
De ervaren ploeggenoten van Bas in 
het Nederlands team te weten Hans 
Vogels, Amel Advocaat, Mark Was-
sink, Robin Nijkamp en Lucas Dolfing 
behaalden een gouden medaille in 
deze Zesdaagse. In de eindrangschik-
king eindigde het Nederlandse team 
op de tiende plaats. In totaal namen 
er 35 landenteams deel. Bas Klein Ha-
neveld dankte zijn uitverkiezing aan 
het uitstekend rijden in de afgelopen 
seizoenen. Bas over zijn debuut: ‘Ik 
vond het natuurlijk vooraf al prach-
tig dat ik gekozen werd in het Neder-
lands team en dat ik Duitsland mocht 
starten. Wij zijn als ploeg al een week 
van tevoren vertrokken met de be-
doeling om met name het crosscir-
cuit te verkennen. Er waren in totaal 

36 proeven in het traject opgenomen. 
Proeven met een lengte van 14 kilo-
meter maar verder overwegend 7 tot 
8 kilometer. Wij hebben ze allemaal 
‘lopend‘ afgelegd. Dat bleek tijdens 
de wedstrijd toch wel nuttig. Niet dat 
je alles kon onthouden, maar ik wist 
heel goed waar ik de gevaarlijke pun-
ten kon verwachten. Die herkende ik 
wel.

Toen de Zesdaagse begon was ik niet 
zenuwachtig, wel een gezonde wed-
strijdspanning. Rondom mij heen 
veel wereldtoppers en dan sta je dan 
aan de start, niet wetende wat er al-
lemaal op mij af zou komen. Op de 
eerste dag bewust geen risico’ s geno-
men, waardoor ik toen wel tijd liet 
liggen. Kon eigenlijk ook niet anders. 
Ik mis als nieuweling natuurlijk de 
nodige ervaring. Daar kwam bij dat 
het parcours duidelijk anders is dan 
ik in Nederland gewend ben. Flinke 
hellingen, harde ondergrond met 
veel steenslag. De derde en vierde 
dag vond ik het zwaarst. Door de re-
genval was met name dag vier zeer 
pittig. Op gegeven moment raakte 
mijn voorwiel een boomwortel, dus 
behoorlijke schade. Gelukkig kon 
ik gewoon doorrijden en kon ik de 
machine, binnen de daarvoor vast-
gestelde tijd, repareren’, zo zegt Bas 
Klein Haneveld, die tijdens zijn eerste 
Zesdaagse vergezeld werd door zijn 
‘vaste supporters‘: vader Gertie, moe-

der Wilma en vriendin Joy. 
Bas: ‘Ik heb tijdens dit evenement 
heel veel geleerd. Het is niet alleen
gas geven. Je moet ‘op tijd‘ kunnen
rijden, de regels kennen en wat heel
belangrijk is, je moet onder druk 
kunnen sleutelen. Pech aan de ma-
chine mag je gedurende een bepaald
tijdsbestek, zelf doen. Voor de start
heb je bijvoorbeeld nog tien minu-
ten tijd. Wanneer je als coureur niet
technisch bent, ben je gewoon kans-
loos. De grootste voldoening was toch
wel dat ik de Zesdaagse met vrij wei-
nig problemen heb kunnen uitrijden.
Dat betekent dat ik mij vooraf goed 
heb voorbereid.
Het was wel zwaar, elke dag 240 ki-
lometer, soms acht uur per dag op
de motor. Dat hield in elke avond
om half negen naar bed en ‘s mor-
gens om 5.30 uur weer op. Er was s’
avonds direct na het eten (overigens
kan ik geen pasta meer zien!) een 
nabespreking met de rijders, met
manager Kees v.d. Ven, zijn assistent
Arwald Nijland en begeleider Peter
Lenselink . Voor masseur Jan Broek-
hof was het dan ook hard werken’, 
zo zegt Bas Klein Haneveld die gedu-
rende de Zesdaagse onder meer een
paar dagen ‘morele steun’ ontving
van Marcel Bulten, Erwin Plekkenpol
en Ismo ten Velde.
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Debuut Bas Klein Haneveld tijdens Motor Zesdaagse

Zilveren medaille als beloning
Vorden - De jeugdige Bas Klein 
Haneveld (20), lid van de VAMC De 
Graafschaprijders’ heeft tijdens 
de Internationale Motor Zesdaag-
se die vorige week in Zchopau, in 
de omgeving van Dresden, werd 
gehouden een uitstekend debuut 
gemaakt. Bas behaalde in de Klas-
se E 1 op zijn KTM 250 CC motor 
een 36e plaats. Een prachtig re-
sultaat, het leverde Bas een zil-
veren medaille op. In de scratch 
(de resultaten van de rijders in de 
verschillende klassen bij elkaar 
opgeteld) eindigde Bas van de in 
totaal 500 gestarte coureurs, op 
de 120e plaats.

Bas Klein Haneveld blij met zilver.

Actiefoto Bas. Foto: Joy Wullink.
Het thema is Oud-Achterhoeks Boe-
renleven. Voor informatie en opgave
kunt u bellen met Rikie Norde, tel.
551622, e-mail rikienorde@hotmail.
com

Excursie Vrouwen van Nu 
in Almen
Vorden - Voor dinsdag 30 oktober 
a.s. heeft de regionale agrarische 
commissie van Vrouwen van Nu 
een excursie naar Betsie Dolman 
in Almen geregeld.

VOLG HET LAATSTE NIEUWS OP:
 @ContactNoord: www.twitter.com/contactnoord

 www.facebook.com/contactachterhoek

 www.youtube.com/weekbladcontact

Voor het doorgeven van nieuwstips kunt u bellen met webreporter 
Gerwin Nijkamp, tel. (06) 29 58 57 80 

Mailen mag natuurlijk ook: webreporter@contact.nl
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      Groenlo | www.slagomgrolle.nl
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ACTIE
geldt voor 

oktober, november, december
(maandag tot en met vrijdag)

alle Pizza’s € 7,00
op alle Schotels 
€ 1,50 korting

www.thuisbezorgd.nl
Dorpsstraat 32A, Vorden

T. 0575 - 55 35 35

geldt niet voor kleine schotels
Actie alleen geldig bij afhalen 

en niet geldig i.c.m. reguliere acties. 

www.weevers.nl

In de vierde week van november verschijnt Weevers Grafi media voor 
het eerst met een Uitvaartkatern in het Contact. Een katern gericht op 
alle facetten van ‘het einde’. Maak gebruik van deze unieke mogelijkheid 
om uw producten en diensten onder de aandacht te brengen.

Meer informatie & reserveren: Jan Marinissen of Dyanne Schiphorst  
advertentie@contact.nl of tel. 0575-551010

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset afterpress

Uitvaartkatern
Verschijning: week 47

Oplage: 33.200

Aanleveren: 29 oktober 2012



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. 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 ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,24 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

Dorpskerk Vorden
Zondag 14 oktober 10.00 uur, ds.M.S. van der Wilt-Karreman. 
Zondag 14 oktober Dienst in de kapel Wildenborch, 10.00 uur, 
ds. H. Westerink.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 oktober, 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg. Zondag 
14 oktober Dienst in de kapel Wildenborch, 10.00 uur, ds. H. 
Westerink.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 14 oktober 10.00 uur, Pim Brouwer, Rheden.

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 oktober 9.30 uur, Woord- en communieviering, L. 
Everts, m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 oktober 17.00 uur, Eucharistieviering, Zandbelt, 
Dameskoor.
Zondag 14 oktober Geen viering.

Tandarts
13 - 14 oktober J.J. de Kruif, Vorden (0575) 55 33 72.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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 14.00-19.30 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.

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

Brandweer, tel. 112

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
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.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 
02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet 
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed eisende 
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen 
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - 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.

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 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

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.

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 Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22.
Openingstijden: April t/m September: maandag t/m vrijdag: 
9.30-17.00 uur; zaterdag: 10.00-15.00 uur. Oktober t/m Maart: 
maandag t/m vrijdag: 10.00-16.00 uur; zaterdag: 10.00-14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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, 
zo 17.00 - 18.00 uur.

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285. 
Fax 0314 360287. e-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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 en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten; dins-
dag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur;  donderdag: 
14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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, doorverwijzing 
huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

MEE Oost-Gelderland 
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. (0314) 34 42 24, info@mee-og.nl / www.mee-og.nl

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Te koop gevraagd mach. 
en gereedschappen tegen 
contante betaling: 06 - 57 59 
79 04

�

Vlaai van de week

Stoofperenbavaroisevlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding

Crackers    div. soorten € 1,99
Speculaas  250 gram € 3,75
Aanbiedingen geldig van di. 2 t/m za. 13 oktober

Kringloop De Boedelhof
“met net dat beetje meer” 
Enkweg 17b in Vorden 
Openingstijden: din. t/m vrij 
10.00 - 17.00 Zaterdag 9.00 - 
16.00 Koffie met appelgebak 
€ 2,50 koffie of thee €‚ 1,-.

�

Verhuisd: per 1 okto-
ber 2012 G. Berendsen,
mijn nieuwe adres is:
Zutphenseweg 51, 7251 DH
Vorden.

�

Doorlopend te koop hooi. 
Tel. 0575-551548
�

Bazar/rommelmarkt op
zaterdag 13 oktober a.s. 
van 10.00 tot 14.30 uur in 
“Het Achterhuus” achter 
de Gereformeerde kerk, 
Zutphenseweg 13 in Vorden.

�

Dagmenu’s 10 t/m 16 oktober
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 10 oktober
Tomatensoep / Hachee met aardappelpuree, jus en rode 
kool.

Donderdag 11 oktober
½ gegrild haantje met jus, appelmoes, frieten en rauwkost-
salade / apfelstrudel met vanillesaus en slagroom.

Vrijdag 12 oktober
Pompoensoep / Panga filet met pestosaus, pasta en groente.

Zaterdag 13 oktober (alleen afhalen / bezorgen)
Kipsaté met champignonsaus, aardappelen en groente / IJs 
met slagroom.

Maandag 15 oktober
Champignonsoep / Wokki wokki met kip, rijst en rauwkost.

Dinsdag 16 oktober
Wiener Schnitzel met patat en rauwkost / IJs met slagroom.

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

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

Bij de Stichting Veiling-
commissie aan de Enkweg 
11 te Vorden kunt u iedere 
dinsdag t/m zaterdag van 
9.00 tot 12.00 uur en op dins-
dag, donderdag en vrijdag 
van 14.00 tot 17.00 u. terecht
voor 2e hands meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica,
huishoudelijke artikelen,
boeken enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tussen 9.00 en 10.00 u. 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u telefonisch 
een afspraak maken voor 
doordeweeks halen of bren-
gen van spullen. Kijkt u ook 
eens op onze website:
www.veilingcommissie.nl

�

Te huur: Ruime 2 kamer-
appartement met groot 
balkon. Centrum Hengelo. 
Brieven onder nr. 39-298 
aan Weevers Grafi media, 
Postbus 22, 7250 AA 
Vorden.

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 15 oktober.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

De lekkerste handsinaasappelen
groot, zoet en vol sap kilo 2.50
elke 2e kilo voor de halve prijs
Hollandse bloemkool   0.99
Pompoenen  per stuk 1.99 2 voor 2.99
Super Famisa mandarijnen 15 voor 2.99
Huisgemaakte babi ketjap met keuze uit nasi of 
bami en een bakje rauwkost naar keuze

p.p. 7.95

Wilt u uw oud ijzer 
kwijt? Bel gewoon Frits 
Peppelinkhausen, tel (0575) 
55 29 16. (06) 51 60 15 16.

�

Gesprekspraktijk Van 
ziel tot ziel in Vorden.
www.intuitievepraktijk.nl



Contactjes
vervolg

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

Open elke vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

Rianne van der Wal - Veenink

T. 06 - 41 83 85 00
www.entoenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartverzorging

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

www.marionpolman.nl voor een geheel 
verzorgde 

persoonlijke
uitvaart

ongeacht waar u 
verzekerd bent

“als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

U kunt altijd contact met mij opnemen voor alle 
vragen rondom de uitvaart.

 T 06-55916250dag en nacht

Vakantiekilootjes 
eraf?

Naar Jerna Bruggink

op een draf!

Met Herbalife en 

Jerna’s coaching is

dat geen straf.

Bel 06-55 166 420

SOVITAL 
LICHT 

MEERGRANEN
NU VOOR

€ 2.09

WITTE
BROODJES

6 VOOR

€ 1.95

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
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 9 t/m zaterdag 13 oktober

HERFST-
VLAAI

 KLEIN
€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25

Het gemis zal altijd blijven, maar onze dank gaat uit 
naar een ieder die blijk van medeleven heeft betoond, 
zowel tijdens de ziekte als na het overlijden van onze 
lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Jantje Horstman - Lenderink

Wij willen u hartelijk danken.

Kinderen,
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, oktober 2012

VVV Familie Doe Dag
Fietspuzzeltocht (of wandelen)
in het teken van Jonker Joost.
Dinsdag 16 oktober a.s. Afstand 10 km.

Start tussen 11.00 en 14.00 uur, Kerkplein 18

Deelnameprĳs € 2,50 en korting op de

toegang van de doolhof.

Inl. VVV Ruurlo, 0573-453926

TE HUUR 
100 m² opslagruimte

omgeving Vorden,
deuropening 3 m bij 3 m,

ruimte geïsoleerd
Tel: 0575-441331

Dol gelukkig trots en blij Bjorn & Finn hebben er 
een klein zusje bij.

Liza
28-09-2012

Mijn trotse ouders zijn: 
Millo van der Logt & Harriet Gombert. 
Grote Broers Bjorn &Finn.

De Eendracht 21
7251 GA Vorden.

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

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa
 

Derk Pardijs
 
Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis 
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot 
steun bij het verwerken van dit verlies.

Familie Pardijs
Stationsweg 2
7251 EM  Vorden

“Zijn lach en levensvreugde 
zullen ons altijd bijblijven”

Bewonderenswaardig was zijn levenskracht.
Nu is in alle rust van ons heengegaan

mijn lieve man, onze vader en trotse opa

René Althoff

Reinirus Wilhelmus

* Gorssel    † Hengelo (Gld)
1 oktober 1936   3 oktober 2012

  Dini Althoff-Veldt

 Ulft :  Renny en Marjon
  Stef, Ellen & Jan, Geert & Pien
  Hengelo (Gld):  Martin en Laurette
  Suzanne & Bastiaan
 Steenderen:  Margaret en Gerard
  Karin, Nicolet & Ilse, Judith
 Oldenzaal :  Hans en Marja

Sint Michielsstraat 7
7255 AP Hengelo (Gld.)

Onze dank gaat mede uit naar de medewerkers van 
Sensire.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben  
in besloten kring plaatsgevonden.

Te huur Tijdelijke woon-
ruimte: luxe chalet te Ruurlo 
voorz. van c.v. v.a. € 435,- 
excl. p.m. Info: 0573-451441

�

CULTUURFONDS
nodigt u uit om mee te gaan naar de

DUTCH DESIGN WEEK
IN EINDHOVEN

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed
als je iemand, die je lief hebt, verliezen moet.

Allemaal dank voor de overweldigende hoeveelheid 
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, 
fijne brieven en kaarten die we mochten ontvangen 
na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en 
schoonvader 

Arie Dijkman

Bep Dijkman-Hulleman
Freddy en Susanne
Jeroen en Thirsa

Vorden, 5 oktober 2012



Alle sprekers benadrukten de open-
heid van de school, de betrokkenheid 
van de ouders en de verantwoorde-
lijkheid die de belanghebbenden ne-
men om zo goed mogelijk onderwijs 
voor de kinderen te realiseren. Ook 
spraken zij lovend over de manier 
waarop leerlingen met elkaar om-
gaan en de bijdrage die de school 
heeft geleverd aan goede onderlinge 
verstandhoudingen. Na een warm 
welkom door de huidige voorzitter 
Bert-Jan Koekenbier en secretaris Er-
na Otten sprak wethouder Josephine 
Steffens de aanwezigen toe. Zij be-
noemde de samenwerking tussen ge-
meente en school door de jaren heen, 
die prettig en tegelijk realistisch is. 
Ze gaf aan dat de school een uitstra-
ling heeft, waarbij men zich welkom 
voelt. Met een verwijzing naar kraan-
vogels wenste ze de school toe dat die 
nog veel leerlingen op hun reis door 
het leven mag begeleiden.

Na de wethouder spraken voormali-
ge bestuurders van de school. Henny 
Sueters beklemtoonde hoe moeilijk 
de beginjaren van de samenwerkings-
school waren geweest. Allereerst 
moesten de katholieke school in Kra-

nenburg en de openbare school op ’t 
Medler, die beide kampten met een 
teruglopend aantal leerlingen, tot 
een eenheid worden samengesmeed. 
Vervolgens moest de kleuterafdeling 
een tijd lang zonder overheidssub-
sidie draaiende worden gehouden. 
Bovendien was men gehuisvest in 
een uitgeleefd en zeer verouderd ge-
bouw. Zij roemde de rol die voorzitter 
Hendrik Bouwmeester destijds heeft 
gespeeld. Mede namens Gerrit Nijen-
huis vertelde Gerda Kamperman over 
de verhuizing naar het nieuwe onder-
komen aan de Eikenlaan. Bijna gelijk-
tijdig maakten zij ook mee, dat het 
bestaande onderwijzerskorps werd 
opgevolgd door een compleet nieuw 
team. 

In fase daarna sloot de Julianaschool 
op De Wildenborch haar deuren. 
Daardoor kwamen er meer leerlin-
gen èn leerkracht Henk Kok naar De 
Kraanvogel. Volgens toenmalig voor-
zitter Paul Zents leidde dat soms tot 
heel lange vergaderingen, maar ook 
tot een groei van het leerlingenaan-
tal. 
Willem Klein Heerenbrink voerde 
daarna , ook namens Truus Van Gin-

kel, het woord. Hij had een steen 
meegebracht om de vele bouwactivi-
teiten in de volgende bestuursperiode 
te accentueren.
Ten slotte sprak André Knoef die tot 
2009 een bestuursfunctie vervulde. 
Op humoristische wijze vertelde hij 
hoe hij als leerling het samengaan 
tussen de scholen op ’t Medler en 
Kranenburg had ervaren:

 ‘ Waar voorheen een gezamenlijk 
schaatsfestijn uitmondde in een veld-
slag en de fietstocht vanuit ’t Medler 
langs de school in Kranenburg naar 
het zwembad een ware overlevings-
tocht was, zaten we na de zomerva-
kantie ineens samen op school en 
gingen we samen voetballen bij Ratti’, 
zo vertelde hij. Tussen de toespraken 
door vermaakten de bezoekers zich 
met elkaar en met de fototentoonstel-
ling, die oud-leerkracht Loek Terwee 
over 25 jaar De Kraanvogel had inge-
richt en die bij veel bezoekers nostal-
gische herinneringen opriep. In de 
gymzaal stonden ook twee esdoorns. 
Bezoekers bevestigden op de zilveren 
kraanvogels die eraan hingen mooie 
teksten, zoals: ‘ Dat deze plattelands-
school nog jaren mag rekenen op 
betrokkenheid en naoberschap’ en 
‘ Keep flying, stay close ‘. Als een 
blijvend aandenken aan het zilveren 
jubileum kregen de boompjes zater-
dagochtend een plaats bij de entree 
van de school.

Tijdens receptie De Kraanvogel

Betrokkenheid en openheid 
school geroemd

Kranenburg - In een heel stemmig aangeklede gymzaal sloot basis-
school De Kraanvogel afgelopen vrijdagavond de viering van het zil-
veren jubileum af. Voor deze gelegenheid waren behalve voormalige 
leden van het bestuur, de oudervereniging, de medezeggenschapsraad 
en het team ook enkele relaties en de naaste buren uitgenodigd.

Wim Gudde: Directeur De Kraanvogel

De tweede helft kon de wedstrijd dus 
nog alle kanten op. Hoeve Vooruit 
vierde echter na een paar minuten 
het openingsdoelpunt. Een corner 
van Hoeve Vooruit werd prima bin-
nen gekopt. 1-0. De Ratti dames 
stroopte de mouwen nog eens extra 
op en de drive om te scoren werd bin-
nen twee minuten beantwoord. Jes-
sica ten Elshof gaf een mooie pass op 
spits Lianne ten Have. Haar werklust 
werd uitbetaald in de gelijkmaker. 
1-1.  Een domper voor Hoeve Vooruit 
wat nog aan het nagenieten was van 

het doelpunt. Beide keepsters speelde 
een hoofdrol in de wedstrijd. Gerdien 
Peppelman hield Ratti in de wedstrijd 
met een paar uitstekende reddingen. 
Hoeve Vooruit liet zien bovenaan te 
staan mede door hun uitmuntende 
keepster. Ballen die er normaliter 
invliegen werden gered en daardoor 
bleef het tot het laatste fluitsignaal 
spannend. Na negentig minuten spe-
len moesten beide teams genoegen 
nemen met een punt. Gezien het 
spelbeeld heeft Ratti goed gevoetbald 
en was Ratti de bovenliggende partij; 
helaas geen drie punten, maar voor-
alsnog ongeslagen. 
Aanstaande zondag thuis tegen 
Haaksbergen.

Ratti dames moeten genoeg nemen met 
een punt!
Hoeve Vooruit 2 – Ratti 1
Regio - Afgelopen zondag stond 
de wedstrijd op het programma 
uit tegen Hoeve Vooruit.  Hoeve 
Vooruit net als Ratti ongeslagen 
na drie duels dus het beloofde 
een daadwerkelijke krachtme-
ting te worden. Op het kunstgras-
veld in Sint Isidorushoeve werd 
er afgetrapt. De wedstrijd had 
een open karakter, beide teams 
volledig aan elkaar gewaagd en 
er werden fanatieke duels uit-
gevochten. Ratti bleef veel druk 
zetten op Hoeve Vooruit en was 
meer in de aanval, de keepster 
van Hoeve Vooruit gooide echter 
roet in het eten door te laten zien 
een uitstekende keepster te zijn 

en verrichte redding na redding. 
De rust werd bereikt met een 0-0 
stand.

Tot op heden zijn er in de provincie 
Gelderland circa 80 bedrijven die 
werkzaamheden mogen uitvoeren 
die worden geadviseerd door de pro-
vincie en Monumentenzorg. Werk-
zaamheden gericht op monumenten 
waar ook subsidies voor worden ver-
leend. Henk Ruiterkamp: ‘Als bedrijf 
wordt je niet zomaar toegelaten in 
genoemd register. Daarvoor moet je 
vakbekwaam zijn. Een poos geleden 
hebben wij controle gehad en werd 

gekeken op welke manier onze mede-
werkers hun werk doen. En dat werd
positief beoordeeld. Wij hebben de 
afgelopen jaren overigens al verschil-
lende restauraties aan monumenten 
verricht. Bijvoorbeeld aan de Lindese
molen, kasteel en boerderijen van
Hackfort, de Velhorst e.d. Momen-
teel worden zes van onze medewer-
kers nog eens extra in Arnhem en 
Almelo bijgeschoold’, aldus Henk 
Ruiterkamp.

Toegelaten tot Register van ‘Kennis en Kunde’

Bouwbedrijf H.J. 
Ruiterkamp beloond voor 
vakmanschap

Vorden - Bouwbedrijf H.J. Ruiterkamp in het buurtschap Linde bij 
Vorden, heeft dezer dagen bericht ontvangen dat het bedrijf is toege-
laten tot het ‘Register van Kennis en Kunde’. Een register dat is opge-
zet door Monumentenwacht in samenwerking met Monumentenzorg
en de provincie Gelderland.

Molen in Linde ook door aannemersbedrijf Ruiterkamp gerestaureerd.

De avond is bij de Herberg en begint
om 19.45 uur. Bent u (nog) geen lid
en wilt u eens een avond bijwonen 
dan kan dat. Neem hiervoor even 
contact op met een van de bestuurs-
leden www.vrouwenvannuvorden.nl

Ledenbijeenkomst 
Vrouwen van Nu
Vorden - Woensdag 17 oktober 
is er weer een ledenbijeenkomst 
van de Vrouwen van Nu afdeling 
Vorden. Mevr. Hooikammer en 
haar zus geven uitleg over de cul-
tuur van de Staphorster kleding. 
Zij doen dit op zeer humoristi-
sche wijze.

KEUKEN
VAN HACKFORT

‘‘de wilde keuken”
Heerlijk wild uit de 

achterhoek

0575 555 015
www.keukenvanhackfort.nl
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

KOOPZONDAG van 12.00 tot 17.00 uur

Eveneens fietsmarkt gebruikte fietsen.

Stationsstraat 20  -  7021 CK Zelhem  -  T  0314 - 62 13 79
info@fietshuis-jansen.nl  -  www.fietshuis-jansen.nl

Verkoop, onderhoud en reparatie

Fietshuis Jansen Zelhem weet wat fietsen is !!

