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Als klein meisje wist Mirjam Enze-
rink, geboren en getogen in Vorden, 
dat zij kinderboekenschrijfster wilde 
worden, vertelde ze aan de kinderen 
die rondom haar waren komen zit-
ten. “Ik ben bijna 44 jaar en ik ben nu 
kinderboekenschrijfster,” lacht Mir-
jam trots. Ze schreef ‘De dag dat de 
zon geen zin had’ wat is uitgebracht 
bij Uitgeverij Lemniscaat. “Ik vind het 
heel leuk dat ik het vandaag voor jul-
lie voor mag lezen.”
‘De dag dat de zon geen zin had’ gaat 
over Uil. Als hij thuiskomt wandelt 
hij slaperig een rommelige zolder-
kamer op en niet zijn eigen tak. Het 

blijft donker en Uil gaat op zoek naar 
de zon. Hij probeert van alles om 
hem te vinden. Uiteindelijk lukt het 
en kan hij lekker gaan slapen.
Mirjam Enzerink maakte een kijk-
theater bij het boek, wat naast haar 
voorleesstoel stond. Daarmee speelde 
haar dochter Fie het verhaal mee. Zij 
gebruikte een handpop van de hoofd-
rolspeler van het boek: Uil met de 
lange sjaal. Maar ook de spullen van 
de rommelzolder waren er: de we-
reldbol en de spiegelende zon.
De kinderen zaten vol spanning te 
luisteren toen Mirjam het verhaal 
voorlas. Ze keken ook naar de prach-
tige illustraties van het prentenboek, 
gemaakt door Peter-Paul Rauwerda. 
Tot slot kreeg de schrijfster een ap-
plaus, bloemen en cadeaus.

Er was veel belangstelling voor het 
prentenboek, dat direct in Bruna Vor-
den verkrijgbaar was. Natuurlijk nam 
Mirjam Enzerink voor iedereen ruim 
de tijd om een persoonlijke tekst in 
haar boek te schrijven.

Oud-Vordense Mirjam Enzerink leest voor 
uit haar eerste prentenboek
Vorden - Vrijdagmiddag 10 ok-
tober kwamen kinderen naar de 
boekwinkel van Bruna Vorden, 
waar een hoek was omgetoverd 
tot een gezellige huiskamer met 
stoeltjes, een bankje en kussens. 
Zo konden de kinderen bij elkaar 
zitten en luisteren naar Mirjam 
Enzerink, die haar eerste pren-
tenboek voorlas.

Mirjam Enzerink las haar debuut prentenboek voor bij Bruna Vorden.

De organisatie van deze dag was in 
handen van Beweeg Wijs, Basisschool 
Het Hoge en Kinderopvang Avontu-
rijn, in samenwerking met andere 
verenigingen en instanties.
Directeur van Basisschool Het Hoge 
Joop van de Biggelaar heette ieder-
een, mede namens Jolanda Bensink 
van Kinderopvang Avonturijn, van 
harte welkom op deze feestelijke dag. 
“Heel veel verenigingen, clubs en in-
dividuen geven acte de présence om 
ons vandaag te vermaken.”
Ron ten Broeke van Beweeg Wijs 
kreeg het woord. “We hebben heel 
veel vrijwilligers, die vandaag klaar 
staan om er een geweldige dag van 
te maken.” Hij vertelde over het con-
cept binnen Basisschool Het Hoge: 
Gezonde kinderen in een gezonde 
kindomgeving. Er wordt gewerkt aan 

goede bewegingsmogelijkheden en 
gezonde leefstijl lessen. Er werd over-
leg gepleegd met de gemeente over 
de ondersteuning hiervan, waarna 
combinatiefunctionarissen konden 
worden aangesteld. “Die kunnen bij 
Kinderopvang Avonturijn, voor de 
school en Beweeg Wijs fantastisch 
werk doen en misschien ondersteu-
nend zijn voor allerlei verenigingen. 
Die mensen hebben het vandaag ge-
organiseerd onder leiding van Rieke 
Tibben.”
Wethouder Jan Engels wilde graag de 
openingshandeling verrichten. “Het 
gaat allemaal over bewegen en on-
derwijs en, heel belangrijk: Jong ge-
leerd is oud gedaan. Jong leren goed 
te bewegen, jong leren goed te eten, 
zodat we allemaal lang fit kunnen 
blijven en onderweg heel veel plezier 

hebben.” Hij liep op de ‘wandelende 
A’ over de rode loper. De leerlingen 
lieten zien dat zij goed kunnen sa-
menwerken en met een muziekje 
erbij en applaus van het aanwezige 
publiek liet de wethouder zien zeer 
sportief te zijn. Het knippen van de 
slinger was slechts een eenvoudige 
handeling.

Na de spetterende Kinderboeken-
weekdans ‘Feest!’ van de leerlingen 
op het buitenpodium, waarbij het pu-
bliek ook niet stil kon blijven staan, 
konden de activiteiten van start gaan.
In het programmaboekje stonden de 
verschillende activiteiten beschre-
ven. De Hakfortse molen was open 
voor een molenspel en beklimming. 
Het touwtrekken vond eerst plaats op 
de ijsbaan, maar later bij het school-
plein, dichter bij de andere activitei-
ten. In het Kulturhus Vorden was 
muziektheater en bij Zwembad in de 
Dennen liet fysiotherapie Jansen van 
den Berg belangstellenden kennis 
maken met Meer bewegen voor Kin-
deren, Baby’s en Ukkie’s. Bij Indoor 

Sport Vorden kon worden deelgeno-
men aan workshops yoga en fitness. 
In school lagen de damborden klaar, 
er was een demonstratie en clinic ka-
rate, een boekenverkoop en gitaarles 
en men kon herfststukjes maken. 
Op het gras bij school stond de tafel 
voor het timmeren van vogel/insec-
tenhuisjes. Op het schoolplein waren 

pleinspelen met Beweeg Wijs en kon
worden gevoetbald.

Aan de deelnemers aan deze Dorps-
dag werden enquêteformulieren uit-
gedeeld, waarop kon worden aange-
ven welke activiteiten zij graag terug
willen zien. Daarmee zullen wijkpro-
gramma’s worden samengesteld.

Volop beweging tijdens de dorpsdag ‘Vorden in Beweging’
Vorden - Zaterdag 11 oktober was het al vroeg een drukte van belang 
op het schoolplein van basisschool Het Hoge in Vorden. Daar werd de 
start verricht van een dag vol activiteiten. Wethouder sport Jan Engels 
deed dit voortreffelijk: hij liep met hulp van een groep leerlingen op 
een ‘wandelende A’ de rode loper over en knipte bij de deur van de 
school de slinger door.

Wethouder Jan Engels liep op de ‘wandelende A’ over de rode loper.

Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 20.00
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2.25
2.99

Dikke 
Ribben
500 gram

voor slechts

HUIS VERKOPEN? 
BEL EERST MET...

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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 
18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 
kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 
Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-
14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 
van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens op zaterdag 
en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: dagelijks van 
15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Tandarts
18 - 19 oktober: M. Hermans, Vorden, 0575-552253.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl
Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 19 oktober: Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 19 oktober: 10.00 uur: Ds. J. Kool.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 19 oktober: 9.30 uur: Eucharistieviering, 
vg. pastoor F. Hogenelst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 19 oktober: 9.30 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. Werkgroep.

Weekenddiensten

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

Alleen op afspraak.

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

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Wegens succes met ons 
restaurant ‘t Kasteelhaantje 
zoekt Kasteel Vorden nog 

1 of 2 extra medewerksters
(oudere mag ook) 

 
stuur c.v. naar: 

jos.hoenen@gmail.com

Kasteel Vorden

Prachtige klassieke piano te

koop aangeboden, zacht prijsje

vrpr.700,-; 06-45464909.

Te huur woning nabij Zelhem

0314 622535

Te koop: grijze gashaard. tel.

06-13714006.

Zonnebloem Theater Tournee, 

Diner voor Twee in Zutphen. 

Beperkt aantal kaarten 

à € 20,=. Bestellen kan:

g.draijer@chello.nl of 

Geert Draijer 06-20533596.

Zie artikel elders in deze krant.

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

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

51 60 15 16.

Zo.19 Oktober 10-17 uur:

Herfst Open Dag van de prach-

tige tuinen van Buitenplaats de

Wiersse (N319) tussen Vor-

den en Ruurlo bij km. 16,7).

Er zijn verwilderingsbollen en 

bijzondere vaste planten te

koop. Entree € 6,50 p.p. Gratis

parkeren, honden niet toege-

staan. Tel.0573-451409. www.

dewiersse.nl Groepsrondlei-

dingen op andere dagen mo-

gelijk.

Zondag 19 oktober Open Dag. 

Indian Art Gallery.Toegang 

gratis (voorste gedeelte) Van

10.00-17.00 uur. Cactus Oase 

ruurlo www.cactusoase.nl.

Musica Temprana met Volks-

muziek uit Peru 17 okt. Kultur-

hus Ruurlo. Aanv. 20.00 uur. 

Info en kaarten

www.kunstkringruurlo.nl

Dagmenu’s 15 t/m 21 oktober

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

Woensdag 15 oktober
Tomatensoep/Boeuf Bourguignon met aardappelkroketten en 
rauwkostsalade

Donderdag 16 oktober
Boerenkool met spekjes, rookworst, verse worst, jus en zuur-
garnituur/Tiramisu met slagroom

Vrijdag 17 oktober
Knoflookroomsoep/Zalmfilet met dille saus, aardappelen en 
groente

Zaterdag 18 oktober (alleen afhalen of bezorgen)
Gehaktbal uit eigen keuken + jus, frieten en rauwkostsalade/
ijs met slagroom

Maandag 20 oktober
Gesloten

Dinsdag 21 oktober
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs met slagroom

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

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

Gratis Lips bij tube Gelly of

Heat lotion

Pure Aloë vera producten

Warnsveld Jannie Nijkamp 

0575 521316



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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Slijterij & Wijnhandel 

Sander Pardijs

Dorpsstraat 22, Vorden  tel. 0575-554264

www.slijterijvorden.nl  info@slijterijvorden.nl

Vind ons op Facebook

Aanbiedingen geldig t/m 25 oktober 2014 of zolang de voorraad strekt.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl
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, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

samen

4 stuks 4 stuks

100 gram 300 gramHeden is van ons heengegaan mijn broer,
onze zwager en oom 

Herman Pardijs
(echtgenoot van D. Pardijs - Zadelhoff)

 Almen : D. Loman - Pardijs †

  H. Loman †

 Vorden : A. Winkel - Pardijs
  B. Winkel

 Vorden : D. Pardijs †

  A.G. Pardijs - Wuestenenk
       
  Neven en nichten 

Vorden, 5 oktober 2014

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

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

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

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

eigen wensen te bespreken. 

Wij denken graag met u mee.



Workshops en cursussen
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus 
bij onze lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden 
en kosten contact op via advertentie@contact.nl of 06-52584992

Loes heeft er zin in en is enthousi-
ast en met een heldere en frisse blik 
aan haar nieuwe functie begonnen. 
Ze woont nog niet zo lang in Vorden 
en is van plan een mooi sociaal net-
werk op te bouwen en zich daarmee 
verdienstelijk te maken voor de Vor-
dense samenleving en met name voor 
de mensen die vanwege een lichame-
lijke beperking in een isolement te-
recht zijn gekomen.
Loes ondersteunt van harte de doel-
stelling van de Zonnebloem: “Er kan 
zoveel meer dan je denkt” en hoopt 
dat door nieuwe initiatieven de afde-

ling Vorden meer gasten en vrijwil-
ligers hoopt aan te trekken. Alle vrij-

willigers wensen haar veel succes toe 
en bedanken Hans voor zijn inzet.

Nieuwe voorzitter Zonnebloem Vorden
Vorden - Hans Hulleman, voorzit-
ter van de Zonnebloem afdeling 
Vorden, heeft zijn werkzaamhe-
den wegens gezondheidsredenen 
moeten stoppen. Hij draagt de 
voorzittershamer over aan Loes 
Molenmaker, die met unanieme 
stemmen werd gekozen als nieu-
we voorzitter.

Hans Hulleman en Loes Molenmaker

Hierdoor wordt er een bijzondere 
sfeer gecreëerd. Het publiek wordt bij 
binnenkomst gefilmd en ziet zichzelf 
daardoor ook onderdeel worden van 
de voorstelling. De films worden o.a. 
gemaakt door Uif Putters (regisseur 
televisieprogramma ‘Het Klokhuis’). 
Muziek en film, het blijft een gou-
den combinatie. Ervaar het zelf in 
Theater onder de Molen. De aanvang 
is 15.00 uur en kaarten á € 10,- zijn 
verkrijgbaar via internet (www.thea-

teronderdemolen.nl). Het is ook mo-
gelijk om op 19 oktober aan de zaal
kaarten te kopen. Theater onder de
Molen is gelegen aan de Lindeseweg
29 in Vorden.

Bijzondere muziekvoorstel-
ling in Theater 
Vorden - Op zondag 19 oktober 
vindt er in het Vordense Theater 
onder de Molen een zeer bijzon-
dere voorstelling plaats. Qpac 
treedt dan op met de muziek-
voorstelling ‘Video Lab’. Deze 
muziekvoorstelling wordt onder-
steund door fraaie beelden.

