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Deze week
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Zwarte Pieten 
gewoon welkom 
in Vorden

Verdwaald bij 
café Uenk

Japanse les bij 
‘het Meestershuis’

Thema-concert 
Marike Tuin en 
Jan Klein Bussink 

Prettig 
koffieconcert 
Jubal in Baak

Uitgave
Weevers
(0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Dinsdag 

11 november 2014

76e jaargang 

no. 35

Master André van Leeuwen van de 
Koninklijk Nederlandse Jacht Ver-
eniging (KNJV) die zaterdag 8 novem-
ber met 22 koppels foxhonden en 
met ruim vijftig ‘jagers’ te gast is in 
Vorden bindt spontaan een gesprek 
aan met Jan en Joke Roeterdink als 
de honden in de eerste run perfect 
de sent (het spoor van de geur van 
de vos) hebben kunnen volgen. “On-
danks dat er een stevig windje staat 
blijft de geur goed hangen”, zo vertelt 
Van Leeuwen die het Vordense Jacht-
comité al direct complimenteert over 
de uitgezette eerste route van bijna 
zeven kilometer. En dat klinkt het co-
mité gevormd door Albert Mulderije, 
Appie Noordkamp en Tiny Koning als 
muziek in de oren. 

Sportieve gemeente
Evenals de korte toespraak van wet-
houder Antoon Peppelman van de ge-
meente Bronckhorst bij Kasteel Vor-
den waar de ‘jagers’ welkom werden 
geheten. Peppelman: “Bronckhorst is 
een prachtige en sportieve gemeente. 

Vandaag worden deze twee facetten 
gecombineerd.” Niet nadat eerst door 
een aantal hoornblazers de jacht of-
ficieel is aangeblazen en de deelne-
mers met een glas in de hand elkaar 
een goede jacht hebben toegewenst. 
Ook enkele van de talloze toeschou-
wers krijgt een glaasje aangeboden. 
“Doe mij toch maar een jonge klare”, 
zo zegt een wat oudere man als hij 
het glaasje met een wat bitter gezicht 
achteroverslaat. Toen de meute het 
spoor aan bij de start aan de Henge-
loseweg te pakken hadden gingen ze 
er in een sneltreinvaart vandoor, ge-
volgd door de ruiters. 

Prachtige tafereel
Prachtig om al die rode jasjes in de 
verte te zien. Trouwens, aan de kle-
ding zijn strenge voorschriften ver-
bonden. Zo wordt er voordat de jacht 
begint traditioneel tijdens de meet 
de tweedjas gedragen. Daarna wordt 
de tweedjas vervangen door de rode 
jachtrok (onder meer een rood jasje 
en witte broek). De meest uitgelezen 
vervoermiddel om de jacht te volgen 
is de fiets zo blijkt als snel als de meu-
te honden en de jagers zich in het 
veld begeven. Een lange colonne au-
to’s uit de wat duurdere prijsklassen 
volgt het gezelschap in haar kielzog. 
De zesjarige Reind Krijt uit Vorden 
volgt met zijn crossfiets met zijn va-
der Reind en zijn tante Martine Groot 
Wassink de jacht per fiets. “Wat blaf-
fen de honden toch hard”, is Reinds 

jr. reactie als hij de Hengeloseweg 
oversteekt richting buurtschap Del-
den om de jacht te volgen. Met om de 
achtergrond Kasteel Landgoed ’t Zelle 
eindigt de tweede run via de zichtlaan 
van het kasteel aan de Beunksteeg in 
Hengelo net iets buiten de voorma-
lige gemeentegrens van Vorden. Een 
batterij aan fotografen volgt de jacht. 

En inderdaad het schouwspel levert 
prachtige plaatsjes op tijdens deze zo-
genaamde ‘Kastelenjacht’.

Loyaliteit
De fieldmasters Boudewijn van Heu-
veln en Henk Rottinghuis en hunt-
master Gert Lourens genieten ook 
zichtbaar van de jacht. Rottinghuis: 
“We hebben vanaf nu bijna wekelijks 
een jacht. En af en toe jagen we ook 
midweeks.” Nadat het sein wordt ge-
geven dat de laatste run wordt inge-
zet richting de Schuttestraat eindigt 
de 35e editie van de jacht na ruim 
tweeënhalf uur op de zichtlaan van 
Kasteel Vorden aan de Vordense Bos-
weg waar de honden zich bij de kill te 
goed doen aan een goed portie pens. 
Na afloop is Tiny Konings in haar 
nopjes met het verloop van de jacht. 
‘Hier doen we het voor. Met dit 
prachtige weer was het een schitte-
rend schouwspel.” Ze was ook ont-
zettend blij met de loyaliteit van alle 
ruim veertig landeigenaren die hun 
medewerking verleenden. “Zonder 

hun toestemming is een dergelijk 
cultuurhistorisch evenement niet te 
organiseren.” Ook de jagers waren 
zeer content met de jacht. “Perfect 
en veilig voor mens en dier.” En daar 
moest na afloop natuurlijk even een 
toast op worden uitgebracht. Tiny Ko-
ning: “Dat doen wij in Vorden altijd 
na afloop en niet tijdens de jacht!”

Slipjacht levert prachtig schouwspel op
Vorden - Het landschap toont 
deze zaterdagmiddag haar 
herfstooien op zijn mooist. In de 
rug de stralende novemberzon 
met op de achtergrond Kasteel 
Kieftskamp. Jan en Joke Roeter-
dink staan voor hun woonboer-
derij die achter het kasteel ligt 
zichtbaar te genieten. Maar wat 
wil je ook. Eenmaal per jaar is 
de ‘voortuin’ van hun prachtig 
gelegen woonboerderij het decor 
voor de eerste rustpauze tijdens 
de Vordense Slipjacht. Een jacht 
die omgeven is met rituelen die 
voor een leek ondoorgrondelijk 
zijn.

De slipjacht in Vorden leverde prachtige plaatjes op. De hoofdfoto is gemaakt door Peter Tump. De andere foto’s door Theo Janssen en 
Jan Hendriksen.

voordeel
...meer

Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 20.00

Hans Eland Raadhuisstraat 53 | 7255 BL Hengelo (Gld) | T: 0575-463777

Geldig 9 t/m 15 nov.

PLUS Runderhachee  
 
500 gram 
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500 gram 

3.33

2.25



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Repair Café Vorden zaterdag 

13 dec 2014 , van 10.00 tot

12.00 uur, Kulturhus.

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
15 - 16 november: G.M. Wolsink, Laren, 0573-402124.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen 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 eerst-
volgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag een 
verpleegkundige aanwezig. Vordenseweg 12 7231 PA Warnsveld
Tel.(06) 20 58 55 54, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

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

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

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

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: Maandag 13.00-17.00 uur. Dinsdag t/m donderdag:
10.00-16.00 uur. Vrijdag: 9.00-16.00 uur (i.v.m. de weekmarkt).  
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 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 16 november: Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk:
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.
Gereformeerde kerk: geen dienst.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 16 november: 10.00 uur: Ds. Deddie van Alphen.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 16 november: 9.30 uur: Eucharistieviering, 
vg. J. Leisink, em.-priester.

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 november: 9.30 uur: Eucharistieviering, Ceciliafeest, 
vg. J. van der Meer, em.-priester.

Weekenddiensten

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

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

Alleen op afspraak.

TENNISHAL ZUID DOETIN-

CHEM. 22 & 23-11  Sinter-

klaas Snuffelmarkt, van 10 tot 

16 uur  entree € 2,50. Meer 

info op www.annevents.nl

kraam huren? Bel 06-

51614000

Jong Gelre Vorden-Warnsveld

presenteert de revue 2014:

‘Het is bal!’ Komt dat zien!

8, 14 en 15 november in het

Dorpscentrum te Vorden. Start

voorverkoop: 30 oktober.

Zwarte piet nodig?? neem

contact op met het volgende nr.

0653614985

Te huur Sint en Pietkostuums

DS Design Molenkolkweg 33

Steenderen 0575 452001

Te huur in buitengebied van

Hengelo Gld.: woonruimte op

begane grond (60 m2).

Bestaande uit: eigen entree,

keuken, woonkamer, berging,

slaapkamer, logeerkamer en

douche met wc. Ruime tuin

(150 m2) met terras en

mogelijkheid voor huren van

berging/garage. Woonruimte

geschikt voor max. 2 personen,

huisdieren niet toegestaan.

Info: jan.zweverink@live.nl

Woonruimte gezocht voor

rustig stel. Min. 2 sl.k. Tel:

0681675593

Haardhout van zorgboerderij

de Vijfsprong te Vorden. 2 jaar 

gedroogd.Gekloofd meng-

sel van eik, beuk, spar. € 65

/ m3.Zelf halen.Mogelijkheid

tot lenen  van aanhanger. 06-

46460819.

Aangeboden: hulp voor in de

tuin en andere werkzaamhe-

den. Tel. 0575 - 46 17 33.

Per direct ter overname aan-

geboden: Kleine electrische

grasmaaier, groot ouderwets

rolluikbureau, originele antie-

ke petroleum hanglamp. Info.:

0573-461608.

Studiekeuze?
Bel 06-44886658
www.keuzecoaches.nl

Dagmenu’s 12 t/m 18 november

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

Woensdag 12 november
Champignonsoep/Spies de Rotonde, kruidenboter, aardappelen 
en rauwkostsalade

Donderdag 13 november
Sukade vlees met jus, rode kool en aardappelpuree/yoghurt-
frisss…met slagroom

Vrijdag 14 november
Runderbouillon met flensjes/Zalmfilet met dille saus, aardap-
pelen en groente

Zaterdag 15 november (alleen afhalen of bezorgen)
Lasagne Bolognaise, Parmezaanse kaas en rauwkostsalade/ijs met 
slagroom

Maandag 17 november
Gesloten

Dinsdag 18 november 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs met slagroom

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

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



Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Wij willen u bedanken voor uw blijk van belangstel-
ling en medeleven, die wij van u hebben mogen 
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn man, onze vader, opa en overgroot-opa

Herman Pardijs

B.J. Pardijs-van Zadelhoff
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Vorden, november 2014

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

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

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

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

eigen wensen te bespreken. 

Wij denken graag met u mee.

Mijn innig geliefde man, onze zoon, mijn broer en 
zwager, onze schoonzoon en onze zeer gewaar-
deerde neef is er niet meer.

Maarten Gerardus Antonius 
Boot

~ Maarten ~

* 20 december 1980                    † 3 november 2014

Onze speciale waardering gaat uit naar het 
verplegend personeel van de Longafdeling en 
IC van het UMC te Utrecht voor de liefdevolle 

verpleging van Maarten.

 Fiona Boot-van Hoeven ♥
  Belle     Noa     Kremlin
  
 Bert en Liesbeth Boot
 Wouter en Mariska

 Ron en Ank van Hoeven
 Daniëlle

 Andrew en Evelien Britt

 Familie Boot
 Familie van Hoeven
 Familie Nijenhuis
 Familie Raijmann

Idéfixstraat 6
1336 MP Almere

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Reparatie Computers

Overzetten gegevens

Periodiek onderhoud

Installatie internet + bellen

0575 465057

Vertrouwde Service

Opschonen software

Verkoop apparatuur

Systeem beheer MKB

HELPATHOME.NL

Computer Service aan huis

al 15 jaar

HelpatHome

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

www.plus.nlOpeningstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | do-vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 

HUISMERK
WEKEN

PLUS Vaatwaszout  

2 pakken à 2 kilo

1.78

PLUS 
Toiletpapier
Soft 4 laags 

Pak 4 rollen  1.53

PLUS Kaiserbroodjes 

2 pakken à 4 stuks  1.58

PLUS Pannenkoekenmix
Meergranen of naturel

2 pakken à 400 gram 1.24-1.54

PLUS Extra jam
Aardbeien, abrikozen, 
bosvruchten, frambozen, 
4-vrucht, ananas, sinaasap-
pel of zwarte bes

Pot 450 gram

1.45-1.55

PLUS Doperwten en wortelen

Pot 720 ml  1.33

PLUS Diepvrieszakken 1 liter
Hersluitbaar 

2 dozen à 25 stuks 1.52

PLUS Gangmakers 

Pak 6 stuks

1.25

PLUS Kruidenmix
Voor vlees, gehakt of kip 

Bus 160 gram  1.69-1.90

PLUS Tissues lotion 3-laags 

Pak 90 stuks  1.55



Slijterij & Wijnhandel 

Sander Pardijs

Jägermeister
Kruiden Likeur

0,7 Liter

€ 12,45
The Glenlivet

Single Malt Scotch Whisky 
12YO  0,7 Liter

€ 27,95

De Monnik
Vieux Superieur

1,0 Liter

€  9,95

Hooghoudt
Graan Jenever

 1,0 Liter

€ 11,45

Dorpsstraat 22, Vorden  tel. 0575-554264

www.slijterijvorden.nl  info@slijterijvorden.nl

Vind ons op Facebook

Aanbiedingen geldig t/m 22 november 2014 of zolang de voorraad strekt.

Dinsdag   18 & 25 november 
Vrijdag  21 & 28 november 
Dinsdag  2 december
Donderdag  4 december

Speciale Sinterklaas koopavonden tot 21.00 uur op:

+Gratis tas 
vol verrassingen*

*bij aankoop vanaf €10,- tijdens de speciale koopavonden.

Haal de dikke
Sinterklaas catalogus 
in de winkel of mail

www.beuseker.nl

Geschenkenhuis Beuseker 
 STEENDEREN

CHR. GEM. ZANGVER. 
“DE LOFSTEM” ZELHEM

Chr. Gem. Zangver. “de Lofstem” 
uit Zelhem zoekt per 01-01-2015 

een nieuwe dirigent. 

Wij repeteren op maandagavond 
van 20.00 - 22.00 uur in de “Oranjehof” 

te Zelhem.

Contactpersoon:
Annie Janssen (voorzitter)

Zevenweg 49, Zelhem
Tel. 0314-622517

PLUS GOEDKOPER 
dan Jumbo, C1000 

en Albert Heijn

De resultaten zijn op basis van de laatste 6 metingen t/m 26 augustus 2014 van de website supers.nl.  
Meerdere formules zijn met elkaar vergeleken en in het onderzoek zijn ook de promoties meegenomen in de metingen.

Prijs van de 
boodschappen

€33,16

€32,73

€34,08

€31,76

7.0%
duurder

dan PLUS 

4.0%
duurder

dan PLUS

3.0%
duurder

dan PLUS

Prijsvergelijk 
Supers.nl

www.plus.nl

Eland | Raadhuisstraat 53 | 7255BL Hengelo (Gld) |    

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo gesloten  

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 17 november 2014

kuipkist voordeel !!!!!!
(groot ingekocht extra voordelig)

Ze zijn er weer !!!!! 
Sappige clementine mandarijnen 
zonder pit 15 voor  € 2.98
Mooie blanke witlof heel kg  € 1.40

De lekkerste druiven van dit moment!!!!

zoete muskaat druiven heel kg  € 3.49
Deze week!!! chinees/indisch rijst tafeltje

+ GRATIS bakje rauwkost naar keuze 

p.p. € 6.98 

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak)  |  zo mogelijk 

dezelfde dag nog aan de beurt  |  ook ‘s avonds tot 22.00 uur | 

dinsdags gehele dag gesloten  |  afspraakherinnering per sms

Molenweg 7  -  7223 DN  Baak  -  Tel. 0575 44 20 67 
www.hetkniphuus.nl



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

Koffie is een lang houdbaar product 
en wordt daarom nauwelijks aan 
de voedselbank gedoneerd, terwijl 
deze daar juist om zit te springen! 
Momenteel maken ruim 200 huis-
houdens in onze gemeente gebruik 
van de voedselpakketten. De voed-
selbank krijgt de meeste producten 
van producenten en distributeurs, 
maar tegenwoordig zijn bedrijven 
minder bereid om voedingswaren 
te schenken dan in eerdere jaren. 
De Lionsclub Bronckhorst wil, sa-
men met u, op deze manier een 
steen(tje) bijdragen.
De D.E. koffie actie is onderdeel van 
een landelijke Lionsactie die al een 

paar jaar een groot succes is in an-
dere gemeenten. In 2013 zijn er, na 
opwaardering door Douwe Egberts, 
al 100.000 pakken koffie geleverd 
aan de plaatselijke voedselbanken! 
Geef uw D.E.- waardepunten daar-
om nog meer waarde en stel ze ter 
beschikking aan de voedselbank.

Er staan inzameldozen op de vol-
gende locaties: 

-
daal

Indien mogelijk ontvangen we uw 
waardepunten bij voorkeur in bun-
dels van 1000 punten.

Douwe Egberts punten verzamelen voor 
voedselbank Zelhem
Zelhem - Heeft u nog D.E.-pun-
ten? Daarmee kunt u helpen! Li-
onsclub Bronckhorst zamelt in 
december zoveel mogelijk D.E.-
waardepunten in. Alle punten 
die in onze regio binnenkomen 
worden verzilverd in pakken 
koffie voor de voedselbank te 
Zelhem. Douwe Egberts steunt 
deze actie en verhoogt alle do-
naties met 15 procent! Elke 500 
punten zijn goed voor 1 pak 
koffie voor de voedselbank in 
Zelhem.

De kwaliteit van de geboden zorg 
komt op de eerste plaats. Van Fe-
lius: “De bewoners hebben bijna 
allemaal een verpleeghuisindicatie. 
Dat houdt in dat de geboden zorg 
complex is en voortdurend een be-
roep doet op de vakbekwaamheid 
van ons team en mijzelf. Daar hou-
den wij rekening mee bij de selectie 

aandacht voor bijscholing. Wij stre-
ven naar voortdurende verbetering 
van onze zorg en dienstverlening. 

Persoonlijk
De wijze waarop medewerkers met 
de bewoners omgaan wordt geken-
merkt door respect en geduld. Er is 
tijd voor een wandeling in de tuin, 
een bezoekje aan het winkelcen-
trum of een ritje door de landelijke 
omgeving. In huis genieten bewo-
ners van afwisselende, individueel 
afgestemde activiteiten, zoals spel-
letjes of gezamenlijke brunches in 

het weekend. Eenmaal per week 
wordt livemuziek gespeeld en kun-
nen de bewoners samen zingen. De 
medewerkers zorgen voor persoon-
lijke begeleiding bij verplichtingen 
buitenshuis, bijvoorbeeld bij een 
bezoek aan het ziekenhuis.

Kortdurende zorg en 
dagopvang
De woonzorgvoorzieningen bieden 
tevens de mogelijkheid voor kort-
durende opvang, bijvoorbeeld voor 
revalidatie na ziekenhuisopname 
of om mantelzorgers te ontlasten. 
Dit kan ook in de vorm van dagop-
vang. Villa Roderlo beschikt over 

een ruime tuingerichte serre en La 
Fontaine heeft een ruime en lichte 
lounge, die beide zeer geschikt zijn 
voor een aangenaam verblijf. U 

van Felius of Edith Tolk om te infor-
meren naar de mogelijkheden.

Woonzorgvoorzieningen Villa 
Roderlo en La Fontaine

E-mail: info@villaroderlo.nl
Website: www.villaroderlo.nl

- Advertorial - 

Al 17 jaar vertrouwde zorg in Villa 
Roderlo en La Fontaine
Ruurlo - Vakbekwame zorg, 
veel aandacht voor de bewo-
ners en ruim tijd voor het con-
tact met de familie. Het klinkt 
als een warm thuis. In Ruurlo 
ademen de woonzorgvoorzie-
ningen Villa Roderlo en La 
Fontaine daadwerkelijk zo’n 
sfeer. Van langdurig verblijf tot 
dagopvang: zorg op maat staat 
voorop.

Zo vangen ze jaarlijks honderden 
honden en katten op in de asielen, 
verlenen ze eerste hulp aan zieke 
en gewonde dieren met de dieren-
ambulances en pakken ze dieren-
verwaarlozing en –mishandeling 
aan met een eigen inspectiedienst. 
Daarnaast probeert de Dierenbe-
scherming ook om dierenwelzijn 
op de provinciale en gemeentelijke 

politieke agenda’s te krijgen en ho-
pen ze door middel van voorlich-
ting dierenleed te voorkomen.

In de week van dierendag zijn maar 
-
-

tebus op stap gegaan langs de hui-
zen. En niet zonder resultaat! Dit 
jaar is de collecte opbrengst (afge-

-
bedrag van het gehele werkgebied 

omvat. 
Een fantastisch resultaat, waar ze 

-
lectanten, wijkhoofden, coördinato-
ren en gulle gevers, heel hartelijk 
bedankt voor jullie inzet en steun! 
Wilt u volgend jaar ook meehelpen 

n.a.w. gegevens door naar collec-
te@db-og.nl en er wordt zo spoedig 
mogelijk contact met u opgeno-
men.

Collecte opbrengst Dierenbescherming 
OverGelder
Regio - De jaarlijkse collecte is voor Dierenbescherming OverGel-
der een onmisbare bron van inkomsten. Met de opbrengst van de 
collecte kan de Dierenbescherming opkomen voor de zwaksten in 
onze samenleving, de dieren.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Voordelige bloemen

VOORDEEL
WEEKEND

PRIJSVERLAGINGEN



In de tweede helft, tijdens de enorme 
stormloop die Vorden 1 teweegbracht 
na de 1-3 achterstand, zag je daarom 
telkens weer dat de ingooi van Ste-
fan enorm veel paniek veroorzaakte 
en WVV steeds weer met knikkende 
knieën de ingooien op zich af zag 
komen. Er werd dit keer niet direct 
uit gescoord maar de onrust die het 
veroorzaakte en de dreiging die er 
telkens van deze ingooien uit ging 
zorgde er wel voor dat WVV hele-
maal werd teruggedrongen en een 
doelpunt constant ‘in de lucht hing’. 
Vorden 1 werd gedwongen om over 
te gaan op dit speltype in de laatste 
25 minuten, doordat de sterke tegen-
stander WVV op een ‘comfortabele’ 
voorsprong kwam van 1-3. 
De ploeg uit Hengevelde was name-
lijk vanaf de eerste minuut de boven-
liggende partij en bezorgde Vorden 1 
een hele lastige middag. Het directe, 
snelle en fysieke spel werd ook nog 
eens beloond met drie prima veld-
doelpunten en tevens op drie ideale 
momenten: na 10 minuten, direct na 
rust en direct nadat door een kopbal 
van Stefan Eggink Vorden 1 weer heel 
even dacht terug te komen in de wed-
strijd. Voor Vorden 1 restte vanaf dat 

moment maar 1 ding en dat was ‘de 
dood of de gladiolen’. Met een enor-
me mentaliteit, vechtlust en doorzet-
tingsvermogen werd er gezocht naar 
de aansluitingstreffer en daarvoor 
moest het elftal van Michel Feukkink 
heel diep gaan. Tegenstander WVV 
was namelijk fysiek ijzersterk, in de 
lucht bijna onverslaanbaar en kon 
ook nog eens vanuit een ‘voorsprong’ 
verdedigen. 
Toch lukte het Vorden 1, dat normaal 
gesproken bekend staat om haar posi-
tiespel, het technische vernuft en de 
sierlijke aanvallen van fijnproevers 
als Daan Horstman, Sam Abbink, 
Koen Oosterhuis en Rick Schröer om 
deze strijd tegen WVV te winnen. 
Natuurlijk verdient het gehele elftal 
hiervoor een compliment, maar toch 
speelde één persoon wel de hoofdrol 
in deze zeer aantrekkelijke slotfase 
van de wedstrijd waarin het publiek 
volop aan haar trekken kwam. Ste-
fan Eggink is al een paar jaar lang 
de rots in de branding en maakt heel 
wat meters per wedstrijd om naast de 
spits uit te schakelen ook nog eens de 
reeds genoemde ingooien voor zijn 
rekening te nemen (lijkt simpel maar 
is het niet …).

Afgelopen zondag werd hij ook nog 
eens als ‘targetman’ naar het front 
gestuurd en mocht in het laatste 
kwartiertje ‘oorlog maken’ en onrust 
veroorzaken. Maar ook dat lijkt weer 
een simpelere opdracht dan dat het 
is. Iedere keer het duel aan gaan en 
niet alleen maar het kopduel winnen, 
maar ook nog proberen om de bal 
‘nuttig’ te verlengen en een medespe-
ler hiermee te bereiken kost enorm 
veel kracht, energie en timing. Stefan 
beheerst dit echter allemaal en was 
hierdoor de sleutelspeler in het ‘alles 
of niets’ spel van Vorden 1. 
Eerst was het Erik Oldenhave, die op 
het middenveld weer een glansrol 
speelde, die de stand op 2-3 bracht 
en direct daarna was het al bijna 3-3 
door een kopbal van Bas Kortstee 
maar deze treffer werd afgekeurd. 
Een minuut voor tijd werd het toch 
gelijk toen invaller Frank Hiddink na 
13 maand blessureleed weer mee kon 
doen bij het eerste en zijn invalbeurt 
opluisterde met de prima gelijkma-
ker. Bijna had de hoofdrolspeler van 
deze middag zich nog onsterfelijk ge-
maakt toen Stefan Eggink in stelling 
werd gebracht door Daan Horstman, 
maar zijn kopbal ging net over. De 
scheidsrechter floot direct daarna af 
en het applaus dat de supporters van 
Vorden daarna lieten horen was een 
welverdiende beloning voor een wel-
licht niet zo goede maar wel prach-
tige wedstrijd om naar te kijken.