Om ruimte te maken voor de nieuwe collectie van 2013, ruimen wij diverse modellen van 2012 op o.a.:

14 oktober a.s.

GAZELLE - CORTINA - BATAVUS - SPARTA - GIANT

Profiteer nu
van flinke
kortingen

14 oktober

Zat. 13 oktober
(B)OKTOBERFEEST

in het café
rockcoverband
HEIBEL

DISCO:
flirtnight met

DJ KICKEN

Hier won iemand

€ 100.000!

Bent u de 
volgende?

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
Eerbeekseweg 19 - 6971 LB  Brummen Telefoon 0575 56 14 98 / Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (gld)  Telefoon 0575 44 16 88

JAN de WINKEL

ER IS EEN STIHL
VOOR ELKE JOB

DE VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

VOOR IEDER
WAT WILDS

U vindt ze natuurlijk bij:

STIHL heeft een motorzaag voor 
iedereen. Instapmodellen voor 
wie sporadisch haardhout wil ver-
zagen, zwaardere modellen voor 
wie geregeld een boom velt en 
professionele motorzagen voor
wie beroepshalve reuzen 
neerhaalt: ze zijn er allemaal. 
Uiteraard hebben we zowel ben-
zinemodellen als elektrische mo-
torzagen voor wie in geluidsarme 
omgevingen aan de slag moet. 
Het zijn stuk voor stuk pareltjes 
van vakmanschap die voor erg 
stehrk werk zorgen.

Met snelheden tot 90 meter per 
seconde krijgen de bladblazers 
en zuighakselaars van STIHL 
elk oppervlak schoon. U wilt het 
stil houden? Dan neemt u een 
elektrisch model. Als u graag 
iets meer power in handen hebt, 
opteert u voor een benzinemo-
del. Welke keuze u ook maakt, 
elke STIHL is een werkpaard 
dat van een  stevig stukje 
actie houdt. En van een groen 
blaadje natuurlijk.
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De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met 
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? 
Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06-10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
25-09 SWDHK/GGNet, geheugenspreekuur Hyndendael, Hummelo 10.00 uur
19-10 Ons Contact, reisje Afspraak
10-10 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
10-10 Welfarw Vorden, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
17-10 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen, 088-2323300
17-10 ANBO Hengelo/Steenderen, midgetgolf Bousema, Lochem 14.00 uur
17-10 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18-10 KBO,IJsselschotsers, ontspanningsmiddag
18-10 KBO/DHK, IVN diamiddag Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
20-10 Hervormde vrijwilligers, contactmiddag Het Anker, Steenderen 14.00 uur
23-10 SWS, Lanco modeshow/verkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
23-10 SWH?GGNet, geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
24-10 Welfare Vorden, bazar De Wehme, Vorden 14.00 uur
24-10 ANBO Hengelo/Steenderen, bustocht Vertrek Welkoop, Hengelo 13.00 uur
25-10 KBO Steenderen/Baak, ontspanningsmiddag
25-10 KBO/DHK, bowlen Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
26-10 SSWB, Dag van de Ouderen Dorpscentrum, Vorden
27-10 Seniorensoos Wichmond/Vierakker,

broodmaaltijd Ludgerusgebouw, Wichm. 14.30 uur
27-10 ANBO, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden, 0575-552003
03-11 SWS/Sensire, bazaar De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
02-11 ANBO Zelhem, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem, 0575-465556
06-11 SWS, schoenenverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
07-11 Ons Contact, M. Kuiper, lezing Herfkens, Baak 14.30 uur
07-11 Welfare Vorden, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
07-11 SWDHK, Huiskamer Welzijn,

thema mantelzorgondersteuning Hoog-Keppel 14.30 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Informatief huisbezoek voor 80-jarigen
Vanaf 20 september hebben inwoners van Bronckhorst die dit jaar 80 worden of zijn 
geworden een uitnodiging ontvangen. Hierin wordt hen een huisbezoek aangeboden. 
Een geschoolde vrijwilliger komt informeren over de mogelijkheden die er zijn op het 
gebied welzijn, wonen en zorg. Wellicht krijgt u hierdoor handvatten om langer zelf-
standig te blijven. We ontvangen graag uw aanmelding.
Bent u geen 80 jaar en u heeft ook interesse in een huisbezoek, of wilt u informatie, dan 
kunt u terecht  bij de welzijnsadviseur van Stichting Welzijn in uw plaats. 

“Halt! u valt!” 9 oktober door GGD
Naarmate we ouder worden nemen het gehoor en gezichtsvermogen af en worden de 
lichamelijke bewegingen minder soepel. Allen risicofactoren voor valongelukken. Hoe 
voorkomt u dat u lelijk ten val komt? Een medewerker van GGD geeft u, aan de hand 
van de valpreventiemethode  “Halt! u valt!” praktische en effectieve tips om valonge-
lukken te voorkomen.

Dag van de ouderen 26 oktober
Herhaling. Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB) organiseert voor de 
gemeente Bronckhorst een speciale middag voor senioren op 26 oktober om 14.00 uur 
in Het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden, tel. 0575-552722. Toegang gratis, 
consumpties voor eigen rekening.
Theater Mooi Weer voert haar voorstelling ‘Op het terras’ op. Het belooft een humoris-
tische en vrolijke middag te worden. Aanmelding is noodzakelijk. U kunt dit doen bij 
de Stichting Welzijn in uw omgeving. 

Stijldansen
In Vorden kan iedere woensdagmiddag gedanst worden van 14.00 tot 16.30 uur. in het 
Dorpscentrum. Voor meer informatie of opgave kunt u terecht bij Stichting Welzijn 
Vorden. Raadhuisstraat 6, tel. 0575-553405.

Vraag en aanbod
Stichting Welzijn Hengelo heeft het idee gelanceerd om een rubriek ‘Vraag en aanbod’ 
te starten. Voor meer informatie zie onder Hengelo.

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

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. 
Tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl 
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak. 
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

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

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

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl

operavoorstelling, etc. 
Voorbeelden aangbod: Ik rij af en toe naar Groningen en 
er kan iemand wel meerijden naar het noorden. Bij mij op 
zolder staan nog boeken over oude paardenrassen, heeft ie-
mand belangstelling, etc. 
Deze rubriek is uitsluitend bedoeld om mensen met elkaar 
in contact te brengen, beide partijen zijn zelf verantwoorde-
lijk voor het vervolg van de contacten.
Om te reageren op bovenstaande kunt u zich melden bij Ans 
Vermeulen, tel. 0575-465281.

Ontspanningsmiddag UVV
Op woensdag 10 oktober organiseert de UVV een ontspan-
ningsmiddag in Ons Huis. Iedereen is vanaf 14.00 uur van 
harte welkom.

Bingo!!!
Wegens afscheid van enkele van de huidige mensen zijn wij 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de druk bezochte bin-
goavond. Deze is elke derde woensdagavond van de maand 
van 19.00 tot 22.00 uur. Hebt u een paar uurtjes over om an-
deren en uzelf een plezierige avond te bezorgen, neem dan 
contact op met ons op.

Leuke contacten
Onlangs hebben wij een burendag georganiseerd. De op-
komst was overweldigend. Tijdens deze middag werd dui-
delijk dat er nog steeds behoefte is aan ondersteuning bij 
de Nederlandse taal. Als u affiniteit met onze taal hebt en 
iemand hiermee wilt helpen laat het ons weten. Wij kunnen 
dan bemiddelen. Leuke contacten met een andere cultuur 
krijgt u er voor terug.

Bronckhorster senioren 
De SSWB-versie van de Dag van de Ouderen heet Bronck-
horster Seniorendag. U bent op 26 oktober van harte 
welkom op onze theatermiddag. Deze middag is voor 
alle senioren van Bronckhorst. Het maakt dus niet uit 
of u nu in Steenderen, Vorden, Zelhem of welke plaats 
in Bronckhorst woont. Theatergroep Mooi Weer speelt 
voor u het stuk ‘Op het terras’. Zomerse liedjes en een 
spannende kruiswoordpuzzel spelen een hoofdrol in dit 
warmbloedig stuk. De entree is vrij, consumpties voor 
eigen rekening. Wel graag aanmelden. Zie gegevens on-
der SSWB en Vorden.

Twentse Welle
Welzijn Steenderen is uitgenodigd om 5 december mee te 
gaan voor een gratis museumbezoek. Ga ook mee en geniet 
van een multimediale reis door de tijd in TwentseWelle, het 
museum van nu! In het Grote Verhaal staat het menselijk 
avontuur centraal: vanaf de vestiging van de eerste mensen 
in onze streek tot de innovaties van vandaag. Ook vindt u in 
het museum het kennis- en informatiecentrum ‘De Verdie-
ping’ en is er veel aandacht in het museum voor streektaal, 
bijvoorbeeld in ‘de Taalkamer’. De geschiedenis van de knip-
muts en de Twentse streekdracht wordt verteld en u kunt 
een lös huus bekijken. De reis er naartoe en het bezoek aan 
het museum is gratis. De lunch en eventuele consumpties 
zijn voor eigen rekening. U moet zich wel opgeven met ver-
melding van rollator of rolstoel gebruik. Gegevens zie hier-
onder.
De MuseumPlusBus is een initiatief van de BankGiroLoterij 
en is voor senioren die het lastig vinden om zelfstandig een 
museum te bezoeken.
Voor informatie: telefoon 0575-450029, e-mailadres: welzijn-
steenderen@sswb.nl of langskomen op het kantoor in De 
Bongerd. Inlooptijden: maandag, dinsdag of woensdag van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur.

Uitleen hulpmiddelen
Voor uitleen hulpmiddelen (tijdelijk)  zoals elleboog-
krukken, rollatoren,  toiletverhogers, po`s en postoelen 
kunt u  terecht bij Stichting Welzijn Vorden. Hulpmid-
delen buiten ons assortiment kunnen eventueel besteld 
worden.

Mocht u hulpmiddelen hebben geleend in een thuis-
zorgwinkel van Sensire, kunt u deze ook bij ons retour 
brengen. Heeft u vragen of advies nodig, gaarne contact 
opnemen met: Wilma Berns, welzijnsadviseur, tel. 0575-
553159, mobiel 06 22929630. E-mail: w.berns@sswb.nl

Voorkom eenzaamheid
Wat u zelf kunt doen:
Met een positieve instelling kunt u meer en betere con-
tacten hebben dan met een negatieve.
Vraag u af wat u voor iemand kunt doen. Zo versterkt u 
ook meteen uw eigen vangnet.
Soms neemt de kwaliteit van uw contacten enorm toe 
als u echt even de tijd neemt voor    iemand.
Meldt u aan voor leuke activiteiten juist als u zich niet 
eenzaam voelt.
Voelt u zich niet prettig omdat u meer of betere contac-
ten wilt? Bedenk dan dat u lang niet de enige bent.
Verstuur eens een ansichtkaart.
Ga eens kijken bij  het Dorpscentrum, of neem contact 
op met Stichting Welzijn Vorden voor informatie en ad-
vies op het gebied van activiteiten.
Vindt u het moeilijk om het alleen te doen? Zoek steun 
bij Stichting Welzijn Vorden.
Of wordt zelf vrijwilliger! Zo leert u nieuwe mensen 
kennen. 
Als u graag vriendschappelijk contact wil voor een lan-
gere tijd, ga dan op zoek naar een maatje. 
Neem contact op met Stichting Welzijn Vorden.

Vriendschap 55+.
Iedere eerste maandag van de maand is er een geza-
menlijke koffie-inloop ochtend vanaf 10.00 uur in het 
Dorpscentrum. U bent van harte welkom en deelname 
is gratis. De eerstkomende bijeenkomst is donderdag 1 
november.

Welzijnsadviseur
De welzijnsadviseur is de vraagbaak voor ouderen. Als 
oudere kunt u in omstandigheden terecht komen waar 
u niet direct raad mee weet. U kunt daarbij o.a. denken 
aan problemen met de gezondheid, het verlies van een 
dierbare, gevoelens van eenzaamheid, zorgen om uw 
financiën, problemen met uw geheugen, moeite u zelf-
standig te redden in uw woning, vervoersproblemen.
Wanneer u één of meer van bovengenoemde problemen 
herkent, dan kan de welzijnsadviseur iets voor u bete-
kenen, nl.
luisteren naar uw verhaal; brengt uw probleem ‘in 
kaart’; zoekt samen met u naar oplossingen voor uw 
probleem; geeft informatie en advies; ondersteunt u; 
meldt u eventueel aan voor voorzieningen; begeleidt u 
tot er een oplossing is.
Ook voor de W(et) M(aatschappelijke) O(ndersteuning) 
kunt u terecht bij de welzijnsadviseur.

De volgende activiteiten starten of zijn gestart in het
Dorpscentrum

Hobbyen voor ouderen
iedere maandag-, woensdag- en donderdagmorgen van
9.00 tot 12.00 uur, opgave bij Stichting Welzijn Vorden.
Kaarten (maandagmiddag). Rummicub (woensdagmiddag).
Bingo(woensdagmiddag in overleg). Biljarten, ook voor da-
mes, (tijd in overleg met het Dorpscen¬trum). Koersbal op
de dinsdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur. In overleg zijn
andere activiteiten ook mogelijk. 
Daarnaast kunt u in het Dorpscentrum met elkaar koffie
drinken op de woensdagsmorgen vanaf 10.00 uur. Voor het
Maatjesproject kunt u terecht op de 1ste maandagmorgen
van de maand, hiervoor kunt u zich aanmelden bij de wel-
zijnsadviseur. 
Voor informatie en opgave voor activiteiten kunt u terecht
Stichting Welzijn Vorden, tel. 553405.
Inmiddels zijn er meer activiteiten die u kunt lezen in het
boekje dienstverlening en activiteiten seizoen 2012-2013.
Deze liggen bij alle Stichtingen Welzijn in de gemeente
Bronckhorst, maar ook op andere locaties.

Cursus levensverhalen schrijven
Op donderdag 25 oktober start bij voldoende deelname
een cursus levensverhalen schrijven bij Stichting Welzijn
Vorden. Steeds meer mensen in Nederland ontdekken hoe
waardevol het is om over het eigen leven te schrijven. Merel
Bruning van Schrijfzicht inspireert en begeleidt u gedurende
zes lessen dit najaar.

Vraag en aanbod (zie ook SSWB)
Bij Stichting Welzijn Hengelo is het idee ontstaan om via een rubriek ‘Vraag en aanbod’ 
mensen met elkaar in contact te brengen die een vraag hebben aan een ander of een 
ander iets kunnen aanbieden. 
Voorbeelden vragen: Met wie kan ik af en toe een meerijden voor bezoek aan familie 
in Hoogeveen. Wie heeft er nog oude breipatronen. Wie wil af en toe met mij naar een 



Op zaterdag 29 september was het ’s 
morgens nog regenachtig, maar in de 
loop van de dag kwam het zonnetje 
er doorheen. Alle klassen konden ’s 
morgens 1 keer 15 minuten trainen, 
waarna er ’s middags twee manches 
van 15 minuten en 1 ronde volgden.  
Aangezien er 23 jaar niet gecrost was, 
was de baan in het begin nog hard. 
Maar in de loop van de dag veran-
derde dit en de zandbaan van wel-
eer was weer terug. De gehele baan 
zat vol knipgaten en de ‘Sahara’ met 
haar klapzand was voor velen een on-
neembaar obstakel om in een keer 
goed doorheen te komen. Een van 
de HAMOVE-leden zei na afloop: ‘De 
gaten bunt zo groot, i-j kunt d’r een 
olifant in verzoepen’. 

85CC
De 85cc mochten de spits afbijten. 
Maar liefst 34 85cc rijders waren naar 
Hengelo gekomen. Het was duidelijk 
dat Nederland een aantal getalen-
teerde crossers heeft. De moeilijkste 
delen van de baan werden met het 
grootste gemak genomen. Lars Griek-
spoor was na het optellen van beide 
manches het snelste, Vordenaar Mi-
scha Kuit tweede en Marco Leerink 
uit Halle derde. 

KENTEKENKLASSE
Er was 1 man die er met kop en 
schouders bovenuit stak. Stefan 

Braakhekke was meer dan zes secon-
den per ronde sneller dan nummer 
twee. Het was duidelijk dat de in Vor-
den woonachtige rijder de baan kent. 
Oscar Pelgrim is tweede geworden en 
Arthur Breukelaar derde. 

40+ KLASSE
Dat de ‘oudjes’ het nog niet verleerd 
zijn, was tijdens de training al dui-
delijk. De snelste rijders reden het 
circuit van 2,2 kilometer in 2,15 mi-
nuten. Peter Bergsma, die in verschil-
lende klassen meereed, uit Hummelo 
is eerste geworden. Paul Botteram 
tweede en Laszio Tichi derde. 

HAMOVE KLASSE
Bij de HAMOVE klasse stak was 1 
man veruit het snelste. HAMOVE-be-
stuurslid Torleif Hartelman reed van-
af de start bij iedereen weg. Hij ging 
zo snel rond dat er maar vijf rijders in 
dezelfde ronde als hem gefinisht zijn. 
Voor het publiek was dit een van de 
spectaculairste klassen. Want in elke 
bocht en na elke springbult lagen er 
in de eerste rond wel een aantal rij-
ders op de grond. Het was duidelijk 
te zien dat het voor veel rijders de 
eerste keer was (dit jaar) dat zij weer 
op de motor zaten. De snelste ronde 
van Torleif Hartelman was meer dan 
8 seconden sneller dan tweede man 
Thijs Meenink uit Steenderen en der-
de man Harry Heijink.

MX2:
Meer dan 40 MX2 rijders hadden zich 
ingeschreven voor de MX2 wedstrijd. 
Dan Bolink, winnaar van de MX2 was 
met en tijd van 2,13 minuten de snel-
ste van de dag. Donny van Wessel is 
als tweede geëindigd en Marnix Merk 
als derde. HAMOVE-lid Rob Seesing 
stond twee keer op het podium (twee 
keer een derde plaats) maar is in de 
eindstand net naast het podium ge-
eindigd. 

MX1:
De laatste klasse van de dag was de 
MX1. In de eerste manche stak Lars 
Rietman er met kop en schouders 
bovenuit. In de tweede manche was 
het gat tot de nummer twee een stuk 
kleiner. In de totaal stand is Lars Riet-
man als eerste geëindigd, Erik Loom-
an uit Zelhem tweede en Tom Larsen 
als derde. 

Op zaterdag kon de HAMOVE zo’n 
vijftienhonderd mensen begroeten en 
de weersvoorspelling voor de zondag 
was alleen maar beter. Dat beloofde 
dus wat voor de zondag.

ZONDAG 30 SEPTEMBER
Op zondagmorgen was de hemel 
strakblauw wat er op duidde dat het 
een mooie dag zou gaan worden. 
Al vroeg kwamen de eerste mensen 
richting het circuit gefietst. En die 
stroom mensen bleef doorgaan tot 
eind van de middag. Het voelde als 
een reünie. Heel Hengelo en omge-
ving was uitgelopen voor de cross. 
Ruim vierduizend mensen wisten 
het circuit op zondag 30 september te 
vinden. Een fantastisch aantal, vooral 
gezien het feit dat de wedstrijden ner-
gens voor meetelden.  

Mensen die elkaar jaren niet hadden 
gezien kwamen elkaar hier weer te-
gen. Ouders die hun kinderen lieten 
meemaken wat zij vroeger jaarlijks 
meemaakten. De roemruchte cross 
op ’t Hengelse Zand. Vele herinnerin-
gen kwamen boven. Van de spannen-
de en soms verregende wedstrijden 
tot de herinnering dat zij als klein 
jongentje flesjes gingen rapen. 

HAMOVE KLASSE
De HAMOVE klasse mocht de spits 
afbijten. Net als zaterdag stonden 
ruim 40 leden aan de start. Net als 
op zaterdag was Torleif Hartelman 
weer razend snel. Hij draaide de snel-
ste tijd in de eerste manche. Hij had 
echter de pech dat hij een verkeerd 
nummer trok waardoor hij vanaf de 
tweede rij moest starten. Zijn inhaal-
race eindigde op de tweede plaats. 
Bart Wolfs won de wedstrijd en Ger-
ben Vruggink werd derde. De tweede 
manche werd weer door Bart Wolfs 
gewonnen, Joost Meenink werd 
tweede en Sjoerd Eskes derde. Torleif 
Hartelman liet deze manche aan zich 
voorbij gaan en richtte zich op zijn 
taak als bestuurslid. Na alles opgeteld 
te hebben is Bart Wolfs uit Hengelo 

Gld. eerste geworden voor Joost Mee-
nink uit Steenderen en de voorzitter 
van de Vordense auto en motorver-
eniging De Graafschaprijders (VAMC) 
Gerben Vruggink. 

PRE 70
Dat de, met alle respect, oudjes nog 
prima kunnen rijden lieten de rijders 
in de PRE 70 klasse zien. Ze reden 
rondetijden waar menig rijder op een 
moderne motor een puntje aan kan 
zuigen. Na een kwartier en 1 ronde 
zat er maar een halve seconde tus-
sen nummer 1 en 2. Simon Schram 
won beide manches. Na optelling van 
beide manches was Jurgen Schreurs 
tweede en Heddy van Maanen derde. 

NOSTALGIE OP ‘T ZAND
In de pauze heeft Jurgen van den 
Goorbergh met de GoKoBra buggy 
een aantal ronden gereden. Met de-
ze buggy neemt hij ook deel aan de 
Dakar Rally dit jaar. Verder reden 
verschillende oud-crossers een aan-
tal ronden. Zo ook tweevoudig vi-
cewereldkampioen Gerrit Wolsink. 
Het was niet te zien dat hij, met het 
bekende H7 nummer, al 30 jaar niet 
meer op een motor heeft gezeten. 

Andere oud-coureurs die tijdens de 
demo meereden waren Jan Keizer, Ad 
Ridderhof, Peter Willems, Jo Roelofs, 
Jan ten Thije samen met de eerste 
Nederlandse zijspanwereldkampi-
oen Bart Notten (toen nog FIM-cup 
geheten) en Normaal zanger Bennie 
Jolink. 

INTERS MX1, MX2 EN MX3
Een kleine 30 inters stonden aan de 
start. In beide manches was Henge-
loër Erwin Plekkenpol als eerste weg, 
maar in beide manches wist Freek 
van der Vlist hem te achterhalen. In 
de eerste manche ging Erwin op de 
eerste plaats liggend het bos is. He-
laas kon hij die plaats niet vasthou-
den in die ronde. In de tweede man-
che was het gat tussen hem en Freek 
van der Vlist groter. Mike te Beest is 
in de eerste manche als derde geëin-
digd en Chiel Roelofs in de tweede 
manche. Freek van der Vlist heeft de 
baan als snelste gerond. Zijn beste 
tijd was 1.57,054. 

PRE ZIJSPANNEN
Tienvoudig wereldkampioen Daniël 
Willemsen was naar Hengelo afge-
reisd om twee te rijden in twee klas-
sen. Zo reed hij ook mee in de PRE 
klasse. Ook zijn broer, Marcel Wil-
lemsen, stond aan de start met Gertie 
Eggink als passagier. De Hengeloërs 
Herbert Enzerink en Henk Roenhorst 
waren beide manches als eerste weg. 
Helaas konden zij die plaats niet vast-
houden. Na een aantal ronden bleek 
dat Daniël Willemsen toch te snel 
was. In de eerste manche finishten 
Herbert Enzerink en Henk Roenhorst 
nog wel op een keurige tweede plaats.  
Eric Hurkmans en Richard van Deur-
sen zijn derde geworden. In manche 

twee was de winnaar gelijk aan man-
che 1, maar plaats 2 en 3 waren nu
omgekeerd. 

ZIJSPANNEN EN QUADS
Net als bij de PRE zijspannen stonden
Daniël Willemsen en Marcel Willem-
sen nu ook weer aan de start. Nu re-
den ze echter met elkaar met Marcel
als stuurman en Daniël als bakkenist.
In beide manches konden zij geen 
weerstand bieden tegen de combina-
tie Gert van Werven en Rick Sellis.
In de eerste manche was het span-
nende strijd om plaats 3. Maar liefst
3 spannen zijn binnen 2,5 seconden
gefinisht. Uiteindelijk trok Henge-
loër Robert Vels samen met Eric Ot-
ten aan het langste eind. In de tweede
manche zijn Bjorn Roes samen met
de Hengelose bakkenist Peter Beunk
als derde geëindigd. De knokploegle-
den (werkploeg van HAMOVE) Hans
Grootenhuijs en Ruben Slotboom
stonden helaas niet aan de start, 
doordat Hans Grootenhuijs op zater-
dag in de HAMOVE klasse hard ten
val is gekomen en enkele ribben en
zijn sleutelbeen om meerdere plaat-
sen heeft gebroken. 
Bij de Quads is Vordenaar en de ei-
genaar van ’t Zand, Kees Koolen, als
zesde geëindigd. Voor hem was deze
wedstrijd een voorbereiding op de 
Dakar rally die hij deze winter weer
gaat rijden. 