Het voortdurend kleiner wordende 
groepje veteranen werd deze maand 
en vorige maand geconfronteerd met 
het overlijden van enkele trouwe 
deelnemers. Uit overwegingen van 
piëteit menen we dan ook om dit 
jaar niet bij de Chinees te gaan eten 
en drinken. Er komt geen persoon-
lijke uitnodiging in de brievenbus. 

Beschouwt u dit artikeltje als enige 
kennisgeving. En geeft u het s.v.p.
aan eventuele bekenden door.
We wensen ieder een prettige (en ho-
pelijk gezonde) voortzetting van zijn/
haar bestaan.

Groeten namens de veteranen van
Harry de Bruin.  tel: 551144.

Geen bijeenkomst 
Vordense Indië-veteranen
Vorden - Het is alweer oktober. De maand, dat de Vordense Indië-vete-
ranen gewoontegetrouw bij elkaar komen in het Chinees restaurant 
Fan Sheng. Dit jaar gaat het echter anders.

Deze worden aangevuld met an-
dere informatie zoals de Bevol-
kingsregisters, die inmiddels voor 
een belangrijk deel te raadplegen 
zijn op de website van Oud Vorden: 
www.oudvorden.nl. Verder is de 
informatie uit de burgerlijke stand 
deels op internet te vinden via 
www.wiewaswie.nl. Eventueel zal 

voor verder onderzoek een bezoek 
gebracht worden aan het Erfgoed-
centrum Achterhoek en Liemers in 
Doetinchem.

Commissie zoekt hulp
De commissie wil hiervoor de hulp 
inroepen van de eigen bewoners 
voor familiegegevens, zoals (doop)
namen, geboorte-, trouw- en over-
lijdensdata maar bijvoorbeeld ook 
voor familiefoto’s. Uiteraard kunt 
u ook zelf deze gegevens op de 
computer verwerken. De leden 
van de genealogiecommissie heb-
ben een ruime ervaring en zijn van 
harte bereid u hierbij te helpen, 
met het doel het resultaat ook voor 
anderen zichtbaar te maken.
Heeft u dus historische familieban-
den met het dorp Vorden en zou u 
willen meewerken om deze schrif-
telijk vast te leggen en op de web-

site van Oud Vorden te publiceren, 
neemt u dan contact op met de 
voorzitter van de Genealogiecom-
missie Wim Ruiterkamp via e-mail: 
genealogie@oudvorden.nl. 

Publicatie
Uiteraard zullen alle privacyregels 
bij het publiceren worden gevolgd 
d.w.z. alleen gegevens die toegan-
kelijk zijn voor het publiek. Op 
de website (klik op de Genealogie-
afbeelding op de voorpagina) zijn 
voorbeelden te vinden van de Vor-
dense families Gallée en Mellink.
Wilt u weten welke families er in 
Vorden in de 19e eeuw woonden 
dan kunt u op de website kijken 
in het Menu bij Commissies, ver-
volgens Genealogie en dan “Bevol-
kingsregister Dorp Vorden 1826- 
1840 (alfabetisch)” te selecteren.

Oud Vorden wil familiegeschiedenis 
Vorden in kaart brengen
Vorden - De Genealogiecom-
missie van Oud Vorden heeft 
plannen om de geschiedenis 
van leden van Vordense fami-
lies in de periode 1800-1920 
vast te leggen voor zover zij in 
Vorden hebben gewoond. Het 
onderzoek zal zich voorlopig 
beperken tot het dorp Vorden. 
Hiervoor gebruikt de commis-
sie de gegevens die in de Kadas-
trale Atlas Vorden 1832 zijn ge-
publiceerd.

Keurslager Vlogman is bijzonder 
trots op deze bekroning: “Om kwa-
liteit te garanderen, laten we onze 
rookworsten door een onafhanke-
lijke jury keuren. We maken onze 
rookworsten met grote zorg: van 
het kruiden van het beste vlees, tot 
het roken in onze rookkasten”, al-
dus de ondernemer. De keurmees-

ters hebben onder andere gekeken 
hoe de rookworst gevuld is en of de 
typische rooksmaak in voldoende 
mate aanwezig is. De rookworst 
van Keurslager Vlogman heeft de 
perfecte rookworstsmaak en bite 
en is daarom ‘goud’ waard. Een 
perfecte ambachtelijke Keurslager 
rookworst!

Opening rookworstseizoen
Keurslager Vlogman opende op 29 
september officieel het rookworst-
seizoen. Tot en met 31 oktober 
kunnen klanten sparen voor een 
gratis rookworst. Bij besteding van 
elke € 5,00 ontvangt u een stempel, 
heeft u 10 stempels gespaard, dan 
ontvangt u een gratis ‘Goud be-
kroonde’ rookworst. 

Op deze manier kan iedereen zelf 
ontdekken waarom de ambachte-
lijke rookworst van de vakman zo 
ontzettend lekker is en met recht 
met goud is bekroond.

Slagersambacht Keurslager 
Vlogman is goud waard
Vorden - Dat rookworst maken een echt slagersambacht is, heeft 
Keurslager Vlogman bewezen. Zijn rookworst is tijdens de lande-
lijke rookworstkeuring van de Vereniging van Keurslagers met 
goud bekroond. Deskundige keurmeesters keurden de rookworst 
op diverse punten en concludeerden dat de ambachtelijke rook-
worst van Keurslager Vlogman van hoge kwaliteit is.

De hoofdrollen worden vertolkt door 
Ron Brandsteder, Joke de Kruijf, Ar-
win Kluft, Petra Berger en Rolf Kos-
ter. De voorstelling is te zien in thea-
ter Hanzehof, de Buitensociëteit Coe-
hoornsingel 1 te Zutphen. Aanvang 

14.00 uur, zaal open 13.00 uur en 
eindigt om 16.45 uur. Er zijn nog een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar 
die u kunt bestellen via leden van de 
commissie, zie contactje voor meer 
info.

Diner voor twee
‘Diner voor twee’ wordt 84 keer ge-
speeld in een groot aantal theaters 
door heel Nederland. In totaal kun-
nen ruim 25.000 mensen met een 
fysieke beperking van deze unieke 
voorstelling genieten. Het showor-
kest van Eddy van Damme zorgt voor 
de muzikale omlijsting van de voor-
stelling. Net als afgelopen jaar is de 
productie van de show in handen van 
Esther Bronkhorst Events, is Edwin 

de Jongh verantwoordelijk voor de 
samenstelling van het programma 
en ligt de regie in handen van Brigitte 
Odett.

De Zonnebloem
Met ruim 40.000 vrijwilligers en bij-
na 1500 afdelingen is Nationale Ver-
eniging de Zonnebloem een van de 
grootste vrijwilligersorganisatie van 
Nederland. Zij zet zich in voor het 
welzijn van mensen met fysieke be-
perkingen voor wie sociaal isolement 
dreigt. Door huisbezoek, daguitstap-
jes te organiseren en aangepaste 
vakanties te bieden, geven de Zon-
nebloemvrijwilligers meer kleur aan 
het leven van vele mensen.

Zonnebloem Theatertournee 
‘Diner voor twee’ in Zutphen
Zutphen - Op dinsdagmiddag 28 
oktober organiseren de vrijwil-
ligers van Zonnebloem Regio 
IJsselstreek in samenwerking 
met Esther Bronkhorst Events, 
een speciale theatervoorstelling 
voor 300 zieken, gehandicapten 
en hulpbehoevende ouderen. De 
voorstelling ‘Diner voor twee’ is 
speciaal voor de Zonnebloem ge-
schreven.

Dinsdag 11 november is de mid-
dagbijeenkomst, de heer Kliest van 
Imkerij de Raat uit Zutphen gaat de 
dames alles vertellen over de bijen, 
bestuiving, honing enz. en misschien 
kunnen ze ook nog iets proeven. De 

heer Kliest staat ook al enkele jaren
bij de Welkoop op het pleinfestijn. 
Aanvang 13.30 uur in het Kulturhus.
Op donderdagmiddag 13 november 
gaan enkele dames naar Hetty Kuij-
per in Gorssel, ze gaan een workshop
victoriaanse rozen maken volgen. Dit
zijn rozen of pioenrozen van crêpepa-
pier, die ook heel goed te verwerken
zijn in een kerstboeket.

Wilt u een keer een avond of middag
bijwonen, u bent van harte welkom.
Verdere informatie op onze website
www.vrouwenvannu.nl/vorden of
wordt vrienden op facebook.

Maandelijkse bijeenkomst 
Vrouwen van Nu
Vorden - Op woensdag 15 oktober 
is weer de maandelijkse bijeen-
komst van de Vrouwen van Nu af-
deling Vorden. Deze avond komt 
de heer Jan Terlouw uit Twello de 
dames vertellen over zijn werk 
als schrijver, natuurkundige en 
politicus. Aanvang 19.45 uur bij 
de Herberg.

Herken je dit?

Dan is deze Jaartraining iets voor 
jou! Je landt meer in je lichaam 
en in je hart. Je wordt je bewust 
van belemmerende overtuigingen 
en ontdoet je van oude ballast. Je 
ervaart meer vertrouwen en rust, 
dieper contact met jezelf en an-
deren, en maakt keuzes vanuit je 
hart.

Stimulans voor je persoonlijke 
ontwikkeling die beklijft in je da-
gelijkse leven:

 zaterdagochtend 
 8 november (vooraf aanmelden).

7 februari 
 (12 zaterdagen in 2015).

Vroegboekkorting tot 1 december!

Deze training wordt verzorgd 
door Ans Hoogland (InnerPulse), 
aangesloten bij de beroepsvereni-
ging SBLP (lichaamsgeoriënteerde 
psychotherapie) en VMBN (Mind-
fulness).

06 50513636

INNERPULSE

Lichaamsgericht en mindful: uit je hoofd, in je HART!



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

Ook zullen The Sharpees (UK) spe-
len. Deze rhythm- and bluesband 
met in de gelederen drummer Bren-
dan O’Neil (ex Rory Gallagher) zal 
om 11.30 uur het festival openen. 
De band bestaat verder uit zanger/
gitarist Bill Mead en bassist Barry 
Payne. Ze hebben in vele toonaan-
gevende bluesclubs in Engeland ge-
speeld en touren heel Europa rond. 
Het repertoire is beïnvloed door de 
muziek van o.a.: Rory Gallagher, 
Tom Petty, George Thorogood en 
The Stones en ze brengen dan ook 
verschillende covers in hun eigen 
Sharpees stijl. De band heeft 3 al-
bums uitgebracht, grotendeels ge-
schreven door Bill Mead. De laatste 
CD, Mississippi Thrill, dateert van 

april 2014 en stond op nr 9 van de 
meest gedraaide tracks in Enge-
land.

Naast de Rock ’n Ten Band en de 
Sharpees spelen verder de bands: 
Huphter, Trailer Trash Tremblers, 
De Briljantus, Voltage, The Spax, 
The Travelin’ Band (CCR covers), 

JPR Strinxband en The Dirty De-
nims. 
Het Rock ’n Ten festival op 19 ok-
tober duurt van 11.30 uur tot 23.30 
uur. Entree 10 euro. Als je van rock, 
rock ’n roll en blues/rock houdt, 
mag je dit festival niet missen. Café 
de Engelenbak Veemarkt 8 in Doe-
tinchem.

5e editie Rock ’n Ten Festival
Doetinchem - Zondag 19 okto-
ber vindt de 5e editie van het 
Rock ’n Ten Festival plaats in 
Doetinchem. Ter ere van deze 
jubileumeditie is er de Rock ’n 
Ten Band (verrassingsformatie) 
opgericht, met vier fantastische 
muzikanten uit de gemeente 
Bronckhorst. Zij hebben hun 
sporen in de muziek ruim-
schoots verdiend en zullen pure 
rock and roll covers spelen!

Dit jaar heeft de Stichting Sportieve 
Activiteiten Bronckhorst, waar de 
race onder valt, besloten om het te 
koppelen aan de stichting Bike4Par-
kinson. Dit is een stichting die zich 
hard maakt voor onderzoek naar 
bewegen en Parkinson. Initiatief 
van deze actie ligt eigenlijk bij Jan 
(medeorganisator) en Nienke Klum-
per, zij ervaren dagelijks de zorgen 
die deze ziekte met zich meebrengt.

Tijdens een Adventure Race te Dren-
the zouden zij als team geld gaan 
verzamelen op dit doel te steunen, 
echter werd Nienke op het laatste 
moment gedwongen de race aan 
haar voorbij te laten gaan door een 
blessure. Gelukkig was broer Bart 
spontaan bereid om haar plaats in 
te nemen en werd er een leuk be-
drag bij elkaar gesport.

Om deze actie een vervolg te geven 

heeft de SSAB besloten dit doel te 
steunen en hebben zij het team het 
voorstel gedaan om gedurende de 
race een bedrag te doneren per ge-
vonden Check-Point, in de 6-uurs 
editie zitten maximaal 48 CP’s. He-
laas is Nienke nog niet fit genoeg 
om zelf deel te nemen en zit Jan in 
de organisatie (mede bedenker van 
het parcours) waardoor zij als team 
niet deel kunnen nemen.
Gelukkig is er een ander team be-
reid gevonden om hun honneurs 
waar te nemen, uit het eigen Jan in 
’t Touw nest zullen nu Anne Mom-
barg en Suzanne Liet (de Jannies in 
Touw) hun uiterste best doen om 
zoveel mogelijk CP’s , dus euro’s, 
binnen te halen. Uiteraard kunt u 
dit doel ook ondersteunen door een 
bijdrage te doneren, dit mag een 
vrije bijdrage zijn of gekoppeld aan 
de race, alle donaties zijn van harte 
welkom en zullen goed besteed 
worden.

