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Er waren veel toeschouwers van de 
partij om het vertrek van de ruiters, 
paarden en de honden gade te slaan. 
Wethouder Arno Spekschoor die 
namens de gemeente Bronckhorst 
de deelnemers welkom heette, kon 
zich bijna niet verstaanbaar maken. 
De blaffende foxhounds staken daar 
een stokje voor. Nadat er een drankje 
was genuttigd, werd de jacht aange-
blazen en ging het gezelschap op weg 
naar de eerste run vanaf de brug over 
de Veengoot. Het jachtcomité be-
staande uit Albert Mulderije, Appie 
Noordkamp en Tiny Koning had met 
toestemming van een aantal grondei-
genaren een afwisselend traject uit-
gezet.
Als Master van de jacht fungeerde 
André van Leeuwen. Boudewijn van 
Heuvelen en Henk Rottinghuis wa-
ren de Fieldmasters en Gert Lourens 
de Huntmaster. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren dit keer geen ver-
trek vanaf de noordzijde van de kas-
teelweide. Tiny Koning: “In verband 
met de natte weersomstandigheden 
van de afgelopen dagen hebben we 

het vertrek bewust anders gepland. 
We hebben het traject met een leng-
te van 22 kilometer regelmatig geïn-
specteerd om tijdens de slipjacht niet 
voor verrassingen te komen staan. 
We zijn heel blij dat de bossen en de 
weilanden zaterdag goed berijdbaar 
waren. Zondag moesten wij als jacht-

comité de gehele dag weer flink aan 
de bak om de slootkanten op te knap-
pen, overal de linten weghalen en an-
dere noodzakelijke werkzaamheden 
verrichten. Het geeft een goed gevoel 
dat deze 34e editie van de slipjacht 
weer goed is verlopen”, aldus Tiny 
Koning.

Slipjacht blijft fraai schouwspel
Vorden - De jaarlijkse slipjacht 
die afgelopen zaterdag in Vorden 
werd gehouden, vond onder ide-
ale weersomstandigheden plaats. 
Het is en blijft een fraai schouw-
spel, een jachtgezelschap op de 
weide voor kasteel Vorden. De 
jagers in prachtig tenues gesto-
ken, de bladeren aan de bomen 
in herfsttooi en het zonnetje dat 
regelmatig door het wolkendek 
brak.

Foto: Peter Tump.

Jansen won zaterdag het klassement dat 
gespeeld werd over de vier beste vogels per 
inzender van de vogelverenigingen uit Vor-
den en Ruurlo. Zij organiseren samen al en-
kele jaren een vogelwedstrijd, voor vogels 

die het afgelopen jaar zijn gekweekt. Jansen 
kwam met zijn vier beste vogels samen op 
370 punten. Tweede werd Ben Horsting die 
uiteindelijk 1 punt tekort kwam. Op een ge-
deelde derde plaats eindigden Tonnie Biel-

derman, Kees Bink, Willem Berendsen en 
Gert Groot Roessink met 367 punten.
In totaal streden 201 vogels om de prijzen. 
De vogels werden door 17 vogelkwekers in-
gestuurd. De volgende prijzen werden aan 
de leden van De Vogelvriend toegekend: J. 
Berendsen 2e prijs enkel Rijstvogel grijs 90 
punten en 3e prijs stel Rijstvogel wit 179 
punten. W. Berendsen 1e prijs stel Gloster 
consort melanine 187 punten. T. Bielder-
man Mooiste Europese Cultuur Barmsijs 
klein 93 punten, 1e prijs stam Barmsijs 
klein 368 punten, 1e prijs enkel Barmsijs 
klein 93 punten en 2e prijs enkel Norwich 
lipochrome 91 punten. K. Bink: Mooiste 
Agapornide Agapornis roseicollis groen 93 
punten, 1e prijs stel Agapornis roseicollis D 
groen 183 punten, 1e prijs enkel Agapornis 
roseicollis groen 93 punten, 1e prijs enkel 
Forpus coelestis blauw pop 91 punten, 2e 
prijs enkel Agapornis roseicollis oranjemas-
ker groen 92 punten, 2e prijs enkel Gras-
parkiet cinnamon grijsgroen 90 punten, 
3e prijs stam Agapornis roseicollis opaline 
groen 359 punten. H. Ellenkamp: 1e prijs 
stel Cloncurryparkiet 183 punten. R. Ellen-
kamp: 2e prijs enkel Turquoisine parkiet 
groen pop 91 punten. A. Groen: 1e prijs 
stam Fife Fancy melanine 366 punten, 1e 
prijs stel Fife Fancy lipochrome 183 punten. 
B. Horsting: 1e prijs stam Agaat topaas geel 
mozaïek type 2 369 punten, 1e prijs stel 
Bruin opaal geel mozaïek type 2 183 pun-
ten, 1e prijs stel Barmsijs klein 187 punten, 
1e prijs enkel Agaat topaas geel mozaïek 
type 2 93 punten, 2e prijs enkel Satinet geel 
mozaïek type 1 92 punten en 2e prijs enkel 
Zwavelgele dikbekcini 90 punten
G.J. Jansen: Mooiste kleurkanarie Zwart-
rood intensief 94 punten, 1e prijs stam 
Zwartrood schimmel 374 punten, 1e prijs 
stel Zwartrood intensief 187 punten en 1e 
prijs enkel Zwartrood intensief 94 punten.
E. Korenblik: 1e prijs enkel Geel mozaïek 
type 1 91 punten en 3e prijs enkel Duitse 
kuifkanarie lipochroom 91 punten. E. Van 
der Wal: Mooiste Exoot Driekleurglans-
spreeuw 91 punten en 1e prijs stel Drie-
kleurglansspreeuw 183 punten.

Geert Jansen beste vogelkweker
Vorden - Geerst Jansen van vogelvereniging De Vogelvriend Vorden is 
afgelopen weekend uitgeroepen tot de beste vogelkweker in 2013 van 
Vorden en Ruurlo. Het nieuws werd bekend gemaakt tijdens de ope-
ning van de vogelshow zaterdagmorgen in het Dorpscentrum.

DE MODEHAL
www.facebook.com/demodehalvorden

    

Industrieterrein
Werkveld te VordenKERKHOFLAAN 3c

Open: Donderdag van 10.00 tot 18.00 uur
 Vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
 Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

ACTIE VAN DE WEEK: Bij € 75,00 GRATIS UITGEBREIDE 
FRUITTAS t.w.v. € 5,00 van REINIER & LEONIES.

Kleding vanaf € 5,00; Tassen € 5,00; Grote maten;
Shawls € 2,50; Sieraden vanaf € 2,50; Slippers € 5,00.

KOMEND WEEKEND: 2 HALEN = 3E GRATIS!
NOTEER: 24-11 KOOPZONDAG VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
HAPJE - DRANKJE - LIVE MUZIEK - KORTINGSACTIES - ETC.

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

 
 Vrije uitloopeieren Middelgroot Doos 10 ST 

 

™1.75

1.49PLUS Vrije uitloopeieren 
Middelgroot
10 stuks

PLUS Gegaarde beenham
500 gram

3.75
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Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

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

E-mail Redactie:
info@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

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Correspondent:
Ab en Dinie Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

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

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

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

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

TE HUUR: Opslagruimte: div. 

afm. 24 m2; 30 m2; 23 m2;

open opslagruimte op afgeslo-

ten terrein te Ruurlo. Stations-

straat 18 tel. 0573-451426.

TE HUUR: Opslaghal, geïso-

leerd +/- 600 m2; hoogte 8 m. 

te Ruurlo. Laad-  losmogelijk-

heden. Stationsstraat 18 tel. 

0573-451426.

TE KOOP: Betongarage met

kanteldeur. Afm. 5.70m bij

2.70. Tel. 0573-451426.

HOBBYBEURS ALMEN

Zondag 10 november

in de Nieuwe Aanleg

10.00 - 16.30

45 kramen

Entree € 2,-- p/p

Jong Gelre Vorden-Warnsveld

presenteert de revue 2013:

‘Y.O.L.O - Bert Only Lives

Once’ Komt dat zien! 9, 15 of

16 november bij Kulturhus het

dorpscentrum te Vorden. Start

voorverkoop: 31 oktober.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelink-hau-

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

51 60 15 16.

Workshop: 'Passie voor paard

en kind' voor volwassenen.

Info: www.paardenkind.nl

te huur goed afsluitbare

opslagruimtes, vanaf 15 m2,

prijs vanaf € 20 per m2 per jaar,

regio Baak, 06-21837525

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 
16 - 17 november F.A. Kuijl, Lochem (0573) 25 16 84.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112. 

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 

via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan 

ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen 

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

tijdens kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 

75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten tot de 

eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77.

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donder-
dag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-
14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. 
www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 
RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-
verwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 17 november 10.00 uur, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 november 10.00 uur, dhr. S. Kuijt, Lichtenvoorde.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 17 november 10.00 uur, Heilig Avondmaal, ds. Brevet, 
Lochem.

R.K. kerk Vorden
Zondag 17 november 9.30 uur, Woord- en communieviering, 
werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 november Geen viering.
Zondag 17 november 9.30 uur, Eucahristieviering/Kinderneven-
dienst, Wassink, m.m.v. Koorleden.

Weekenddiensten

Sint en piet bestellen dan dit

nummer bellen 0314-620600

of 06-10110280 na 19.00 uur

Zaterdag 16 november

Boh Foi toch in Marienvelde

Info: 0544-351527

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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 huur: mooie praktijk/atelier-

ruimte van 30m2. Met gebruik

van gezamenlijke keuken, toi-

let en wachtruimte. Huurprijs

375,- euro per maand (dit is

inclusief water/electriciteits-

kosten en wifi). Voor meer

informatie: Symone Boerstoel,

06-27 623 953 of symone.

boerstoel@planet.nl

Dagmenu’s 13 november t/m 19 november

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het 
menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 13 november
Knoflooksoep / 1/2 gegrild haantje met frieten, rauwkostsalade 
en appelmoes             

Donderdag 14 november
Boerenkool met gebakken spekjes, rookworst en zuurgarnituur 
/ Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom

Vrijdag 15 november
Uiensoep met kaascrouton/Zalmfilet met dillesaus, aardappelen 
en groente

Zaterdag 16 november (alleen afhalen / bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade / IJs met 
slagroom 

Maandag 18 november  Gesloten 

Dinsdag 19 november 
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade / IJs met slagroom

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

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

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

Wilt u Frans leren of uw kennis

o p f r i s s e n ? c o n v e r s a t i e

afgewisseld met

grammatica.alle niveau`s. tf

0650293928



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

familieberichten
online opgeven:

Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

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

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

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie
  NAET therapeut
  Fysiotherapeut
  SiVAS - therapeut
  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:
- vermoeidheid
- hoofdpijnen, duizeligheid
- huidaandoeningen
- buikklachten
- allergiën
- luchtwegaandoeningen
- spier- en gewrichtsklachten

 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden
www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Tot 1 maart 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

Vanadis 
Uitvaartverzorging

0575-520505
Marspoortstraat 18 

7201JC  Zutphen
www.vanadis.nl

Bijzondere zorg voor mens en milieu
Frank Dekker

Hartverwarmend waren de vele blijken van mede-
leven na het overlijden van onze lieve

Gerharda Christina
 Schoolderman-Langeler

Wij voelen ons zeer gesteund, hiervoor willen wij u 
hartelijk danken.

Familie Schoolderman

Vorden, november 2013

kerstworkshop
Op dinsdag 10 en donderdag 
12 december organiseren we 
weer een gezellige  
kerstworkshop. 
We gaan een prachtige 
kerstkrans maken.

Zin om mee te doen? 
Bel ons of stuur een 
e-mail naar:
info@davorta.nl

kerstworkshop
Op dinsdag 10 en donderdag 
12 december organiseren we 
weer een gezellige  
kerstworkshop. 
We gaan een prachtige 
kerstkrans maken.

Zin om mee te doen? 
Bel ons of stuur een 
e-mail naar:
info@davorta.nl

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

VOLG
ONS
OP
FACEBOOK

Allen die met een handdruk, kaart of op welke 

wijze danook, onze zestig jarige trouwdag mede 

tot een feest hebben gemaakt, hartelijk bedankt.

Jan en Hermien Groot Roessink
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 3 malse kogelbiefstukken

GRATIS Croma

SPECIAL

Rambolletje

100 gram 225

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden rosbief + 
rundvleessalade

2 x 100 gram 298

KEURSLAGERKOOPJE

gepaneerde 
Schnitzels

4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Hachee
kant klaar

300 gram 298
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

AANBIEDINGEN GELDIG MA. 18 T/M ZA. 23 NOVEMBER 2013

20 JAAR
NOVEMBER FEESTMAAND

WARNSVELD

GROENTE & FRUIT 

WARNSVELD

Winkelcentrum 
Dreiumme 27-29
7232 CN  Warnsveld
T 0575-521 609

IEDERE 20e KLANT
WINT EEN

GROENTE & FRUIT TAS
T.W.V. € 20,

Zaterdag

16 november

PRINSENBAL 2014
Look-Alike Party

Aanvang:

20.30 uur

Na een lang ziekbed en een moedig gedragen 
lijden is uit onze familiekring weggenomen, mijn 
zwager en onze oom

Wessel Brokke

echtgenoot van Jantje Hendrika Ruesink

Warnsveld, 8 november 2013

D. Ruesink-Steenblik
en kinderen



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

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
FASHION CORNER

Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 0575-552426

Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

GROLSCH PIJPJES  KRAT 24 FLES    

½ ROZIJNENBROOD VERS VAN BAKKER JOS    1,29 

STOPT UW KRUIDENIER NIET BIJ U VOOR DE DEUR?      BEL OF MAIL VOOR DE MOGELIJKHEDEN! . 

VAN 11 T/M 23 NOVEMBER O.A.: 

Heeft u ‘m al 
ingeleverd?

Heeft u ‘m al 
ingeleverd?

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker

 PIZZA-PROEVERIJ kerstdecoraties 

GRATIS PRIJS-LOTERIJ 

kaarsen maken  GLUHWEIN 
ZWARTE PIETEN  kinderactiviteiten 

Kunst expo BOEKENSCHUUR  
Kerstsfeer proeven  kerstkoopjes  
gratis (ver)bouwadvies kerst museum   
WORKSHOP BONBONS live muziek

Kapsalon 
Maison Velders

Kerstsfeer in 
Museum De Opkamer

Café Kraan

Het Verzamelhuis

WINTER WINKELEN WARNSVELD
IN DE RIJKSSTRAATWEG
VRIJDAG 29 NOVEMBER VAN 14 TOT 21 UUR

Mispelkampdijk 11 | 7251 DA Vorden | T 0575 - 554001 | E info@brasserielettink.nl | W www.brasserielettink.nl | FB www.facebook.com/BrasserieLettink

Nieuwe 
menukaart!

Nieuwe gerechten 
met super vriendelijke 
prijzen! Kom langs en 
proef van onze vers 
bereide gerechten. 

Iets te vieren?
Wij hebben u leuke 

arrangementen te bie-
den voor verjaardags-
feestjes, bruiloften of 

jubileum, bij ons... 
of op uw locatie.

High tea
Super lekkere zoete 

en hartige lekkernijen 
en een ruim assor-
timent verse thee. 

Vanaf 2 personen te 
reserveren. 

Maandmenu
Iedere maand een 

nieuw 3 gangen diner 
voor een superprijs! 

Iedere maand een nieu-
we 5 euro lunch, incl. 

Voorgerecht
v.a. €3,50

Hoofdgerecht
v.a. €9,00

Dranken-
arrangement v.a.

€5,00 p.p.p.u
High tea v.a.

 €9,50

3 gangen maand-
menu €17.50

thee €5,00

Kerstshowweekend openingstijden:

Donderdag 21 november 
09.00 - 18.00 uur

Vrijdag 22 november
09.00 - 20.00 uur

Zaterdag 23 november
09.00 - 16.00 uur

Zondag 24 november
10.00 - 16.00 uur

Deventerweg 25  

7245 AW Laren Gld.     

Tel. 0573 - 40 12 85 

info@wijnbergenbloemsierkunst.nl    

www.wijnbergenbloemsierkunst.nl 

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

ALLEEN BIJ DE SPECIALIST!!!!!!!!
Gesneden boerenkool zonder stronkjes
 grote zak € 0.99
Sappige Rubens appelen 1.5 kg € 1.99
 
Frieslander aardappelen 10 kg € 5.50
 
DE LEKKERSTE PEREN!!!!!!!!!
Doyenne du Comice zoet en vol sap
 1,5 kg € 1.99
Onze huisgemaakte Chili con Carne met rijst en een

GRATIS bakje rauwkost naar keuze p.p € 5.50

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

Aanb. geldig t/m ma. 18 november ’13

Autobedrijf Teger 

WWW.FIATTEGER.NL

Stoer en opvallend ...

Autobedrijf Teger b.v.

Sinds 1957 uw Fiat dealer

Fiat Panda Twinair
Lounge 2012 KM 750

NU: € 10.995,-

Fiat Punto Evo
1.4 Racing Plus 2010 
KM 30.364

NU: € 11.900,-

Fiat 500 1.2 Lounge
Automaat 2011
KM 16.658

NU: € 12.950,-



Bouwvakker Bert die in een loterij de 
jackpot van tien miljoen had gewon-
nen. Zijn mede- collega’ s Eugene en 
Gradus stonden erbij toen het win-
nende lot via de radio bekend werd 
gemaakt. Voor Bert een uitgemaakte 
zaak, nu zou hij echt gaan genieten. 
Zijn echtgenote vertelde hij niets en 
zijn kinderen kregen zwijggeld. In 
Las Vegas, de Copa Cobana, in de 
huid kruipen van de legendarische 
Elvis Presley, Bert was niet meer te 
stuiten. Voor het publiek in de zaal 
van Kulturhus Het Dorpscentrum 
ontspon zich een revue waar de grap-
pen en grollen, muziek, zang en dans 
zich in een snel tempo afspeelden, 
hoewel de scène met het kaartspel 
(Tarot ) iets te langdradig was. Bert 
hees zich zelf in het pak van Elvis en 
ook de leadzanger ( de enige man in 
de zanggroep) was a look- a like El-
vis. Een zanggroep o.l.v. Nikki Stein- 
Woestenenk en Victor Macaré die het 
publiek op leuke liedjes trakteerde.
De dansgroep o.l.v. Steffy Rouwen-
horst viel niet alleen op door de dans-
jes maar ook door de fleurige kledij. 
Tussen de bedrijven door was er ook 
een optreden van een enthousiaste 
aspirantengroep van Jong Gelre Vor-
den/ Warnsveld o.l.v. Esther Reijrink. 
En wat deed miljonair Bert en zijn 
kornuiten, hij vermaakte zich opper-

best tijdens de Miljonair Fair. In aan-
wezigheid van bekakte echtparen, 
ook met veel poen om uit te geven, 
smeet Bert met geld. Een boot van 
een paar miljoen, een fles wijn van 
90 mille, het kopen van een dure dia-
mant, niets was Bert te dol! En dan de 
bedscène van Bert en zijn zwoele en 
sexy echtgenote Josée in een bed met 
brandende kaarsjes. Tot een “ hoog-
tepunt” kwam het niet. Josée viel van 
het balkon en kwam in de ziekenzaal 
terecht naast een geflipte dame die 
met smart op een borstvergroting 
wachtte.

Vissen in een wak van het ijs, met 
een prachtig decor op de achtergrond 
(complimenten voor de bouwers o.l.v. 
Jarno Meulenbeek) met schilderingen 
van Nienke Bronkhorst. De werphen-
gel war er toch voor om het een eind 
weg te werpen? Een schitterend in-
termezzo tijdens het vissen: de zusjes 

Boukje, Foekje en Doutzen Miedema, 
drie Friese meiden die al klappend 
in de handen voorbij kwamen om te 
trainen voor de Elfstedentocht. Van-
daar ook de naam klapschaats! You 
ony live once is onder regie van Gitta 
Hendrikse een leuke revue om naar 
te kijken en te luisteren en zo te zien, 
met vooraf veel werk voor de grime 
o.l.v. Aniek van Langen. En natuur-
lijk onmisbaar een commissie die 
alles rondom een revue in goede ba-
nen leidt en dat geldt eveneens voor 
de mensen die belast zijn met licht 
en geluid. Een daverend applaus na 
afloop voor de algeheel leider van de 
revue: Nout Nijenhuis. Hoe het afliep 
met bouwvakker en miljonair Bert? 
We verklappen het niet want de re-
vue “Yolo” wordt ook aanstaande 
vrijdag 15 en zaterdag 16 november 
in Kulturhuis Het Dorpscentrum op-
gevoerd. Voor beide voorstellingen 
zijn nog kaarten verkrijgbaar.

“You only live once”

Jackpot van tien miljoen rode draad 
revue Jong Gelre
Vorden - Een aantal jaren gele-
den kwam het dorp Vorden po-
sitief in het nieuws toen bekend 
werd dat enkele bewoners aan 
de Christinalaan een flinke som 
geld in de loterij hadden gewon-
nen. Kort daarna viel aan de Zut-
phenseweg opnieuw een familie 
flink in de prijzen. Wellicht was 
dat voor Annemiek Riefel, Anouk 
Pardijs, Bart Tiessink, Frank ten 
Damme en Nout Nijenhuis een 
thema voor het schrijven van de 
revue “Yolo” ofwel ‘You only live 
once”.