Stefan Eggink staat symbool voor 
mentaal sterk Vorden 1
Vorden - Vorden 1 heeft afgelopen zondag met 3-3 gelijk gespeeld te-
gen WVV uit Hengevelde. Toen 25 minuten voor tijd linksbuiten As-
sink WVV op een 1-3 voorsprong bracht geloofde niemand meer in de 
kansen voor het 1e elftal van Vorden. In de laatste 25 minuten ging 
het elftal van trainer Michel Feukkink onder leiding van ‘targetman’ 
Stefan Eggink echter ‘tot het gaatje’ en sleepte alsnog een 3-3 gelijk 
spel uit het vuur.

Het begin van de wedstrijd was over-
duidelijk voor Sociï. Al binnen vijf 
minuten creëerde Kevin Esselink 
zich twee grote kansen. In de twee-
de minuut passeerde hij de keeper 
waarna hij trachtte met een hakje de 
doorgeschoten bal binnen te werken, 
helaas werd deze nog net door een 
verdediger van de lijn gegleden. Wat 
later stuitte Esselink op de keeper. 
Ondanks het betere van het spel had 
stond er na twaalf minuten wel een 
0-1 achterstand op het scorebord. 
In de verdediging kreeg Hans 
Vleemingh de bal niet goed weg 
waarna een Voorst-aanvaller er op 
links met de bal vandoor kon om deze 
vervolgens vanaf de achterlijn voor te 
trekken. Keeper Henry Vreeman kon 
de eerste inzet van de spits nog keren 
maar in tweede instantie ging de bal 
er alsnog in. Sociï liet zich niet van 
de wijs brengen door deze tegenslag 
en ging door met het spel waar het 
mee bezig was. In de 20ste minuut 
werd balverlies in de verdediging van 
Voorst genadeloos afgestraft. Esse-
link onderschepte de bal op links om 
vervolgens een één twee aan te gaan 
met Gert-Jan Loman.
Oog in oog met de keeper faalde Es-
selink ditmaal niet; 1-1. In het ver-
volg van de eerste helft creëerde Sociï 
zich nog legio kansen maar geluk in 
de afronding ontbrak. In de 40e mi-
nuut gaf aanvoerder Dubaern Bes-
seling dan toch het goede voorbeeld 
door een eind te maken aan een 
scrimmage voor het doel en vanaf 
de achterlijn binnen te schieten; 2-1. 
Voorst kon slechts nog eenmaal een 

vuist maken uit een vrije trap waarbij 
Sociï apathisch stond te verdedigen, 
gelukkig suisde de bal net voorbij de 
buitenkant van de paal. De rust werd 
bereikt met een 2-1 stand.

Na de rust was Sociï voorbereid op 
een stormloop van Voorst dat in 
Wichmond niet zou willen verliezen. 
Evenwel was de eerste kans voor So-
ciï, Daan Loman stond aan het einde 
van een goede aanval maar schoot 
net naast. Met een 3-1 voorsprong 
was het ongetwijfeld makkelijker 
voetballen geworden maar door de 
marge van één doelpunt hield Voorst 
volop geloof in een goede afloop. 
Voorst drukte Sociï achteruit en hield 
veel druk op de goal zonder doelrijpe 
kansen te creëren. De gasten moes-
ten het hebben van veelvuldige dode 
spelmomenten rondom de zestien die 
nauwelijks gevaar opleverden. Sociï 
stelde daar weinig meer tegenover. 
Naarmate het einde van de wedstrijd 
naderde hing de gelijkmaker steeds 
nadrukkelijker in de lucht, deze viel 
uiteindelijk dan ook. Er werd weder-
om een vrije trap weggegeven op de 
rand van de zestien die prachtig werd 
ingeschoten door de spits van Voorst; 
2-2. Na de gelijkmaker kroop Sociï 
toch weer uit zijn schulp waarbij 
het nog dichtbij de winnende treffer 
kwam. Een zeer veelbelovende coun-
ter met Marco Vreeman en Dubaern 
Besseling werd door een zwakke pass 
van Vreeman niet bekroond. De eind-
stand werd zodoende bepaald op 2-2, 
de eerste en tweede helft tegenover 
elkaar zettend kan dit een terechte 

uitslag genoemd worden.
Aankomend weekend is een inhaal-
weekend en daarin is Sociï vrij. De 
week erop speelt het een uitwedstrijd 
bij De Hoven, aanvangstijd 14.00 uur. 
Deze grillige ploeg boekt wisselende 
resultaten en het is dus afwachten 
wat Sociï daar aantreft.

Uitslag 8 november
Brummen D4 – Sociï D1; 2-4
Sociï E1 – Zelhem E1; 7-0
Sociï E2 – Vorden E4; 3-3
Sociï ME1 – Kilder ME1; 1-6
Sociï F1 – Warnsveldse Boys F8; 8-0

Uitslag 9 november
Sociï 1 – Voorst 1; 2-2
Sociï 2 – Brummen 4; 1-2
Sociï 3 – SV Basteom 5; 2-2
FC Zutphen 4 – Sociï 4; 7-2
Klein Dochteren 4 – Sociï 5; 6-1
FC Zutphen VR1 – Sociï VR1; 2-0

Programma 15 november
Sociï D1 – FC Zutphen D4
Wolfersveen E1 – Sociï E1
Sociï E2 – Eefde SP E3
DZC ’68 ME1 – Sociï ME1
Ratti F1 – Sociï F1

Programma 16 november
Brummen 3 – Sociï 2

Programma 22 november
Sociï D1 – FC Zutphen D4
HC ’03 E3 – Sociï E1
Almen E1 – Sociï E2
Zelos ME2 – Sociï ME1
AZSV F6 – Sociï F1

Programma 23 november
De Hoven 1 – Sociï 1
AZC 4 – Sociï 2
Witkampers 5 – Sociï 3
Sociï 4 – FC Zutphen 5
Sociï 5 – Grol 10
Sociï VR1 – Brummen VR1

Sociï deelt punten met Voorst na 
attractief duel
Wichmond - Sociï ontving zondag in Voorst een bekende tegenstan-
der. De afgelopen seizoenen stond deze wedstrijd al vaker op de rol, 
waarbij de laatste herinnering een slechte was voor Sociï. Ook trainer 
Hugo van Ditshuizen trof een bekende in Jan Ligtenberg onder wie hij 
ooit voetbalde bij v.v. Vorden. Er stond dus ook nog wat meer op het 
spel in deze wedstrijd.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

De Voedselbank Zutphen wil een 
bijdrage leveren aan het verzach-
ten van (verborgen) armoede en 
verspilling tegengaan. Zij zamelt 
kwalitatief goede voedingsmidde-
len in. Ze zijn dankbaar voor voed-
selgiften, zoals deze van de diaco-
nie van Steenderen en Bronkhorst, 
omdat er steeds vaker een beroep 
op de voedselbank wordt gedaan. 
Mensen brachten voor en na de dien-
sten van zondag 3 en woensdag 5 no-
vember boodschappen in de zijbeuk 

van de Remigiuskerk. Op de tafel 
stonden pakken of blikken groente, 
macaroni, pasta’s, rijst, spaghetti, 
sauzen, bloem, soep, hagelslag, jam,
sap, verse groente, fruit en aardap-
pelen en lekkers voor de kinderen.
De heer Blom gaf aan zeer dank-
baar te zijn voor deze gulle gaven. 
Bij deze bedankt ook de diaconie 
van Steenderen en Bronkhorst een
ieder die hieraan heeft meegewerkt.
Voor meer informatie, zie de website
www.voedselbankzutphen.nl

Actie Voedselbank 
Protestantse kerk 
Steenderen wederom succes
Steenderen - De actie van de diaconie van Steenderen en Bronkhorst
voor de voedselbank in Zutphen is ook dit jaar een succes. De mensen
brachten enthousiast voedsel mee. De heer en mevrouw Blom van de
voedselbank haalden op woensdagavond na de Dankdag voor gewas en
arbeid de vele spullen op.

Omdat men de samenstelling van 
de gezinnen niet kent, valt te den-
ken aan wat algemene dingen zoals: 
shampoo, zeep, tandpasta, een hand-
doek of theedoek, kaarsen, een pak 
koffie of thee, gedroogde pakjes soep, 
maar ook iets lekkers zoals een rook-
worst, pepermunt, snoep of ook iets 
van nootjes zou kunnen, maar geen 
blikken of potten.
Men wil zelf de pakketten samenstel-
len, zodat er ongeveer gelijke pak-
ketten ontstaan, maar u kunt wel 
helpen inpakken. Als u uw naam en 
telefoonnummer of mailadres bij de 
spullen voegt, dan nemen zij contact 
met u op wanneer ze de pakketten 
gaan maken.
De spullen kunnen worden ingele-
verd op maandagavond 17 november 
van 18.30 tot 20.00 uur op de kleding-
inzamelingsavond bij Jochemsen, 

Gietelinkdijk 4, of tot 23 november
bij Hiddink Vordenseweg 58, Lub-
bers, Zuivelweg 18 of Disbergen Vars-
selseweg 25, allemaal in Hengelo Gld.
Verder zoeken ze nog een goed elek-
tronisch orgel voor Toplita en één of
twee goed werkende wasmachines.

Natuurlijk gaat de normale inzame-
ling gewoon door van kleding, de-
kens, lakens, huishoudtextiel, brei-
wol, schoenen en medische zaken als
incontinentiemateriaal. Het normale
afleveringsadres is steeds Gietelink-
dijk 4, 7255 MH te Hengelo Gld. Stan-
daard is de inzameling op de 1e en
de 3e maandag van de maand, uitslui-
tend tussen 18.30 en 20.00 uur.
Voor informatie tav andere speciale
en bruikbare zaken graag vooraf even
contact opnemen met Geert Hiddink:
tel. 0575 - 46 2238 of 06-2908 5132.

Tweede extra inzameling voor Roemenië

Kerstattentie voor minima 
in Toplita

Hengelo - Naast de normale voorgaand reeds gepubliceerde inzame-
ling voor kerstpakketten, hierbij nog een extra oproep voor echte
minima. In Toplita, in Roemenië, ontvangen ruim 40 gezinnen elke
maand een voedselbon waarmee men in de plaatselijke supermark-
ten eten kan kopen. Deze waardebonnen worden geschonken door de
Oost-europa commissies van Brandwijk en Hengelo Gld. Het lijkt de
organisatie aardig om deze gezinnen voor kerst een extra pakket te
sturen vanuit Hengelo.

Drumles
Op de muziek en de manier
die het best bij jou past!

DrumschoolHan Neijenhuis
Leesten, Zutphen

Bel of mail voor meer info of een gratis proefles:

06-30428624 / info@drumschoolhanneijenhuis.nl

www.drumschoolhanneijenhuis.nl

TE HUUR KANTOOR:
60-100m2.

Op het industrieterrein

“Het Werkveld” te Vorden.

Ruime parkeergelegenheid.

Info: 06- 53 53 11 40



Arjan Siemerink, culinair chef bij 
Yama Products, is gespecialiseerd in 
de Japanse keuken en wil mensen 
graag kennis laten maken met een 
andere kant van deze keuken. Waar 
het vooral om gaat is proeven en ont-
dekken. Zoals Arjan het omschrijft: 
“Ik combineer deze avond een beetje 
de Europese keuken met de Japanse 
keuken, dus zeg maar: Japans met 
een knipoog. Verschillende keukens 
combineren en zo Japans gangbaar 
maken, dat is de bedoeling”. 
Denkt u bij de Japanse keuken enkel 
aan sushi? Na deze Japanse avond bij 
het Meestershuis zult u daar wellicht 
anders over denken, want de Japanse 
keuken heeft zoveel meer te bieden. 
En niet alleen maar ingewikkelde ge-
rechten of onuitspreekbare ingredi-
enten. Deze avond staat in het teken 
van lekkere, gangbare gerechten met 
een Japanse tint. 

Eten en beleven
Arjan: “Voor mij gaat het bij koken 
niet alleen om het eten, maar vooral 
de beleving. De mensen waarmee je 
bent, de ambiance, de service; alles 
bij elkaar maakt die beleving com-
pleet.” Daarom wordt er tijdens de 
Japanse les ook niet alleen geproefd, 
er komt ook nog wat lesstof bij kij-
ken. De chef zal uitleg geven bij de 
verschillende gerechten en verder zal 
er het nodige verteld worden rondom 
de gerechten, technieken en Japanse 
eetgewoontes. 
René Jak vult hem aan: ”We willen 
gasten op dit soort avonden keer 
op keer verrassen met bijzondere 
thema’s en/of gerechten. Dit keer 
hebben we gekozen voor Japanse in-
vloeden en het leuke is dat we nu al 
weten dat men aan het eind van de 
avond zegt: Dit had ik écht niet ver-
wacht!”. 

Reserveren en informatie
De ‘Japanse les’ staat op het rooster 
voor woensdag 26 november, aan-
vang 18.30 uur. Reserveren voor 
thema-avonden is mogelijk en kan 
alleen door te mailen naar: thema-
avond@meestershuis.nl . Voor meer 
info kunt u terecht op de website: 
www.hetmeestershuis.nl of www.fa-
cebook.com/hetmeestershuis .  

Aangepast lesrooster
Tijdens de wintermaanden volgt 
Grand Café het Meestershuis een 
aangepast lesrooster. Op maandag, 
woensdag en donderdag open van 
10.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag is 
een studiedag, vrijdag en zaterdag 
open tot 00.00 uur en zondag tot 
21.00 uur. 
Eerste Kerstdag gesloten en Tweede 
Kerstdag open vanaf 10.00 uur, tus-
sen 16.00 uur en 19.30 uur worden 
Kerstwerkjes geserveerd op reserve-
ring en kerst wordt om 20.30 uur 
afgesloten met een echte KerstQuiz 
voor teams van 3 tot 5 personen (the-
ma-avond december). 

Opgeven hiervoor kan via: 
kerstquiz@hetmeestershuis.nl

Leer de Japanse keuken kennen door te proeven

Japanse les bij ‘het Meestershuis’

Vorden - Woensdagavond 26 november vindt alweer voor de vierde 
keer een thema-avond plaats bij ‘het Meestershuis’ in Vorden. Na de 
‘Asperge’ in april, de ‘Dubbeldoelkoe’ in mei en de ‘Jupiler PubQuiz’ 
in oktober, staat er nu ‘Japans’ op het lesrooster. Bovenmeester René 
Jak heeft niemand minder dan Vordenaar Arjan Siemerink, die veelal 
op reis is voor zijn vak, bereid gevonden om u kennis te laten maken 
met de heerlijke smaken van de Japanse keuken.

Arjan Siemerink in De Tasty 2014. Foto: Kyonne Leyser.

Hoenders:
Welsumer Hoen: J. Pardijs 1xF, 2xZG
Vorwerkhoen: E.H. Ruesink 1xF, 
1xZG
Wyandotte Hoen: H. Berenpas 2xF, 
3xZG

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

Serama’s:
H. van Olst 3xF, 2xZG

Konijnen:
Vlaamse Reus: H. Hammink 2xZG, G. 
Reindsen 2xF, 2xZG,  A. Dijkstra 1xF, 
1xZG
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender  
3xF, 2xZG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 
2xF, 2xZG, 2xG

Wener: H.J. Nijenhuis 4xF, 1xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
2xF, 5xZG
Hollander: E. Jansen 1xZG, H.W.
Sloetjes 2xF, 3xZG, T. Zevenhoeken 
5xZG, T. Janssen 2xF, 6xZG, H. Loo-
man 2xF, 2xZG
Klein Zilver: Sven Janssen 1xF, 4xZG
Hulstlander: A. Dijkstra 3xF
Kleurdwerg: H. Hammink 2xZG, H. 
Gubbels 1xF, 3xZG, H.G. Nijhof 2xZG
Pool: H.G. Nijhof 1xF, 2xZG

Cavia’s:
Normaalhaar: C. Benjamins 1xZG
Borstelhaar: M.D. Zevenhoeken
5xZG, 1xG

Sierduiven:
Vinkduif: J. Pardijs 1x96, 1x95, 1x94,
1x93, 1x92  punten
Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst
2x95, 2x94, 3x93, 4x92 punten

Siervogels:
Lachduif: J. Pardijs 2xZG, H.J. Zwe-
verink 1xF, 2xZG, 2xG, H.G. Nijhof 
1xZG.

Uitslagen Bronckhorster-
kleindierenshow
Vorden - P.K.V. nieuws.

Niels Lijftogt begon sterk in zijn en-
kelpartij. Hij won de eerste set in 21-
17. Daarna kwam zijn tegenstander 
echter sterk terug. Deze won zowel 
de tweede als de derde set met de set-
standen 21-12 en 21-13. Bij Chjehran-
do Gasper gaf het enkelspel het om-
gekeerde beeld te zien. Chjehrando 
verloor de eerste set met 21-15. Maar 
de tweede set wist hij met 21-19 te 
winnen en ook de derde set werd 
een prooi voor hem met 21-17. Vera 
Velhorst speelde een goed enkelspel 
maar haar tegenstandster bleek in 
twee sets te sterk. 

Datzelfde gold voor Anne van Eeuw-
ijk. Won zij de eerste set nog met 
21-12, daarna was het de dame uit 
Dinxperlo die de tweede en derde set 
wist te winnen. Het herendubbel was 
weer een kraker. De Vordense heren 
wonnen de eerste set met 21-14. De 
tweede set ging met 20-22 echter 
naar Euro. Maar in de derde set trok-
ken Niels en Chjehrando de partij 
goed met 21-12 naar zich toe. Wer-
den beide damesenkelspelen verloren 
het damesdubbel werd door Vera en 
Anne in winst omgezet met 21-17 en 

21-15. Het rijkelijk toestroomde pu-
bliek was zeer enthousiast. 
In het eerste mixeddubbel konden
Anne en Niels lang mee gaan maar
de taaie tegenstanders van Euro won-
nen met 21-18 en 21-16. Chjehrando
en Vera zetten alles op alles om een
gelijkspel uit het vuur te slepen. Dat
lukte. Zij wonnen met 22-20 en 21-
15. Weer een zeer gelijk opgaande
wedstrijd en Flash Vorden heeft nog
steeds niet verloren in de hoofdklas-
se. Het zit allemaal dicht bij elkaar. 
De Vordenaren staan op een verdien-
stelijke vierde plaats.  
Flash Vorden 1 – Euro 1:  4-4.

Andere uitslagen:
Wehl 1 - Flash Vorden 2:  6-2;
Flash Vorden recr. 1 – Phido recr. 1:
3-5;
Bravo recr. 2 – Flash Vorden recr. 2:
5-3;
Flash Vorden jeugd 1 – Varsseveld 
jeugd 1:  7-1;
Flash Vorden jeugd 3 – LBC jeugd 3:
8-0;
Pluumke opstapjeugd 1 – Flash op-
stapjeugd 1:  0-8.

Mooie poule  
Flash Vorden
Vorden - En ja hoor, na dik twee en een half uur spelen stond er afge-
lopen zaterdag weer een 4-4 eindstand op het scorebord. Flash speelde
dit keer tegen Euro uit Dinxperlo.

Er blijven dus 4 wedstrijden over die 
meetellen voor de einduitslag. Het 
bleef spannend tot en met het eind-
signaal van de laatste wedstrijd. Rob 
Golstein en Jan Groot Jebbink maak-

ten beide kans op de eindoverwin-
ning. Uiteindelijk had Jan de beste pa-
pieren in handen en daardoor Kam-
pioen vaste hengel competitie 2014.

Uitslag 
1. Jan Groot Jebbink;
2. Rob Golstein;
3. Marcel Dekkers;
4. Wim Vreeman;
5. Ab Vruggink.

Alle deelnemers bedankt voor de 
sportiviteit en gezelligheid.

Jan Groot Jebbink Kampioen vaste hengel competitie 2014

HSV De Snoekbaars Vorden
Vorden - Op zaterdagmiddag 4 oktober is de laatste onderlinge wed-
strijd gevist met de vaste stok. In totaal zijn er 5 wedstrijden gevist. 
Van deze 5 wedstrijden mag de wedstrijd met het slechtste resultaat 
worden weggestreept.

VOC VORDENS ONDERNEMERSCAFÉ
Profile Bleumink, de fietsspecialist!
Naast de vertrouwde service van Profile 
Bleumink kunnen wij u nu ook twee 
nieuw diensten aanbieden. Onder het 
motto ‘iedereen kan voor service en on-
derhoud bij Bleumink terecht’ hebben 
wij een breng- en haalservice. Woont u in 
Ruurlo, Lochem of… geen probleem! On-
ze chauffeur haalt uw fiets voor de deur 
op en brengt hem ook weer netjes terug. 

Heeft u klachten tijdens het fietsen? ‘Fiets-
comfort voor iedereen’ lost het voor u op!
Twijfel niet langer, neem de stap richting Pro-
file Bleumink. 
In samenwerking met Jansen van den Berg 
Fysiotherapie hebben wij als doel om fietsers 
te helpen bij de ideale afstelling van hun fiets 

met betrekking tot hun fietshouding. Een 
goede fietsafstelling is namelijk essentieel 
voor comfort, veiligheid en blessurepreventie. 
Wij helpen u uw fiets ‘zo ideaal’ mogelijk af te 
stellen, afgestemd op uw fysieke mogelijk- en 
onmogelijkheden en de technische mogelijk-
heden van de fiets. Wij willen ervoor zorgen 
dat u weer comfortabel naar uw werk kunt 
fietsen of  op een prettige manier de wieler-
sport kan beoefenen.

Voor  verdere informatie over bovenstaande 
onderwerpen neemt u gerust contact op met 
Profile Bleumink Vorden, wij zijn u graag tot 
dienst.

Tot ziens in één van onze winkels.

Bobotie en  djembé bij het VOC
Thema-avond Vordens Ondernemerscafé in Afrikaanse sfeer

Op donderdag 20 november organiseert 
het Ondernemerscafé weer haar maande-
lijkse thema-avond. En we gaan dit keer 
een stapje ‘verder’ dan anders, want de 
avond is helemaal in Afrikaanse sfeer. 
Dat betekent een Afrikaans thema, eten 
met een Afrikaans tintje én Afrikaanse 
muziek. “Eksie-perfeksie” zoals ze daar 
zeggen!

Het podium is voor Nico van Kan. Samen met 
zijn vrouw Karen is deze Harfsenaar verant-
woordelijk voor Afrikan. Dit bedrijf verkoopt 
beeldende kunst in Nederland die gemaakt is 
door kunstenaars uit Zimbabwe. De bijzon-
dere sculpturen hebben allemaal hun eigen 
verhaal en door de opzet van Afrikan kunnen 
de Zimbabwanen beter in hun levensonder-
houd voorzien. 
Geschoold door Afrikaanse beeldhouwers, 
geeft Nico inmiddels zelf ook  workshops 
beeldhouwen. Dit doet hij samen met Alfred 
Magwaze, die uit Zimbabwe komt en daar lei-
der is van een vereniging van beeldhouwers 

en ambachtslieden.  Nico werd geïnspireerd 
door Alfred en hun samenwerking is een bij-
zondere. Hij vertelt u er graag over.
Ook bijzonder is dat u geen extra kosten be-
taalt voor deze avond. Voor het gebruikelijke 
bedrag van 15 euro per persoon (exclusief 
drankjes, voor eigen rekening) krijgt u sfeer, 
muziek en heerlijk eten! Vanaf 18 uur kunt u 
binnenlopen bij Grand Café het Meestershuis 
aan de Dorpsstraat 1 in Vorden. We starten 
om 18:30 uur met het programma.
Bent u trouwens nieuwsgierig geworden naar 
de sculpturen? Een week van tevoren kunt u 
er vast een aantal bewonderen in het Mees-
tershuis.

Ook aanwezig zijn op deze onvergetelijke 
avond? Mail dan vóór 19 november naar 
vordensondernemerscafe@gmail.com. Geen 
ondernemer of geen lid? Geen probleem, we 
zien u graag bij het Vordens Ondernemersca-
fé, hét platform voor ondernemende mensen.