Wilt u meer weten over de stich-
ting Bike4Parkison kunt u terecht 
op de www.bike4parkinson.com of 
stuurt u een mail naar: 
nienkeklumper@gmail.com. 
Voor informatie betreffende de 
race kunt u terecht op 
www.arbronckhorst.nl of stuur een 
mail naar info@arbronckhorst.nl.

Adventure Race Bronckhorst steunt 
Bike4Parkinson
Hengelo  - Voor de 5de keer vindt in het weekend van 25 en 26 okto-
ber de Adventure Race Bronckhorst weer plaats. De diverse teams 
(koppels van 2 personen) kunnen op twee afstanden deelnemen, 
te weten de 24-uurs en de 6-uurs race. De start van de 24-uurs race 
vindt plaats op 25 oktober om 15:00 uur, de 6-uurs start op zondag 
26 oktober om 9:30 uur, de finish zal zijn op zondag 26 oktober 
om respectievelijk 15:00 uur en 15:30 uur. Start en finish is net 
als voorgaande edities bij Sportcentrum Aerofitt te Hengelo, de 
deelnemers zullen een zeer uitdagend en wisselend parcours voor-
geschoteld krijgen in en rond de gemeente Bronckhorst.

De tussenkomst van een maatje 
doorbreekt een vicieuze cirkel van 
onmacht, schaamte, schuld, angst 
en tenslotte wanhoop. Zij weten 
de weg die leidt naar een oplossing 
en helpen daarbij. Een maatje ver-
oordeelt en preekt niet, maar helpt 
orde op zaken te stellen. Daardoor 
kunnen mensen ontdekken dat het 
in de toekomst anders kan en dat 
ze er niet alleen voor staan. Dan 
gloort er weer hoop, want samen 
luk’t.

Professionele vrijwilligers
Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilli-
gers, maar tegelijkertijd betrokken 
professionals. Schuldhulpmaatje 
verstrekt geen geld of goed, het 
beschouwt de hulpvrager ook niet 
als zielig. Samen met een maatje 
werken aan een structurele oplos-
sing van de schuldenproblematiek 
en werken aan een situatie waarbij 
de hulpvrager weer zelfstandig de 
regie heeft over de eigen financiën.
Wat mensen veelal niet weten is, 
dat de hulp van Schuldhulpmaatje 

gratis is. De maatjes doen dit werk 
uit naastenliefde en dus geheel be-
langeloos. De Stichting Vrijwillige 
Schulddienstverlening Bronckhorst 
heeft de afgelopen jaren bijdragen 
ontvangen van het Oranjefonds, 
de Rabobank, kerken, woning-
bouwcorporaties en de gemeente 
Bronckhorst neemt de hoofdmoot 
van de opleidingskosten voor haar 
rekening.
Schuldhulpmaatje past uitstekend 
in het model van de participatie-
maatschappij waar burgers naar 
elkaar om kijken. Voor vragen of 
hulp kunt u rechtstreeks terecht 
bij de coördinator, telefoon 06-
83039005 of email: gidie.schuld-
hulpmaatje@gmail.com. Ook de 
plaatselijke welzijnsadviseurs wij-
zen u graag de weg.

Schuldhulpmaatjes actief in 
Bronckhorst
Bronckhorst - Steeds meer inwoners van Bronckhorst, met schul-
den en/of financiële problemen weten de weg naar Schuldhulp-
maatje te vinden. Elke week melden zich mensen die geen uitweg 
meer zien in hun hopeloze financiële situatie. Schuldhulpmaatje 
Bronckhorst heeft 11 goed opgeleide ( en gecertificeerde) maatjes 
die beschikbaar zijn om mensen te helpen.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl Vanaf maandag 13-10-2014

Vanaf woensdag 15-10-2014

volgens VARA Kassa**

VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*
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1.29
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1 TB HARDE SCHIJF

399.00

0.75
v   van 0.89

Aziatische 
sauzen

16%
goedkope

r

2.19

2.19

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

*   Prijzen geldig 
t/m 19-10-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VERLAGINGEN
PRIJS

* Bron: Consumentengids april 2014

** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  

Hollandse 
garnalen

Japanse mix
Tonijn-/krabsalade

Chocolade mousse

PC MD 8357 Zakloze 
stofzuiger

Twee varianten. 
Maten: 36 t/m 42. 

Softshell 
damesjack

Campanula

Wash en scrub.

Douche-
peeling

50 cm, 3 stelen 
à 4 knoppen.

Amaryllis*

40 cm, 18 stelen of 
50 cm, 10 stelen.

Rozen*



    Jumbo  , Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

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

Gratis parkeren!P



Toegang tot de markt en Theetuin 
Vierakker zijn gratis. Informatie over 
de deelnemende verenigingen, an-
dere deskundigen en het programma 
vind je op de website van Theetuin 
Vierakker: www.theetuinvierakker.nl   

Je eigen huisdier
Misschien loop je al een poosje met 
het plan om een huisdier te nemen. 
Je wilt heel graag een kat, een hond 
of een cavia. Leuk! Maar wat komt er 
allemaal bij kijken als je een huisdier 
aanschaft? Hoe zit het met de huis-
vesting, wat moet hij eten, hoe vaak 
moet je er mee naar de dierenarts en 
wat kost dat zo ongeveer? Op al die 
vragen kun je het antwoord vinden 
op de informatiemarkt Kies je Dier! 

bij Theetuin Vierakker op zondag 19
oktober.
Veel verschillende verenigingen uit
de regio zijn aanwezig met een stand
en vertellen je over het houden van
de huisdieren waarin zij zijn gespe-
cialiseerd. Zij brengen ook allemaal
dieren mee. Door de dag heen wor-
den er allerlei demonstraties gege-
ven, je kunt knuffelen met de konij-
nen en cavia’s en natuurlijk wordt er
gezorgd voor een hapje en een drank-
je. Toegang tot de informatiemarkt
Kies je Dier! en Theetuin Vierakker 
is gratis.

Kies Je Dier! 
Vierakker - Op zondag 19 okto-
ber is er bij Theetuin Vierakker 
een heel bijzondere informatie-
markt: Kies Je Dier! Hier kun je 
alle informatie vinden over het 
houden van huisdieren, of het 
nou gaat over een goudvis of een 
paard. Verspreid over de tuinen 
en in de gebouwen zijn er stands 
waar deskundigen je alles kun-
nen vertellen over alle mogelijke 
soorten huisdieren. Ook zijn er 
gedurende de dag speciale de-
monstraties. De markt is open 
van 11.00 tot 16.00.

De leden van P.K.V. hebben als hobby 
het fokken en met het doel het in 
stand houden van allerlei soorten 
rassen en kleurslagen van hoenders, 
konijnen, cavia’s, watervogels, siervo-
gels en sierduiven. Daarnaast is het 
doel om de jeugd te betrekken bij het 
houden van dieren.

Wedstrijd Kind en Dier
Een vast onderdeel tijdens deze ten-
toonstelling is dan ook de wedstrijd 
Kind en Dier. Voor de show komen 
twee leden van P.K.V. samen met 
de kinderen de dieren en hun hokje 
thuis bekijken. Op zaterdagmiddag 
1 november vindt de eindjurering 
plaats van Kind en Dier, ook door 
twee leden van P.K.V. Het is elk jaar 
weer een geweldig gebeuren. De deel-
nemende kinderen zijn ware dierlief-
hebbers die veel tijd en liefde in hun 
diertje steken. 

Kinderen tot 14 jaar kunnen deel 
nemen met hun lievelingsdier zoals 
een kip, konijn, cavia, duif, hamster 
of tamme rat. Elke deelnemer wordt 
beloond met een prijsje en in elke 
diersoort wordt een winnaar aange-

wezen. De deelname is gratis. Opgave 
voor Kind en Dier voor maandag 20 
oktober bij Gerrit Lenselink, tel. 0575-
552670 of 06-46121517, e-mail: 
gerritlenselink@hotmail.com.

Geef je op!

Kind en Dier tijdens 
Bronckhorsterkleindierenshow
Vorden - Op 31 oktober, 1 en 2 
november organiseert de Pluim-
vee-en Konijnenvereniging Vor-
den e.o. (P.K.V.) weer de jaarlijkse 
Bronckhorsterkleindierenshow 
in Kapel De Wildenborch te Vor-
den.

Door de medewerkers waren verschil-
lende lekkere hapjes gemaakt voor 
bij de High tea. Het was een middag 
om te ontmoeten en gezellig samen 
te zijn. Iedereen was enthousiast over 
de bijeenkomst, welke werd bezocht 
door 70 cliënten van Sensire. 

Herhaling van deze High tea staat 
volgend jaar in de Week van de Een-
zaamheid en op de Dag van de Ou-
dere weer op de planning. 

Bij de opening werd het volgende ge-
dicht door Tiny Barink voorgedragen:

Samen zijn is samen lachen, samen huilen;
Leven door dichtbij elkaar te zijn;
Samen zijn is sterker dan de sterkste storm; 
Gekleurder dan het grauwe om ons heen;
Want samen zijn, ja samen zijn, wil toch 

iedereen.

High tea voor cliënten
Vorden - De bijeenkomst werd georganiseerd door medewerkers van 
de verschillende teams uit Vorden, Baak en Wichmond. Voor hun cli-
enten hadden zij gezorgd voor een heerlijke High tea in de grote zaal 
van de Wehme in Vorden.

“The Ten Commandments” is een 
‘stomme’ film uit 1923 die geregis-
seerd werd door Cecil B. deMille. 
Het verhaal is gebaseerd op Mozes 
en de ontvluchting uit Egypte en is 
gemaakt met duizenden figuranten 
en speciale effecten die voor die tijd 
ongeëvenaard waren. De film was in 

de jaren twintig heel populair maar 
verloor later de aandacht, tot deMille 
in 1956 de klassieke nieuwe versie 
maakte van de film.

De film uit 1923 gaat tijdens het 
eerste kwartier over de vlucht uit 
Egypte, Het oversteken van de dode 
zee, de tien geboden en het gouden 
kalf. In het tweede gedeelte zie je een 
Amerikaans gezin met een moeder, 
een broer die niet gelooft en de an-
dere broer die dat wel doet. Plus een 
vrouw die zomaar na het stelen van 
een brood hun huis binnen vlucht. 
Beide broers strijden voor haar aan-
dacht. Ze trouwt met de ongelovige 
broer. Waarbij hij zijn gelovige broer 
en moeder achterlaat. Drie jaar later 
is de ongelovige broer een succes-
volle makelaar en de gelovige broer 
gewoon een simpele timmerman. Ze 
werken voor het eerst sinds tijden sa-
men voor de renovatie van de kerk.

Wanneer de gelovige broer de ander 
zijn vrouw van een ontijdige dood 
redt, komt hij erachter dat de kerk op 
instorten staat. Ondertussen bezoekt 
hun moeder de afgesloten kerk. Plots 
stort een muur in en begraaft de 
vrouw levend. Allemaal slechte din-
gen komen ineens op hem (de onge-
lovige broer) af. Waardoor hij steeds 
meer waanbeelden van God ziet. Hij 
gaat naar zijn minnares, zij maakt 
hem wijs dat zij melaats is en hij het 
ook gekregen heeft. Uit een daad van 
wanhoop schiet hij haar dood. De 
dienstbode hoort dit en waarschuwt 
de politie. Hij slaat op de vlucht per 
boot. Tijdens een storm slaat deze 
boot dan ook met hem erin om. De 
vrouw zoekt toevlucht bij de gelovige 
broer, waar ze tot het geloof komt.
Aanvang voor de film is 16.30 uur. 
Toegang € 10,-  t/m 16 jaar gratis 
toegang. www.vriendenvandedorps 
kerkvorden.nl.

Jaarlijkse traditie in Vordense 
Dorpskerk met ‘geluidloze’ film
Vorden - Voor het derde jaar op 
rij zet de traditie zich voort in 
de Vordense Dorpskerk. Op zon-
dagmiddag 19 oktober komt de 
grootmeester op dit gebied, Gijs 
van Schoonhoven, weer met zijn 
apparatuur naar Vorden om de 
‘stomme’ film “The Ten Com-
mandments” (De Tien Geboden) 
te vertonen en te begeleiden op 
het Lohmanorgel. Dat gaat op 
dezelfde manier zoals vroeger de 
eerste films in de grote theaters 
op het theaterorgel begeleid wer-
den: al improviserend.

Van jong tot oud is tussen 9.00 en 
14.30 uur van harte welkom op 
het terrein van autobedrijf Groot 
Jebbink, Nieuwstad 36 in Vorden. 
Er staan kramen met bijvoorbeeld 
Tupperware en pittenzaken. Ook 
wordt er deze dag oliebollen en 

erwtensoep verkocht. Ook bloem-
sierkunst Van Halfman is aanwe-
zig. 
Meer informatie over Sensire is te 
vinden op www.sensire.nl of be-
schikbaar via 0900 – 88 56 (24 uur 
per dag, 10 ct/min).