De avond staat onder leiding van Mir-
jam en Wilbert Berendsen, beiden ge-
pokt en gemazeld in de kerkmuziek. 
Mirjam, organiste van de Dorpskerk, 
begeleidt op het mooie Lohmanorgel 
en op de vleugel en haar man Wil-
bert , cantor-organist van de Grote 
-of Martinikerk te Doesburg, zal als 

dirigent (en verteller) de aanwezigen 
laten kennismaken met het nieuwe 
Liedboek, met meer dan 1000 liede-
ren, gedichten, meditaties en gebe-
den. Wilbert was nauw betrokken bij 
de totstandkoming van het liedboek, 
meer dan duizend liederen heeft hij 
noot voor noot , letter voor letter 
doorgenomen! Ook wordt muzikale 
medewerking verleend door een ad-
hockoor, Christiaan Wichers (hoorn) 
en Henny Blaak ( saxofoon) . Het 
belooft een vrolijke en inspirerende 
avond te worden, niet alleen voor 
kerkleden, maar iedereen is welkom.
Het huidige liedboek dateert uit 1973 
en het is dus een historisch moment 
dat het Nieuwe Liedboek binnenkort 
in Vorden in de kerkdiensten en an-
dere bijeenkomsten in de protestant-
se kerken zal worden gebruikt. Er is 

vier jaar aan gewerkt, in opdracht 
van acht protestantse kerkgenoot-
schappen, waaronder de PKN-kerken 
: voor honderdduizenden in ons land 
de grootste muzikale verandering in 
de kerkmuziek in veertig jaar. Naast 
ongeveer 60 procent van de liederen 
uit het oude liedboek (psalmen en ge-
zangen), bevat het nieuwe boek naast 
strofische kerkliederen ook gezon-
gen gebeden, zoals het Onze Vader, 
maar ook canons, opwekkingslie-
deren, lichte muziek, Iona-liederen 
en meerstemmige gezangen uit het 
franse klooster Taizé. En bijvoorbeeld 
gedichten van Ida Gerhardt en Toon 
Hermans. 
Mocht u al een liedboek hebben, 
neemt u dat dan mee, voor diegenen 
die er geen hebben, liggen exempla-
ren gereed in de Dorpskerk.

Feestelijke presentatie van het nieuwe 
liedboek
Vorden - Woensdagavond 20 no-
vember vindt in de Dorpskerk 
de feestelijke presentatie plaats 
rondom de ingebruikname van 
het nieuwe ‘’Liedboek, zingen en 
bidden in huis en kerk”, zoals de 
officiële benaming luidt. De bij-
eenkomst begint om 20.00 uur, 
belangstellenden zijn vanaf 19.30 
uur al hartelijk welkom en wordt 
er koffie en thee geschonken. 
Toegang is gratis.

Er wordt die avond geen alcohol ge-
schonken! Wel lekker feesten met je 
leeftijd,(klas)genoten. Het feest speci-
aal voor de jongere jeugd begint om 
20:00 uur en stopt precies om 23.59 
uur.  Dit feest zal maandelijks gege-
ven worden.

29 november 2013

Teenage Party 
bij De Herberg
Vorden – Ben jij tussen de 11 en 
15 jaar, en hou je wel van een 
feestje? Dan zit je goed op 29 no-
vember en 27 december bij De 
Herberg in Vorden. Zij organise-
ren samen met Mike van Doorn 
Media weer een echte Teenage 
Party, een feest speciaal voor de 
jeugd vanaf +/-11 tot 15 jaar. (bo-
ven 16jr geen toegang).

Dit alles was zondagmorgen 3 no-
vember te zien in de Christus Koning 
kerk. Daar werd de Schoenendoosac-
tie afgesloten in een Raad van Kerken 
dienst. Heel veel kinderen van de 
Vordense scholen en gemeenteleden 
van de Vordense kerken hebben mee-
gedaan met de actie. De scholen heb-
ben tot nu toe 277 dozen verzameld. 

Het aantal wordt nog groter, want 
de Dorpsschool komt hun dozen nog 
brengen. Van de kerken zijn er 40 do-
zen binnengekomen, daarnaast heb-
ben veel mensen een gift in de actie-
enveloppe gedaan.
We hadden met elkaar een fijne 
feestelijke dienst. Het Schoenendoos-
kinderkoor, o.l.v. Piet Piersma, zong 
mooie toepasselijke liedjes. Juf Ineke 
Fröhling vertelde het verhaal van Za-
cheüs, terwijl de bijbehorende plaat-
jes op de muur te zien waren. Ds. 
Freek Brandenburg legde met een-
voudige woorden uit wat het thema 
van de dienst: “Samen is veel leuker” 
kan betekenen. Het “samen delen” 
deden we letterlijk, er gingen rolletjes 
snoep rond tijdens zijn “uitlegging”.

Maar het grote SAMEN DELEN zagen 
we terug in al die dozen gevuld met 
speelgoed, school- en toiletspulletjes. 
En de zakken met al die knuffels. En 
niet alleen in Vorden, maar in heel 
Nederland en België wordt deze actie 
gehouden.
Wat kunnen er weer veel kinderen 
blij gemaakt worden. Kinderen, die 
zo ervaren dat er aan hen gedacht 
wordt. Die weer even “kind” kunnen 
zijn, ondanks de moeilijke omstan-
digheden waarin zij leven.
De dozen zijn nu in een tijdelijke op-
slag, vandaar gaan ze naar de centra-
le opslag. Daar worden ze verpakt in 
hele grote dozen en verzonden naar 
Armenië, Costa Rica, India, Sierra Le-
one en Togo.

Schoenendoosactie 2013
Vorden - Wat was het een leuk en 
vrolijk gezicht, die “piramide” 
van versierde dozen. En overal op 
en tussen en voor de dozen ston-
den knuffels. De meisjes, die de 
dozen en zakken vol met knuf-
fels in ontvangst namen, hadden 
er een prachtige uitstalling van 
gemaakt!

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

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor  
slE redeom njim 

Daar word je vrolijk van!

Vorden is een restaurant met 
een aantrekkelijke kaart rij-
ker. Brasserie Lettink aan de 
Mispelkampdijk 11 in Vorden, 
staat bekend om haar veelzij-
digheid; eten, drinken, high 
tea, feestjes enz..  Ongedwon-
gen en onbeperkt genieten is 
de insteek van deze smaakvol-
le brasserie. Jong en oud kan 
er terecht voor goede en zeer 
betaalbare gerechten, lunch, 
high tea en diverse arrange-
menten voor feestjes.  De nieu-
we kaart is erg veelzijdig en de 
prijzen zullen u verrassen.

Dat ook brasserie Lettink met de 
tijd mee gaat, dat is zeker! Er kan 
via de website heel eenvoudig on-
line een tafel gereserveerd wor-
den, 24/7 reserveren wanneer het 
u uitkomt.  Alle gegevens worden 
direct verwerkt en u krijgt met-
een een bevestiging per email toe-
gestuurd.  
Of u nu kiest voor à la carte of het 
3 gangen maandmenu, alles is 
vers en van goede kwaliteit.
Er wordt voornamelijk samen-
gewerkt met leveranciers uit de 
directe omgeving zoals voor het 
vlees, de groenten, het bier en de 
wijnen. 
Goed om te onthouden is de ver-
jaardagsactie! Bent u binnenkort 
jarig of wilt u een jarige verrassen 
met een etentje? Voor de jarige is 
het hoofdgerecht dan helemaal 
gratis! Het aanbod is geldig in 

de periode van 7 dagen vóór tot 
7 dagen ná de verjaardag en voor 
1 jarige per 4 personen. Zie de 
voorwaarden op de website. Dat 
Brasserie Lettink een maatschap-
pelijk betrokken bedrijf is blijkt 
uit de sponsoring van 2 elftal-
len van voetbalvereniging Vor-
den, sponsoring bij Stevo en ook 
wordt ‘baanzoekers’ organisatie 
‘De Broekriem’ ondersteunt door 
middel van het kosteloos beschik-
baar stellen van de “Gastenkamer” 
en de koffie gratis aan te bieden 
tijdens de workshops van deze or-
ganisatie.
Het is de moeite waard om even 
net buiten Vorden naar de bras-
serie te gaan, bij iedere €20,- die u 
besteed aan lunch of diner krijgt 
u een stempel op de spaarkaart. 
Bij 10 stempels heeft u al een 
GRATIS 3 gangen maandmenu 
verdient! De kerstdagen beloven 
dit jaar anders dan andere jaren te 
worden, er zal een ‘Walking diner 
met Live cooking” georganiseerd 
worden, een dinerbuffet in 4 gan-
gen. Een aantal vleesgerechten 
worden vers bereid waar u zelf bij 
staat. Voor meer informatie of re-
serveren: www.brasserielettink.nl 
Email: info@brasserielettink.nl  u 
bent ook altijd van harte welkom 
om uw wensen onder het genot 
van een kopje koffie te bespre-
ken, hiervoor bent u van harte 
welkom in de brasserie:  Mispel-
kampdijk 11  |  7251 DA Vorden 
|  0575-554001 | 

- Advertorial -

Beleef de nieuwe stijl 
van Brasserie Lettink!

Als u het leuk vind kunt u Brasserie Lettink op facebook volgen voor 
de actuele acties en leuke weetjes. www.facebook.com/BrasserieLettink  



Sinterklaasintocht Vorden
Vordense Ondernemers Vereniging

Sint komt in Vorden 
met de trein!

Sinterklaas komt dit jaar in Vorden aan met de trein. Om 13.15 uur zal de goed-
heiligman met zijn Zwarte Pieten voet op het perron zetten. Daar zal Liesbeth 
Groot Jebbink hem namens alle kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s sa-
men met de Harmonie Vorden een warm onthaal geven. VOV-voorzitter Marcel 
Leferink zal hem officieel welkom heten, waarna Sint alle kinderen een handje 
geeft, terwijl de Pieten pepernoten uitdelen.

Als alle kids Sint een hand hebben gegeven, wordt hij onder begeleiding van de Har-
monie met paard en wagen naar Kulturhus ‘Het Dorpscentrum’  gebracht. Omdat 
het centrum momenteel lastig begaanbaar is, rijdt de goedheiligman rechtstreeks via 
de Burgemeester Galleestraat.

In het kulturhus barst een muzikaal feest lost met medewerking van de Pepernoten-
band. Kinderen tot en met 10 jaar kunnen tot ongeveer 15.30 uur uit hun dak gaan. 
Sint en zijn Pieten zullen deze dag ook nog een bezoek brengen aan de wonnzorgcen-
tra De Zon en GGNet. Ook school De Kraanvogel wordt bezocht. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door de VOV.

Kom naar de slaapkamer van Sinterklaas!
Ben jij ook benieuwd waar Sinterklaas slaapt? En waar al die cadeautjes worden 
ingepakt? Of wil je misschien met Piet op de foto...
Kom gerust een kijkje nemen in de slaapkamer van Sinterklaas in Kulturhus ‘Het 
Dorpscentrum’ in Vorden.
Geopend op woensdag 20 en 27 november van 15.00 tot 16.30 uur.

Extra info
Op 24 november is het koopzondag in Vorden van 12.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 30 
november brengt het Pietenorkest van Sinterklaas aan iedere winkel een bezoek. Op 
3 en 4 december zijn er extra koopavonden tot 20.00 uur. Op 5 december gaan alle 
winkels om 17.00 uur dicht.

Zutphenseweg 3 - Vorden

(0575) 554082

 Helmink maakt het mooier bij u thuis
Klein Brinke

Auto- Rijwiel en Taxibedrijf

Zutphenseweg 85, Vorden

Raadhuisstraat 11 - Vorden - (0575) 55 52 22

Boekhandel Bruna Loga
Raadhuisstraat 22 - Vorden - Tel. 0575-553100

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84

De Echte Bakker
Van Asselt

BRASSERIE 

Mispelkampdijk 11

Vorden

(0575) 554001

Sint-Nicolaasactie van de

Vordense Ondernemers Vereniging

Deelnemer

Kras drie dezelfde afbeeldingen en 

maak kans op een waardebon van 

€ 50,-, € 20,-, € 10,- of € 5,-!

Deze Sint-Nicolaasactie duurt van: 

Maandag 11 november
t/m Zaterdag 7 decemberVizier op Vorden

Sint-Nicolaasactie van de 

Vordense Ondernemers Vereniging

Kras alle drie de vakjes open

en win een prijs bij drie 

dezelfde afbeeldingen.

Vizier op Vorden

Meer dan

1100 extra 

prijzen beschikbaar

gesteld door

meerdere 

ondernemers.

Bij elke € 10,- onvangt u een kraslot.

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

D.J. VLOGMAN
keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-551321



“Wij hebben een stabiele vereniging 
met 65 leden, heeft ook te maken 
met ons relatief jonge bestuur. Al-
lemaal mensen die zich met hart en 
ziel voor de club inzetten”, zo zegt 
voorzitter Gerrit Lenselink. Er wa-
ren dit weekend 205 inzendingen, 

voor het merendeel (circa honderd) 
konijnen. Verder 50 kippen en de 
rest bestond uit duiven, cavia’ s e.d. 
Gerrit Lenselink: “Dat is typisch Ach-
terhoek, in vergelijking met bijvoor-
beeld Twente (kippen) hebben we 
hier altijd meer konijnen”, zo zegt 

Gerrit die verheugd was dat er ook 
dit jaar weer een aantal kinderen met 
hun lievelingsdier naar de show wa-
ren gekomen.
Behalve de shows die de clubs or-
ganiseren, neemt de belangstelling 
voor regionale en landelijke shows 
af. Gerrit Lenselink: “Het afhuren 
van hallen e.d. voor grote shows is 
in deze tijd bijna niet meer te beta-
len. Regionaal zijn er in de regio nog 
shows in Diepenheim, Varsseveld en 
Apeldoorn, terwijl er in Wychen nog 
een provinciale show wordt gehou-
den. De vereniging PKV neemt wel 
regelmatig met ongeveer tien leden 
aan dergelijke shows deel. We scoren 
goed, PKV valt bijna altijd in de prij-
zen. Daar is wel een verklaring voor: 
Wij beschikken over zeer serieuze 
fokkers”, zo zegt Gerrit Lenselink.
Sinds afgelopen weekend beschikt 
PKV over een nieuw logo dat o.a. te 
zien is op de website www.kleindie-
renverereniging.nl . De hoofdereprij-
zen werden uitgereikt door Gerrit 
Lenselink.

47 oftewel 23 % van de ingezonden 
dieren werden bekroond met het pre-
dikaat Fraai.

De kwaliteit was volgens de 6 keur-
meesters uitzonderlijk hoog. Tijdens 
de opening werden vier leden in het 
zonnetje gezet vanwege een jubile-
um: Dit waren Jan Pardijs uit Vorden 
en Jans Bakering uit Ruurlo (25 jaar 
lid).Fabio van Olst is 25 jaar lid van de 
Nederlandse Bond van Duivenliefheb-
bers (N.B.S). Jan ten Broeke uit Baak 
is 25 jaar lid van Kleindieren Liefheb-
bers Nederland (K.L.N) Derk Kuiper 
uit Hengelo is 40 jaar lid van K.L.N.
Voorzitter Gerrit Lenselink reikte 
aan de jubilarissen een plaquette en 
de bondsspeld uit. Tevens werd een 
boeket bloemen overhandigd. Tijdens 
de keurdag hebben 40 kinderen uit 
groep 4 van basisschool ‘t Hoge een 
bezoek gebracht. Vanaf 1995 vindt 
elk jaar de wedstrijd Kind en Dier 
plaats. Dit jaar hebben 14 kinderen 
deel genomen met hun lievelings-
dier kip, konijn, cavia en hamster. 
Zaterdagmiddag vond de eindjure-
ring plaats van de wedstrijd. Het doel 
is om de jeugd te betrekken bij het 
houden van dieren. Op zondag werd 
een verkoopklasse gehouden. Leden 
hebben dieren te koop gezet. Op deze 
manier kon men op een makkelijke 
manier aan dieren komen van een 
bekende en erkende fokker. De ver-
koopklasse bestond uit verschillende 
soorten hoenders, watervogels, dui-
ven, konijnen en cavia’s.
Dit weekend waren de uitslagen als 
volgt:

Hoofdereprijzen:
Mooiste Grote Hoen Welsumer Hoen 
J. Pardijs, Vorden
Dwerghoen Orpington Kriel B.J. van 
Dijke, Lochem
Sierduif Felegyhazer Tuimelaar F. 
van Olst, Vorden
Siervogel Lachduif H.G. Nijhof, Lo-
chem
Konijn Rode Nieuw Zeelander G. 
Lenselink
Cavia Borstelhaar M.D. Zevenhoeken, 
Vorden
Mooiste Konijn jeugd Klein Zilver 
Sven Janssen, Baak
Mooiste Konijn C-klasse Wener blauw 
H. Nijenhuis, Barchem
Mooiste collectie Konijnen 4 dieren: 
G. Lenselink, Vorden

Uitslagen Kind en Dier 2013 
P.K.V.
Cavia´s
1e prijs: Michael Berentsen, Vorden
Hamsters
1e prijs: Merle Hiddink, Vorden
2e prijs: Pamela Berentsen, Vorden, 
Jorn Ruiterkamp, Vorden
Konijnen
1e prijs: Janneke ter Maat, Vorden
2e prijs: Kathlyn Hiddink Sylke Gos-
selink, Hengelo (Gld), Sam Weenk, 
Vorden, Anne Schipper, Vorden, 
Noor Schipper, Vorden, Marte Brei-
mer, Steenderen, Syta Breimer, Steen-
deren.
Hoenders
1e prijs: Kars Breimer, Steenderen
2e prijs: Yse Breimer, Steenderen

Bronckhorsterkleindierenshow

Vorden - In het weekend vrijdag 1 tot en met zondag 3 november 
vond in de Kapel in de Wildenborch de jaarlijkse Bronckhorsterklein-
dierenshow plaats, die werd georganiseerd door de Pluimvee- en Ko-
nijnenvereniging PKV, op dit gebied de enige club in de gemeente 
Bronckhorst. De leden komen niet alleen uit deze gemeente, maar ook 
uit bijvoorbeeld Laren, Lochem, Warnsveld en Ruurlo.

Prijswinnaars Kind en Dier

Jubilarissen: Jan ten Broeke, Derk Kuiper, Jan Pardijs, Fabio van Olst. 
Jans Bakering ontbreekt.

De teksten van solozanger Bert Vis-
sers zijn poëtisch en pakkend, zijn 
donkere , soms rafelige stem past 
daar helemaal bij. Gitarist Tom Bak 
en bassist Jos Caspers speelden ge-

weldig. Drummer Bart Tuinman
deed enkele keren met zijn trompet
bij het publiek ijzingwekkende stiltes
ontstaan.

Bender in Theater Onder 
de Molen

Vorden - Ze kwamen uit de buurt van Haarlem om in Theater On-
der de Molen een geweldige voorstelling te geven. Niet iedereen was
verrast door de muzikaliteit en de finesse van deze groep, sommige
bezoekers hadden al zeer goede herinneringen aan het optreden van
Bender, deze zomer bij ‘Live at the Brons’, waaronder geluidsman Ru-
ben Boerstoel.

Phylicia Gilijamse (Den Haag, 1986) 
en Maryvonne Wellen (Wormer 1985) 
exposeren onder de titel The time is 
now nieuwe sieraadontwerpen.  Zij 
markeren hiermee de afsluiting van 
een succesvolle en inspirerende stu-
dietijd en de start van een zelfstan-
dige carrière als ontwerper. 

In 2003 leerden zij elkaar kennen 
aan de Vakschool voor goud- en zil-
versmeden in Schoonhoven. Vervol-
gens deden beide hun Bachelor for 
Applied Arts and Design aan de Uni-
versity for applied Sciences  in Düs-
seldorf.  Maryvonne behaalde dit jaar 
haar Master Applied Arts and Design 
in Düsseldorf en Phylicia  haar Mas-

ter of Arts aan het Royal College of 
Arts in Londen.
Op dit moment woont en werkt Phy-
licia Gilijamse in Kopenhagen en
Maryvonne Wellen  in Düsseldorf.
De ontwerpers hechten aan hun ja-
renlange vriendschap en inspireren
en bevragen elkaar over hun werk.
Beide maken bij het ontwerpen van
sieraden gebruik van geavanceerde 
technieken en moderne materialen
maar hebben een zeer verschillende
wijze van conceptontwikkeling en 
een heel eigen visie en vormentaal.
Op zaterdag 16 november opent 
Herman Hermsen,  ontwerper en do-
cent aan de UAS Düsseldorf de Time
is now in aanwezigheid van beide
ontwerpers. Galerie Agnes Raben,
Nieuwstad 20 in Vorden is open van
vrijdag t/m maandag van 11 – 17 uur.
Zie ook  www.galeries.nl/agnesraben

The time is now! 

