitekaartje van Wilma 
Berns als functieomschrijving ‘Ouderenadviseur’. Momenteel luidt 
de omschrijving ‘Welzijnsadviseur Stichting Samenwerking Welzijn 
Bronckhorst’. In mei heeft Wilma de coördinator van Stichting Wel-
zijn Vorden (Louise van Uden) die hier bijna 23 jaar het gezicht van 
‘Welzijn’ was, opgevolgd.

Willy Gotink en Wilma Berns

Na de pauze kwam haar talent volle-
dig tot bloei. Met de 4e Ballade van 
Chopin en Scherzo nr. 1 van deze 
zelfde meester liet Vera zien wat ze 
waard was. In fraai uitgesponnen 
melodieën en wervelende pianistiek 
nam ze de luisteraar mee in haar spel. 

Maar met de vertolking van de Cha-
conne van Bach in d-klein - oorspron-
kelijk één van de moeilijkste werken 
voor viool- in een al even moeilijke 

pianobewerking van Busoni, gaf Vera 
Kooper een indrukwekkende finale 
ten beste van een fantastisch pianore-
cital. Over een aantal weken staat het 
volgende evenement van Het Klavier 
alweer op stapel. Zaterdagmiddag 
2 november a.s. zal Jack van Dode-
waard een lezing geven over de tech-
niek van de piano. Meer informatie is 
alvast te vinden op www.het-klavier.
nl. Ook op Facebook is het Klavier te 
volgen: facebook.com/hetklavier

Prachtig pianorecital bij 
Het Klavier

Vorden - ‘Speelden ze allemaal maar zo’ verzuchtte een muziekkenner 
na afloop van het pianorecital van pianiste Vera Kooper. Als een echte 
klavierleeuwin bleek zij in staat om naast fluisterzacht en integer 
pianospel, een vleugel net zo imposant en machtig te laten klinken als 
een kerkorgel. Het programma was mooi opgebouwd en ving aan met 
een sonate van Beethoven en een paar werken van Schumann.

Vera Kooper.

Op het programma staan: o.m. Lie-
beslieder, opus 52, van Brahms; Tri 
Muzske Sbory, opus 43, van Dvorak 
(mannenkoor); The Snow, van Elgar 

(vrouwenkoor); Deux Choeurs, van 
Mann (vrouwenkoor).
Pianoduo Blaak, dat tevens een aan-
tal pianostukken ten gehore brengt, 
zorgt voor de begeleiding. De viool-
begeleiding wordt verzorgde door
Marlene Meesters en Bram de Wilde.
Kaarten zijn die avond vanaf 19.30 
uur in de kerk verkrijgbaar of vooraf
bij Henny Vlogman, 06-20572180.

Concert Cappella Bronckhorst
Vorden - Zaterdag 12 oktober 
geeft Capella Bronckhorst onder 
leiding van dirigent Hans de Wil-
de om 20.00 uur een concert in de 
hervormde Dorpskerk.

De uitslagen waren als volgt: 
A-klasse: 
1 Erik Kleinreesink, Hengelo 184 
strafpunten, 2 Gerrit van Assen, 
Zwolle 189, 3 Arie Roos, Zetten 
133. 

Idem B-klasse: 
1 Wim Hartman Oldeberkoop 
312, 2 Bertus van der Horst, Har-
derwijk 350, 3 Gerrit te Veldhuis, 
Halle 395. 

Idem C- klasse: 
1 Jan Slagman, Vorden 134, 2 Ab 
Bouwmeester, Hellendoorn 210, 
3 Els Tieman, Zwolle 240.

Erik 
Kleinreesink 
wint herfst-
oriëntatierit
Vorden - Erik Kleinreesink 
heeft zondag in de A- klasse 
de herfstoriëntatierit op zijn 
naam geschreven. De rit met 
een lengte van 52 kilome-
ter was uitgeschreven door 
VAMC De Graafschaprijders 
en uitgezet door Jan Luiten 
en Harry Horsting.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus 
van 5 en 6 oktober:
Quintus DS1 - OBW DS4: 8-12
Quintus DC1 - HV Angeren DC3: 12-14
Quintus HC1 - Borhave HC1: 21-11
Quintus D1 - UGHV D1: 8-7
Quintus E1 - Loo E1: 13-2
Erix HS 2 - Quintus HS1: 13-9
Ha-STU HS3 - Quintus HS2: 17-15

Q u i n t u s  -  H a n d b a l
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Wat is: A. Vassel:  
1. Ieder van de stalpalen, waaraan koeien vaststaan. 

“De koone staot nog an de vassels.”
2. “Der ene ne vassel terugzetten.”Iemand degraderen. 

“Ze hebt ‘m ne vassel terugge’ezat.”