Najaarsmarkt Sensire de Wehme
Vorden - Op zaterdag 1 novem-
ber 2014 organiseert Stichting 
Activiteiten De Wehme in sa-
menwerking met Autobedrijf 
Groot Jebbink een najaars-
markt.

Ooit begonnen in een boerenweiland 
met een paar deelnemers en lokaal 
publiek, maar inmiddels is dit festival 
uitgegroeid tot een nationaal mega-
evenement met maar liefst 180.000 
bezoekers. Hoe dat zo gekomen is? 
Gijs vertelt u er graag over. Ook gaat 
hij deze avond meer vertellen over 
zijn bedrijf. Wat organiseert de Feest-
fabriek allemaal, wat komt er zoal bij 
de organisatie van hun evenementen 
kijken en hoe zorgen ze ervoor ‘dat 
alles goed komt’? 
Het persoonlijke ondernemerschap 
van Gijs komt ook aan bod. Hoe zet 

hij zijn creativiteit om in actie? Wat
is zijn drive om er steeds weer voor
te gaan? En waar haalt hij eigenlijk
al die energie vandaan? Behalve Gijs
kunt u zelf ook aan het woord ko-
men, want u krijgt natuurlijk de kans
om vragen te stellen. Lekker interac-
tief dus!
De invulling van de avond is zoals
u van het Ondernemerscafé gewend
bent: een gezellige ontvangst, drie
kwartier programma en daarna lek-
ker verder kletsen, eten en drinken.
Laagdrempelig, gezellig en informeel.
De locatie is Grand Café het Meesters-
huis aan de Dorpsstraat 1 in Vorden.
De medewerkers zullen u goed ver-
zorgen met heerlijke hapjes en drank-
jes. De ontvangst is vanaf 18:00 uur
en er wordt gestart om 18:30 uur. De
kosten bedragen 15 euro per persoon
voor het eten (exclusief drankjes).  
Naast leden zijn ook niet-onderne-
mers en introducés van harte wel-
kom. Aanmelden kan door vóór 
14 oktober te mailen naar vordens
ondernemerscafé@gmail.com.

Alles komt goed

Vordens Ondernemerscafé 
maakt kennis
met de Feestfabriek
Vorden - Het belooft een bijzon-
der creatieve thema-avond te 
worden bij het Vordens Onder-
nemerscafé. Op donderdagavond 
16 oktober is namelijk Gijs Jolink 
van ‘de Feestfabriek’ te gast. Gijs 
is bekend van o.a. Jovink & de 
Voederbietels en het zomerfesti-
val Mañana Mañana. Maar het be-
kendst natuurlijk van de Zwarte 
Cross.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Een paar weken geleden staat er 
ineens een man met een puntsik in mijn 
winkel die Contact vertegenwoordigt. 
Na een paar koppen koffi e kreeg ik 
de ruimte om tweewekelijks iets te 
schrijven over mijn vak. 
Ik merk dagelijks dat over kaas veel 
vragen zijn, en ook veel misverstanden 
bestaan. Vandaar “Kaas van gegeten”. 
Meestal is het “geen kaas van gegeten” 
en ik hoop u juist iets wijzer te kunnen 
maken.

Deze week iets over de Vacherin Mont 
‘d Or. Deze prachtige seizoenskaas 
-leverbaar van september tot maart- 
wordt gemaakt van de volle rauwe 

melk van koeien van het Montbéliard 
ras. Als de koeien na de zomer op 
stal worden gezet, is er onvoldoende 
melk productie om grote kazen als 
Gruyére en Emmenthaler te maken 
en zodoende maakt men deze zachte 
kleinere kazen. Er is zowel een 
Zwitserse als Franse variant. 
De geur heeft wat weg van herfstbos 
en doet wat gronderig aan. 
De smaak is licht zoetig en je proeft 
volle romige melk. Je kunt hem 
op kamertemperatuur eten op je 
kaasplank, of een hele kopen, 
de korst insnijden, scheutje witte 
wijn er in en even in de oven. 
Als snelle kaasfondue erg lekker!

Marcel Schilt 
kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten



OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

Ontdek je eigen 
OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4  per maand kleurt u mee. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur kleurt
het leven. 
Al voor € 4 kleurt 
u mee.

Word donateur

juist nu!

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

Voor de 34ste keer worden, vanaf 8.30 uur, deze heer-
lijke slaatjes aangeboden in uw wijk voor € 4,00.

Iets te vieren? Salade voor meerdere personen? 
Het kan! Deze kunnen worden besteld op vrijdag 
17 oktober van 10.00 tot 18.00 uur bij Dianne Bulten,
tel. 06 - 20 66 38 26 of per mail: d.bulten@hetnet.nl

Venters gemist? 
Op zaterdag 18 oktober kunt u slaatjes kopen bij 
de kraam bij “De Herberg”, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Eet smakelijk!

Weten we al wat we eten in het weekend 

van 18 en 19 oktober ?  Wij wel!

EEN OVERHEERLIJK

SLAATJE

VAN DE HARMONIE VORDEN

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 20 oktober 2014

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

Deze week !!!!!

Bij aankoop van onze dagvers gesneden 
stamppot groenten

GRATIS geschrapte aardappelen

Sappige xxl mandarijnen zonder pit 

 12 voor  € 3.49
Mooie goudreinetten
  van onze vaste teler 2.5 kg  € 2.99

deze week als maaltijd 

chili con carne 
+ rijst + GRATIS bakje rauwkost p.p.  € 6.98 

Wie wil ons team komen versterken?
Wij zoeken een enthousiaste/ervaren

medewerker m/v
in de bediening voor ons restaurant.

Profiel
flexibel - stressbestendig - klantvriendelijk

Sollicitaties en cv graag mailen naar:
info@depauwwarnsveld.nl

Heeft u vragen 
neem dan tele-
fonisch contact 
met ons op 
0575 522753 en 
vraag naar Harma.

Extra informatie   
Een groep vrienden gaat deelnemen aan de Scan Covery Trial in januari 2015. Dat is een auto 
rally naar de Noordkaap. Er wordt deelgenomen met 3 auto’s met 6 chauffeurs. Met deze tocht 
willen we aandacht vragen voor de Stichting Against Cancer. Against Cancer geeft een glimlach 
aan kinderen die bezig zijn met hun race tegen kanker. Zij organiseert ontspannende 
evenementen zoals de jaarlijkse Circuitdag, de VIPdagen en Reizen voor kinderen met kanker 
en hun gezinnen. We gaan zoveel mogelijk geld verzamelen voor deze stichting. Doe mee! 

x
x

x
x

ROMMELMARKT...
18 oktober 2014

bij Auto Aalbers BV
Spoorstraat 46 te Ruurlo van 10.00-17.00 uur

...en

LEDLAMPEN ACTIE

Snow Challengers Against Cancer 

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

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

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

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en akties!

We zijn bereikbaar vanaf Steenderen!
Bloemkool  per stuk 0.69
Mooie Elstar appelen  2 kilo 0.99
Giezer Wilderman stoofpeer  3 kilo 1.99
Zoete muskaat Druiven  500 gr 0.99
Harde Uien  5 kilo 1.75
Aardappelen oa. Nicola Victoria  10 kilo 2.99
Deze week 15% KORTING bij inlevering van deze advertentie



De wedstrijd werd door Sociï behoor-
lijk behoudend begonnen en de bal 
werd waar het kon rustig rond ge-
speeld. Daarbij viel het direct al op 
dat het dat op eigen helft aardig kon 
en mocht doen, maar op de helft van 
Dierense Boys werd de passing al snel 
minder. De gastheren hadden dit 
goed in de peiling en wachtten daar-
om de foutjes goed af om daarop ge-
vaarlijk te worden. Al in de zevende 
minuut leidde dit tot de eerste tref-
fer. De bal werd vanaf rechtsmidden 
richting het centrum gepasst alwaar 
een rappe middenvelder zich los had 
gemaakt van Daan Loman die on-
der de bal door kopte. De behendige 
middenvelder van Dierense Boys had 
daarop vrije doorgang richting het 
doel en zocht fraai de hoek links van 
keeper Henry Vreeman.
Een minuut of vier later leek een al-
oud scenario zich te ontrollen voor 
Sociï toen de voorsprong werd uit-
gebreid. Een niet goed weggewerkte 
corner viel voor de voeten bij een spe-
ler van Dierense Boys die uithaalde 
richting goal. Toen daar een aanvaller 
vlak voor Henry Vreeman zijn hoofd 
introk was laatstgenoemde verrast 
en kon de bal net niet vangen, deze 
verdween bij de tweede paal in het 
doel. Even gingen de Wichmondse 
gedachten toen terug naar de afgelo-
pen twee seizoenen toen men telkens 
zeven doelpunten moest incasseren

Qua kansen zat dat er zeker wel in 
maar de Sociï-verdediging hield zich 
goed staande en zorgde ervoor dat de 
rust met ‘slechts’ 2-0 werd bereikt. 
Ook de lat redde Sociï nog een keer. 
Zelf creëerde het zich geen enkele 
kans.
In de tweede helft leek Sociï wakker 
geschud en ontspon zich zowaar een 
redelijk gelijk opgaande strijd. Gert-
Jan Loman stuurde Jasper Kamphuis 
al snel diep maar Kamphuis kwam 
net een teen te kort om echt gevaar-
lijk te worden. Tien minuten na rust 
was Sociï wel trefzeker. Kevin Esse-
link werd weer eens diep gestuurd en 
was de verdediging te snel af, zijn in-
zet ging evenwel op de paal maar de 
meegelopen Raymon Golstein legde 
rustig de 2-1 binnen uit de rebound. 
Daarna waren er kansen over en weer 
waarbij de beste voor Dierense Boys 
waren. Keeper Henry Vreeman hield 
zijn ploeg echter veelvuldig in de 
wedstrijd met knappe reddingen. 
Ondertussen kon Kevin Esselink net 
niet profiteren toen hij diep werd 
gestuurd door Daan Loman. Invaller 
Bouke van Dijk kwam op zijn beurt 
net te kort om een knappe solo in 
de zestien van Dierense Boys binnen 
te schuiven. Tien minuten voor tijd 
kwam Sociï goed weg toen de scheids-
rechter een handsbal binnen de zes-
tien van Johan Riefel over het hoofd 
zag Vijf minuten later had Sociï heel

veel recht tot klagen toen Kevin Es-
selink volledig onterecht werd terug 
gevlagd door de grensrechter en de 
2-2 zodoende niet doorging. De eind-
stand werd zodoende op 2-1 in het 
voordeel van Dierense Boys bepaald. 
Een uitslag die gezien de hele wed-
strijd terecht genoemd kan worden 
alhoewel Sociï zich in de tweede helft 
goed terug gevochten heeft.

Op 19 oktober (inhaalweekend) speelt 
Sociï thuis tegen SHE. Deze wedstrijd 
is een week naar voren gehaald om-
dat SHE het weekend daarop een ju-
bileum te vieren heeft. De opdracht 
voor Sociï is dan duidelijk; drie pun-
ten. De aanvangstijd van deze wed-
strijd is zoals gebruikelijk 14.00 uur.

Uitslag woensdag 8 oktober
Sociï E2 – Lochem SP E6; 7-5

Uitslagen zaterdag 11 oktober
Sociï D1 – VIOD D4; 2-6
DZC ’68 E6 – Sociï E1; 2-9
Ratti E1 – Sociï E2; 4-2
Sociï ME1 – DZC ’68 ME1; 4-0
DEO F4 – Sociï F1; 2-14

Uitslagen zondag 12 oktober
Dierense Boys 1 – Sociï 1; 2-1
Pax 3 – Sociï 2; 6-2
AZC 5 – Sociï 3; 1-2
Sociï 4 – Brummen 8; 5-0
Sociï 5 – Keijenburgse Boys 6; 1-4
Sociï VR1 – Rheden VR1; 1-0

Programma zondag 19 oktober
Sociï 1 – SHE 1
EDS 2 – Sociï 4

Sociï lijdt nipte nederlaag bij 
Dierense Boys
Wichmond - Sociï moest het op zondag 12 oktober opnemen tegen 
Dierense Boys, een ploeg die tot op heden slechts één nederlaag leed. 
In Dieren had Sociï het de afgelopen twee seizoen erg lastig op het 
kunstgras waarmee de voortekenen niet al te best waren.

In de eerste set begonnen de Vordena-
ren slap, ze werden onder druk gezet 
door de tegenstander met een flinke 
servicedruk. Hierdoor kwam de pass 
niet bij de spelverdeelster en was het 
moeilijk om aan het net te scoren. 
Ook werd er weinig druk gezet op de 
passlijn van Orion, daardoor konden 
zij naar hartenlust combineren in de 
aanval en was het lastig blokkeren. 
Doordat er aan het eind van de set 
wel nog een paar serviceseries neer 
werden gezet en wat harder werd ge-
knokt voor de punten kon Dash nog 
iets inlopen. Dit was helaas wel te 
laat en de setwinst ging dan ook naar 
Orion met 25-19.
Dan in de tweede set maar de goede 
lijn van het einde van de eerste set 
proberen door te zetten. Er werd 
meer geknokt voor de punten, maar 
er bleven slordige foutjes zitten in het 
spel van de rood-zwarten. Het leek in 
niets op het spel van de afgelopen we-
ken. Toch bleven ze goed bij geduren-

de de set. Op een stand van 22-22 was
het toch weer Orion die het verschil
wist te maken, hierdoor ging ook de-
ze set met 25-22 naar de thuisploeg.