NORMAAL
Net als in 1977 sloot Normaal de
cross op ’t Hengelse Zand af. Het
was een perfecte afsluiting van een 
perfect verlopen weekend. Vele dui-
zenden mensen stonden nog op het
startterrein toen de laatste klanken 
van ‘Oerend hard’  wegstierven en de
bosgeluiden na twee dagen weer be-
zit namen van het circuit. 

Ruim 500 rijders, met alleen al 70 rij-
ders uit Hengelo Gld,  en een kleine
6000 bezoekers zijn in twee dagen 
naar Hengelo gekomen. Op een mooi-
ere manier had HAMOVE de verjaar-
dag niet kunnen vieren. HAMOVE
is een grote dank verschuldigd aan
de eigenaar van ’t Zand Kees Koolen
en de gemeente Bronckhorst voor
het mogelijk maken van deze cross. 
Verder wil het alle sponsoren, alle 
vrijwilligers (180 op zaterdag en 236
op zondag) en iedereen die op welke
manier dan ook een bijdrage heeft
geleverd aan deze jubileumcross be-
danken. 

BOEK
In het kader van het 75-jarig bestaan
van HAMOVE, is er een boek ge-
schreven over de 75-jarige geschiede-
nis van de club. Het boek bevat vele
hoogtepunten, maar ook dieptepun-
ten, mooie, ludieke of verrassende 
anekdotes en vele nooit eerder gepu-
bliceerde foto’s. Het boek is de koop
bij de kantoor en boekhandel Bon-
vrie in Hengelo Gld of bij een van de
HAMOVE evenementen.

Noar de motocross op ‘t Hengelse Zand

Hengelo - Ruim 23 jaar geleden, in 1989, was het laatste jaar dat er 
een cross in Hengelo Gld is verreden. Op 29 en 30 september van dit 
jaar was het eindelijk weer zo ver. Iedereen ging weer, zoals Normaal 
in het nummer Oerend hard’ zo mooi zong: ‘Noar de motocross op ‘t 
Hengelse Zand’.  In het kader van het 75-jarig bestaan van de vereni-
ging mocht de Hengelose Auto en Motorvereniging (HAMOVE) weer 
een cross organiseren op het roemruchte circuit.

Stijldansen
Bewegen is erg gezond! U houdt van een gezellige bezigheid en houdt 
u van sociale contacten, dan is dansen misschien een leuke bezigheid. 
Nu de herfst en de winter weer voor de deur staan is het gezellig om 
iedere week te gaan dansen. Het is heerlijk te bewegen en toch iets 
leren. Misschien hebben mensen die al hebben deelgenomen het aan 
anderen verteld en hebben die ook zin om te komen. Wij starten, 
bij genoeg deelname, op woensdag 10 oktober van 14.00 tot 16.30 
uur onder leiding van de familie Maatkamp uit Zelhem in het Dorps-
centrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden. U kunt zich aanmelden (ook 
alleenstaanden) bij Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405. 

Cursus bridgen
Bij voldoende belangstelling wordt er eind oktober in Vorden weer 
begonnen met een cursus voor beginners. Deze cursus wordt gegeven 
door een gediplomeerd bridgedocent. De lestijden worden in onder-
ling overleg bepaald. Ook kunnen licht gevorderden zich aanmelden 
als zij belangstelling hebben voor een vervolgcursus.
Wat is bridge? Bridge is een spannend en boeiend kaartspel waaraan 
je veel plezier kunt beleven. 
Bij bridge speel je samen met een vaste partner, die tegenover je zit, 

tegen twee tegenstanders. Op elk spel probeer je met je partner meer 
slagen te maken dan de tegenstanders. Dit doe je door te bedenken 
welke kaarten je tegenstanders en je partner in hun handen kunnen 
hebben. Dit klinkt moeilijker dan het in werkelijkheid is. Want ie-
dereen kan bridge leren en je kunt het tot op hoge leeftijd blijven 
spelen. Elk spel duurt ongeveer acht minuten. Ieder spel wordt door 
diverse spelers gespeeld (meestal 6 of 7 keer). Zo kun je de resultaten, 
die je op een bepaald spel haalt, met elkaar vergelijken en wordt de 
geluksfactor tot een minimum teruggebracht. Daarom wordt bridge 
ook vaak onder de denksporten gerangschikt, net als bijvoorbeeld 
schaken, dammen en go. In competitieverband worden er meestal 24 
spellen per sessie gespeeld. Voldoende kansen dus om je te revanche-
ren na een spel dat niet zo goed ging. Omdat je steeds tegen andere 
paren speelt, is bridge een sociale sport. Je ontmoet veel verschillende 
mensen en je kunt het overal en tegen iedereen spelen. De spelregels 
zijn wereldwijd hetzelfde. Opgave bij Stichting Welzijn Vorden. 
 
Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden
Op vrijdag 2 november (i.p.v. 27 oktober) om 13.15 uur vindt deze 
keuring plaats in het woonzorg¬centrum De Wehme,  Nieuwstad 32 
in Vorden. (Organisatie PCOB).

Belangstellenden voor de keuring kunnen voor aanmelding en/of 
informatie dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-
552003. De rijbewijskeuringen bedraagt  € 25,- en worden door  dr.
van Remmen verricht. De opbrengsten van deze keuringen schenkt
hij aan een project voor ontwikkelingshulp. 
Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor de verlengingsdatum van 
het rijbewijs te laten keuren.

Dag van de ouderen op 26 oktober in Vorden.  Zie onder SSWB
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB) organiseert
voor de hele gemeente Bronckhorst een speciale middag voor de ou-
deren op vrijdag 26 oktober in de grote zaal van het Dorpscentrum 
Vorden, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. Aanvang 14.00 uur, zaal 
open 13.30 uur.  Entree vrij, consumpties voor eigen rekening. Met 
medewerking van Theatergroep Mooi Weer (muzikale voorstelling 
voor senioren).
Opgeven voor 23 oktober bij: Loes van der  Laan: 0314-380232, Ans
Vermeulen: 0575-465281, Ineke Bijsterbosch: 0575-450029, Louise
van Uden: 0575-553405, Paul Tiggeloven: 0314-622074.



Met een stralende lach nam Piet 
Noordijk, voorzitter van de stichting, 
de cheque in ontvangst. Piet heeft 
veel moeite gedaan leden van de Ra-
bobank te bewegen te stemmen en 
dan ook nog het liefst op Stichting 
Vrienden van de Bult. Deze moeite 
werd beloond met 300 stemmen, 
waarvoor alle stemmers hartelijk 
dank wordt gezegd. Naast het leuks 
dat de boerderij zelf haar deelnemers 
al heeft te bieden, zijn de speeltoe-
stellen een welkome aanvulling voor 
de vrije momenten. Veel kinderen 
moeten nog leren (samen) te spelen 
en goede materialen ondersteunen 
daarbij. Het geld zal dan ook worden 
besteed aan een combinatietoestel 
waardoor kinderen in hun ontwikke-
ling worden gestimuleerd.
De ‘oude’ speeltoestellen worden ver-
vangen door gecertificeerde toestel-
len om aan de eisen van deze tijd, 
maar ook aan die van het kwaliteitsy-
steem van de landelijke federatie voor 
zorgboeren te voldoen. Het combina-
tietoestel is het duurste van de aan te 
schaffen speeltoestellen, waardoor is 
gekozen om voor dit toestel een bij-
drage te vragen. Er zal nog zo’n 6000 
euro zelf bijgelegd moeten worden 
voor de aanschaf van dit ene toestel. 
Dit heeft te maken met de keuze voor 
het materiaal, robiniahout, dat goed 
opgaat in de natuurlijke omgeving 
van de boerderij en door het feit dat 
een basistoestel moet worden aange-
past aan de (on)mogelijkheden van 
de (zorg)gebruikers op de boerderij. 
Momenteel bekijkt de fabriek die 
het toestel gaat maken of de wensen 
zoals medewerkers van de zorg- en 
recreatieboerderij die hebben, uitge-
voerd kunnen worden. Er zullen ver-
schillende elementen terugkomen: 

glijden via de glijbaan en brandweer-
stang, klimmen tegen een wand, via 
een touwladder of trapsgewijs via ver-
schillende niveaus. Daarnaast wordt 
het kunnen schommelen en wippen 
belangrijk gevonden. Het betreffen 
veel activiteiten die kinderen samen 
kunnen doen of dicht bij elkaar in 
de buurt. Tegen de tijd dat het speel-
toestel is geplaatst zal een ieder die 
daar belangstelling voor heeft, wor-
den uitgenodigd het toestel te bewon-
deren of uit te proberen. Stemmers 
persoonlijk bedanken is niet mogelijk 
omdat niet duidelijk is wie hebben 
gestemd. Op 22 december mag een 
ieder zich daarom welkom voelen 
een kerstborrel te komen drinken bij 
de kerststal of rondom het vuur en 
kan men creatief bezig zijn, samen 
met deelnemers en hun familieleden.
In totaal kwamen er bij het Coö-
peratiefonds 61 aanvragen binnen, 
waarvan er 37 werden gehonoreerd. 
Door het stemmen door 5790 leden 
is 200.000 euro verdeeld. 
Op de foto een aantal van de stich-
tingen en verenigingen uit deze regio 
die bijeen kwamen om een cheque in 
ontvangst te nemen in de Schouw-
burg Lochem (v.l.n.r.): Steunstichting 
Achterhoeks Planetarium Olthof 
Toldijk gaat het geld besteden aan 
het verder ontplooien van het plane-
tarium, de Muziekvereniging Nieuw 
Leven Steenderen gaat muzieklessen 
verzorgen op de Steenderense basis-
scholen, Touwtrekvereniging Bek-
veld Hengelo Gld. wil een toekomst-
bestendig duurzaam clubhuis voor 
de jeugd realiseren, Stichting Veiling-
commissie Vorden gaat de kassa di-
gitaliseren en verlichting vernieuwen 
en de Stichting Vrienden van de Bult 
Toldijk het genoemde speeltoestel.

Dank aan de Rabobank

Toldijk - Stichting Vrienden van de Bult, Zorg- en Recreatieboerderij 
de Bult in Toldijk, mocht dinsdag 25 september in de schouwburg van 
Lochem van het coöperatiefonds van de Rabobank maar liefst 10.000 
euro ontvangen.

Een aantal van de stichtingen en verenigingen in deze regio die een cheque ontvingen van 
het Rabobank Coöperatiefonds.

Het ruim vijf kilometer lange par-
cours is uitgezet in de prachtige 
bossen van Staatsbosbeheer rondom 
zwembad De Meene in Ruurlo. Er 
zijn verschillende nieuwe hinder-
nissen, waaronder nieuwe passages 
over de Baakse Beek en ook het ka-
novaren bij het kasteel Huize Ruurlo 
is weer onderdeel van het parcours.
 
Door de grote variatie aan hinder-
nissen is de survival aantrekkelijk 
voor elke leeftijdsgroep, zowel jong 
als oud. Overal op het parcours is 
begeleiding aanwezig om zo nodig 
aanwijzingen te geven of assistentie 
te verlenen, zodat het ook voor de 
allerjongsten haalbaar is. Kinderen 

vanaf de leeftijd van zeven jaar zijn 
al prima in staat, zeker met een beet-
je hulp, om hieraan mee te doen. En 
mocht een hindernis net even iets te 
moeilijk zijn, dan mag zo’n hinder-
nisnatuurlijk gewoon worden over 
geslagen. 

Door het ongedwongen en recreatie-
ve karakter van dit evenement is het 
ook een prachtige manier om aan 
teambuilding te doen. Afgelopen ja-
ren hebben verschillende teams van 
bedrijven en leerlingen van de basis-
scholen met succes meegedaan. Ook 
geoefende survivalaars worden uit-
genodigd om mee te doen, want het 
parcours biedt daarvoor voldoende 

uitdagingen. Het parcours mag zon-
der extra kosten meerdere malen 
worden gelopen! Publiek is langs het 
gehele parcours van harte welkom.
Leuk om naar te kijken! Prachtig om 
te beleven! Deelname zwemvaardig-
heid is vereist. Deelname is voor ei-
gen risico. De deelnemers kunnen 
starten tussen 9.30 uur en 12.00 uur 
bij het clubgebouw van Schuurman 
BZC, gelegen bij zwembad De Meene 
aan de Loolaan in Ruurlo. Alle hin-
dernissen sluiten om 13.30 uur. 

De inschrijfkosten bedragen zes 
euro voor volwassenen en vier euro 
voor kinderen tot en met twaalf jaar. 
Leden van Schuurman BZC en Scou-
ting Ruurlo krijgen korting. 

Voor meer informatie kunt u te-
recht bij Herman van den Berg, tel. 
0573 452451 of bij Corien Geverink, 
tel. 06-13487374of op de website 
www.survivalruurlo.nl

Zwem- en waterpolovereniging Schuurman BZC

Recreatieve survival in Ruurlo 
voor jong en oud
Ruurlo - Zwem- en waterpolovereniging Schuurman BZC organiseert 
zondag 14 oktober in samenwerking met Scouting Ruurlo voor de 
dertiende keer een survival voor het hele gezin. Ook de boogschiet-
vereniging De Veldhoek, de survivalgroep Jan in ’t Touw uit Zelhem 
en de kanovereniging Njord uit Lochem zullen hun medewerking 
verlenen.

Carcleaning Zutphen is een profes-
sionele carcleaning service voor to-
tale reconditioning van personen- en 
bedrijfsauto’s, caravans/campers en 
motoren voor zowel particulieren als 
bedrijven. Carcleaning Zutphen heeft 
volgens de directie het maatschappe-
lijk verantwoord en duurzaam onder-
nemen hoog in het vaandel staan. 

Micha Westerik: ‘We hebben hier 
een installatie met kalkvrij water. Dat 
heeft o.m. als voordeel dat de auto na 
het drogen geen vlekken vertoont. 
De auto’s worden hand-gewassen 
(handcarwash). De auto wordt com-
pleet gewassen, inclusief het reinigen 
van de velgen en chrystal wax. Een 
ander groot voordeel voor de klant, 
men kan vanaf 1 november aanstaan-
de on-line een afspraak maken. Klik 
op www.westerik-groep.nl en men 
kan zelf de tijd afspreken. Dus geen 
wachttijden.

Trouwens het laten wassen van de 
auto wordt steeds meer en meer ‘bui-

tenshuis‘ gedaan. Gemakkelijk voor 
de autobezitter en ook niet duur. 
Bovendien worden de milieueisen 
steeds strenger. In veel steden en dor-
pen mag je momenteel de auto niet 
meer voor de deur in de straat was-
sen’, aldus Micha Westerik. 

Carcleaning Zutphen aan de Vor-
denseweg 23, is vanaf dinsdag t/m 
zaterdag alle dagen geopend en op 
dinsdag en donderdag zelfs ook ‘s 
avonds. Micha Westerik: ‘Ook kun-
nen de auto’s bij ons gepoetst wor-
den dat wil zeggen geheel ontvetten, 
handmatig wassen, reinigen van o.m. 
wielkasten, motor, velgen, interieur, 
bekleding, noem maar op. Wij zijn 
een Focwa gecertificeerd autopoets-
bedrijf. We hebben tot eind dit jaar 
een aanbieding‘, zo zegt hij.

De Westerik Groep bestaat uit drie 
‘poten‘. Behalve Carcleaning Zut-
phen is dat de tak ‘Westerik Service 
& Techniek’. Daar houdt men zich 
o.m. bezig met valbeveiliging, pro-

ducten voor het vastzetten van de 
lading (b.v. sjorkettingen, ratelspan-
ners, anti-slipmatten e.d.) 

Op de site www.westerik-groep.nl
treft men veel informatie over het 
hoofdstuk keuring. Hier staan per ca-
tegorie arbeidsmiddelen omschreven
wat de wettelijke voorschriften en
regelgeving zijn. De derde ‘poot‘ van
het bedrijf is de ‘Technische Dienst-
verlening Zutphen‘. Micha Westerik
heeft vorig jaar de machinewerk-
plaats van Delta SW overgenomen.

Deze werkplaats zou medio 2012
door bezuinigingsmaatregelen wor-
den gesloten, maar door de overna-
me door de Westerik Groep blijft er
voor de zeven vaste medewerkers een
werkplek gegarandeerd. Micha Wes-
terik: ‘Deze mensen voldoen goed, ik
ben er erg blij mee’. De Technische
Dienstverlening verricht onderhoud,
reparaties van alle voertuigen (auto’s,
bussen, tuinmachines, scooters en
bromfietsen, etc.). 

Directeur Micha Westerik houdt zich
onder meer bezig met het binnenha-
len van opdrachten en bezoekt hij
ook veelal klanten op locatie. Echt-
genote Carline doet de administratie
voor het bedrijf van haar man. Het
totale personeelsbestand bij de Wes-
terik Groep bestaat uit 13 personen.

Bedrijf thans gevestigd aan de Vordenseweg 23

Carcleaning Zutphen viert opening

Vorden - De ‘tak‘ Carcleaning Zutphen van de Westerik Groep viert 
vrijdag 12 oktober en zaterdag 13 oktober feest. Vrijdag kunnen ge-
nodigden een kijkje nemen in de vestiging aan de Vordenseweg 23 in 
Warnsveld (tegenover het WOK-restaurant). Zaterdag 13 oktober is er 
vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur open huis. Vordenaar Micha Westerik, 
directeur van de Westerik Groep is zeer blij met de plek. ‘Er komen 
hier dagelijks duizenden auto’s voorbij en dat trekt ongetwijfeld klan-
ten’, zo zegt hij vol overtuiging.

Micha Westerink (links) met aantal medewerkers.

De filmavonden waren altijd een suc-
ces met hoge opkomst. Het Kultur-
hus wil graag meerdere activiteiten 
onderbrengen in het pand. Daarbij 
zijn de bibliotheek en het Kulturhus 
praktisch buren van elkaar en wat 
mooier dan krachten te bundelen en 
de Vordenaren de filmavond terug te 
geven. Martin Ordelmans, medewer-
ker van de bibliotheek en drijvende 

kracht achter de filmhuisavonden, 
heeft samen met Gerrie Pasop, lid 
van de programmacommissie van 
het Kulturhus, een programmering 
voor dit jaar gemaakt. Het Kulturhus 
en de bibliotheek hopen op wederom 
een grote opkomst, zoals dit gebrui-
kelijk was op de oude locatie. De 
eerstkomende film wordt gedraaid 
op donderdagavond 18 oktober. Kaar-
ten zijn te koop bij de bibliotheek en 
het Kulturhus en bedragen € 5,00. 
Stap voor meer informatie over de 
films eens binnen bij het Kulturhus 
of de bibliotheek. 
Vanaf 2013 zal iedere 3e donderdag 
van de maand een filmavond plaats-
vinden. Over de komende film kun-
nen we zeggen dat het een “feelgood 
movie” is die zeer recent is uitgeko-
men en lovende recensies heeft ge-
kregen.

Filmhuisavond in 
Kulturhus Vorden!
Vorden- De altijd zo populaire 
filmhuisavonden van de biblio-
theek Vorden is nieuw leven in-
geblazen. Het Kulturhus Vorden, 
voorheen Dorpscentrum, en de 
bibliotheek hebben hun krach-
ten gebundeld. Na de verhuizing 
van de bibliotheek naar de Raad-
huisstraat, is er in de huidige lo-
catie geen ruimte meer om film-
avonden te organiseren.

Flash Vorden 2 - Steenderen 2: 6-2
Flash jeugd 1 - Icarus jeugd 1: 2-6
Ulft jeugd 1 - Flash jeugd 2: 5-3

F l a s h ,  B a d m i n t o n
Vorden. 
Uitslagen Flash Vorden.



De eerste set werd goed begonnen, 
al voelde het gelijk aan alsof de Vor-
denaren niet helemaal lekker in het 
spelletje konden komen. Er werd uit-
gelopen, Boemerang kwam weer te-
rug en toen werd er weer uitgelopen. 
Zo verliep deze set eigenlijk in het ge-
heel en dankzij goeie serve series en 
harde aanvallen pakten de dames uit 
Vorden de eerste set zonder erg veel 
moeite te hoeven doen. (25-22)
In de tweede set liep het aantal eigen 
(meestal niet heel slimme) fouten 
op aan de kant van Dash. De service 
werd minder en de communicatie in 
het team ook. Toch kwamen er nog 
een aantal goed uitgespeelde aanval-
len uit en werd met dezelfde uitslag 
Boemerang aan de kant gezet. Deze 
set gaf wel het gevoel dat er een hoop 
moest gebeuren om de winst in eigen 
huis te houden. Vooral de eigen fou-
ten moesten snel uit het spel gehaald 
worden.
In de derde set kwam het er op aan. 
De altijd moeilijke derde set voor 
de dames uit het achtkastelen dorp. 
Want wie al vaker komt kijken weet 
dat Dash hier nog al eens moeite mee 
heeft. De fouten waren nog steeds 
niet uit het spel en met veel moeite 
bleef het gelijk opgaan. Het was er nu 
op aangekomen om te vechten voor 
elke bal. Maar Boemerang was het 
nu die uitliep en Dash die achter de 
feiten aan liep. Nog sterk teruggeko-
men, maar deze set ging helaas naar 
Boemerang.
De vierde set moest gewonnen wor-
den, want Boemerang zou hier echt 

niet meer punten mee krijgen dan 
dat ene puntje wat ze nu al hadden. 
De fouten bleven, maar toch werden 
ze wel minder. De Vordenaren voch-
ten voor elk punt en zelfs de moeilijk-
ste ballen werden nog van de grond 
gehaald. Maar weer liepen ze deze 
set achter de feiten aan. Lange rally’s 
waren in deze set een feit en met ver-
schillende wissels probeerde Henk 
Wahl (coach Dash) nog een aantal 
frisse winden door het team te laten 
waaien. Waaronder de wissel van Li-
an Leunk voor Karien Meutstege.  De-
ze bracht veel energie het veld in en 
hierdoor kwamen de dames uit Vor-
den weer gelijk met Boemerang en 
stoomden ook door. De terug wissel 
(Karien Meutstege voor Lian Leunk) 
kwam ook op een goed moment en 
even hierna was 24-22 een feit. Met 
een gigantisch blok van Maike van 
Mourik werd deze wedstrijd erg posi-
tief, en niet geheel onbelangrijk, met 
vier punten afgesloten.
Al met al blijkt dat Dash dames 1 
dit jaar zelfs mindere wedstrijden op 
vechtlust en kracht kunnen winnen, 
dit keer met 3-1 van Boemerang uit 
Eibergen. Volgende week zaterdag, 
13 oktober word er weer een nieuwe 
wedstrijd gespeeld. Dit keer is de te-
genstander VoCaSa uit Nijmegen. Zij 
staan vierde op de ranglijst dus dit 
belooft ook weer een spannend potje 
te worden. Deze wedstrijd zal om half 
2 van start gaan in de VoCaSahal in 
Nijmegen. Er wordt gehoopt op een 
beetje support voor de dames uit Vor-
den!

Dash blijft ook overeind 
met minder spel

Vorden - Afgelopen zaterdag, 6 oktober, nam Dash dames 1 het op 
tegen Boemerang dames 1 uit Eibergen. Dit keer konden zij aantre-
den met een compleet team en ook Karien Meutstege was weer van 
de partij. De beker was ook al tegen dit team gespeeld en hier heeft 
Dash totaal niks kunnen laten zien, dus het werd tijd om deze wed-
strijd goed te maken. Met weer een heerlijk muziekje werd er aan de 
warming-up begonnen.

‘Hoe speelt een vrouw het spel’?
Rita Boshart en Wendy Addink 
klaar voor première Vorden

Vorden - Op zondagmiddag 21 oktober gaat in het Theater Onder de
Molen in het buurt schap Linde nabij Vorden, ‘Het speelt een vrouw
het spel‘ in premieree. De Vordense zangeressen Rita Boshart en Wen-
dy Addink hebben de afgelopen drie maanden intensief gerepeteerd
en ‘geknipt en geplakt’ om hun duoprogramma in elkaar te sleutelen.

Rita Boshart en Wendy Addink.