 B. Watterweggens: Op sommige plaatsen. “Watterweggens 
greujt nog lampepoetsers.”

 C. Lampepoetsers: Grote lisdodde (Typha Latifolia) 
“Lampepoetsers staot volle langs de gravens.”

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Sinds oktober 2011 is er op Golf-
club ’t Zelle een commissie actief 
die van mening is dat er ten aanzien 
van het woord ‘Goed’ in de slogan 
van de club, meer en een ambitieu-
zere invulling gegeven kan worden. 
In deze commissie hebben zitting: 
Reind Westerveld, Constantijn Cox, 
Matthieu Claasen en Ingrid Vollema. 
Woordvoerder Reind Westerveld 
(zesvoudig clubkampioen) over de 
doelstelling van de commissie: ‘Naast 
een plezierig tijdverblijf is golf name-
lijk SPORT. Daarnaast kan sporten op 
een hoog niveau alleen als dit door de 
club wordt geambieerd. Het bestuur 
van onze club staat volledig achter de 
ambitie van GOLFTEAM ’t ZELLE. De 
primaire doelstelling is het creëren 
van een topsportklimaat binnen onze 
club waarbij een selectie van jeugdige 
en getalenteerde golfers c.q. golfster’ 
s op basis van inzet en ambitie door 
ervaren golfers naar een hoger ni-
veau worden begeleid.
We willen Golfclub ’t Zelle meer 
naamsbekendheid geven en regio-
nale aantrekkingskracht genereren 
voor nieuwe (jeugd) leden. Om deze 
taak naar behoren te verrichten legt 

de commissie hoge maatstaven aan, 
waarbij inzet, discipline, doorzet-
tingsvermogen centraal staan. Doe 
wat je zegt, en zeggen wat je doet! Dat 
is de mentaliteit die wij vragen aan al-
le participanten van dit sportieve pro-
ject. Het project wordt ook door en-
thousiaste sponsoren ondersteund’, 
aldus Reind Westerveld. Zondag 20 
oktober wordt er als afsluiting van 
het seizoen op het clubterrein nabij 
’t Zelle vanaf 10.00 uur een workshop 
gehouden. Die wordt gegeven door de 
in golfkringen bekende Engelsman 
John Woof. Hij heeft zelf op hoog 
niveau gespeeld en is in Nederland 
o.m. ook bekend als golfcommenta-
tor op Sport 1. Eén van de sponsoren 
op deze zondag is ‘Bax advocaten en 
belastingkundigen’ uit Doetinchem. 
Zie www.Baxadvocaten.nl

Derek van Hykoop namens het be-
drijf: ‘We werken al meer dan 20 
jaar in Gelderland en met name 
staan wij midden in de Oost-Gelderse 
samenleving. We richten ons op de 
ondernemers en dan specifiek op het 
ondernemingsrecht, arbeidsrecht, 
fiscaalrecht en bestuursrecht. Van-

wege de P.R. sponsoren wij de golf-
sport en organiseren wij jaarlijks ook 
zelf twee golftoernooien waaronder 
het ‘AMB Bax toernooi’, aldus Derek 
van Hykoop. Jentha fysiotherapie uit 
Hengelo is eveneens hoofdsponsor. 
Ton van Walstijn is de eigenaar van 
deze praktijk. ‘Ook wij hebben een af-
finiteit met de golfsport. Naast de ‘ge-
wone’ therapie, houden we ons ook 
bezig met sporttherapie en zijn we 
specialist wanneer het gaat om het 
behandelen van klachten die tijdens 
het beoefenen van het golfen kunnen 
ontstaan’, zo zegt Ton van Walstijn. 
Zie ook www.Jentha.nl

Club wil topsportklimaat creeren

Golfclub ‘t Zelle sluit seizoen af 
met workshop door John Woof
Vorden - Nog een paar weken en dan kunnen de ruim 900 leden 
van Golfclub ’t Zelle hun attributen voor een half jaar opbergen. 
Het golfseizoen in Nederland loopt van pakweg begin april tot eind 
oktober. De meeste leden van de club (circa 800) beoefenen de golfsport 
recreatief. Circa honderd leden nemen deel aan de clubcompetitie en 
ongeveer 15 jeugd- en seniorleden komen uit in landelijke competities.

Arie voelt zich nogal eens in de steek 
gelaten. Hij merkt dat hij zich steeds 
meer in zichzelf terugtrekt. Het delen 
van dit verlies valt hem zwaar, voor-
al ook vanwege de zelfdoding en de 
moeilijke periode daarvoor. Hij voelt 
dat zijn relatie met zijn vrouw meer 
en meer verstoord raakt: hij mijdt in-
tieme gesprekken. Over en weer lij-
ken ze elkaar stilzwijgend de schuld 
te geven. Hij verwijt zijn broers dat ze 
hem niet steunen
GGNet Preventie organiseert jaarlijks 
een gespreksgroep voor lotgenoten. 
Het is geen therapie, maar zelfhulp 
onder deskundige begeleiding. Arie 
Kosters meldt zich ook aan bij GGNet 
Preventie voor de gespreksgroep. Hij 
heeft een kennismakingsgesprek met 
de begeleiders om na te gaan of de ge-
spreksgroep het juiste hulpaanbod is. 
Dit blijkt het geval. In deze groep kan 
hij lotgenoten ontmoeten. Gezamen-
lijk proberen ze verder te komen met 
de verwerking van het verlies. Soms 
is het verdriet wel (deels) verwerkt. 
Toch is er behoefte om - opnieuw 
- met anderen te praten over de in-
grijpende gebeurtenissen. Praten met 
lotgenoten kan makkelijker gaan. “Je 
merkt dat je niet de enige nabestaan-
de met verwerkingsproblemen bent. 
Dat weet je natuurlijk wel. Wanneer 
je andermans verhalen rechtstreeks 
hoort, voel je je er meer bij betrok-
ken. Samen verdriet delen en naar el-
kaar luisteren geeft je steun. Je vindt 