De derde set staat meestal bekend als
een moeilijke set wanneer je 2-0 voor
staat, dit was helaas bij Orion niet het
geval, mede doordat Dash zelf weinig
servicedruk wist te brengen en de
tegenstander maar één keer fout ser-
veerde liepen ze al snel uit. Een set
om snel te vergeten, de 25-15 stond al
snel op de scoreborden. Hiermee was
de eerste wedstrijd in het seizoen of-
ficieel verloren. Maar Dash was niet
van plan hier alle vijf de punten te
laten liggen. 
Na een tactische wijziging liep het
spel een stuk soepeler aan Vordense
kant. De servicedruk werd opgevoerd
en hier had Orion het moeilijk mee,
er kon minder gevarieerd worden aan
het net, waardoor de blokkering van
Dash zich hier makkelijker op in kon
stellen. Ook werd er aanvallend een
stuk meer gescoord en had de tegen-
stander het tot drie keer toe moeilijk
met eigen opstelling. Hierdoor werd 
er een grote voorsprong genomen en
werd deze uitgebouwd en niet meer
uit handen gegeven. De set werd ge-
wonnen met 12-25, dus toch nog een
lichtpuntje na deze minder goede 
wedstrijd. 
Nu is het van belang deze wedstrijd
snel te vergeten, 18 oktober is er een
vrij weekend voor de Vordenaren en
dan staat 25 oktober een thuiswed-
strijd tegen Forza Hoogland op het
programma. Dit natuurlijk om 17.45
in sporthal ’t Jebbink.

Dash niet meer ongeslagen
Vorden - Op zaterdag 11 oktober 
mocht Dash dames 1 in Doetin-
chem aantreden tegen Orion da-
mes 2. In de voorbereiding had-
den de dames elkaar al getroffen 
tijdens een driekamp, toen ging 
de overwinning met 2-1 naar 
Dash. Wel werd de eerste set flink 
verloren, dus het was bekend dat 
het geen makkie zou worden. De 
wedstrijd stond om 13.00 op het 
programma, dus de dames kon-
den mooi vroeg vertrekken voor 
hun doen. Hierna werd de zaal 
verkend en toen kon de wedstrijd 
van start gaan.

Binnen tien minuten viel ook al 
het eerste doelpunt, Kim Heuvelink 
kreeg de bal in voeten en schoot deze 
onder de keeper door, 1-0. Tien mi-
nuten later was het wederom raak, 
Els Berenpas gaf een steekpass aan 
Esther Tuinman, die de bal vervol-
gens strak in het net schoot, 0-2. In 
de 24ste minuut kreeg de tegenpartij 
een vrije trap mee, deze werd op af-
stand in het doel geschoten, 1-2. In de 
30ste minuut was het wederom raak. 
Een voorzet van Esther Menkveld 
werd hard ingeschoten door Marieke 
Tuinman, 1-3. 
In de 30ste minuut gaven de dames 
van Groenlo een lange bal over de 
achterhoede en schoten de 3-2 erin. 
Groenlo bleef druk zetten en vijf mi-
nuten later in de 35ste minuut was 
het weer raak. De 3-3 werd vanuit 
een corner gemaakt. De duels gingen 
over en weer, Ratti probeerde weer de 
overhand te nemen. Het mocht niet 
baten want de dames gingen met een 
achterstand de rust in, 3-4.

De Ratti dames waren vastberaden 
om de volle drie punten te pakken. 

Bij de aftrap kreeg Els Berenpas de
bal in de voeten, die de bal vervolgens
naar Esther Tuinman speelde. Esther
Tuinman kwam één op één met de
keeper, maar schoot de 4-4 tegen het
net. In de 50ste minuut werd het 5-4.
Door een samenspel met Ester Tuin-
man maakte Kim Heuvelink weder-
om een doelpunt. De Ratti dames ble-
ven doorvechten en kansen werden
er aan beide kanten gecreëerd. 
In de 70ste minuut kreeg Groenlo 
een vrije trap voor de zestien ook 
deze ging er resoluut erin, 5-5. Met
nog 20 minuten op de klok bleven
beide teams druk zetten. Ratti dames
hadden een paar cruciale doelpogin-
gen gemist en de druk werd steeds
groter. In de 86ste minuut kreeg Kim
Heuvelink nog een vrije trap mee.
Die mocht worden genomen voor de
zestien, Kim maakte het verlossende
doelpunt en zo kwamen de Ratti da-
mes op voorsprong, 6-5. Met nog een
paar minuten op de klok, speelden de
Ratti dames de wedstrijd uit. 

Volgende week vrijdag is er een in-
haalwedstrijd tegen Meddo VR1.

Wedstrijdverslag Ratti VR1 
- Grol VR1
Kranenburg - Op zondag 12 oktober waren de dames uit Groenlo te
gast in Kranenburg. De dames hadden geen historie met elkaar, daar-
om gingen de Ratti dames vol goede moed van start.

Vanuit zijn kantoor kijkt hij door een 
rond raam uit op het schoolplein. 
Nog een paar weken is hij kapitein 
op het onderwijsschip dat hij over 
woelige baren veilig de haven heeft 
ingeloodst. “Ondanks de krimp heb-
ben we al jarenlang een leerlingen-
aantal dat rond de honderd schom-
melt”, vertelt Wobbes. De scheidend 
directeur verwacht dat het aantal 
echter nog wel zal dalen tot ongeveer 
tachtig. “Ik ben ervan overtuigd dat 
deze school nog jarenlang levensvat-
baar is.” 
Om in te spelen op de veranderingen 
in de toekomst, werden vorig jaar 
de school en het plein nog flink ver-
bouwd. Binnenkort volgt er nog een 
verbouwing om ervoor te zorgen dat 
ook kinderopvangorganisatie Avon-
turijn, dat nu nog aan de overkant in 
het pastoriegebouw zit, haar intrek 
kan nemen in het gebouw. Dat zal 
eind november worden gerealiseerd. 
Daarmee komen het basisonderwijs, 
de peuterspeelzaal, buitenschoolse 
opvang en de kinderopvang onder 
één dak. 
De wereld zag er nog heel anders uit 
toen Wobbes 21,5 jaar geleden vanuit 
Hillegom naar Wichmond kwam. Er 
waren destijds nog twee schooltjes in 
het dorp: de Willibrordusschool en 
De Klimop, waar Wobbes eerst aan 
het hoofd stond. Deze scholen fuseer-
den in 1996 tot De Garve.

Passend onderwijs
De belangrijkste ontwikkeling die 
de scheidend directeur gedurende 
vier decennia zag, is de groeiende 

behoefte aan passend onderwijs. “De 
individuele ontplooiing is veel sterker 
dan vroeger. Kinderen ontwikkelen 
zich nu heel verschillend, er is geen 
standaard meer. Had je vroeger twee 
of drie leerlingen die een aangepast 
programma nodig hadden, nu is dat 
misschien wel de helft.”  Het is zaak 
voor de kinderen die uitschieten naar 
boven een uitdaging te zoeken en 
voor de kinderen die moeilijker mee 
kunnen komen moet ondersteuning 
worden geboden. 
“Dat is moeilijk omdat een kind niet 
anders wil zijn”, vertelt Wobbes. 
“Het kind wil bij de groep blijven. 
Er moet echter een cultuur ontstaan 
dat het voor het kind heel normaal 
is om extra aandacht te krijgen.” Er 
worden volgens hem stappen in de 
goede richting gezet. “Maar we zijn 
er nog niet. Ik hoop dat er een direc-
teur komt die dat proces goed kan 
begeleiden.”

Leven in teken van school
In 2015 wordt definitief een nieu-
we directeur gekozen. Tot die er is, 
neemt Frida Meints de honneurs 

waar op De Garve. Wobbes noemt het 
zelf één van de mooiste beroepen die 
er zijn, maar wel een erg hectische. 
“Mijn leven stond echt in het teken 
van school. Administratie, financiën, 
als directeur ben je met alles bezig.”
Tijdens het interview spreekt Wobbes 
nog zo gepassioneerd over zijn vak 
dat niet te merken is dat deze man 
op korte termijn uit het onderwijs 
stapt. Hij geeft ook meteen toe dat hij 
er tegenop ziet. “Ik ga me oriënteren 
op vrijwilligerswerk, maar ik heb nog 
geen idee wat ik ga doen. Straks moet 
ik het ‘zwarte gat’ maar eens rustig 
gaan verkennen.” Wobbes weet in 
ieder geval al wel dat hij veel musea 
in Nederland wil gaan bezoeken met 
zijn seniorentreinkaart.

Afscheidsfeest
Voordat het zo ver is, wacht de direc-
teur nog een knallend afscheidsfeest 
op vrijdag 31 oktober. Oud-leerlingen, 
oud-collega’s en alle anderen die hem 
een warm hart toedragen zijn wel-
kom tijdens de receptie van 15.00 tot 
17.00 uur in de plaza van De Garve 
aan de Dorpsstraat 19 in Wichmond.

Directeur van basisschool De Garve met pensioen

Douwe Wobbes stapt na bijna 
veertig jaar uit het onderwijs
Wichmond - Bijna 40 jaar stond 
het leven van Douwe Wobbes in 
het teken van onderwijs. De direc-
teur van interconfessionele basis-
school De Garve in Wichmond 
neemt op 31 oktober afscheid. Hij 
zag de behoefte aan onderwijs ge-
richt op het individu steeds ver-
der toenemen en dat zal volgens 
hem na zijn vertrek de grootste 
uitdaging in het onderwijs blij-
ven. Ook in Wichmond. “Wel ben 
ik ontzettend blij dat ik bij mijn 
afscheid de school in goede staat 
achterlaat.”

Douwe Wobbes neemt op 31 oktober afscheid van naar eigen zeggen één van de mooiste 
beroepen ter wereld: directeur van basisschool De Garve in Wichmond.

In “Het is bal!” staat een vrouw op 
leeftijd centraal, die is gevallen voor 
de charmes van haar veel jongere 
tennisleraar. Dit tot ongenoegen van 
haar personeel dat een lonkende erfe-
nis als sneeuw voor de zon ziet ver-
dwijnen. Zij besluiten te gaan strijden 
voor “hun erfenis” en een huwelijk 
koste wat kost te voorkomen. Of dit 
lukt kunt u binnenkort met eigen 
ogen aanschouwen.
De revue van Jong Gelre staat al jaren-
lang voor een soepele combinatie van 
zang, dans en toneel. De revue wordt 
opgevoerd door leden van Jong Gelre 
in de leeftijd van 16 tot ± 30 jaar. Op 

het podium staan zo’n 40 jongeren.
Daaromheen werken nog eens ruim 
30 jongeren mee om alles in goede
banen te leiden. Dit loopt uiteen van
decorbouw en grime tot PR.
Er gaat dus heel wat voorbereiding
aan vooraf voordat “Het is bal!” zijn
première beleefd. De leden van Jong
Gelre zullen de komende weken ge-
bruiken om alles te perfectioneren. 
Op zaterdag 8, vrijdag 14 en zaterdag
15 november kunt u de revue bezoe-
ken in het Dorpscentrum te Vorden.
Kaarten zijn vanaf donderdag 30 ok-
tober verkrijgbaar bij het Dorpscen-
trum.

Jong Gelre in voorbereiding 
op de revue: ‘Het is bal!’
Vorden - Op zaterdag 8 november is het zover. Dan gaat de revue van
Jong Gelre Vorden - Warnsveld, editie 2014, in première. De schrijvers-
commissie van Jong Gelre (Frank ten Damme, Nout Nijenhuis, Anouk
Pardijs, Annemiek Riefel en Bart Tiessink) heeft dit jaar weer een spet-
terend stuk geschreven, genaamd “Het is bal!”.



Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

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

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

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

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding OKTOBER

OKTOBER WOONMAAND: 
PVC vloer, toplaag 0.7 mm, 

compleet gelegd incl. egaliseren 
Nu: € 54,95 per m2 

Diverse raamdecoraties uit onze 
huiscollectie: 25% korting. PRIKKELT Media ook 

JOUW ZINTUIGEN….. 

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

Laat ons eens horen, hoe uniek jij bent.

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

 

Is jouw interesse gewekt? Mail naar vrijwilliger@optimaal.fm.

 Opruimingsdag 
      hobbyartikelen

- Dekoratief Marian -
Ringweg 30a, 7156 SH Beltrum

tel: 0544 - 464164

donderdag 
23 oktober a.s.

van 9.30 - 11.30
en van 13.30 - 15.30

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

SLIMBELLY
CHALLENGE

  

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

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

Start voor 27 oktober
Bereik in 6 weken jouw doel!

Prijs inclusief € 79,00 
voor 6 weken! 