Betekenisvolle sieraden van
twee jonge ontwerpers
Vorden - Expositie van 16 novem-
ber 2013 t/m 12 januari 2014 in 
Galerie Agnes Raben.

Abraham Bert Sloot

Vorden - Dat men bij het plaatsen van een”Abraham”steeds creatiever
wordt, blijkt wel uit de vele bouwwerken die men afgelopen weekend
plaatste aan de Vordenseweg in Vorden ter gelegenheid van de 50 ja-
rige verjaardag van Bert Sloot.

De opbrengst in Vorden is € 1.939,89. Gevers en collectanten: Bedankt!

Opbrengst Diabetes Fonds
Vorden - Van 27 oktober tot en met 2 november is de landelijke col-
lecte voor diabetes gehouden. Zo kan het Diabetes Fonds onderzoek
blijven doen naar de genezing van diabetes.

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



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

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

Centraal gelegen in het kleinste stad-
je van Nederland (150 inwoners) tref-
fen we één van de oudste en mooiste 
stadsboerderijen van Nederland aan. 
Hierin is gevestigd Hotel Restaurant 
Herberg de Gouden Leeuw. Het pand, 
oorspronkelijk bestaande uit 3 pan-
den, is gelegen tegenover de Slotka-
pel uit 1345.
Hotel-Restaurant Herberg de Gouden 
Leeuw is in alle opzichten een histo-
rische locatie waar u zich terugwaant 
in lang vervlogen tijden. Hier vindt u 
gemoedelijkheid en rust, die in ons 
jachtige bestaan steeds moeilijker te 
vinden is. De voormalige burgemees-
terswoning uit 1575, de stadsboerde-
rij uit 1650 en de rosmolen uit 1750 
vormen tezamen de huidige Herberg. 
In de ‘Gelagkamer’ en de ‘Heerenka-
mer’ vindt u nog de originele tegel-
tableau haarden uit de 17e eeuw, 
alsook de oude eikenhouten vloeren 
en balkenplafonds. Dé ambiance voor 
uw kop koffie, (zaken)lunch of diner. 

De ‘Deel ‘ is de ideale omgeving voor 
uw (huwelijks)feest, vergadering of 
presentatie. 
In ons intieme a la carte restaurant 
verwennen wij u graag met traditi-
oneel tot eigentijdse gerechten, pas-
send bij het seizoen. Alle gerechten 
worden bereid met verse ingrediën-
ten en er wordt veel gebruik gemaakt 
van streekproducten. Een goede prijs/
kwaliteitverhouding is een belangrijk 
uitgangspunt. Voor 29,50 euro geniet 
de gast van een driegangenmenu, 
waarbij een keuze gemaakt kan wor-
den uit diverse voor- hoofd en nage-
rechten. Daarnaast worden er met 
zorg samengestelde verrassingsme-
nu’s geserveerd. Uw keuze maakt u 
onder het genot van een aperitief bij 
het knappende houtvuur, de avond is 
immers aan u! 
Drie jaar na de succesvolle doorstart 
volgde de eerste uitbreiding met een 
nieuwe luxe bruidssuite, 2 hotelka-
mers en 2 grote appartementen. Ook 

de Deel kreeg een facelift en nieu-
we toiletgroepen. In 2008 werd de 
Bed&Breakfast Huis de Vier Linden 
aan de overzijde van de straat over-
genomen. De 5 kamers met een bed-
stede kregen een facelift en werden 
geïntegreerd in het bestaande bedrijf. 
In 2011 kreeg restaurant ’t Pietshuus 
een totale metamorfose, het kreeg 
een moderne look, maar de histori-
sche elementen werden behouden. 
Op de bovenliggende zolder werden 
3 nieuw hotelkamers met modern 
comfort gecreëerd.
Herberg de Gouden Leeuw heeft de 
crisis goed doorstaan, en wij zien de 
toekomst dan ook met vertrouwen 
tegemoet.
Om ons 10 jarig bestaan te vieren 
hebben wij onderstaande aanbiedin-
gen; van zondag t/m donderdag eet 
iedere 2e gast voor half geld wanneer 
hij 3 of meer gangen diner.
Op vrijdag en zaterdag krijgt iedere 
gast het dessert kado bij een 3 of 

meer gangen diner. Van zondag t/m 
donderdag kunt u overnachten en 
genieten van een 3 gangen diner voor 
59,00 euro per persoon.
Op vrijdag 15 november is er in sa-
menwerking met Eva María Valer 
Melchor van Vinos y más een wijn-
proeverij met wijnen uit de Spaanse 
Rioja. Deze proeverij begint om 16.00 
uur en de toegang is gratis en wordt 
gehouden op onze Deel.

Wanneer u na afloop wilt dineren 
hebben wij een speciaal 3 gangen sur-
prise menu voor u samengesteld voor
29,50 euro per persoon. Reserveren is
gewenst.

Voor de kerstdagen hebben wij een 
uitgebreid programma, welke u kunt
bekijken op onze website, en natuur-
lijk zijn de reserveringen ook reeds 
welkom.

- Advertorial -

Tienjarig bestaan Herberg
de Gouden Leeuw Bronkhorst
Bronkhorst - Deze maand is het alweer 10 jaar geleden dat Ruud van Bussel Herberg de Gouden Leeuw in 
Bronkhorst overnam. Na een bedrijfssluiting van drie maanden werd er een frisse herstart gemaakt en 
ging de leeuw weer brullen in historische stadje.

Daar word je vrolijk van!

Je wilt graag een mooie kerstkaart 
sturen, maar het ontbreekt nog aan 
een goed idee. Happycards.nl heeft 
speciaal voor jou prachtige 
kerstkaarten ontworpen. Een extra 
warm tintje: als je de actiecode 
hxm13 invult, dan ontvang je 
tussen 16 en 30 november 
15% korting op je kerstkaarten.

15%

Kerstkaarten

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

b l o e m e n b o e r d e r i j

We heten u van harte welkom op onze 

kerstshow

 15 nov | 10u - 18u
 16 nov | 10u - 16u
 17 nov | 10u - 16u
om onder het genot van een kopje koffie 

of thee met oliebollen ideeën op te doen 

voor de gezellige decembermaand.

 - Verloting van 10 kerstlessen (incl.  

              materiaal)

 - Volop kerstbomen, vers van eigen    

              land

November 

aanbieding:

 Alle aanwezige vaste plan-

ten en heesters (achter de 

kas) : 

3 halen = 2 betalen 

(goedkoopste gratis)

Wegens steeds toenemende werkzaamheden  zijn wij per direct op zoek naar:

- Vakbekwaam hovenier
- BBL student hoveniersopleiding niveau 3 of 4

voor de aanleg van nieuwe tuinen en het 
onderhoud aan bestaande tuinen.

Voor nadere informatie en 
sollicitaties kunt u contact 
opnemen met  
Johnny Dijkman. 
Tel. 06-51935827

Rijksstraatweg 189, 7391 MN Twello. Tel. 06-51935827

Hoveniersbedrijf Isidorushoeve

www.hoveniersbedrijfisidorushoeve.nl
isidorushoeve@gmail.com

RAALTE

VORDEN

T
W
E
L
L
O

BUURTZORG
        HENGELO

zoekt enthousiaste
(wijk)verpleegkundigen en
(wijk) ziekenverzorgenden

Buurtzorg levert verpleging en 
verzorging thuis met kleine, 
zelfsturende teams bestaande 
uit verpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden.

Je bent ondernemend, ziet en zoekt 
kansen?

06 - 22993886 of 0900 - 6906906

GRAAFSCHAPHAL DOETINCHEM
30-11 & 1-12  Sinterklaas Spektakel
Groot kinderfeest mèt cadeau markt

8-12   Kleding & Vlooienmarkt

Voor beide markten: STANDHOUDERS GEVRAAGD
Tel. nr. 06-51614000 www.graafschaphal.nl

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

Pindakaashuis

Nu met gratis pot 
GroenRĳ k Vogelpindakaas

samen

5,99

Winterfair op 23 en 
24 november!

wk 46. Geldig van 14-11 t/m 20-11. OP=OP

GroenRĳ k 
Vogelpindakaas 
t.w.v. 2,49

GRATIS!
Bij aankoop van dit 
Pindakaashuis

Zaterdag

16 november

PRINSENBAL 2014
Look-Alike Party

Aanvang:

20.30 uur



Vordenaar Kees Koolen heeft zijn 
quad ingeruild voor een Ginaf truck 
en zal samen met ex MotoGP coureur 
Jurgen v.d. Goorbergh en Gijs van 
Uden een gooi doen naar een goed re-
sultaat in het truckklassement. Kool-
en reed de Dakar eerder al op de mo-
tor (2009), met een buggy (2010, 2011 
en 2012) en afgelopen januari op een 
quad. Dit jaar heeft hij gekozen voor 
de truck . Hiermee heeft hij alle disci-
plines in Dakar gereden, wat toch wel 
een unieke prestatie genoemd mag 

worden.Koolen gaat goed voorbereid 
richting Dakar in januari want hij 
testte met de truck al tijdens de Silk 
Way rally in Rusland. Drie weken ge-
leden won hij een etappe en werd hij 
tweede in het eindklassement bij de 
Oilybia Rally in Marokko.

Voor van den Goorbergh was het navi-
geren op de truck even wennen, maar 
tijdens de rally in Marokko kwam hij 
steeds meer in zijn ritme en samen 
met monteur Gijs van Uden zal hij 

Koolen door de lastige etappes van de 
Dakar Rally loodsen. De doelstelling 
van Koolen is zoals altijd de Dakar 
uitrijden. De monteurs van het team 
zijn grotendeels afkomstig uit de ge-
meente Bronckhorst.Het Vordense 
team dat onder leiding staat van Ger-
ben Vruggink zal ook aan de start 
verschijnen met een buggy en een 
tweetal quads. Tim Coronel zal voor 
het team uitkomen in de buggy. Hij 
zal bijgestaan worden door de Vor-
dense monteur van het team, Niels 
Beck. Sebastian Husseini, afkomstig 
uit Dubai, gaat voor de winst met een 
quad. Husseini heeft overigens een 
Nederlandse moeder en komt ook 
nog regelmatig in Nederland.

Mohammed Abu Issa is de tweede 
rijder bij het Vordense quad team. 
Abu Issa is afkomstig uit Quatar en 
is een talentvolle rijder . Zijn doel 
voor de aankomende Dakar Rally is 
voorin mee te rijden en waar moge-
lijk een podium plaats bemachtigen. 
Met Robert van Pelt is er ook nog een 
motorrijder toegevoegd die uitkomt 
voor het Maxxis Super B Team. Vo-
rig jaar was van Pelt met zijn 19 jaar 
de jongste rijder die ooit heeft mee-
gedaan aan de Dakar Rally. Hij gaat 
niet voor de hoofdprijzen maar wil 
ervaring opdoen en zo hoog mogelijk 
eindigen in zijn klasse. Na de presen-
tatie vertrok het team naar Valkens-
waard waar afgelopen zondag de RTL 
GP Dakar Pre proloog werd gereden. 
Daar kon het publiek genieten van 
niet alleen de Maxxis Dakar Team by 
Super B rijders maar ook van alle an-
dere Nederlandse deelnemers die aan 
de rally meedoen. De Dakar rally is 
begin januari in Zuid Amerika.

Een team met Vordenaren

Maxxis Dakar Team by Super B 
 presenteert plannen Dakar 2014

Vorden - Afgelopen vrijdag werd op de druk bezochte persconferentie 
in Huizen bij Coronel Adventure een presentatie gegeven van het uit 
Vorden afkomstige Maxxis Dakar Team by Super B. De nieuwe team sa-
menstelling voor 2014 zal bestaan uit : Kees Koolen, Jurgen v.d. Goor-
bergh, Gijs van Uden, Sebastian Husseini, Mohammed Abu Issa, Tim 
Coronel en Robert van Pelt.

Super B Team met veel Vordenaren foto Henk Teerink

Een dag eerder, zaterdag 9 november 
was in Eibergen de GOW-competitie 
voor veldrijden. De organisatie was 
dit keer in handen van de Stofwolk 

uit Eibergen. Er was een mooi par-
cours uitgezet vanaf sportpark Bijen-
kamp. De vele regen van de afgelopen 
tijd maakte dat er veel modder was, 

iets waar echte veldrijders van hou-
den.Er werd in ruim tien categorieen 
gestreden om de punten. Van RTV 
Vierakker-Wichmond haalden twee 
renners een top 10 notering. 

Bij de Masters 40+ werd Peter Mak-
kink 5e. Erik de Greef werd in deze 
categorie 12e en Eddy Heuvelink 19e. 
In de categorie Masters 50+ werd Erik 
Bouwmeester 5e. Dus weer punten 
verdiend voor het eindklassement.

Thijs van Amerongen rijdt goede 
 wedstrijd
Vorden - Zondag 10 november werd de derde manche verreden in de 
super-prestige wedstrijd van dit seizoen op het parcours van Hamme-
Zogge. De eerste twee wedstrijden werden gewonnen door Sven Nijs, 
de derde werd gewonnen door Niels Albert. Het was een loodzwaar 
parcours en hij kwam solo over de finish.Thijs van Amerongen, rij-
dend voor AA Drinks en RTV Vierakker –Wichmond kwam als tiende 
over de finish.

Middenvelder Kim Heuvelink wist 
deze bal in het doel te plaatsen: 0-1. 
Na dit doelpunt begon Activia wat 
meer druk te zetten. Keepster Lianne 
ten Have verrichtte goed werk, door 
verscheidene lange ballen weg te 
werken.  In de 26ste minuut maakte 
Kim Heuvelink een mooie actie en 
speelde ze de bal in de voeten van 
Els Berenpas. Zij kon de bal langs de 
keeper in het doel schieten. Dit doel-
punt werd helaas afgekeurd door de 
scheidsrechter vanwege buitenspel. 
Zowel Ratti als Activia probeerden 
aanvallen op te zetten om het vol-
gende doelpunt te gaan maken. In de 
33ste  minuut kreeg de linksbuiten 
van Activia de bal. Zij liep door tot 
aan het doel en schoot de bal erin: 
1-1. Tot aan de rust probeerde Ratti 
om de gelijke stand om te zetten in 
een voorsprong, maar de stand bleef 
gelijk tot aan de rust.

Na de rust begon Activia net wat ac-
tiever aan de wedstrijd. In de 49ste 
minuut kon een speelster van Activia 
vrijlopen, en door samen te spelen, 
wisten zij het doelgebied te bereiken 
en te scoren: 2-1. Daarna pakte Ratti 
haar eigen spel weer op. Kim Heuve-
link probeerde over de keepster heen 

te schieten, toen zij ver uit het doel
stond, maar ze kon de bal nog net
vastpakken. Roos Grube en Marieke
Tuinman speelden goed samen en
creëerden de volgende kans, maar de
bal kwam niet in het net terecht. In
de 55ste minuut gaf Esther Menkveld
een voorzet aan Els Berenpas en zij
wist de bal in de rechterhoek te plaat-
sen: 2-2. 
Na dit doelpunt begon Activia wat
meer inzet te tonen. De achterhoede
van Ratti kon diverse kansen uitscha-
kelen. In de 64ste minuut was de
rechtsbuiten van Activia net wat snel-
ler en plaatste ze de bal rechtsonder
in de hoek: 3-2. Nu was het de beurt
aan Ratti om meer druk te zetten. Er
werden weer diverse aanvallen opge-
zet, maar het was Activia die in de 
77ste wist te scoren. De linksbuiten
was de verdediging net te snel af: 4-2.
Voor Activia was de wedstrijd eigen-
lijk al gespeeld. Ze probeerden tijd 
te rekken. Veel van hun speelsters
waren op: er moesten veel blessures
verzorgd worden. Ratti zette alles op
alles om toch het doelgebied van Ac-
tivia te bereiken. In de 90ste nam Els
Berenpas de bal mee en was ze een
aantal spelers te slim af. Ze schoot
vanaf links op doel, maar de bal
kwam helaas op de punt van de lat te-
recht. Meteen daarna probeerde Kim
Heuvelink weer over de keeper heen
te schieten en dit keer resulteerde dit
in een doelpunt: 4-3. Ratti voelde dat
de gelijkmaker eraan zat te komen.
Maar helaas werd de blessuretijd niet
volledig opgenomen en moest Ratti
naar huis terugkeren zonder punten.
Aankomende week spelen de Ratti 
Dames thuis tegen het eerste team
van Wolfersveen.

Activia vr 1 – Ratti vr 1R

Ratti pakt geen punten in Twello
Kranenburg - Op zondag 10 no-
vember namen de Ratti Dames 
het op tegen het eerste team van 
Activia in Twello. Vanaf de eerste 
minuut zette Ratti druk en wer-
den er diverse aanvallen gecre-
eerd. In de tiende minuut werd 
linksbuiten Els Berenpas naar de 
grond geduwd en kreeg Ratti een 
vrije trap op ongeveer 20 meter 
afstand, midden voor het doel.

De Vordense dames begonnen matig 
aan de wedstrijd. Ze keken al snel 
tegen een achterstand aan van zo’n 
vijf punten. Er moest wat gebeuren. 
Door te vechten als team kwamen de 
dames van Dash weer wat terug in de 
set. Helaas bleek dit niet genoeg en 
ging de set verloren met 21-25.
De Rood-Zwarten begonnen gedre-
ven aan de tweede set. Dit wierp 
zijn vruchten af. Het scorebord liet 
zien dat de teams behoorlijk aan el-
kaar gewaagd waren. Wel hadden 
de Vordenaren in deze set steeds een 
voorsprong van één of twee punten. 

Halverwege de set ontstond er een 
discutabele situatie. De scheidsrech-
ter besloot in het voordeel van Dash 
te fluiten en dat werd niet goed ont-
vangen door de dames van WSV. Dit 
resulteerde in een gele kaart voor de 
spelverdeelster van Warnsveld. De 
Vordense dames werden door dit mo-
ment extra gedreven. Zo blokkeerde 
Lian Leunk (kleinste speelster van 
Dash) in haar eentje nog de buiten-
aanvalster van WSV af. Ondanks de 
vechtlust en het goede spel van de 
Vordenaren waren het toch de mei-
den uit Warnsveld die er uiteinde-
lijk met de setwinst vandoor gingen. 
Eindstand in deze set was 28-30.
Na het nipte verlies van de tweede set 
moest het in de derde set dan echt ge-
beuren. De dames van Dash wilden er 
alles aan doen op punten te pakken 
van de huidige koploper. Zo haalden 
Libero Mandy Nijbroek en passerlo-
per Kimly Besselink iedere bal van de 

vloer. Aan het net stond een sterke 
Vordense blokkering en aanvallend 
wisten de dames de bal aan de zijde 
van Warnsveld op de grond te krij-
gen. Deze set ging verdient, met een 
setstand van 27-25, naar de Rood-
Zwarten. 
Helaas konden de Vordense dames 
het hoge niveau van de derde set niet 
vast houden. Er werd tam gespeeld 
en de dames keken al snel tegen een 
enorme achterstand aan. De meiden 
proberen aan het eind van de set nog 
wat terug te doen, maar de achter-
stand was te groot. De laatste set ging 
verloren met 13-25.
Sinds lange tijd hebben de dames van 
Dash weer een thuiswedstrijd ver-
loren. Met 3-1 was het Warnsveldse 
team een maatje te groot. Volgende 
week spelen de Rood-Zwarten om 
18.00u tegen DeVolCo’88 in Deven-
ter. Ze hopen hier wederom een 
mooie wedstrijd neer te zetten.

Dash dames 1 speelt streekderby tegen 
WSV
Vorden -  Afgelopen zaterdag 
stond de derby tussen de meiden 
van Dash en WSV uit Warnsveld 
op het menu. De Vordense dames 
ontvingen in sporthal ’t Jebbink 
de koploper van de tweede di-
visie. Op papier dus een pittige 
wedstrijd voor de Rood-Zwarten.

UITSLAGEN FLASH VORDEN
Rianto 3 - Flash Vorden 3: 0-8
Flash Vorden 3 – Hengelose Badmintonclub 2 :  6-2
Flash Vorden jeugd 1 – Spees Sjuttel jeugd 2:  8-0

B a d m i n t o n

Dit seizoen hebben we ook nieuwe 
tenue’s  en tassen mogen ontvan-
gen van onze nieuwe sponsoren. Dit 
zijn Eetcafe / cafetaria DOK ( De Olde 
Kriet) in Wichmond, en bouwbedrijf 
Edwin van Zuilekom. Op 16 oktober 
hebben we de nieuwe tenue’s en tas-
sen in ontvangst mogen nemen. Dit 
was voor de belangrijke wedstrijd, 

we moesten tegen de koploper in de
competitie.
Deze werd met 2-1 verslagen, dit was
een spannende en sportieve strijd. 
We hopen dit seizoen op meer van 
zulke wedstrijden met natuurlijk zo-
veel mogelijk overwinningen, aan het
de uitstraling zal het dit seizoen niet
meer liggen.