Totsiens!



Reageren op 
een artikel? 

CONTACT.nl

Bouma

     Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47 (winkelcentrum Leesten)                                         

Jumbo in Zutphen is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur   

 Gratis parkeren! P

KEURSLAGERKOOPJE

500 gram 
rundergehakt 
+ 4 speklapjes

695

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runderentrecote

100 gram 198

SPECIAL

Cool kool

100 gram 175

KEURSLAGERKOOPJE

Verse worst
grof of fijn

750 gram 498

MAALTIJD IDEE

Babi
pangang

500 gram 550

VLEESWARENKOOPJE

150 gram filet 
americain + 
100 gram 
pastrami

samen 425

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

Wegens interne veranderingen 
zijn wij maandag 17 + dinsdag 18 + 
woensdag 19 november GESLOTEN.
Donderdag 20 november staan wij

om 8.00 uur weer voor u klaar.

Aanbiedingen zijn geldig van 10 t/m 15 nov

En dan hebben we het zeker niet alleen 
over de kogelbiefstuk en het rundergehakt, 
maar over al dat lekkere rundvlees. 
Denk ook aan een heerlijk stoofgerecht.

Botermals rundvlees
‘De eetkamer van Bakker’

Twee keer per maand biedt Hotel-Restaurant Bakker op 

maandagmiddag een tweegangen maaltijd aan 

voor iedereen die graag in gezelschap wil eten.

Elke tweede en vierde maandag van de maand 

om 12.30 uur. 

Heerlijke Hollandse pot, 
Lekker en gezond!

Het menu bestaat uit 

een voorgerecht en een hoofdgerecht of 

een hoofdgerecht en een nagerecht. 

Deelname slechts € 10,00 per persoon. 

(excl. Drankjes)

Schuift  u ook gezellig aan 
in de eetkamer van Bakker?  

Reserveren kan tot 11.00 uur op de dag zelf, 

heeft u dieetwensen? Laat het ons weten. 

Voor meer informatie, zie www.bakkerinvorden.nl 
of bel naar 0575 – 55 13 12.

Dorpsstraat 24 | Vorden



“En die spitsen raakten ook geen 
pepernoot”, is de harde analyse van 
de kindervriend. “Mijn Zwarte Pie-
ten wilden alle spelers er eigenlijk 
wel met de roe van langs geven.” 
Even is het stil, de verslaggever 
weet even niet hoe hij moet reage-
ren. Vervolgens barst Sinterklaas 
in lachen uit. “Natuurlijk niet, dat 
doen mijn Pieten niet, joh! Zijn net 
als mij niet alleen gek op kinderen, 
maar op alle mensen.”
Hij vervolgt op serieuze toon: “Wat 
is er toch aan de hand? Ik merk de 
laatste tijd dat de sfeer wat gespan-
nen wordt als het woord Zwarte 
Piet valt. Zij zijn toch nog wel 
welkom bij jullie? Ik hoor van die 
vreemde verhalen... Ik kan ze toch 
niet alleen laten in Spanje. En hoe 
moet ik alle cadeautjes bezorgen 
bij die lieve kinderen in Vorden?” 
Gauw pleegt de redactie een bel-
letje met de VOV die Sinterklaas 
en zijn Zwarte Pieten al jarenlang 
gastvrij ontvangt. Het zou toch niet 
dat de Zwarte Pieten niet welkom 
zijn in het Achtkasteelendorp? Al 

gauw komt het verlossende ant-
woord: de Zwarte Pieten zijn ge-
woon welkom in Vorden!
“Gelukkkig!”, verzucht Sinter-
klaas. “De Pieten hier trokken al 
helemaal wit weg! Ze krijgen ge-
lukkig al weer een beetje kleur.” 
Sint laat weten dat hij erg veel zin 
heeft in zijn jaarlijkse tocht naar 
Vorden. “Mijn Witte Pieten hebben 
de afgelopen dagen al wat rond ge-
keken in Vorden. Die zijn wit zodat 
jullie ze niet kunnen herkennen. 
De komende weken gaan ze weer 
volop in training om door schoor-
stenen te kruipen zodat ze zwart 
zijn wanneer we naar Nederland 
komen.” 
Zij hebben geconstateerd dat de 
kinderen in Vorden toch wel heel 
bijzonder zijn. “Ze doen op school 
goed hun best, ze zijn lief voor 
broertjes en zusjes en de hardwer-
kende ouders hebben er ‘geen kind 
aan‘ als je begrijpt wat ik bedoel. 
Ik wil ze vanaf deze plaats al vast 
verwelkomen. Blij dat de redactie 
van Contact mij de gelegenheid 

biedt om alle inwoners van Vorden 
te wijzen op mijn aankomst op za-
terdag 15 november aanstaande. 
Overigens, mochten er ouders zijn 
die mij willen helpen met het ko-
pen van cadeautjes dan wijs ik erop 
dat ze heel goed bij de winkels in 
Vorden terecht kunnen. Mijn Pie-
ten hebben de etalages gezien en 
mij verteld dat er genoeg keuze is 
in de Vordense winkels”, aldus de 
(bijna) jarige Sint. “Ik ben de win-
keliers altijd erg dankbaar omdat 
zij meebetalen aan mijn reis en aan 
het grote feest in Vorden.” 
Zaterdag 15 november is in Gouda 
de landelijke intocht met Stroop-
wafelpieten en Kaaspieten. “Daar 
neemt een assistent van mij de 
honneurs waar. Je moet het niet 
verder vertellen, maar in Vorden 
kom ik altijd zelf, met mijn Zwarte 
Pieten!”

Intocht Vorden
Sinterklaas komt 15 november om 
13.15 uur aan met de trein op het 
station in Vorden. Daar zal de heer 
Veen, voorzitter van de VOV, hem 
van harte welkom heten. Daarna 
neemt Sint alle tijd om de kinderen 
een handje te geven, tekeningen in 
ontvangst te nemen en de Pieten 
delen pepernoten uit.
Om 14.00 uur stapt Sint in zijn 
koets om onder begeleiding van 
De Harmonie via de Stationsweg, 
Dorpsstraat en de Raadhuisstraat 
naar Kulturhus het Dorpscentrum 
te gaan. Hier wordt hij nogmaals 
welkom geheten door de VOV-
voorzitter en een afgevaardigde 
van de gemeente. Daarna barst om 
14.45 uur een gigantisch feest los 
met muziek van Wendy Addink en 
de Pepernotenband voor alle kinde-
ren tot en met 10 jaar. 
Om 15.30 uur eindigt het program-
ma en krijgt ieder kind een veras-
sing van Sint.
Sinterklaas brengt daarna nog een 
bezoek aan de  Kraanvogel, GGNet 
en De Zon. 

Benieuwd waar de Sint slaapt?
Kinderen, zijn jullie benieuwd naar 
waar de Sint slaapt en waar de ca-
deautjes worden ingepakt?
Iedereen wordt uitgenodigd om 
een kijkje te nemen in de slaap-
kamer van Sint in Kulturhus Het 
Dorpscentrum. Die is op woensdag 
19 november, 26 november en 3 
december geopend van 15.00 tot 
16.00 uur geopend. Kom gerust 
langs! 

Extra koopavonden
Woensdag 3 en donderdag 4 de-
cember zijn er extra Sinterklaas-
koopavonden in Vorden van 18.00 
tot 20.00 uur. Vrijdag 5 december 
vieren ook de winkeliers Sinter-
klaasavond en dan gaan alle win-
kels om 17.00 uur dicht.

Zaterdag 15 november: Intocht Sinterklaas

Zwarte Pieten gewoon welkom 
in Vorden

Madrid - Het was een wat sombere zomer in Spanje dit jaar. Tijdens 
het WK werd het land waar Sinterklaas woont met maar liefst 5-1 
afgedroogd door Nederland, de natie waar de Goedheiligman, in 
de laatste maanden heel graag verblijft. “De keeper van het Spaan-
se team solliciteerde wel heel opzichtig naar mijn baan”, vertelt 
Sint vlak voor zijn vertrek naar ons land aan de redactie van Con-
tact. “Hij gaf die doelpunten weg alsof het cadeautjes waren.”6

Deelnemers 
Sinterklaaskrasaktie 2014

Ami Kappers
Autobedrijf Groot Jebbink

Autobedrijf Klein Brinke
Hotel Bakker

Fa. A. Beeftink & zonen.
Bruna Boekhandel

Classic & Co.
Da Vinci for Hair
De Vordense Tuin

Den 4 Akker
DutchPC Electronics

Echte Bakker Van Asselt
Europlanit Personeelsdiensten

Fashion Corner
Giesen Schoenmode 

Grand Bistro De Rotonde
Helmink Wonen

Hema Warenhuis Offringa
Café, feestzaal De Herberg

Het Meestershuis
Notaris Hulleman

J.G. Accountancy en advies B.V.
Klussenbedrijf R. Kappert

Keurslagerij Vlogman
Martens Jacht- en Wapenhandel

Mediq Apotheek Vorden
Schildersbedrijf Peters

Plaza Vorden
Profile Bleumink

Rabobank Graafschap Noord
Reinier en Leonie’s Groenten, Fruit & Traiteur

Tandprothetische praktijk J. Riefel
Siemerink Opticien Juwelier 

Tuunte Fashion 
Visser Mode

Pannenkoekhuis De Vordense Pan
VVV Vorden

Weevers
Weulen Kranenbarg Tuin & Erf B.V.        

Wonen en Waarde Makelaardij
Piek Zweverink Hoveniers

Extra prijzen 
beschikbaar 
gesteld door 

meerdere 
ondernemers!



Marike Tuin studeerde barokcello bij 
Wouter Möller en Jaap ter Linden aan 
het Conservatorium van Amsterdam 
en viola da gamba bij Philippe Pierlot 
en Anneke Pols aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. Ook 
studeerde ze aan de Universiteit voor 
Humanistiek te Utrecht, waar ze af-
studeerde op de levensbeschouwelij-
ke interpretaties van Mozart’s opera 
Die Zauberflöte. Marike volgde mas-
terclasses bij o.a. Jordi Savall, Rein-
hard Goebel, Wieland Kuijken en 
Roel Dieltiens en deed orkestervaring 
op in orkesten o.l.v. onder anderen 
Gustav Leonhardt, Philippe Herre-
weghe en Jos van Immerseel. Marike 
geeft regelmatig concerten in binnen- 
en buitenland. Zo trad ze met het Ura-
nie Chamberensemble op in de kapel 
van Versailles en het Concertgebouw 
in Amsterdam, speelde ze in orkesten 
als het Frankfurter Barockorchester, 
Combattimento Consort Amsterdam 
en in het ‘passieseizoen’ is ze veel-
vuldig te horen in de Mattheus- en 
Johannespassion van Bach. Marike 
maakt samen met Jan Kleinbussink 
en sopraan Marieke Steenhoek deel 
uit van het Melpomene ensemble en 
is daarnaast lid van cellokwartet Gut 
Feelings en barokensemble La Cham-
bre du Roi.

Jan Kleinbussink
Jan Kleinbussink studeerde orgel, pia-
no, muziektheorie en koor- en orkest-
directie. In 1976 behaalde hij de de 
Prix d ‘excellence cum laude voor or-
gel, met onderscheiding voor solospel 
en improvisatie. Daarna vervolgde hij 
zijn studie in Wenen bij Prof. Anton 
Heiller en studeerde hij klavecimbel 
bij Ton Koopman te Amsterdam en 
sloot ook deze studie af met het eind-
diploma solospel. 

Jan Kleinbussink werkte vanaf de 
oprichting gedurende 15 jaar als con-
tinuospeler bij het vermaarde Am-
sterdam Baroque Orchestra en Choir 
onder leiding van Ton Koopman. Als 
zodanig was hij intensief betrokken 
bij prestigieuze opname-project van 
alle Bach Cantates. Hij werkte daar-
naast als hoofd Afdeling Oude Mu-
ziek en afdeling Orgel en Kerkmu-
ziek aan het Koninklijk Conservato-
rium te Den Haag. Jan Kleinbussink 

verzorgde concerten en master clas-
ses in Europa en Amerika. Hij leidde 
het barokorkest Musica Aeterna uit 
Bratislawa in radio- en CD-producties 
met niet-gepubliceerde orkestwerken 
van Graupner en Telemann. In Ame-
rika is hij gastdirigent bij het Port-
land Baroque Orchestra and Choir. In 
Den Haag nam hij het initiatief tot de 
zeer succesvolle serie ‘Bach-Cantate 
van de maand’, uitgevoerd onder zijn 
leiding door solisten, koor en barok-
orkest van het Koninklijk Conserva-
torium. Hij is nog verbonden aan de 
Academie der Kunsten/Universiteit 
Leiden voor het begeleiden van pro-
movendi in het DocARTES-traject 
(doctoraal promotie in de Kunsten). 
Daarnaast kent hij een actieve voort-
zetting van zijn werkzaamheden als 
musicus - organist, klavecinist en di-
rigent. 
Toegang € 10,00 <16 jaar vrij. Meer in-
formatie: www.vriendenvandedorps-
kerkvorden.nl

Viola da Gamba Sonates van J.S. Bach en G.Ph. Telemann in Dorpskerk Vorden

Marike Tuin en Jan Klein Bussink geven 
thema-concert
Vorden - Marike Tuin, viola da 
gamba en Jan Klein Bussink, kla-
vecimbel, verzorgen op zondag-
middag 16 november vanaf 15.30 
uur een thema-concert in de Vor-
dense Dorpskerk. Zij brengen een 
programma met, onder andere, 
een drietal viola da gamba-sona-
tes van Johann Sebastian Bach en 
van G.Ph. Telemann. Tevens staan 
er composities van Antoine For-
queray en Jacques Duphly op de 
lessenaar.

Voorzitter Everdien Berendsen heette 
de aanwezigen van harte welkom. Het 
opleidingsorkest bracht een tweetal 
muziekstukken. Dirigent Raymond 
Waanders schreef de muziekstukken 
zelf uit, op het niveau van de jonge 
muzikanten. Met het slaapliedje van 
Elvis Presley, ‘Love me tender’, werd 
het koffieconcert rustig gestart. In 
‘Stand by me’ kwam een mooie bas-
solo voor, gespeeld door Milan.
Na een korte pauze nam het Har-
monieorkest plaats. Deze startte 
met drie nummers die werden in-
gestudeerd voor het Hanzefestival 
in Zutphen op 12 oktober: ‘Vivo per 
lei’ bekend van Andrea Bochelli, het 
vierdelig werk ‘A little concert suite’ 
van Alfred Reed en ‘The Appalachian 
Overture’ van James Barnes.
Een verrassing was er voor Marie-José 
Holtslag, die werd gehuldigd omdat 
ze meer dan 26 jaar muzikant is. Zij 
kreeg de eerste muziek- en saxofoon-
lessen in de tachtiger jaren van haar 
vader, saxofonist Jan Degen, daarna 
van haar oom. De opa van Marie-José 
is medeoprichter van Jubal Ooster-
beek, toentertijd een echter heren-
vereniging. Gelukkig voor Marie-José 
mochten er later wel vrouwen mee-
spelen. Omdat zij verhuisde naar 
Wichmond, stapte ze over naar Jubal 

Vierakker/Wichmond, waar zij naast
saxofoniste een gewaardeerd vrijwil-
liger is. Zij kreeg van de voorzitter
de oorkonde, de vader van Marie-
José had de eer om haar het zilve-
ren kleinood op te spelden en haar
zoons Stijn en Bob gaven de bloemen.
Dochter Maartje moest eerder bij het
concert weg, vanwege een sportwed-
strijd. Het orkest speelde ‘Lang zal ze
leven’.
Na dit feestelijk intermezzo vervolgde
het Harmonieorkest met ‘Television
Showcase’ in een arrangement van
Jan van Kraeydonck, ‘Who Pays The
Ferryman?’ van Yannis Markopoulos,
arrangement Jack Ham, ‘Rock clas-
sics of the Seventies’ van arrangeur 
Ted Ricketts en tot slot de Portugese
mars ‘O Vitinho’ van Francisco Mar-
ques Neto.
Bloemen waren er voor Herfkens, 
waarbij Jos Herfkens zelf naar voren
werd geroepen, want de voorzitter 
wilde hem namens de muziekver-
eniging bedanken voor alles wat hij
voor ze doet. Daarnaast wilde ze hem
feliciteren met zijn Koninklijke on-
derscheiding. De dirigent Raymond
Waanders en de ladyspeaker Anne-
Wil Klein Lenderink kregen een
bloemetje. Tot slot was er een dank-
woordje voor het publiek.

Prettig koffieconcert Jubal 
in Baak
Baak - Jubal Vierakker/Wichmond staat onder leiding van dirigent
Raymond Waanders. De repetitielocatie is sinds 2011 Zaal Herfkens
in Baak en daar worden ook de concerten gegeven. Tijdens het Kof-
fieconcert zondagochtend 9 november traden het Harmonieorkest
en het Opleidingsorkest op. Marie-José Holtslag werd gehuldigd voor
meer dan 26 jaar muzikant zijn.

Stijn en Bob Holtslag, Jan Degen en jubilaris Marie-José Holtslag.

“Ik kreeg op maandagochtend een 
telefoontje van een bevriende gita-
rist. Hij had uit betrouwbare bron 
gehoord dat ik was genomineerd en 
feliciteerde me. Ik geloofde er eerst 

niks van”, vertelt Han. Maar kort 
daarna kwam het officiële bericht 
van de Blues Foundation: genomi-
neerd voor een award, in de categorie 
‘Dutch Blues Drummer 2014’. Han: 

“Pas toen wist ik dat het geen geintje 
was.” Uiteraard is deze nominatie een 
mooie opsteker is voor Han. Maar bo-
venal is het bijzonder omdat hij zich-
zelf niet zozeer beschouwt als blues-
drummer. “Ik kom oorspronkelijk 
uit de rock, daar liggen mijn roots. 
Pas de laatste jaren zit ik veel meer 
in de blues, door m’n samenwerking 
met Amerikaanse gitaristen als Tony 
Spinner en momenteel Sonny Hunt. 
En ook in m’n nieuwe band The Etta 
James Experience is blues een belang-
rijk onderdeel. Ik heb me de blues 
langzaam eigen proberen te maken 
en blijkbaar is dat gelukt”, lacht Han.

Drumschool
Naast z’n bands heeft Han een eigen 
drumschool in Zutphen. Daar geeft 
hij wekelijks aan ruim 30 drummers 
les. Jong en oud, meisjes en jongens. 
Han heeft nog plek voor een paar 
nieuwe leerlingen. “Het gaat hart-
stikke lekker. De combinatie spelen 
en lesgeven is enorm leuk!”. 
Meer info over Han Neijenhuis op  
www.drumschoolhanneijenhuis.nl
Stemmen voor de Dutch Blues 
Awards kan nog tot eind december, 
via de site van de Dutch Blues Foun-
dation.

Door Dutch Blues Foundation

Nominatie Han Neijenhuis voor beste 
bluesdrummer

Zutphen - Verbaasd en blij verrast. Dat was de Zutphense drummer 
Han Neijenhuis onlangs, toen hij hoorde dat hij was genomineerd 
voor beste Nederlandse bluesdrummer 2014, door de Dutch Blues 
Foundation. Deze stichting reikt ieder jaar de bluesawards uit aan de 
beste band en beste muzikanten.

Foto: Frans van Arkel

Kaartjes voor de film zijn verkrijgbaar 
in bibliotheek Vorden of op de avond 

zelf in Het Kulturhus. De kosten zijn 
5 euro. In de bibliotheek vindt u meer 

informatie over de film. Ook ligt hier 
een flyer met alle films die dit najaar 
nog vertoond gaan worden. 
Kijk ook op: www.bibliotheekwest-
achterhoek.nl. U bent van harte wel-
kom.

Filmavond Vorden
Vorden - Op donderdagavond 20 november wordt er weer een filma-
vond georganiseerd door bibliotheek Vorden en dorpshuis Het Kul-
turhus. De avond begint om 20.00 uur in Het Kulturhus.

Alexandra Beaujard herinnert het 
zich nog goed hoe het danspubliek 
van heide en verre kwam voor een 
NADARA-concert. Zij liet zich graag 
overhalen voor een concert in Vier-
akker. Alexandra ziet dit ook als bui-
tenkansje om haar nieuwe live-cd te 
presenteren. Dit belooft een feeste-
lijke presentatie te worden met een 
mogelijkheid om na het concert te 
genieten van een Hongaars buffet en 
een “meet and greet”met Alexandra 
en haar Nadara’s. 
Als de in eigen zigeuner kledij gesto-
ken danseres het podium op komt 
sieren met een woest-sensuele dans-
partij, komt dit orkest echt tot zijn 
recht! 

Meer informatie
NADARA: Roma Roots Concert; zon-
dag 7 december 15.00 uur in Ludge-
rusgebouw, Vierakkersestraatweg 37 
te Vierakker. Reserveren wordt zeer 
aangeraden: 0575-441581 info@lud-
gerusgebouw.nl
Roemeense, Hongaarse en vooral zi-
geuner dansmuziek. Dansmuziek: 
zigeuner csardás, mahala (oriëntaalse 

buikdansmuziek), eeuwenoude mu-
ziek-tracks doorgegeven van genera-
tie op generatie.

Dansconcert 
Ludgerusgebouw Vierakker
Vierakker - Op zondagmiddag 7 december 15.00 uur in het Ludge-
rusgebouw (Vierakkersestraatweg 37) te Vierakker wordt het publiek
wederom verrast met een wervelend dansconcert. Het is dan al weer
jaren geleden dat de Nadara Gypsy wedding Band te gast was in het
Ludgerus Gebouw.



Uniek werk van acht kunstenaars die 
door middel van studie, veel geduld 
en liefde voor het creatieve en het 
ambacht nu exposeren. De eerste ex-
positie, geopend op 12 oktober met 
Hans Dólieslager en Anja Vosdingh 
Bessem. Het hoofdthema in het werk 
van Hans Dolieslager vormt het land-
schap van Goeree-Overflakkee. Het 
natuurgebied “De Kwade Hoek” en 
de polders rond zijn woonplaats 
Goedereede zijn al ruim dertig jaar 
onderwerp van zijn schilderijen, 
pastels en grafiek. Zoals hij het zelf 
omschrijft: “Het zijn een soort herin-
neringsbeelden, beelden die ik graag 
wil vasthouden”.
Anja’s beelden moet je zien. De be-
schrijving die je hoe dan ook geeft 
kan niet wedijveren met haar beel-
den te bekijken. Haar beelden, in 

brons en steen, zijn een ode aan de 
schoonheid van de met rijke curven 
bedeelde vrouw.  Ze combineert de 
lijfelijkheid en de voluptueuze stevig-
heid van haar sensuele dames met 
opgewekte lichtvoetigheid en warm-
bloedigheid.

De zes glasontwerpers
De tweede expositie is 2 november 
geopend en bestaat uit zes glasont-
werpers. Hugo Nelissen: De uit België 
afkomstige Hugo Nelissen beoefent 
vooral het glasblazen en vormsmel-
ten. Het zijn twee technieken die on-
uitputtelijk zijn qua vormgeving en 
vervolmaking. 
Jan Hooghiemstra: deze Friese kun-
stenaar is een gedreven glasontwer-
per. Dit is duidelijk te zien aan zijn 
werk.: Kleurrijk, fantasievol met een 
hang naar mythologie en oerbeelden. 
Sacha Janzee: Zij is steeds op zoek 
naar de verbeelding van univer-
sele emoties van mensen. Verhalen, 
sprookjes en fabels gaan generaties 
lang mee en overschrijden vaak cul-
turele grenzen. Sacha’s ontwerpen 
komen middels kilncasting tot stand. 
Bibi Smit: Vanaf de jaren tachtig 
volgt Bibi scholing en training bij 
verschillende leermeesters in Neder-
land en Engeland. In de traditie van 
de Nederlandse glasblazers krijgt het 
glaswerk van Bibi een nieuwe vorm. 
De grote en kleine schalen in speciale 

kleurtonen blijven na het polijsten op 
een enkel vlakje staan.
Karin Wijnand: Zij verwerkt naast 
glas ook roestvrij staal en corten-
staal in haar ontwerp. Zij maakt bij 
het maken gebruik van de open cas-
tingtechniek, waarbij zichtbaar op de 
expositie de basis van haar werken 
ligt in de keramiek. Annet Wood: 
Het beeld Mystery Woman, in zwart 
en grijstonen, werd op 21 oktober jl. 
tijdens de Glasstec in Dusseldorf ge-
nomineerd. Haar vrouwelijke torso ’s 
geven sterk weer wat een vrouw is of 
kan zijn. Door de strakke lijnen in de 
rug geeft zij de innerlijke kracht weer 
van de vrouw, aan de voorzijde tracht 
zij de sensualiteit te bewaren. 
De galeriehouders, Ad en Ad Borest, 
heten u graag welkom bij beide expo-
sities aan de Mosselseweg 12 te Vor-
den. www.galerie-a-quadraat.nl

Unieke dubbel expositie bij A quadraat te Vorden
Vorden - Zondag ging de tweede 
expositie van start bij A quadraat 
in Vorden. Een expositie waar 
licht een belangrijke rol in speelt. 
Het gaat hier om zes ontwerpers 
die glazen objecten laten zien. De 
eerste expositie, van landschap-
pen in olieverf en bronzen beel-
den, is op 12 oktober geopend. 
Beide exposities zijn op twee lo-
caties bij A-quadraat tentoonge-
steld en zijn, vrijdag-, zaterdag- 
en zondagmiddag tot en met 7 
december te bezoeken.