AeroFitt leden € 49,00 

VOL=VOL

- 6 cm+ 6 cm

Najaars
opruiming

JAN de WINKEL Hengelo
Zelhemseweg 22a | 7255 PT Hengelo (gld) | T 0575-441688

www.jandewinkel.nl

Zitmaaiers John Deere strimmers brandstof bosmaaiers heggenscharen husqvarna 

Loopmaaiers Electrisch Stihl kettingzagen Stiga accu bladblazers hakselaars Viking

Kortingen tot wel 25% 

Najaars
OPRUIMING alle overjarige
tuin en park machines voor scherpe ACTIE prijzen

Actie is geldig zolang de voorraad strekt!

Verlies 6 cm 
in 6 weken tijd!



CMV 5 en 6 en meisjes en jongens C 
en B deden mee. Na wat spannende 
uurtjes en bloed, zweet en tranen 
werd de selectie bekend gemaakt. 

Door het grote aantal deelnemers
moesten er helaas een paar meiden
afvallen.
Voor CMV 6 zijn Jonte Herben, Domi-
nique Weevers, Jade van de Pol, Merel
Legtenberg, Vera Legtenberg, Merijn
Jansen en Julia Siemes geselecteerd.
Voor CMV 5 zijn Femke Huidink en
Sjors van Londen geselecteerd. Deze
toppers mogen deelnemen aan de 18
regiotrainingen op zondagochtend in
Doetinchem.

Selectie regiotraining Dash 
Vorden

Vorden - Zondag 21 en 28 septem-
ber waren de selectietrainingen 
voor de meiden, voor deelname 
aan de regiotrainingen in Doe-
tinchem. Op 28 september von-
den de selectietrainingen plaats 
in Deventer voor de jongens.

“Van klein tot groot” staat op de 
shirts en dat gaat niet over de jon-
gens en meisjes van het C team, maar 
dit slaat op de veelzijdigheid van het 
bouwbedrijf. Particulieren kunnen er 
terecht voor al hun wensen echter 
door goede samenwerking met col-
lega bouwbedrijven kan Frans ook de 
(grotere) bedrijven bedienen met vak-
manschap, kwaliteit en goed overleg. 
Meer weten? Zie www.lebbinktotaal-
bouw.nl. Namens de SV Ratti kreeg 
Frans een bos bloemen overhandigd, 
een gemeend dankjewel en een harte-
lijk applaus van het team!

Ratti C team verrast met nieuwe 
tenues

Kranenburg - Onlangs werd het 
Ratti C team verrast met nieuwe 
tenues! Sponsor Frans Lebbink 
van Frans Lebbink Totaalbouw 
kwam ze persoonlijk brengen in 
sportieve outfit!

Het Ratti C team

Bloemen voor Frans Lebbink van Lebbink 
Totaalbouw

Het bestuur van sv Ratti heeft daar-
om gemeend om al hun clubscheids-
rechters ook in het zonnetje te zet-
ten. Met de beelden van het WK in 
Brazilië nog in het achterhoofd, 
waarbij het gebruik van de referee-
spray zorgde voor meer discipline bij 

het nemen van vrije trappen, werden
ook de scheidsrechters van Ratti ge-
trakteerd op een busje refereespray.
De geste werd door de clubscheids-
rechters gewaardeerd en de referee-
spray werd tijdens de wedstrijden op
het effect getest.

Ratti schenkt aandacht aan 
Week van de Scheidsrechter

Kranenburg - Van 4 t/m 12 oktober is het de Week van de Scheidsrech-
ter. Het uitspreken van waardering naar de scheidsrechters toe staat
deze week centraal. Want de bijna 30.000 scheidsrechters maken het
mede mogelijk dat wekelijks 1,2 miljoen voetballers in heel Nederland
op het voetbalveld van het voetbalspelletje kunnen genieten.

Scheidsrechter René Eggink die de spray gebruikt om de dames van Ratti D1 op afstand
te houden.

In het seizoen 2001-2002 behaalde 
het 1e elftal vier overwinningen in 
de 3e klas, evenals in het seizoen 
2007-2008. Twee jaar geleden, na de 
promotie vanuit de 4e klas in 2012, 
kwam het in totaal tot zeven over-
winningen en afgelopen seizoen 
werd een prima jaar afgesloten met 
in totaal 12 overwinningen. Nu staat 
de teller eind oktober, nadat een 
kwart van de competitie is afgerond, 
al op zes en kan het team van trai-
ner Michel Feukkink in de volgende 
wedstrijd eventueel al de 1e periode 
binnenslepen. 

Afgelopen zondag moest het 1e elftal 
aantreden tegen promovendus AD’69 
uit Aalten. Deze gelijkwaardige club 
met, net als v.v. Vorden, 500 leden 
speelt met hun standaardelftallen al-
lemaal een treetje lager als Vorden 
en hebben dan ook als uitgangspunt 
een stabiele 4e klasser te willen zijn. 
Afgelopen seizoen kende het team 
van trainer Arno Heersink echter een 
prachtige eindsprint door maar liefst 
negen keer achter elkaar te winnen, 
inclusief de nacompetitie. Zodoende 
maakte het 1e elftal een sprong naar 
een niveau waar de club nog nooit 
heeft gespeeld, maar toch kwam 
AD’69 met fris en aanvallend voetbal 
prima voor de dag en in de eerste 15 

minuten had het al drie keer prima 
kansen afgedwongen. 

Vorden 1 was echter een stuk effec-
tiever want de eerste de beste goede 
aanval van het 1e elftal was na 20 
minuten ook direct raak. Met een 
prima steekbal zette Rick Schröer de 
attente linksbuiten Daan Horstman 
alleen voor de keeper. Met een prima 
hoog ingeschoten bal passeerde hij 
de keeper en bracht de stand op 0-1. 
Door het uitvallen van Bart Stokman, 
moest trainer Michel Feukkink voor 
het eerst dit seizoen zijn basisteam 
veranderen. Al zes keer was hij met 
dezelfde 11 spelers begonnen, maar 
nu moest hij door het uitvallen van 
Bart ineens de opstelling op vijf 
plaatsen veranderen. Niek Nijenhuis 
viel in en kwam voorin te spelen en 
achtereenvolgens Koen Oosterhuis, 
Rick Schröer en Erik Oldenhave gin-
gen één linie naar achteren spelen 
en laatste man Bas Kortstee nam de 
plaats van Bart Stokman in. 
In deze nieuwe opstelling speelde 
Vorden 1 haar beste fase van de wed-
strijd, want met prima combinatie-
spel, snelle uitvallen, goed aanspelen 
op targetman Gijs van der Veen en 
vooral prima aanvallende acties van 
Koen Oosterhuis, Niek Nijenhuis en 
Daan Horstman werd Vorden 1 tel-

kens gevaarlijk. Naast een kopbal van 
Gijs van der Veen en een onterecht 
afgevlagde steekbal van Koen Ooster-
huis op Daan Horstman leverde deze 
periode in ieder geval ook de 0-2 op, 
toen Daan Horstman de bal ontfut-
selde bij de slordig opererende rechts-
back van AD’69.

Na de rust speelde Vorden 1 niet 
goed, erg matig zelfs. Het plan van 
trainer Michel Feukkink om in te zak-
ken, de ruimtes klein te maken voor 
AD’69 en er dan met snelle uitvallen 
uit te komen, kwam totaal niet uit de 
verf. Alleen in de allerlaatste minuut 
kwam Daan Horstman één op één te 
staan met de keeper, maar zijn lob 
vanaf 35 meter was te vroeg ingezet. 
Voor de rest was het alleen AD’69 
wat de klok sloeg. Toch kwamen zij 
niet tot echt uitgespeelde kansen, al-
leen werd het na de 1-2 nog wel een 
kwartier lang billen knijpen. 
Zondag 26 oktober speelt Vorden 1 
thuis tegen Warnsveldse Boys en kan 
het bij winst de 1e periodetitel beha-
len.

Grote Clubactie woensdag 15 ok-
tober
Op woensdag 15 oktober gaan alle 
jeugdelftallen van v.v. Vorden langs 
de deur om loten te verkopen voor de 
Grote Clubactie. 

Steun de voetbalclub en in het bijzon-
der de jeugdafdeling door een lot te 
kopen voor € 3,- waarvan maar liefst 
€ 2,40 in de clubkas terecht komt. 
Met deze verlotingactie maakt u kans 
op vele prachtige prijzen.

Vorden 1 zet een ongekende serie neer
Vorden - Het complete archief is niet uitgepluisd, maar in ieder geval 
weten de ingewijden van de club dat het sinds 1977, toen Vorden 1 
voor het eerst promoveerde naar de 4e klas KNVB, niet is voorgeko-
men dat het 1e elftal de eerste zes wedstrijden van de competitie heeft 
gewonnen. Sowieso is het een unieke prestatie als je bedenkt dat het 
ook nog eens in de 3e klas plaatsvindt, een niveau waarin Vorden 1 
nog maar vijf jaar (van de in totaal 85 jaar) acteert.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 42, 14 oktober 2014 Subsidie voor energiebeparende maatregelen aan 

woningen
Wilt u het energieverbruik in uw  
woning verminderen en daarmee de 
kosten verlagen? En tegelijkertijd 
een bijdrage leveren aan een duur-
zame leefomgeving? Dan kunt u 
energiebesparende maatregelen 
aanbrengen in uw woning. De ge-
meente stimuleert dit door woning-
eigenaren de mogelijkheid te geven 
hiervoor subsidie aan te vragen.

‘Achterhoek bespaart’
Als woningeigenaar kunt u van ons 
maximaal 500 euro subsidie krijgen 
voor het aanbrengen van isolatie-
maatregelen aan uw huis. Denk hier-
bij aan dak-, gevel- of vloerisolatie of 
het aanbrengen van HR++-glas. De 
regeling is bekend onder de naam 
‘Achterhoek bespaart’. Meer informa-
tie over de voorwaarden en het aan-
vraagformulier vindt u op  
www.bronckhorst.nl, zoek op subsi-

die energie. Let op: deze regeling 
geldt tot 1 november 2014. Uw aan-
vraag moet dus voor die datum bij 
ons binnen zijn! U kunt de maatrege-
len dan nog uitvoeren tot 1 december 

a.s. Heeft u tijdens de looptijd van de 
regeling een aanvraag ingediend, 
maar de maatregelen nog niet uitge-
voerd, houdt u er dan rekening mee 
dat dit ook voor 1 december moet  

gebeuren, anders kan de subsidie 
niet definitief worden toegekend!  
Doe het nog snel en profiteer! 

Tips
Heeft u plannen om uw woning te 
verduurzamen, kijk zeker eens op de 
site www.verduursaam.nl van de 
Stichting Achterhoek Duurzaam  
Verbouwen. Op www.zonatlas.nl/
bronckhorst kunt u kijken of het 
plaatsen van zonnepanelen op uw 
dak mogelijk is en zin heeft. Verder 
heeft het rijk een ‘energiebespaar- 
lening’ voor woningeigenaren die 
graag energiebesparende maatrege-
len willen aanbrengen, maar de  
investering op dit moment niet direct 
kunnen/willen betalen. Zij kunnen 
een goedkope lening afsluiten bij het 
Nationaal Energiebespaarfonds. 
Meer informatie vindt u op 
www.ikinvesteerslim.nl.

In de hele Achterhoek stellen mensen 
met een energiezuinig huis hun  
woning op 25 oktober voor u open. De 
eigenaren vertellen u hun ervaringen 
en geven tips over de praktische  
mogelijkheden van energiebesparing 
in combinatie met comfortabel en  
levensloopbestendig wonen. Het is 
een mooie manier om energie- 
besparende maatregelen in de prak-
tijk te zien.

Daarom een Duurzame Huizenroute
Er bestaat een groeiende belangstel-
ling onder woningeigenaren en huur-
ders om hun huizen energiezuiniger, 
comfortabeler, betaalbaar en eventu-
eel levensloopbestendig te maken. 
Maar veel mensen weten niet hoe ze 
het moeten aanpakken en zien door 
de bomen het bos niet meer. Daarom 
wordt de Achterhoekse Duurzame 
Huizenroute gehouden. U wordt op 
vele manieren geïnformeerd over 
energiezuinig wonen en de voordelen 
hiervan. U kunt in de praktijk zien dat 
het duurzaam verbeteren van een 
woning best meevalt.    

Ook in Bronckhorst woning te 
bekijken 
Ook in onze gemeente kunt u een wo-
ning met duurzame maatregelen be-
kijken. De familie Verzijden uit Vor-
den opent de deuren van hun woning 
op 25 oktober. Zij hebben zonnepane-
len op hun dak laten installeren en 
daarover zijn ze erg enthousiast. “De 
energie die wij verbruiken wordt ge-
heel opgewekt door de zonnepane-
len, we zijn dus compleet zelfvoorzie-
nend qua stroomvoorziening. Daar 
zijn we natuurlijk erg blij mee”, aldus 
Geert-Jan Verzijden.  

Naast de woning van de familie Ver-
zijden is er nog veel meer te zien tij-
dens de Achterhoekse Duurzame 
Huizenroute. 