veel begrip bij anderen. Je hoeft je 
emoties niet langer meer te verstop-
pen”, aldus Arie Kosters.
Meer dan vrouwen schromen man-
nen om deel te nemen aan de ge-
spreksgroep ‘Nabestaan na zelfdo-
ding’. Praten over gevoelens valt hen 
niet gemakkelijk. Sommige mannen 
hebben zich voor hun naasten opge-
worpen als ‘de rots in de branding’. 
Vrouw en kinderen mogen openlijk 
in de war zijn, maar mannen houden 
zich in uit angst voor chaos. Voor 
hen is praten over emoties en twijfels 
taboe, alleen iets voor vrouwen. Ook 
Arie moest over een drempel heen 
toen hij zich aanmeldde: “Ik dacht 
dat zo’n gespreksgroep een soort 
damesclub zou zijn. Dit bleek totaal 
niet het geval. Je leert door ander-
mans verhalen je eigen verhaal beter 
te plaatsen”.
De deelnemers aan deze gespreks-
groep zijn over het algemeen zeer 
tevreden. Onderlinge contacten wor-
den als direct, eerlijk en als steun 
beleefd. Vaak hebben deelnemers 
vergelijkbare ervaringen. Vaak is één 
woord voldoende om elkaar te begrij-
pen. De meeste deelnemers krijgen 
meer inzicht in de situatie die aan de 
zelfdoding vooraf ging. Deelname aan 
de groep leidt vaker tot minder span-
ning, waardoor lichamelijke klachten 
verdwijnen. Sommigen voelen weer 
kracht om nieuwe contacten te zoe-
ken. Bij Arie Kosters leidde de deel-

name tot meer openheid binnen zijn 
familie: “Er werd weer gepraat. Mijn 
vrouw en broers vroegen telkens 
hoe het was geweest en wilden we-
ten, waarover er werd gesproken. Er 
was weer een aanleiding om over de 
moeilijke tijd te praten.”

Vanwege privacyredenen is de naam 
gefingeerd.

GGNet start gespreksgroep voor 
nabestaanden na suïcide
GGNet Preventie start op 7 november 
2013 een gespreksgroep voor mensen 
die een naaste hebben verloren door 
zelfdoding, en die via begeleid lotge-
notencontact verder willen komen. 
Het is geen therapiegroep, maar een 
zelfhulpgroep onder deskundige be-
geleiding vanuit de GGZ.
In de gespreksgroep wordt naast het 
uitwisselen van ervaringen ingegaan 
op de praktijk van iedere dag zoals 
‘wat moet ik doen met de verwijten 
van mijn schoonfamilie?’ en ‘hoe 
praat ik erover met mijn kinderen?’ 
In overleg met de deelnemers kun-
nen thema’s aan de orde komen zoals 
de rol van het geloof, de angst bij het 
leggen van nieuwe contacten en erva-
ringen met de hulpverlening.
De gespreksgroep bestaat uit acht 
tot twaalf bijeenkomsten, afhanke-
lijk van het aantal deelnemers. Er 
is plaats voor 8 personen en er zijn 
2 begeleiders. De gespreksgroep be-
gint in november en vindt plaats in 
Apeldoorn, Doetinchem of Winters-
wijk. Dit laatste is afhankelijk van de 
woonplaats van de deelnemers. 

Voor vragen of aanmelding voor 
deelname kunt u zich melden bij 
GGNet Preventie 
Tel. (0575) 58 24 50
Email: preventie@ggnet.nl
www.ggnet.nl

Gespreksgroep voor nabestaanden na een zelfdoding biedt uitkomst

‘Ik kon het alleen niet verwerken’
Regio - Medio 2012 maakt de enige zoon van Arie Kosters uit Dinxperlo 
een einde aan zijn leven. Ruim een jaar later heeft hij dit verlies nog 
onvoldoende plek kunnen geven in zijn leven. Hij wordt vaak bevan-
gen door allerlei emoties. De ene dag is hij diep bedroefd. Op andere 
dagen is hij kwaad, schaamt hij zich of voelt hij zich schuldig: “Had 
ik mijn zoon niet in huis moeten nemen? Dan had ik hem beter in de 
gaten kunnen houden”. Arie Kosters kan de zelfdoding van zijn zoon 
niet echt begrijpen. De zelfdoding kwam totaal onverwacht, al zag 
hij achteraf wel signalen. De vraag naar het ‘waarom’ houdt hem nog 
vaak bezig.

De cursus is bedoeld voor jongeren 
die veel stress hebben, piekeren, 
zich wat somber voelen, slecht sla-
pen of juist erg prikkelbaar en snel 
boos zijn. In de cursus leren ze hoe 
je door anders denken je gevoel kunt 
beïnvloeden, hoe je je problemen nog 
beter kunt oplossen, hoe je minder 
kunt piekeren en hoe je goed voor 
jezelf kunt opkomen. In een groep 
merken jongeren dat ze niet de eni-
gen zijn die even niet lekker in hun 
vel zitten en kunnen ze juist van el-
kaar leren hoe ze hier meer greep op 
kunnen krijgen.
 
Praktische informatie
‘Head Up!’ bestaat uit acht weke-

lijkse bijeenkomsten van anderhalf
uur. Ouders worden bij de cursus be-
trokken door een ouderavond vooraf-
gaand aan de cursus. Na aanmelding
vindt een kennismakingsgesprek 
plaats. M.u.v. materiaalkosten zijn
er geen kosten aan de cursus verbon-
den. De cursus start op woensdag
27 november (15.30 tot 17.00 uur)
en wordt gegeven in Doetinchem.
Na aanmelding vindt een kennisma-
kingsgesprek met de jongere en zijn/
haar ouder(s) plaats om te bekijken of
de cursus aansluit. Voor meer infor-
matie en/of aanmelding kunt u con-
tact opnemen met het secretariaat
van GGNet, telefoon: (0575) 58 24 50
of e-mail: preventie@ggnet.nl

INFOTORIAL

‘How to keep your Head Up!?’
Regio - In november wordt er weer gestart met ‘Head Up!’, een groep
voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar die zich regelmatig gestrest of
somber voelen en veel piekeren. Aanmelden kan vanaf nu. De kennis-
makingen vinden plaats vanaf begin oktober 2013.