Naast olieverfschilderijen op linnen 
en werken in gemengde techniek 
op paneeltjes hangen in de exposi-
tie monumentale jacquard geweven 
textiele schilderijen, kleine ragfijne 
tablettekeningen op Japans papier en 
twee- en driedimensionale werken en 
sieraden gemaakt van ijzerdraad. De 
expositie duurt t/m 12 januari 2015. 
Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20 in 
Vorden is tijdens exposities open op 
vrijdag, zaterdag, zondag  en maan-
dag van 11.00 – 17.00 uur. Voor meer 
info: www.galerieagnesraben.nl 

De kunstenaars
André Ernst toont een serie schilder-
achtige abstracte werkjes op paneel 
die verwijzen naar natuur en land-
schap. De kunstenaar gaat intuïtief 
en onderzoekend te werk en omarmt 
het experiment met materialen en 
technieken en met een groot gevoel 
voor esthetiek.
Roni Katz toont speelse objecten en 
sieraden gemaakt van ijzerdraad. 
Haar inspiratie put zij uit persoon-
lijke ervaringen en de dingen uit het 
dagelijkse leven om haar heen. Met 
gevoelige hand en in een tekenachtig 
lijnenspel vormt zij twee en driedi-
mensionale objecten en sieraden die 

een verhaal vertellen. Waaronder
mensfiguren, portretten, gebouwen, 
en huishoudelijke voorwerpen. 

Han Klinkhamer presenteert tablette-
keningen en olieverfschilderijen met
de nabije natuur als inspiratiebron.
De kunstenaar heeft zich recent naast
schilderen en tekenen ook toegelegd
op het maken van tekeningen op
tablet (iPad). Evenals bij zijn schilde-
rijen speelt hierbij het proces van toe-
voegen en weghalen weer een grote 
rol. De door deze werkwijze ontstane
complexe tekeningen zijn uitgeprint
op handgeschept Japans Kozo papier
en bevestigd op een paneeltje.

Babette Treumann presenteert olie-
verfschilderijen en textiele schilde-
rijen. Haar werk gaat over licht en
donker, kleur en vorm. Monochrome
kleurvlakken worden opgebouwd
uit meerdere lagen die genuanceerd 
zijn van kleur en toets. Met digitale 
bewerkingen en uitvergroting van 
haar schilderijen worden andere
dimensies blootgelegd die weer uit-
gangspunt kunnen worden voor tex-
tiele schilderijen die zij maakt in het
textiellab van het Textielmuseum in
Tilburg.

Eindejaarsexpositie Galerie 
Agnes Raben Vorden
Vorden - Met een keur aan verrassende grote, kleinere- en miniatuur
kunstwerken van André Ernst, Roni Katz, Han Klinkhamer en Babette
Treumann gaat in Galerie Agnes Raben op zondag 16 november om
14.30 uur de eindejaarexpositie van start. Vier kunstenaars, die zoe-
kend en onderzoekend bezig zijn met hun werk en steeds nieuwe uit-
dagingen aangaan. Er is zowel abstract als figuratief werk te zien in
verschillende technieken.

Roni Katz: handgevormde figuur van ijzerdraad

Aan het eind van de viering zal er 
aandacht besteed worden aan het 
veertigjarig lidmaatschap van voor-
zitter Ria van der Linden. Zij heeft 
vanaf 1974 in het gemengde koor van 
de Christus Koningkerk gezongen en 
is daarna meegegaan naar het grote 
koor. 

Cantemus Domino
Het jaarlijkse Ceciliafeest dat deze 
zondag wordt gevierd zal ook in het 
teken staan van het jubileum. Met de 
geloofsgemeenschap zal er na afloop 
van de viering in de parochiezaal kof-
fie worden gedronken en hierna zal 
het koor met hun partners een paar 
uurtjes gezellig bijeen blijven on-
der het genot van een hapje en een 
drankje. 

Het koor is tot stand gekomen in 1974 
op de Kranenburg in de Antonius van 
Paduakerk. Er zong daar al jaren een 
herenkoor onder leiding van de heer 
Teun Wissink, onder de naam Cante-
mus Domino (zingen voor de Heer). 
Eind jaren zestig is er vanuit de ka-
tholieke vrouwenbond op de Kranen-
burg een dameskoor opgericht. De 
behoefte hieraan kwam vooral van-
wege het feit dat het moeilijk werd 
voor het herenkoor om door de week 
te zingen bij kerkelijke uitvaarten en 
huwelijksvieringen.
Al snel kwam vanuit het herenkoor 
de vraag kunnen we niet eens samen 
zingen met de dames. Vooral Teun 
Wissink zag de mogelijkheden van 
een gemengd koor. Er kon dan vier-
stemmig gezongen worden.  Hieruit 

is in 1974 het gemengde koor Cante-
mus Domino ontstaan. 

Druk koor
In 1964 is in Vorden de Christus 
Koningkerk in gebruik genomen en 
ook daar kwam al snel een klein ge-
mengd koor tot stand dat zong onder 
leiding van Bennie Wissink. In 1979 
heeft ook dit koor zich aangesloten 
bij het koor op de Kranenburg. In 
de jaren zeventig en de begin jaren 
tachtig was het hard werken voor het 
koor. Elk weekend waren er gezon-
gen vieringen zowel in de kerk van 
Kranenburg als in Vorden. Met Kerst 
was het vaak extra druk, er werd dan 
gezongen tijdens de avond- en nacht-
mis in Vorden en op de Kranenburg. 
De volgende morgen volgde dan de 
dagmis op de Eerste Kerstdag en de 
heren zongen nog weer op de Tweede 
Kerstdag.
Het koor zingt nu twee keer per 
maand doordat de geloofsgemeen-
schap ook op het koor Vokate een 

Gemengd kerkkoor Cantemus Domino 
viert het veertigjarig bestaan
Vorden - Het katholieke gemengde kerkkoor Cantemus Domino be-
staat veertig jaar. Dit heugelijke feit wordt zondag 16 november ge-
vierd tijdens de eucharistieviering in de Christus Koningkerk. Het 
koor zingt  dan de vaste gezangen van de mis van Gounod en een aan-
tal meerstemmige liederen.

Vrijdag 14 en zaterdag 15 november 
vinden de volgende twee voorstellin-
gen plaats van de dit jaar 100-jarige 

jongerenvereniging. De voorstellin-
gen beginnen beide avonden om
20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.
Kaarten voor de voorstellingen zijn
in de voorverkoop verkrijgbaar in Het
Dorpscentrum. In de voorverkoop
kosten de kaarten zeven euro, aan
de kassa acht euro. Volgende week in
Contact Bronckhorst Noord een im-
pressie van de voorstelling.

Nog twee avonden revue 
‘Het is bal’ van Jong Gelre 
Vorden-Warnsveld
Vorden - De revue ‘Het is bal’ van 
plattelandsjongerenvereniging 
Jong Gelre Vorden-Warnsveld be-
leefde zaterdagavond 8 november 
haar première in Kulturhus Het 
Dorpscentrum in Vorden.

Het boek is sinds kort in de verkoop.
Boekscout Yo! is de boekenuitgeverij
die haar gecontracteerd heeft. Kijk op
www.boekscout-yo.nl

Nieuw boek 
verschenen 
van Vordense 
Yentle Hofs
Vorden - De Vordense Yentle Hofs
heeft een boek geschreven met de
titel: De zoektocht naar Justen.

Vele Verdwaald liefhebbers dachten 
dat het een besloten feestje was voor 
met name oud medewerkers van de 
Leeuwerikweide, de instelling waar 
Verdwaald geboren werd in 1984. 
Dat maakte de opkomst wat minder 
en natuurlijk jammer voor velen die 
er graag bij geweest waren. Voor al-
len dus een herkansing. Verdwaald 
zou Verdwaald niet zijn als er muzi-
kaal niet feestelijk uitgepakt wordt 
met veel rock en de jaren 60, 70, 80 
en 90. O.a. Neil Young, Status Quo 
en Golden Earring. Maar ook Neder-
landstalige nummers krijgen volop 
de aandacht. Zo’n optreden wil je dus 

gewoon niet missen. Daar moet je bij 
zijn op zaterdag 22 november bij café 
Uenk. 
Verdwaald heeft ervoor gekozen nu 
niet met gastoptredens te werken 
maar het programma een iets andere 
muzikale invulling te geven. In het 
repertoire is gezocht naar lekkere 
nummers die Verdwaald in de begin-
jaren speelde. Uiteraard allemaal met 

een hoog oh ja gehalte.
De huidige formatie van Verdwaald 
bestaat nog altijd uit Bert Siebelink 
(sologitaar en zang), Henk Hulsegge 
(drum), Frank Nijenhuis (basgitaar) 
en Frank Leferink (slaggitaar en 
zang). De entree is helemaal gratis 
maar kom op tijd want vol = vol. 
Verder is er informatie te vinden op 
www.verdwaald.tk

Verdwaald bij café Uenk
Vorden - Zaterdagavond 22 no-
vember is het weer zover. Ver-
dwaald zal dan weer een optre-
den verzorgen aan de Nieuwstad 
13 in Vorden bij café Uenk. In het 
jubileumjaar (30 jaar Verdwaald) 
mag zeker een optreden bij café 
Uenk niet ontbreken. Het jubi-
leum werd deze zomer met veel 
oud leden van Verdwaald ge-
vierd bij het Ludgerusgebouw in 
Wichmond.

Foto: Rob Immink

beroep kan doen. Cantemus Domino 
heeft van nabij de vele veranderingen 
meegemaakt in de katholieke kerk. 
Was er in het verleden een vaste pas-
toor in de parochie die alles regelde, 
nu is er wekelijks een andere voor-
ganger en andersoortige diensten 
waarbij het koor de zang aanpast.
Het koor is een hele hechte club en 
bestaat nu nog uit  zeventien leden. 
Het  repeteert iedere donderdag-
avond met veel inzet en plezier on-
der de bezielende leiding  van Ans 
Strik. Zij is al jaren de vaste dirigent. 
Sinds kort begeleid Ernest Koers ons 
op het orgel.  Ondanks de vergrijzing 
hoopt het koor nog een heel aantal ja-
ren met hun meerstemmige zang de 
weekend diensten te ondersteunen.



In samenwerking met de kerken 
uit Vorden in een Raad van Kerken 
dienst en de Vordense basisscholen 
zijn er 295 dozen ingezameld. Deze 
dozen gaan binnenkort op transport 
naar landen waar kinderen in moei-
lijke omstandigheden leven. Het is zo 
mooi om te zien, op het filmpje die 
getoond werd over het uitdelen van 
de schoenendozen hoe blij deze kin-
deren daarmee zijn. Het schoenen-

doos kinderkoor o.l.v. Piet Piersma 
opende met het lied “God kent jou” 
de viering.

Dit jaar gaan er o.a. ook dozen naar 
Albanië, het armste land van Europa. 
Rien Dekker zelf afkomstig uit Alba-
nië vertelde hoe moeilijk de kinderen 
het daar hebben. Door Wilma Heb-
bink werd een verhaal voorgelezen 
over dat ene schaap dat verloren 

was en later weer terug kwam bij de 
kudde.  De grote verassing was dat 
er een herder binnenkwam met een 
echt schaap op zijn schouders. Prach-
tig al die verbaasde gezichten. Zo was 
de kudde weer compleet en werd het 
thema van deze viering duidelijk. 
Ook jij hoort erbij!
Pastor ten Bruin vertelde heel mooi 
in begrijpelijke woorden aan de kin-
deren door iets weg te geven van je-
zelf, geef je de ander het gevoel dat zij 
er ook bij horen en verbind je elkaar. 
Na deze viering was er een samenzijn 
onder het genot van een kopje koffie, 
thee limonade en wat lekkers. Harte-
lijk dank aan iedereen die zich hier-
voor heeft ingezet en volgend jaar 
hopelijk weer een volle kerk !

Schoenendoosactie 2014

Vorden - Het was een drukte van jewelste! Afgelopen zondag 9 novem-
ber was de afsluitende viering van de jaarlijkse schoenendoosactie in 
de Gereformeerde kerk te Vorden. Er waren veel blije gezichtjes van 
de vele kinderen die waren gekomen. Ook de vaders, moeders, opa’s 
en oma’s en andere belangstellenden waren in grote getale aanwezig. 
Het zag er allemaal heel gezellig uit met alle gevulde dozen, knuffels 
en 99 schapen.

Het is verstandig om in een vroeg 
stadium met elkaar, uw huisarts 
en andere behandelaars te spreken 
over de laatste fase van dementie. 
Er zijn namelijk veel ingrijpende be-
slissingen die op u af zullen komen. 

Een gevoelig en moeilijk onderwerp 
waarover nog veel onduidelijkheid 
bestaat. Mevr. Anna Jansonius, speci-
alist ouderengeneeskunde, is te gast 
om te spreken over de zorg rond het 
levenseinde bij mensen met demen-
tie en om vragen die hierover leven 
te beantwoorden.  Schroom niet om 
met uw vragen te komen!

Het Alzheimer Café
Het Alzheimer Café is een trefpunt 
voor mensen met dementie, hun 
partners, kinderen en vrienden. Ook 
hulpverleners en andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom. Dit 
Alzheimer café is elke derde woens-
dagavond van de maand en heeft el-
ke maand een ander thema. Tijdens 
deze bijeenkomst is er voldoende ge-

legenheid om vragen te stellen met 
elkaar in gesprek te gaan.
De toegang is gratis net als het eerste 
kopje koffie / thee. Aanmelden is niet 
nodig.

Het programma
Om 19.00 uur een welkom met kof-
fie en thee en om 19.30 uur gesprek 
met mevr. Anna Jansonius. Pauze om 
20.00 uur en om 20.30 uur gelegen-
heid tot stellen van vragen en discus-
sie. Vanaf 21.00 uur een informeel 
samenzijn. Voor meer informatie 06 
46540141 of www.alzheimer-neder-
land.nl/zutphen
U kunt ons ook volgen op Facebook: 
Alzheimer Nederland afd. Zutphen, 
Lochem en Vorden. 
Twitter: AlzheimerZutphen.

Alzheimer Café Zutphen

Vragen rond het levenseinde bij dementie
Zutphen - Dementie is een ziekte-
beeld waarbij iemand steeds ver-
der achteruit gaat en steeds meer 
functies verliest. Het is daardoor 
onvermijdelijk dat mensen met 
dementie door - of in ieder geval 
mét - deze ziekte sterven. Veel 
mensen vrezen een toestand van 
dementie, zijn bang voor het ver-
lies van waardigheid en verlies 
van hun eigen ik en een groeiend 
aantal van hen wil dit niet mee-
maken.

De complete trekkingslijst kunt u 
downloaden via www.zonnebloem.nl. 

De kleine prijzen zijn gevallen op
eindcijfers 937, 690 en 987. Kijk dus
even uw loten na om te zien of u 1
van de prijswinnaars bent.
De winnende loten zijn verkocht
door mevrouw Loes Molenmaker en
de heer Bertus Meijer. Het lot dat een
bedrag van € 15.000,-- wint is door de
afdeling Putten verkocht.

Vorden - De afdeling Vorden van 
de Zonnebloem heeft afgelopen 
maanden loten van de Zonne-
bloem in Vorden verkocht. Op 
twee loten is een prijs gevallen 
zoals men nu al weet.

Zonnebloemloterij

Waar nu de nieuwe Albert Heijn is 
gevestigd, zat eerst een C1000-win-
kel. Het pand is verbouwd tot een 
moderne en overzichtelijk ingerichte 
supermarkt. Wilbert & Yvonne Gro-
tenhuys zijn trots op hun nieuwe 
winkel. “We hopen dat onze klan-
ten zich snel thuis voelen en zijn be-
nieuwd naar de reacties.”

Gemoedelijke sfeer
De Albert Heijn van Grotenhuys 
heeft een royaal assortiment verse en
houdbare producten. Klanten hebben
er tevens grote keuze in prijs. De win-
kel verkoopt de bekende merken, het
voordelige AH Huismerk en het goed-
kope AH BASIC. De supermarkt biedt
veel extra service. Zo kunnen klanten
er bijvoorbeeld de bij bol.com bestel-
de pakketten ophalen. Ook is er een
automaat om contact geld te pinnen
en een oplaadpunt voor de OV-chip-
kaart. In de winkel staat een gezel-
lige stamtafel waar klanten tijdens 
het winkelen kunnen pauzeren met
een gratis kopje koffie. De medewer-
kers die eerst in de C1000 werkten, 
zijn nu aan de slag in de Albert Heijn.
“Klanten kunnen dus rekenen op de
gebruikelijke sfeer in onze winkel. 
Die is gemoedelijk, zoals vanouds”, 
aldus Yvonne Grotenhuys.

Albert Heijn aan de Dorpsstraat 18
in Vorden is open van maandag tot
en met donderdag en zaterdag van
8.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.00 
tot 21.00 uur.

Echtpaar Grotenhuys trots 
op hun nieuwe Albert Heijn
Vorden - Woensdag 12 november 
om 11.00 uur opent een gloed-
nieuwe Albert Heijn de deuren 
in Vorden. Het ondernemers-
echtpaar Wilbert & Yvonne Gro-
tenhuys en hun medewerkers 
nodigen iedereen van harte uit 
om langs te komen. Tot en met 
zaterdag 15 november zijn er veel 
proeverijen en leuke activiteiten. 
“Klanten krijgen bij besteding 
van 15 euro een gratis taartje, zo-
lang de voorraad strekt”, vertelt 
Wilbert Grotenhuys. “Hamster 
Happie is er natuurlijk ook. Hij 
bezoekt onze winkel op woens-
dag 12 en op zaterdag 15 novem-
ber.”

“De scholen zijn weer begonnen… 
Een slogan die we allemaal kennen 
en waar we niet meer bij stil staan,” 
aldus Gea Moser, al 30 jaar vrijwil-
liger van Kinderhulp Dominicaanse 
Republiek. “Maar van alle kinderen 
wereldwijd gaat bijna 40% niet naar 
school. Dat kun je je toch haast niet 
voorstellen? De oorzaken zijn dat ze 
wonen in gebieden van oorlogen of 
conflicten, maar voor bijna de helft 
gelden er andere oorzaken: armoede, 

grote afstand tot de school of een han-
dicap. Deze kinderen lijken vergeten 
te worden.

Stichting Kinderhulp Domini-
caanse Republiek
Ze kunnen er uren over vertellen, de 
enthousiaste groep vrijwilligers van 
de Stichting Kinderhulp Dominicaan-
se Republiek, waaronder Gea Moser, 
Doortje Kroes en Diny van Leussen. 
Zij brachten verschillende bezoeken 

aan de Dominicaanse Republiek. “We 
logeerden dan bij de contactpersonen 
thuis of bij nonnen. Zo konden we het 
leven daar ervaren. We hebben heel 
wat meegemaakt. Er is bijvoorbeeld 
niet altijd licht of water, zoals hier.”
De vrijwilligers worden ondersteund 
door donateurs en sponsors uit het 
hele land. “Duizenden kinderen in 
de Dominicaanse Republiek hebben 
in de 30 jaar door onze hulp, de hulp 
van sponsors en de ‘padrinos’ in Ne-
derland, de basisschool en vaak meer 
doorlopen. Zij nemen nu actief deel 
aan de verbetering van hun familie, 
hun woongemeenschap, hun land. 
Dat is te zien als je rondloopt op de 
diverse plaatsen waar we onderwijs-
projecten ondersteunen.

Dertig jaar lang
Dertig jaar is een lange tijd. Niet al-
leen zijn de eerste kinderen uit het 
programma al lang volwassen en heb-
ben zelf al kinderen, ook onze werk-
groep is ouder geworden. “We voe-
len daarom de behoefte aan nieuwe 
enthousiaste medewerkers om mee 
te helpen vorm te geven aan onze 
hulpverlening en de fondsenwerving. 
Spreekt jou dat aan? Neem contact 
op met onze secretaris Doortje Kroes, 
(06) 51981442.”
De stichting wil die 30 jaar kinder-
hulp vieren en laten zien wat de hulp 
betekent. Daarom wordt in november 
2015 een nieuwe sponsorreis naar de 
Dominicaanse Republiek georgani-
seerd. Het bezoeken van de vier pro-
jectplaatsen: Nigua, Boca Chica, San 
Francisco de Macoris en Nagua, zal 
het hoofdbestanddeel vormen. Kijk 
op de website voor meer informatie: 
www.kinderhulpdomrep.nl of neem 
contact op met voorzitter Gea Moser, 
(0575) 527114.

30 jaar expertise in Kinderhulp
Dominicaanse Republiek

Regio - Vanuit de regio Zutphen, Steenderen, Lochem en Warnsveld 
zet de stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek zich al 30 jaar in 
om kinderen daar naar school te laten gaan, waarna ze een opleiding 
kunnen volgen. De stichting is expert geworden in het oplossen van lo-
gistieke problemen en kinderen met een handicap: drie dovenscholen 
zetten een busje in om hun dove leerlingen uit alle hoeken en gaten 
op te halen.

Bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht tijdens een reis in 2012.

Kaasbeurzen
Traditioneel is september de maand 
van de kaas en delicatessen beurzen. 
Producenten en leveranciers presenteren 
hun noviteiten en uiteraard kan er 
volop geproefd worden.

Ieder jaar komen we weer leuke 
nieuwe kazen tegen, of juist hele oude, 
maar nog onbekende. O.a. vergeten 
geitenkaas. Een geitenbrokkelkaas 
uit Nederland van een jaar of 4 oud. 
Je proeft een licht zoete kaas met een 
nootachtige ondertoon. Deze kaas laat 
zich erg goed combineren met de ietwat 
bittere smaak van Spaanse amandelen 
met zeezout.

Ook sprak ik met de kaasmaker van de 
Blu’61. Dit is een Italiaanse blauwader 
van koemelk die rijpt in een vat Raboso 
passito. Het zoete van deze dessertwijn 
combineert geweldig met de blauwader 
in de kaas. Het is een echte dessertkaas. 
En als je hem wilt combineren dan mogen 
er wel wat stevige smaken tegenover 
staan zoals een rode dessertwijn of 
een glas port.

Misschien wel het leukste aan deze kaas 
is de naam, Blu’61. Kaasmaker Antonio 
Carpenedo maakte deze kaas in 2011 
voor het eerst, om 50 jaar huwelijk met 
zijn vrouw Giuseppina te vieren. Een jaar 
later won deze kaas zijn eerste grote prijs. 

Marcel Schilt 
kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

U vindt hier een groot assortiment 
serviezen van Wedgwood. Met 
name serviezen die niet meer in 
de productie zijn zoals Carlton, 
Conway, Briar Rose, Rosalind, Ed-
me, Stratford, Moss rose, Queen’s 
plain, Traditional Plain, Provence, 
Raspberry, Sarah’s Garden, Snow-
drop, Blue Pacific, Quince, Wild 
Apple, Windsor en Peter Rabbit! 
Ook prachtige kerstserviezen 
zoals Mason’s Christmas Village, 
Sarah’s Garden Kerst 
en Windsor Kerst 
en Christmas Time. 
Verder  een ruime 
collectie brocante 
en woonaccessoires. 
Daarnaast is dit het 
adres waar u vele leg-
puzzels van Jan van 
Haasteren, Wasgij 
en Anton Pieck tegen 
zéér scherpe prijzen 
vindt. We zijn on-

langs gestopt met de website en 
hebben daarom alle puzzels in de 
uitverkoop! Kortom: voor ieder 
wat wils! Leuk voor de komende 
feestmaand! 