Rita en Wendy leerden elkaar vorig 
jaar kennen bij de voorstellingen ‘Zo-
mercaroussel‘ die in genoemd theater 
werden gegeven. Ondanks hun totaal 
verschillende muzikale achtergrond 
ontstond daar hun eerste samenwer-
king. Wendy Addink is behalve een 
allround pop- en bandzangeres ook 
chansonnière. Ze maakte deel uit van 
het duo Juweel en zong in verschil-
lende ensembles. Rita Boshart heeft 
een klassieke piano- en zangopleiding 
gehad, zong in koren, begeleidde veel 
klassieke zangers en maakte daar-
naast ook een aantal theaterprogram-
ma’ s met chansons. Dit alles heeft ge-

leid tot het maken van een duovoor-
stelling van de beide dames. 
In ‘Hoe speelt een vrouw het spel‘ 
babbelen ze op het toneel wat samen,
hangen de ‘diva‘ uit en zingen zij be-
kende nummers uit pop, musical en 
chanson, die op een muzikale manier
met elkaar worden verbonden. Zin-
gend en spelend reiken Rita en Wendy
elkaar de hand en maken zij muzikale
uitstapjes naar onbekende genres. De
uitvoering begint zondagmiddag 21 
oktober. Zondagmiddag 23 december
is dezelfde voorstelling als ‘Midwin-
terconcert‘ te zien bij Het Klavier aan
de Ambachtsweg 2B in Vorden.

Met de juryprijs van het Utrechts 
Kleinkunst Festival 2011 op zak heeft 
hij vele liefhebbers aan zich verbon-
den. Als geen ander weet hij zijn op-
tredens af te stemmen op de situatie. 
Arjan zingt in De Burgerij ter gele-
genheid van de feestelijke afsluiting 
(finissage) van de tentoonstelling ‘Het 
wezenlijke van vernieuwing’ en ‘Het 
menselijke landschap’ met abstracte 

geometrische schilderijen van Paul 
Knoflach en kleurrijke, expressieve 
werken van Agmon van der Veen. 
Twee bevriende kunstenaars die el-
kaars tegenpolen zijn, in beeldend 
werk, leeftijd en leven. De galerie 
heeft plaats voor zo’n dertig perso-
nen. Zie ook www.deburgerij-vorden.
nl. Reserveren (niet verplicht): 
deburgerij.vorden@gmail.com

Arjan Verschuur zingt in 
Galerie De Burgerij Vorden

Vorden - Zondagmiddag 14 oktober geeft liedjesschrijver en zanger 
Arjan Verschuur om 15.00 uur een galerieconcert in De Burgerij aan 
de Zutphenseweg 11Arjan zingt ruim een uur lang prachtige Neder-
landstalige luisterliederen die het publiek zullen raken en vermaken. 
Daarbij begeleidt hij zichzelf met ragfijn akoestisch gitaarspel.

Zo kwam men bij het Christendom, 
de verschillen tussen het oude en 
nieuwe testament, de ondergang 
van het Romeinse rijk en het ont-
staan van de kerkelijke structuur in 
Rome. De kerkelijke filosofen (Eras-
mus, Luther, Descartes en Spinoza) 
en de scheuring binnen de kerkge-
meenschap werden genoemd. Tij-
dens de filosofische reis zagen de 
bezoekers dat de filosofen in die tijd 
de ratio als de enige oplossing zagen 
om tot waarheidsvinding te komen 
en het gevoel en het handelen in de 
relatie tot de ratio geen plaats gaven. 
De tweede filosofische werkplaats 
richt zich op de periode 1700-1900, 
de tijd van de industriële revoluties. 
Geïnteresseerd? Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. De ‘werk-
plaats’ is een gesprek met een filo-
sofische inslag en vraagt een actieve 
inbreng en luisterend oor van deel-
nemers. Filosofische kennis is niet 
vereist, nieuwsgierigheid, kritisch 
(mee)denken en ‘het nieuws’ volgen 
is al een goede start. Johan Mollen-
hof van De Burgerij geeft een korte 
inleiding. Volgende data: 11 oktober, 
15 november en 13 december 2012. 
Aanvang: 19.45 uur. Aanmelden 
en informatie: deburgerij.vorden@
gmail.com of 06 51 11 23 90.

Filosofische 
Werkplaats 
inspirerend
Vorden - De tweede cyclus van 
de filosofische werkplaats is in 
september in De Burgerij aan de 
Zutphenseweg 11 te Vorden van 
start gegaan. Het thema van de 
eerste avond was: ‘Hoe is de filo-
sofie ontstaan?’. Dit werd gezet 
tegen de achtergrond van maat-
schappelijke ontwikkelingen als 
veranderingen in middel van 
bestaan (van jager tot boer), het 
ontstaan van de steden en de ont-
maskering van de Griekse goden.

Romeinse munt gevonden 
bij herinrichting Dorpskerk 
Vorden

De banken en de gedeeltelijk houten 
vloer zijn verwijderd. Het onderlig-
gende zand is afgegraven en er is een 
betonnen vloer met verwarming aan-
gebracht. Op verzoek van de gemeen-
te Bronckhorst is bij het begin van de 
werkzaamheden archeologisch on-
derzoek gedaan. Dit onderzoek vond 
plaats gedurende een aantal dagen in 
de tweede helft van maart 2011 De 
kerk is een rijksmonument.
Het onderzoek is gedaan door vrijwil-
ligers van de archeologische werk-
groep Zelhem. Tijdens de werkzaam-

heden werden grafkelders gevonden 
met een aantal dekstenen. Met de 
metaaldetector zijn in het zand van 
de kerk een aantal munten gevonden. 
Eén munt is als hanger gebruikt. Het 
betreft een Romeinse munt, waar op 
de beeldzijde staat “DNHONORI VSP-
FAVG” oftewel Dominus Noster Ho-
norius Pius Felix Augustus. Kortom: 
het betreft de Romeinse keizer Hono-
rius die regeerde van 395 tot 423 jaar 
na Chr. Of de munt van messing of 
van goud is werd nog niet vastgesteld.
Het volledige rapport is te lezen op 
de website van de Oudheidkundige 
Vereniging “Oud Vorden”: www.oud-
vorden.nl , vervolgens doorklikken 
naar Andere publicaties en dan naar 
Archeologisch rapport Dorpskerk 
Vorden 2011.

Vorden - De inrichting van de 
Dorpskerk in Vorden is in 2011 
aangepast en gemoderniseerd 
zodat de ruimte beter geschikt 
wordt voor kerkelijke doeleinden.

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

In Galerie A- Quadraat

Expositie 
Willie 
Berkers en 
Margreet de 
Vries Vorden
Vorden - Zondag 14 oktober
wordt om 15.00 uur in Galerie 
A- Quadraat aan de Mosselseweg
12 A de expositie geopend van 
schilder Willie Berkers en kera-
mist Margreet de Vries. Eerstge-
noemde is een typisch voorbeeld
van de School der Nederlandse
Realisten.

Het avontuur van het licht, de plas-
tische werking van vorm en van het
spel en tegenspel van de kleurvlak-
ken boeit hem. Zij schilderijen ogen
klassiek en zijn daarom verwant aan
de oude meesters. 

De aarden kleur van de steengoedklei
vormt bij keramist Margreet de Vries
een spannend contrast met het hel-
derwitte en gave porselein. 

Je ziet in haar werk de zoektocht 
naar contrasten in zowel materiaal 
als vorm zichtbaar worden. Margreet
de Vries studeerde aan de Academie
Minerva in Groningen. 

Zij was gast aan de Beezalel Acedemy
of Art in Jerusalem en volgde in haar
vakgebied diverse workshops. Beide 
kunstenaars zijn aanstaande zondag
tijdens de opening aanwezig. 

De openingstijden van Galerie A-
Quadraat zijn op vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur en
op afspraak via 0575- 556456 en 06-
54397579. 
Zie ook www.galerie-a-quadraat.nl



Door een gecertificeerd Fairtrade pro-
duct te kopen draagt men bij aan de 
vooruitgang van mensen die het een 
stuk minder goed hebben dan wij. 
Fairtrade is een bewuste keuze. Zo 
kan men ook kiezen voor streekpro-
ducten, biologische producten van 
boeren en producenten uit de eigen 
omgeving die aandacht hebben voor 
de natuur en milieu. Ook dit jaar in 
de Fairtade week van 20 tot en met 
25 oktober is er weer een Fairtrade 
markt met een leuk programma ge-
organiseerd door de MOV groepen 
(Missie, Ontwikkeling & Vrede) uit 
de Parochie HH Twaalf Apostelen. De 
Fairtrade markt en middag vindt op 
zondag 28 oktober bij het Ludgersge-
bouw in Vierakker plaats. Aanvang 
13.00 uur.
 
PROGRAMMA FAIRTRADE 
MARKT:
·  Fairtrade markt en streekproduc-

ten (diverse marktkramen van 
13.00 tot 17.00 uur)

·  Wandelingen (4, 5, 8, 10 km vanaf 
13.00 uur) (deelname twee euro per 
persoon met gratis een drankje)

· Knutseltocht voor de kinderen: 
14.00 uur (kinderen onder begelei-
ding van een ouder. (Twee euro per 
persoon met gratis een drankje)

·  Rad van fortuin met Faire prijzen
·  Muziek: Optreden van Sitra Bono 

Zuid India  aanvang: 16.00 uur Gra-
tis

·  Fairtrade Diner aanvang 17.00 uur. 
Diner bonnen te koop voor tien 
euro. 

Aanmelden via het e-mailadres 
m.temorsche@12apostelen.nl of 
te bestellen bij MOV-leden
 
De MOV groepen (Missie, Ontwik-
keling & Vrede) uit de Parochie HH. 

Twaalf Apostelen organiseren deze 
tweede Fairtrade middag om de aan-
dacht voor en betrokkenheid met 
Fairtrade te stimuleren. Ook in de vie-
ringen van het weekend zullen de lo-
kale MOV vertegenwoordigers mede 
verzorgd worden en dragen het the-
ma ‘Eerlijk is eerlijk’: Kies Fairtrade! 
Na afloop van de vieringen zal er een 
extra deur collecte zijn waarvan de 
opbrengst bestemd is voor Solidari-
dad de Interkerkelijke organisatie die 
25 jaar de grote voortrekken is van 
Max Havelaar en Fair Trade. Dat werk 
willen we ondersteunen, omdat een 
betere wereld begint door eerlijke 
verdeling. Info: Margriet te Morsche: 
m.temorsche@12apostelen.nl.

SPONSOR
Supermarkt Plus Kogelman uit Ruur-
lo is sponsor van het evenement. Plus 
Kogelman heeft in de winkel nu al 
mooie fairtrade cadeau pakketten 
te koop en heeft veel aandacht voor 
Fairtrade en met de meeste Fairtrade 
producten. Om te laten zien welke 
Fairtrade producten er allemaal al te 
koop zijn, zijn de pakketten ook een 
middel omdat zichtbaar te maken. 
Wie dat wil kan gewoon bij Plus Ko-
gelman voor elke dag wel een Fair-
trade maaltijd op tafel zetten.Ook 
de aandacht voor streek producten 
is een onderdeel van de actiemiddag 
in Vierakker. Want ook agrariërs in 
onze eigen omgeving verdienen een 
goed bestaan en de keus om dat ook 
nog eens biologisch te doen is met 
het oog op de duurzaamheid van 
groot belang. De toekomst van de we-
reld en van onze eigen omgeving heb-
ben we zelf in de hand. Onze keuzes 
dragen wel degelijk bij aan een betere 
wereld. Eerlijk is eerlijk.

MOV groepen uit Parochie HH Twaalf Apostelen

Fairtrade markt en -mid-
dag bij Ludgeresgebouw 
Vierakker

Vierakker - Fairtrade staat voor eerlijke handel. Dat betekent dat pro-
ducenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun 
producten en dat de arbeidsomstandigheden waarin zij werken mens-
waardig zijn. Dus geen kinderarbeid, geen extreem lange werkdagen. 
Aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen.

Supermarkt Plus Kogelman uit Ruurlo is sponsor van het evenement. Plus Kogelman heeft 
in de winkel nu al mooie fairtrade cadeau pakketten te koop en heeft veel aandacht voor 
Fairtrade en met de meeste Fairtrade producten. Voor de pauze ‘Woman in Love’ als

stevige warming up. Romantische 
liedjes: Heart of Gold, Woman in
Love, Alfie, Daugthers, The Power
of Love en meer werden door Mariet
Lems met eigen gedichten aan elkaar
geregen. Victor Vet, zang, bijgestaan
op gitaar door Robert van der Meulen
en Josée van der Staak, zang, gloed-
vol en fel op piano begeleid door Wol-
fram Reisiger, completeerden de ro-
mantische kijk op ‘Woman in Love’.
Een groep stickierokende nonnen gaf
tot slot een heel andere kijk op wat 
liefde is.

Na de pauze de band van Marc Besse-
link. Hij vertelde dat zijn programma
Qpac - een project noemt hij het - nog
volop in opbouw is, in samenwerking
met Uif Putters, regisseur van o.a.
‘het Klokhuis’. Te zijner tijd komt
hij een avondvullende voorstelling
in TOM geven. Wat nu de revue pas-
seerde, was on-Vordiaanse moderne 
pop, regelmatig ondersteund door
prachtig videomateriaal. De muziek 
van Marc klonk zeer harmonieus
onder de eigen teksten met een per-
fect samenspel van instrumenten, 
de warme stem van Marc en backing
vocals. Gitaarsolo’s van Hugo, het
toetsenspel van Marc met uitstapjes
naar trommel als in ‘Woman on the
Moon’ pakten de toehoorders geheel
in. Het ‘thuiswedstrijdgevoel ‘was in
het luide slotapplaus zeer voelbaar 
aanwezig.

Women in Love & Qpac in TOM

Vorden - Vrijdagavond 5 oktober vond in Theater onder de Molen te 
Vorden het langverwachte optreden van Qpac plaats - het programma 
van de in Vorden geboren en getogen Marc Besselink. Voor een volle 
zaal met o.a. fans uit het verleden gaf Marc, bijgestaan door zijn vaste 
begeleiders Hugo van Engelsdorp (gitaar) en Rob Deurenberg (bas) een 
staaltje van zijn kunnen op het gebied van zang, toetsen en video

De eerste Mindfulness cursus is in 
september begonnen en wegens grote 
belangstelling start Ilse van Dijk van 
De Mindfulness Zaak in oktober een 
tweede groep. Naast de Mindfulness 

cursus start De Mindfulness Zaak op 
woensdagochtend 24 oktober een 
meditatiegroep in Vorden. Mindful-
ness cursus vanaf di 23 oktober/Medi-
tatiegroep vanaf wo 24 oktober.

Voor informatie en aanmelden 
voor de Mindfulness cursus of de  
meditatiegroep: 
www.demindfulnesszaak.nl

Mindfulness cursus & meditatiegroep: 

Minder in je hoofd, meer 
genieten
Vorden - Dinsdagavond 23 okto-
ber start De Mindfulness Zaak in 
het Dorpscentrum van Vorden de 
tweede aandachtscursus van dit 
seizoen.

Er zal van alles te koop zijn, zoals: 
meubels, boeken, huishoudelijk aller-
lei, speelgoed, etc. Verder verkopen 
ze snijbloemen en kan er heerlijke 

erwtensoep worden gekocht, warm 
om ter plekke op te eten en gekoeld 
om mee naar huis te nemen. Er zal 
een rad van avontuur draaien met 
allerlei leuke prijzen. Voor elk wat 
wils!
Er zal om ongeveer half elf een vei-
ling plaatsvinden, waarbij een aantal 
ontvangen goederen bij opbod ver-
kocht zullen worden. De opbrengst 
van de verkoop van deze dag is voor 

de helft voor de Gereformeerde kerk
en de andere helft wordt aan een
jongensweeshuis in Ranipet in Zuid-
India gedoneerd. Dit jongenswees-
huis is afhankelijk van giften om de
kinderen te kleden, te voeden en om
schoolspullen aan te schaffen. Ook
de medische kosten van de kinderen
moeten uit giften worden betaald.
Iedereen is zaterdag 13 oktober van
harte welkom.

Bazar/Rommelmarkt Gereformeerde kerk 
Vorden
Vorden - Op zaterdag 13 oktober 
wordt er van 10.00 uur tot 14.30 
uur in het Achterhuus achter de 
Gereformeerde kerk aan de Zut-
phenseweg 13 te Vorden een ba-
zar-rommelmarkt gehouden.

Religie voor mensen die het bestaan 
van God ontkennen. Bestaat zo’n 
religie wel? Religie voor atheïsten 
is de titel van een boek, geschreven 
door Alain de Botton. In zijn boek 
probeert hij een handreiking te doen 
aan mensen die veel te vragen heb-
ben omtrent het bestaan van God. 

Dit met het doel om die mensen toch 
troost te bieden vanwege hun hemels 
gemis. De dogmatische kanten van 
het gevestigde christendom komen 
onder spanning te staan. Wat komt 
daarvoor in de plaats? We bezien tij-
dens onze bijeenkomst daarbij ook de 
beide boeken van ds Klaas Hendrikse, 
“Geloven in een God die niet bestaat” 
en “God bestaat niet en Jezus is zijn 
zoon.”
Wie aanhanger is van het christelijk 
geloof doet er altijd goed aan de ar-
gumenten van andersdenkenden te 

overwegen, mogelijk ter versterking
van het eigen geloven. Aan de slag
gaan met de inhoud van deze boe-
ken levert vast een boeiende avond 
op. Vóór de pauze houden we ons
bezig met de inhoud van de boeken.
Na de pauze praten we erover. Ieders
mening telt mee en wordt als waar-
devol beschouwd. De avond die op
20.00 uur begint wordt gehouden in
Withmundi gebouw Dorpsstraat 16 
te Wichmond (achter de Protestant-
se Kerk), de avond zal tot ongeveer 
22.00 uur duren.

Religie voor atheïsten in Wichmond
Wichmond - Op donderdag 18 ok-
tober komt drs. Boon uit Zelhem 
naar Wichmond voor een bespre-
king van het boek met de uitda-
gende titel Religie voor atheïsten.



De nieuwbouw verloopt 
spoedig. Opdrachtgever 
is Stapelbroek en Jan-
sen Vastgoed. De eerste 
paal ging de grond in op 
5 april van dit jaar. “We 
zijn een half jaar verder 
en de bouw is nu op het 
hoogste punt. Ik ben blij 
dat tot nu toe alles goed 
is verlopen”, zegt Theo 
Stapelbroek algemeen di-
recteur van STAJA tot de 
belangstellenden. “Dank 
aan iedereen die hieraan 
meegewerkt heeft. STAJA 
dat zijn we samen! En 
als goed Achterhoeks ge-
bruik heffen we samen 
het glas”, aldus Stapel-
broek. De totale opper-
vlakte van de nieuwbouw 
is 8.000m2 en er komt 
40.000m2 terreinopper-
vlakte bij. STAJA is door 
de jaren heen uitgegroeid 
van een regionaal bedrijf 
tot staalleverancier met 
een internationaal afzet-
gebied. De werkzaamhe-
den van het Hengelose 
bedrijf zijn verdeeld in 
drie zelfstandige afdelin-
gen: Wapening, Construc-
tie en Machinebouw. De 
eerste twee zijn gevestigd 
in Hengelo. De Machine-
bouw is gevestigd in Ze-
venaar, maar zal in 2013 
ook gevestigd en onderge-

bracht zijn in de nieuw-
bouw in Hengelo. Het 
streven is dat de nieuwe 
productiehallen om-
streeks maart/april 2013 
klaar zijn. Maar Stapel-
broek denkt, dat de ma-
chinebouw in Zevenaar al 
eerder in Hengelo onder-
gebracht kan worden.
 
Scholingsactiviteiten 
staan bij STAJA hoog in 
het vaandel. In het ver-
leden hebben al diverse 
medewerkers (interne) 
cursussen gevolgd. Afge-
lopen juli is er intern de 
cursus afgerond voor hef-
truckchauffeur en zijn de 
certificaten uitgereikt. In 
het najaar wordt een cur-
sus gegeven over ‘boven-
loopkranen’. Algemeen 
directeur Stapelbroek zei 
vooraf aan de diploma-
uitreiking dat scholing 
altijd als een rode draad 
door STAJA loopt. “Scho-
ling is voor het bedrijf 
van groot belang”. Hij be-
dankte vervolgens diverse 
mensen van de organisa-
tie, de examinator en de 
lasleraar. De cursisten 
waren verdeeld over drie 
groepen: één groep in Ze-
venaar en twee in Henge-
lo. De deelnemers zijn in-
tern opgeleid bij lasschool 

STAJA Constructie. De or-
ganisatie en de theorieles-
sen waren in handen van 
Chris te Stroet. De prak-
tijklessen zijn verzorgd 
door Wim Schuurman. 
De examens zijn afgeno-
men door het NIL, Neder-
lands Instituut voor Las-
techniek. De deelnemers 
hebben variërend van 60 
tot 80 uur per persoon 
eigen tijd in de opleiding 
gestoken. De diploma’s 
werden uitgereikt door 
Chris te Stroet, organisa-
tie en assistent lasleraar. 
 
De volgende personen 
kregen een lasdiploma:
Juan Bergevoet, construc-
tie. Frans Burger, wape-
ning. Werner Burghout, 
constructie. Martijn Cor-
nelissen, constructie. 
Niels Cornelissen, wape-
ning. Karel de Groot, con-
structie. Willie Helmink, 
machinebouw. Aly Kara-
kaya, constructie. Rick 
Klein Severt, constructie. 
Koen Kleinreessink, ma-
chinebouw. Erwin Koers, 
machinebouw. Raymond 
Menting, machinebouw. 
Thomas Muller, construc-
tie. Patrik Roelofs, machi-
nebouw. Pim van Sadel-
hoff, machinebouw, John 
Stolle, constructie. Jelme 
te Stroet, constructie. 
Christiaan Timmermans, 
constructie. Rens Veene-
man, machinebouw. Rudi 
Vriezen, machinebouw. 
Henk ter Vrugt, machine-
bouw.

Lasdiploma’s uitgereikt

Hoogste punt nieuwbouw 
STAJA

Hengelo - Bij STAJA wordt volop gebouwd. In-
middels heeft de nieuwbouw het hoogste punt 
bereikt. Afgelopen vrijdag werd dit gevierd met 
een hapje en een drankje in de aanbouwzijnde 
nieuwe productiehallen. Aansluitend werden er 
lasdiploma’s uitgereikt.

De cursisten en medewerkers van de organisatie.

Wijnhandel Smit is meer 
dan een wijnwinkel. Alle 
wijnen zijn straks ook on-
line te bestellen, er zullen 
regelmatig workshops 
en proeverijen worden 
georganiseerd en ook be-
zorging behoort tot de 
mogelijkheden. Voor de 
regionale horeca heeft 
Wijnhandel Smit een spe-
ciale serie wijnen samen-
gesteld.
Maarten Smit kreeg de 
liefde voor wijn van huis 
uit mee. Zijn ouders 
runden onder de zelfde 
naam van 1967 tot 1996 
een succesvolle wijnhan-

del. Maarten begon al 
vroeg met het importe-
ren van kwaliteitswijnen 
uit verschillende landen 
in Europa. Inmiddels is 
hij al 20 jaar actief in de 
internationale wijnhan-
del. Martine Smit is groot 
liefhebster van wijnen en 
werkt al enige jaren met 
Maarten samen. Met de 
opening van een wijnhan-
del kunnen zij hun passie 
voor wijnen delen met 
liefhebbers uit de streek. 
Wijnhandel Smit is een 
eigentijdse wijnhandel in 
Vorden. U vindt er meer 
dan 150 zorgvuldig gese-

lecteerde wijnen – zowel 
nieuwe als klassieke – en 
natuurlijk vriendelijk 
geprijsd. Uniek is het 
uitgebreide assortiment 
Achterhoekse wijnen. 
Maarten is als geboren 
en getogen Achterhoeker 
al jaren intensief betrok-
ken bij de promotie van 
deze steeds populairdere 
wijnen. 
Bij Wijnhandel Smit 
vindt u wijnen met een 
verhaal of die voor zich 
zelf spreken; wijnen om 
bij te eten of voor bijzon-
dere momenten; wijnen 
om iets te vieren of om 
verliefd op te worden. 
Voor welke gelegenheid 
u ook een wijn zoekt, 
Maarten en Martine ge-

ven graag advies.
De winkel is geopend van 
woensdag t/m vrijdag van 
10.00 tot 18.00 uur en za-
terdag van 10.00 tot 17.00 
uur. Ga voor meer infor-
matie en online bestellin-
gen naar www.bysmit.nl

U bent van harte uitge-
nodigd onze wijnhandel 
te komen bezoeken op 
de feestelijke opening op 
Woensdag 17 oktober 
2012 van 17.00 tot 19.00 
uur.

Wijnhandel Smit in Vorden heropent op 
17 oktober na 16 jaar weer haar deuren
Vorden - Met trots presenteren Maarten en Marti-
ne Smit de heropening van Wijnhandel Smit aan 
de Burgemeester Galleestraat 12 in Vorden.

“Maarten en Martine van Wijnhandel Smit verwelkomen u straks graag in hun nieuwe wijn-
handel!”

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

In verband met het succes van de 
workshops organiseren wij een extra 
avond op donderdag 25 oktober a.s. 

van 19.00 tot 21.00 uur.
Voorbeeld nu in de winkel.