Voor de tv-commercial heeft een 
filmploeg samen met Stichting Ach-
terhoek Toerisme een reis door de 
Achterhoek gemaakt. Er is gefilmd 
rond Kasteel Vorden en Kasteel 
Hackfort in Vorden. Vervolgens zijn 
de culinaire mogelijkheden van de 
Achterhoek in beeld gebracht bij 
Ellens Restaurant in Zelhem. Als 
afsluiting hebben ze B&B Huize Nij-
hof in Barlo bezocht. Kortom, drie 
mooie facetten van de Achterhoek; 
natuur, culinair en overnachten.

Radio en TV
De tv-commercials van worden uit-
gezonden van vrijdag 4 tot en met 
zondag 13 oktober via de STER op 
Nederland 1, 2 en 3. 

De tv-commercials worden onder-
steund door een serie radiocom-
mercials die de hele maand oktober 
primetime worden uitgezonden op 
Radio 1, Q-Music en Skyradio. Maan-
dag tot en met vrijdag tussen 06.30 

uur en 09.00 uur en tussen 16.30 en 
19.00 uur wordt heel Nederland be-
kendgemaakt met de Achterhoek!

Gelderland levert je mooie streken
Om de vier Gelderse streken Achter-
hoek, Veluwe, Rivierenland en Re-
gio Arnhem Nijmegen landelijk on-
der de aandacht te brengen wordt 
er in de commercial verwezen naar 
www.geldersestreken.nl

Die website bundelt het omvang-
rijke en veelzijdige toeristische aan-
bod van de streken. Want ook in de 
Herfst hebben de Gelderse Streken 
een fantastisch aanbod! De campag-
ne “Gelderland levert je mooie stre-
ken…” wordt uitgevoerd door Toe-
risme Gelderland,  een initiatief van 
de vier Regionale Bureaus voor Toe-
risme, waar Stichting Achterhoek 
Toerisme er één van is. Daarbij is 
er samenwerking met de provincie 
Gelderland en het toeristisch-recre-
atief bedrijfsleven in de provincie.

Achterhoek gepromoot 
op nationale radio en tv
Achterhoek - De Achterhoek wordt in de najaarscampagne van Toe-
risme Gelderland onder de aandacht gebracht met het thema ‘Ge-
nieten van Achterhoekse gastvrijheid’. De campagne is bedoeld om 
de Gelderse streken Achterhoek, Regio Arnhem Nijmegen, Veluwe 
en Rivierenland op nationaal niveau uitgebreid onder de aandacht 
te brengen en daarmee men te verleiden om deze herfst een bezoek 
te brengen aan de Gelderse Streken.

Op maandag 14 oktober a.s. is er een overdenking te beluisteren 
van Ds. Freek Brandenburg uit Vorden.

Mw. Helma Luesink-Momberg uit Hengelo zal meewerken aan 
het programma van maandag 21 oktober.
In de uitzending  van maandag 28 oktober is dhr. J.M. van Heugten 
uit Vorden de studiogast. Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur 
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de uitzending kunnen er van 

20.00 uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale verzoekjes aangevraagd
worden voor de daarop volgende week, via het tel. nummer van
de studio: 0314-624002. 
De kabelfrequenties van Radio Ideaal zijn voor heel Oost-Gelder-
land: FM 91.1 of 94.00. De etherfrequenties zijn 105.1 t/m 107.7
en via internet: www.ideaal.org

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma ‘De Muzikale Ontmoe-
ting’ bij Radio Ideaal zijn voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.



OPEN ZONDAG

13 OKTOBER

ZELHEM

van 12-17 uur

Vrij entree



Smoks Hanne Rit / Open Zondag Zelhem - 2013

Kiek Uut begint om 13.00 uur met 
een kleine receptie met films en 
foto’s op de achtergrond, waarna de 
diverse oud-leden en leden op het po-
dium komen. Het programma duurt 
tot ongeveer 19.00 uur, waarbij het 
laatste deel wordt ingevuld door Kiek 
Uut in de huidige bezetting. Alle oud-
bandleden hebben hun medewerking 
toegezegd.

Vooral de medewerking van alle oud-
leden is bijzonder, want op zich is een 
10-jarig bestaan van een band al re-
delijk bijzonder, maar veelal nemen 
leden afscheid omdat ze van mening 
verschillen met de rest en vaak ein-
digt het dan in ruzie. Niet bij ‘Kiek 
Uut’. Leden en oud-leden zijn nog 
steeds vrienden.
Oprichter van de band is Tom Wiel-
heesen, die van huis uit met muziek 
maken en zingen besmet was. Hij 
speelt gitaar en kwam in contact 
kwam met drummer Patrice van 
Schie. Het idee om een bandje te vor-
men was al gauw geboren. Vader Ben-
nie van Schie bedacht de naam ‘Kiek 
Uut’. Met z’n tweeën ben je nog geen 
band, maar Dennis Hemink speelde 
bas en had wel oefenruimte bij de fa-
milie Hemink aan de Halseweg. Tom 
had op een zaterdagavond in het café 
Erik Oldenhave, hoornblazer bij de 
plaatselijke harmonie, gevraagd of 
hij niet een beetje kon komen blazen. 
Dennis kende nog wel een toetsenist 
in Doetinchem en ‘Kiek Uut’ was ge-