Noteer in uw agenda:
t/m 29 november 2014 
alle zaterdagen van 11:00-16:00 
uur aan de Whemerweg 20 in 
Almen. 
Wij heten u van harte welkom op 

een van de zaterdagen!
U kunt  ook van te vo-
ren uw bestelling plaat-
sen. Zo weet u zeker dat 
uw gezochte onderdelen 
voor u klaar staan. 
Buiten deze zaterdagen 
om zijn wij altijd te 
bereiken via website, 
mail of telefoon! 
www.servieskast.nl;
info@servieskast.nl
of 06-38891801

- advertorial -
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Diep verscholen tussen het groen op 
bedrijventerrein De Venterkamp ligt 
het clubgebouw van Postduivenver-
eniging Roderlo. Het is zaterdagavond 
rond zes uur muisstil rond het pand. 
Een blaffende hond van Circus Barani 
die haar tenten op het naastgelegen 
bedrijventerrein De Vente heeft opge-
slagen doorbreekt voor even de stilte. 
Maar eenmaal binnen in het pand is 
het een ‘getwitter en gekwetter’ van 
jewelste. Het gebouw is al een aantal 
jaren de locatie waar Vogelvereniging 
Ruurlo en Omstreken eenmaal in de 
twee jaar haar gezamenlijke clubten-
toonstelling in samenwerking met 
De Vogelvriend uit Vorden organi-
seert. De tweehonderd vogels hebben 
er hoorbaar naar hun zin. Maar wat 
wil je ook als je met de mooiste soort-
genoten uit de omgeving er op stok 
mag zitten te pronken. 

Kleine vereniging
Secretaris Wim van Rooyen van de 
‘thuisclub’ zit in zijn eentje aan ta-
fel. Volgens het ‘werkrooster’ heeft 
hij dienst op deze wat kille zaterdag-
avond. Publiek is er niet. En daar ra-
ken we al direct een teer punt. “We 
hebben vanaf vanmorgen elf uur 
maar zeven bezoekers gehad”, zo ver-
telt Wim. “Misschien nodigt de loca-
tie ook niet uit. Het ligt ver van de 
‘bewoonde wereld’. We kunnen ons 
geen dure andere huurlocatie mid-
den in het centrum van het dorp per-
mitteren. Met achttien leden en maar 
vijf inzenders voor de show behoren 
we tot een van de kleinste verenigin-
gen van Ruurlo. Alleen Damvereni-
ging Ruurlo en schaakvereniging ’t 
Stokpaard hebben minder leden.” En 
dat baart Wim van Rooijen - die met 
35 jaar het jongste lid is van Vogelver-
eniging Ruurlo - zorgen. “Over tien 
jaar hebben we naar alle waarschijn-
lijkheid geen bestaan meer.” 

Gefascineerd 
Als jonge jongen raakte hij door een 
oom die parkieten kweekte gefas-
cineerd van de vogelsport. Voor de 
clubshow heeft Van Rooyen in de ru-

briek enkelingen een viertal groene 
Catharina- en een vijftal Swift parkie-
ten ingebracht. Naar zijn mening zijn
de Swift parkieten zowel qua gedrag
als qua uiterlijk een van de mooiste
kooi- en volièrevogels. Het natuur-
lijke verspreidingsgebied van de par-
kiet bevindt zich in het zuidoosten
van Australië, inclusief Tasmanië. 
Swift parkieten zijn zowel behendige
vliegers als klimmers die zich in de
vrije natuur hoofdzakelijk voeden
met bloesems. insecten, vruchten en
zaden en zijn goed bestand tegen kou
en kunnen ‘s winters dan ook mak-
kelijk buiten worden gehouden. En
dat doet Van Rooyen dan ook in zijn
volière. 
Inmiddels komt medelid Jan Wope-
reis (62) binnen. Wopereis kweekt
Amerikaanse sijzen. Hij heeft dit jaar
wegens een verbouwing van zijn vo-
lière verstek moeten laten gaan. “Ik 
ben eigenlijk meer ‘ringlid’” zo ver-
telt hij terloops al hij met een bezem
de tentoonstellingsruimte aanveegt. 
Want alles moet er ‘spik en span’
uitzien. Ondanks dat de toeloop van
publiek niet groots is. Naast parkie-
ten waren er op de show kleur- en
postuurkanaries, exoten, Europese
vogels, gras- en grote parkieten en
Agaporns te bewonderen.
 
Uitslagen
Tot hoofdwinnaars van de show wer-
den uitgeroepen: J.B Borgonjen uit
Vorden (hoofdgroep kleurkanaries);
W.A. Berendsen, Vorden (postuur-
kanaries); J.A. Berendsen, Drempt
(exoten); T. Bielderman, Warnsveld
(Europese vogels); A.J. Hietbrink, Bar-
chem (grasparkieten); K. Bink, Vor-
den (Agaporn); H. Blikman, Ruurlo 
(grote parkieten). De tentoonstel-
lingscommissie werd gevormd door
Henk Haakmeester en Hein Blikman.
Als juryleden fungeerden A.L. Erpeka
uit Rhenen (kleurkanaries en Euro-
pese cultuurvogels, J.W. Zweers uit
Zevenaar (vorm- en postuurkanaries),
L. te Brake uit Eibergen (exoten) en F.
Lanenga uit Lichtenvoorde (parkiet-
achtigen).

Gezamenlijke clubshow vogelverenigingen Ruurlo en Vorden

Vogels hebben het hoorbaar 
naar hun zin op jaarlijkse 
clubshow

Ruurlo - Vogelvereniging Ruurlo en Omstreken organiseerde afgelo-
pen weekeinde in samenwerking met haar zustervereniging De Vogel-
vriend uit Vorden haar jaarlijkse clubtentoonstelling. De tentoonstel-
lingen worden jaarlijks beurtelings in Ruurlo of Vorden georgani-
seerd. Dit jaar was Ruurlo gastheer. Exact tweehonderd vogels werden
door zeventien kwekers ingebracht voor de show die in het clubge-
bouw van Postduivenvereniging Roderlo plaatsvond.

Secretaris Wim van Rooyen (rechts) en tentoonstellingscommissielid Hein Blikman tonen
hun parkieten tijdens de gezamenlijke clubshow van de vogelverenigingen uit Ruurlo en
Vorden.

Gelijk vanaf het begin werd er druk 
gezet aan beide kanten. De gehele set 
liep gelijk op, er werden lange rally’s 
gespeeld. Aan het einde van de eer-
ste set wist Dash door te drukken en 
haalden ze de set binnen met 25-21. 
In de tweede set gingen de dames 
van Dash door waar ze de eerste set 
gebleven waren. Door een goede ser-
vicedruk hadden de rood- zwarten de 
tegenstanders goed onder druk. De 
set ging in zijn geheel vrij gemakke-
lijk omdat alle spelers van Dash door-
tastend bleven scoren. Deze set werd 
winnend afgesloten met 25-16 in het 
voordeel van Dash.
Het leek erop dat Dash een eenvou-
dige overwinning zou afdwingen, 
maar niets bleek minder waar. In 
deze set moest er gevochten worden 
voor elk punt, het ging gelijk op. Wat 
de Vordenaren de eerste/ tweede set 
aan serve bracht kon in deze set niet 
teruggezien worden. Hierdoor verlo-
ren we de set met 21-25.
Met de vierde set wilden de Vorde-
naren de winst in Vorden houden. 
Doordat Dash de servicedruk niet kon 
doorvoeren in de vierde set, kon er 
bij De Babbel/SSS het spel goed wor-

den verdeeld. Er werden veel ballen 
via het midden gescoord door Barne-
veld. Hoewel er ook in deze set lange 
rally’s werden gespeeld en er nog een 
aantal wissels werden toegepast aan 
de kant van het achtkastelendorp, 
verloor Dash deze set met 17-25.

De vijfde set moest dus de winst gaan 
bepalen. De dames van Dash geloof-
den nog steeds op de winst. Voor elk 
punt moest er gevochten worden aan 
beide kanten. Na een stand van 5-8 
in het voordeel van Barneveld werd 

er gewisseld van kant. Het leek erop 
dat Dash dames 1 de eerste thuiswed-
strijd ging verliezen, maar niks bleek 
minder waar. Na een goede servicese-
rie van Debbie van den Vlekkert kon 
toch het Vordense volkslied weer 
door de zaal gezongen worden. Met 
een stand van 17-15 was de winst een 
feit voor Dash.
Volgende week 15 november speelt 
Dash dames 1 tegen Springendal-set-
up’65 in Ootmarsum om 15:00 uur. 
Ook deze keer gaat Dash proberen de 
punten mee naar huis te nemen.

Dash dames 1 beslist in de slotfase de 
wedstrijd
Vorden - Na een gemakkelijke 
overwinning van vorige week, 
wisten de dames van Dash dat 
ze deze wedstrijd niet zo gemak-
kelijk zouden krijgen. De rood- 
zwarten begonnen vol moed aan 
de wedstrijd. De nummer 1 tegen 
de nummer 3, De Babbel/SSS.

In een eerste helft waarin Ratti wel-
iswaar duidelijk de bovenliggende 
partij was en de beste kansen kreeg, 
was het Deo dat na een klein half 
uur de score opende. Een afgeslagen 

corner werd op prachtige wijze bin-
nen gevolleerd. In het restant van de 
eerste helft gingen de gastheren op 
zoek naar de gelijkmaker. Deze bleef 
echter uit, waardoor Ratti in de rust 
tegen een 0-1 achterstand aan keek.

Na rust ging Ratti vanaf de eerste 
minuut op zoek naar een doelpunt. 
Ondanks een enorm veldoverwicht 
werden er maar weinig grote kansen 
gecreëerd. Lang leek Deo dan ook de 
0-1 voorsprong vast te kunnen hou-

den. Ratti gaf echter niet op en in de 
89e minuut was het Brain Heuvelink 
die de 1-1 binnenschoot. Toen Bart 
Peppelman in blessuretijd ook nog 
de 2-1 maakte was het feest op sport-
park De Eik compleet. Een zwaarbe-
vochten maar zeker ook verdiende 
overwinning waardoor Ratti naar 
de eerste plaats klimt. Aan de heren 
onder leiding van Henk Veen om 
die plek vast te houden als volgende 
week directe concurrent Longa ‘30 op 
bezoek komt.

Ratti wacht lang met scoren
Kranenburg - Vorige week wist 
Ratti op bezoek bij Longa ‘30 na 
rust een 2-0 achterstand om te 
buigen in een 2-3 overwinning. 
Ook deze week moesten de heren 
van Ratti in de tweede helft een 
achterstand goedmaken.

Dash nam deel met zeven teams. Zo’n 
250 kinderen speelden hun wedstrij-
den in sportieve sfeer en de tribunes 
zaten vol met enthousiaste toeschou-
wers.  Eén team van Dash haalde op 
een haar na niet de 1e plaats in de 
poule (zie foto), de meisjes Guusje, 
Renate, Femke, Irene en Lennon als 
enige jongen. Dankzij de inzet van de 
ouders, hulptrainsters en coaches Ve-
ronique, Eva, Sijtje, Romy en Rachel 
hebben alle Dash teams hele leuke 
wedstrijdjes gespeeld. 

De wedstrijdleiding zorgde ervoor 
dat alles op tijd kon beginnen. Ver-
der werd in de kantine hard gewerkt 
om alle aanwezigen van koffie, thee 

en limonade te voorzien. Al met al 
was het een geslaagde ochtend! Alle 
vrijwilligers, hartelijk bedankt voor 
jullie inzet.

CMV toernooi volleybalvereniging 
Dash Vorden
Vorden - Op zaterdag 8 november 
was het een gezellige drukte in 
de sporthal, er werd een CMV vol-
leybaltoernooi gespeeld door de 
mini’s. Vijftien clubs namen deel 
met in totaal 51 teams, afkomstig 
uit onder andere Laren, Harfsen, 
Beltrum,  Eibergen, Neede, Ruur-
lo, Warnsveld en Gorssel.

Bij de meisjes 11 t/m 14 jaar hebben 
het team van Dione Bouwmeester, 
Claartje Hovenkamp, Renske Wagen-

voort, Rona Jak en Vera Lenselink in 
de 2de klasse een ruime overwinning 
behaald op de nummer 2.

Bij de jongens 11 t/m 17 jaar hebben 
de jongens Jelle Bruinsma, Sander 
Brummelman, Hugo Hoenink en 
Daan de Vries een hele verdienstelijke 
1e plaats gehaald. De overige 2 teams, 
jongens 11 t/m 14 jaar en meisjes 11 
t/m 17 jaar hebben respectievelijk een 
6e en een 4e plaats behaald.

Najaarscompetitie 2014

Twee jeugdteams kampioen VTP Vorden
Vorden - Afgelopen maanden september en oktober hebben 4 jeugd-
teams van het Vordens Tennispark deelgenomen aan de tennis na-
jaarscompetitie zondag 2014. In deze spannende competitie zijn twee 
teams kampioen geworden.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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Coalitie stemt voor, oppositie tegen
Op 6 november jl. vergaderde de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis over de begroting 
2015-2018. De begrotingsbehande-
ling begon met een presentatie van 
de raadsfracties waarin zij een 
samenvatting van hun algemene 
beschouwingen en hun prioriteiten 
voor de komende periode weerga-
ven (zoals gepubliceerd in het  
Contact van 28 oktober en u kunt 
nalezen op www.bronckhorst.nl). 

Begroting in notendop
Na het optellen en aftrekken van alle 
cijfers blijkt voor komend jaar een 
klein overschot van 2,5 ton in euro’s, 
maar de meerjarenbegroting (tot 
2018) laat een tekort zien van 3,7 ton. 
Beide bedragen vallen binnen de 
financiële bandbreedte die we aan-
houden, omdat in de komende jaren 
veel zaken veranderen. Gemeenten 
krijgen vanaf volgend jaar veel nieu-
we taken op het gebied van zorg en 
welzijn vanuit het rijk en een goede 
invulling van onze zorgtaken staat 
voor het college voorop. Het uit-

gangspunt is dat het in Bronckhorst 
goed wonen, werken en recreëren 
blijft. Inwoners en organisaties krij-
gen steeds meer de kans om zelf 
zaken op te pakken en te regelen op 
een manier die bij hen past, waarbij 
inwoners die ondersteuning nodig 
hebben en dat niet via een netwerk 
kunnen regelen op de gemeente  
kunnen blijven rekenen. Burgerparti-
cipatie, contacten met de kernen, 
duurzaamheid, breedband en econo-
mische ontwikkeling zijn allemaal 
onderwerpen waar b en w zich voor 
inzetten binnen de begroting, dus niet 
met extra bijdragen. Het eenmalige 
overschot vloeit terug in de reserves. 
Daarnaast zijn intern verschilllende 
maatregelen genomen (o.a. aanpas-
sing werkwijze van commissie 
bezwaar en beroep, detacheren van 
medewerkers naar andere organisa-
ties, inzetten op het maken van 
milieuvriendelijker dienstreizen en 
uitstellen van investeringen die nog 
niet direct nodig zijn, zoals langer 
doorrijden met wagenpark) om een 
deel van het geld dat nodig is voor de 
enige nieuwe grote investering die 
we de komende tijd doen, vrij te 
maken. Dat is de bouw van de brand-
weerkazerne gecombineerd met een 
werf in Hengelo. De planning is dat 
deze medio 2016 klaar is.

Inhoudelijke behandeling
Het CDA gaf aan dat de begroting de 
fractie vertrouwen in de toekomst 
geeft, ondanks dat er onzekerheden 
zijn rond de kosten van alle nieuwe 
zorgtaken, de demografische ontwik-

kelingen en bezuinigingen vanuit het 
rijk. De fractie vindt dat b en w en de 
betrokken ambtenaren veel goed 
werk hebben verzet om de nieuwe 
taken op te kunnen pakken vanaf 
komend jaar. Daarnaast vindt de 
fractie duurzaamheid, burgerpartici-
patie en communicatie speerpunten 
waar raad en college samen met 
inwoners en organisaties in moeten 
optrekken. De VVD vindt het belang-
rijk om goed in te kunnen spelen op 
wat leeft in de samenleving en dat 
daarvoor creativiteit en flexibiliteit 

nodig is. De fractie vindt dat dit veelal 
ontbreekt in de voorgestelde begro-
ting. Er staat ook te vaak ‘We willen’ 
in plaats van ‘Dit gaan we doen!’, er is 
te weinig aandacht voor onderne-
mers en ze zetten vraagtekens bij de 
kosten van de kazerne/werf. De opzet 
van de zorgtaken staat goed in de 
steigers, ook al is nog veel onzeker. 
Ook de PvdA vindt dat er veel werk is 
verzet om de nieuwe zorgtaken op te 
pakken, maar vraagt aandacht om 

bijvoorbeeld teveel administratie en 
bureaucratie te voorkomen. De  
fractie vindt het belangrijk voor 
kwetsbaren een vangnet te hebben 
en verdringing van echte banen te 
voorkomen. Waar het gaat om werk-
gelegenheid kan regionaal samen-
werking worden gezocht. Ook vraagt 
de fractie aandacht voor de woon-
behoeften van onze inwoners nu veel 
nieuwbouwprojecten vanwege de 
krimp zijn geschrapt. GBB vindt dat 
de gemeente een bescheiden vorm 
van besturen moet laten zien. Inwo-

ners zijn vanuit hun eigen kracht in 
staat veel zaken zelf te regelen, 
waarbij voor kwetsbaren ondersteu-
ning nodig blijft. Meer regionale 
samenwerking is prima, maar mag 
niet ten koste gaan van de lokale 
behoeften in onze plattelands-
gemeente. Ook vindt de fractie het 
belangrijk werkgelegenheid te stimu-
leren en niet alleen regels te stellen. 
D66 vindt dat de voorbereidingen 
voor de nieuwe zorgtaken goed opge-
pakt zijn en kijkt er met een positieve 
blik naar. De fractie vindt dat ook 
belangrijk, want teveel focussen op 
angst verlamt en leidt niet tot actieve 
deelname. Maatwerk, flexibiliteit, 
creativiteit, mobiliteit, recreatie/toe-
risme, bedrijvigheid, leefbaarheid en 
burgerparticipatie zijn belangrijke 
onderwerpen voor de fractie. Groen-
Links ziet verschillende haken en 
ogen in de begroting. De fractie is het 
niet eens met de kosten van het regi-
onale bedrijventerrein (RBT A18) voor 
de deelnemende gemeenten, doordat 
kavels nog niet zijn verkocht, en de 
bouw van de nieuwe kazerne/werf. 
De fractie maakt zich sterk voor een 
groen en sociaal Bronckhorst en is 
bezorgd over wat de nieuwe zorg-
taken voor inwoners die zorg nodig 
hebben, gaat betekenen. Ook al ziet 
ze betrokkenheid en inzet bij het col-
lege voor dit onderwerp. De fractie 
wacht op voorstellen voor het  
verduurzamen van de woningvoor-
raad en hoopt dat het college met een 
langere termijn visie komt over de 
koers van Bronckhorst.

Moties en stemming
De CDA-fractie kwam met twee 
moties die het niet haalden. De motie 
om de rekenkamercommissie onder-
zoek te laten doen naar de financiële 
ontwikkeling van de ODA werd  
ingetrokken omdat al een evaluatie 
door een onafhankelijk bureau in de 
planning staat. De motie om moge-
lijkheden voor vermindering van de 
inkomensfunctie te onderzoeken, 
werd verworpen. Alleen CDA en VVD 
waren voor. Vervolgens werd over de 
begroting gestemd. CDA, D66, PvdA 

waren voor. Dit is de meerderheid 
van de raad waarmee de begroting is 
vastgesteld. GBB, VVD en GroenLinks 
stemden tegen. Zij vinden de finan-
ciële onderbouwing in de aanvullende
notitie, waarin onder meer het  
krediet voor de brandweerkazerne/
werf is meegenomen, onduidelijk en 
de noodzaak van een nieuwe kazerne 
is voor hen onvoldoende aangetoond.

Zorgverordeningen
Tijdens de vorige raadsvergadering 
op 30 oktober jl. zijn de zorgverorde-
ningen vanwege tijdgebrek niet 
behandeld en doorgeschoven naar 
deze vergadering. Het beleidsplan 
voor de nieuwe zorgtaken die de 
gemeente per 2015 van het rijk over-
geheveld krijgt, werd wel aangeno-
men. Maar om de zorgtaken uit te 
kunnen, moeten ook nieuwe verorde-
ningen vastgesteld worden (hierin 
staan de uitvoeringsregels). Als basis 
zijn landelijke modelverordeningen 
gebruikt. De verordeningen worden 
voorlopig minimaal jaarlijks herzien 
en waar gewenst inhoudelijk en/of 
financieel aangepast. Het gaat om:

Participatiewet, IOAW, IOAZ en 
Bbz gemeente Bronckhorst 2015

Participatiewet gemeente 
Bronckhorst 2015

participatie en toeslagen 
Participatiewet gemeente 
Bronckhorst 2015

Participatiewet gemeente 
Bronckhorst 2015

ondersteuning gemeente 
Bronckhorst 2015

Bronckhorst 2015

De verordeningen werden met alge-
mene stemmen door de raad vastge-
steld en de oude verordeningen zijn 
ingetrokken. 

Tussenrapportage
Ook met de tussenrapportage werd 
ingestemd (CDA, D66, PvdA en VVD 
voor, GroenLinks (onder meer van-
wege de opgenomen kosten voor het 
regionale bedrijventerrein A18) en 
GBB tegen). Een punt waar alle  
fracties vragen bij stelden, is de kos-
tenoverschrijding van het nieuwe 
schoolgebouw in Hengelo en hoe dit 
voorkomen kan worden. De wethou-
der onderwijs gaf aan dat b en w  
binnenkort bespreken hoe dit ont-
staan is en welke maatregelen zij 
nemen om dit in de toekomst te voor-
komen (betere risicobeheersing). Het 
college komt hierop terug bij de raad. 

Tot slot 
Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar de 
website van de gemeente (onder 
Bestuur en orga-
nisatie ➝ Openba-
re vergaderingen 
➝ Gemeenteraad 
of scan de QR-
code).



De gemeente werkt aan het opstellen 
van één bestemmingsplan voor haar 
buitengebied: het bestemmingsplan 
Landelijk gebied Bronckhorst. Daarbij 
worden de drie bestaande bestem-
mingsplannen buitengebied samen-
gevoegd. Omdat de plannen van het 
buitengebied van Zelhem en die van 
Steenderen, Hummelo en Keppel van 
recente datum zijn, is een uitgebreide 
inventarisatie van deze gebiedsdelen 
niet nodig. Voor het deel Hengelo/
Vorden is dat wel nodig, omdat dit 
plan nu 9 jaar oud is en daarom geac-
tualiseerd moet worden.

Inventarisatiekaarten Hengelo/
Vorden
De afgelopen periode onderzochten 
wij de dossiers en brachten wij wijzi-
gingen ten opzichte van het moeder-
plan in kaart. Het gaat hierbij om hui-
dige gebruik, ligging, vorm en grootte 
van bouwpercelen (zoals wonen, 
bedrijf agrarisch/niet-agrarisch, 
recreatie). Wij willen eventuele 
onjuistheden in de ligging, de vorm en 
de grootte van de bouwvlakken op de 
inventarisatiekaarten graag oplossen 
voordat wij het bestemmingsplan 
opstellen. Hiervoor vragen wij uw 
hulp. Bekijkt u als bewoner, onderne-

mer of belanghebbende de kaarten 
en de vastgelegde situatie van uw 
eigen (bouw)perceel op www.bronck-
horst.nl ➝ Actueel ➝ Controleer uw 
bouwvlak. Mocht u op de kaarten 
onjuistheden zien, dan kunt u dat bij 
ons aangeven. Voor agrarische bouw-
vlakken en bouwvlakken met een 
woonfunctie geldt tevens dat u even-
tuele wensen voor de ligging, vorm 
en grootte van het bouwperceel kunt 
aangeven als er concrete bouwplan-
nen bestaan.
 
Let op: het gaat dus nu alleen om de 
bouwvlakken. Reageren op andere 
thema’s vermeld op deze kaarten 
heeft nog geen zin, omdat deze nog 
geactualiseerd moeten worden. Dit 
vindt plaats bij het opstellen van het 
bestemmingsplan zelf (vooront-
werp).

Hoe kunt u reageren?
Naast het bekijken van de kaarten via 
onze website kunt u ook langskomen 
op één van onze inloopdagen. De 
inloopdagen zijn van 17 t/m 28 
november 2014 in het gemeentehuis 
(zaal Bengel), Elderinkweg 2 in Hen-
gelo (Gld) tijdens onze openingstij-
den. 