Voor opgave en meer informatie zie 
www.devordensetuin.nl

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

De Venterkamp 6
7261 AH  Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur
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Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige show-

room waar u zich uitstekend kunt laten voor-

lichten. Als totaalinstallateur kunnen we u 

daarnaast helpen bij de complete inricht-

ing van uw badkamer naar uw wensen: van 

schetsontwerp tot montage.

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE DOUCHE

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

NU 20 % KORTING OP AL ONZE DOUCHEKABINE’S 

Showroom modellen
nu tot wel 50%

 korting

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

Viola cornuta
Diverse kleuren. 
Potmaat 19x19 cm.
Per stuk

van 6,99Dvoor

4,99

Bosviolen in mand

wk 41. Geldig van 11-10 t/m 17-10. OP=OP

Kasteel Vorden is een van de weinige Nederlandse kastelen, die in het 
winterseizoen open blijft !
Dwaal zelf door de sfeervol in stijl ingerichte en met houtvuur 
verwarmde vertrekken en zalen, de torens, keldergewelven en geheime 
gangen van ons kasteel. Wij serveren ook een drankje en een hapje op 
ons mooie terras of warme binnenkamer.
Natuurlijk kunt u in ons kasteel ook terecht voor al uw bijeenkomsten, 
offi ciële huwelijksvoltrekking, diners, recepties, feesten, fotoreportages, 
fi lms, tv-producties, muziekuitvoeringen, etc..
Wij zijn elke week geopend van woensdag t/m zondag van 11.00u-17.00u 
behalve tussen 22 december en 6 januari. Dan is het in Kerstsfeer 
versierde kasteel open van 12.00-18.00 u.
Verder serveren wij, op veler verzoek wederom tussen Kerst en 
Nieuwjaar ons heerlijke zelfgemaakte wildmenu in onze sfeervolle en 
met houtvuur verwarmde vertrekken. 
We hebben slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus 
reserveer op tijd !

Graag geven wij u persoonlijk informatie over alle mogelijkheden. 
Neem dan contact op via info@kasteelvorden.nl of tel. (0575-550684).

Kasteel Vorden, De Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden

Kasteel Vorden 
nu ook in de wintermaanden geopend 

van woensdag t/m zondag voor bezichtiging 
en een hapje en/of drankje !

Natuurbeschermingswet

Voornemen vergunningverlening 
Natuurbeschermingswet 1998
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee 

dat zij een aanvraag om een vergunning 

ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 

hebben ontvangen van Maatschap Walvoort 

voor de uitbreiding van een melkrundveehouderij, 

gelegen aan Kruisbergseweg 13 te Zelhem.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 

het voornemen de vergunning te verlenen.

Mogelijkheid van inzien
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 

liggen van 11 oktober 2012 tot  22 november 2012 

ter inzage bij de receptiebalie in het Huis der 

Provincie, Markt 11 te Arnhem tijdens de 

gebruikelijke openingsuren.

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen schriftelijk of 

mondeling hun zienswijze over het 

ontwerpbesluit naar voren brengen bij 

Gedeputeerde Staten van Gelderland vóór 

22 november 2012, onder vermelding van het 

kenmerk 2012-013418. 

Meer informatie hierover is vermeld aan het slot 

van het ontwerpbesluit zelf.

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, T (026) 359 99 99.

Arnhem, 8 oktober 2012,

zaaknummer 2012–013418

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Kruisbergseweg 13 te Zelhem

Kennisgeving
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U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

Tijdens de Slag om Grolle wordt er bij de nieuwe 
vestiging van Weevers Grafimedia in Groenlo uniek 
drukwerk verkocht. Het gaat om een historische 
Rijmprent (250 stuks) en een Grolsch prent 
(850 stuks). Beiden in het formaat A3. Iedereen 
die Grolsch en de stad Groenlo een warm hart 
toedraagt, mag dit niet missen! Beide prenten 
kosten 9,50 euro.

Verzeker uzelf van een exemplaar door alvast 
in te tekenen. Kom langs op onze vestiging aan 
de Ziekenhuisstraat 1 in Groenlo, bel (0544) 
461828 of stuur een e-mail met uw naam en 
adresgegevens naar groenlo@weevers.nl. Geef in 
dit bericht aan welke prent u wenst te ontvangen, 
hoe u wilt betalen (contant/overmaken) en of u 
de bestelling komt afhalen of wilt laten verzenden 
(verzendkosten komen voor uw rekening). 

De uitgave van dit unieke drukwerk 
start op vrijdag 19 oktober a.s. en 
eindigt woensdag 31 oktober. 

Let wel: op = op!

Boven: Rijmprent. 
Onder: Voorlopige schets Grolsch prent

Intekenen voor historische prenten in 
gelimiteerde oplage gestart!

Ziekenhuisstraat 1, 7141 AN Groenlo
(0544) 46 18 28, groenlo@weevers.nlwww.weevers.nl

Nieuw vanaf 15 oktober 2012

ARENDSEN
uw verfspecialist

ARENDSEN Kerkstraat 2, 7255 CB Hengelo. Tel. (0575) 46 41 90     Alle aanbiedingen zijn geldig van 15 t/m 27 oktober.

10% korting
op het hele HG ASSORTIMENT

SIKKENS, RUBBOL, AZ, EPS, SB

30% korting

Veveo muurverf
professionele kwaliteit

die de schilder ook gebruikt

Wit van 110,00 voor 69,00
Lichte kleur van 119,00 voor 79,00

Muurverfset
met emmer, rol en rooster

van 8,50 voor 6,95

10% korting
OP ALLE VERFARTIKELEN*

* uitgezonderd aanbiedingsartikelen

Speciale aanbieding
GLASWEEFSEL BEHANG

van 2,55 voor 1,95 p/m

van 3,55 voor 2,20 p/m

Wij hebben een prachtige

COLLECTIE BEHANGBOEKEN
Deze kunnen wij kamergewijs leveren.

Nu 10% korting
op alle behang.

Hotel-Restaurant

Wildbuffetten
 Op zondag 28 oktober, 18 november en 2 december

organiseren we weer onze jaarlijkse wildbuffetten
Aanvang 16.00 uur, prijs: € 40,- p.p.



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).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

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

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.

Jaargang 7
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Samen met enkele organisatoren 
van evenementen voert de gemeente 

-
-

-
-

heid van verschillende materialen 
waarover de organisaties beschik-

-
keersborden, podiumdelen, steigers, 

maken van elkaars materialen kun-
nen organisaties eventueel materia-

-
-

-
tie kunnen doorgroeien naar een 
stichting met verschillende taken om 
evenementenorganisaties te onder-
steunen. 

bespreken we in een werkgroep die 
bestaat uit verschillende evenemen-
tenorgansaties (o.a. buurtvereniging 
Bekveld, de Hengelose onderne-

inventarisatie besluiten we of er vol-
doende belangstelling is om verder 
te gaan met het oprichten van een 
stichting die onder andere dit soort 

we de resultaten van de enquête op 
www.bronckhorst.nl. Heeft u geen 
inventarisatieformulier ontvangen en 

invullen, omdat u regelmatig evene-
menten organiseert? Het inventari-
satieformulier vindt u op 
www.bronckhorst.nl onder Actueel 

bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Inventarisatie evenementen-

materialen voor gezamenlijk 

gebruik in Bronckhorst
-

 Hobelman uit Halle met de bagger-

en het grondwerk, waarna de basis 

kunnen we aan de slag met het inrich-

speelplekken in delen van het park. 

-

gaat beleven, neemt u dan contact 
met hen op via e-mail: info@ 

er een Boomplantdag in het park 
 gepland. Hierover hoort u later meer. 

Herinrichting park De Bleijke 

in Hengelo gestart

De gemeenten in de Achterhoek en 
Liemers hebben samen met Bouwend 
Nederland een meldpunt in het leven 
geroepen voor aanbestedingen van 
gemeentelijke bouwopdrachten. Het 
doel van dit meldpunt is om kleine en 
middelgrote regionale bouwbedrij-
ven bij aanbestedingen gelijke kan-
sen te bieden als grote bouwbedrij-
ven buiten de regio. Als bedrijven 
vinden dat zij worden uitgesloten van 
opdrachten kunnen zij hier melding 
van doen bij het Meldpunt Aanbeste-
dingen van werken Achterhoek- 
Liemers. In het meldpunt wordt dan 
besproken of voldaan is aan het vast-
gestelde referentiekader. Bijvoor-
beeld of de aanbestedingseisen in 
verhouding staan tot de opdracht. 

Kansen vergroten regionale 
 bedrijfsleven

-

regio kansen bieden voor gemeente-

de aanbestedende diensten, vaak ge-
adviseerd door externe bureaus, om 

-

-

slecht voor de werkgelegenheid in de 
Achterhoek en de Liemers en de le-
vensvatbaarheid van de bouwsector 

Voorbeeld voor Nederland
Het meldpunt is een simpel, goedkoop 
en doeltreffend instrument en een 
uniek voorbeeld in Nederland van sa-
menwerking tussen gemeenten en het 

-

gemeenten en Bouwend Nederland in 
de Achterhoek en de Liemers is het 
niet toevallig dat het initiatief hier is 

-

-

Website

www.meldpuntaanbestedingen
achterhoekliemers.nl.

Meldpunt aanbestedingen Achterhoek Liemers

Een grote groep Achterhoekse onder-
nemers en bestuurders, waaronder 

-
voeren, van elkaar leren en nieuwe 

-
ste doelen van de tweedaagse inter-
nationale ontmoeting.

-
hoek omdat het regio’s ondersteunt 

-

Europese Structuurfondsen gaan 
voor de periode 2014 - 2020 nieuwe 
subsidies verstrekken op het gebied 

landbouwontwikkeling, arbeids-
marktontwikkeling en sociale 

-

moeten voldoen om voor subsidie in 
aanmerking te komen.

Achterhoek Agenda 2020

2011 de leidraad voor de toekomst van 
de Achterhoek op het gebied van eco-

-
mers en gemeenten in de Achterhoek 

-

moeten komen. 

over Achterhoek 
2020 vindt u op 
www.regio-
achterhoek.nl
of scan de QR-
code.

Achterhoek ontmoet Europa op Open Days

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.



Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning   
vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. 

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

Toon en Daan

Gelderse huistest, onderdeel van het 
project ‘Woongemak Bronckhorst’, 
om te kijken of uw oordeel juist is. 
Na het invullen van deze test heeft 
u pas echt een duidelijk overzicht 
van de wenselijke maatregelen in 
uw woning met een indicatie van 
de kosten. U vindt de test op www.
bronckhorst.nl, typ in de zoekbalk 
Huistest. Handig, want dan weet u 
waar u rekening mee kunt houden 
als u straks toch wilt gaan verbou-
wen.” 

Toon: “Wilt u persoonlijk advies of 
stelt u hulp bij het invullen van de 
Gelderse huistest op prijs? Dan kunt 
u vanaf november a.s. een gratis 
huisbezoek aanvragen. Eén van onze 
vrijwillige adviseurs ondersteunt en 
adviseert u dan graag en deskundig. 
Het aanvragen van een huisbezoek 
kunt u doen via info@bronckhorst.nl 
of u belt: (0575) 75 02 50. De vrijwilli-
ge adviseur neemt contact met u op. 
Of u nu via het internet de test maakt 

of kiest voor een huisbezoek, na 
 afloop heeft u goed inzicht in de 
 geschiktheid van uw woning.”

Huurwoning?
Daan: “Woont u in een huurwoning? 
Ook u kunt de huistest invullen. Met 
het advies kunt u naar uw verhuur-
der gaan en deze kan u precies ver-
tellen welke aanpassingen mogelijk 
zijn en wat daarvan voor u de kosten 
zijn.” 

Toon: “Verschillende (klus) bedrijven 
zijn op de hoogte van ons Woongemak-
project. Zij helpen u graag uw woning 

geschikter te maken of kunnen de 
materialen leveren die u nodig heeft 
als u de verbouwing zelf wilt uitvoeren. 
Voor de namen van deze bedrijven 
kijk op www.bronckhorst.nl.” 

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Voor meer informatie over Woongemak Bronckhorst en de folder met 
101 tips om zelf aan de slag te gaan om uw woning comfortabeler en 
veiliger te maken, kijk op www.bronckhorst.nl. U kunt ons ook bellen 
via tel. (0575) 75 02 50.

Toon: “Natuurlijk wilt u zo lang 
mogelijk in uw vertrouwde woon-
omgeving en uw eigen woning blijven 
wonen, maar dan moet uw woning 
ook klaar zijn voor de toekomst. Daar-
voor is ‘Woongemak Bronckhorst’. 
Hoe maakt u uw woning geschikt om 
er zolang mogelijk zelfstandig in te 

wonen met meer comfort, gemak en 
veiligheid? Dit kan door middel van 
verschillende praktische (woongemak) 
aanpassingen. Het gaat dan om 
zaken als drempels weghalen, een 
extra trapleuning en laden in plaats 
van diepe onderkasten in de keuken. 
Maar u kunt ook aan kleine aanpas-
singen denken, zoals een lamp bij de 
buitendeur, een bel met lichtsignalen 
of een antislipmat onder het vloer-
kleed. U kunt dit soort aanpassingen 
veelal zelf doen of ze laten uitvoeren 
door een klussenbedrijf. U voorkomt 
hiermee dat uw huis niet geschikt is 
om in te wonen wanneer u vanwege 
uw leeftijd minder mobiel wordt.”

De Gelderse huistest
Daan: “Geniet u nu van uw woning 
en denkt u dat uw woning veilig en 
comfortabel is? Doe toch eens de 

Deze week:  Aflevering 21

In uw eigen huis blijven wonen 
als u ouder wordt? Het kan!
Bert en Dicky de Geus zijn begin zesti-
gers en wonen al jaren met veel plezier 
in hun huis en buurt. Het is hoog tijd 
dat ze hun woning wat gaan opknap-
pen. Na bijna twintig jaar willen ze een 
nieuwe vloer, keuken en badkamer. 
Ze vragen zich af of het verstandig is al 
met bepaalde aanpassingen rekening 
te houden voor als ze straks ouder en 
wellicht wat minder goed ter been zijn. 
Jazeker, en hiervoor zijn verschillende 
mogelijkheden!

Op het symposium ‘Achterhoek in Be-
weging’ staan succesvolle organisa-
ties en ondernemers centraal die op 
een vernieuwende wijze een bijdrage 
leveren aan het bevorderen van de vi-
taliteit van de Achterhoekse inwo-
ners. Zij krijgen een podium waarop 
ze hun kennis en ‘good practices’ 
kunnen delen met relevante doel-
groepen in de regio, zoals gemeen-
ten, onderwijsinstellingen, welzijns-
organisaties en andere sport- en be-
wegingsorganisaties. Iedere organi-
satie die in staat is de initiatieven van 
het symposium verder te brengen, is 
van harte welkom op 15 november 
a.s van 09.00 tot 15.00 uur in stadion 
De Vijverberg in Doetinchem.

Sport en verbinden
De doelstelling van ‘Achterhoek in 
Beweging’ is om een interessant, 
 actief en informatief symposium te 
organiseren waar tegelijkertijd 
 slimme en zinvolle verbindingen 
 worden gelegd tussen verschillende 
onderwerpen, zoals sport, welzijn en 
onderwijs. Die moeten uiteindelijk 
 leiden tot structurele bevordering 

van de vitaliteit van inwoners. Mede 
aan de hand van inspirerende work-
shops worden de bezoekers van het 
symposium meegenomen in de ken-
nis en kunde van de ‘good practices’. 
Het Graafschap College is initiatief-
nemer. Partners zijn onder meer de 
werkplaats Vitale leefomgeving van 
de Achterhoek Agenda 2020, de Ach-
terhoekse gemeenten, de Gelderse 

Sport Federatie en het Nederlands 
Instituut voor Sport en Bewegen. De 
Freshmen Group zorgt voor de crea-
tieve invulling en de organisatie van 
het symposium.

Achterhoeks Olympisch Dorp
Met het symposium ‘Achterhoek in 
Beweging’ wil de organisatie goede 
initiatieven als een lopend vuurtje 
over de regio verspreiden. Zij heet de 
gasten dan ook van harte welkom in 
het Achterhoeks Olympisch dorp. Het 
dorp is met al zijn activiteiten, facili-
teiten en tijdelijke inwoners de per-
fecte mix van bewegen, verbinden en 
samenkomen. Maar daar blijft het 
niet bij! De uiteindelijke doelen zijn:

en versterken
-

ken voor sociaal zwakkeren
-

deren door meer te bewegen

buurt, onderwijs, sport en cultuur

Tienjarig bestaan Sport en Bewegen
Voor het Graafschap College is het 

symposium een mooi moment om het 
tienjarig bestaan van de opleiding 
Sport en Bewegen in beeld te bren-
gen. Als initiatiefnemer van het sym-
posium levert het Graafschap College 
bovendien een bijdrage aan één van 
de doelstellingen van Achterhoek 
Agenda 2020: een Achterhoek met vi-
tale inwoners en werknemers. Cijfers 
wijzen immers uit dat de levensstijl 
van 44% van de Achterhoekers niet 
voldoet aan de Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen (NNGB)! Daarnaast 
heeft 42% van de Gelderlanders over-
gewicht, van wie 10% ernstig. Genoeg 
redenen voor actie! Kijk voor meer in-
formatie op www.achterhoekinbewe-
ging.nl of scan de QR-code. Daar kunt 
u zich ook aanmelden als u als onder-
nemer, bestuurder of namens uw or-
ganisatie wilt deelnemen aan het 
symposium om 
zo zinvolle en 
slimme verbin-
dingen te leg-
gen voor een vi-
tale Achter-
hoek.

Symposium Achterhoek in Beweging voor vitale regio!
Podium voor organisaties en bedrijven die vitaliteit inwoners willen bevorderen op 

15 november a.s. De gemeente vindt het belangrijk 
open en tijdig met u te communi-
ceren. Om de afstand zo klein 
 mogelijk te houden en u op de 
hoogte te stellen van ons beleid, 
producten en diensten, activiteiten 
en vele besluiten. We doen dat op 
verschillende manieren. 
Via deze gemeentepagina’s, 
www.bronckhorst.nl, allerhande 
gesprekken en bijeenkomsten etc. 
Veel inwoners zijn ook actief op 
sociale media, zoals facebook en 
twitter. Daarom is de gemeente 
ook hier te vinden.

Volg ons op twitter
@gem_bronckhorst

of vindt ons leuk op facebook
www.facebook.com/

gemeentebronckhorst
en weet wat er speelt bij de

gemeente!

Volg de gemeente 

op sociale media



Openbare bekendmakingen

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

De gemeenten in de Achterhoek wer-
ken nauw samen om de overlast van 
de eikenprocessierups tegen te gaan. 
De eikenprocessierups is de larve 
van een nachtvlinder, die sterk be-
haard is en in groepen bijeen leeft op 
eikenbomen. In de maanden mei t/m 
september kunnen ze behoorlijke 
overlast veroorzaken. Als iemand in 
contact komt met de brandharen van 
de rups kunnen gezondheidsklachten 
ontstaan, zoals rode en pijnlijke huid-
irritaties met hevige jeuk. In 2009 
kregen we in Bronckhorst maar liefst 
547 meldingen van overlast van de 

eikenprocessierups! Dit was reden 
om een zo goed mogelijke bestrijding 
van die overlast op gang te brengen 
en inmiddels is duidelijk dat dit resul-
taat heeft gehad. In 2011 was het 
aantal meldingen ca. 120 en in 2012 
kregen we er nog maar 32, zo is de 
eindconclusie nu het seizoen is 
 afgelopen! 

Preventieve bestrijding
We bestrijden de rups in april/mei 
preventief door eiken in het buitenge-
bied te bespuiten met een biologisch 
middel. Het gaat ons daarbij om het 

wegnemen van de overlast en niet de 
bestrijding van het diertje op zich. We 
spuiten op basis van een inventarisa-
tie van de meldingen in de afgelopen 
jaren. Alleen eiken langs wegen 
waarvan meldingen bekend zijn, be-
spuiten we preventief. We spuiten 
niet preventief in en langs bossen en 
in particuliere bomen. 

Ook deden we in die periode op een 
aantal publieksgevoelige locaties 
binnen de bebouwde kom een proef 
waarin we de rups bestreden met zijn 
natuurlijke vijanden. Hierbij spoten 

we een microscopisch klein aaltje 
(nematode) in de boom. 

Werkwijze bestrijding nesten
Ondanks preventieve bestrijding kun-
nen we niet voorkomen dat in het bui-
tengebied nesten ontstaan en dat 
 deze nesten overlast veroorzaken. De 
gemeente bestrijdt de nesten in de 
openbare ruimte binnen de bebouw-
de kommen, een zone van 500 meter 
rondom de kernen en op publieksge-
voelige locaties zoals openbare 
sportcomplexen en zwembaden. Van 
de 32 meldingen in 2012 voldeden 14 

meldingen aan de voorwaarden om 
door ons bestreden te worden en dat 
is gebeurd, waarna de overlast ver-
dween. Voor particuliere terreinen 
waar overlast is, geldt dat de eige-
naar bestrijding zelf moet regelen.

Bestrijding overlast eikenprocessierups in 2012 succesvol

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 Garritsen

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

Omgevingsvergunningen 

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

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

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De stukken liggen van 11 oktober t/m 21 november 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

Smoks Hanne oltimerrit voor tractoren, 14 oktober 2012 van 09.30 tot 17.00 uur, museum Sme-
dekinck

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor bezwaar
-

kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-

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

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

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

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 11 oktober t/m 21 november 2012 tijdens de 

-
bouw milieubeheer van toepassing is

werking van de inrichting waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
-

gemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht valt. Wel moeten de melders voldoen aan de algemene voorschriften, die aan bovenge-
noemd besluiten zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 gemeente Bronckhorst 
Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Op basis van deze 
wet stelde de gemeenteraad van Bronckhorst in haar vergadering van 27 september 2012 het be-
leidsplan Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 vast.

De Stadsbank Oost Nederland voert namens de gemeente de schuldhulpverlening uit. Het uitgangs-
punt hierbij is dat schuldhulpverlening voor een zo breed mogelijke doelgroep beschikbaar blijft om 
de participatie van deze inwoners te bevorderen. De gemeente vindt preventie van groot belang. 
Een vroege signalering kan immers voorkomen dat schulden problematisch worden. In het beleids-
plan is dan ook aangegeven welke resultaten de gemeente met schuldhulpverlening beoogt en hoe 
we de kwaliteit borgen.

Het beleidsplan ligt voor iedereen ter inzage tijdens onze openingstijden in het gemeentehuis en is 
hier tegen betaling verkrijgbaar. U kunt het beleidsplan ook lezen en/of downloaden via 
www.bronckhorst.nl.

Gemeentelijke regelgeving algemeen



”Noar de motorcross
op ’t Hengelse Zand...”

Een mooi zonnig weekend in de bossen van ‘t Hengelse Zand.

Ronkende motoren, gashendel open, opspuitend zand, de geur van Castrol en gebakken patat.

Nostalgie, een biertje en Oerend Hard... Kortom, een prachtig Hengels feestje!

HAMOVE BEDANKT!
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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

Op zaterdag 27 oktober 2012 van 8.30 tot 16.30 uur 
CURSUSDAG STROBALENBOUW 

bij Pluktuin De Kruudhof, Halle.
Meer info: www.dekruudhof.nl

De cursusdag wordt herhaald op 3 en 19 november.
Vooraf aanmelden is nodig en kan via:

info@dekruudhof.nl

Zat. 13 oktober
(B)OKTOBERFEEST

in het café
rockcoverband
HEIBEL

DISCO:
flirtnight met

DJ KICKEN
vanaf 21.00 uur



Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 Hengelo (Gld.)

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

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

 
Dierenartsenpraktijk 

                                    Zelhem-Halle 
                                                             Halseweg 27/d 7021 HV Zelhem 

                                                          0314  -  621272 
24 uur per dag bereikbaar 

 

                        Doetinchem-Zelhem 
                                                  Keppelseweg 41 7001CE  Doetinchem 
                                                                                          0314  -  363198 

24 uur per dag bereikbaar 

 

23e Samengestelde Menwedstrijd
 ‘In Stap en Draf’

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

Twee dagen spanning, spektakel & plezier
Zaterdag 13 en zondag 14 oktober

Voor de 23e keer organiseert de vereniging van het aangespannen paard ‘In Stap en Draf’ uit Hengelo (GLD) 
de jaarlijkse Samengestelde Men Wedstrijden. Ook dit jaar wordt gestart met ca. 90 aanspanningen. 
De 160 paarden en pony’s vormen samen met rijders de teams die in de klassen 1, 2 en 3 van de Koninklijke 
Nederlandse Hippische Sport om de eer en de eerste prijs strijden.