Naast particuliere woningen stellen 
een aantal bedrijven hun showroom 
open en zijn een windmolen-, zonne-
park en biogasinstallatie te bezoe-
ken. Een mooie manier voor u, als  
inwoner van de Achterhoek, om ener-
giebesparende mogelijkheden in de 
praktijk te zien. En om van de  
woningeigenaren en specialisten te 
horen hoe je dat aanpakt en wat hun 
ervaringen en hun tips daarbij zijn. 
Welke huizen u kunt bekijken in de 
gemeente en in de Achterhoek? 
Kijk voor gedetailleerde informatie op 
www.verduursaam.nl of scan de QR-
code.

Waar en wanneer
Op 25 oktober zijn de deelnemende 
huizen en bedrijven in de gehele  
Achterhoek te 
bekijken tussen 
11.00 uur en 
15.00 uur.

Mis het niet: de Achterhoekse 
Duurzame Huizenroute 
op 25 oktober

Team Vorden, dat afgelopen week van start ging, is één van de vijf sociale 
teams waarmee de gemeente gaat werken. Vanaf 1 januari 2015 is de  
gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal nieuwe taken 
op het gebied van zorg, welzijn en werk. Door met sociale teams te werken, 
willen we voorkomen dat inwoners met vragen op het gebied van onder-
steuning langs verschillende instanties en loketten moeten. De sociale 
teams zijn hét aanspreekpunt voor inwoners met vragen over zorg, welzijn 
en werk. 

Teamleden
Team Vorden bestaat uit: Wilma Berns, Brenda Huberts, Ida Jolink, Marian 
Pater, Janneke Wesselink, Josien Wierbos en Miranda Westerveld (ont-
breekt op foto). Loopt u gerust eens binnen bij hun kantoor aan de Raadhuis-
straat 6 in Vorden. De koffie staat klaar! Meer informatie en de openings- 
tijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams.

Sociaal team Vorden van start!

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.



Alle gemeenten gaan vanaf 2015 
steeds meer taken uitvoeren die nu 
nog bij provincie of het rijk horen. 
Het gaat vooral om taken op het
sociaal terrein: begeleiding van 
zorgbehoevenden mensen (AWBZ), 
jeugdzorg, (passend) onderwijs,
re-integratie en participatie van 
mensen met een  afstand tot de ar-
beidsmarkt. Deze overheveling van 
taken noemen we ‘decentralisa-
ties’. Met het overhevelen van de 
taken wordt tegelijkertijd flink be-
zuinigd op het budget.  Gemeenten 
krijgen minder geld voor de taken 
dan het rijk en de provincie er tot nu 
aan uitgeven. De gemeenten moe-
ten alles dus heel efficiënt 
 organiseren en waar mogelijk sa-
menwerken om de kosten te druk-
ken. Dat betekent ook dat er keuzes 
gemaakt moeten worden over wat 
we wel en niet kunnen doen. In deze 
rubriek houden we u op de hoogte 
van de  veranderingen op het soci-
aal terrein en hoe dit ook in Bronck-
horst stap voor stap vorm krijgt.

 

 

 

Eén van de extra taken die gemeen-
ten vanaf 2015 krijgt, is het organi-
seren van ondersteuning (zoals 
dagbesteding en bijvoorbeeld indi-
viduele begeleiding voor mensen 
die moeite hebben om zelfstandig 
hun huishouden draaiende te hou-
den) en kortdurend verblijf. Deze 
vorm van ondersteuning is onder-
deel van de Wet maatschappelijke 

Uitkomst aanbesteding 

Wmo 2015 bekend

ondersteuning 2015 (Wmo). Hiervoor 
moeten gemeenten overeenkomsten 
sluiten met zorgaanbieders. De acht 
Achterhoekse gemeenten pakken dit 
samen op. 

Inmiddels is het resultaat van deze 
regionale aanbesteding bekend. 
Ruim 100 partijen komen in aanmer-
king voor een contract. Dit is ruim 
voldoende om in de Achterhoek, dus 
ook in Bronckhorst, zorg te kunnen 
bieden. Zodra de gunning definitief 
wordt, sluiten de gemeenten per 
1 januari 2015 contracten voor mini-
maal 1 jaar. 

Keuzevrijheid 
Inwoners die zorg nodig hebben van-
af 1 januari kunnen zelf een door de 
gemeente gecontracteerde aanbie-
der kiezen. Doordat er zoveel partij-
en gecontracteerd worden, houdt u 
maximale keuzevrijheid. We maken 
met aanbieders afspraken over de 
tarieven, maar niet over hoeveel on-

dersteuning afgenomen wordt. 
Daarover maken we afspraken met 
u, op het moment dat u ondersteu-
ning nodig hebt. Vervolgens is het 
aan u om samen met de aanbieder 
van uw keuze af te spreken hoe de 
hulp en ondersteuning ingevuld 
wordt.

Cliënt houdt ondersteuning
Inwoners die op dit moment onder-
steuning hebben en waarvan de indi-
catie nog doorloopt in 2015, houden 
recht op deze ondersteuning. Waar 
mogelijk van de aanbieder die de 
zorg nu ook verleent. Als de huidige 
aanbieder na 1 januari 2015 geen 
contract heeft met de gemeenten, 
dan zal samen met u een andere op-
lossing worden gezocht. Verandert 
er iets voor u, dan hoort u dat op tijd 
van ons. 

Andere aanbestedingen
Naast extra taken uit de Wmo, zijn 
gemeenten straks ook verantwoor-
delijk voor re-integratie en participa-
tie bij mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en voor jeugdhulp. 
Voor jeugdhulp zijn de Achterhoekse 
gemeenten op dit moment ook bezig 
met een regionale aanbesteding. Zo-
dra hier meer over bekend is, publi-
ceren we dat op de gemeentepagina 
en onze website.

Mensen met een laag inkomen en een 
laag vermogen krijgen in 2014 een-
malig een extra bedrag. De regering 
heeft besloten € 70 miljoen beschik-
baar te stellen voor mensen met een 
laag inkomen, omdat de koopkracht 
van minima onder druk staat. De 
 tegemoetkoming is bedoeld voor 
 bijstandsgerechtigden en voor 
 mensen, die een inkomen hebben van 
maximaal 110% van de bijstands-
norm. Dat betekent, dat naast 
 mensen met een bijstandsuitkering 
ook werkenden, of andere uitkerings-
gerechtigden met een laag inkomen 
in aanmerking komen. 

Bedrag
Een echtpaar krijgt eenmalig € 100, 
een alleenstaande ouder € 90 en een 
alleenstaande zonder kinderen € 70. 
De gemeente regelt de uitbetaling 
aan inwoners. 

Wat moet u doen?
Als u een bijstandsuitkering, IOAW of 

IOAZ uitkering ontvangt (peildatum is 
1 september 2014), hoeft u niets te 
doen. U ontvangt de tegemoetkoming 
dan in november 2014 automatisch 
op uw rekening. Heeft u geen uitke-
ring, maar heeft u wel een inkomen 
van maximaal 110% van de bijstands-
norm, dan komt u wellicht ook in 
 aanmerking. Vult u in dat geval vóór 
30 november het formulier ‘Een-
ma lige tegemoetkoming voor 
minima’ op www.bronckhorst.nl in 
(daar leest u ook wat we onder de 
bijstandsnorm verstaan).

Extraatje voor mensen met 
een laag inkomen

Het schoolbestuur van De Garve in 
Wichmond heeft bij ons een plan in-
gediend en een financiële bijdrage 
gevraagd voor een verbouwing waar-
door de kinderopvang, peuterspeel-
zaalwerk en buitenschoolse opvang 
samen met de huidige basisschool in 
één gebouw gehuisvest kan worden. 
De gemeente heeft besloten hiervoor 
25.000 euro beschikbaar te stellen. 
De kinderopvang is nu nog gevestigd 
in de pastorie van de kerk. Kinderop-
vangorganisatie Avonturijn heeft 
aangegeven dat de exploitatie van de 
huidige opvang in de toekomst niet 
rendabel is door onder meer de de-
mografische ontwikkelingen. Wet-
houder Jan Engels van onderwijs: 

“Wij vinden het belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen dat de ver-
schillende kindvoorzieningen zoveel 
mogelijk integraal werken en met dit 
plan wordt dat in Wichmond gewaar-
borgd.” 
Over het plan is nauw overlegd met 
de school en de kinderopvang-
organisatie.  Het 
is de bedoeling 
dat de bouw zo 
spoedig mogelijk 
start en de kind-
voorzieningen in 
Wichmond vanaf 
1 november 2014 
vanuit één loca-
tie opereren.

Gemeente stelt 25.000 euro 
beschikbaar voor verbouw 
school De Garve Wichmond

In 2010 is op de hoek Bakerwaarde-
seweg/Veerweg een tijdelijke par-
keerplaats aangelegd voor de bezoe-
kers aan het stadje Bronkhorst. 

Het blijkt dat deze plek een goede 
plek voor een parkeerplaats is en dat 
er voldoende ruimte is voor uitbrei-
ding van de parkeercapaciteit tot 60 
voertuigen. Wij gaan daarmee aan de 
slag. De verharding voeren wij uit in 
asfalt. Volgend voorjaar wordt het 
asfalt afgestrooid met een steenslag 
in een neutrale lichtgrijze kleur. Het 
terrein krijgt een afrastering van 
gekloofde eiken palen.

Planning
De aannemer start op 20 oktober met 
de werkzaamheden en verwacht 
twee weken nodig te hebben om het 
werk uit te voeren.

Aanleg definitieve parkeer-
plaats Veerweg Bronkhorst

Woont u in Zelhem, dan kent u het 
vast en wellicht komt u er geregeld: 
de dierenweide aan de Jan Steen-
straat. Hier scharrelen 8 herten, 
6 schapen, 2 geiten, 20 kippen en 
6 duiven samen rond. Op weg naar 
een toekomstbestendig Bronckhorst 
zien wij een dierenverblijf niet als 
een noodzakelijke voorziening die 
door gemeente in stand gehouden 
moet worden. Om de rijksbezuini-
gingen en demografische ontwikke-
lingen waar Bronckhorst voor staat 
goed op te vangen, is in 2012 beke-
ken welke activiteiten we als ge-
meente wel en niet meer verrichten. 
Daarop is besloten de dierenweide 
in Zelhem af te stoten per 2015. Zel-
hem is het enige dorp in Bronckhorst 
waar we als gemeente een dieren-
weide beheren en onderhouden. 
Andere dorpen kennen een dergelij-
ke voorziening niet. 

Paul Seesing, wethouder openbare 
ruimte: “Gelukkig is er een oplos-
sing! Jan Groot Roessink van zorg-
boerderij De Mettemaat en zorg-
boerderij De Edelingen (de ezelstal 
in Zelhem) is bereid om de dieren-
weide over te nemen. Jan: “Ik zie 
mogelijkheden om in de dierenweide 
werkzaamheden uit te voeren met 
medewerkers van de zorgboerderij 
en wil graag deze gezellige ontmoe-
tingsplek voor Zelhem behouden. 
Een mooie win-win-situatie.”

Hij vervolgt: “Maar ik heb wel hulp 
nodig. De medewerkers van de zorg-
boerderij werken ’s avonds en in het 
weekend niet. Ik zoek mensen die op 
die tijden een oogje in het zeil willen 

houden en de dieren willen voeren. 
Dat moet vast lukken, er zijn zoveel 
mensen die van de dieren genieten! 
Ik kom graag in contact met Zelhem-
mers die dit wel willen doen.”

Helpt u mee de dierenweide in Zelhem open 
te houden?

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



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.

Misschien spelen uw (klein)kinderen 
wel eens op de speelplekken in Vels-
wijk aan de Boomgaard of de Prunus-
hof. Alle speelplekken in de gemeente 
nemen we onder de loep, zo ook deze 
in Velswijk. De speelplek aan de Pru-
nushof willen wij niet behouden. Voor 
de speelplek aan de Boomgaard wil-
len we onderzoeken of de speel- 
toestellen nog aan de speelwensen 
van de kinderen voldoen. Dit is om te 
weten te komen of op deze speelplek 
aan de Boomgaard aanpassingen  
nodig zijn.

Kom naar de informatieavond
Om u te informeren over de plannen 
voor de speelplekken in Velswijk  
organiseren wij op 27 oktober 2014 
een informatieavond. U ben van harte 
welkom om 19.30 uur in D’n Drajer, 
Velswijkweg 50 in Velswijk. 

Achtergrond
Wij gaan in Bronckhorst aan de slag 
met een betere verdeling en omvor-
ming van alle speelplekken. Uit  
onderzoek voor ons speelruimteplan 
blijkt dat Bronckhorst een gemeente 

is waar steeds minder kinderen  
wonen. Daardoor zijn er ook minder 
speelplekken nodig. Dit jaar gaan we 
aan het werk met de speelruimte in 
de kernen Kranenburg, Halle,  
Olburgen, Toldijk en Velswijk. De  
komende zes jaar wordt dan de 
speelruimte in alle kernen aangepast. 

Adoptie
Vindt u een speelplek in uw dorp van 
grote waarde? De speelplek kan door 
en voor u behouden blijven door deze 
te adopteren. Wij zorgen dat de veilig-
heid gewaarborgd is, maar het  
beheer en vervanging van de toestel-
len wordt door inwoners uitgevoerd. 