Sociï heren 1 speelt in de 
hoogste klasse

Wichmond - Na de promotie van afgelopen jaar speelt Sociï heren 1 nu
in de hoogste recreanten klasse. De competitie is inmiddels begonnen
en we kunnen onze draai goed vinden in de competitie, we staan in
”het linker rijtje”.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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In de wintermaanden ontvangen de 
jonkheren van de Leemkoele, t Bruil 
en van het Feltsigt de gasten voor dit 
nieuwe evenement. Deze avond ont-
vangt jonkheer van ‘t Bruil de gasten 
in de sfeervol ingerichte wijnschuur. 
Onder het genot van een lekkere kop 
koffie en cake en vertelt hij zijn ver-
haal.
“Welkom op onze fantasieavond. We 
gaan straks een kleine wandeling 
maken door ons leven. Dan kom je 
van alles tegen,” aldus de jonkheer. 
Hij vertelde de geschiedenis vanaf 
het jaar 892 toen Ludgerus langstrok, 
over Bekkenveld en Hengel met hun 
oude kastelen, kerken en gebouwen. 
“Al die wilde verhalen hebben zich 
afgespeeld hier op Bekveld. Jullie 
krijgen straks een rondleiding door 
de eigen fantasie, want al die wilde 
fantasieverhalen moet je zelf aan el-
kaar knopen.”

Zonder verdere uitleg stapten de gas-
ten in kleine groepjes het duister in, 
paraplu’s mee, laarzen aan. De regen 
deerde niet, dat gaf een extra dimen-
sie aan de avond. De engel van het 
licht had één olielamp per groep be-
schikbaar en wees de weg. “Laat uw 
fantasie gaan,” vertelde ze erbij. De 
paden zoekend, modderig en glibbe-
rig, langs akkers en water en tussen 
bomen door, kwamen zij langs aller-
lei fantasierijk verlichte objecten en 
verschijnselen. Natuurlijk giste ieder-

een zijn eigen verhaal van wat het 
zou betekenen. En ja, dat is nu net 
de bedoeling van deze fantasietocht. 
Als dan bijna de kou de wandelaars in 
de weg zit, is er een vuurtje met een 
drankje waar iedereen lekker warm 
van wordt. Eenmaal weer terug in de 
schuur, kwamen de verhalen los on-
der het genot van een hapje en een 

drankje. Dit kan worden uitgebreid 
met onder andere warm/ koud buffet 
en/of live artiest/act.

Wie nieuwsgierig is geworden en 
meer informatie wil, kan mai-
len naar Kinderboerderij Feltsigt,  
info@feltsigt.nl of Wijnboerderij  
’t Bruil, mart.harmsen@planet.nl.

Nieuw evenement in Bekveld

Fantasietocht in ’t tweeduuster
Bekveld - Martin Harmsenvan 
Wijnboerderij ’t Bruil, Albert 
Janssen van Kinderboerderij 
Feltsigt en veehouderFrans Hil-
derinkhebben de handen ineen 
geslagen en bieden een Fantasie-
tocht in ‘t tweeduuster. Groepen 
bezoekers gaan laat op de avond 
een wandeling maken rond de er-
ven. Want ja, het is al ruim don-
ker als de gasten op pad gaan.

Fantasietocht: Jonkheer van ‘t Bruil vertelt, waarna de engel het licht brengt en de weg 
wijst.

Om 10.00 uur startte de E1 tegen 
Huissen HV E2. Het was voor beide 
partijen een goede wedstrijd al zaten 
bij Huissen een aantal technische 
spelers die de wedstrijd naar hun 
hand konden zetten. Toch maakte 
het thuisteam de meeste punten, uit-
slag 10-7.
In de wedstrijd van de E2 moest het 
Quintusteam de meerdere in de te-
genstander UGHV E1 uit Ulft accep-
teren. Er werd goed gewerkt, door-
gegaan en goed ingezet en dat was 
ook de verdienste dat Hengelo enorm 
vaak gescoord heeft. Uitslag 11-22.
Quintus D1 speelde hun wedstrijd 
tegen HV Angeren/Wifi4All D2 uit 
Gendt. Na een sportieve wedstrijd 
bleek Angeren sterker, uitslag 7-11.
De meisjes C1 van Quintus ontmoet-
ten Reflex DC1. Het Hengelose team 
zat goed in de wedstrijd tegen de Var-
ssevelders en eindigde met een ruime 
winst. Uitslag 20-4.
De jongens HC1 keken de hele wed-
strijd tegen De Gazellen uit Doetin-
chem tegen een achterstand aan, 
maar wisten door de hoofden koel 
en het eigen spel vast te houden uit-
eindelijk de aansluiting te krijgen. 
Spanning tot op de laatste seconde 
en uiteindelijk toch een gelijkspel 
afdwingen is echt een superprestatie 
van coach Benno Dolfijn en zijn spe-
lers. Uitslag 18-18.
Ook de Dames Senioren 1 moesten 

in de hele wedstrijd tegen Reflex DS2
uit Varsseveld tegen een achterstand
aankijken. Door goed verdedigings-
werk en vooral alle kansen in de aan-
val te benutten werd uiteindelijk ver-
diend de wedstrijd gewonnen. Door 
een tandje bij in de tweede helft met
goed loopwerk van het hele team in
de aanval wisten zij op het juiste mo-
ment door te zetten wat resulteerde
in één goal meer dan de tegenstander
Reflex. Uitslag 14-13.
Zowel de Quintus Heren 1 als 2 speel-
den goed. Beide teams waren veruit
sterker dan de tegenstander. Heren 2
ontmoette Apollo ‘70 HS2 uit Wehl
en de wedstrijd eindigde in een ruime
winst voor Hengelo: 26-15. Heren 1 
sloot de wedstrijddag met winst af te-
gen Erica ‘76 HS2 uit Dieren. Uitslag
14-9.
Wel was er voor de scheidsrechters
genoeg te doen beide wedstrijden in
goede banen te leiden. Ondanks het 
betere spel van Quintus is een com-
pliment aan beide scheidsrechters
op hun plaats. Heren scheidsrech-
ters: Marcel Kok en Gerard Reulink
bedankt voor het leiden van deze ge-
weldige wedstrijden handbal!
Programma 17 november: Duiven 
HC1-Quintus HC1 10.30 uur, Trio-
minos Endesprong Duiven; Brum-
men DS1-Quintus DS1 10.45 uur,
Theothorne Dieren; Pacelli/Wessels
Keukens E2-Quintus E2 11.00 uur,
Sourcy Center Zieuwent; ESCA-Hand-
bal HS2-Quintus HS2 12.10 uur, Val-
kenhuizen Arnhem; Pacelli/Wessels 
Keukens DC2-Quintus DC1 12.40 uur,
Sourcy Center Zieuwent; HV Angeren
E1-Quintus E1 14.15 uur, Walburgen
Gendt; Gazellen, de D2-Quintus D1
17.15 uur, De Bongerd Doetinchem.

SV Quintus sterk in thuis-
wedstrijden
Hengelo - Op zondag 10 november 
was het weer een handbalspek-
takel voor SV Quintus in Sport-
hal De Kamp. De meeste punten 
werden in huis gehouden, waar-
bij Dames 1 en Jongens HC 1 de 
kroon spanden qua spanning.

Hengelo - Uitslag SV Quintus van 
10 november:Quintus HS1-Erica ‘76 
HS2: 14-9;
Quintus HS2-Apollo ‘70 HS2: 26-15;
Quintus DS1-Reflex DS2: 14-13 ;

Quintus HC1-de Gazellen HC1: 18-18;
Quintus DC1-Reflex DC1: 20-4;
Quintus D1-HV Angeren D2: 7-11;
Quintus E1 - Huissen HV E2: 10-7;
Quintus E2-UGHV E1: 11-22.

H A N D B A L

Uitslagen 31 oktober in de A-lijn: 1. 
Hennie van Druten & Gonnie Hulle-
man 61,67%; 2. Inge & Reint Pellen-
berg 54,58%; 3. Erica Schut & Marijke 
Hilderink 52,92%; 
B-lijn 1. Leni Meyerink & Diny Hoft-
ijzer 64,58%; 2. Jan Veenhuis & Joop 
Rutten 63,19%; 3. Karen Notten & 
Joop te Veldhuis 56,94%;
 C-lijn 1. Paulien Gasseling & Mini 
Peters-Sueters 60,42%; 2. Hermien 
Koenders & Mies van Zadelhoff 
58,33%; 3. Jos Jehee & Theo Geurts 
57,08%.

Uitslagen 6 november in de A-lijn: 1. 
Diny Mijnen & Herman Stapelbroek 
58,33 %; 2. Erica Schut & Marijke Hil-
derink 55,69%; 3. Gerrit Oldenhave & 
Bert Deunk 54,03%. 

B-lijn 1. Will Snelder & Wim Schipper
63,33&; 2. Jenny & Wim van Wan-
rooij 59,58%; 3. Karen Notten & Joop
te Veldhuis 57,08%. 
C-lijn 1. Ans Knaake & Leida Penne-
kamp 68,23%; 2. Annie Hartman & 
Hen Rombouts 56,88%; 3. Irene Lich-
tenberg & Theo Schoenaker 56,25%.
Donderavond 14 november spelen we
onze Feestdrive. In september, was
het twintig jaar geleden dat de B.O.B,
voorloper van Bridgeclub Bronkhorst,
zich heeft aangemeld bij de NBB. Re-
den voor een feestje! 
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. Tot ziens!

B r i d g e n  i n  T o l d i j k

Naast de diverse aanbiedingen die 
Arendsen Installatie en de Ak-Zie 
Meubelhal voor hun klanten hadden, 
was er ook de mogelijkheid om mee 
te dingen naar een prijs! Dit maal is 
er door beide firma’s een “rondvlucht 
boven de woonplaats” verloot onder 
de klanten. De winnaars die uit de 
bus zijn gekomen zijn: Gewonnen bij 

Installatiebedrijf Arendsen de heer 
en mevrouw Bomer uit Hengelo Gld. 
en bij de Ak-Zie Meubelhal Onstenk 
familie Ligterink uit Ruurlo. 

Zij ontvingen een cheque voor de 
rondvlucht en een mooie bos bloe-
men uit handen van Richard Arend-
sen en Ron Onstenk.

- Advertorial -

Energie bespaardagen en Ak-Zie 
Dagen weer een succes!
Hengelo - Op 18 en 19 oktober 
jl. waren weer de “Energie Be-
spaardagen” bij Arendsen Instal-
latie en de “Ak-Zie Dagen” bij de 
Ak-Zie Meubelhal in Hengelo. Al 
voor de derde keer organiseerden 
Arendsen en Onstenk deze deels 
gezamenlijke actie en ook dit 
maal waren beiden tevreden over 
het resultaat!

De gelukkige winnaars dhr. en mevr. Bomer uit Hengelo hebben de cheque en een mooie 
bos bloemen ontvangen uit handen van Richard Arendsen

De gelukkige winnaars dhr. en mevr. Lig-
terink uit Ruurlo hebben de cheque en een 
mooie bos bloemen ontvangen uit handen 
van Ron Onstenk

Sportcentrum AeroFitt hoopt hier-
mee zoveel (nieuw) speelgoed te ont-
vangen, dat de kinderen met sinter-
klaas niet alleen een voedselpakket 
in ontvangst mogen nemen, maar 
ook een leuk cadeau! Het team van 
AeroFitt is erg enthousiast over dit 
initiatief en heeft zelf al een steentje/
speelgoed bijgedragen.

Mensen die ook (nieuw) speelgoed 
willen brengen, kunnen dit in de pe-
riode van 11 tot en met 22 november
afgeven bij de receptie van een Aero-
Fitt-vestiging.
De AeroFitt-piet staat klaar om het 
speelgoed te ruilen tegen een waar-
debon die te besteden is bij sportcen-
trum AeroFitt. Niet-leden ontvangen
voor elk stuk speelgoed één week
gratis sporten en leden van AeroFitt
kunnen een keuze maken uit een
waardebon naar keuze. Sportcen-
trum AeroFitt hoopt op een gewel-
dige inbreng!

Inzamelingsacties bij AeroFitt Hengelo en Zelhem

Speelgoed voor de 
voedselbanken in de regio
Hengelo - Bij de vestigingen Hen-
gelo en Zelhem van sportcentrum 
AeroFitt worden inzamelingsac-
ties gehouden van speelgoed voor 
de voedselbanken in de regio.

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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De gemeente zet vrijwilligers die 
zich onderscheiden door hun activi-
teiten in Bronckhorst in het zonnetje 
met de verkiezing van ‘Vrijwilliger 
van het jaar’. Kent u een persoon of 
een groep waarvan u vindt dat zij de 
titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ verdie-
nen? Meld deze vrijwilliger dan 
 digitaal aan via de website 
www.bronckhorst.nl! Aanmelden 
kan tot 1 december a.s.

Drie genomineerden

a.s. in het gemeentehuis plaats-
vindt. Een commissie beoordeelt 
de aanmeldingen en selecteert 

tiviteiten en het aantal keren dat 
iemand is aangemeld. 

Prijs van € 250,-

daarnaast ook een geldbedrag van 

willigersgroep gaat dan ontvangt 

een oorkonde en € 50,-. 

Groot belang vrijwilligerswerk

ligers. 
Voorwaarden voor nominatie

gers voor de titel:

professionele organi saties of reli-

steuning. 

gemeenten die in Bronckhorst 

worden

king, maar de overkoepelende 

politiek komt niet in aanmerking 

ereburgerschap hebben ontvan-
gen, kunnen niet meedingen naar 
de titel

Vragen?

naar info@bronckhorst.nl of bellen 
met de gemeente, tel. (0575) 75 02 50.

Vrijwilliger van vorig jaar

Carel Kuipers. Carel Kuipers was 

voor de club en daarom is Carel 

Jaar 2012.

Oproep voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2013’
Meld uw vrijwilliger aan voor de eretitel!

het beheer en onderhoud van ne-
gentien rotondes in Bronckhorst 

besparen we kosten en garanderen 
we dat de rotondeplantsoenen in 

stendig Bronckhorst. Het gaat om 
het onderhoud van het openbaar 

Afgesproken is dat als 

met ons wordt over-
legd.” Om het  onderhoud 

uitingen willen plaatsen 
in de rotondeplantsoe-

ten, tuincentra, 

opgesteld. Onder meer 
qua aantal borden op 
een rotonde en de groot-
te ervan, waardoor de 

reclame op de rotondes niet gaat 

maakt van een rotonde. Ook als een 
rotonde niet gesponsord wordt, is 

gemaakt over het onderhoud van 
de rotondes. Bent u ondernemer en 
geïnteresseerd om reclame te 
plaatsen op een rotonde in Bronck-
horst, dan kunt u contact opnemen 

www.adopteereenrotonde.nu.

Beheer 19 rotondes is uitbesteed 

Lokale ondernemers kunnen reclame 

maken op rotondes

via internet. Facebook, instagram, 

Lekker anoniem van alles uitwisselen 
en misschien wel tot een afspraak 

busstation of in de discotheek. 

met geld en hebben vaak mooie 

het maken van gewaagde foto’s of het 
afsluiten telefoonabonnementen op 
haar naam om te chanteren. Ook hier 

maken, heeft u kinderen die hier mee 
te maken hebben of kent u iemand in 

help erger voorkomen! Bel het meld-
punt loverboys: (0900) 50 07 080. 

sense.info

Te maken met loverboys?

Aarzel niet, maak melding en help erger 

voorkomen!

officieel geopend. Inmiddels wordt 
het park volop gebruikt door kinde-
ren, volwassenen én honden. Een 

prima, maar houd uw hond wél aan-

van uw hond op te ruimen!

Op dit moment is er veel overlast 

 opsporingsambtenaar controleert 

uitgedeeld.

Houd park De Bleijke samen schoon



Op 7 november jl. vergaderde de 
 gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis over de begroting 
2014-2017. 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 Con-
tact van 29 oktober en na te lezen op 
www.bronckhorst.nl). Na het optel-
len en aftrekken van alle cijfers 
blijkt voor komend jaar eenmalig 
een overschot van 1,4 miljoen euro. 
De financiële vertaling van de be-
sluiten uit het traject naar een Toe-
komstbestendig Bronckhorst (TBB) 
zijn inmiddels nagenoeg allemaal 
verwerkt in de begroting. Zo zijn on-
der meer de zwembaden verzelf-
standigd, nemen in de meeste ge-
vallen de gebruikers de exploitatie 
van de sporthallen van ons over en 
onderhouden inwoners  delen van 
het openbaar groen. Het overschot 
willen b en w grotendeels terug la-
ten vloeien in de algemene reserve, 
omdat daaruit de afgelopen tijd flink 
is geput. Denk maar aan de 3,5 mil-
joen die we in totaal toezegden aan 
de initiatiefnemers die de zwemba-
den overnamen. Ook wil het college 
de trendmatige  verhoging van de 
OZB achterwege laten (dit brengt 
normaal ruim 200.000 euro op).

De inhoudelijke behandeling
De vergadering begon met de vraag 
van één van de fracties over de 
 verhoudingen in het college en de 
raad, naar aanleiding van de raads-
vergadering van vorige week. Hier 
haalde een voorstel om het bestem-
mingsplan ‘Zelhem Dorp, inperken 
woningbouwmogelijkheden’  
 opnieuw te agenderen, het niet. CDA 
wilde dit wel, coalitiepartner VVD 
niet. Voor het CDA was dit toen 
 reden om over de  samenwerking 
met haar coalitiepartner na te den-
ken. De CDA-fractie kwam hier bij 
de begrotings behandeling als volgt 
op terug. CDA heeft en houdt ver-
trouwen in het college. De begroting 
die b en w  opstelde, stemt de fractie 
ook tot  tevredenheid. Al kan er tus-
sen de samenwerkende raadspar-
tijen die een coalitie in de raad vor-

men soms een crisis zijn door ver-
schillende wensenlijsten en cultu-
ren, je moet daar samen uitkomen. 
Samen is voor hen ook het sleutel-
woord om zaken voor en in de sa-
menleving voor elkaar te krijgen. Zij 
hebben wel vragen aan het college 
over hoe het verder gaat met ge-
biedsgericht werken en deregule-
ring. De fractie geeft aan zich in te 
zetten om te  zorgen dat het in 
Bronckhorst goed wonen, werken 
en recreëren is, nu en in de toe-
komst. 

De VVD was ook tevreden met de 
voorgestelde begroting voor 
 komend jaar. De fractie gaf aan te 
zien dat ook in Bronckhorst door de 
enorme inzet van inwoners een 
 participatiemaatschappij ontstaat, 
waarin mensen steeds meer zelf 
verantwoordelijkheid nemen. De 
 afgelopen jaren is de gemeente er 
daardoor in geslaagd structureel  
6 miljoen euro te bezuinigen op de 
begroting zonder een verhoging van 
de gemeentelijke lasten. Voor hen is 
het belangrijk nu de reserves verder 
aan te vullen, en de economie te 
versterken door  onder meer de aan-
leg van breedband. Ook vindt de VVD 
goed onderwijs en het blijven mee-
doen van inwoners in de maat-
schappij van belang. 

De PvdA neemt voor inwoners z’n 
petje af, zij hebben zoveel opgepakt 
om de voorzieningen in hun woon-
omgeving in stand te houden. Het 
college doet te weinig, ook al ziet de 
begroting er redelijk uit volgens de 
fractie. Er is echter weinig beleids-
visie en er wordt vooral geput uit de 
algemene reserves die daardoor 
flink geslonken zijn. Daar kan de 
 gemeente volgens de partij lang last 
van hebben. Zij zien ook ongelijk-
heid onder inwoners door de plan-
nen van b en w (het niet trendmatig 
verhogen van de OZB is alleen een 
voordeel voor huizenbezitters)  en 
vragen aandacht voor armoede-
bestrijding. Zij vinden dat er voor 
 inwoners met initiatieven die ten 

goede komen aan de samenleving 
een ondersteuningspotje moet zijn.        

De fractie van GroenLinks gaf aan 
dat begroting er op het eerste 
 gezicht goed uit ziet, maar dat schijn 
bedriegt. De partij vindt het ook niet 
eerlijk dat gekozen is om de OZB 
niet trendmatig te verhogen, omdat 
dit alleen huizenbezitters ten goede 
komt. Het geld zou beter ten goede 
kunnen komen aan sportverenigin-
gen of het onderhoud van openbaar 
groen. De partij vindt het op zich 
goed dat inwoners zaken oppakken 
in hun woonomgeving, maar dat 
 opgelet moet worden dat vrijwilli-
gers niet overvraagd worden. De 
fractie vindt dat het college teveel 
kijkt naar zaken waar zij voordeel 
bij heeft en niet thuis geeft bij 
 inwoners uit Halle Heide en Keppel 
wiens initiatieven niet aansluiten bij 
gemeentelijk beleid. GroenLinks 
geeft ook aan dat door alle maat-
regelen de afgelopen tijd (o.a. 
bruidsschatten zwembaden en 
 centrumplannen) de reserves flink 
geslonken zijn en er aandacht moet 
zijn voor risicobeheersing waar het 
de gemeentelijke financiën betreft 
in de komende jaren.   