boren.
De band bleek te bestaan uit crea-
tieve geesten met allerlei ideeën. Het 
begon met een eerste optreden in ‘de 
Groes’, maar sindsdien is het niet stil 
geweest rondom de band.
Van 2005 t/m 2007 organiseerde de 
band bijvoorbeeld haar eigen festival 
onder de naam ‘De Vrienden Van 
Kiek Uut - Live’ tot een grote bier-
brouwer hen dringend verzocht van 
naam te veranderen door de vergelij-
king met een door hen georganiseerd 
festival met de naam ‘Vrienden van 
Amstel – Live’ waarna ’t Kiek Uut Fes-
tival ontstond. Omdat het terrein van 
café De Mallemolen te klein bleek 
voor de plannen van de band werd 
van 2009 tot 2012 het ‘Zelhem aLive 
Festival’ opgezet op het terrein bij 
Sportcafé De Pol. Met als hoogtepun-
ten de optredens van Nick & Simon, 
Mooi Wark, Jan Smit, Fragment, Pe-
ter Koelewijn en Crystal Dream, be-
sloten de bandleden begin dit jaar dat 
het tijd was om weer terug te gaan 
naar de basis; muziek maken.
De plek van Dennis Hemink, interna-
tionaal chauffeur, werd al snel inge-
nomen door Werner Dimmendaal. 
Werner bracht met zijn muzikale, 
maar ook technische kennis en erva-
ring, de band in een stroomversnel-
ling. Kisten werden getimmerd en 

voorzien van wieltjes, het oefenhok 
werd geprofessionaliseerd en de band
kocht een bandbus, een oranje Volks-
wagen Transporter T3. Vol met stic-
kers en instrumenten trok de band de
gehele Achterhoek door. Toch misten
de mannen muzikaal nog iets en ze 
vroegen Chiel Wijkamp om Kiek Uut
te komen versterken met vette solo’s
op z’n elektrische gitaar en zang. Bij-
na tegelijkertijd moest Koen de band
verlaten vanwege zijn studie en nam
Remko Nijhoff zijn plaats in. Toen
bleek dat Patrice de band niet meer
kon combineren met zijn disco-drive-
inn activiteiten en lidmaatschap van
de malletband kroop Tom achter het
drumstel en de huidige bezetting is 
bekend.
De kracht van ‘Kiek Uut’ ligt met na-
me in Achterhoekse en Nederlandsta-
lige nummers die het publiek al lang
niet hebben gehoord, maar nog wel
aanspreekt. Humor en gezelligheid
speelt daarbij een belangrijke rol. 
Daarnaast stopt iedereen binnen de
band vrij veel uren in het repertoire,
de instrumenten, de oefenruimte,
maar ook in tijd voor elkaar. Tijdens
de Smoks Hanne Rit en Open Zondag
kunt u horen waartoe dit alles geleid
heeft.
Voor nadere info kunt u terecht op 
www.kiekuut.nl.

Tevens viering 10-jarig bestaan

Kiek Uut speelt tijdens Smoks 
Hanne Rit
Zelhem - Tijdens de presentatie 
van de auto’s die hebben deelge-
nomen aan de ‘Smoks Hanne Rit’ 
op zondag 13 oktober speelt de 
band ‘Kiek Uut’ op het Stations-
plein in het hartje van Zelhem. 
De band grijpt deze ‘thuiswed-
strijd’ aan om tevens het 10-jarig 
bestaan van de band te vieren.

Dit jaar komen er zelfs vier groepen 
naar Zelhem. De Cattle Creek Coun-
try Dancers met (14 dansers) heeft 

een thuis’wedstrijd’, want deze groep 
komt uit Zelhem. Uit Halle komen 
de Halley Valley Country Dancers 

met ongeveer 20 dansers. Ook de
groep uit Velp zal dit jaar aanwezig
zijn met 15 dansers, terwijl als vierde
groep (de grootste groep met 26 dan-
sers) Big Street Country Dancers uit
Silvolde demonstraties gaat geven. De
groepen dansen gezamenlijk, maar
de groepen zullen ook hun eigen de-
monstratie verzorgen.

Countrylinedance tijdens Smoks Hanne Rit
Zelhem - Countrylinedance past perfect bij de sfeer van oldtimers. 
Vooral bij de grote Amerikaanse oldies hoort de muziek, die ook de 
basis vormt voor deze, van origine Amerikaanse dansstijl. Zo waren de 
Country Line Dancers uit Velp In 2009 en 2010 al te gast in Zelhem en 
ook de jaren erna gaven linedancers een demonstratie.

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’ 
vanaf het podium dat op de 
Markt geplaatst is. De muziek die 
de band maakt, past uitstekend 
bij de automobielen en ander 
voertuigen, die veelal uit dezelfde 
periode komen.

“Kijk hier!” Dales wijst op een simpel 
knopje in één van zijn wagens. “De 
Japanners riepen in de jaren ‘90 heel 
enthousiast dat in hun wagens de 
achterklep van binnen geopend kon 
worden. Bij de Coupé-uitvoering van 
een Audi kon dat al in 1965.”
De Zelhemse garagehouder heeft een 
aantal klassiekers in een loods op het 
industrieterrein van Zelhem staan. 
Uren en uren is hij in de weer om 
de oude wagens weer in oude luister 

te herstellen. De Smoks Hanne Rit is 
voor hem een hoogtepunt in het jaar. 
Waarom het zo bijzonder is, kan men 
volgens hem het best met eigen ogen 
komen bekijken. En, die prachtige 
verhalen komen vanzelf, lacht hij. 
“Daar hoef je geen dubbeltje voor in 
de eigenaar te gooien!”