Wedstrijdonderdelen: Dressuur

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

Programma
Dressuur:  zaterdag 13 oktober vanaf  8.30 tot 15.00 uur

  zaterdag 13 oktober vanaf  9.00 tot 16.00 uur
  zondag 14 oktober van  10.00 tot 16.00 uur

Op zondag begint om 8.30 uur de marathon met het weg traject (7,5 km). Om 10.00 uur is het eerste team weer
op de Hietmaat en begint daar het spectaculaire hindernis parcours. Zes creatieve constructies die ieder op
zich een hoogstandje van vernuft zijn, met als hoogtepunt de waterbak. Zoals altijd garantie voor verrassingen
en natte pakken! Dit jaar lopen de deelnemers kans om door de bomen het bos niet meer te zien! 
Het wordt weer een dag vol spanning en emotie, succes en pech, afzien en toch verdergaan. 
Maar bovenal een dag waarop het samenspel tussen mens en paard centraal staat. Kortom, ware topsport!
Op het wedstrijd terrein zijn diverse stands aanwezig en voor de jeugd is een eigen ‘parcours’ uitgezet met de
meest bijzondere fietsen, skelters en andere voertuigen. Toeschouwers kunnen zich de hele dag op het terrein 
vermaken en uiteraard is de catering weer aanwezig zodat het niemand aan iets hoeft te ontbreken.

AUTOBEDRIJF

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

www.degraafschapdierenartsen.nl

www.gewoon-hr.nl

Doetinchemseweg 4 – Zelhem
www.hv-woonidee.nl

Groepshotel De Tienhoeve

www.detienhoeve.nl

augustus 2012

Voor de 
achtste 
keer op rij!

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

‘t HOEKJE
eetcafé

Spalstraat 1, 7255 AA Hengelo Gld. 

Tel. 0575-461478

www.zwaanhoekje.nl

(bezorgservice in binnen- en buitenland)

Rob Berendsen 06 18 20 58 51

Voortseweg 1a 0575 46 41 79

7227 NH Toldijk berendsenmetselwerken@hetnet.nl

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

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

a

WWW.DEHEESTERHOF.NL
tel. 06 53 362 300    Hengelo Gld

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

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

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

Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 75 55

 
Voor meer informatie over deelnemers en 
wedstrijd zie   

KOM, BELEEF & GENIET!
TOEGANG GRATIS 

voor het hele gezin!



bouw- en timmerbedrijf
Tel (0575) 46 73 43

Voor al uw dakbedekkingen
Nieuwbouw - Renovatie - Onderhoud

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

www.polwijn.nl

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

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

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

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

WWW.INSTALJANSSEN.NL 

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

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

 
arsselseweg 39 - 7255 NP Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 75 37

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

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

ook op 
 zaterdag

Ruurloseweg 16 Dorpsstraat 29a
7255 DH Hengelo 7221 BN Steenderen
0575-461264 0575-452555

BouwmeesterBouwmeester
Precisie Graafwerk

Voor al uw Grondwerk, Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93
Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

23E SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJD 
“IN STAP EN DRAF” 

Hengelo (gld) - terrein ‘de Hietmaat’

Twee dagen spanning, 
spektakel & plezier.

Dressuur en Vaardigheid: 
Zaterdag 13 oktober.
Marathon: 
Zondag 14 oktober.

Producten voor (tuin) grondverbetering

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

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo (Gld)

Tel. (0575) 46 12 62

Scanservice Theo Menting

Vervangende auto
Richtspecialist

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

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

KoeslagKoeslag
Loon en Grondverzetbedrijf

Fouragehandel

Eetcafé De Veldhoek

Varsselseweg 55

7255 NR Veldhoek /

Hengelo gld

Tel. 0573-461061

www.eetcafedeveldhoek.nl | info@eetcafedeveldhoek.nl
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Reuren
 B. Manges, Mangs
 C. Ummehebben (ummhemm)

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

“Natuurlijk hebben we ook dit jaar 
weer ontzettend veel geluk gehad 
met het mooie weer”. De reacties van 
de mensen waren ook tijdens deze 6e 
editie van de Open Tuindagen weer 
zeer positief. Mensen complimente-
ren ons over de netheid van de tui-
nen, het bedrijf en ons vriendelijke 

personeel. Dit is natuurlijk altijd fijn 
om te horen”. De 54 aanwezige stand-
houders hebben over het algemeen 
ook goede zaken gedaan en nieuwe 
contacten gelegd. “Het is natuurlijk 
altijd afwachten wat er later aan 
werk uit voortkomt, dat is uiteinde-
lijk waarvoor we het allemaal doen”. 

De catering werd deze keer verzorgt 
door de mensen van B&D evenemen-
ten. “Ze hadden alles piekfijn voor 
elkaar. De koffie met appelgebak en 
de broodjes hamburger werden goed 
verkocht”. Kortom, het ontbrak de 
bezoekers aan niets tijdens dit heer-
lijke weekend. 
Foto’s van tijdens de Open Tuindagen 
kunt u binnenkort bekijken op de 
website www.gebr-arends.nl
Kijk op www.contact.nl voor meer 
foto’s.

Open Tuindagen Gebr. Arends Wichmond 
wederom enorm succes!

Wichmond - Ruim 4500 bezoekers hebben de Open Tuindagen van 
Hoveniersbedrijf Gebr. Arends bezocht in het weekend van 15 en 16 
september. “Een geweldige opkomst en een supergezellig weekend”, 
aldus Arnold en Jan Arends.

Om 11.00 uur beet de D1-Jeugd het 
spits af in de wedstrijd tegen OBW 
D2 uit Zevenaar. De wedstrijd verliep 
spannend, er werd fanatiek maar 
sportief gespeeld. Het Quintusteam 
speelde sterk samen en kwam na een 
korte achterstand van 0-3 terug tot 
een ruststand van 5-3. In de tweede 
helft scoorden zowel Quintus als 
OBW. Het gastteam scoorde boven-
dien in de laatste 3 seconden van de 
wedstrijd nogmaals, uitslag 6-5.
Het Gemengd C1-Jeugdteam kwam 
vervolgens uit tegen FBC GC1 uit Her-
wen. Quintus ging voortvarend aan 
de slag en scoorde in de eerste mi-
nuut het eerste doelpunt. FBC nam 
snel revanche, maar het thuisteam 
kwam netjes terug in voorsprong. 
Beide teams kregen strafworpen en 
verzilverden deze, ruststand 4-3. Na 

een spannende eindrally met een 
paar doelpunten aan beide zijden, is
het toch Quintus die de winst binnen
weet te halen, 9-4.
De laatste wedstrijd was Heren B-
Jeugd tegen Achilles/Unive HB2 uit
Apeldoorn. De spelers van Quintus
waren minder fortuinlijk in hun eer-
ste wedstrijd met een zeer sterk spe-
lend Achilles tegenover zich. In de 
rust werd een 3-11 stand opgetekend.
In de tweede helft kwam Quintus wat
meer tot scoren. Het team uit Apel-
doorn won overduidelijk met 8-25, al
kreeg het publiek in een spannende 
eindfase fraaie doelpunten van de 
beide teams te zien. 
Op 14 oktober ontvangen de Quintus
Heren Senioren 2 het team Groessen
HS1. De wedstrijd begint om 11.00 
uur.

De handbalcompetitie is weer begonnen

SV Quintus start met 
thuiswedstrijden
Hengelo - Handbalvereniging SV Quintus is op zondag 7 oktober ge-
start met de competitie. Drie jeugdteams speelden hun eerste thuis-
wedstrijden in Sporthal De Kamp in Hengelo Gld. Met twee keer winst
uit deze drie ontmoetingen een prima start.

De D-jeugd van Quintus in de verdediging tegen OBW.

Thijs van Amerongen heeft er al weer 
enkele crossen opzitten. Hij reed de 
eerste cross in Baden Zwitserland en 
behaalde daar een 9e plaats. De zater-
dag erop reed hij in Neerpelt daar ein-
digde Thijs als 15e afgelopen zondag 
startte Thijs in Ruddervoorde België. 

Daar werd de eerste Super Prestige 
wedstrijd verreden en reed Thijs daar
knap naar een 10e plaats als tweede
Nederlander. Lars v /d Haar werd 7e
en de winnaar was opnieuw Sven
Nijs voor de wereldkampioen Niels
Albert. Op 21 Oktober zal de RTV de
organisatie op zich nemen van een 
GOW wedstrijd dit gebeurt dan rond-
om de camping ‘Het Groote Veld‘. Er
zullen dan ook vele RTV’ ers in de
diverse categorieën aan het vertrek
staan. De RTV Vierakker/ Wichmond
gaat opnieuw een Nationale cross or-
ganiseren. Deze wordt verreden op
zondag 30 December net als andere
jaren weer rondom kasteel Vorden. 
Aanstaande zaterdag start in Zut-
phen de eerste GOW wedstrijd op het
oude voetbalveld van Zutphania.

RTV Vierakker/ Wichmond 
volop aan het veldrijden
Wichmond - De RTVers zijn mo-
menteel alweer aan het veldrij-
den, eerst pakten ze de nodige 
trainingskilometers in het bos 
en daarna reden zij in Borculo 
een toertocht over 60 kilometer. 
Afgelopen weekend reden de RT-
Vers in Braamt een veldtoertocht 
van 50 kilometer over het Mont-
ferland. Met de vele hoogte ver-
schillen wel zwaar, dus een goede 
training.

De aanvang is om 19.45.

Modeshow in Keijenborg
Keijenborg - Zij Actief en de KBO Keijenborg organiseren samen een
modeshow op woensdag 17 oktober in De Horst.

Het tankstation heeft sinds vorige 
week een nieuwe naam. “De naam De 
Weule wordt van oudsher al gebruikt. 
Dat hebben we nu officieel gemaakt. 
Het sluit naadloos aan bij onze visie: 
‘het gevoel van vroeger, de kracht 
van nu’. Wij blijven service op hoog 
niveau bieden en persoonlijk advies, 

het gevoel van vroeger. Wij vinden 
het persoonlijke contact van wezen-
lijk belang. Natuurlijk gaan we ook 
met onze tijd mee en kun je bijvoor-
beeld producten digitaal bestellen via 
de webshop. Dat is de kracht van nu”, 
aldus Gerjan, die maar wat trots is op 
de moderne, frisse uitstraling van zijn 

tankstation. Wie in de week van de 
metamorfose kwam tanken maakte 
kans op een prachtige omafiets. Meer 
dan tweeduizend mensen deden mee 
aan de actie. “Het was een enorm 
hectische week. We hebben zoveel 
warme reacties en felicitaties gekre-
gen; het was echt een week om nooit 
te vergeten. Wij willen graag iedereen 
bedanken voor al die complimenten 
en gelukwensen”, aldus Gerjan. De 
nieuwe uitstraling nog niet gezien? 
Kom dan eens langs bij De Weule aan 
de Enkweg in Vorden.

Spring maar achterop 

Prijswinnaars De Weule Vorden

Vorden - Stralende winnaars namen zaterdag hun prachtige prijs in 
ontvangst bij De Weule, het vernieuwde tankstation van Gerjan en 
Jantine Weulen Kranenbarg. Zij wonnen een oerdegelijke omafiets ter 
gelegenheid van de metamorfose van het tankstation aan de Enkweg 
in Vorden.

Van ‘s avonds 20.00 uur tot 22.00 
uur kunnen volwassen en kinderen 

dolen door het doolhof en zullen de 
spoken op de meest onverwachte 

plaatsen tussen de heggen opdui-
ken. Spannend dus en ook griezelen. 

VOOR MEER INFORMATIE: 
www.doolhofruurlo.nl

Spoken en griezelen in het Ruurlose doolhof
Ruurlo - Evenals voorgaande jaren bezoeken de Witte Wieven weer 
het Ruurlose doolhof. Op woensdag 17 oktober spookt het namelijk 
weer in de doolhof.
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Door de val van het kabinet is de be-
handeling van de wet stil komen te 
liggen. De nieuwe regering gaat on-
getwijfeld verder met de voorberei-
dingen van de wet, omdat de meeste 
partijen hier positief tegenover staan. 
Ook gemeente Bronckhorst heeft de 
voorbereidingen niet stop gezet. Dit 

is voor de PvdA de reden om ons goed 
te informeren over wat er kan gaan 
veranderen voor inwoners. De over-
heid wil dat zoveel mogelijk men-
sen naar vermogen gaan meedoen. 
Het kiest daarbij voor maatregelen 
om mensen die nu nog niet werken 
maar dat wel kunnen te prikkelen 
om te gaan werken, gemeenten meer 
ruimte te geven hen daarbij te onder-
steunen en werkgevers te stimuleren 
deze mensen in dienst te nemen. 
Twee medewerkers van de Wedeo (de 
sociale werkvoorziening Doetinchem 
e.o.) met verstand van de praktijk, 
komen vertellen over de nieuwe wet, 
de mogelijke gevolgen voor inwoners 
van Bronckhorst, de mogelijke gevol-
gen voor ondernemers. Waarschijn-
lijk hebt u ook vragen, die kunnen 
deze avond zeker gesteld worden. We 
nodigen inwoners van Bronckhorst 
van harte uit om mee te praten.
De koffie staat om 20.30 uur klaar in 
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, 
te Vorden. Vooraf opgeven mag 
(pvdafractie@bronckhorst.nl) en 
gewoon binnenlopen ook.

“Het nieuwe werken naar vermogen”
Bronckhorst - Op dinsdag 23 ok-
tober organiseert PvdA Bronck-
horst een thema-avond in Vorden 
over de Wet Werken naar Vermo-
gen. De nieuwe Wet Werken naar 
Vermogen komt in de plaats van 
de Wet Sociale Werkvoorziening, 
Wajong, Wet Werk en Bijstand 
en Wet Investeren in Jongeren. 
De nieuwe wet heeft gevolgen 
voor mensen die een bijstands-
uitkering hebben, die bij de so-
ciale werkvoorziening (Wedeo en 
Delta) werken, voor arbeidsge-
handicapten etc. En ook voor toe-
komstige gebruikers van deze of 
andere voorzieningen: jonge en 
oudere mensen met een “afstand 
tot de arbeidsmarkt”.

In het Besluit omgevingsrecht, waar-
de wettelijke regels rondom omge-
vingsvergunning vrij bouwen zijn op-
genomen, worden deze bijgebouwen 
en aan- en uitbouwen: ‘bijbehorende 
bouwwerken’ genoemd. Het bouwen 

van bijbehorende bouwwerken bij 
een woning kan niet zomaar. Om de 
veiligheid van uzelf en van omwonen-
den te waarborgen en omdat rekening 
gehouden moet worden met inpas-
sing in de omgeving, worden hieraan 
wel enkele voorwaarden gesteld. Op 
zaterdagochtend 13 oktober organi-
seert T2 een thema-ochtend over dit 
onderwerp. U bent van harte welkom 
aan de Kruisbergseweg 9 in Hengelo 
(G), medewerkers geven u graag meer 
informatie over dit onderwerp. Zie ad-
vertentie elders in deze krant.

Thema-ochtend bij T2 Hengelo
Hengelo - Een grotere woonkamer 
door een aanbouw. Een schuur of 
garage in de tuin. Of een carport 
om uw auto droog te houden. Ze 
maken het wonen weer een stukje 
comfortabeler. Dit soort bouwwer-
ken is er in vele soorten en maten.

De vorm en idee van de Thomasvie-
ringen komt uit Helsinki, Finland. 
De twijfelende discipel Thomas staat 
model voor gelovigen, jong en oud, 
die makkelijker vragen stellen dan 
antwoorden hebben, en in hun vra-

gen serieus genomen willen worden. 
Mensen komen met hun twijfels, hoop 
en verlangen en willen dat naar voren 
brengen in hun gebeden en liederen. 
Centraal in de viering is de tijd van ge-
bed, ‘de heilige chaos’ of ‘open ruimte’ 
genoemd. In allerlei actieve vormen 
kan worden gebeden, kunnen de ge-
wone menselijke vragen en verlangens 
worden geuit. De ruime Lambertikerk 
leent zich er goed voor – er is een hoek-
je om in stilte te mediteren.

Thomasviering in Lambertikerk
Zelhem - Op zondag 14 oktober zal 
er in de Lambertikerk in Zelhem 
weer een Thomasviering zijn. De-
ze dienst begint om 10.00 uur en 
iedereen is van harte welkom!

UITSLAG B/L1 DRESSUUR: 
1e prijs Bianca Kelderman met Playboy 
2e prijs Danique Geurts met Nikkel 
3e prijs Brenda Philips met Biyoux 
UITSLAG L2/M DRESSUUR: 
1e prijs M. Schiphorst met Unbelievable 
2e prijs Gonny Geurts met Belladonna 
3e prijs Debby Brekveld met Leonie 
4e prijs Mariska Eijsink met Tonya 
Na het overrijden van de 1e prijs-
winnaars werd Monique Schiphorst 

kampioen dressuur 2012. Het sprin-
gen werd over 2 manches verreden. 
Daarna was er nog een barrage nodig
voor de foutlozen. 
1e prijs Jan Loskamp met Caruna 
2e prijs Lynn Woerts met Varisiënne 
3e prijs Bianca Kelderman met Playboy
4e prijs Gonny Geurts met Belladonna
Algemeen kampioen 2012, dressuur
en springen tellen – werd Bianca Kel-
derman met Playboy

Clubkampioenschap 
de Bosruiters

Keijenborg - Op zondag 30 september werden de clubkampioenschap-
pen gehouden van de rijvereniging de Bosruiters. Als afsluiting van
het zomerseizoen werd er weer gestreden om de wisselbekers voor de
dressuur en het springen. Er was een goede deelname en de strijd was
weer fanatiek. Vooral bij het springen waren nu ook de amazones zeer
goed vertegenwoordigd.

Dressuurkampioen Monique Schiphorst

Hengelo - In de tweede ronde van de 
bondscompetitie van regio Oost Gelder-
land had DCH weinig tot niets in te bren-
gen. Vooraf werd de kans voor DCH 1 op 
een puntendeling  toch wel voor moge-
lijk gehouden, maar deze afstraffing viel 
wel erg zwaar. 

Arnoud en Harry zorgden nog voor enige 
eer. In de tweede klasse was het niveau 
verschil te groot voor het vierde team. 
Berend Rossel redde de eer net zoals hij 
dat in de eerste wedstrijd ook deed. Hier-
onder de volledige uitslagen:

DCH 1–BDV 1 2-10: Arnoud de Greef-Ber-
tus Bosch 1-1. Harry Vos-Johan Haijtink 
1-1. Rodier Evers-Danny Dix 0-2. Eddy 
Hoebink-Ab van Ooijen 0-2. Jaap Vos-Bob 
Kersten 0-2. Henk Lansink-Tom Westhof 
0-2.

DCH 4 -DOG 1 1-7: Erik Brummelman-
Jan Hoenink 0-2. Wim Sloetjes-Jan Huis-
jes 0-2. Berend Rossel-Piet Staal 1-1. Gert 
Lammers-Berend Jan Schoneveld 0-2.

UITSLAGEN VAN DE GESPEELDE 
WEDSTRIJDEN OP 4 OKTOBER:
Henk Dijkman-Han van Beek 0-2. 
Gerrit Hulshof-Jan Heijink 0-2. 
Yke Schotanus-Tonny Hoebink 1-1. 
Wim Eijkelkamp-Jan Bosch 1-1. 
Jan Luiten-Gerit Halfman 0-2.

STANDEN:
Groep A: 1. Arnoud de Greef 4-7. 
2. Rodier Evers 5-7. 3. Ben Okken 3-4.

Groep B: 1. Gerrit Halfman 5-8. 2. Erik 
Brummelman 2-4. 3. Saidu Keta 3-5.

D a m m e n
UITSLAGEN DAM CLUB HENGELO

MVR zette veel druk naar voren, 
wat al in de 5e minuut werd be-
loond met de openingstreffer, bal-
verlies halverwege de eigen helft, 
snel omschakelen van de thuis-
ploeg en het was simpel 1-0. Dit 
spelbeeld bleef de gehele 1e helft zo 
en in de 37e minuut werd het 2-0 
toen de Steenderen-achterhoede te 
afwachtend ingreep en de voorzet 
bij de 1e paal werd binnen getikt. 

Steenderen-trainer Theo Besselink 
had in de rust zijn mannen blijk-
baar duidelijk gemaakt wat er van 
hen werd verwacht, want er werd 
nu beter tegenstand geboden en 
met name het inbrengen van Yo-
rick van Spanje bracht meer drei-
ging met zich mee.Het beste mo-
ment kwam ook van Yorick, toen 
hij na een mooie aktie de bal in 
de kruising schoot, maar de MVR-

keeper dit prima pareerde. Het 
laatste kwartier ging Steenderen 
achterin 1 op 1 spelen met de be-
doeling aanvallend nog wat te kun-
nen forceren, maar zoals zo vaak 
gebeurt, pakte dit anders uit want 
MVR kreeg meer ruimte en benutte 
dit goed.
Tweemaal nog kwam men tot sco-
ren, waardoor de eindstand uitein-
delijk op 4-0 werd vastgesteld. 

CONCLUSIE:
In deze 5e klasse moet je er elke 
wedstrijd 100% voor gaan, want 
alle ploegen hebben strijd als een 
van de belangrijkste wapens en als 
deze tegenstander zoals vandaag 
ook nog eens goed voetbalt, wordt 
het lastig om punten te pakken als 
je deze instelling niet 90 minuten 
lang toont.

OPSTELLING STEENDEREN:
Timon Nijkamp, Emiel Worm (Tom 
Bijvank), Dennis Berns, Bob Wa-
genvoort, Mark Harmsen, Jari Bre-
mer, Jorik van der Reijden, Quinten 
Bartman, Tim Pelgrom (Yorick van 
der Reijden), Michel van den Berg, 
Wouter van Dijk (Milan Bartman).
 
PROGRAMMA KOMENDE 
WEEK:
Voor het volledige programma van 
de komende week, zowel veld- als 
zaalvoetbal, kijk op
www.svsteenderen.nl

Steenderen lijdt kansloze 
4-0 nederlaag bij MVR
Ploeg dwingt in 90 minuten weinig tot niets af
Steenderen - Steenderen liet 
zich gedurende de gehele eerste 
helft op alle fronten aftroeven. 
De ploeg straalde geen moment 
uit, dat het was gekomen om 
3 punten mee naar huis te ne-
men. In tegendeel de wil om te 
winnen was niet zichtbaar, du-
els werden verloren, men was 
steeds een stap te laat en er was 
constant balverlies, waardoor 
de ploeg terug werd gedwongen 
op eigen helft en zeker de eerste 
helft aanvallend niets liet zien.

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek

Team Bronckhorst
Dr. Grashuisstraat 2, Zelhem
Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur

Fietsdiefstal is één van de grootste ergernis-
sen van Nederlanders. Ook in de gemeente 
Bronckhorst worden we hier mee geconfron-
teerd. Het aantal keren dat bij het politieteam 
Bronckhorst aangifte wordt gedaan van diefstal 
van een fiets, stijgt gestaag. De laatste maan-
den neemt het aantal fietsdiefstallen vooral in 
Zelhem, Hengelo Steenderen en Vorden sterk 
toe. Meestal gaat het om de duurdere fietsen die 
voor de handel interessant zijn.

Steeds vaker worden fietsen gestolen bij het 
treinstation in Vorden, tijdens evenementen in de 
gemeente Bronckhorst, bij sporthallen, zwemba-
den en bij horecagelegenheden. Ook worden fiet-
sen weggenomen uit niet afgesloten schuurtjes of 
vanaf de oprit bij een woning. 

Noteer kentekens en signalementen
Daarnaast komt het voor dat fietsen die wel op slot 
staan maar niet ergens aan vast zijn gemaakt, door 
fietsendieven simpel op een aanhangwagen of in 
een bestelbus worden geladen. Ziet u dit gebeuren, 
noteer dan het kenteken en andere kenmerken van 
het voertuig en geef dit door aan de politie.

Doe altijd aangifte
Om het probleem van fietsdiefstal uit de wereld te 
helpen is het van essentieel belang om aangifte te 

doen. Aangifte doen is altijd zinvol! Op deze manier 
wordt een fiets herkenbaar als “gestolen” en kun-
nen de dief, de heler en de fiets worden opge-
spoord. De politie kan dus pas in actie komen als 
er aangifte is gedaan.

Hoe aangifte doen?
U kunt de politie bellen via 0900-8844 voor een 
afspraak om aangifte te doen op een politiebureau. 
Is er geen dader bekend, dan kunt u aangifte doen 
via Internet (www.politie.nl).

Tips

zijn van het ART-keurmerk.

schuine framebuis en maak het slot vervolgens 
ergens aan vast (een fietsenrek of hek). 

zijn al voorzien van een tag /chip).
-

cifieke bijzonderheden van uw fiets en bewaar 
deze goed voor een eventuele aangifte. 