D66 ziet een begroting die redelijk 
in balans is. De fractie vind het plan 
om de OZB niet met de landelijke 
trend te laten stijgen ook oneerlijk. 
D66 vindt ook dat dergelijke mee-
vallers voor alle inwoners moeten 
zijn. De fractie vroeg aandacht voor 
een aantal onderwerpen. D66 gaf 
aan de financiële risico’s rond de re-
gionale bedrijven niet voldoende te-
rug te zien in de begroting. Op het 
gebied van zorg en de taken die op 
de gemeente afkomen vanuit het 
rijk, ziet D66 een voortvarende 
 aanpak en is daar blij om. De partij 
hecht grote waarde aan indicatoren 
en die zijn er nog niet om de resulta-
ten van allerhande gemeentelijke 
projecten en diensten goed te 
 kunnen meten. Zij vindt dat deze zo 
spoedig moeten komen. Ook vindt 
D66 het belangrijk dat het aantal 
stembureaus bij de komende 

 verkiezingen gelijk blijft en niet 
 minder wordt, omdat bijvoorbeeld 
een school waar een stemlokaal 
was, dicht is gegaan.

GBB vond de begroting vooral een 
compliment voor het uithoudings-
vermogen van de inwoners van 
Bronckhorst. In de begroting zijn 
geen indicatoren opgenomen en 
daardoor is het moeilijk de plannen 
en inzet van het college SMART te 
meten en dus te weten hoe de resul-
taten van de inspanningen van de 
gemeente zijn. De fractie verbaast 
zich over het teruggaan naar de ou-
de gemeentegrenzen doordat meer 
en meer gebiedsgericht gewerkt 
gaat worden. Samenwerking met 
inwoners vindt de GBB van groot 
belang en daar moet ook wat tegen-
over  kunnen staan, om te zorgen dat 
zij  bijdragen blijven leveren.   

Amendementen en moties
Over diverse onderwerpen dienden 
de partijen vervolgens amendemen-
ten en moties in. Een amendement 
van de PvdA voor een speciaal 
 budget voor initiatieven uit de 
 samenleving werd verworpen. Een 
motie van PvdA en GroenLinks voor 
een budget voor minimabeleid werd 
aangenomen. B en w wordt hiermee 
verzocht in het voorjaar met een 
voorstel te komen voor een budget 
met voorwaarden om minima te 
 ondersteunen. Alleen GBB stemde 
via een stemverklaring tegen, om-
dat de fractie vindt dat het sowieso 
een taak van de gemeente is om een 
goed minimabeleid te hebben. Het 
amendement van GroenLinks en 
D66 over de trendmatige verhoging 
van de OZB en het inzetten van het 
begrotingsoverschot voor verbete-
ring van de algemene reserves 
werd verworpen. Datzelfde geldt 
voor een vervolgamendement 
 hierop van D66, GroenLinks en GBB. 
De motie van D66 en GroenLinks om 
de raad te informeren over de voort-
gang rond het opstellen van indica-
toren om de effecten van maatrege-
len/plannen in de begroting te kun-
nen meten, werd unaniem  aanvaard 
door de raad. De motie van CDA en 
VVD om het college  onderzoek te la-
ten doen naar de wenselijkheid, mo-
gelijkheden en  financiering van een 
sloopfonds (in verband met vrijko-
mende gebouwen door krimp) met 
kaders werd aangenomen. Alleen 
GBB stemde tegen. De motie van 
D66, GroenLinks  en GBB om een 

analyse te  maken van de risico’s die 
de  gemeente loopt door haar be-
trokkenheid bij regionale bedrijven-
terreinen werd verworpen. De motie 
om het aantal stemdistricten voor 
de komende verkiezingen gelijk te 
houden van D66, CDA, GroenLinks 
en GBB werd aanvaard. Zij vinden 
het  belangrijk dat kiezers op redelij-
ke afstand van hun huis hun stem 
 kunnen uitbrengen. Alleen PvdA 
stemde tegen.

Stemmen staakten,  
extra vergadering nodig
Ook CDA en PvdA dienden allebei 
een amendement in dat ging over 
het toch inzetten van de landelijke, 
trendmatige OZB-verhoging. Bij 
 deze amendementen staakten de 
stemmen. Dit had tot gevolg dat de 
begroting niet vastgesteld kon 
 worden. Besloten werd dat 13 
 november a.s. om 19.30 uur, 
 voorafgaand aan de geplande 
commissie vergadering nogmaals 
over deze twee amendementen ge-
sproken wordt, waarna de begroting 
in stemming wordt gebracht. 

Terugkomende motie vorige 
raadsvergadering 
De begrotingsvergadering startte 
met een  motie van de PvdA die in de 
vorige vergadering door een staking 
van stemmen was aangehouden. 
Het ging in dit geval over huishou-
delijke hulp in 2014. De  motie werd 
ingetrokken, omdat de ontwikkelin-
gen inmiddels zo zijn  
dat verschillende zorgaanbieders 
 hebben aangeboden de thuishulpen 
van Sensire over te nemen. De 
 definitieve besluitvorming hierover 
volgt nog, maar voor de fractie was 
dit genoeg reden om de motie in te 
trekken.

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 organisatie ➝ Openbare 
vergaderingen ➝ Gemeenteraad).

Begroting 2014 nog niet vastgesteld
Op 13 november vergadert raad verder

Het is weer vroeg donker. Dat weten 
helaas ook straatrovers, woning-
inbrekers en overvallers. Die slaan 
juist in de donkere dagen hun slag. 
Hoe voorkomt u dat u slachtoffer 
wordt? Bij Manon van Wel (32) werd 
vijf jaar geleden ingebroken. Ze was 
niet eens thuis toen de inbreker zijn 
slag sloeg. En de crimineel had 
‘slechts’ een iPad meegenomen, zegt 
ze. Toch heeft ze drie jaar lang slecht 

geslapen. “Het is het idee dat iemand 
bij je thuis is geweest.” Hoewel ze na 
de inbraak meteen goede sloten op 
de deur heeft laten zetten en alle 
 preventietips ter harte heeft 
 genomen, voelt ze zich nog steeds 
niet altijd veilig in haar eigen huis.

Ingrijpend
De politie weet hoe ingrijpend een 
woninginbraak is. Net zoals straat-

roven en overvallen. Niet voor niets 
zet de politie alles op alles om juist 
deze misdaden op te lossen en de 
 daders te pakken. Volgens de wijk-
agenten is dit een top prioriteit van  
de politie en is het belangrijk dat 
 inwoners ook zelf maatregelen 
 treffen Vooral van oktober tot maart, 
want dan zijn inbrekers, straatrovers 
en overvallers extra actief. Volgens 
de wijkagenten zijn de verhalen zijn 
soms hartverscheurend. “Slachtof-
fers voelen zich zo bedreigd. Ouderen 
durven niemand meer binnen te laten 
en gaan de straat niet meer op. Maar 
ook jongeren die op straat of in het 
openbaar vervoer hun mobieltje 
 gebruikten toen het werd afgepakt, 
zijn helemaal van slag. Zeker als er 
geweld aan te pas kwam.”

Preventie
De wijkagenten en hun collega’s zit-
ten er bovenop. “We moeten een vuist 
maken. Samen met de gemeente, 

 woningbouwverenigingen, het Open-
baar Ministerie en natuurlijk met de 
bewoners en ondernemers zelf. Want 
niet alleen zitten we de daders op de 
hielen en gaan ze de cel in. Het gaat 
er vooral om dat je zo veel mogelijk 
voorkomt dat je slachtoffer wordt. De 
meeste inbraken gebeuren nog 
steeds bij mensen die hun deuren en 
ramen niet goed afsluiten, die geen 
stevig slot op de deur hebben of die 
duidelijk zichtbaar op vakantie zijn. 
Met de rolluiken naar beneden, een 
stapel post in de gang en de gordijnen 
dicht.”

Bel 112
Tot slot hebben de wijkagenten nog 
een belangrijk punt. “Hoort of ziet u 
iets ongewoons? Een vreemde auto in 
de straat? Een persoon op de uitkijk? 
Een raam dat aan diggelen valt? 
 Aarzel niet en bel direct 112. We 
 kunnen beter een keer te veel komen 
dan een keer te weinig!”’

Preventietips
Inbraak voorkomen:

even naar boven loopt
-

wegingsmelder 

Straatroof voorkomen:

naar u toe

hand

Overval voorkomen (ondernemers):

bij een overval

principe: Rustig blijven, Accepteren 
van de situatie, Afgeven van het ge-
vraagde, Kijken

Meer tips: www.politie.nl

Misdadigers slaan juist nu hun slag  Geef ze geen kans!



Op 14 november verschijnt weer 
een nieuwe nieuwsbrief van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
Vol  wetenswaardigheden, nieuws 
en achtergrondinformatie over het 

 opvoeden en opgroeien van kinde-
ren van 0 tot 23 jaar. Maar ook voor 
als u zwanger bent of graag wilt 
worden. Met deze maand o.a.:

buurt

Meld u aan via www.cjgbronckhorst.nl 
onder ‘nieuws’ en mis ‘m niet!

Sinterklaas, digitaal pesten en krentenbaard 

CJG nieuwsbrief voor ouders en opvoe-

ders in Bronckhorst!
waaronder Bronckhorst, zijn van plan 
om samen drie nieuwe sportprojec-

 dagen meer te sporten en bewegen. 
In het voorjaar van 2013 stelden de 
gemeenten samen het sportkader 

met daarin de speerpunten waar zij 
zich de komende jaren op willen 

een passend sportaanbod te realise-
ren voor senioren en mensen met een 
beperking. Verder is er de wens om 
sport in te zetten als middel om een 
krimpende, ontgroenende en vergrij-
zende bevolking fit en vitaal te 

dragen bij aan het waarmaken van 
-

-
cie de aanvragen goedkeurt, kunnen 
de projecten met ingang van 2014 
starten. Bronckhorst neemt deel aan 
twee projecten: 

Aangepast sporten: 
sport bereikbaar voor mensen met 
een beperking

vaak moeilijk is voor mensen met een 
beperking om de juiste sport te 

sporten’ onderzoeken wij de behoefte 
aan en het aanbod van aangepaste 
sporten. Het aanbod wordt inzich-
telijk gemaakt in een databank. 

onderzoek kunnen we een vervolg 
geven aan het project. 

Scholder an scholder: quick win 
vanuit de samenleving

krimpt. Tegelijkertijd komen steeds 
meer verantwoordelijkheden bij de 

versterken elkaar. Gezonde en fitte 
inwoners doen minder vaak een 
 beroep op zorgvoorzieningen. Verder 
kunnen zij hun kwaliteiten inzetten 

binnen de participatiesamenleving. 

belangrijk schakel. Zij weten mensen 

scholder maakt gebruik van de kracht

naar goede antwoorden om sport-
verenigingen levensvatbaar te 
 houden. Ook worden verenigingen 
toegerust om een rol van betekenis  
te gaan spelen op het gebied van 
maatschappelijke taken. Het is een 
project dat vanuit de samenleving 
komt en actief aan de slag gaat met 
urgente vraagstukken.

 projecten die bijdragen aan sport-

moment werkt de regio, met onder-

 Federatie, projecten uit voor de 
 andere speerpunten ‘Gezonde leef-

u in deze gemeentepagina’s al over 
de sportbuurtcoach die in we in 
 Vorden inzetten bij kindcentrum  
’t Hoge (in samen werking met kin-

cultuurpartners), om via het ‘Beweeg 
-

de leefstijl te bevorderen bij kinderen 
van 2 tot 12 jaar.

Nieuwe sportprojecten Achterhoek
Om sporten te stimuleren

zijn de onderwerpen: Leefomge-
ving,  vrijwilligerswerk en (mantel)
zorg, waar we u verschillende vra-
gen over stellen. Zoals wat is uw 
 mening over uw woonomgeving, 
zou u bereid zijn vrijwilligerswerk 
te doen en hoe denkt u over 

veel waarde aan uw mening over 
deze thema’s. Burgemeester Fred 
de Graaf hierover: “Bij het vorige 

panelonderzoek, over de gemeen-
telijke dienstverlening, hebben we 
een geweldige respons behaald, 

bekijken  bijvoorbeeld hoe we onze 
bereikbaarheid in het gemeente-
huis kunnen  verbeteren door meer 
op afspraak te gaan werken. Hope-
lijk doen dit keer weer veel mensen 
mee aan het  digitale onderzoek, 
zodat we als  gemeente een 
 betrouwbaar beeld krijgen van uw 

 uitwerking van beleid, dat we 

het panel hebben de vragenlijst al 
ontvangen via de mail. Maar ook 
als u geen lid bent van ons  online 
 panel, kunt u zich nog opgeven en 
meedoen aan het onderzoek dat nu 

meedoen aan dit onderzoek! Geef u 

 gemakkelijk en is gratis. Ga naar 
www.bronckhorstspreekt.nl of 
scan de QR-code. Het invullen van 
de  enquête duurt ca. 20 minuten.

Via het panel ‘Bronckhorst spreekt’ 
vragen we drie tot vier keer per 
jaar naar de mening van inwoners, 
ondernemers, instellingen en ver-
enigingen, zodat we als gemeente 
een goed beeld krijgen van wat er 

-
ren en waar nodig en mogelijk ons 
beleid, producten en diensten 
 aanpassen. Op dit moment heeft 
het panel ruim 1.200 leden en 
 behoort daarmee tot de grootste 
gemeentelijke panels van Neder-
land.

Contact

wilt u graag per post meedoen aan 

 Bianca Tuenter en Luc Oonk van 
 onderzoeksbureau Moventem 

 contact met hen opnemen via tel. 

 Hengelo (Gld) beheert het panel 
voor ons en waarborgt uw privacy 
en anonimiteit.

Tweede onderzoek inwonerpanel 
‘Bronckhorst spreekt’ start
Onderwerpen: Leefomgeving,  vrijwilligerswerk en 

(mantel)zorg

Veel mensen geven niet tijdig het 
juiste adres door aan de gemeente. 

-
soonsgegevens die wij van u  hebben, 

-
heidsorganisaties. Van de Belasting-
dienst tot de leerplicht ambtenaar. 
Zorg er dus voor dat uw gegevens 

verrassingen: een te lage uitkering, 
een misgelopen erfenis of een lange 
wachttijd bij het aanvragen van een 
paspoort! 

Waarom is het belangrijk om uw 
 gegevens te controleren?
Overheidsorganisaties als de Belas-

 gegevens voor het berekenen van uw 

 gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld 
als u een nieuw paspoort of bijstand 

-

niet de uitkering of de toeslagen waar 
u recht op hebt of duurt een aanvraag 
van een paspoort langer. Ook als u 
recht hebt op een erfenis, is het 
 belangrijk om goed geregistreerd te 
staan bij de gemeente. Zo kan de 
 notaris u gemakkelijk vinden. Voor-
kom problemen en controleer uw 
 gegevens! 

Hoe controleert u uw gegevens?

gegevens kloppen, gebruiken ook 
 andere overheden uw juiste gege-

-

kloppen, neem dan contact met ons 
op via tel (0575) 75 02 50 of mail naar 
info@bronckhorst.nl

Meer informatie?
Ga naar www.voorkomgedoe.nl.

Adresgegevens vaak niet goed 
 doorgegeven aan gemeente
Geef juiste info door en voorkom  onnodige 
problemen!

Vorige week verleende de gemeente 
een vergunning voor vijf jaar voor de 
bouw van vier tijdelijke lokalen voor 
de Jan Ligthartschool aan de Talma-
straat in Zelhem. Op dit moment zijn 
de leerlingen van de bovenbouw nog 
gevestigd in het gebouw van de 

de Frans Halsstraat. Omdat de school 
alle leerlingen en de buitenschoolse 

hebben, zijn tijdelijk vier extra 
schoollokalen nodig. 
Gezien de demografische ontwikke-
ling in Bronckhorst is de verwachting 
dat het aantal leerlingen ook in de 

kern Zelhem behoorlijk zal afnemen. 
Op basis van de huidige gegevens 
 onderzoekt de gemeente samen met 

de betrokken schoolbesturen de 
 mogelijkheden voor gezamenlijke 
nieuwbouw in de toekomst voor de 
drie scholen in de kern van Zelhem. 

-
lingen en de buitenschoolse opvang 
rond 2023 wel in het huidige hoofd-
gebouw te kunnen huisvesten, in 
 afwachting van de nieuwbouw. 

een omgevingsvergunning voor een 
tijdelijke uitbreiding van de Jan 
 Ligthartschool aan voor een periode 
van maximaal tien jaar. B en w gingen 
met vijf jaar akkoord.

Jan Lighthartschool Zelhem bouwt vier 
extra tijdelijke schoollokalen

twee weken 
wordt de 
nieuwe afval-
kalender bij u 
bezorgd.  

een gezamenlij-
ke  uitgave van 
de gemeente en 
Berkel  Milieu. 
Op de kalender 
vindt u de inzamel dagen van uw 
huishoudelijk afval vanaf 1 decem-
ber 2013. In de nieuwe afvalkalen-
der vindt u alle informatie die be-
hulpzaam is bij het scheiden van uw 

kalender is gemaakt van gerecycled 
papier en gedrukt met bio-inkt.   

Nieuw recycleplein
In de afvalkalender leest u ook meer 
informatie over de opening van het 
nieuwe Recycleplein aan de Boggel-
derenk in Zutphen. Het nieuwe 
 Recycleplein gaat op 2 januari 2014 

Breng Punt aan de Letlandsestraat 
in Zutphen. Op het nieuwe Recycle-
plein kunt u nog meer afvalsoorten 
 gescheiden inleveren, die vervol-

gens worden gerecycled. Met de 
opening van het Recycleplein slui-
ten ook de groendepots in Vorden 

Digitale kalender en app
Op www.berkelmilieu.nl/bronck-
horst vindt u een digitale versie van 
de  afvalkalender. Handig als u de 
papieren versie bijvoorbeeld kwijt 
raakt. Na het intypen van uw postco-
de en huisnummer verschijnen op 
het beeldscherm alle inzameldata 
die voor uw adres gelden. TIP: vanaf 
eind november is via de website ook 
de  afvalkalender-app te downloa-
den. Hiermee ontvangt u de inza-
meldagen eenvoudig op uw mobiele 
telefoon. 

Meer informatie
Hebt u op 27 november de papieren 
afvalkalender nog niet ontvangen of 
hebt u vragen over de inzameling 

Informatie-Lijn van Berkel Milieu: 

 werkdagen van 09.00-12.30 en van 

www.berkelmilieu.nl.

Nieuwe afvalkalender in de bus



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.

Mensen die van de gemeente een 
Wmo-voorziening in bruikleen heb-
ben, kunnen vanaf nu voor  onderhoud 
of reparatie aan dit hulpmiddel recht-
streeks terecht bij de gemeente. Wij 
besloten om deze werkzaamheden in 
eigen beheer te doen, omdat wij zelf 
ook vakkundige technici in dienst 
 hebben. Het onderhoudswerk in ei-
gen huis uitvoeren, is voor ons goed-
koper dan het werk uitbesteden. Voor 

u als Wmo-cliënt betekent dit dat u 
voortaan storingen aan uw voorzie-
ning meldt bij de  gemeente. Hiervoor 
zijn wij op kantoordagen van 08.30 tot 
17.00 uur bereikbaar op (0575) 75 02 
50 en buiten deze tijden op 06 131 
007 77. De kwaliteit van onderhoud 
en reparatie blijft hetzelfde, daar mag 
u op vertrouwen. Heeft u een hulp-
middel van ons in bruikleen? Dan ont-
vangt u deze week ook nog een brief 

met daarin informatie over de veran-
derde werkwijze bij onderhoud aan 
Wmo-voorzieningen.

Onderhoud of reparatie nodig aan uw 
Wmo-hulpmiddel? 
Bel met de gemeente!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
-

veenweg in Halle, tussen Kuiperstraat en Hobelmansdijk, 10 mei 2014 van 07.45 tot 11.30 uur, 

 

 

 

keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure  
(art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 31 oktober 2013:

Ontvangen op 1 november 2013:

Ontvangen op 3 november 2013:

Ontvangen op 4 november 2013:

Ontvangen op 5 november 2013:

Ontvangen op 6 november 2013:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 15 oktober 2013:

worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 

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

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 5 november:

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 7 november 2013:

Mogelijkheden voor bezwaar 

bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 

tekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde 
gronden van het bezwaar en uw ondertekening. 

Verleende vergunningen

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 

kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftenter-
mijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat 
de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriften-
termijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Ontwerpomgevingsvergunning ‘Uitbreiding melkveestal Dwarsdijk 2, 
Halle’

 omgevingsvergunning te verlenen voor het agrarische perceel aan de Dwarsdijk 2 in Halle. De 
 omgevingsvergunning heeft betrekking op de uitbreiding van een melkveestal en het dierenaantal 
ten behoeve van het bestaande agrarische bedrijf. 

De ontwerpomgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de daarop betrekking hebbende 

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via 
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt het besluit en de daarop betrekking hebbende 
stukken ook bekijken via www.bronckhorst.nl ➝ Actueel ➝

Zienswijze indienen?

naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hengelo; Schoolstraat 13 en Zelhem; 
Ermelinkstuk 6-12 en Huusakker 10, 14, 16‘

-
ling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmings-

-

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

➝ Actueel ➝

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

Mogelijkheden voor beroep
-

hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren 
heeft gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen 
 betreft, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellings-

verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied; Zutphen-Emmerikseweg 
13B, Toldijk’

5 september 2013 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. 
Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van het bestaande bedrijf. Concreet betekent dit dat met 
een herziening van het bestemmingsplan de bouw van een nieuwe bedrijfshal en een uitbreiding 
van de buitenruimte mogelijk wordt gemaakt.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

➝ Actueel ➝

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

-

-

Ontwerp wijziging ‘Beleidsregels artikel 2.12 Wabo’
-

➝ ➝

Ruimtelijk beleid
Voornemen tot uitschrijving GBA

-

-

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Inspraakreactie indienen?

Hekwerken en Omheiningen

10 jarig bestaan!Wij vieren de hele november maand ons

www.herbergdegoudenleeuw.com 

Iedere 2e gast eet voor ½ geld 
bij een 3 of meer gangen diner.
Geldig van zondag t/m donderdag

Op vrijdag en 
zaterdag krijgt u 
het dessert kado 
bij 3 of meer 
gangen.

Ons kerst programma staat reeds op onze website.

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

IJssel
computerservice

*

*

Maandaanbieding NOVEMBER

 15% KORTING
op onze huiscollectie

PVC, laminaat, vinyl en tapijt*

* Vraag naar de voorwaarden

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

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

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

www.spannevogel.nl

Met Bruggink kiest u voor:
 Meer dan 30 jaar ervaring in bouwen en verbouwen
 Het verzorgen van de benodigde vergunningen
 Advies en begeleiding van ontwerp tot eindafwerking
 Eigen showroom met bouwmaterialen, keukens, badkamers  

 en tegels
 De perfecte oplossing binnen uw budget.

Bruggink bouwt naar 
úw wensen!

Kijk voor informatie op: 
www.bruggink-bv.nl

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29. 

info@bruggink-bv.nl MEER DAN 30 JAAR ERVARING

Durf jij het beste 
uit jezelf te halen?

Jij bent verpleegkundige en je hebt een
afgeronde HBO- of MBO-opleiding.
Dan is Sensire op zoek naar jou!

 

is onderdeel van Sensire. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Sensire wijkzorg
De wijkteams in Hengelo-Keijenborg zijn op zoek naar
verpleegkundigen. Ben je geïnteresseerd? Neem dan
contact op met Josine Breukink: 06 – 100 640 35.

 

Huize Sonnevanck

Wij zoeken ter versterking van ons team een

ENTHOUSIASTE EN FLEXIBELE 
COLLEGA

Minimaal verzorgende niveau 3.
Uren in overleg.

Reacties ter attentie van:
Mevrouw M. Woltering

Bleekstraat 5, 7255 XZ  Hengelo Gld.



Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

De activiteit begint om 20.00 uur met 
een presentatie over uilen en braakbal-
len pluizen in de Schöppe. Vervolgens ga 
je samen op pad, op zoek naar roepende 
bosuilen. Let op: reserveer tijdig je deel-
name! In verband met de te verwachten 

grote belangstelling kunnen alleen men-
sen die zich van te voren hebben aange-
meld deelnemen. Dit kan via www.na-
tuurmonumenten.nl of telefonisch bij
de ledenservice, 035 - 655 99 55.

Ontdek het leven van uilen 
op landgoed Hackfort

Vorden - Ontdek het leven van uilen tijdens een avondwandeling over land-
goed Hackfort bij Vorden.Op Zaterdag 16 november organiseert Natuurmo-
numenten deze wandeling onder begeleiding van een boswachter.

Aanbiedingen geldig van dinsdag 12 t/m zaterdag 16 november 2013

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Plus Eland - Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53
Tel. 0575 46 37 77

Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, 
zaterdag 08.00 - 20.00 uur

BESTEL 
EENVOUDIG 

ONLINE!
óók anuit huis of op uw werk uw boodschappen bij PLUS kunt doen? 

makkelijk! Want

 
 Handappels Elstar gelegd los Kg 1000 GR 

 

™1.98

0.99

 

 
 Worteltjes 300g Zak 300 

GR 

1.00

Bezorgservice
Niet in de gelegenheid zelf uw boodschappen mee te nemen? 
PLUS Hans Eland brengt ze graag voor u thuis. Meldt u zich met 
uw boodschappen bij de informatiebalie en vraag naar onze 
bezorgservice.
Ook kunt u de boodschappen online bestellen op www.plus.nl

service
Bezorg

WIJ BEZORGEN 
GRAAG UW 
BOODSCHAPPEN



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

Dit boeiende tijdperk is een speciali-
satie van Gregor Dijkhuis. Hij is een 
meeslepend spreker. Dat bleek uit 

eerdere voordrachten in Ruurlo. Die 
waren ook de aanleiding om hem uit 
te nodigen voor het geven van deze 

cultuurhistorische cursus. Tijdens 
vier avonden van elk 2,5 uur maken 
de ‘cursisten’ een verrassende ont-
dekkingstocht door een fascinerende 
en heftige tijd. Tal van belangrijke 
gebeurtenissen en ontwikkelingen 
van destijds worden uitgebreid be-
handeld: kruistochten, kloosterleven, 
armoedebewegingen, natuurweten-
schap, hofcultuur, kerkpolitiek.
Elke avond heeft een eigen thema, 
te weten Sicilië als smeltkroes van 
culturen, de Kruistochten en (ge-
durende twee avonden) een aantal 
‘Grote Middeleeuwers’ als Bernard 
van Clairvaux, Hildegard van Bingen, 
paus Innocentius III en Eleonore van 
Aquitanië.
Deze cultuurhistorische cursus wordt 
gegeven in het Kulturhus in Ruurlo 
op 10 en 24 februari en op 10 en 24 
maart steeds van 20.00 tot 22.30 uur. 

Het uitgebreide programma met veel 
meer achtergrondinformatie staat op 
de website www.kunstkringruurlo.
nl (kijk onder ‘cursussen en lezin-
gen’). De deelnamekosten bedragen 
75 euro inclusief koffie en lesmateri-
aal. Leden van de KunstKring Ruurlo 
genieten tien procent korting. Be-
langstellenden wordt geadviseerd 
niet te lang te wachten met zich 
aan te melden bij Lieneke Tanis, tel. 
0573-451245 of Femia Kok, tel. 0573-
452268 of  cursusadministratie@
kunstkringruurlo.nl.

Cultuurhistorische cursus bij KunstKring Ruurlo

Vier boeiende avonden over de Hoge 
Middeleeuwen

Ruurlo - De KunstKring Ruurlo heeft Drs. Gregor Dijkhuis bereid 
gevonden om tijdens een serie van vier avonden te vertellen over de 
Hoge Middeleeuwen (de jaren 1000 tot 1250). Het wordt een soort cul-
tuurhistorische cursus over deze bewogen en kleurrijke periode met 
belangrijke gebeurtenissen, grote omwentelingen en beroemde per-
soonlijkheden.

De eerste avond gaat over Sicilië, smeltkroes van culturen. Daarbij wordt steeds de verbin-
ding gelegd tussen het Sicilië-van-lang-geleden en de situatie van tegenwoordig.

De werkgroep Kunst10daagse Bronck-
horst 2014 bestaat uit coördinator 
Liesbeth Mulder, voorzitter Marchien 
Oosterhuis, secretaris Hilda Nijman, 
vormgever brochure Anneke van 
der Meer, PR Sabine Preuss en Trudy 
Dijkstra en webmaster Frank Mulder.
Ook voor deze editie van de Kunst-
10Daagse wordt een gebruiksvrien-
delijke full colour brochure gemaakt, 
met onder andere informatie over 
alle deelnemers, kunst- en cultuurac-
tiviteiten, foto’s van kunstwerken en 
plattegronden. Op de website www.
kunst10daagsebronckhorst.nl staan 
nu de deelnemers van 2013, maar de-
ze wordt te zijner tijd geactualiseerd 
voor 2014.
Voor de Kunst10Daagse van dit jaar 
meldde Trudy Dijkstra zich aan als 
nieuwe deelnemer. Trudy is geboren 
in Den Haag, maar groeide op met de 
natuur in Noord-Holland. Lange tijd 
bewoonde ze een boerderij in Dren-
the. Ze werkt deeltijd in de thuiszorg 
bij Sensire, maar er gaat bijna geen 
dag voorbij zonder tekenen of schil-
deren. Dieren spelen hierin altijd de 
hoofdrol.
In Drenthe gaf ze veel les in manda-
latekenen. “Ik vind het heerlijk om 
binnen die cirkel te spelen. In Zelhem 
ga ik in januari 2014 cursussen geven 
in mandala tekenen, zentangle en 
zendala’s.” Twee boeken over manda-
latekenen schreef ze al en een derde 
is in de maak.
“Mijn nieuwe boek wordt een werk-
boek waarin je stap voor stap manda-
la’s leert tekenen met zenpatronen, 
ook hier weer speelt de natuur een 
hoofdrol, want dat is mijn sterkste 
kant, mijn passie.”
Vorig jaar november kwam ze in de 
Achterhoek wonen. “Toen hoorde ik 
van de Kunst10Daagse en dacht: ‘Ik 
ga meedoen’. Ik schilder al heel lang 
en had eigenlijk nog nooit echt geëx-

poseerd. Je laat zien wat je hebt ge-
maakt in al die jaren,” vertelt Trudy 
enthousiast. Het tuinhuis werd in-
gericht om tien dagen te exposeren. 
“Ik heb daar alles mooi opgehangen. 
Het was voor mij een hele positieve 
ervaring en wat er voor mij uitsprong 
waren de ontmoetingen met men-
sen. Die vond ik heel erg leuk.” De 
ontmoetingen, de gesprekken en het 
delen van de passie voor het schilde-
ren maakten het voor Trudy een ge-
slaagde ervaring. Daarnaast verkocht 
zij werk en kreeg bijzondere opdrach-
ten te doen.
De aankomende Kunst10Daagse wil 
ze vooral nieuw werk laten zien. 
Trudy volgt momenteel lessen in stil-
levens op De Hagense Schilderschool 
van Marian Merk in Hummelo. Ze 
wil de stillevens gaan aanvullen met 
dieren.
“Ik gebruik voor de dieren zelfge-
maakte foto’s,” legt ze uit. “Op het 
moment dat ik de foto maak heb ik 
contact met het dier of onderwerp 
en dat geeft een emotie bij mij. Als 
ik dan met die foto ga werken, herin-
ner ik me dat moment, en komt die 
emotie weer terug. Dan verwerk ik 
dat in mijn stijl op het doek. Daarom 
noem ik het ook hartspiegelkunst. 
Alles wat mijn hart raakt, spiegel ik 
op doek, paneel of hout.” Kijk naar 

haar werk op www.hartspiegelkunst.
nl.
Trudy Dijkstra kijkt met plezier te-
rug naar de laatste Kunst10Daagse. 
Ze vond de openingstijd, van 11.00 
tot 17.00 uur erg prettig. “Je hebt ’s 
morgens de tijd om je voor te berei-
den.” Zij voegde zich onlangs bij de 
werkgroep. “Nieuw dit jaar is dat de 
deelnemers tijdens de editie 2014 al-
lemaal 10 dagen open zijn op de vaste 
openingstijden.”
Deelnemers die eerder hebben mee-
gedaan, kregen een uitnodiging om 
zich voor 2014 in te schrijven. Nieu-
we deelnemers kunnen zich melden 
door de ingevulde bon bij dit artikel 
in te sturen. Deelnemende kunste-
naars hoeven niet in de gemeente 
Bronckhorst te wonen, voorwaarde 
is dat de expositieruimte binnen de 
gemeentegrenzen ligt.

Na de aanmelding krijgen deelne-
mers begin december een e-mail van 
de organisatie met daarin de proce-
dure met betrekking tot het aanleve-
ren van adres- en programmagege-
vens, fotomateriaal, de voorwaarden 
en dergelijke.
“Ik ben heel benieuwd naar volgend 
jaar, of er nog meer mensen bij ko-
men.” Trudy kijkt ernaar uit. “Aan-
melden kan tot 20 november.”

De voorbereidingen zijn in volle gang

Kunst10daagse Bronckhorst vrijdag
23 mei t/m zondag 1 juni 2014
Bronckhorst - De achtste editie 
van de Kunst10daagse Bronck-
horst wordt van vrijdag 23 mei 
t/m zondag 1 juni 2014 gehouden. 
Kunstenaars, galeries en organi-
saties uit de gemeente Bronck-
horst, of die er expositieruimte 
hebben, kunnen hieraan deelne-
men. Inschrijven kan tot 20 no-
vember.

Trudy Dijkstra kijkt alweer uit naar de Kunst10Daagse 2014.

“Na mijn Hoveniersopleiding niveau 
4 ben ik in maart 2010 met mijn 
eigen Hoveniersbedrijf begonnen. 
Ondanks de crisis groeit het klan-
tenbestand nog elk jaar. Het klan-
tenbestand bestaat uit bedrijven en 
particulieren. Dit jaar hebben wij het 
onderhoud van een tuin bij een groot 
complex in Doetinchem erbij gekre-
gen. Uiteindelijk is er voor ons bedrijf 
gekozen omdat wij bekend staan om 
het persoonlijke contact en de korte 

communicatielijnen.
Ik volg momenteel enkele dagen in 
de week de opleiding Tuin en Land-
schapsinrichting op Hogeschool Van
Hall Larenstein in Velp om u nu en
in de toekomst net wat extra’s te
kunnen bieden op het gebied van tui-
nen.”

Kijk voor meer informatie rond op de
vernieuwde website 
www.hoveniersbedrijfpolman.nl

- Advertorial -

Hoveniersbedrijf Polman 
bestaat drie jaar

Hengelo - Hoveniersbedrijf Polman uit Hengelo bestaat inmiddels al 3
jaar. Roy Polman begon zijn bedrijf in de crisis en merkt dat het tegen
de stroom in nog steeds groeit.

De gemeente gaat stapje voor stapje 
op weg naar nieuw beleid en nieuwe 
maatregelen voor alle nieuwe ta-
ken die er aan zitten te komen. Bij 
elke tussenstap wordt de Participa-
tieraad betrokken. Zo kon zij deze 
maand adviseren over de concept 
nota ´Bronckhorst voor elkaar 3.0´. 
Een aantal zaken uit dit advies wor-
den hieronder toegelicht.
Er komt een zogenaamd verander-
traject.  Alle partijen zullen moeten 
leren anders te gaan werken. Niet 
het aanbod maar de vraag en ook 
de eigen mogelijkheden komen cen-
traal te staan. De belangrijkste partij 
in het geheel is de burger, de inwo-
ner van Bronckhorst. Daarom heeft 
de Participatieraad geadviseerd de 
burgers ook nadrukkelijk te be-
trekken bij dat veranderingstraject. 
Maar ook de vrijwilligers en hun or-
ganisaties en de huidige aanbieders 
hebben veel kennis. Maak daarvan 
ook gebruik, zo luidde het advies. 
Hoe lastig dat misschien ook is, 
omdat ook zij anders moeten gaan 
werken.
Het vrijwilligerswerk zal voor een 
deel een andere invulling krijgen. 
Wat gaan de stichtingen Welzijn 
straks allemaal doen, en hoe? In 
ieder geval vrijwilligers werven en 
hen coachen, zo denkt de Participa-
tieraad. Maar ook mensen concreet 
thuis ondersteunen met een praatje 
en contact. Ook zullen zij zonder 
twijfel op grotere schaal dan nu mee 
gaan helpen bij allerlei vormen van 
dagactiviteiten.
Mantelzorgondersteuning is en blijft 

erg belangrijk. De gemeente gaat 
straks in en vanuit de vijf grote dor-
pen met uitgebreide sociale teams 
werken, die zelf zoveel mogelijk on-
dersteuning en hulp zullen bieden. 
Geen kastje- muur- verhalen meer, 
zo is het plan.  Daar zou ook de on-
dersteuning van mantelzorgers zijn 
plek moeten krijgen, zo adviseert 
de Participatieraad. Daarbij moet 
er voor iedereen die dat nodig heeft 
respijtzorg zijn. Ouders van gehan-
dicapte kinderen, partners van de-
mente ouderen en zorgende buren 
moeten af en toe even op adem kun-
nen komen. Positieve waardering 
voor het werk van de vele mantel-
zorgers zou op zijn plaats zijn, zo 
vindt de Participatieraad, zeker nu 
het Rijk stopt met het mantelzorg-
compliment.
Keuzevrijheid is een belangrijk goed. 
Daarom is de Participatieraad ook 
blij dat het pgb in principe blijft be-
staan, zij het onder de nieuwe wet-
telijke spelregels. Maar de Participa-
tieraad zou graag zien dat de burger 
ook op andere gebieden wat te kie-
zen heeft, bv op gebied van dagbe-
steding. Als dat niet kan in het eigen 
dorp, dan elders in de gemeente of 
zelfs buiten de gemeentegrenzen. 
Ook buiten de regio Achterhoek, als 
het niet anders kan ( Zutphen, Does-
burg). De Participatieraad  adviseert 
dit mogelijk te maken. Niet het sy-
steem maar de burger staat immers 
centraal.

Reageren? Mail dan naar wmoraad-
bronckhorst@gmail.com.

Participatieraad adviseert 
over de nieuwe plannen
Opkomen voor de belangen van de mensen die het 
zonder steun van de gemeente korte of langere tijd 
niet redden. Dat is, heel kort samengevat, de kern 
van het werk van de Participatieraad. De Participa-
tieraad geeft het College van Burgemeester en Wethouders  advies 
in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
de komende Jeugdwet, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en 
de Wet werk en bijstand (Wwb). Gevraagd en ongevraagd. De Par-
ticipatieraad kijkt daarbij zowel naar het voorgenomen beleid als 
naar de manier waarop eenmaal vastgesteld beleid wordt uitge-
voerd.



Daarnaast tonen groene AED stic-
kers, op een duidelijk zichtbare plek, 
ook de plaats aan waar de AED`s zich 
bevinden. Stichting Welzijn Vorden 
wil graag inspelen op deze ontwik-
keling. Als cadeau heeft zij het Kul-
turhus aangeboden, dat 80 inwoners 
van Vorden gratis de hartreanimatie 

en AED beginnerscursus kunnen vol-
gen. Deze cursus staat gepland in ja-
nuari/februari 2014. Het gaat dan om
een cursusavond van 2 uur, waarin
de theorie wordt behandeld en daad-
werkelijk wordt geoefend met reani-
meren en de AED. De bijeenkom-
sten worden gedurende vier weken
achtereen gepland op verschillende
avonden (ma-di-woe-don). Zij worden
gegeven door Stichting Hartreanima-
tie Zutphen e/o. Een zeer waardevolle
en zinvolle cursus, die gratis wordt
aangeboden! Heeft u interesse, geeft
u zich dan zo spoedig mogelijk op bij
Stichting Welzijn Vorden. Uw volle-
dige adresgegevens zijn daarbij nodig
en ook aangeven welke avond u wel/
niet beschikbaar bent. Aanmelden
bij: Stichting Welzijn Vorden, Raad-
huisstraat 6. Telefoon 0575-553405.
@: w.gotink@sswb.nl of w.berns@
sswb.nl

Een unieke kans !

Gratis hartreanimatie en 
AED beginnerscursus in 
Het Dorpscentrum
Vorden - In Kulturhus Het Dorps-
centrum is sinds kort een AED 
(Automatische Externe Defibril-
lator) aanwezig. Deze AED is ook 
aangemeld bij: www.aed4.eu. Het 
is van groot belang voor alle orga-
nisaties en bedrijven, die beschik-
ken over een AED, zich hier ook 
aan te melden. Op de computer, 
iPhone en Smartphone (via de 
app: AED4.EU), wordt op deze ma-
nier een totaal overzicht getoond 
van beschikbare AED`s in o.a. 
Vorden. Want iedere minuut telt!

Beide heren zijn er best trots op dat 
de gehele verbouw van het pand tot 
grand café wordt verricht door Vor-
dense bedrijven zoals : Barendsen 
B.V. ( stalen constructie), Bosman In-
stallatie Techniek, Anton Peters schil-
derwerk, Fons Jansen ( zinken dak). 
Henk Leeflang is de architect. Alleen 
hoofdaannemer Dijkman Bouw komt 
uit Warnsveld. René Jak over de stand 
van zaken tot nu toe: “ Nu het hoog-

ste punt is geplaatst wordt de serre 
volgende week met dakschotten 
dicht gemaakt. In week 48 wordt het 
zinken dak aangebracht. De komen-
de maanden wordt de gehele verbou-
wing afgerond. Het is de bedoeling 
dat wij op 1 maart 2014 open gaan”, 
zo zegt René. In Het Meestershuis 

kunnen t.z.t. 85 bezoekers terecht, 
terwijl het terras (op het zuiden) aan 
nog eens 80 personen plaats biedt. 
René Jak:“ Zie Het Meestershuis als 
een aanvulling op de bestaande ho-
reca in Vorden; gezellig een borrel 
drinken met een lekkere hap”.