Meer info: 
www.smokshannerit.nl

Iedere oldtimer 
z’n verhaal

Zelhem - Cor Dales kijkt elk jaar weer uit naar de Smoks Hanne Rit. 
Een dag lang staat Zelhem en omstreken in het teken van oldtimers. 
De autoliefhebber pur sang rijdt met vele andere oldtimerfanaten 
door de regio en het dorpscentrum zal vol staan met prachtige boli-
des. Van auto’s die gebouwd zijn aan het begin van de vorige eeuw tot 
de ‘nieuwe klassiekers’. Stuk voor stuk staan ze garant voor prachtige 
verhalen.



Smoks Hanne Rit / Open Zondag Zelhem - 2013

Onderdeel van deze dag is de oldti-
mer tractorenrit door de omgeving 
van Zelhem. De deelnemende trac-
toren, van het bouwjaar 1970 of ou-
der, vertrekken om 10.00 uur bij het 
museum en worden daar ongeveer 
14.00 uur terug verwacht. Opgave 
voor deelname aan deze rit is nog 
mogelijk.

In en rondom het museum is die dag 
van alles te zien en te beleven voor 
oud en jong. Allereerst de diverse ou-
de landbouwwerktuigen, stationaire 
motoren, enzovoort. Later op de dag 
arriveren ook een aantal oldtimer 

motoren bij het museum. Bezoekers 
kunnen ervaren hoe het is achter 
het stuur van zo’n tractor te zitten. 
Verder is er een koperslager aan het 
werk, zijn er diverse demonstraties 
(onder andere van oude ambach-
ten), is er kunst en ontbreken ook de 
streek- en andere producten niet.
Bijzondere attractie is Thomas’ Bees-
tenbus, een mobiele kinderboerderij. 
Thomas Hogenkamp, de eigenaar 
van de boerderij heeft voornamelijk 
minidieren, die ook als ze volwas-
sen zijn ver onder de maat van ‘nor-
male’ dieren blijven. Thomas komt 
met schapen, ezels (waaronder een 
extreem klein veulen) alpaca’s, een 
pony, kippen en een Afrikaans kalf 
naar Zelhem.
Ook de inwendige mens hoeft het 
aan niets te ontbreken. Daarvoor 
zorgt het cateringteam van het muse-
um. Speciale lekkernijen zijn de in de 
houtgestookte oven van het museum 
gebakken bolussen en appelcarrés. 
Het harmonicaduo Jan & Jan zorgt 
voor de muzikale omlijsting.

Oldtimerdag met 
 tractorenrit bij 
Museum Smedekinck
Zelhem - Gelijktijdig met de 
‘Smoks Hanne Rit’ houdt mu-
seum Smedekinck een oldtimer-
dag voor tractoren. Liefhebbers 
van oldtimer tractoren, motoren, 
enzovoort,kunnenzondag 13 ok-
tober aanstaande van 10.00 tot 
16.30 uur hun hart ophalen. De 
entree bedraagt € 3,50.

Advertorial

Open Huis bij Multimate Scheffer 
te Zelhem
Multimate Scheffer organiseert op vrijdag 11 oktober a.s. een 
Open Huis. Van 17.00 tot 21.00 uur kunnen klanten inspiratie 
opdoen voor het interieur, onder het genot van een hapje en 
een drankje. De gehele bouwmarkt is te zien, van de zagerij tot 
en met presentaties van de nieuwste interieurtrends voor dit 
najaar.

OKTOBER WOONMAAND
Oktober is traditioneel de woon-
maand van het jaar. Nu het eerder 
donker wordt ´s avonds zijn veel 
klanten bezig met het vernieu-
wen van het interieur. Bij Mul-
timate Scheffer is er tijdens de 
woonmaand veel aandacht voor 
de nieuwste schuifdeurkasten, 
compleet met kastinterieur. Deze 
kast is ook verkrijgbaar met stijl-
deuren, die aansluiten bij jaren 
dertig paneeldeuren. Een trend op 
het gebied van vloeren is de vinyl 
vloer, deze vloer is bij uitstek ge-
schikt voor een vochtige ruimte in 
huis.

MULTIPAS
De Multipas is dé persoonlijke 

spaarkaart Multimate. Als je de 
kaart eenmaal hebt, word je regel-
matig verrast met extra voordeel-
tjes in de bouwmarkt. Daarnaast 
krijg je regelmatig exclusieve 
aanbiedingen en spaar je voor 
contante kortingen. De Multipas 
is gratis en kun je ook tijdens het 
Open Huis zelf aanvragen, zodat 
je direct profiteert. De Multipas-
houders ontvangen tijdens het 
Open Huis 20% korting op het 
hele assortiment. Dus ook op bui-
tendeuren, schuifdeurkasten, verf 
en verlichting. Daarnaast heeft 
Multimate een montageservice die 
altijd zorgt voor het perfecte eind-
resultaat! Multimate komt graag 
bij je thuis om ook de buitenklus 
uit handen te nemen!