Melden  
Als uzelf getuige bent van een fietsdiefstal, of een 
verdachte situatie constateert, meld dit dan bij de 
politie via 112 
of via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.

Spreekuurlocaties                                                                                                                                                                                  
Hummelo en Keppel  

0900 – 8844 voor minder spoedeisende zaken
0900 – 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen

Steenderen

1-1-2  voor spoedeisende zaken, voor het melden van verdachte situaties

 
Hengelo

0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem
 

www.politie.nl voor aangifte via internet en voor informatie over de politie

Vorden,

Zelhem, 

HOREN  ZIEN  BELLEN
OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES

Fiets gestolen? Doe altijd aangifte
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De wereldberoemde kunstenaar Je-
roen Vogtschmidt presenteert tijdens 
de open dag zijn nieuwste uitgeko-
men boek De roep van de Donder-
vogel. Hierin beschrijft hij onder 
andere de krijgstraditie van de Plains-
indianen, de cultuur en geschiede-
nis van de Crow-indianen en de Red 
River Oorlog. In de speciale vitrines 
kan men zijn originele, gedetail-
leerde indianenschilderijen, alsmede 
het kleurrijke, kunstzinnige werk 
van zijn dochter Kim bewonderen. 
Speciale aandacht verdient ook Erna 
Olthof uit Doetinchem. Slechts met 
behulp van naald, draad en schaar 
vervaardigt zij op ambachtelijke 
wijze quilten wandkleden, dekens, 

kussens en tasjes. Overige stands en 
activiteiten:

-
hawk laat zien hoe hij te werk gaat 
bij het schilderen van haar schitte-
rende kunstwerken.

hoe men leren tassen kan maken.

gratis indianen-hoofdtooi van vo-
gelveren maken.

-
schmidt.

sieraden.

De Open Dag vindt met uitzondering 
van het muzikaal optreden, plaats 

in het voorste gedeelte van Fami-
lie Park Cactus Oase. Dit gedeelte is
gratis toegankelijk. Bezichtiging van 
het Cactuspark kost de normale en-
tree. Hierbij ontvangt men een gratis
consumptiebon. Men kan dan naast 
de vaste attracties zoals duizenden
cactussen, de Cactus Piramide, Vo-

ambachtelijke schoenmakerij en een
doorsnede van een historische boer-
derij, eveneens genieten van het unie-
ke muziekcombo. Daarbij krijgt men
de mogelijkheid een deuntje mee te 
spelen op de Pop-Wow-drum die door
Henk ‘Ykwayo’ is gemaakt. Deze
Pow-Wow-drum (Ø 1,10 meter) heeft
hij bespannen met paardenhuid en 
daarin vervolgens een silhouet van 
een adelaar aangebracht. 

Voor meer informatie: Familie Park 
CactusOase, Jongermanssteeg 6 te
Ruurlo, tel. (0573) 451817 of zie de 
website www.cactusoase.nl

Bijzonder optreden van muziekcombo

Open Dag Indian Art Gallery bij 
Familiepark Cactus Ruurlo

Ruurlo - Op de Open Dag van de Indian Art Gallery op zondag 21 okto-
ber bij Familiepark Cactus Oase zorgen de vrienden Siska, Hanno, Ce-
lia, Tanja, John, Yvonne (zelfgemaakte Pow-Wow-drum), Tessa (fluit), 
Floris en Henk Ykwayo”(didgeridoo) voor een buitengewoon muzikaal 
intermezzo. Vanaf 11.00 uur zullen ze doorlopend optreden in het 
Cactuspark.

Net als vorig jaar zal Underkoffer 
een gedeelte van de muziek verzor-

Wie lid is van Plattelands Jongeren 
Steenderen krijgt 50% korting op de 
entree. Wie nog geen lid is, maar zich 

op deze avond aanmeldt, krijgt twee 
munten en een PJS sleutelhanger. 

De organisatie ziet een ieder graag 

www.humstee.nl

3 november 
HUMSTEEFEEST!
Toldijk - Op zaterdag 3 november is het weer zover; het HUMSTEEFEEST! 
Ook deze keer is iedereen weer welkom op het erf van Vleesboerderij 
Garritsen in de Wolfstraat te Toldijk. Vanaf 20.30 uur kan er genoten 
worden van muziek met een drankje.

Music speelt (Rock ’n Roll, met een 
vleugje Jazz, Blues, Rockbilly en Coun-

gitaarspel horen en is daarnaast ook 
te zien en te horen op instrumenten 
als slideguitar en lapsteel. Met con-
trabassist Leon Nijman en drummer 
Mike Visser heeft hij de ideale muzi-
kanten gevonden, waarmee hij een 
volledige muzikale reis door de Roots 
Music ten gehore brengt.

-

Ventures. Ook eigen werk ontbreekt 

“Het niveau van de setlist omhoog te 
krikken.. :)”, waarbij de ‘Smiley’ ook 

de afgelopen twee jaar onder meer op 
De Zwarte Cross, Paaspop Zieuwent, 
Huntenpop en Jannespop, maar is 
ook regelmatig in kroegen te vinden. 

Gaspiepe in ‘Normaalcafé’
Alan Gascoigne vervangt 
Desperate Blues Band

Wittebrink - The Alan Gascoigne Trio (AG3) zal vrijdag op het podium 
van café ‘de Tol’ staan in plaats van de geplande Desperate Blues Band, 
die door familie-omstandigheden het optreden helaas niet kon laten 
doorgaan. Alan is natuurlijk geen onbekende. Hij speelde een aantal 
jaren bij ‘Normaal’ en is alweer een aantal jaren regelmatig onderweg 
met zijn eigen Alan Gascoigne Trio.

Door de val van het kabinet is de be-
handeling van de wet stil komen te 
liggen. De nieuwe regering gaat on-
getwijfeld verder met de voorberei-
dingen van de wet, omdat de meeste 
partijen hier positief tegenover staan. 
Ook de gemeente Bronckhorst heeft 
de voorbereidingen niet stopgezet. 

goed te informeren over wat er alle-
maal kan gaan veranderen voor in-
woners van onze gemeente. De nieu-
we wet heeft gevolgen voor mensen 
die een bijstandsuitkering hebben, 
die bij de sociale werkvoorziening 
(Wedeo en Delta) werken, voor ar-
beidsgehandicapten etcetera. En dus 
ook voor toekomstige gebruikers van 
deze of andere voorzieningen, jonge 
en oudere mensen met een ‘afstand 
tot de arbeidsmarkt’. 
De nieuwe wet dient een individu-
eel, maatschappelijk én financieel 
belang. De overheid wil zorgen dat 

zoveel mogelijk mensen naar vermo-
gen gaan meedoen. Het kiest daarbij 
voor maatregelen om mensen die nu 
nog niet werken maar dat wel kun-
nen te prikkelen om te gaan werken, 
gemeenten meer ruimte te geven hen 
daarbij te ondersteunen en werkge-
vers te stimuleren deze mensen in 
dienst te nemen. 

sociale werkvoorziening Doetinchem 
en omstreken) met verstand van za-
ken, komen vertellen over de nieuwe 
wet, de mogelijke gevolgen voor in-
woners van Bronckhorst, de moge-
lijke gevolgen voor ondernemers. 
Wat zijn dilemma’s, wat gaat er ze-
ker veranderen en wat staat nog ter 
discussie? Waarschijnlijk heeft u ook 
uw vragen, die kunnen deze avond 
zeker gesteld worden. We nodigen 
inwoners van Bronckhorst van harte 
uit om te luisteren en mee te praten.

Thema-avond 
PvdA Bronckhorst
Vorden - Op dinsdag 23 oktober organiseert PvdA Bronckhorst een 
thema-avond in Vorden over de Wet Werken naar Vermogen. De nieu-
we Wet Werken naar Vermogen komt in de plaats van de Wet Sociale 
Werkvoorziening, Wajong, Wet Werk en Bijstand en Wet Investeren 
in Jongeren.  De koffie staat om 20.00 uur klaar in het Dorpscentrum, 
Raadhuisstraat 6, te Vorden. Vooraf opgeven mag (pvdafractie@
bronckhorst.nl), maar gewoon binnenlopen ook.

Het eerste elftal en de SV. Steenderen bedanken de spon-
soren voor deze sponsoring. Het is een van de laatste za-

Sponsoren voor eerste elftal SV Steenderen

Steenderen - Het eerste elftal van SV. Steenderen 
heeft voor de komende jaren het sponsorcontract 
weer verlengd met de sponsoren ARW autobedrijf 
Robert Wisselink en De Seven Steenen.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Reuren: Roeren. 
1. “Leide stond in de pap te reurn.”
2. “Zich reuren.” Van zich laten horen. “Laot den moor 

lopen, den reurt zich wal.”

 E. Manges, Mangs: Alvast.  
1. “I’j könt dit mangs wal doon.” 
2. “Mangs wal, a’j ’t neet.“ Soms wel, maar niet altijd.”

 F. Ummehebben (ummhemm):
1. “’t Land ummehemm.”Het land geploegd hebben. 
2. “’m Ummehemm.” Dronken zijn. “Willem had ‘m adeg 

umme, hee kon neet meer zelf naor huus hen komm.”

De schilderijen zijn levende kunst-
werken, bewegen het innerlijk en ge-
ven een ervaring van vreugde. 

De sieraden en tools bevorderen het 
helingsproces van lichaam en geest. 
Gedurende de expositie en tijdens de 

workshopavond op zaterdag 13 okto-
ber is de genezende werking van de 
tools te ervaren. 

Op de website 
www.thewayofthespirit.nl staat meer 
informatie over de workshop. 
De expositie is dagelijks te bezoeken 
tussen 10.00 en 18.00 uur.

Vanaf 13 oktober in de Kapel van Bronkhorst

Schilderijen en Heilige Geometrie

Bronkhorst - Fascinerende vormen, kleuren en licht zijn de overeen-
komsten tussen de schilderijen van Henk Stemerdink en de healing 
tools en sieraden. Deze laatste zijn gebaseerd op de heilige geometrie 
en ontworpen door boeddhistische monniken. Ze zijn samen van 13 
tot en met 19 oktober in de Kapel van Bronkhorst te bewonderen.

Schilderijen van Henk Stemerdink en healing tools in de Kapel van Bronkhorst.

De wandelroute is ongeveer zes kilo-
meter, de fietsroute vijftien kilome-
ter. De fietsroute kan uiteraard ook 
wandelend gedaan worden.

Aan de hand van foto’s vind men
een eindresultaat waar men een prijs
kan winnen. De fotopuzzeltocht is 
geschikt voor zowel volwassenen als
kinderen.Onderweg is een pleister-
plaats waar een consumptie gebruikt
kan worden. De kosten bedragen 2,50
euro per persoon inclusief een kor-
tingsbon op een consumptie. 
Start tussen 11.00 en 14.00 uur vanaf
de VVV winkel aan het Kerkplein 18.
Inlichtingen: tel. (0573) 453926.

Een dagje uit voor jong en oud

Familie doedag met 
fotopuzzeltocht Ruurlo
Ruurlo - Vanwege het grote suc-
ces van de Familie Doe Dag in 
mei organiseert VVV Ruurlo in 
de herfstvakantie op dinsdag 16 
oktober wederom een fotopuzzel-
tocht. Aan de tocht kan men wan-
delend of fietsend deelnemen.

De bandnaam ‘de Draad Kwijt’ is ge-
kozen omdat de band een groot deel 
van het repertoire akoestisch speelt. 
Verder staat de setopbouw niet vast 
en hebben ze geen ‘draad’ waar ze 
zich aan vasthouden. Enthousiast 
muziek maken, waarbij hopelijk het 
publiek mee gaat zingen of spelen is 
hun hoogste doel.
Op het repertoire staan nummers van 
vele bands in uiteenlopende stijlen. 
Sommige nummers worden in de ori-
ginele uitvoering gespeeld, sommige 
in een totaal ander jasje. Daarbij is 
het mogelijk dat twee nummers door 
elkaar worden gespeeld of zelfs tege-
lijkertijd. The Beatles samen met Rit-
chy Valens en The White Stripes en 

Eurythmics tegelijk.
De band bestaat uit Justin Stuart-gi-
taar en zang, Jeroen Pubben-piano, gi-
taar & zang, Matthijs Barnhoorn-bas,
viool, mandoline & zang en Yorick
Wentink-drums & percussie.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB Zelhem.

De Draad Kwijt bij 
live@ideaal

Zelhem - Woensdag 17 oktober speelt de band ‘De Draad Kwijt’ tussen
20.00 en 22.00 uur live in het programmalive@ideaal, dat vanuit Café
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

De beide VAMC coureurs Erwin en 
Bas hadden zich overigens goed op 
deze enduro in Drente voorbereid. 
Afgelopen vrijdag waren ze al in Ha-
velte om het traject van de proeven 
te bekijken. Bas Klein Haneveld daar-
over: ‘Proef 1 was toen nog mooi en 
redelijk droog, proef twee was toen al 
wel flink nat. Het werd zaterdag dan 
ook een zware blubberige dag’, zo 
zei hij. In de eerste drie wedstrijden 
van het seizoen (Enter, Eindhoven 
en Holten) werd Erwin Plekkenpol 
ook tweede. Toen achter de huidige 
koploper in het tussenklassement 
Amel Advocaat. Zaterdag in Havelte 
werd Bernhard v.d. Pol verrassend 
winnaar. Wel was Amel Advocaat 
tijdens drie van de vijf crossproeven 
de snelste. In proef twee verknalde 
hij het echter en verloor hij liefst 1 
minuut en 23 seconden. Erwin Plek-
kenpol liep in de eerste twee proeven 
in totaal 50 seconden achterstand op. 
Ondanks de goede resultaten in de 
vierde en vijfde proef (de laatste won 
hij zelfs) moest Erwin dus wederom 

genoegen nemen met een tweede 
plaats.
Toch blijft het in de E 3 klasse ui-
termate spannend. Amel Advocaat 
heeft in het tussenklassement met 
115 punten de leiding, 2 Erwin Plek-
kenpol 108 punten, 3 Benard v.d. Pol 
89 punten. In de Klasse E 1 ging de 
strijd in Havelte tussen Lucas Dolfing 
en VAMC coureur Bas Klein Haneveld 
onverminderd door. Bas Klein Hane-
veld: ‘De eerste proef ging redelijk 
goed en had ik ‘een tiende van een 
seconde’ voorsprong op Lucas Dol-
fing. De tweede proef was één en al 
blubber en verloor ik 13 seconden, 
(te veel) waardoor Lucas uiteindelijk 
winnaar werd’, zo zei hij. Overigens 
won Bas wel drie van de vijf cross-
proeven. Toen de balans werd opge-
maakt kwam Bas Klein Haneveld 4,66 
seconden tekort op Lucas Dolfing. 
Ismo ten Velde werd derde. In het 
tussenklassement is de stand thans: 
1 Lucas Dolfing 114 punten, 2 Bas 
Klein Haneveld 107, 3 Ismo ten velde 
94 punten.

Enduro in Havelte
Erwin Plekkenpol en
Bas Klein Haneveld tweede

Vorden - Na een pauze van zeven maanden (in de zomermaanden wor-
den er geen enduro-wedstrijden verreden) werd zaterdag in het Drent-
se Havelte begonnen met het tweede gedeelte om het kampioenschap 
van Nederland. Tijdens deze vierde wedstrijd werd Erwin Plekkenpol 
(bijna traditiegetrouw) opnieuw tweede. Ook Bas Klein Haneveld ein-
digde in zijn klasse (E 3) op de tweede plaats. Het clubteam van VAMC 
uit Vorden legde op fraaie wijze beslag op de eerste plaats!

Erwin Plekkenpol tweede.

Toldijk - Uitslag van de vijfde compe-
titieavond van Bridgeclub Bronkhorst 
gespeeld op 4 oktober 2012 te Toldijk. 
De uitslag was als volgt:
A-lijn: 1. Diny Hartelman & Hans Jan-
sen 63,54 %; 2. Lien Gastel-Huet & 
Gerrit Oldenhave 60,42 %; 3. Miguel & 
Guy Mendes de León 58,13 %.
B-lijn: 1. Mien & Gerrit Vorselman 
62,50 %; 2. Annie Hartman & Jolande 
Polman 62,08 %; 3. José & René Win-
kelman 57,50 %.
C-lijn: 1. Aartje Bernards & Pop Grizel 
70,83 %; 2. Leni Meijerink & Sophie de 
Vries 60,00 %; 3. Margaret Heijting & 
Geerte Menkveld 59,17 %.
Attentie, Woensdag 10 oktober is 
de zesde en tevens laatste avond van 
deze eerste competitieronde. Zoals al 
eerder geschreven, mochten we vijf 
nieuwe leden ontvangen met de start 
van dit seizoen. Met deze uitslag erbij 
hebben alle nieuwe leden in deze eer-
ste competitieronde een keer van zich 
doen ‘horen’. In de C-lijn werd het 
deze avond gecompleteerd, door het 
paar dat als eerste eindigde en een die 
tweede werd. Leuk! Allen gefeliciteerd. 
T.a.v. Woensdag: afmelden met een 
sms of door te bellen naar 06-28633453 
(inspreken lukt niet!) of mailen naar 
bcbronkhorst@hotmail.nl
Veel succes en plezier gewenst.

B r i d g e n

Kunstenares Anneke Kaai is uit-
genodigd om het programma te 
verzorgen. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur en de zaal is vanaf 
19.30 open. 

Anneke verzorgt een lezing met 
dia’s over haar schilderijenserie 
‘Vrouwenportretten uit de Bijbel’. 

In de pauze is er gelegenheid haar 
werken te bekijken en te kopen.

Gezamenlijke 
Passageavond
Zelhem - De afdelingen Henge-
lo, Toldijk, Warnsveld-Buiten 
en Zelhem van vrouwenvereni-
ging Passage houden woensdag 
17 oktober een gezamenlijke 
avond in cultureel centrum ‘de 
Brink’ in Zelhem.
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Nadat de keuze was gemaakt om zelf-
standig verder te gaan was de vesti-
gingsplaats eigenlijk al bepaald. Mar-
co is opgegroeid in Hengelo, woont 
er nog steeds met veel plezier samen 
met zijn gezin. “Vanuit Hengelo, wat 
toch het middelpunt van Bronck-
horst is, kan ik de hele gemeente en 
aangrenzende gebieden goed berei-
ken en heb ik de feeling en plaatse-
lijke kennis van deze regio”, aldus de 
enthousiaste ondernemer.

Starten in deze moeilijke tijd?
“Jazeker! Juist in deze tijd waarbij 
de prijzen onder druk staan en ver-
kopers te maken krijgen met minder 
opbrengst uit de verkoop van de wo-
ning zijn ze gebaat bij goede dienst-
verlening tegen niet te hoge kosten. 
Door lagere verkoopkosten wordt de 
netto opbrengst weer hoger”.

Vanuit huis of kantoor?
“Voorlopig kan Regio Bronckhorst 
Makelaardij (RBM) prima vanuit huis 
functioneren. Computers, printers 
etc. staan klaar om de mooiste bro-
chures en gedegen taxatierapporten 
te maken. Door hoge kosten voor een 
kantoorruimte uit te sparen kunnen 

de tarieven voor de dienstverlening 
ook lager blijven, dat natuurlijk de
klant weer tot voordeel is.
Verkopers kunnen nu al profiteren
van de eerste voordelen. Ter intro-
ductie biedt RBM hele scherpe ver-
koop- en taxatietarieven aan. Zie ad-
vertentie elders in dit blad”.

Deeldiensten of volledige service?
“RBM is van mening haar klanten al-
leen optimaal te kunnen adviseren
als RBM bij iedere stap in het proces
nauw betrokken is. Daarom zal RBM
elke stap van de verkoop ook zelf be-
geleiden en de klant niet vragen zelf
een bezichtiging uit te voeren. Voor
de kosten hoeft de opdrachtgever het
niet te laten want de tarieven van
RBM voor volledige service zijn gelijk
aan menig deeldienst”, aldus Marco 
Wiggers van RBM.

Meer informatie?
Voor de uitgebreide presentatie van
RBM en de introductietarieven kijkt 
u op www.RBMWonen.nl
Ook voor een geheel gratis en vrijblij-
vende waardebepaling kunt u zich
aanmelden op bovengenoemde site 
of bel direct 0575 84 57 17.

Marco Wiggers start 
Regio Bronckhorst Makelaardij

Bronckhorst - Vanaf 1 oktober 2012 is er een nieuw makelaarskantoor
in de gemeente Bronckhorst. Regio Bronckhorst Makelaardij ofwel
RBMWonen is opgericht door Marco Wiggers. Marco heeft ruim 10
jaar ervaring in de onroerend goed wereld waarvan 8 jaar bij een re-
gionaal makelaarskantoor. De werkervaring in aan- en verkoop, ver-
huur en taxaties heeft hij opgedaan in de gemeente Bronckhorst en
directe omgeving.

Jongdierenkeuring Brummen:
Ned. Hangoor Dwerg: 
J. Martens 5xZG, 1xG.

Jongdierenkeuring Ruurlo:
Ned. Hangoor Dwerg: 
J. Martens 4xZG, 1xG.

P . K . V .  N i e u w s

In de grote, geblindeerde ‘balzaal’ 
werd het bal geopend door het ont-
kurken van (kinder)champagnefles-
sen en het toosten met de bubbels. 
Meester Danny en juf Meike beten 
het spits af met de openingsdans. De 
kinderen volgden hen al gauw op de 
dansvloer. Sommige jongens zelfs 
met jasje/dasje en de meiden in een 
mooie prinsessenjurk. De klanken 
van Bach werden al gauw door dj Jan 
Berendsen vervangen door een meer 
eigentijdse sound. De sfeer kwam er 
direct goed in. Er werd door de geno-
digden volop gedanst en gehost en de 
polonaise was een favoriete dansvari-
ant.

Het motto van de Kinderboekenweek 
is dit jaar Hallo Wereld!, het ont-
moeten van andere culturen in en 
door verhalen staat daarbij centraal. 
Voorafgaande aan het bal waren de 
schoolkinderen al met dit thema aan 
de slag geweest. Groep 1 tot en met 
3 mocht een mooie tekening maken 
en groep 4 tot en met 8 kreeg de op-
dracht om een verhaal te schrijven 
dat betrekking heeft op het thema.
Tussen de verschillende tracks wer-
den, zoals het de traditie betaamt, 
Het Gouden Penseel en de Gouden 
Griffel uitgereikt. Anders dan bij de 
officiële uitreiking, waarbij er van 
elke prijs maar één wordt uitgereikt, 

waren er op de St. Martinusschool 
drie Gouden Penselen en vijf Gouden 
Griffels te vergeven. Groep 1 tot en 
met 3 streed om de Gouden Penselen. 
De gelukkige winnaars, in dit geval 
winnaressen, waren Lynn van Leus-
sen, Bente Reindsen en Aukje Hen-
driks. De Gouden Griffels voor groep 
4 tot en met 8 werden respectievelijk 
gewonnen door Britt Beuwer, Quinty 
Arendsen, Isa Ilbrink, Sharon Arend-
sen en als enige jongen in de rij Ties 
Rutjens. Zij mochten hun zelfge-
schreven verhaal voordragen aan de 
andere schoolkinderen.
De schoolbel maakte een eind aan 
het geslaagde Kinderboekenbal. Het 
feestje dat als begin diende voor de 
themaweek ‘Hallo Wereld’, waarin 
allerlei activiteiten gepland staan 
over het kennismaken met verschil-
lende gewoonten, tradities en eetcul-
turen.

Kinderboekenbal ook op 
Baakse basisschool

Baak – Vorige week vond de officiële opening van de Kinderboeken-
week plaats met het traditionele Kinderboekenbal. Ook op de St. Mar-
tinusschool in Baak hadden de kinderen en leerkrachten zich opge-
doft voor dit galafeest. Onder leiding van (ceremonie)meester Danny 
werd het een knallende opening van een week vol leuke activiteiten.

Dat komt natuurlijk enerzijds door 
het prachtige landschap dat decor is 
voor de wedstrijd. Anderzijds komt 
men graag naar Hengelo omdat daar 
ieder jaar een goedlopend evenement 
wordt neergezet. Menvereniging ‘In 
Stap en Draf’ neemt ook dit jaar weer 
de uitdaging aan om de kwaliteit - die 
men gewend is te bieden - te evena-
ren zo niet te verbeteren. Inmiddels 
zijn de leden opgetrommeld, de vrij-

willigers gerekruteerd en wordt het 
parcours gebouwd. Kortom, de ta-
ken zijn verdeeld en staat iedereen 
te trappelen om de gasten een goede 
wedstrijd, uitdagende hindernissen 
en een zo prettig mogelijk verblijf 
aan te bieden. Maar ook voor toe-
schouwers en fans wordt het weer 
een zinderende dag. Mocht u vorig 
jaar het spektakel hebben gemist en 
nu dit evenement willen meemaken, 

dan treft u hier een korte uitleg van 
het evenement. Een samengestelde 
menwedstrijd bestaat uit 3 vaste wed-
strijdelementen:
- Dressuur: Op een grasveld laten 

menners met hun aanspanningen 
hun bekwaamheid zien in stap, 
draf en galop. Zoals iets als wat An-
kie van Grunsven doet, maar dan 
met koets;

- Vaardigheid: Een behendigheids-
proef waarin het erom gaat zo snel 
mogelijk zo min mogelijk strafpun-
ten te behalen;

- Marathon: Vol spektakel, stuur-
manskunst, emotie en spanning! 
Stappen over de weg, draven door 
het bos en dan .. door de hinder-
nissen. Met 1, 2 of zelfs 4 paarden 
voor de koets. Zo snel mogelijk en 
als het even kan zonder nat pak!