Hoogste punt serre Het Meestershuis 
bereikt
Vorden - Al weken lang volop 
activiteiten in de Dorpsstraat en 
wordt er keihard gewerkt om het 
centrum van het dorp straks een 
nieuw aanzien te geven. In het 
midden pal naast de kerk zijn 
de medewerkers van Barendsen 
B.V. vrijdagmorgen druk in de 
weer met het aanbrengen van 
het hoogste punt van de dak-
constructie van de serre van Het 
Meestershuis. Een handeling die 
wordt gadegeslagen door de eige-
naar van het pand Dennis Jansen 
en René Jak die Het Meestershuis 
gaat exploiteren.

In de expositiekaart is een bronzen 
roek van Margriet opgenomen. Een 
mooie in beweging zijnde vogel die 
door het harmonisch voegen van 
lijnen en vlakken niet alleen de in-
nerlijke beweging, maar waardoor 
ook het karakter van de afgebeelde 
roek wordt versterkt. Met aandacht 
voor het totaalbeeld heeft Margriet 
Barends een eigen vormentaal ont-
wikkeld, beweging is daarbij een be-
langrijk thema. Zij maakt dan ook 
voornamelijk realistische bronzen 
beelden met mens en dier als be-
langrijkste onderwerpen. Als kroon 
op haar werk werd deze zomer haar 
beeld Queen tentoongesteld in Paleis 
het Loo ter ere van de 75e verjaardag 
van destijds koningin Beatrix. Het 
beeld is in A-quadraat te zien.
Dat dieren Loes Botman altijd blijven 
inspireren is duidelijk aan de prach-
tige weergave van haar paarden, het 
musje en de jonge gans te zien. Zij 
probeert daarbij het gedrag van deze 
dieren in haar tekening op papier 

of paneel zo natuurlijk mogelijk tot 
uitdrukking te brengen. Op groot for-
maat, maar ook op veel kleine paneel-
tjes. Opvallend is het grote scala aan
kleuren die Loes weet te verwerken
op paneel of op papier. Naast haar
passie voor dieren is ook haar liefde
voor bloemen aanwezig, zichtbaar ge-
maakt in een groot doek waarbij zij 
met dezelfde intensiteit en liefde te 
werk gaat. In haar fraai vormgegeven
boeken en boekjes met haar tekenin-
gen en o.a. gedichten van Jaap Zijl-
stra, ooit dominee in Vorden, is haar
oeuvre ook thuis opnieuw te bewon-
deren. In de permanente expositie-
ruimte zijn ook nieuwe tekeningen
te zien van Jaap Ploos van Amstel en
ook daar tot en met 24 november de
bijzondere thema-expositie “so beau-
tiful”. Zes uiteenlopende ontwerpers
van sieraden laten een diversiteit aan
ontwerpen en materiaalgebruik zien.
Voor meer informatie: zie www.gale-
rie-a-quadraat.nl

Kleurrijk en ingetogen 
werk in A- quadraat

Vorden - Loes Botman, pasteltekenaar en Margriet Barends, beeldhou-
wer in brons, exposeren tot en met 8 december in A-quadraat, galerie
en beeldentuin aan de Mosselseweg in Vorden. In de galerie kijken de
drie pauwen, de paarden en de kippen de bezoekers bij binnenkomst
al aan. De bronzen paarden van Makkum, de roek en de honden van
Margriet Barends daarentegen staan fier en ogenschijnlijk onbewogen
op hun sokkel.

Want de gesponsorde plek op de Kof-
ferbakmarkt kon vanaf 08.00 uur in-
gevuld worden. Het was erg druk, er 
stonden er al langer te wachten met 
hun handel. De oude Empo gebou-
wen doen hier goed dienst om een 
gezellige markt te organiseren. Al in 
de eerste uren verkochten wij, Margo 
en Frans de Wit aardig wat spulletjes. 
In de loop van de middag mochten 
wij ook nog eens door de hallen met 
de collectebus en dit leverde nog eens 
extra op. Wij willen iedereen die ons 

in deze actie gesteund heeft bijzon-
der danken zeker ook namens de kin-
deren die door de Stichting Kanjers 
voor Kanjers, uit onze eigen Achter-
hoek, geholpen worden mee te kun-
nen doen aan sport en spel. Kijk eens 
op de vernieuwde website www.skvk.
nl en zie wat er allemaal met het ge-

sponsorde geld gedaan wordt. Stich-
ting Kanjers voor Kanjers is Ambi 
gecertificeerd. Dit predicaat hebben 
zij gekregen voor de wijze waarop 
er met alle sponsorgelden wordt ge-
werkt. En al deze projecten zien we 
terug in onze eigen omgeving, onze 
Achterhoek.

Ruim 250 euro voor Kanjers voor 
Kanjers op kofferbakmarkt
Vorden  - Zondag 3 november 
2013. Stelt u zich voor dat je voor 
een goed doel als de Kanjers een 
oproepje plaatst om kleine spul-
letjes af te staan. Velen gaven 
hier gehoor aan en brachten la-
dingen met spullen, soms nog 
nieuw in de verpakking. Alles is 
gesorteerd in bananendozen ge-
komen en zaterdag 2 november 
werd de auto alvast geladen

Door deelname aan dit programma 
wordt het eten van groente en fruit, 
in de klas, gestimuleerd. Een keer 
per week worden er diverse soorten 
schoolgruiten (samenvoeging van 
groente en fruit) aangeleverd, waar de 
kinderen de drie daarop volgende da-
gen volop van smullen. Appels, drui-
ven, tomaten, komkommer, meloen 
… de kinderen zijn er gek op! Ook 
ouders/verzorgers reageren positief. 
Kinderen die thuis bepaald gruit niet 
lusten, proberen en/of eten het op 
school wel. Begin februari stopt het 
officiële programma maar het team 

gaat samen met de ouders/verzorgers 
én leerlingen door met de vastgestel-

de gruitdagen! Een geslaagd, lekker 
én gezond project!!

Schoolgruiten groot succes op basis-
school ‘De Vordering’
Vorden  - Sinds het begin van dit 
schooljaar, doet basisschool ‘De 
Vordering’ mee aan het Europees 
Schoolfruitprogramma.

Men kent de nummers die Ver-
dwaald ten gehore brengt van o.a. 
Neil Young, Status Quo, Rolling Sto-
nes. Golden Earring, Brian Ferry etc. 
maar men wil ook altijd weer graag 

wat nieuws horen. Dat is bij Ver-
dwaald niet tegen dovemansoren 
gezegd en werd er gezocht naar nieu-
we nummers die men bij doorsnee 
coverbands niet zult horen. Als het 

aan Andre Balvert, uitbater van café 
Uenk ligt , mag de kroeg tot de nok 
gevuld worden. Als het nodig mocht 
blijken zal de parkeerplaats er bij 
getrokken worden. Hoewel de band-
leden al jaren samen muziek ma-
ken is het puur een hobbyband die 
in de regio af en toe op de planken 
staat. Verdwaald bestaat uit Henk 
Hulsegge (slagwerk), Bert Siebelink 
(zang en solo gitaar) Frank Nijenhuis 
(basgitaar) en Frank Leferink (gitaar 
en zang). Zie ook de website van Ver-
dwaald www.verdwaald.tk

Verdwaald compleet bij cafe Uenk
Vorden - Rockband Verdwaald is op zaterdag 23 november weer te 
zien en te beluisteren bij café Uenk aan de Nieuwstad in Vorden. Tij-
dens de Baakse kermis in De Bierkaai moest de 4 mans formatie Ver-
dwaald het door omstandigheden met 3 bandleden doen. De door 
ziekte gevelde Frank Leferink is weer zover hersteld dat hij bij café 
Uenk maar wat graag weer van de partij wil zijn. Verdwaald heeft 
in de loop der jaren een hele schare fans opgebouwd die traditie ge-
trouw aanwezig willen zijn bij het jaarlijkse optreden in café Uenk.



Uit een enquête die een aantal maan-
den geleden in TOM werd gehouden,
kwam naar voren dat er behoefte is 
aan jazzmiddagen. De programmeur
heeft in Jazz BTW een goede band ge-
vonden om aan deze wens te voldoen.
De muzikanten spelen jazz ‘by the
way’. De aanvang is om 15.00 uur. Re-
serveren kan via www.tom-vorden.nl
maar ook op de middag zelf kan men
langskomen.

Jazzliefhebbers komen aan 
hun trekken in TOM
Vorden - Zondagmiddag 17 no-
vember is er in Theater Onder de 
Molen te Vorden een optreden 
van de driemansband Jazz BTW. 
De band speelt heerlijke rustige 
loungejazz zoals ze het zelf noe-
men. Jazz BTW bestaat uit Flip 
Krajenbrink op gitaar, Melvin 
Könings op contrabas en Frank 
de Woestenije op de drums.

De film beschrijft het leven van twee 
mensen op leeftijd. Als de vrouwelij-

ke hoofdpersoon een beroerte krijgt,
neemt haar man de verzorging van
haar op zich. Hoe moeilijk ook.
Kaartjes voor de film zijn al te koop
bij Bibliotheek Vorden. Op de avond
zelf kunt u ook een kaartje kopen. 
Wij hopen u te ontmoeten bij deze
bijzondere film. De film begint om 
20.00 uur.

Filmavond in Kulturhus 
het Dorpshuis in Vorden
Vorden - Op donderdagavond 21 
november wordt er in het Kultur-
hus het Dorpshuis in Vorden weer 
een filmavond georganiseerd. Dit 
keer een Franse film die diverse 
Oscars heeft gewonnen.

De roomboter amandelstaaf werd 
op kenmerken als smaak, eeteigen-
schappen en uiterlijk beoordeeld, op 
alle punten werd een ruime voldoen-
de gescoord! De roomboter amandel-
staaf zit tot de kerstdagen (tegen die 
tijd als kerststaaf) in het assortiment. 
Deze week zit de amandelstaaf ook 
nog in de ‘aanbiedingstas’.

Roomboter amandelstaaf Echte bakker Van Asselt:

Bekroond met 
5 sterren!
Vorden - Echte bakker Van Asselt 
heeft deelgenomen aan de jaar-
lijkse stavencompetitie van het 
Echte bakkersgilde. In deze com-
petitie is de roomboter amandel-
staaf van Van Asselt bekroond 
met het hoogste aantal haalbare 
sterren; 5 stuks.

Riske Legtenberg uit Vorden is één 
van de ondernemers, die zich gaat 
presenteren. Zij heeft een passie voor 
koken, maar dan wel vanuit een spe-
ciale filosofie. Niet alleen een lekker 
gerecht maken en op tafel zetten, 
maar koken voor en samen met an-
deren. Zij werkt al als ‘thuiskok’ via 
www.thuisafgehaald.nl .Wat brengt 
haar er toe om een vaste baan even-
tueel in te ruilen voor het onzekere 
bestaan van zelfstandig ondernemer 
en hoe denkt zij dit te realiseren?  
Roel Wildeboer uit Ruurlo is de an-

dere ondernemer, die zich als free-
lance tekstschrijver verder wil ont-
wikkelen en nu nog een vast dienst-
verband heeft bij een zorginstelling. 
Zijn slogan is: ‘Heldere taal’. Met zijn 
startende bedrijf TEKSTZO is hij van 
plan in de toekomst zijn boterham 
te gaan verdienen, maar ook op hem 
is de vraag van toepassing hoe hij dit 
voor elkaar denkt te krijgen?
Met deze 2 ambitieuze startende on-
dernemers op het programma, be-
looft het weer een interessante avond 
te worden bij het Ondernemerscafé. 

Voor degenen, die er ook wel eens 
aan denken om ‘voor zichzelf te be-
ginnen’ een unieke gelegenheid om 
van anderen te horen hoe zij dit 
aanpakken. Geen uitleg over regels, 
ondernemers-plannen, Kamer van 
Koophandel, maar ‘of the record’ 
twee unieke, eigen verhalen. Voor 
ervaren ondernemers een mooie ge-
legenheid om nieuwe, frisse ideeën 
op te doen. 

Martien Pater heeft deze avond de 
leiding en hij zal er voor zorgen dat 
de aanwezigen voldoende gelegen-
heid krijgen om vragen te stellen en 
suggesties te doen. Om deel te nemen 
aan deze avond hoeft men geen lid te 
zijn van het Ondernemerscafé. 

Aanmelden kan door een e-mail te 
sturen naar vordensondernemers-
cafe@gmail.com. De avond bij Bras-
serie Lettink aan de Mispelkampdijk 
nr. 11 begint om 18.00 uur. De kos-
ten bedragen € 15,-- voor het diner.

Koken en Taal 21 november op het podium bij het Vordens Ondernemers Café:

Riske Legtenberg en Roel Wildeboer over 
hun startend ondernemerschap
Vorden - Het aantal ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) is de af-
gelopen jaren explosief gestegen. Soms is dit een bewuste keuze, maar 
vaak ook het gevolg van de economische crisis, waarin Nederland 
sinds 2008 verkeert. Een vaste baan is niet langer gegarandeerd en er 
moet toch ’brood op de plank komen’. Het merendeel van de Nieuwe 
Zelfstandigen lukt het om het bedrijf succesvol te maken, maar meer 
dan 1/3 lukt het uiteindelijk niet. Een stap, die dus niet zonder risico’s 
is. Wat brengt mensen met een vaste baan er dan toe om toch die stap 
te zetten en op welke manier gaan zij te werk? Deze en andere interes-
sante vragen komen aan de orde tijdens de bijeenkomst van 21 novem-
ber a.s. bij Brasserie Lettink, de vaste stek van het Ondernemerscafé.

Afgelopen vrijdagavond konden de 
inwoners uit beide kernen de laat-
ste filmopnames van Joop over het 
Oranjefeest 2013 bekijken. Aanlei-
ding voor Erna Roeterdink, voorzit-
ter van het Oranjecomité om Joop 
in het zonnetje te zetten. Erna over-
handigde hem een herinneringsbord 
. De mensen die aanwezig waren in 
de zaal van camping Boshuis, hadden 
allemaal een hoofddeksel op, zodat 
zij met een diepe buiging en “petje- 
af” Joop Tjoonk konden bedanken 
voor de wijze waarop hij al die jaren 
de Oranjefestiviteiten voor de ker-
nen Wichmond en Vierakker op film 
heeft vastgelegd.
Wie Joop gaat opvolgen is op dit mo-
ment nog niet bekend. Joop Tjoonk 
kan zich niet meer herinneren hoe 
hij er toe kwam om de feestweek in 
Wichmond op film vast te leggen. “ 
Ze zullen mij wel gevraagd hebben”, 

zo zegt hij lachend. “ Het begon met 
het filmen van de oriënteringsrit, 
daarna kwamen de kinderspelen en 
de optocht erbij. Ook de zeskamp 
en toen die werd vervangen door de 
zangavond werd ook het Dolle Dins-
dag zangfestijn op film vastgelegd. In 
zo’n feestweek toch wel tien bandjes 
vol, dat betekent circa vijftien uur 
filmmateriaal. Weer thuis, begint het 
pas, al het materiaal bekijken en het 
terug brengen tot een film die pak-
weg anderhalf uur duurt. Leuk om 
te doen, maar met het monteren e.d. 
ben ik toch wel enkele weken bezig “, 
zo kijkt Joop terug.
Behalve het filmen van de Oranje-
feestweek filmt hij ook al jarenlang 
de musicals op school de Garve. Ook 
heeft hij bruidsreportages gemaakt, 
motorcrossen en de “ zwarte cross” 
op film vastgelegd. Joop: “ Daarnaast 
vind ik het leuk om in de natuur te 

filmen. Zo heb ik bijvoorbeeld eens in 
de buurt van Epe wilde zwijnen ge-
filmd en wel op het moment dat de 
zwijnen werden gevoerd. De dieren 
kunnen trouwens heel kwaad wor-
den. Een boswachter die mij vergezel-
de, hield mij voor, dat wanneer een 
wild zwijn keihard op je af komt ren-
nen, gewoon stil blijven zitten, niet 
verroeren, dan stopt hij vanzelf. Dat 
gebeurde dan ook prompt , een zwijn 
kwam regelrecht op mij af en inder-
daad vlak voor mijn neus op nog geen 
meter afstand bleef hij staan. Heel 
gek, maar ik schrok helemaal niet, 
ik was te gefocust op het filmen”, zo 
zegt Joop met een stalen gezicht!
Waar de interesse vandaan kwam, 
weet hij niet meer, maar op 16 jarige 
leeftijd maakte Joop al foto’s en na-
dien dia’s. Joop: “ Toen ik op gegeven 
moment in Doetinchem een nieuwe 
fotocamera wilde kopen, vroeg de 
verkoper aan mij “waarom koop je 
geen filmcamera, filmen is toch veel 
leuker”. Dat heb ik gedaan en ik was 
meteen enthousiast. Natuurlijk in de 
eerste jaren alles van mijn drie kin-
deren (Reint, Wilma en Marienke) op 
film vast gelegd. Prachtig om te doen. 
Ik ben aangesloten bij een videoclub 
in Doetinchem. Behalve filmen leer je 
daar ook om een “verhaal” te maken. 
Tijdens het filmen probeer ik ook al-
tijd om dingen vast te leggen die an-
deren niet zien. In het filmen kun je 
veel energie en creativiteit kwijt.

Waaraan een filmer moet voldoen? 
In ieder geval moet hij of zij aanleg 
hebben, zeer geconcentreerd kunnen 
werken en een goed (film) verhaal 
kunnen maken. Zelf merk ik tijdens 
het filmen echt niet wat er rondom 
mij heen gebeurt. Ik hoop van ganser 
harte dat degene die mij gaat opvol-
gen er ook veel plezier aan beleeft. 
Het filmen heeft mij al die jaren veel 
voldoening geschonken. Of ik het 
Oranjefeest volgend jaar zal missen? 
Ik weet het niet, dat merk ik dan 
wel’, aldus Joop Tjoonk die school de 
Garve overigens heeft beloofd dat hij 
wel de eerstvolgende musical zal fil-
men!

“In filmen kun je veel creativiteit kwijt”

Joop Tjoonk stopt met filmen 
Oranjefestiviteiten in Wichmond

Wichmond - In de kernen Wichmond en Vierakker moeten ze op zoek 
naar een andere cineast. Ruim 35 jaar lang legde Joop Tjoonk in weer 
en wind (gelukkig meestal een zonnetje) de Oranje- feestweek op film 
vast, waarvan de laatste jaren samen met dochter Wilma. “Met twee 
camera’ s heb je uiteraard meer mogelijkheden”, zo zegt Joop. Vorig 
jaar gaf hij al aan te willen stoppen. “Dan word ik 75 jaar, hoog tijd 
dat een andere het gaat doen”, zo zei Joop toen tegen het bestuur.

Petje- af voor Joop

Vele bezoekers bezochten de najaars-
markt. De opbrengst is bestemd om 
leuk uitjes voor de bewoners van Ver-
zorgingshuis De Wehme en Verpleeg-
huis De Hackforterhof. Verder wordt 
er gespaard voor een Duo fiets, zodat 
de bewoners met Familie, Mantel-
zorgers of een Vrijwilliger er lekker 
op uit kunnen. Een kopje koffie in 
Vorden drinken, of gewoon een frisse 
neus halen. De organisatie dankt alle 
ondernemers van Vorden die deze 

Najaarsmarkt weer mogelijk hebben
gemaakt. Niet te vergeten Familie,
Mantelzorgers en Vrijwilligers die
met grote getale hebben meegewerkt
aan deze bijzondere dag. Namens 
Stichting Activiteiten De Wehme al-
len bedankt en op naar de Duo fiets,
die voor de bewoners zo belangrijk is.

Foto’s die gemaakt zijn op de najaars-
markt kunt u terug vinden op 
www.fotojacht.nl

Najaarsmarkt bij en in de 
Wheme succesvol verlopen

Vorden - Dank zij de gulle giften en inzet van de ondernemers in en
om Vorden, kan de organisatie terug zien op een geslaagde markt.

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



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

Met de film ‘Van Pi-man naar Stu-
dent’ en gastspreker Marjon Schoe-
vaars komen diverse thema’s aan 
bod waar studenten met autisme te-
genaan lopen en hoe door een goede 
voorbereiding, problemen kunnen 
worden beperkt.
Op deze avond wordt eerst door 
gastspreker Marjon Schoevaars een 
schets gegeven van de inrichting van 
het hoger onderwijs. Zij kent het ho-
ger onderwijs van binnenuit en kan 
adviezen en tips geven.
Vervolgens wordt de korte film ‘Van 
Pi-man naar Student’ vertoond; Por-
tret van een student met autisme. In 
de documentaire wordt Ivo gevolgd 
tijdens de overgang van het Voortge-
zet Onderwijs naar zijn studie aan de 

Universiteit. Het is een informatief,
persoonlijk en soms aangrijpend por-
tret en laat de problemen zien waar-
mee hij geconfronteerd wordt.
Na de pauze geeft Marjon Schoevaars
antwoord op vragen en is er gelegen-
heid van gedachten te wisselen over
thema’s als plannen en organiseren,
omgaan met vermoeidheid of com-
municeren met docenten en mede-
studenten. Marjon is coach, onder-
wijskundige, jurist en mediator. Zij 
is in verschillende rollen werkzaam 
(geweest) in het hoger beroepson-
derwijs; onder andere als docent,
opleidingscoördinator en studieloop-
baanbegeleider. Verder verricht zij 
advies- en projectwerkzaamheden in
het Voortgezet en Hoger Onderwijs.