OVER MULTIMATE
Multimate is de nummer één in 
de doe-het-zelfmarkt op het ge-
bied van service en klantvriende-
lijkheid. De kracht van Multimate 
bouwmarkten is gelegen in het 
zelfstandig ondernemerschap. 
Multimate is een complete bouw-
markt, die de klant alles kan bie-
den voor de juiste uitvoering van 
de klus in en om het huis. En dat 
gaat verder dan het leveren van de 
materialen!

Multimate Scheffer kunt U vinden 
aan de Brinkweg 11 te Zelhem.

OOK ZONDAG 13 OKTOBER
GEOPEND

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.

Organisatie ‘Smoks Hanne Rit’ en Ondernemersvereniging BOZ
wensen alle deelnemers een geweldig rit en 
bezoekers een prachtige kijk- en winkeldag

op zondag 13 oktober te Zelhem. 

SPONSOREN BEDANKT! 
Zie voor de volledige lijst van onze sponsoren de website: www.smokshannerit.nl

taxaties aan- en verkoop o.z.

BLOKKER  ZELHEM
Wij zijn klaar voor het najaar! 

Onze speelgoed afdeling is nu 

EXTRA GROOT!
Kom ook een kijkje nemen op zondag 
13 oktober van 12.00 tot 17.00 uur.

Thuis in jouw wereld

Uw notaris in de regio!

Notariskantoor Blankestijn
Doetinchemseweg 71

7021 Zelhem

T 0314-621141

info@notariszelhem.nl

www.notariszelhem.nl

Hypotheek | Levering | Testamenten

Samenlevingscontract | Huwelijkse voorwaarden

Oprichten onderneming | Echtscheidingsbemiddeling

 

Diensten op elk notarieel gebied

Nu ook voor de begeleiding van 
uw echtscheiding

Uw recht op zekerheid!

Diverse Franklin Mint oldtimer miniaturen 
inclusief certificaten

 www.hobbyshop-modelbouw.nl

Nu voor

€ ,NS Trein
met licht en geluid, 
5-delige wagen-
groep, duurzaam 
C-rails systeem
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Kwaliteit, service en snelheid.
Zeven dagen per week geopend!

Is uw auto nodig toe aan een:

www.dehogevoort.nl

Waskaarten: 11 halen, 10 betalen!

www.dehogevoort.

Complete set
 winterbanden
                                      (incl. velgen)

14”. vanaf 400,-

15”.           475,-

16”.           575,-

Altijd de beste prijs!!!!!!

WAARDEBON
Programma 1 van € 14,00 

voor € 10,00

Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag

  

Vrijdag Koopavond

Smidsstraat 9, 7021 AB
 

Zelhem. Tel. 0314-621206

DE NIEUWE HERFST/WINTER 
COLLECTIE IS BINNEN!
VOOR DAMES-, HEREN-, JONGENS- 
EN MEISJESCOLLECTIE Bij inlevering van deze bon

10% KORTING
op de gehele aankoop.

ZONDAG GEOPEND!



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Kapper(ster) gezocht!
Zutphenseweg 21, Vorden
T: 0575551215
E: info@davinciforhair.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten

TEKENAAR MACHINEBOUW M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - Vacaturenummer VIO1180438

Omschrijving
Je maakt opstelling- en productietekeningen met behulp van te-
kenprogramma Solidworks. Je werkt opstellingstekeningen uit tot 
productie tekeningen, stuklijsten en materiaallijsten. Je genereert 
vanuit productietekeningen de lasersnijprogramma’s of geeft ze 
door aan de programmeur. Je bent accuraat in je werkzaamheden 
en bent gewend aan het werken onder tijdsdruk. Je bepaalt samen 
met de projectleider en werkvoorbereider je tijdsindeling en voort-
gang van de werkzaamheden. Soms heb je contacten met klanten 
betreffende (aanvullende) informatie.

Functie criteria

SENIOR ENGINEER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - Vacaturenummer VIO1178737

Omschrijving

dewerker aan. Je ondersteunt en werkt mee met je team bij het 

liseren van leveringstijden en het behalen van marges is voor jou 

maatwerk. Je onderhoudt daarom contact met de klant voor de 
juiste technische uitvoering en bent als technisch specialist betrok-
ken bij het binnenhalen van nieuwe projecten. In deze functie ben je 
mede verantwoordelijk voor de specificaties en documentatie van 
de producten. Je bent nauw betrokken bij de technische ontwik-
keling van nieuwe producten en bij het doorontwikkelen van onze 

keling van de kwaliteitsbewaking. Je legt verantwoording af aan de 
Plant Manager.

Functie criteria

strie.

PRODUCTMANAGER NEW BUSINESS M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - Vacaturenummer VMK1180063

Omschrijving

dienen aan te sluiten op het werkterrein en de klantengroepen. 

met de verantwoordelijkheid voor het zelfstandig genereren van 
nieuwe business uit nieuwe assortimenten. In deze functie ben je 
verantwoordelijk voor de sourcing en de collectiebepaling van de 
nieuwe business. Je signaleert kansen en behoeften in de markt en 

de promotie voor het nieuwe assortiment. In alle facetten word 
je gesteund door een team van deskundigen op zowel product- 

voornamelijk inkoop, maar zeker ook verkoop en marketing gere-
lateerde aspecten, waarbij jij de spil kunt zijn in het succes van de 
nieuwe categorie.

Functie criteria

SENIOR ENGINEER M/V
Omgeving Dinxperlo - Fulltime - Vacaturenummer VMK1180182

Omschrijving

de benodigde informatiestromen met als doel de verkoop van 
het project en het opbouwen van een optimale relatie met de 

van levertijden, betalingsvoorwaarden en andere condities. Admi-

afhandelen van inkomende orders, invoeren van ordergegevens. 