Als u wilt reageren, doet u dit dan 
uiterlijk 5 december 2014 via het 
reactieformulier die u vindt op www.
bronckhorst.nl ➝ Actueel ➝ Contro-
leer uw bouwvlak. Komt u op een 
inloopdag langs, dan mag u ook met-
een uw reactie geven. 

Verdere procedure
Het gaat nu om de inventarisatie en 
nog niet om het bestemmingsplan 
zelf. U kunt dus nog geen inspraakre-
actie op het bestemmingsplan geven. 
Na de inventarisatieronde stellen wij 
het voorontwerp bestemmingsplan 
op. Het voorontwerp ligt dan zes
weken ter inzage met voor u de 
mogelijkheid eventueel een inspraak-
reactie te geven. Over de procedure 
houden wij u op de hoogte via deze 
gemeentepagina’s en www.bronck-
horst.nl.

Woont u in buitengebied Hengelo/Vorden?
Controleer uw bouwvlak op de inventarisatiekaart

Eind oktober is het voorlopig ontwerp 
van de rotonde op de Ruurloseweg-
Hosterkamp in Vorden aan de omwo-
nenden gepresenteerd. Zij hebben 
met ons meegedacht over het ont-
werp voor de verplaatsing van de 
rotonde (komt nu in weiland nabij 
Horsterkamp 35) en aanpassing van 
het gebied eromheen. De uitgangs-
punten voor het ontwerp waren:

veiligheid (vooral fietsers)
-

gaand verkeer (Zutphen-Ruurlo)

Het proces
In mei 2014 hebben we de wensen en 
ideeën van de omwonenden geïnven-
tariseerd. Vervolgens werkte advies-
bureau Roelofs Advies en Ontwerp 
vier varianten schetsmatig uit. Deze 
zijn tijdens een bijeenkomst in juli 
met hen besproken en de voor en 
tegens zijn geïnventariseerd. Dit 

vormde de input voor het voorlopig 
ontwerp dat nu klaar is. Met de 
omwonenden is afgesproken de 
aspecten zicht en lichthinder zo opti-
maal mogelijk in te passen in het 
gekozen ontwerp. De verdere inrich-
ting (denk aan hoe gaat het omliggen-
de groen eruit zien, welke verlichting 
komt er, hoogte middencirkel etc.) 
gaan we de komende tijd met hen uit-

werken. Hiervoor zijn bijeenkomsten 
met de klankbordgroep van omwo-
nenden gepland.  

Inloopbijeenkomst voor 
belangstellenden  
Maakt u regelmatig gebruik van deze 
rotonde dan bent u wellicht ook geïn-
teresseerd hoe het voorlopig ontwerp 
dat samen met de omwonenden tot 
stand is gekomen eruit ziet. Op het 
plaatje bij dit artikel ziet u de teke-
ning. Voor een mooie 3D impressie 
kunt u terecht op www.viadrupsteen.
nl/vorden. Het is de bedoeling om 
deze winter het definitief ontwerp te 
maken. Deze presenteren we samen 
met de klankbordgroep aan alle 
belangstellenden tijdens een inloop-
bijeenkomst. Zo gauw hierover meer 
bekend is, leest u erover op deze 
gemeentepagina’s. 
De uitvoering staat gepland in 2015, 
maar eerst komt onder andere nog 
de bestemmingsplanaanpassing.

Nu te bekijken: de impressie voorlopig ontwerp 
Rotonde Ruurloseweg-Horsterkamp Vorden

Gemeenten krijgen de komende jaren 
een groot aantal nieuwe taken op het 
terrein van zorg en welzijn. Zo wor-
den gemeenten verantwoordelijk 
voor alle vormen van doelgroepen-
vervoer (dit is bijvoorbeeld vervoer 
voor mensen met een beperking en 
leerlingenvervoer). Onze gemeente 
doet, samen met zes andere Achter-
hoekse gemeentes (Winterswijk, Aal-
ten, Berkelland, Oost-Gelre, Oude IJs-
selstreek en Doetinchem), mee met 
de huidige Regiotaxi, onder beheer en 
regie van de provincie Gelderland. Dit 
gaat per 1 januari 2017 veranderen. 
De provincie Gelderland stopt dan 
met de Regiotaxi en de betrokken 
gemeentes zullen dit vanaf 1 januari 
2017 zelf moeten organiseren. Om de 
basismobiliteit in de Achterhoek te 
realiseren, is een plan opgesteld, 
waarmee b en w vorige week akkoord 
gingen.

Wat is basismobiliteit?
Basismobiliteit is een vervoervoor-
ziening waarbij iedereen zich zelf-
standig tegen een redelijk tarief kan 
verplaatsen om werk, school, sociale 
contacten of medische voorzieningen 
te bezoeken. Vervoer beperkt zich 
niet tot gemeentegrenzen. Door regi-
onaal samen te werken, kunnen rit-

ten beter gecombineerd worden en 
voertuigen efficiënter ingezet wor-
den. De gemeenten stellen zich als 
taak om hiervoor per 1 januari 2017 
een regionaal vervoersysteem te 
hebben staan. Een efficiënt en betaal-
baar systeem, ingestoken op zo min 
mogelijk extra verplaatsbewegingen. 
Gekeken wordt bijvoorbeeld naar het 
clusteren van medische voorzienin-
gen in de kernen en het slim combi-
neren van verschillend doelgroepen-
vervoer. Maar ook verwachten we 
van inwoners zelf dat zij een beroep 
doen op de gemeenschap voor ver-
voer en/of bestaande particuliere ini-
tiatieven, zoals de dorpsauto of de 
vlearmoesbus (rolstoel-toegankelijk 
vervoermiddel, dat op afroep mensen 
van deur tot deur vervoer biedt). Tot 
2017 werken de gemeenten geza-
menlijk de praktische uitvoering van 
het regionaal vervoerssysteem uit.

Gemeenten regelen vanaf 
2017 doelgroepenvervoer

Team Bronckhorst West (Steenderen 
e.o.), dat afgelopen week van start 
ging, is één van de vijf sociale teams 
waarmee de gemeente gaat werken. 
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente 
verantwoordelijk voor de uitvoering 
van een aantal nieuwe taken op het 
gebied van zorg, welzijn en werk. 
Door met sociale teams te werken, 
willen we voorkomen dat inwoners 
met vragen op het gebied van onder-
steuning langs verschillende instan-
ties en loketten moeten. De sociale 

teams zijn hét aanspreekpunt voor 
inwoners met vragen over zorg, wel-
zijn en werk. Team Bronckhorst 
West bestaat uit: Luke Arends, Ineke 
Bijsterbosch, Patty Imming, Ida 
Jolink, Martijn Wesseling en Janny 
Wijnbergen. Loopt u gerust eens bin-
nen bij hun kantoor aan de Burg. 
Smitstraat 21 in Steenderen. 
De koffie staat klaar! 
Meer informatie en de openingstij-
den vindt u op www.bronckhorst.nl/
socialeteams.

Sociaal team Bronckhorst West 
van start!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente op 5 januari 2015 in het 
gemeentehuis in Hengelo worden de 
kampioenen van 2014 gehuldigd. U 
kunt tot 1 december a.s. een persoon 
of club aanmelden, die het afgelopen 
jaar op sportief of cultureel gebied 

een podiumplek heeft gewonnen bij 
een NK, EK of WK. Het 
kampioenen-aanmel-
dingsformulier kunt u 
online invullen via 
www.bronckhorst.nl 
of scan de QR-code.

De kampioenen van 2013

Opgave kampioenen 2014 voor 
huldiging

Wellicht heeft u hem al, anders ligt hij 
één dezer dagen bij u in de bus: de 
nieuwe gemeentegids Bronckhorst 
2014/2016. Een kleurrijke en handige 
wegwijzer voor alle inwoners van de 
gemeente. Boordevol informatie over 
verenigingen, scholen, stichtingen, 
bedrijven en instellingen in Bronck-
horst. Daarnaast bevat de gids van-
zelfsprekend de nodige informatie 
over de gemeentelijke organisatie en 
de producten en diensten die wij ver-
strekken. De gemeentegids wordt 

huis aan huis bezorgd. Let op: hij kan 
meegestuurd zijn met meerdere fol-
ders! Inwoners met een ja/nee 
adressticker ontvangen de gemeen-

tegids wel in de bus. Inwoners met 
een nee/nee sticker niet. Zij kunnen 
deze afhalen bij de publieksbalie in 
het gemeentehuis of aanvragen via 
www.bronckhorst.nl. Mochten adres-
gegevens van uw club/organisatie 
inmiddels veranderd zijn of binnen-
kort wijzigen, geef dit dan svp door 
aan de uitgever FMR, via info@fmr-
producties.nl. Zij zorgen dan dat de 
nieuwe gegevens in de digitale 
gemeentegids op onze website 
komen te staan!

Nieuwe gemeentegids Bronckhorst 2014/2016 is uit

Nu de N314 weer open is, kunnen we 
beginnen met het herstellen van 
kapot gereden wegbermen. Als 
belangrijke doorgaande wegen zoals 
de N314 tijdelijk zijn afgesloten, 
staan duidelijke omleidingsroutes 
aangegeven. Helaas houdt niet ieder-
een zich hieraan. Verschillende  
mensen maakten de afgelopen tijd 
gebruik van sluiproutes over kleine-
re wegen die hier niet op berekend 
zijn. Onder andere is daardoor op de 

Lamstraat, Leemstraat, Covikseweg, 
Hardsteestraat, Wolfstraat, Paar-
destraat, Meerbrinkweg en de Tol-
straat schade ontstaan, die de 
gemeente de komende tijd moet ver-
helpen. Het is een moeilijke periode 
om bermen te herstellen. Nu gaten 
opvullen met grond of zand werkt 
niet altijd afdoende, omdat dit er bij 
de eerst volgende regenbui weer uit 
wordt gereden. We kunnen de werk-
zaamheden dus alleen bij droog 

weer uitvoeren 
en doen dat zo 
gauw het weer 
het toelaat. Wel 
zijn we begonnen 
om gevaarlijke situaties te herstellen 
en waar dit niet kan tijdelijke borden 
te plaatsen. Komend voorjaar zullen 
de bermen pas echt goed hersteld 
zijn, als het gras in de berm weer 
gaat groeien. Tot die tijd houden we 
deze omgeving extra in de gaten.

Bermonderhoud wegen rond N314



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.

Drank- en Horecavergunningen

Omgevingsvergunningen 

Ingetrokken aanvragen

Aanvragen

Drank- en horecavergunningen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Zienswijze indienen?

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Drank- en horecavergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied; Schiphorsterstraat 16 
Toldijk’

➝ ➝

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend land

Naam:    Geboren op: Voornemen uitschrijven naar:   

Gemeentelijke regelgeving algemeen





Bij Basic AeroFitt kun je voor 15,95 euro per 
vier weken onbeperkt gebruik maken van 
cardio-apparatuur en krachtapparatuur. Wil je 

goedkoop fitnessen, maar stel je minder eisen 
aan begeleiding, dan kun je hier prima terecht. 
Basic AeroFitt heeft een aparte ingang met nog 
ruimere openingstijden. Zo kan iedereen met 
een Basic(AeroFitt) lidmaatschap op zaterdag 
en zondag tot 18.00 uur terecht. Van maandag 
tot en met vrijdag vanaf 6.30 uur. Voor meer 
informatie kunt u kijken op de website www.
aerofitt.nl of bellen naar 0575-465001.

Nieuw in Hengelo:  
Basic AeroFitt
Hengelo - In december gaan de deuren 
open van Basic AeroFitt. Basic AeroFitt 
komt naast Sportcentrum AeroFitt, maar 
is een geheel andere formule dan Sport-
centrum AeroFitt.

Deze keer zullen enkele leden foto’s laten 
zien van de reis die in de zomer van 2014 is 
gemaakt. “Hoewel we al jaren in de zomerva-
kantie op reis gaan, blijft toch elke keer weer 
de reis een belevenis. Voor onze jongeren, 
maar ook voor de inmiddels Roemeense JWR 
groep in Ocna Mures.”

Voor het komende seizoen staat op de plan-
ning dat de Roemeense Jongeren Hengelo 
zullen gaan bezoeken. Dit zal net zoals voor 
de Hengelose Jongeren een werk/stagebezoek  
gaan worden. “We willen de Roemeense Jon-
geren kennis laten maken met Nederland, 
maar ze zullen ook door acties hier hun reis 
moeten verdienen. Zo zijn we van plan om 
samen met hun een autowasactie te onderne-
men. Over deze plannen zullen we u regelma-
tig informeren. We hebben inmiddels vaker 
een JWR maaltijd gehouden en deze vallen 
goed in de ‘smaak’. Er is een voorgerecht, 
hoofdgerecht, toetje en een kop thee of koffie 
na. De maaltijd wordt verzorgd door de leden 
van de JWR en hun familieleden.”

De maaltijd kost €10,00, waarbij we er naar 
streven om het gehele bedrag naar de JWR te 
laten gaan!

U bent welkom tussen 17.30 en 18.00 uur in 
Kerkstraat 15, Hengelo Gld.  Om 18.00 uur 
start de maaltijd. Opgave bij Frida Meints 
f.meints@gmail.com of tel. 464695. U kunt 
het werk van de JWR ook volgen via de www.
jwrhengelo.nl en facebook.

Maaltijd Jongeren Werkgroep Roemenië
Hengelo - Vrijdag 21 november om 18.00 
uur wordt er weer een JWR maaltijd ge-
organiseerd verzorgd door de JWR groep. 
Dat gebeurt tussen 17.30 en 18.00 uur in 
de Kerkstraat 15 in Hengelo.

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld, T: 0575 46 50 01, 
hengelo@aerofitt.nl www.aerofitt.nl

MELD JE NU AAN
en betaal pas 

vanaf januari 2015

op het inschrijfgeld*
100% korting +

Maandag  06.30 - 22.30 
Dinsdag  06.30 - 22.30 
Woensdag  06.30 - 22.30
Donderdag  06.30 - 22.30 
 

Vrijdag  06.30 - 22.00 
Zaterdag  08.45 - 18.00
Zondag  09.30 - 18.00

Openingstijden:

* Vraag naar de voorwaarden

BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

Onbeperkt 
fitness 

voor € 15,95 
per 4 weken!

Onbeperkt 
fitness 

voor € 15,95 
per 4 weken!

NIEUW!
vanaf december in Hengelo Gld (naast Sportcentrum AeroFitt)

> Maandag t/m donderdag geopend van 06.30 - 22.30 uur,
   vrijdag tot 22.00 uur
> Zaterdag 08.45 - 18.00 uur geopend 
> Zondag 09.30 - 18.00 uur geopend
> Zaterdag- en zondagmiddag fitness begeleiding
> Virtual spinning

SINTINTOCHT IN HENGELO GLD Zondag 16 november 13.00 uur 
Kerk centrum Hengelo

50%
 korting

NU

van € 20,00 
voor  € 15,00

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

OPENINGSTIJDEN:

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

SINTKADO TIPS:

OP = OP!

Hummel
Sporttassen

van € 25,00 
voor  € 17,50

Spring 
je fit

vanaf  € 3,95

Adidas
scheen-

beschermers
Running

accessoires
vanaf € 6,00

diverse
Bidons

Erima
sporttassen

vanaf  € 3,50

Deze aanbiedingen gelden t/m 5 december 2014 en zolang de voorraad strekt.

GRATIS
Roozegaarde van boven tot ondergoed

PYJAMA’S
DAMES

in luxe 
Solodesideri verpakking

van € 15,00 
voor  € 5,00

maten 
38 t/m 46

Solodesideri



De marketing- en communicatieafdeling vormt de creatieve kracht achter iedere organisatie. Ideeën 
genoeg! Deze ideeën naar een hoger plan tillen? Weevers denkt mee, waarbij we online en offline 
verbinden.

COMPLEET COMMUNICATIETRAJECT

Van concept tot creatie en realisatie; wij helpen u bij het gehele of een deel van het communicatietraject, 
het is maar net waarbij u onze expertise nodig heeft. Omdat wij werken met een vast team van 
professionals, kunnen we snel schakelen. En is geen vraag ons te gek.

CONCEPT
CREATIE
REALISATIE

Waarbij u als klant centraal staat, we gaan samen met u aan de slag!

WIJ ZIJN WEEVERSweevers.nl (0575) 55 10 10

Zondag 16 november 13.00 uur 
Kerk centrum HengeloSINTINTOCHT IN HENGELO GLD

Music Maatje
Dit vrolijke muzikale duo nodigt jong en 
oud uit om mee te zingen en te dansen met 
bekende en eigen liedjes. Ondersteund 
met keyboard en gitaar maakt Music Maatje 
samen met haar publiek overal een feestje.

Music Maatje bestaat uit Simone Ruesink en Marieke Plantinga. 
Zij maken muziek voor en met iedereen die dat leuk vindt. Van 

jubilea tot barbeque, van pleinfeest tot braderie. 
Dit jaar dus ook om de Sint te verwelkomen in 
Hengelo(gld) Nieuwsgierig? Bekijk dan vast de 
fi lmpjes op facebook en/of youtube.

Programma Sinterklaasintocht 
zondag 16 november
13:00 uur Start intocht (start bij Troefmarkt, Ruurloseweg) 
13:30 uur  toespraak wethouder Paul Seesing en Sinterklaas bij de 

Remigiuskerk
14:00 uur  MUSIC MAATJE met Simone en Marieke in zaal Wolbrink

Sinterklaasintocht
Hallo jongens en meisjes,

Jullie weten dat Sinterklaas weer onderweg is naar Nederland. De 

Sint en zijn Pieten krijgen het nog druk met jullie verlanglijstjes en de 

cadeautjes maar ze maken wel tijd vrij om naar Hengelo te komen! 

Dit gebeurt, net als vorig jaar, op een zondag en wel op 16 novem-

ber. 

Als jullie om 13:00 uur bij de Troefmarkt aan de 

Ruurloseweg zijn kunnen we daar samen wach-

ten tot we Sinterklaas op Amerigo zien aanko-

men. Daarna lopen we onder begeleiding van 

muziekvereniging Concordia via de Kerkstraat, 

Raadhuisstraat en de Spalstraat naar het plein 

van de  Remigiuskerk.

Hier zal wethouder Paul Seesing Sint welkom 

heten en zal Sinterklaas zelf ook iets tegen jul-

lie zeggen. 
Vergeet niet je fototoestel mee te nemen want 

er zijn hier speciale fotopieten, die graag met 

jou op de foto willen!

Dan is het programma nog niet voorbij, want 

in zaal Wolbrink wacht MUSIC MAATJE op 

jullie. Deze geven om 14:00 uur een spet-

terende muzikale show! 

Als je dan ’s avonds je schoen zet met iets moois voor Sint en Piet of 

iets lekkers voor Amerigo, rijden ze jouw huis vast niet voorbij!

Tot zondag!

Sinterklaasactie
De Hengelose Ondernemers 
Vereniging organiseert ook dit 
jaar weer een Sinterklaasactie.

Wanneer?
Van maandag 17 november 
t/m vrijdag 5 december

Hoe doet u mee?
Door uw aankopen te doen bij 
de leden van de HOV 

Hoe werkt de actie?
Bij uw aankopen, bij HOV leden, krijgt u een 
bonnummer mee die u dient te bewaren. Er 
vindt 2 keer een trekking plaats bij alle onder-
nemers, zit uw nummer daarbij dan kunt u bij 
de betreffende ondernemer uw prijs afhalen. 
De prijswinnaars (bonnummers) zullen in het 
contact van 2 december en 9 december ver-
meld worden. 

Wat kunt u winnen?
Alle deelnemende bedrijven stellen mooie 
cadeaus of waardebonnen beschikbaar.

HOV leden
Albert Heijn
Bakkerij Hengelo
Blooms and More

Bonvrie Boekhandel
Cafe Bar de Zwaan
 Capuchon girls & Boys
Drukkerij Uiterweerd
Eetcafe ‘t Hoekje
Egelantier Cafe
Enorm Arendsen
Expert 
 Frederiks Mannenmode by Jessi
Goossens Atomica
 Groot Kormelink Optiek
HEMA
Hermans Schoenmode
Jan de Winkel
Kapsalon de Barbier
Kapsalon Wuestenenk
Langeler Partycentrum
Leemreis Hotel rest.
Mart eten en drinken
Onstenk Meubelen
Plus Eland
Regelink Wolshop
 Roozegaarde Sport en Mode
 Slotboom Rijwiel- en Bromfi etshandel
Spannevogel
Welkoop
Zaal Wolbrink
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Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4 per maand wordt u gevoed. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur is eten 
en drinken. 
Al voor € 4 wordt 
u gevoed.

Word donateur

juist nu!

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

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

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

PRIKKELT Media ook 

JOUW ZINTUIGEN….. 

Optimaal FM is op zoek naar nieuwe en doorgewinterde 
radiomensen om hun creativiteit een impuls te geven: 

Laat ons eens horen, hoe uniek jij bent.

Wij zoeken?
Programmamakers
Studenten journalistiek
Burgerjournalisten met gevoel voor nieuws  
uit de Achterhoek
Studiotechnici voor onze digitale studio’s
Social media experts

 

Is jouw interesse gewekt? Mail naar vrijwilliger@optimaal.fm.
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De Bronckhorster Uitdaging is een bedrijvennetwerk binnen de eigen gemeente 
die bemiddelt in menskracht (kennis, kunde en extra handen), in vraag en 
aanbod van materialen (allerlei spullen) en eventueel middelen (geld). Door 
op lokaal niveau maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren en te 
organiseren, draagt de Uitdaging bij aan een betere leefkwaliteit voor inwoners 
van de gemeente Bronckhorst.C

O
LU

M
N

Deze column wordt ondersteund door:

Daarbij hoort dat het kantoor 
werkzaamheden verricht om de lokale 
gemeenschap te verbeteren en te 
stimuleren. Regelmatig staat ons kantoor 
verenigingen en goede doelen bij met raad 
en daad, zonder daar een commerciële 
vergoeding voor te ontvangen. Bijvoorbeeld 
door het adviseren over regels en het 
opstellen en wijzigen van statuten.
Wanneer in de gemeente Bronckhorst een 
positief klimaat bestaat voor inwoners, 
verenigingen en ondernemers, dan 
plukt iedereen daar de vruchten van. De 
samenleving zijn we allemaal samen en het 
is aan een ieder om daar, naar vermogen, 
een positieve bijdrage aan te leveren. 
Toen ik dan ook werd gevraagd om plaats 
te nemen in de matchgroep van de 
Bronckhorster Uitdaging hoefde ik niet lang 
na te denken. Doordat ik enerzijds door 
mijn beroep en anderzijds als inwoner 
van Zelhem dagelijks mensen uit de 
regio Bronckhorst spreek, hoor ik wat deze 
mensen bezig houdt en welke kansen 
en mogelijkheden zij kunnen bieden 
voor elkaar. Ook de andere leden van de 

matchgroep hebben op hun specifieke 
terrein kennis en kunde van wat er leeft 
binnen de kernen in de gemeente. Door het 
samenvoegen van deze kennis ontstaat een 
meerwaarde. 1+1 wordt dan 3. Door deze 
optelsom ontstaat voor mij de meerwaarde 
van de Bronckhorster Uitdaging; de reden 
waarom ik daar mijn steentje aan wil 
bijdragen.
Sinds 2011 wordt het Zelhemse notariaat 
gevoerd onder de vlag van Blankestijn 
Notariaat Advies en Mediation; een kantoor 
waar men terecht kan voor alle voorkomende 
notariële werkzaamheden, maar ook 
voor advies over belastingbesparing en 
bemiddeling bij conflicten en begeleiding 
van een echtscheiding.

Mijn deelname aan de Bronckhorster 
Uitdaging
Bronckhorst - Maatschappelijk betrokken 
ondernemen. Dat is voor mij de 
drijfveer om deel te nemen aan de 
Bronckhorster Uitdaging. Mijn notaris- 
en mediationpraktijk is gevestigd in de 
gemeente Bronckhorst en maakt actief 
deel uit van de plaatselijke samenleving.

Van Meester Hendrik Willem Heuvel 
(1864-1926) staan boeken als het veel-
gelezen en herdrukte Oud-Achter-
hoeksch Boerenleven nog altijd volop 
in de belangstelling. Verschillende ar-
tikelen in dit Jaarboek zijn gewijd aan 
de bijzondere en prominente plaats 
die Heuvel met zijn werk inneemt 
en geven aan dat er een nieuwe be-
langstelling bestaat voor zijn ideeën 
en achtergronden die vaak de lokale 
en regionale volkskunde overstijgen. 