Studeren met autisme

Regio - RondomAutisme organiseert donderdagavond 14 november 
een thema-avond over studeren met autisme. Deze avond is bedoeld
voor (aankomend) studenten in het hoger onderwijs en hun ouders/
begeleiders. Inloop: 19:30 uur. Start: 19:45 uur. Locatie: MEE Oost Gel-
derland, Keppelseweg 15 Doetinchem. € 2,50 inclusief koffie en thee.
Aanmelden via aanmelden@rondomautisme.nl o.v.v. van ‘studeren’,
naam en hoeveel personen.

Zo wordt de Kanjers voor Kanjers 
Veldtoertocht gereden, vindt de fi-
nale van de Kanjers voor Kanjers 
Jeugd MTB clinic plaats, is er een 
BMX jeugdclinic en een veldwedstrijd 
van de Gezamenlijke Oostelijke Wie-
lerverenigingen (GOW) die wordt af-
gesloten met een Prominenten Cross. 
Zelfs aan de allerkleinsten is gedacht: 
er is een heuse Strider BMX-loopfiets 
competitie.

Wielertop op de fiets voor het 
goede doel
Dé veldtoertocht van Kanjers voor 
Kanjers mag ieder jaar weer rekenen 
op een geweldig aantal deelnemers. 
Vanuit de hele regio reizen enthou-
siaste mountainbikers naar De Rad-
stake om 35, 55 of 80 kilometer weg 
te trappen. Ook vele prominente 
renners, waaronder Robert Gesink, 
Michael Boogerd, Loes Gunnewijk 
en Joost Posthuma, rijden deze tocht 
voor het goede doel. De opbrengst 
van dit spektakel is namelijk bestemd 
voor Kanjers voor Kanjers. Zij zetten 
zich in voor kinderen in de Achter-
hoek voor wie het niet vanzelfspre-
kend is dat ze kunnen sporten en 
spelen. Door mee te doen met deze 
veldtoertocht kun jij hen een handje 
helpen! 

Samen fietsen is hartstikke cool!
De jeugd MTB clinic die Kanjers voor 
Kanjers organiseert, trekt steeds ve-
le enthousiaste jonge fietsers uit de 
regio. Ervaren trainers laten de kin-
deren kennis maken met deze fiets-
sport en leren hen spelenderwijs hoe 
je handig over een modderpad fietst, 
een boomstronk ontwijkt of een hel-
linkje neemt. Tijdens het Achterhoek 

WielerSpektakel wordt de finale van
de reeks Jeugd MTB Clinics verreden.
Kinderen die zelf niet over een fiets
beschikken kunnen er deze dag één 
in bruikleen krijgen.

Fanclubdag Team Belkin
Dit jaar vindt tijdens het Achterhoek
WielerSpektakel de allereerste fan-
clubdag van het Team Belkin plaats.
Een deel van de Belkin renners zal
aanwezig zijn om op de foto te gaan
met fans en om handtekeningen uit
te delen. Daarnaast zullen zowel de
officiële bus van Belkin als de vracht-
wagen en ploegleiders auto’s te be-
wonderen zijn. De sponsoren van het
Belkin Pro Cycling Team geven o.a.
workshops. Ook is er een merchandi-
se-shop waar je lid kunt worden van
Belkin en een uniek Belkin wieler-
shirt kunt bemachtigen. 

Online veiling van unieke items!
Er zijn veel wielertoppers die Kanjers
voor Kanjers een warm hart toedra-
gen. En ook dit jaar  stellen zij speci-
aal voor het Achterhoek Wielerspek-
takel een aantal persoonlijke trofeeën
ter beschikking die worden geveild
voor het goede doel. Heb je altijd al 
een shirt of tenue willen hebben van
Marianne Vos, Robert Gesink of Stef
Clement? Kijk dan op www.markt-
plaats.nl onder Achterhoek Wieler-
spektakel en biedt mee! Er worden 
nog steeds nieuwe items toegevoegd!
Behalve persoonlijke trofeeën van 
wielertoppers worden er dit jaar
ook unieke kunststukken geveild.
Vier prachtige schilderijen gemaakt
door kinderen in de leeftijd van 6
tot 16 jaar. Dit initiatief is tot stand
gebracht door tekendocent Lilian de
Jong (www.binnenstebuiter.nl) 
Natuurlijk is ook de opbrengst van
deze veiling bestemd voor Kanjers
voor Kanjers. Het bezoeken van het
Achterhoek WielerSpektakel is gra-
tis, met uitzondering van deelname
aan de Kanjers voor Kanjers Veldtoer-
tocht. Kijk voor meer informatie op 
www.achterhoekwielerspektakel.nl
en www.kanjersvoorkanjers.nl

Een wielerevenement voor ’t hele gezin

Achterhoek 
WielerSpektakel 2013
Heelweg - Op zondag 24 novem-
ber 2013 vindt in De Radstake in 
Heelweg (Varsseveld) voor de der-
de maal hét WielerSpektakel van 
de Achterhoek plaats. Een spor-
tief evenement - met als goede 
doel Kanjers voor Kanjers - dat 
ook dit jaar weer een ware hap-
pening belooft te worden.

Herkent u dat? Uw (groot)vader die 
met moeite zijn bed in en uit kan ko-
men of uw (groot)moeder die steeds 
moeilijker de stad in kan gaan met 
haar rollator? De studenten van het 
Graafschap College starten met het 
Project ‘Open Idee’ en zetten alle vor-
men van media en communicatie in 
om zoveel mogelijk Achterhoekers te 
mobiliseren. “Als initiatief van Field-
lab Achterhoek, Sensire, Achterhoek 
Centrum voor Technologie (ACT) en 

het Graafschap College willen we ie-
dere Achterhoeker actief laten mee-
denken over oplossingen van zorg-
vraagstukken binnen de zorgsector”, 
aldus Eljon Konink. “Achterhoekers 
staan bekend om het talent en hart 
voor Techniek, Innovatie, Bouw-
kunde, Zorg en Welzijn. Bent u die 
Achterhoeker die ons kan helpen? 
Heeft u ervaring met één van de on-
derstaande vraagstukken of heeft uw 
bedrijf het gouden idee?” 

Stuur uw reactie op naar www.open-
idee.nl of op zoek op onze Facebook-
pagina naar Project ‘Het Idee’. Want 
iedere Achterhoeker wilt toch wonen 
in een leefbaar oosten. 
Op 19 november 2013 presenteren de 
studenten van het Graafschap Colle-
ge het project ‘het open idee’ tijdens 
het Health Valley congres in de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft. 

Voor meer informatie gaat u naar 
www.health-valley.nl/evenementen/
health-valley-afslag-achterhoek-zor-
ginnovatie of 
www.fieldlabachterhoek.nl

Studenten Graafschap op zoek naar 
Achterhoekse Einsteins
Doetinchem - Studenten Marketing en Communicatie van het Graaf-
schap College Doetinchem zijn op zoek naar dé Albert Einstein en 
Willie Wortels van de Achterhoek.

De Dag van de Mantelzorg is een jaar-
lijks terugkerend moment waarop 
landelijk aandacht  gevraagd wordt 
voor de zorg die door mantelzorgers 
gegeven wordt. 
Het thema ‘Yes we care’, ofwel ‘Ja, 
wij zorgen voor elkaar’ leidde er toe 
dat ook zorgvrijwilligers voor dit 
etentje werden uitgenodigd. Geza-
menlijk leveren mantelzorgers en 
zorgvrijwilligers ongeveer 80% van 
alle zorg thuis. Mantelzorgers zorgen 

voor iemand in hun nabije omgeving 
die langdurig ziek is en zorgvrijwil-
ligers ondersteunen hen daarbij door 
af en toe de zorg over te nemen.

Zowel wethouder Jan Bart Wilschut 
van de gemeente Doetinchem als 
wethouder Josephine Steffens van 
Bronckhorst waren hierbij aanwezig. 
Met hun woorden onderstreepten ze 
nog eens het belang van de zorg die 
door de aanwezigen gegeven wordt 

en de waardering die hiervoor is bij 
de gemeenten.  
Een muzikaal intermezzo werd ver-
zorgd door singer-songwriter Ben 
Lukassen.  
De bijeenkomst werd georganiseerd 
door VIT-hulp bij mantelzorg die in 
de gemeenten de mantelzorgers on-
dersteuning biedt. 
Zorgt u voor iemand in uw omgeving 
die langdurig ziek is of een beperking 
heeft, dan bent u mantelzorger en 
kunt u ook +voor ondersteuning te-
recht bij VIT-hulp bij mantelzorg, op 
werkdagen bereikbaar van 9.00-15.00 
uur op tel. (0544) 82 00 00 of via mail 
info@vithulpbijmantelzorg.nl.

‘Yes we care’: aandacht voor 
mantelzorgers en zorgvrijwilligers
Zelhem - Woensdag 6 november genoten zo’n 180 mantelzorgers en 
zorgvrijwilligers uit Doetinchem en Bronckhorst van een etentje bij ’t 
Witte Paard in Zelhem. Een activiteit in het kader van de Dag van de 
Mantelzorg, georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg.

Als er een tablet in huis is, speelt 
40% van de 0- t/m 3-jarigen er wel 
eens mee. Kleuters en oudere peuters 
bedienen het apparaat zelfstandig en 
vinden zelf hun (vooraf geïnstalleer-
de) favoriete apps. 

Wat zijn geschikte apps? 
Dit kunnen ouders bekijken en zelf 
uitproberen tijdens de bijeenkomst 
op vrijdag 29 november van 10.00 tot 
11.00 in de Bibliotheek Zelhem. De 
ochtend is bedoeld voor ouders van 

kinderen t/m 4 jaar.
Ouders kunnen hun kinderen ge-
woon meenemen. Onder het genot 
van een kopje koffie of thee komen 
onderwerpen als mediatijd- en ont-
wikkeling, wat is de meerwaarde, en 
digitale prentenboeken aan bod. Ook 
worden media als TV, computer, ta-
blet en telefoon besproken.
De bijeenkomst wordt georganiseerd  
in samenwerking met CJG Bronck-
horst. De toegang is gratis.

Informatieve bijeenkomst voor ouders en hun kind(eren) in de Bibliotheek Zelhem

Digidreumes
Zelhem - Smartphone, tablet en TV: media die niet meer weg zijn te 
denken uit het dagelijkse leven van jonge kinderen. Het is belangrijk 
om jonge kinderen op een plezierige en verantwoorde manier te leren 
omgaan met het aanbod. Een op de drie gezinnen in Nederland be-
schikt over een een tablet (iPad bijvoorbeeld).

 Een reactie van een RugFitt deel-
nemer: “Ik liep al twee jaar met 
rugklachten en slikte pijnstillers en 
spierontspanners. Die hielpen na ver-
loop van tijd niet meer. In plaats van 
bewegen nam ik mijzelf rust voor. 
Maar mijn rug werd voor mijn ge-
voel steeds slapper en ik kreeg steeds 
meer pijn. Ik kwam uiteindelijk bij 
een therapeut terecht die mij RugFitt 
adviseerde. Ik was bang dat door de 
oefeningen de pijn zou verergeren, 
maar dat gebeurde niet. Ik dacht al-
tijd dat ik mijn rug moest ontzien, 
maar merkte dat mijn rug juist ster-
ker werd door te belasten. Na vier 

weken trainen waren mijn klachten 
volledig verdwenen. Ik doe het nu 
nog één keer in de week. Ja, je stopt 
toch ook niet met tandenpoetsen als 
je geen gaatjes hebt?”
Het RugFitt programma is bedoeld 
voor iedereen die rug-, schouder- of 
RSI (CANS) klachten heeft, die zijn/
haar houding wil verbeteren of als 
preventie voor bijvoorbeeld mensen 
met een zittend beroep of iemand die 
een verlaagde belastbaarheid heeft. 
RugFitt is ook erg geschikt voor men-
sen die starten met sporten en weinig 
ervaring hebben.
Het RugFitt programma is een lan-

delijk programma van Fysio Physics, 
waarbij de speciaal opgeleidde in-
structeurs een gedegen opleiding 
hebben gevolgd en elke drie maan-
den nieuwe oefeningen krijgen en 
elk jaar bijscholing hebben. Sport-
centrum AeroFitt onder leiding van 
Sabine Koehorst, Karin Hendriks, 
Kevin de Voogt en Wendy Rotgers ge-
ven het programma al ruim een jaar 
en zijn zeer enthousiast over de re-
sultaten. “Het programma biedt iets 
dat ik hiervoor niet kon geven. Ik kan 
nu veel meer klanten helpen en het 
is leuk en bevredigend om te doen”.
Wilt u ook uw klachten aanpakken? 
AeroFitt geeft nu 100% tevreden-
heidsgarantie.
Voor meer informatie of kennisma-
king kunt u contact opnemen via 
0575-465001.
Sportcentrum AeroFitt, Winkels-
kamp 5, Hengelo Gld. en Sportcen-
trum AeroFitt, Brinkweg 38, Zelhem.

- Advertorial -

Een sterke rug en een goede houding, RugFitt
Hengelo - Pijn aan de rug, nek en schouders staan bovenaan in de 
klachten top 10. Veelal neemt men rust wanneer deze klachten er zijn, 
maar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze klach-
ten het eenvoudigst te verhelpen zijn door gerichte therapeutische 
training. Vaak werkt rust averechts en aan de oorzaak wordt niets 
gedaan. Het antwoord op een sterke rug en een goede houding is dan 
ook RugFitt.

De eerste cursus van vier weken start 
woensdag 27 november, de tweede 
woensdag 22 januari en de laatste 
op woensdag 26 februari. De lessen 
worden gegeven door een ervaren do-

cente. Een aantal leerlingen kijkt nog 
steeds met veel plezier terug op de 
opfriscursus die zij gevolgd hebben. 
Het plezier van samen musiceren, 
nieuwe stukken instuderen en weer 

wegwijs worden op het instrument 
was voor hen een positieve en ver-
rassende ervaring. Voor enkelen zelfs 
een aanzet tot het oppakken van een 
fijne hobby. De opfriscursus is ook 
een idee om met de feestdagen (aan 
jezelf) cadeau te geven. Het Klavier 
maakt graag een mooie ‘bon’. Samen 
bezig zijn met muziek geeft het leven 
nieuwe kleur. 
Aanmelden en meer informatie via 
tel: 0575-550756. Zie ook de website 
www.het-klavier.nl

Korte opfriscursus piano bij Het Klavier
Vorden - Het Klavier in Vorden organiseert dit winterseizoen een 
aantal korte opfriscursussen pianospelen voor (jong) volwassenen die 
vroeger enige tijd les hebben gehad. In een klein groepje van mini-
maal 2 en maximaal 4 personen wordt je kennis van het notenschrift 
en vaardigheid op de piano ‘opgefrist’ aan de hand van samenspel 
op meer piano’s in allerlei muziekstijlen (klassiek, evergreens, songs 
voor de feestdagen).



Sinterklaasactie
De Hengelose Ondernemers Vereniging orga-
niseert ook dit jaar weer een Sinterklaasactie.

Wanneer?
Van maandag 18 november t/m donderdag 5 december

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

Hoe werkt de actie?
Bij besteding van:

 € 10,-  ontvangt u 1 bon

 € 25,-  ontvangt u 2 bonnen

 € 50,-  ontvangt u 3 bonnen

 € 100,-  ontvangt u 4 bonnen etc.

Deze bonnen kunt u voorzien van uw naam en adres en inleve-

ren bij de deelnemende bedrijven. 

Wat kunt u winnen?
Alle deelnemende bedrijven stellen mooie cadeaus of waarde-

bonnen beschikbaar.

Prijswinnaars krijgen persoonlijk een uitnodiging om de prijs in 

ontvangst te nemen. 

Duo ZieZoo weer van de partij 
bij Sinterklaasintocht
Ook dit jaar zal duo ZieZoo de intocht van 
Sinterklaas weer van een muzikale noot voorzien.

“Supercool dat wij ook dit jaar weer mogen optreden voor Sinterklaas 

en zijn Pieten”, zegt Rita.  “De Hengelose Ondernemersvereniging 

(HOV) regelt toch maar mooi dat de Sint tijd vrij maakt in zijn 

overvolle agenda voor alle Hengelose kinderen.” “Ja, de maand 

december is altijd erg druk voor de jarige Sint. Het is maar goed 

dat er zoveel Pieten zijn om hem te helpen. Daarom zijn wij erg 

blij dat wij òòk mogen helpen”, vult Frank aan. Ze vinden het een 

cadeau op zich om alle kinderen van Hengelo zo te zien genieten 

en het is een spannende tijd voor iedereen.

Duo ZieZoo, bestaande uit Rita Oldenhave (zang) en Frank 

Schwartz (zang, saxofoon en gitaar), vinden het Sinterklaasfeest 

altijd een erg leuk gebeuren. “Het is weer eens wat anders”, zegt 

Rita, “normaal zie je ons vooral op bruiloften en partijen.”

“We gaan er een actief zang-en dansgebeuren van maken, we 

zijn al bezig om een programma samen te stellen”, zegt Frank.

Ben je nieuwsgierig ?
Kom dan op zondag 17 november a.s. (aanvang 14.00 uur) 

samen met je ouders, opa, oma of wie er maar mee wil, naar zaal 

Wolbrink. Dan kun je het allemaal meebeleven.

Vol verwachting klopt ons hart………………

Duo ZieZoo 
muziek voor jong en oud

(voor informatie en 

boekingen 

0575-

464788)

17 november 13.00 uur 
Kerk centrum HengeloSINTINTOCHT IN HENGELO GLD

Programma Sinterklaasintocht 
zondag 17 november
13:00 uur start intocht (start bij Troefmarkt, Ruurloseweg) 

13:30  uur toespraak wethouder Mulderije en Sinterklaas 

bij de Remigiuskerk

14:00 uur After Party met DUO ZIEZOO in zaal Wolbrink

en Mode

Bromfietshandel

HOV leden

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 verlang-

lijstjes 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 17 november. 

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

kunnen we daar samen wachten tot we Sinterklaas op Amerigo 

zien aankomen. Daarna lopen we onder begeleiding van muziek-

Spalstraat naar het plein van de  Remigiuskerk.

Hier zal wethouder Mulderije Sint welkom heten en zal Sinterklaas 

zelf ook iets tegen jullie zeggen. 

Vergeet niet je fototoestel mee te nemen want er zijn hier speci-

ale fotopieten, die graag met jou op de foto willen!

Dan is het programma nog niet voorbij want in zaal Wolbrink 

wacht DUO ZIEZOO op jullie. Om 14:00 uur begint hun super-

coole 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!

*uitzondering accessoires en outlet

Kerkstraat 11
Hengelo (gld)
tel: 0575 461235
info@langelermode.nl

Fashion with feeling

TAX FREE 
SHOPPEN!

op de gehele H/W collectie 2013
van dinsdag 12 november 
t/m zaterdag 16 november

21% korting*
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

facebook.com/garageteerinkbv

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

Hengelo GLD
      

Roy Polman
Rozenstraat 10
7255 XT Hengelo GLD
Tel. 0575 462209
Mob. 06 202 398 81

NAJAARSBEURT
Ook voor de najaarsbeurt van uw tuin bent u bij ons aan het 
juiste adres. Voor info www.hoveniersbedrijfpolman.nl

Op zoek naar een 
orgineel cadeau voor 
de maand december?

Heb je altijd al een fotoboek willen maken maar 
weet je niet hoe? Volg dan nu één van onze work-
shops en maak daarna de mooiste fotoboeken!
Schrijf je nu snel in voor een workshop in november 
of december en ga aan de slag!

Kijk voor meer informatie op www.fotoboekenco.nl 
of bel 06-10465230.

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Badkamer van de maand 
i.s.m.

Complete badkamer

8750,-
Inclusief montage en BTW

GévierDales en HCI werken samen met de show-
roomverkoop. Klanten van GévierDales kunnen 
voortaan terecht in de showroom van HCI.

Hengelo (Gld)
Kruisbergseweg 13 
7255 AG Hengelo (Gld)
Telefoon 0575 - 46 81 81

Kijk voor meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

DOET JE HUIS GOED.HCI.

Vakmanschap en Ervaring
Bosman Groenspecialist

Aanleg en onderhoud 
van tuinen

Al 35 jaar 
Uw Partner in het Groen

Uw tuin is toch een vakman waard!

Vraagt u eens vrijblijvend informatie en prijs. 
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462619
www.bosman-groenspecialist.nl