Functie criteria

woord en geschrift.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Lichtenvoorde zoeken wij een:

HARDWARE ENGINEER E&B M/V
Fulltime - vacaturenr. VMK1180335

Wij zoeken voor onze opdrachtgever een hardware engineer. Het 
betreft een uitdagende en afwisselende baan binnen een in haar 
branche toonaangevende organisatie (machinebouw). Je krijgt veel 
ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid, met de kans 
jezelf verder te ontwikkelen. In deze functie ben je verantwoor-
delijk voor: het ontwerpen en uitdetailleren van elektrotechnische 
schema’s en specificaties conform de norm; het samenstellen van 
bijbehorende materiaallijsten; het uitbesteden, testen en afnemen 
van de besturingskast; het samenstellen van de bekabelingsge-
gevens en lay-out en het aandragen van productinformatie ten 
behoeve van handleidingen.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een afgeronde MBO /
HBO opleiding richting elektrotechniek. Je hebt kennis van E-Cad 
systeem, See Electrical en Siemens S7. Je hebt 2 à 3 jaar ervaring 
op het gebied van hardware-engineering en ruime interesse in en 
kennis van elektrotechniek en besturingstechniek is een pre. Je 
bent bereidheid om in een multidisciplinair team te werken. Het is 
belangrijk dat je kennis hebt van de Engelse en Duitse taal, kennis 
hebt van computersystemen en kennis hebt van Excel en Word.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Maurice Kingma. Tele-
foonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

HK Logistics B.V. en Kloostrans B.V. te Zelhem 
zijn zusterbedrijven welke zich bezig houden 
met opslag en transport van hoofdzakelijk 
voedingsmiddelen. Onze ambitie is om met 
onze groep gemotiveerde medewerkers onze 
relaties op een hoog service niveau te bedienen.

Voor de ondersteuning van ons operationele team (HK Logistics, afdeling opslag) 
zijn wij op zoek naar:

REACHTRUCKCHAUFFEUR (m/v) - 40 uur
Functieomschrijving:

Funtie-eisen:

Wij bieden u:

HK Logistics BV

Zoek jij een werkomgeving waarin 
het draait om toegewijde zorg voor 
ouderen? Dan kun je direct aan de 
slag bij één van onze locaties.

Herken je je hierin?
Je bent voor cliënten en hun familie 
een onmisbare schakel in de zorg. 
Je realiseert een veilige woon- en 
leefomgeving waarin de cliënt zoveel 
mogelijk zelf de regie houdt. 

Je bent klantgericht en kunt 
zelfstandig beslissingen nemen, ook in 
onvoorziene situaties. Je onderhoudt 
contacten met andere disciplines. 

Je levert een bijdrage aan het 
zorgplan en doet de administratie en 
registratie die bij de zorgverlening 
horen. Je bent iemand die het 
leuk vindt mee te denken over de 
teamontwikkeling en de organisatie. 

Direct reageren?
Stuur je sollicitatiebrief met 
motivatie en CV via e-mail naar 
hrm@sutfene.nl. We horen graag 
naar welke locatie je voorkeur 
uitgaat en hoeveel uur je wilt 
werken.

Voor meer informatie over deze 
vacature kun je ook contact 
opnemen met Jolanda Strabbing, 
HR-adviseur, 0575 - 594 405.

Word jij onze nieuwe enthousiaste collega?
Sutfene zoekt VERZORGENDEN IG

Kijk voor meer informatie 
over deze baan op 
www.werkenbijsutfene.nl. 

Meer over ons werk en 
onze locaties vind je op 
www.sutfene.nl.



Scheffer Keukens heeft 
het antwoord op alles!

 Zondag 13 oktober a.s. 

OPEN HUIS

ZONDAG 13 OKTOBER houden we niet alleen Open Huis om u veel nieuwe 

ideeën op te laten doen, maar bieden u de kans tegen weggeefprijzen aan 

een topkeuken of nieuwe inbouwapparatuur te komen.

Eenmalige waanzinnige SHOWROOMVERKOOP op zondag 13 oktober met 

keukens tegen KORTINGEN TOT 85% o.a. SieMatic keukens.

Like en deel ons op Facebook
en maak kans op een GRATIS 
Samsung Galaxy Tab 7.0

ZONDAG 13 OKTOBER OOK SHOWROOM-KEUKENAPPARATUUR 

TEGEN FANTASTISCHE BODEMPRIJZEN.

100 APPARATEN Vaatwassers, Ovens, Magnetrons, Com-

bi-magnetrons, Koelkasten, Afzuigkappen, Kookplaten 

(diverse energiebronnen), Stoomovens en nog veel meer...

Uniek, alleen deze zondag

WAANZINNIGE
showroom verkoop

Zelhem Gildenweg 1  l  Tel. 0314 623658

Kijk snel op schefferkeukens.nl

WAANZINNIG MOOIE TOPKEUKENS TEGEN WEGGEEF PRIJZEN

KIJK OP DE SCHEFFER FACEBOOK PAGINA VOOR

EXCLUSIEVE PREVIEWS VAN DE SHOWROOM KEUKENS*

*VANAF WOENSDAG 9 OKTOBER PLATTEGRONDEN/TEKENINGEN/FORMATEN
OP ONZE WEBSITE WWW.SCHEFFERKEUKENS.NL