Wilt u dit waarlijk Achterhoekse eve-
nement eens meemaken? Menvereni-
ging ‘In Stap en Draf’ nodigt u graag 
uit en biedt het allemaal: succes, af-
zien, verdergaan, pijn en vooral ple-
zier! Maar bovenal de samenwerking 
tussen mens en paard op z’n best. 
Wees welkom op ‘de Hietmaat’ in 
Hengelo op zaterdag 13 en/of zondag 
14 oktober as. De toegang is gratis en 
in de cateringtent vindt u alles om de 
inwendige mens te verwennen. Van 
gloeiend hete soep tot de lekkerste 
gehaktballen en echte Hengelse frites. 
Meer informatie: 
www.instapendraf.nl of bel met het 
secretariaat: 0575 - 552810.

Hengelo - Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober vindt voor de 23e keer 
de jaarlijkse Samengestelde MenWedstrijd (SMW) van menvereniging 
‘In Stap en Draf’ plaats. Deze laatste wedstrijd van het seizoen trekt 
ook dit jaar weer ruim 100 deelnemende aanspanningen van heinde 
en verre. Voor velen is deze wedstrijd een jaarlijks uitje dat ze niet 
graag missen.

Menfestijn ‘In Stap en Draf’: 
Plezier, Eer en Genieten

De tocht is 35 km en is geschikt voor 
jong en oud. Halverwege de tocht is 
er een gelegenheid voor een koffie/

thee pauze. De deelnemers kunnen
starten tussen 10:00 uur en 13:00 uur
bij Coen Evers.

Herfst fietstocht bij 
Coen Evers Velswijk
Zelhem - Zondag 14 oktober organiseert Biljartvereniging “De Vels-
wijk” een herfst fietstocht door het prachtige achterhoekse landschap.

Bespaar door tijdig vernieuwen

4

Elektrische apparaten goed onderhouden loont nog steeds, want ze gaan daardoor langer mee. 
Toch is vernieuwen na een bepaalde levensduur voordeliger. De nieuwe keukenapparatuur is de 
laatste jaren zoveel zuiniger geworden, dat er echt flinke besparingen mogelijk worden door één 
apparaat (of meerdere) te vervangen. Het vervangen van een meer dan 25 jaar oude vrieskist door 
een moderne vriezer met lades leverde een klant een besparing op van ruim 800 kW uur, ofwel 
zo’n € 175,- per jaar op één apparaat. Bij een aanschafprijs van € 900,-  is dat terug verdiend in 5 
jaar. Vernieuwen is echter al interessant bij veel jongere apparaten. Als een koelkast, magnetron of 
vriezer ouder is dan 15 jaar bereikt u al een flinke besparing.
Tijdens het Open Huis van Bruggink in Heelweg op 19, 20 en 21 oktober krijgt u informatie over 
alle mogelijke vormen van besparing op uw energierekening. Door het isoleren van de muren, de 
vloeren of het dak van uw woning is, zeker in combinatie met subsidie, veel energie en dus geld te 
besparen. En met de nieuwe generatie zonnecellen op uw dak produceert u goedkoop uw eigen 
stroom! Meer handige tips vindt u in de nieuwsbrieven van Bruggink, op de pagina nieuws van 
www.bruggink-bv.nl. Klik hier rechts op ‘nieuwsbrief’ en u kunt de nieuwsbrieven van augustus 
en daarvoor lezen. 
Wilt u elke maand deze nuttige tips via email ontvangen en bovendien elk kwartaal nog 
kans maken op een dinerbon van € 75,- ? Abonneer u dan gratis op onze nieuwsbrief op 
www.bruggink.bv.nl. 

WWW.BRUGGINK-BV.NL
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Van huis uit zijn wij 
verbonden met de 
Achterhoek. Door onze 
plaatselijke en regionale 
uitgaven is er een sterke 
verwevenheid met onze 
lezers. Onze uitgaven 
worden gemaakt voor en 
door de regio, waardoor 
we korte lijnen hebben 
met het lokale nieuws. 
Daarin ligt ook onze 
kracht. En daar zijn we 
best trots op… 

nieuws uit uw regio

www.contact.nl

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

Bent u toe aan vervanging 
van radio, televisie, computer, 
wasmachine, koelkast of 
inbouwapparatuur......
Misschien wilt u wel gewoon 
eens iets anders.

Loop dan eens binnen bij:

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar

T

Natuurbeschermingswet

Voornemen vergunningverlening 
Natuurbeschermingswet 1998
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee 

dat zij een aanvraag om een vergunning 

ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 

hebben ontvangen van de heer A.J.L.M. Heijtink 

voor een verandering en of uitbreiding van een 

melkrundveehouderij, gelegen aan 

Bobbinkstraat 7 te Baak.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 

het voornemen de vergunning te verlenen.

Mogelijkheid van inzien
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 

liggen van 11 oktober 2012 tot 22 november 2012 

ter inzage bij de receptiebalie in het Huis der 

Provincie, Markt 11 te Arnhem tijdens de 

gebruikelijke openingsuren.

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen schriftelijk of 

mondeling hun zienswijze over het 

ontwerpbesluit naar voren brengen bij 

Gedeputeerde Staten van Gelderland vóór  

22 november 2012, onder vermelding van het 

kenmerk 2012-013833.  

Meer informatie hierover is vermeld aan het slot 

van het ontwerpbesluit zelf.

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, T (026) 359 99 99.

Arnhem, 8 oktober 2012,

zaaknummer 2012–013833

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Bobbinkstraat 7 te Baak

Kennisgeving

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

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

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

Zondag 4 november: Achterhoekse 
Streekproductenmarkt

Grote bloemkool per stuk 1.00
Handperen Conference 1.00 per kilo

Nieuwe oogst mandarijnen 20 voor 1.99
Volop boerenkool zo vers van het land nu kilo 1.00

Nieuwe oogst vers geperst appelsap 5 liter pak

Aardappelen o.a. surprise 10 kilo 3.50 eigen teelt 
Kadotip!! Streekproducten-pakket!!

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

maken bekend dat op 26 september 2012 

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

hebben besloten vast te stellen de 

Verordening elektronische bekendmaking 

Gelderland 2012.

De tekst van deze verordening is te vinden op 

http://www.gelderland.nl.

Toelichting
Sinds 1 oktober 2011 vindt bekendmaking van 

provinciale besluitvorming enkel nog plaats via 

elektronische weg, en wordt niet meer in lokale 

kranten gepubliceerd.  

Dit hebben Gedeputeerde Staten al in  

februari 2011 besloten. 

De nu vastgestelde verordening voorziet in een 

wettelijke basis daarvoor. Om deze reden wordt 

aan de verordening een terugwerkende kracht 

toegekend tot 1 oktober 2011.

 

Arnhem, 4 oktober 2012 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Bekendmaking



VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 21.00 UURBatterij 10 - 12  Groenlo
WWW.MEGASTOREGROENLO.NL *Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, orders en projecten. Vraag naar de actievoorwaaren in de winkel.

Stuntprijzen bij MEGA
store
GROENLO

keukens • sanitair • tegels

Tel. 0544 476170

BETTING RESSING
TEGELS & NATUURSTEEN

Volg ons op Facebook

Wandtegel
30x60 cm mat of glans wit 

op voorraad van  3 26,50

voor  

5 16,95
m 2

Vloertegel
60x60 cm diverse kleuren

op voorraad
van  3 39,95

          nu  

5 29,95
m 2

super aanbieding:

6000m2

showroom 
in de 

Megastore 
aan de N18 

in
Groenlo 

Hoezo... 21% BTW?
Bij ons betaald       
  u in oktober geen btw!

(op al onze voorraad tegels)

nu of nooit

Alleen in 
oktober 

bestellen 
en leveren

* Vraag de verkoper naar 
  de voorwaarden. BTW-vrij 21%!

Tel. 0544 760001  

geen 5 4995,-
Badisign prijs:
5 3895,-

nu totaal BTW-vrij

5 3219,-
voor

*

5.995,-*

KEUKEN 
COMPLEET  

Incl. keukenkasten, werkblad, 
AEG gaskookplaat,  

AEG combi magnetron,  
AEG vaatwasser,  

AEG koelkast, eilandschouw, 
spoelunit en kraan.

van 11.990,- voor
(zoals afgebeeld hiernaast)

HOOGGLANS LAK!

 keukensHALF GELD

www.noltekuchencenterno1.nl 

Wijziging in maten, 
kleur en samenstelling 
apparatuur is mogelijk!

koopzondag 14 oktober  11:00 - 16:00 uur

Badkamer maand
Complete badkamer BTW vrij!

*



Openingstijden:
Zondag 14-10  11.00 - 17.00 uur
Maandag  10.00 - 18.00 uur
Di t/m do 09.00 - 18.00 uur
Vrijdag  09.00 - 21.00 uur
Zaterdag  08.30 - 16.00 uur ZELHEM  Gildenweg 1 Tel. (0314) 62 36 58

ZONDAG 14 OKTOBER A.S.

SHOWROOMVERKOOP

 

KEUKENS VAN TOPKLASSE
MET KORTINGEN TOT WEL

Zondag 14 oktober a.s. houden we niet alleen Open Huis om inspiratie 
op te doen, maar bieden u de kans om tegen weggeefprijzen aan een 

topkeuken of nieuwe inbouwapparatuur te komen.

Meer dan 
100 stuks

Vaatwassers, Ovens, Magnetrons, Combi-magnetrons, Koelkasten, Afzuigkappen, 
Kookplaten (diverse energiebronnen), Stoomovens en nog veel meer...

Showroomapparatuur 
tegen bodemprijzen
We gaan groots verbouwen. Daarom moet een groot aantal 
geselecteerde showroommodellen de deur uit.

SPECIAAL INGEKOCHT VOOR ONS OPEN HUIS: 
GROTE PARTIJEN VLOERTEGELS, TEGEN UNIEKE DAGPRIJZEN. 
DIRECT MEE TE NEMEN (of laten bezorgen)

Gratis kleur- en 
Interieuradvies

ZONDAG 14 OKTOBER
VAN 11 - 17 UUR OPEN HUIS

85%
15 Showroomkeukens van topmerken 
waaronder                voor veilingprijzen vanaf  €1.400

Kijk voor details en prijzen op
www.schefferkeukens.nl
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Bedrijfsomschrijving
Goma B.V. is een onderneming van ca. 115 medewerkers die zich beweegt op 
het gebied van de toelevering van halffabrikaten en complete eindproducten. 
Deze producten worden in hoofdzaak vervaardigd uit dun plaat- of bandstaal. 
De fabricage vindt plaats op moderne grotendeels CNC-gestuurde machines (kleine 
tot middelgrote series), waarbij in de ontwerpfase gebruik gemaakt wordt van 3D 
CAD/CAM faciliteiten. Voor de grote series wordt gebruik gemaakt van eigen 
ontwikkelde en gefabriceerde stempels of speciaalmachines. Daarnaast heeft 
Goma B.V. een moderne en milieuvriendelijke poedercoatafdeling.

Goma B.V. zoekt op korte termijn medewerkers voor de volgende functies:

Algemeen Robotprogrammeur
Functieomschrijving
De werkzaamheden bestaan uit het programmeren en werken met handling-, 
kant- en lasrobots bij de aanloop van nieuwe producten en het optimaliseren van 
bestaande programma’s. Tevens wordt verwacht dat je voorstellen doet voor ontwerp
van productieopstellingen, mallen en robotgrippers. Je beoordeelt de kwaliteit, voert
controles uit op de gemaakte programma’s en corrigeert waar nodig. Je verleent 
technische assistentie aan de gehele organisatie in uitvoerende zin en houdt altijd 
de kwaliteit in het oog. 

Momenteel beschikken we over een 9-tal robots, het merendeel van het merk 
Motoman. 

Functie-eisen
- Afgeronde opleiding op MBO-niveau bij voorkeur WTB of Mechatronica
- Werk- en denkniveau op MBO+ niveau
- Ervaring met het programmeren van robots
- Beheersing van kant- en lasprocessen is noodzakelijk
- Resultaatgericht, besluitvaardig, gedreven en communicatief vaardig

Leerling Gereedschapmaker 
Functieomschrijving                                                                                                                                        
Als leerling gereedschapmaker word je on-the-job opgeleid tot een zelfstandig 
functionerend en bekwaam gereedschapmaker. In eerste instantie ga je
voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden verrichten. Deze
werkzaamheden worden stap voor stap uitgebreid. De praktijkopleiding kan
eventueel aangevuld worden met een externe opleiding.
De werkzaamheden van een gereedschapmaker bestaan uit het zelfstandig
vervaardigen, repareren, optimaliseren en onderhouden van gereedschappen, zoals 
snij-, buig- en volgsnijbuigstempels, mallen en speciaalmachines vanaf
gedetailleerde tekeningen op zowel conventionele als CNC-gestuurde machines. 
Daarnaast het optimaliseren van productieprocessen.  

Functie-eisen
- Afgeronde opleiding VMBO-Metaal (minimaal niveau 2)
- Goed zelfstandig kunnen werken
- Gedreven en leergierig

Machinesteller/operator persautomaten
Functieomschrijving
Als machinesteller ben je verantwoordelijk voor het in-/om-/bijstellen en bedienen 
van persen en speciaalmachines aan de hand van de werkorder. Je produceert vanaf 
bandstaal/coil. Je controleert het geperste product op maatvoering en
oppervlaktekwaliteit volgens tekening en normen. Daarnaast tref je maatregelen bij 
geconstateerde afwijkingen.

Functie-eisen
- Afgeronde LBO-/MBO-opleiding richting metaal
- Bij voorkeur ervaring in het stellen van persen
- Een achtergrond als stempelmaker/gereedschapmaker is een pré 
- Resultaatgericht, besluitvaardig en gedreven 

Wij bieden een zelfstandige en afwisselende baan in een dynamische omgeving. 
Je werkt in dagdienst, maar bent ook bereid de werkzaamheden eventueel in 
2-ploegendienst te verrichten. Goma biedt een prima salaris, de mogelijkheid tot het 
volgen van functiegerichte opleidingen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, 
conform de CAO Metalektro. Daarnaast kom je te werken bij een bedrijf met een 
prettige werksfeer, goede arbeidsomstandigheden en uitstekende
toekomstmogelijkheden.

Voor nadere informatie over de functie Leerling Gereedschapmaker kun je contact opnemen 
met René Hissink, Hoofd Gereedschapmakerij. Voor de functies Algemeen Robotprogrammeur 
en Machinesteller/operator kun je contact opnemen met Jos Beunk, Hoofd Productie. 
Heb je belangstelling voor één van deze functies stuur dan vóór 23 oktober a.s. een
sollicitatiebrief, voorzien van CV, naar de afdeling PZ t.a.v. Sabine Kuster of per e-mail naar
pz@goma.nl

Goma B.V. • Postbus 8, 7255 ZG Hengelo Gld.
Tel. 0575-468211 • Internet: www.goma.nlwww.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

INTERNATIONAAL PROCESTECHNOLOOG M/V
fulltime – vacaturenr. VIO974053

 
De werkzaamheden van de internationaal proces technoloog be-
staan uit het in bedrijfstellen (opstarten en opleveren) van water-
zuiveringsinstallaties in het buitenland. Ca. 50% van je tijd verblijf 
je in het buitenland. De overige 50% voer je werkzaamheden uit 
vanuit de standplaats op het gebied van procesondersteuning. 
Als proces technoloog begeleid je processen bij klanten tijdens de 
opstartfase. Je geeft instructies en opleiding op locatie aan mede-
werkers van de klant. Je begeleidt en test de eerste zuiveringen, 
verzamelt gegevens en stelt rapportages op, vanuit standplaats 
(ca. de helft van je tijd) bied je procesondersteuning ten aanzien 
van lopende projecten.

De kandidaat die wij zoeken heeft een afgeronde HTS opleiding 
richting Chemische Technologie of Proces Technologie. Je hebt 
een flexibele en praktische instelling, hebt een hands-on mentaliteit 
en werkt resultaatgericht. Je hebt goede communicatieve en orga-
nisatorische vaardigheden en een goede beheersing van de Engelse 
taal in woord en geschrift.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. Tele-
foonnummer: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SUPERVISOR & MONTAGELEIDER
(INTERNATIONAAL) M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO1060053

Werkzaamheden
Voor deze internationaal opererende opdrachtgever in de machine-
bouw wordt je verantwoordelijk voor de projecten met betrekking 
tot montage, installatie, inbedrijfstelling en procestechnologie 
binnen de gestelde kwaliteitsnormen, tijd en budget. Je bent de 
spil in de realisatie van projecten op locatie bij de klant. Hierbij 
ben jij vanuit het projectteam verantwoordelijk voor het traject van 
projectvoorbereiding tot en met eindrapportage na oplevering van 
het project.
Je bent verantwoordelijk voor het montagebudget en uitvoering 
van het project met lokale inhuurkrachten. Je bent het visite kaartje 
van deze gerenommeerde opdrachtgever bij de klant en je bent in 
staat om de belangen van de klant en de opdrachtgever op een juis-
te en correcte manier te vertegenwoordigen. Per project verblijf je 
gedurende langere tijd op locatie bij internationale opdrachtgevers.

Functie eisen
- MBO+/HBO met basiskennis van Electro- en besturingstechniek;
- Aantoonbare kennis van pneumatiek, hydrauliek en aandrijftech-

niek;
- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring en bent bereid veelvuldig 

te reizen;
- In staat helder te communiceren met de klant en het projectteam;
- Je beschikt over leidinggevende vaardigheden;
- Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal. 

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenr. VCP1057264

Werkzaamheden
Je voert het onderhoud en reparaties aan machines en installaties 
uit volgens planning en voorschriften, controleert de technische 
staat van toegewezen machines en installaties. Je lokaliseert bij 
storingsmeldingen zo snel mogelijk wat het probleem is en verhelpt 
dit vervolgens zelf, of schakelt eventueel collega´s of derden hierbij 
in. Je treedt als contactpersoon op binnen de technische dienst 
voor een specifieke lijn of machinegroep. Je zorgt ervoor dat de 
besproken zaken doorgegeven en/of uitgevoerd worden. Je werkt 
conform de bediening- en veiligheidsvoorschriften op het gebied 
van kwaliteit, ARBO en milieu en maakt gebruik van de aanwezige 
beschermingsmiddelen/PBM. Je begeleidt buitenfirma´s tijdens 
projecten en is verantwoordelijk voor het project. Je bent bereidt 
cursussen te volgen in het belang van het bedrijf. Variabele werktij-
den en werkzaamheden op zaterdag kunnen voorkomen.

Functie eisen
- MBO werk- en denkniveau vereist richting WTB (kennis van 

elektrotechniek is een pré);
- Goede contactuele vaardigheden;
- Gevoel voor orde, netheid en systematiek;
- Doorzettingsvermogen en improvisatievermogen bij het verhel-

pen van storingen;
- Bereid om in een ploegensysteem te werken en roulerende sto-

ringsdiensten te draaien.

ONDERHOUDSMONTEUR M/V
Omgeving Gaanderen - Fulltime - vacaturenr. VVN1059677

Werkzaamheden
Je gaat complete koel- en tempereermachines bouwen en diverse 
koeltechnische montagewerkzaamheden uitvoeren. Je voert las-
werkzaamheden uit (TIG/MIG-lassen) met RVS. Daarnaast ver-
richt je alle voorkomende werkzaamheden ter completering van 
machines. 

Functie eisen
- MBO Niveau of gelijkwaardig;
- STEK diploma is een pré;
- Algeheel technisch inzicht;
- Ervaring in het lezen van technische tekeningen;
- Goede communicatieve eigenschappen.

WERKVOORBEREIDER/PROJECTLEIDER M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - Vacaturenr. VIA1963514

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Deventer zijn wij 
op zoek naar een werkvoorbereider / projectleider. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in industrieel machineonderhoud, zoals storingen 
en reparaties aan productiemachines en installaties. Je bent een 
tussenpersoon tussen directie en werkplaats en je zorgt dat de op-
drachten van de start tot het eind naar behoren worden uitgevoerd. 

Functie eisen
- MBO WTB of soortgelijke opleiding;
- Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie (zowel 

uitvoerend als kantoorwerkzaamheden);
- Een echte aanpakker en regelaar.



Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

(bromfiets)Rijbewijs A MKijk op www.mrb-lensink.nl

Alkuplus kunststof kozijnen, deu-

ren, hefschuif-puien en rolluiken. 

Topkwaliteit in uw woning met 

optimale warmte en geluidsisolatie, 

maatwerk, snelle levertijd én... 

een prima prijs. 

Aluminium veranda’s zijn duurzaam en 

praktisch in onderhoud. Thermisch 

geïsoleerd dus geen condensvorming 

aan de binnenzijde. Met een veranda 

geniet u meer, vraag prijsopgave of 

kom eens kijken in onze showroom.

Aluminium vensterluiken geven het 

aanzicht van uw woning klasse. Ze zijn 

warmte-, geluids- en inbraakwerend en 

stellen u in staat zelf het licht te regelen. 

Vensterluiken zijn duurzaam, weers-

bestendig en gebruiksvriendelijk. 

■ Kunststof en aluminium 

kozijnen en deuren

■ Serres en veranda’s

■ (Garage)deuren

■ Vensterluiken

■ Dakkapellen

■ Horren

■ Zonwering 

■ Kunststof grindvloeren

Ruurloseweg 118 - Vorden (‘t Medler) - (0575) 559232 - www.mrb-lensink.nl

Lensink: Kunststof kozijnen,
veranda’s en vensterluiken
zo geniet u meer van uw woning

M  R  B

LENSINK
SHOWROOM OPEN 

Dinsdag en donderdag 

de gehele dag. Op zaterdag 

van 11.00 tot 15.00 uur.

0314-640945, Toldijk
www.edelsmederijwitteman.nl opdrachten

Oktober
woonmaand

KOM EN KIJK IN
ONZE VOORDEELSHOP

IN HENGELO GLD.

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

De Morssinkhof Rymoplast Groep bestaande uit 7 bedrijven, houdt zich bezig met hoogwaardige kunststofrecycling. 
Het bedrijf is met een productie van meer dan 150.000 ton per jaar leverancier van hoogwaardig herwonnen 
grondstoffen in de vorm van diverse maalgoedsoorten, regranulaten en compounds. In haar branche is de onderneming 
met ca. 220 medewerkers toonaangevend en één van de grootste in Europa. 
 

Voor ons bedrijf Rymoplast Nederland B.V. in Lichtenvoorde, zijn wij op zoek naar een: 

Medewerker Technische Dienst 
Het betreft een fulltime functie, waarbij je in een enthousiast team komt te werken. Het betreft een veelzijdige functie, 
waarvoor wij een gedreven kracht zoeken met 2 rechter handen. 
   
 

Wij zoeken een all-round onderhoudsmonteur met:  Wij bieden u: 

 Minimaal een door ervaring of opleiding verkregen MBO-niveau Mogelijkheid op een vaste baan 
elektro/metaal/werktuigbouwkundig      

 Kennis en ervaring op het gebied van hydrauliek, pneumatiek,   
aandrijftechniek en elektrotechniek.  

 Kennis van en ervaring met elektrisch en tig lassen is een pré  
 Woonachtig in de omgeving van Lichtenvoorde is een pré  

       

Wonen en zorg

Voor de zorgverlening binnen het kleinschalige woon-zorgcom-
plex “De Heemhoeve” aan de Bultenszijweg te Zelhem zoekt 
Heemzorg v.o.f. i.v.m. toenemende zorgvraag van de daar 
wonende ouderen

VERZORGENDEN NIVEAU 3/4
Parttimepercentage bespreekbaar.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die zelfstandig wer-
ken een uitdaging vinden.

Sollicitaties tot 27 oktober per mail naar:
 administratie@heemhoeve.nl
of per brief naar Heemzorg v.o.f.
 Bultenszijweg 18
 7021 JX Zelhem

Voor informatie: www.deheemhoeve.nl

De Heemhoeve



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 41

van 8 t/m 13 oktoberwww.ah.nl

H E N G E L O 

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Extra veel Bonusvoordeel