Eerste Wereldoorlog 
Het tweede thema, de Eerste Wereld-
oorlog (1914-1918) wordt in dit Jaar-
boek belicht door artikelen waarin 
beschreven is hoe deze dramatische 
periode in Achterhoek en Liemers 
werd beleefd. Fenomenen als mobi-
lisatie, ‘spionitis’, oorlog in de lucht, 
vorderingen, een gesloten grens, gro-
te aantallen (meest Belgische) vluch-
telingen, bezorgdheid om economie 
en neutraliteit drukten hun stempel 
op het leven van velen in de regio. 
Sluitstuk van dit thema is een artikel 
over de reconstructie van een Duitse 
loopgraaf in het Montferland. Ver-
volgens besteden auteurs aandacht 
aan meer algemene onderwerpen: 
de consumptie van koffie en thee op 
het platteland eind achttiende eeuw, 
archeologisch onderzoek in de stads-
kern van Doetinchem en geologische 
en paleontologische vondsten in het 
overgangsgebied van Achterhoek en 
Liemers. Het Jaarboek is een uitgave 

van de Mr. H.J. Steenbergen-Stichting 
en is voor € 18,95 te koop in de boek-
winkel van het Erfgoedcentrum Ach-

terhoek en Liemers, IJsselkade 13 te 
Doetinchem en bij de boekhandel in 
de regio.

38e editie jaarboek Achterhoek en 
Liemers uitgebracht
Doetinchem - De boeiende cul-
tuur en geschiedenis van Achter-
hoek en Liemers zijn de bronnen 
voor de artikelen in de 38e jaar-
gang van het Jaarboek Achter-
hoek en Liemers. In deze editie 
is er speciale aandacht voor twee 
thema’s: Meester Heuvel en de 
Eerste Wereldoorlog.

Toon, Petra, Shakib en de Beesten-
boel van Opvang Noach zijn blij 
met de vele dierenvrienden, die dit 
najaar weer gezorgd hebben voor 
een flinke wintervoorraad voor de 
dieren van de opvang. Het meeste 
hangt inmiddels in zakken aan ’t 
plafond en hoe het weer ook wordt 
deze winter, Noach aan de Aalten-
seweg 21a in Halle is er klaar voor. 
In de natuur zijn dieren ook druk 
bezig geweest om zich voor te berei-
den op het naderende seizoen. De 
egels en de muizen eten zich rond, 
want in de winterslaap verliezen ze 
25% tot 50% van hun gewicht. Eek-
hoorns verzamelen en verstoppen 
overal wat lekkers. Noach droogt, 
net als de eekhoorns, de winter-
voorraad, eikels, tamme kastanjes, 
maïs enzovoort zodat er nog lang 
van gevoerd kan worden, want er 

gaat niks boven natuurlijk voedsel. 
Mensen kunnen bij Noach dag en 
nacht terecht met dieren uit de na-
tuur, die hulp nodig hebben. Daar-
naast kan Noach nog steeds hand- en 
theedoeken gebruiken voor de ver-

zorging van de dieren en voor uw 
kleding staat er een oranje kliko bij 
de ingang. Inmiddels heeft Noach al 
3000 kilo verzameld. De opbrengst 
van de kleding komt weer ten goede 
van de dieren in de opvang.

Inzamelkanjers bedankt
Halle - Met al het mooie weer ver-
geet je bijna dat de winter er ook 
weer aankomt. Met al die prach-
tige kleuren is de herfst inmid-
dels ingetreden en een wandeling 
door de natuur is als het bekij-
ken van een kleurrijk schilderij. 
Ondertussen is er volop bedrijvig-
heid in de natuur, want de dieren 
zijn druk met hun voorbereidin-
gen voor die winter.

Duiven HS3 – Quintus HS2: 23-13; 
Reflex DS2 – Quintus DS1: 3-5/10-13; 
HV Angeren D1 – Quintus D1: 2-3/5-6; 
Swift A D1 – Quintus D2: 11-1/16-4; 
Duiven E1 – Quintus E1: 5-4/8-12; 
Quintus HS1 – Blauw Wit HS1: 16-
8/25-22;

Handbal
Hengelo - Uitslagen SV Quintus 
van 8 en 9 november:

In de A-lijn: 1.Ruud Bijlo & Will Snel-
der 59,57%, 2. Inge & Reint Pellen-
berg 58,92%, 3. Diny Mijnen & Her-
man Stapelbroek 58,33%. Lijn B: 1. 
Truus & Kees Mortier 66,56%, 2. Theo 
Damen & Theo Schut 60,94%, 3. Jan 
van der Tol & Meiert Kers 58,33%.
Lijn C: 1. Ria Jansen & Betsie Menting 
61,88%, 2. Gerrit Vorselman & Mar-
garet Heijting 60,94%, 3. Els Wester-
hof & Hermien Veenhuis 59,69%. 

Einduitslag ronde twee: Lijn A 1. 
Diny Mijnen & Herman Stapelbroek, 
2. Inge en & Reint Pellenberg, 3. Bert 

Deunk & Gerrit Oldenhave. Promove-
ren van B naar A: 1. Tiny Kleinreesink
& Wim Schipper, 2. Erica Schut &
Marijke Hilderink, 3. Diny Hoftijzer
& Leni Meijerink. Van C naar B: Ger-
rit Vorselman & Margaret Heijting, 
2. Jan Veenhuis & Joop Rutten, 3. Els
Westerhof & Hermien Veenhuis. Al-
len Gefeliciteerd!

Graag tot ziens op donderdag 12 no-
vember, bij Den Bremer; Z-E weg 37,
te Toldijk. N.B. Daaropvolgende week
bridgen op woensdag 19 november. 
Afmelden kan op verschillende ma-
nieren: via een mail naar bcbronk-
horst@hotmail.nl of een sms naar
06-28633453 (inspreken lukt niet!),
of op de wedstrijddag bellen naar ge-
noemd mobiel nummer.

Bridge uitslag Toldijk
Toldijk - De uitslag van de vijfde 
competitieavond van de tweede 
ronde, gespeeld op vrijdag 7 no-
vember.

Op maandag 17 november zal mw. 
Joke v.d. Velde uit Hengelo medewer-
king verlenen aan het programma 
d.m.v. een overdenking. Dhr. Wim 
Scheerder uit Doetinchem zal op 
maandag 24 november de studiogast 
zijn. In de uitzending van 1 december 
is er een bijdrage te verwachten van 
het commissielid van Kerk en Radio, 
Annie Alberink uit Steenderen.
Het programma ‘De Muzikale Ont-

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

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma ‘De Muzikale Ontmoeting’ bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende uitzendingen weer studiogasten uit-
genodigd.

De aanvang van de dienst van de Vrij-
zinnige Geloofsgemeenschap Henge-

lo is om 10.30 uur in de kleine kerk
aan de Banninkstraat in Hengelo.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap
Hengelo - Mevrouw Hermien Bleumink – Nieuwenhuis uit Brummen
is zondag 16 november voorganger in de kerkdienst.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl
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      Volg en like ons ook op Facebook:        ContactAchterhoek VV

IJssel
computerservice

*

*

Uw kunstgebit verdient een erkend specialist

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

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Reparaties snel en vakkundig uitgevoerd
óók in het weekend

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Stichting Litania 

22 november 2014 van 10 tot 16 uur

Stuntverkoop van o.a.

Dameskleding

Herenkleding

Kinderkleding

Schoenen

Speelgoed

En verschillende gebruiksartikelen

Veel voor hele kleine prijzen!

Litania’s charityshop  
Spalstraat 8, hengelo gld

Binnenkort te koop/huur
Het voormalig bedrijfspand van:

Seezo Uniformen
St Janstraat 38

7256 BC Keijenborg
Voor inlichtingen kunt U 

kontakt opnemen met:
Henk Boers

tel 0575 - 461938 of 06 - 46183920
h.boers1@chello.nl

‘t Wafelhuisje inhuren ?
Voor uw Prive- of Bedrijfsfeest

versgebakken Warme Luikse Wafels

als gebak of dessert

www.wafelhuisje.nl  -  06 4354 2262

Zutphenseweg 24 Vorden  I  0575 55 15 14  I  info@helminkwonen.nl

W W W . H E L M I N K W O N E N . N L / V O R D E N

EENMAL IG  BIJ  HEL MINK  W ONEN  VORDEN -  W EG = W EG

POCKETVERINGMATRAS 90 x 200 cm   van 289,- voor 150,-
KOUDSCHUIMMATRAS 90 x 200 cm  van 225,- voor   125,-
DEKBED MICROVEZEL 140 x 200 cm meeneemprijs  25,-
OVERTREKSETS vanaf  20,-

COMFORTLEDIKANT 90 x 200 cm +
ELEKTRISCH VERSTELBARE BODEM EN
POCKETVERINGMATRAS  setprijs  798,-

LEDIKANT 2x 90 x 200 cm + ACHTERWAND
MATRAS 2x 90 x 200 cm

TOPDEKMATRAS setprijs 750,-
 1 persoons compleet  450,-

KARPETTEN vanaf  89,-

FAUTEUIL stof   van 375,- voor 199,-
FAUTEUIL leer   van 1155,- voor 495,-
FAUTEUIL rotan   vanaf 35,-

EETKAMERTAFEL beuken kersenkleur 200x90 cm   van 660,- voor 198,-
EETKAMERSTOEL beuken kersenkleur - 6 stuks   van 1050,- voor 450,-
SALONTAFEL eiken, blank   van 625,- voor 198,-

DRESSOIR modern, wandmontage - hoogglans rood  van 1745,- voor 699,-

 LEEG-
VERKOOP

TOTALE

SLA UW SLAG, DAN HEEFT U

KWALITEITSMEUBELEN VOOR EEN PRIKKIE!

€1,- €5,- €10,- €15,- €25,-

VELE  W OON A C CE S S OIRE S 
U I T ZOEK EN

BEDSET BESTAANDE UIT:

BEDSET BESTAANDE UIT:

TOTAAL 1500M3 OPRUIMINGSARTIKELEN
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Billy Hill is een jonge blues/country/
rock band, waarin vijf studenten 
van het Arnhemse conservatorium 
ArtEZ samenspelen. Beïnvloed door 
artiesten als Fiona Apple, Lowell 
George, Michael Landau en Joni 
Mitchell componeert de band ei-
gen nummers, waarmee ze het 
publiek weer meer terug naar de 
roots van de blues willen brengen. 
Met zangeres en frontvrouw Lisa 
Jansen’s muzikale inzicht en sterke 
Rock ’n Roll kwaliteiten weet Billy 
Hill het publiek te strikken. Met haar 
persoonlijke teksten weet zij de band 
naar een hoger level te dragen. Het 
gitaristenduo, bestaande uit Dung 
Hoang en Philipp Ullrich, is een per-
fect stel muzikanten met naast brede 
soundscapes en sterke ritmische be-
geleiding ook keihard scheurwerk 
en solo’s als dat nodig is. Teun Cree-
mers en Janik Hüsch vormen de on-

misbare stevige ruggengraat van de 
groep. Deze ijzersterke ritmesectie 
speelt stevige klassieke grooves met 
heel veel rhythm en nog meer blues. 

De combinatie van deze muzikanten 
maakt van Billy Hill een muzikaal 
statement. De band werkt hard aan 
het geluid van de band en er heerst 
een groot groepsgevoel op het podi-
um. U kunt wekelijks de uitzendin-

gen van live@ideaal.org in ‘de Malle-
molen’ bijwonen (er wordt geen en-
treegeld gevraagd) of beluisteren 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 Ide-
aal Radio, Televisie & Internet, t.a.v. 
live@ideaal.org Postbus 50, 7020 AB, 
Zelhem.

Billy Hill bij LIVE@IDEAAL
Zelhem - Woensdagavond 19 no-
vember staat de band ‘Billy Hill’ 
centraal in het programmalive@
ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 
uur vanuit café ‘de Mallemolen‘ 
in Zelhem wordt uitgezonden. De 
band speelt live en de bandleden 
worden geïnterviewd door de pre-
sentatoren van het programma.

Een merkwaardige beslissing. Want 
door deze maatregel worden er im-
mers volgend jaar veel, heel veel dui-
zenden extra autoritjes in de gemeen-
te gemaakt. Slecht voor het milieu. 
De maatregel levert alleen een bespa-
ring op voor Berkel Milieu, die zorgt 
voor het legen van de containers. 
En dan is de vraag: wie is er eigenlijk 
de baas in Afval-land? Een voorzich-
tige conclusie is dat het niet meer 
de wethouder is, die het afvalbeleid 
bepaalt. Omdat hij waarschijnlijk 
door een jaren doorlopend contract 
gebonden is aan Berkel Milieu, de 
enige leverancier die het hele pakket 
verzorgt. 
Neen, dit beleid wordt vooral vast-
gesteld door dit commerciële bedrijf 
dat voor een aantal gemeenten in de 
regio het hele traject van de afvalver-
werking begeleidt en regelt. De ma-
nagers van dit bedrijf, dat gevestigd 
is in Apeldoorn, vinden het nodig 
dat we ons afval scheiden in rond 25 
productgroepen op de manier die zij 
vaststellen. Omdat dit goed is voor 
het milieu? Inderdaad, want anders 
wordt de wereld één grote afvalberg. 
Maar ook omdat er aan dat door ons 
gescheiden afval veel te verdienen is. 
Restmaterialen (plastic, glas, papier, 
bakolie en groente en fruit en nog veel 
meer andere afvalsoorten) brengen, 
als het eerst door ons wordt geschei-
den, aardig wat geld op. En dat ver-
klaart waarom er vorig jaar, zo zegt 
Berkel Milieu in haar jaarverslag, een 
half miljoen euro is verdiend. Euro’s 
, die terechtkomen bij de aandeelhou-
ders van dit overheidsbedrijf. En die 
aandeelhouders zijn o.a. de gemeen-
ten voor wie Berkel Milieu het afval-
beleid regelt. En ook onze gemeente 
zal ongetwijfeld aandeelhouder zijn, 
mag je aannemen. Dus verdient de 
gemeente Bronckhorst een (beschei-
den) bedrag aan het werk dat wij in 
het belang van het milieu doen. Op 
zich geen probleem.
Maar toch blijf ik me verbazen. Die 
maatregel (één keer per 4 weken le-
gen) is nodig omdat hierdoor ook 
voor de burgers de kosten worden ge-
drukt. Zegt de gemeente. In hetzelfde 
persbericht staat echter dat het Col-
lege van B en W al heeft besloten om 
volgend jaar het vastrechttarief te 
verhogen van € 52.- naar € 92.- (ofte-
wel met 75%!). Dat is (bij circa 18.000 
huishoudens in onze gemeente) een 
meeropbrengst van maar liefst € 
720.000 per jaar. In drie jaar tijd is 
er dus bijna anderhalf miljoen euro 
extra nodig voor de algemene kos-

ten van het ophalen en scheiden van
ons afval. Want ook in het jaar 2013
moest ‘door een inschattingsfout’
een bedrag van circa  € 700.000 uit de
Algemene Reservepot worden bijge-
past om de kosten te dekken.
 
Kunt u zich voorstellen dat ik als leek
nu toch een vraag stel? Deze vraag: 
loopt Bronckhorst als een superbraaf
jongetje uit de milieuklas niet een
beetje te ver vóór de muziek uit? Het
antwoord op die vraag hoef ik niet
te geven. Dat geeft de gemeente zelf
in het persbericht en nog wel met
enige trots. Daar staat letterlijk: ‘De
regering streeft in 2020 naar 100 kilo
restafval per inwoner. Bronckhorst
zit daar nu al op!’. Ja, maar wél vijf
jaar te vroeg. Wél dankzij een bedrag
van bijna anderhalf miljoen euro die
waarschijnlijk ook nodig zijn voor
die meer dan honderd ondergrondse
containers die al zijn of nog wor-
den gebouwd. Wél door inwoners te
dwingen om met fiets of auto al dat
afval te transporteren naar ik weet
niet hoeveel inleverpunten. Veel
mensen doen dat al omdat ze er die
extra inspanning voor over hebben
om onze (klein)kinderen een ‘schone’
toekomst te geven. Maar voor velen is
al dat gesleep toch ook een zware be-
lasting en worden ze in een keurslijf
gedwongen. Een keurslijf dat is be-
dacht door een bedrijf dat het milieu
wil helpen, maar daar intussen ook
graag aan verdient. Dus er belang bij
heeft dat wij onze uiterste best doen
daar nu al, vijf jaar sneller dan nodig
is, maximaal aan mee te werken. 
En wat ik als senior vooral erg vindt:
er worden aan ouderen steeds meer
opdrachten gegeven. Er is al het har-
de ‘Blijf thuis!’-bevel. Met daarover-
heen het ’Poets zélf je huis’-comman-
do. En nu worden ze ook gedwongen
de ’Sorteer je eigen afval’-opdracht
uit  te voeren. Allemaal regels die
spanning, onrust en verdriet veroor-
zaken bij veel ouderen. Alles moet
ook zo snel. En in Bronckhorst zelfs
nog veel sneller dan de rijksoverheid
nodig vindt.
Nee, laat ons gemeentebestuur dus
niet trots zijn op die grote voor-
sprong. Maar een besluit nemen om
voorlopig eens pas op de plaats te ma-
ken zodat we niet nóg verder vóór de
muziek uit zullen gaan lopen. En te
bedenken dat mensen toch altijd nog
vóór het milieu gaan.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35, Vorden.

We lopen veel te ver voor de 
muziek uit
Volgend jaar worden in de gemeente Bronckhorst voor het ophalen
van afval weer nieuwe spelregels van kracht, zo meldt een persbericht
van de gemeente. De meest ingrijpende is dat het legen van de grijze
containers voor restafval vanaf 1 januari 2015 maar eenmaal in de vier
weken zal plaatsvinden en niet meer veertiendaags. Wie méér afval
heeft kan het meerdere naar een van de 24 nieuw te bouwen onder-
grondse containers brengen in de gemeente. Dus wéér meer werk voor
de burgers die daar met een pasje hun overschot kwijt kunnen.

Het nieuwe paradepaard voor het ver-
huurseizoen van 2015 staat te trappe-
len om van stal te gaan. De Bürstner 
Elegance is een camper uit het abso-
lute topsegment. Extreme luxe, com-
fort en bijzonder veel ruimte voor 
2 tot 4 personen. Door zijn omvang 
moet hij met een C-rijbewijs bestuurd 
worden. Janno en Joost, eigenaren 
van Oortgiese Campers: “Wij willen 
komend verhuurseizoen ons aanbod 
nog verder vergroten, omdat de vraag 
naar luxe campers groeit. Wij ver-
wachten dat er steeds meer klanten 
zijn die deze ultieme manier van luxe 
kamperen willen beleven.”
De verhuurvloot 2015 wordt verder 
uitgebreid met een aantal integraal 
campers (campers waarbij de cabine 
geïntegreerd is met het woongedeel-
te). Deze campers kenmerken zich 
door de enorme ruimtebeleving en 
luxe uitrusting. 

Volgend seizoen wordt een groot 
gedeelte van de verhuurvloot weer 
vervangen door nieuwe modellen, 
zodat de huurders weer kunnen ge-
nieten van mooie nieuwe campers, 
uiteraard ook met automaat. Het 
doel is om ieder seizoen de verhuur-
vloot compleet te vernieuwen, zodat 
er ieder jaar weer de meest actuele 
verhuurcampers aangeboden kun-
nen worden. De campers die één 
jaar in de verhuur hebben gezeten 
worden in het najaar voor verkoop 
aangeboden. “Het voordeel van onze 
ex-verhuurcampers is dat je een zo 
goed als nieuwe camper koopt voor 
een tweedehands prijs. Deze campers 
zijn altijd erg gewild en er zijn er nog 
slechts enkele beschikbaar.”
Oortgiese Campers heeft uiteraard 
voor ieder wat wils, want door inruil 
bieden zij interessante campers voor 
elk budget. Staat uw droomcamper 
er toch niet bij dan zoeken zij in hun 
uitgebreide netwerk naar een pas-
sende match.
2014 is voor Janno en Joost het tweede 
seizoen als nieuwe eigenaren, het was 
een topjaar. “We zijn gegroeid van 
5 naar 16 verhuurcampers, het was 
dus flink aanpoten maar absoluut 

Advertorial

Oortgiese Campers gaat XXL!
Baak - Oortgiese Campers uit 
Baak heeft op 15 en 16 november 
weer feestelijke open dagen en ze 
pakken groots uit. Zo zal hun pa-
radepaard voor de verhuur 2015 
te zien zijn, de Bürstner Elegan-
ce. Ook diverse andere modellen 
zoals integraal campers, half in-
tegralen, bus campers en alkoof 
campers bieden voor iedereen 
wat wils. Zeker voor verkoop zijn 
er diverse interessante aanbie-
dingen, de verhuurvloot van 2014 
staat te koop!

Deze open dag vindt plaats op za-
terdag 1 november van 9.30 uur tot 
12.30 uur aan de Wolfersveenweg 3 
in Zelhem. De Speel-/leergroep biedt 
naast het peuterspeelzaalwerk, ook 
mogelijkheden voor verlengde en/
of flexibele opvang (zie voor uitge-
breide informatie en openingstijden 
de website van Avonturijn) aan 2 tot 
4 jarigen met een VVE aanbod. Op 
SCCSSCHL  3.0 verzorgt Avonturijn 

ook de buitenschoolse opvang.
In Unit 1 wordt activiteitengericht 
gewerkt met de kinderen, we spelen 
natuurlijk veel buiten in een prach-
tige, bosrijke omgeving, we creëren 
een uitdagende maar veilige en fijne 
omgeving en we stimuleren de zelf-
standigheid van de kinderen. Het 
concept van Avonturijn sluit aan bij 
het onderwijsconcept van SCCSSCHL 
3.0. Het kind staat centraal. Er wordt 
gewerkt vanuit en aangesloten bij de 
onderwijsbehoeften van het kind. 
Binnen een aantal kaders krijgt het 
kind de ruimte mee te denken over 
wat het nodig heeft om een volgende 
stap in zijn ontwikkeling te maken.
Beide teams nodigen u van harte uit 
om eens nader kennis te maken met 
de medewerkers, het onderwijscon-
cept en om de (buiten)omgeving te 
komen bewonderen!

Advertorial

Open dag SCCSSCHL 3.0 en speel-/leergroep Avonturijn
Wolfersveen - Na een geweldig 
jaar, waarin tussen SCCSSCHL 3.0 
en Avonturijn veel is ontwikkeld, 
geëvalueerd en bijgesteld, willen 
we iedereen de gelegenheid geven 
om eens een kijkje te nemen in 
unit 2 van onze school en in unit 
1 de Speel-/leergroep (peuterspeel-
zaal onder de Wet Kinderopvang) 
van kinderopvang Avonturijn.

de moeite waard!” Daarnaast heb-
ben ook  de verkoop, het onderhoud 
en de camperstalling een fikse groei 
doorgemaakt. Het complete pakket 
en de persoonlijke service spreekt de 
camperliefhebbers erg aan. 
Voor 2015 hebben de mannen van 
Oortgiese weer ambitieuze plannen 
gemaakt om de verhuurvloot ver-
der te vergroten. Ook op gebied van 
verkoop en onderhoud wordt het 
aanbod uitgebreid. “We willen gaan 
groeien naar 20 verhuurcampers. Ui-
teraard blijft prioriteit dat we de tijd 

kunnen nemen voor onze klanten 
en persoonlijk advies kunnen geven. 
We ervaren dat onze klanten dit erg 
waarderen.”
Iedereen is van harte welkom op 15 
en 16 november van 10.00 tot 16.00 
uur. Alle campers zijn open voor be-
zichtiging. Uiteraard staat er een lek-
ker kopje koffie voor u klaar aan de 
Broekstraat 11a, in Baak. Voor vragen 
kunt u bellen naar 06 3010 1122, of 
voor meer informatie kijk op 

www.oortgiese-campers.nl
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Voor alle geïnteresseerden in de zij-
spansport was er gelegenheid eens 
een rondje mee te rijden in een zij-
span. Ook waren er Kidsandsidecar 
Teams aanwezig met diverse teams 
om zo ook de allerkleinsten kennis 
te laten maken met de zijspansport. 
En dat de jeugd de toekomst heeft 
hebben diverse Achterhoekse teams, 
waaronder de jongste Willemsen tel-
gen, dit jaar wel duidelijk gemaakt.
Tijdens de opstapdag onder het motto 
‘Action Day’ waren niet alleen Achter-
hoekers te vinden. Zelfs van ver daar-
buiten was de jeugd op de ‘actiedag’ 
afgekomen. Maar wat wil je ook als 
je met meervoudig wereldkampioen 
zijspancross Daniël Willemsen uit Lo-
chem in de zijspan kunt stappen. Gijs 
van Boxtel uit het Brabantse Budel en 
Max Bevers uit Helmond (beiden 11) 
zijn twee van die jongens die later in 
de voetsporen van Willemsen willen 
treden zo vertelden ze. Het is hun 

grote idool. Het tweetal vormt samen 
een duo in het zijspan waarmee ze als 
succesvol zijn in de jeugdklasse. Gijs 
‘bakt’ en Max zit aan het stuur. Max 
werd dit jaar al zelfs nationaal Quad 
kampioen in zijn leefdstijdscategorie. 
Terwijl het evenement op zijn eind 
loopt vermaken Gijs en Max zich op 
een van de trapskelters. Want de 
jeugd had talloze twee- en vierwielers 
tot hun beschikking.
Ondertussen maakte Amber Klum-
per (17) uit Holten haar laatste rondje 
in de bak van de Engelse zijspancros-

ser Dan Foden. Ze is niet het enige 
meisje deze middag die ‘instapt’. In 
haar professioneel uitziende kleding 
schuwt ze niet om flink naast het 
zijspan te hangen. Ook Sepp Fomme-
ren (14) uit het Belgische Essen stapte 
in het zijspan van de Engelsman die 
voor deze opstapdag speciaal naar 
Veldhoek was gekomen. Foden had 
Sepp op zijn reis naar de Achterhoek 
opgepikt. Zaterdagavond werd de 
Sidecarparty afgesloten met een dave-
rende feestavond met medewerking 
van de band Trigger.

Crosstalenten genoeg tijdens 
opstapdag Sidecarparty
Veldhoek - Crosstalenten in over-
vloed zou je zeggen. Na een kort 
bezoek aan de jaarlijkse Opstap-
dag op zaterdagmiddag 8 novem-
ber tijdens de dertiende editie 
van de Sidecarparty aan de Stel-
lingweg in Veldhoek blijkt er veel 
talent te schuilen onder de Ach-
terhoekse jeugd. Tientallen kin-
deren -al dan niet relateert aan de 
motorcrossport- wisten hun weg 
te vinden naar het terrein van 
de familie Enzerink in de buurt-
schap precies in de driehoek van 
Hengelo, Zelhem en Ruurlo. De 
één nog bonter gekleurd dan de 
ander in hun stoere motorpak-
ken.

Voor alle geïnteresseerden in de zijspansport was er gelegenheid eens een rondje mee te 
rijden in een zijspan.

Kersttrends 2014
Nieuwe en belangrijke kleuren zijn 
donkerblauw en koperkleur. Verder 
doen nog steeds winterse kleuren het 
goed, zoals alle wittinten en natuur-
lijke tinten beige, taupe, bruin en 
vergrijsde kleuren. Qua materialen 
en vormen zien we vooral bont en an-

dere zachte materialen, hout in zijn 
puurste vorm, dus bijvoorbeeld een 
kandelaar/potterie met het schors er 
nog omheen. Verder zien we dit jaar 
veel dierenprint in winterse taferelen. 
Dit wordt vertaald in producten als 
dierenprint kussens, schilderijen en 
kersthangers. Vooral uilafbeeldingen 

zijn de laatste jaren een enorme hit. 
Bij GroenRijk Steentjes is er verder 
een uitgebreid assortiment kerstbo-
men, kunstkerstbomen, verlichting, 
decoratie en doe-het-zelf- en knutse-
lartikelen.
 
Verandering in het tuincentrum
Na de heropening een paar jaar gele-
den in het nieuwe pand, was de nieu-
we stijl open en overzichtelijk. Dit 
had zijn voordelen maar ook zijn na-
delen. “Dit jaar hebben wij ervoor ge-
kozen om terug te gaan naar het war-
me knusse effect voor deze komende 
wintertijd. dat is niet makkelijk in 
een groot nieuw hoog pand. Dit is 
toch gelukt door wanden te plaatsen. 

Hierdoor ontstaan sfeerhoekjes die 
een winterse huiskamer nabootsen. 
De reacties zijn nu al lovend. Door 
deze opstelling zullen er meer voor-
beelden/kerstdecoraties voor de klant 
te vinden zijn, waardoor men ideeën 
op kan doen, om thuis ook dat gevoel 
te creëren.” 
 
Workshops
Dit jaar worden er bij GroenRijk 
Steentjes diverse kerstworkshops ge-
houden. Geen standaardbloemstuk-
ken maar aparte sculpturen. Deze 

workshops zijn voor iedereen toe-
gankelijk, zelfs voor cursisten zonder 
ervaring. Data en voorbeelden zijn in 
de winkel te vinden.  
 
Winterfair
Ook dit jaar wordt er na het overwel-
digende succes van vorig jaar weer 
een winterfair georganiseerd. Deze 
zal worden gehouden op zaterdag 29 
en zondag 30 november. Op de zater-
dag is de fair geopend van 9.00 tot 
17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 
17.00 uur.

GroenRijk Steentjes in winterse sferen

Zelhem - GroenRijk Steentjes aan de Wassinkbrinkweg 2 tussen Zel-
hem en Doetinchem is weer helemaal gehuld in kerstsferen. Bezoekers 
kunnen naar hartenlust hun kerstinkopen doen in de typische warme 
kerstsfeer. Daarnaast zullen er kerstworkshops gegeven en keert ook 
de Winterfair terug na het succes van vorig jaar.

Aan dit Mannenkorenconcert zal 
naast het jubilerende koor mede-
werking worden verleend door: Chr. 
Mannenkoor ’t Harde, o.l.v. Henk van 
der Maten, Gaanderens Mannenkoor, 
o.l.v. Ben Simmes,  Mannenklank Gla-
nerbrug, o.l.v. Jürgen Etzrodt en het 
Oost-Gelders byzantijns mannenkoor 
Cantores Versicolores, o.l.v. Dineke 
de Roo. De diversiteit van de koren 
die deelnemen betekent meteen ook 
dat er een afwisselend programma 
van mannenkoorzang gepresenteerd 
zal worden. Van geestelijk, klassiek 
en byzantijns tot populaire mannen-
zang. 

Dit speciale concert zal plaatsvinden 
op zaterdag 15 november in de St. 
Werenfriduskerk in Zieuwent (de 
kathedraal van de Achterhoek) met 
zijn geweldige akoestiek en ongeveer 
700 zitplaatsen. Het jubilerende koor 
staat onder leiding van dirigent Marc 
Buijs en de piano zal worden bespeeld 
door Yvonne Beeftink. 
Aanvang 19.30 uur. De toegang is € 
7,00 p.p. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via de leden van het Zelhems Man-
nenkoor of voor aanvang in de kerk. 
Een avond om vol op te genieten van 
Mannenkoor zang. Zie ook www.
mannenkoorzelhem.nl

Zelhems Mannenkoor 
organiseert een groot 
Mannenkorenconcert

Zelhem - Ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum van het Chr. Man-
nenkoor Zelhem wordt er door het jubilerende koor, in samenwer-
king met de KCZB, een groot Lustrumconcert georganiseerd in de St.
Werenfriduskerk in Zieuwent.

GroenRijk Steentjes Doetinchem 

is open!
Onze kerstshow 

Onze gezellige
kerstshow is weer open. 

Kom sfeer beleven
en breng jouw huis 

alvast in kerstsferen.
Graag tot gauw!
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Heen en weer
Het veer gaat enkel heen 
Want ik vroeg een keer
aan de baas van ‘t veer
Gaat u heen 
of gaat u weer

J. Wagenvoort

Het Nationaal Schoolontbijt beleefde 
dit jaar de twaalfde editie en is be-
doeld om schoolkinderen een keer 
per jaar te laten ervaren dat een dag 
goed begint met een goed en gezond 
ontbijt en ook dat het leuk is om sa-
men te ontbijten. Het Burgemeester-
sontbijt werd dit jaar voor de tweede 
keer georganiseerd. Burgemeester 
Henk Aalderink verwelkomde de kin-
deren uit Steenderen op het gemeen-

tehuis met een brede glimlach. “Eet 
gezellig. Mochten er vragen zijn, je 
hebt de wethouders bij de hand en de 
burgemeester, dus gebruik je kans.”
Op de tafel stond voldoende bruin-
brood en bolletjes, kaas, aardbeien-
jam, appelstroop en smeerkaas. De 
kinderen dronken melk en er waren 
voldoende appels. Burgemeester Aal-
derink at zijn boterhammen en luis-
terde naar de kinderen bij hem aan 

tafel. “Thuis eet ik meloen met een 
lekker bakje yoghurt, of een bruine 
boterham met kaas, maar niet met 
hagelslag,” vertelt hij lachend. “De-
ze kinderen eten allemaal hagelslag 
thuis. Ik kon het niet laten om het 
even te vragen.” Of ze het gemist heb-
ben, weet hij niet. “Ik hoor ze er niet 
over klagen.”
De gesprekken gingen verder over de 
activiteiten bij het Technieklokaal, 
het feit dat de groep 8 kinderen het 
volgende schooljaar op het voort-
gezet onderwijs zouden zijn en dat 
nog niet alle kinderen weten wat ze 
worden willen. Daarnaast kregen ze 
antwoorden op vragen over de nieuw 
te bouwen school.
René Arendsen van Omroep Gelder-
land kwam bijna aan het einde van 
het ontbijt binnen voor een recht-
streekse uitzending vanuit het ge-
meentehuis in Bronckhorst. Hij wil-
de zelf horen of de hagelslag gemist 
werd en vroeg een van de leerlingen 
ernaar. Die had het niet gemist, maar 
wel gewild. De burgemeester ging, 
eveneens live op radio te horen, over 
tot het uitreiken van de cheque van 
50 euro aan de directeur van De Ak-
ker, Klaas Leutscher. Het goede doel 
dit jaar is Make-A-Wish, de stichting 
die 25 jaar de liefste wensen vervult 
van kinderen met een levensbedrei-
gende ziekte.
Omdat René Arendsen die ochtend 
bij de ijsmaker in Hummelo was ge-
weest, beloofde hij als toetje ijsjes mee 
te nemen. Die gingen er, ondanks het 
vroege tijdstip, goed in. Burgemeester 
Henk Aalderink zorgde met veel ple-
zier voor de lepeltjes.

Burgemeestersontbijt Bronckhorst 4 november 2014

Gezond ontbijt met appel en een ijsje toe!

Hengelo - Zo’n 225 burgemeesters uit heel het land kregen schoolkin-
deren op bezoek voor het Nationaal Schoolontbijt. Bij burgemeester 
Henk Aalderink kwamen op dinsdagochtend 4 november de groepen 7 
en 8 van Basisschool De Akker uit Steenderen ontbijten in de kantine 
van het gemeentehuis.

De burgemeester in gesprek met leerlingen tijdens het Nationaal Schoolontbijt in het ge-
meentehuis.

Het is voor Schoenmode Hermans 
een uitdaging om juist in Ruurlo hun 
tijdelijke outlet te vestigen. Zij zullen 
juist met heel veel kinderschoenen 
komen, omdat die daar niet worden 
verkocht. 

Er zullen echter ook voldoende da-
mes- en herenschoenen aanwezig 
zijn. Het loont beslist om er een kijkje 

te nemen door de hoge kortingen en 
dus lage prijzen. 
Er is helaas geen pin aanwezig.

Schoenmode Hermans opent tijdelijke 
outlet in Ruurlo
Ruurlo - Vanaf dinsdag 10 no-
vember is er een tijdelijke merk-
schoenen outlet gevestigd in het 
voormalig pand van Pandora 
bloemen aan de Dorpstraat in 
Ruurlo. Schoenmode Hermans 
– met vestigingen in Groenlo en 
Hengelo – neemt hier tijdelijk in-
trek om hun overtollige voorraad 
voor scherpe prijzen, dus met 
heel veel korting, te verkopen.

Zaterdag 8 november werd een uit-
wedstrijd gespeeld door Quintus D2 
tegen Swift A D1 in Sporthal Elder-
veld in Arnhem. De eerste helft was 
verdedigend minder, ruststand: 11-1. 
In de tweede helft herpakten de da-
mes D2 zich goed, door goed te ver-
dedigen. Eindstand: 16-4.
Zondag 9 november moesten de jon-
gens van Quintus E1 in Duiven tegen 
Duiven E1 in Sportcentrum Triomi-
nos Endesprong. Met een paar goede 
individuele acties en goede assists 
wisten de heren een ruststand te be-
reiken van 5-4, wat in de tweede helft 
werd omgebogen naar winst. Uitslag 
8-12.
In Sportcentrum Triominos Ende-
sprong in Duiven werd de wedstrijd 
Duiven HS3 tegen Quintus HS2 ge-
speeld. Uitslag 23-13.
De jongens Quintus D1 speelden te-
gen HV Angeren D1 in Sporthal Wal-
burgen in Gendt. Het team heeft goed 

gespeeld. Het was een spannende pot 
om naar te kijken, met een ruststand 
van 3-2. De keeper hield twee penal-
ty’s tegen. Eindstand 5-6.
De wedstrijd tussen de Dames Seni-
oren 1 van Quintus tegen de Dames 
Senioren 2 van Reflex in de Van Pal-
landthal in Varsseveld ging gelijk 
op. De keepers deden zeer goed hun 
werk en het was voor beide partijen 
lastig te scoren. Ruststand 3-5. De 
tweede helft werd beter en sneller 
rondgespeeld en de kansen werden 
goed afgewacht. Uiteindelijk wisten 
de Hengelose dames een voorsprong 
van drie goals te creëren, utslag 10-
13.
De heren 1 van Quintus hebben zon-
dagmiddag Blauw Wit uit Ruurlo mo-
gen ontvangen in Sporthal De Kamp. 
In de eerste helft was het voorname-
lijk aanvallend gezien zeer efficiënt. 
Ook de vrije worpen vlogen er vaak 
in. In de tweede helft speelde Quintus 

te afwachtend en dat zorgde ervoor 
dat Blauw Wit terug kon komen in 
de wedstrijd. Uiteindelijk bleek de 
opgebouwde voorsprong voldoende 
voor de eerste overwinning in de 
competitie: 25-22.

Programma 15 november
10:00 uur AHV Achilles D2 - Quintus 
D2 Accomm: Matenpark
10:00 uur Minerva E3 - Quintus E2 
Accomm: Pol de

Programma 16 november
13:05 uur Duiven DS3 - Quintus DS1: 
Sportcentrum Triominos Spoorzone
13:15 uur A.A.C.1899 HB1 - Quintus 
HB1: Rijkerswoerd
15:15 uur HCW HS1 - Quintus HS2: 
Sporthal Spoorzone
15:30 uur H.H.V. Donar / Hercu-
lesHgl. HS2 - Quintus HS1: Sporthal 
Veldwijk
Thuiswedstrijden Sporthal De Kamp:
11:55 uur Quintus DC1 - Reehorst 
DC1
13:00 uur Quintus E1 - Groesbeeks 
Glorie E1
13:45 uur Quintus D1 - A.A.C.1899 D1

Quintus Heren 1 eerste 
overwinning in de competitie
Hengelo - In het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 november werd 
slechts een wedstrijd van Handbalvereniging SV Quintus thuis in 
Sporthal De Kamp gespeeld. In deze wedstrijd van Heren Senioren 
1 tegen Blauw Wit HS1 uit Ruurlo bleven de eerste winstpunten in 
Hengelo.

Nee, we moeten geloven dat de verlie-
zen van het RBT opgevangen worden 
door de grote winst die gehaald gaat 
worden bij het EBT. En ja, we zijn 
dan natuurlijk te negatief als we daar 
grote twijfels bij hebben. Welnu, we 
hadden al twijfels bij aanvang van 
de operatie en die zijn de afgelopen 
jaren bepaald niet afgenomen. Zeker 
ook omdat blijkt dat bedrijfsuitbrei-
dingen, in welke vorm dan ook, niet 
plaatsvinden op het RBT. Vanuit be-
drijfsbelang goed te begrijpen, onbe-
grijpelijk als je kijkt naar de doelstel-
lingen van het RBT, waar nu kavels 
onbebouwd blijven en aan de andere 
kant inwoners geconfronteerd (gaan) 
worden met overlast van de uitbrei-
dingen. 

Brandweerkazerne en gemeente-
werf
De wijzigingsnota betreft met name 
een afspraak uit het collegeakkoord: 
de oude wens van het vorige college 
om te komen tot nieuwbouw van 
brandweerkazerne in Hengelo en dat 
te combineren met de gemeentewerf. 
We hebben daar als fractie Groen-
Links grote moeite mee. Eerst wordt 
even voorafgaand aan het begrotings-
debat de nieuwbouw door de raad ge-
jast op een onchristelijk tijdstip waar 
iedereen aan boord eigenlijk behoort 
te slapen. Zoals aangegeven hadden 
wij als oppositie partij nu niet echt 
de indruk dat dit nog ter discussie 
staat. Dat is een ding. Wat anders, 
en feitelijk, nog belangrijker: het 
ontbreekt het college aan een visie. 
Het lijkt soms wel premier Rutte die 
ook bij voortduring roept dat hij geen 
lange termijn visie heeft. We hebben 
ingebracht dat het verstandig is om 
na te denken over de demografische 
ontwikkelingen binnen de gemeente 
en over het feit dat steeds meer taken 
overgeheveld worden naar inwoners, 
verenigingen en organisaties. Het zou 
zo kunnen zijn dat de huidige om-
vang van de gemeentewerf in Hen-
gelo op termijn groot genoeg is om 

de taken die dan nog op het bordje
liggen van de gemeente uit te voeren.
Een lange termijn visie dat wordt 
steeds belangrijker. Wij willen ons
als GroenLinks hard blijven maken
voor het realiseren van vernieuwende
initiatieven voor een groen en sociaal
Bronckhorst. En dan dus niet op de
oude voet doorgaan.

De zorg in 2015
Vorige week is er een debat geweest
over het sociale domein. In de be-
schouwing over 2015 kan dit terrein
niet ontbreken. Er zijn zorgen hoe 
e.e.a. gaat verlopen. En dan niet al-
leen in Bronckhorst. Het debat vorige
week toont de grote betrokkenheid 
van alle fracties is de raad. Ook be-
zorgdheid over de kwaliteit van de
hulpverlening na 1 januari 2015. Ge-
lukkig is het gelukt om the right tot
challenge raadsbreed aangenomen
te krijgen. Dat biedt kansen voor de
inwoners.

Tot slot
Een nieuw college, nieuwe kansen 
denken we dan maar. Ook in het col-
legeakkoord konden we lezen dat
het nieuwe college mikt op het faci-
literen van initiatieven van inwoners.
Zeker ook omdat de overheid zich 
steeds meer terugtrekt. Van wijzigin-
gen in de bestuurscultuur hebben we
nog niet veel gemerkt. Misschien is
de tijd daarvoor te kort geweest, dat
zou kunnen. Helemaal gerust zijn
we hier niet op. We zullen als Groen-
Links fractie ook de komende periode
blijven komen met voorstellen om 
initiatieven van onderop kansen te 
geven. Dat kan variëren van behoud
basisschool, uitbreiding van functies
in een basisschool bij een integraal
kind centrum tot verduurzamen van
de woningvoorraad door verstrekken
van subsidies energiebesparing.

Namens de fractie GroenLinks
Herman van Rooijen

Begrotingsbijdrage

Het is toch langzamerhand wel een gotspe dat, vorig jaar gedwongen
er een voorziening van 6 ton opgenomen is en er uit de tussenrap-
portage blijkt dat er extra 9 ton als voorziening getroffen moet wor-
den, maar ook weer in de huidige begroting niets vermeld staat van
risico’s. Zelfs niet bij de berekening van het noodzakelijk weerstands-
vermogen ontbreekt het RBT als mogelijk risico.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Ken jij ónze techniek?

www.lubron.nl

Wil je de aankomende vakantie’s,
wanneer of waar dan ook

DUIKEN?
Laat je dan tijdens onze info avonden op

17 EN 18 NOVEMBER
geheel vrijblijvend informeren wat de mogelijkheden zijn.

Aanvang 19.30 uur en de koffi e staat klaar!

E.L. 
Doetinchemseweg 53, 7021 BR Zelhem
Tel. 06-51413134
eddielooman@hetnet.nl DIVING

“ NEW INCH “
Wij gaan verhuizen 

en daarom beginnen wij 
met de uitverkoop!

Nu 30% KORTING 
op een groot gedeelte van 
de collectie baby, kinder- en 
dameskleding!

Kom naar New Inch en 
profiteer van de aantrekkelijke 
kortingen, ook op het overige 
assortiment.

Baby-, Kinder-, Dameskleding
en Accessoires



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

(bromfiets)Rijbewijs A M

Onze showroom is geopend op:
Donderdag 13.00 - 17.00 uur Vrijdag 09.00 - 17.00 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

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Operator Ponsnibbelmachine m/v

Kun jij een ponsnibbelmachine programmeren en 
bedienen? 

Functieomschrijving
In deze veelzijdige functie ben je verantwoordelijk voor 
het programmeren en bedienen van een Trumpf pons-
nibbelmachine met een Tops besturingssysteem.

Productcontroleur 

Ligt jouw uitdaging in het controleren van specifica-
ties en maatvoering volgens hoge standaarden?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een zeer 
nauwkeurig controleur die ervaring heeft in een soort-
gelijke functie. Je bent verantwoordelijk voor het con-
troleren van producten op maatvoering, specificaties en 
uiterlijke conditie. Je bent in staat om te assisteren van 
productieafdelingen in geval van twijfel aan maatvoering, 
specificaties en uiterlijke conditie. Je bent verantwoor-
delijk voor het zorgvuldig behandelen en gebruiken van 
toegepaste middelen. Je bent in staat om voorstellen te 
doen voor verbeteringen in meetmethoden.

Meenwerkend Voorman m/v

Heb jij ervaring als voorman en steek je zelf ook 
graag de handen uit de mouwen? 

Functieomschrijving
In de functie van meewerkend voorman ben je als aan-
spreekpunt voor de diverse partijen verantwoordelijk 
voor de dagelijkse aansturing op de bouwplaats, maar 
verricht je zelf ook veel uitvoerende werkzaamheden. 
Voor deze verantwoordelijke functie moet je zelfstan-
dig zijn, over leidinggevende capaciteiten beschikken, 
enthousiast en positief zijn en graag in teamverband aan 
een project willen werken. Verder is het belangrijk dat je 
bereid bent om in de kost te gaan voor projecten elders 
in Nederland.

Account Manager Frankrijk m/v

In deze binnendienst functie ben je vanuit standplaats 
Lochem verantwoordelijk voor het optimaliseren van 
omzet bij bestaande relaties en het aangaan/opvol-
gen van nieuwe contacten in Frankrijk. Door middel 
van gestructureerd relatiemanagement weet je nieuwe 
klantrelaties op te bouwen en bestaande relaties te ver-
sterken. Als verlengstuk van het salesmanagement, ben 
je de dagelijkse spil in het leveren van service aan de 
klanten, verantwoordelijk voor het uitbrengen en opvol-
gen van offertes, neem je deel aan beurzen, breng je de 
markt in kaart en analyseer je de huidige portefeuille. Je 
weet deze kansen te vertalen naar concrete acties en het 
commerciële proces ook intern in goede banen te leiden.

Inkoper m/v 

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

Functieomschrijving
In de functie van Inkoper ben je verantwoordelijk voor 
het tijdig beschikbaar hebben van de in te kopen goe-
deren voor het productieproces. Het gaat met name om 
technische goederen, technische 
affiniteit is in deze functie dan ook 
zeer belangrijk. Daarnaast voer je 
onderhandelingen met betrekking 
tot prijzen, levertijden en inkoop-
condities en ga je daarin doel- en 
resultaatgericht te werk. Het ver-
der optimaliseren van het inkoop-
proces behoort ook tot je taken, 
evenals het tijdig informeren van 
betrokkenen op het gebied van het 
inkkoopproces. Het betreft een full-
time functie voor langere tijd, vanaf 
circa december 2014.

€ €

€

€

€

PVC vloeren zijn zeer geschikt in 

combinatie met vloerverwarming

Keukenblok recht model (afm. 3.30 m) 
inclusief 5 apparaten GRATIS 
Vraag onze medewerkers naar de voorwaarden. 
Keuken kan uitgebreid worden naar hoekmodel.

PVC vloerKEUKEN

5 2.595,-

vanaf 5 45,- incl. BTW en arbeid

Acties geldig t/m december 2014

ACTIE

 incl. BTW excl. montage

Wessels Keukens & Vloeren  Nobelstraat 11, Lichtenvoorde  T 0544 378680  www.wesselskeukens.nl 
Kijk op onze 

geheel nieuwe website.

NIEUWE TOONZAAL

Meer dan 1000m² 

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding NOVEMBER

MERKMEUBELEN
VOOR

OUTLETPRIJZEN