Reactie op plannen
De inwoners van Velswijk met kinde-
ren en de bewoners die naast de 
speelplekken wonen krijgen persoon-
lijk een uitnodiging voor de informa-
tieavond. Wilt u reageren op de  
plannen? Dat kan schriftelijk van  
27 oktober t/m 8 december 2014 ter  
attentie van b en w van Bronckhorst. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen via e-mail: info@
bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Informatieavond aanpassing speelruimte in 
Velswijk

speelplek Prunushof Velswijk

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

Donorweek
Deze week is de Donorweek. Een lan-
delijke campagne waarbij de Neder-
landse transplantatie stichting, de 
gezondheidsfondsen, het ministerie 
van VWS en alle anderen die in actie 
komen aandacht vragen voor orgaan- 
en weefseldonatie. De gemeente zet 
zich ook actief in om het aantal regi-
straties in het Donorregister te ver-
hogen, door donorformulieren uit te 
reiken aan bezoekers van de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis. 

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

Social media
Maar u kunt ook anderen vragen via 
e-mail of uw sociale netwerk. Op 
ww.jaofnee.nl vindt u voorbeelden 
van berichten en u kunt zelfs een  
persoonlijke  
donorpagina  
maken en zie wie 
zich via u heeft 
geregistreerd. 

Bedankt voor 
uw steun!

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 2 oktober 2014:

Ontvangen op 3 oktober 2014:

Ontvangen op 5 oktober 2014:

Ontvangen op 6 oktober 2014:

Ontvangen op 8 oktober 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Bij de uitgebreide procedure is deze termijn 
26 weken. Deze termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de termijn ook 

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

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 6 oktober 2014:

-
loop, 2 november 2014 van 09.00 tot 14.00 uur, atletiekvereniging Hanzesport

Afgegeven op 7 oktober 2014:

ondernemersvereniging
Afgegeven op 8 oktober 2014:

open dag Iselinge, 27 oktober tot 10 november 2014, Event Support Holland
Afgegeven op 8 oktober 2014:

2014, De Bont Retail BV
Rectificatie:
Afgegeven op 6 oktober 2014: (in vorige publicatie was als afgiftedatum 25 oktober genoemd):

 gebruiksvergunning gebouw, 18 oktober 2014 van 20.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, 
T.Woerts

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 6 oktober 2014:

Verleende vergunningen

Verzonden op 8 oktober 2014:

Verzonden op 9 oktober 2014:

Verlengen beslistermijn 
Verzonden op 6 oktober 2014:

beslisdatum is nu uiterlijk 22 november 2014

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 

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

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

Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Omgevingsvergunningen voor het 
kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriften-
termijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, 
zodat de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaar-
schriftentermijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd en treedt direct na bekend-
making in werking. De stukken liggen van 16 oktober  t/m 26 november 2014 tijdens de openingstij-
den voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

ontwerpvergunning
-

ben ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen 

 verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Arnhem. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten 
verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl 

Verkeersbesluit ‘gat van Kraaijenvanger’ en ‘gat van Olburgen’ 
Op 25 februari 2014 hebben wij naar aanleiding van bezwaren (artikel 6:19 Awb) tot het volgende 
besloten:



Openbare bekendmakingen - vervolg

1. in te trekken het verkeersbesluit d.d. 19 februari 2013 ter beperking van de vaarsnelheid van  
6 km/uur voor het ‘gat van Kraaijenvanger’ ter hoogte van kmr 912,000 en het ‘gat van Olburgen’ 
ter hoogte van kmr 908,000 en het verwijderen van bebording met het cijfer 6 bij de ‘toegangs-
wegen’ van beide zandgaten

2. in te stellen een invaarverbod voor het ‘gat van Kraaijenvanger’ ter hoogte van kmr 912,000 en 
het ‘gat van Olburgen’ ter hoogte van kmr 908,000 door het aanbrengen van bebording, inclusief 
een onderbord met daarop de tekst ‘uitgezonderd met toestemming eigenaar’, één en ander in 
overeenstemming met de bij dit besluit behorende tekening (situatietekening zandgaten Olbur-
gen)

3. de eigenaar van het ‘gat van Kraaijenvanger’ en het ‘gat van Olburgen’ een schriftelijke verklaring 
te laten verstrekken aan degenen die uitgezonderd zijn van het invaarverbod

Tegen het verkeersbesluit zijn verschillende bezwaarschriften ingediend. Op 30 september 2014 
hebben wij besloten het bestreden besluit van 25 februari 2014 in stand te laten. 

Mogelijkheden voor beroep 
Het verkeersbesluit, met inbegrip van de bijbehorende stukken, ligt van 16 oktober t/m 26 no-
vember 2014 voor een ieder ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen be-
langhebbenden, die tijdig een bezwaarschrift hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die 
geen bezwaarschrift hebben ingediend en aan kunnen tonen dat zij dat in redelijkheid ook niet 
hadden kunnen doen, beroep instellen tegen het verkeersbesluit bij Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Indien een beroepschrift wordt inge-
diend, is het mogelijk om daarnaast een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening in te dienen. Een dergelijk verzoekschrift moet worden gericht aan de voorzieningen-
rechter van voornoemde rechtbank. 
Zowel het beroepschrift en het verzoekschrift tot een voorlopige voorziening moeten onderte-
kend zijn en tenminste het volgende bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening; 

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 16 oktober t/m 27 november 2014 tijdens de 
openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

-
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 moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemd 
besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Reglement basisregistratie personen Bronckhorst 2014
B en w van Bronckhorst hebben op 7 oktober 2014 het Reglement basisregistratie personen vastge-
steld. Het reglement is een nadere uitwerking van de Verordening gegevensverstrekking basisregi-
stratie personen Bronckhorst. Hierin is geregeld hoe wordt omgegaan met de verstrekking van ge-
gevens uit de basisregistratie personen. Het Reglement basisregistratie personen Bronckhorst 
2014 treedt in werking op de dag na deze publicatie en werkt vervolgens terug tot 6 januari 2014. 
Met ingang van 6 januari 2014 is het oude reglement, het Privacyreglement GBA, van rechtswege 
komen te vervallen. Het reglement ligt tijdens onze openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor 
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Ook is het reglement te raadplegen via 
www.overheid.nl ➝ Bestuur en recht.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

c. een vermelding van de datum en onderwerp van het verkeersbesluit en
d. de redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen. 
Bij het beroepschrift moet tevens een afschrift van het verkeersbesluit worden gevoegd.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

IJssel
computerservice

*

*

Betting Wonen BV
Prins Mauritsstraat 13-15
7126 AC Bredevoort
Telefoon: (0543) 45 15 67
info@bettingbredevoort.nl

www.bettingbredevoort.nl

Gratis
bezorgd

 

19

zondag 19 oktober open 
van 10.00 tot 16.00 uur!

Het Kacheltje
Kerkhoflaan 11 Openingstijden
7251 JW Vorden Donderdag 13.00 - 17.00
0575-470354 Vrijdag 09.00 - 17.00
www.hetkacheltje.nl Zaterdag 09.00 - 16.00

Houtkachel met zijruiten
van 1445,00   nu voor  € 1190,-

Pelletkachel
van 1885,00   nu voor  € 1695,-

Uw adres voor houtkachels, pelletkachels en haarden

Aanbiedingen geldig van do. 16 t/m zo. 19 oktober 2014



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

Witteman Edelsmederij is nu geves-
tigd in de voormalige Schildersoord-
school in Zelhem aan de Frans Hals-
straat 21. In de oude Schildersoord-
school is nu een creatief kunstenaars-

centrum gekomen, waar Witteman 
een onderdeel van is. 
Klanten kunnen ook hier terecht 
voor nieuw werk, reparaties, cursus-
sen en workshops.

Witteman Edelsmederij verhuisd
Zelhem - De Witteman Edelsme-
derij, welke gevestigd was op de 
Beekstraat 12a in Toldijk, is ver-
huisd naar Zelhem.

Ilona Bourgondien vertelt dat de or-
ganisatie kan vertrouwen op een vas-
te groep vrijwilligers waarin iedereen 
zijn eigen taken heeft. Het aantal par-
keerplekken is flink uitgebreid en de 
tent bij de start en finish is flink wat 
groter geworden. “Dit jaar hebben 
we een aanpassing aan het parcours 
moeten doen. De eerste versmallin-
gen zijn er nu pas na 3 kilometer in 
plaats van na 1 kilometer. Dan is de 
groep lopers al meer uit elkaar ge-
trokken en ontstaan er geen opstop-
pingen.”
Het succes van de BlubberRun is 
volgens Ilona vooral te danken aan 
de positieve mond-op-mondreclame. 
“Het is een hele mooie loop door 
prachtig natuurgebied en over schit-
terende landgoederen die volop in 
de herfstkleuren staan. We zijn de 
landeigenaren zeer dankbaar dat zij 
elk jaar weer meewerken.” De orga-
nisatie laat bij het uitzetten van het 
parcours de natuur zo veel mogelijk 
in tact. Wel worden brandnetels en 

distels verwijderd. De BlubberRun 
kan zowel hardlopend als wande-
lend (laarzen aanbevolen) worden 
volbracht. Belangrijk om te weten is 
dat honden op het parcours niet zijn 
toegestaan.  
Uit het hele land komen lopers naar 
Linde toe om te blubberen. Daar zit-
ten ook veel teams bij. Scholen, hard-
loopclubjes, verenigingen, het deel-
nemersveld is enorm gevarieerd. “De 
lopers zorgen samen altijd voor veel 
sfeer, soms gaan ze zelfs verkleed de 
modder in.”

Voorinschrijving
Voorinschrijven voor de BlubberRun 
is mogelijk op www.blubberrun.nl. 
Op de dag zelf hoeft men dan alleen 
nog het startnummer op te halen. Dit 

kan vanaf 9.30 uur uur bij de Lindese 
Molen, Lindeneweg 29 Vorden.  De 
voorinschrijving wordt op een door 
de organisatie te bepalen moment 
gesloten. Dit in verband het verwer-
ken van de administratie van de in-
schrijvingen en het maximaal aantal 
originele BlubberRun-mutsen. Alleen 
deelnemers die zich via de voorin-
schrijving aanmelden krijgen name-
lijk een unieke BlubberRunMuts.
Op de dag zelf in inschrijven mogelijk 
vanaf 9.30 uur bij de Lindese molen, 
Lindeseweg 29 in Vorden tot een half 
uur voor het begin van de loop.

Meer informatie over onder meer 
afstanden en starttijden zijn ook te 
vinden op:
www.blubberrun.nl

Zevende editie BlubberRun in 
aantocht
Linde - De zevende editie van de 
BlubberRun is in aantocht. Op 
zondag 26 oktober gaan er weer 
honderden bikkels door de Lin-
dese drek voor het goede doel: 
KWF Kankerbestrijding. Het eve-
nement groeide in de loop der ja-
ren enorm. Van 200 lopers bij de 
eerste editie naar 1200 vorig jaar. 
“Soms was het best even slikken 
en vroegen we ons af hoe gaan we 
dit allemaal doen, maar inmid-
dels is de organisatie overal goed 
op ingesteld.”

Op haar 23ste kwam Michelle voor 
het eerst met voetreflexmassage in 
aanraking, maar dan als jonge vrouw 
met menstruatieproblemen. Michel-
le: “Door de voetreflexmassage kwam 
de cyclus weer goed op gang en ik 
was daar zo van onder de indruk, dat 
ik er alles over wilde weten.”
Toen ook nog eens bleek dat ze para-
normale gaven had en mensen verder 
kon helpen dan met de massage al-
leen, kreeg haar beginnende praktijk 
een enorme ‘boost’ en kon ze haar 
eigenlijke baan langzaam afbouwen 
en de praktijk uitbouwen. Inmiddels 
doet ze dit werk als ervaringsdeskun-
dige al 15 jaar met veel liefde en is ze 
dankbaar dat ze dit werk mag doen. 
Mensen die niet lekker in hun vel zit-
ten, kunnen bij Michelle terecht. Bij-
voorbeeld bij nek-, rug- en hormonale 
klachten, maar ook bij somberheid, 
relatieproblemen en ook drukke zo-
genaamde ‘nieuwetijds kinderen’ 
vinden baat bij de behandelingen 
van Michelle. Michelle: “Het lichaam 
werpt vaak een blokkade op, die ver-
wijst naar een dieper liggend pro-
bleem. Alleen de blokkade opheffen 
helpt maar tijdelijk. Wil je het echt 
oplossen dan moet je dieper graven. 
Ik los de problemen niet op, maar 
kan wel helpen.”

Verhuizing Halle-Heide
De verhuizing van haar praktijk naar 
Halle Heide is weer een heel ander 
verhaal. In haar jeugd bracht ze bijna 
alle vakanties door bij haar nicht in 
Halle Heide. Later verloor ze die nicht 
wat uit het oog, maar toen haar nieu-
we vriend (en huidige echtgenoot) 
Fred Duijn gevraagd werd om muziek 
te maken op het Heidefeest en Fred 
nog even naar huis belde, vroeg Mi-
chelle hem voor de grap uit te kijken 

naar een man met rood krullend haar
en hem de groeten van haar te doen.
Aldus geschiedde, de bewuste man 
bleek zelfs in de organisatie te zitten,
en die groeten werden met zo veel en-
thousiasme ontvangen, dat Michelle
nog diezelfde avond in de auto moest
stappen om de vriendschap opnieuw
te vieren. Michelle: “Het was vanaf 
de eerste seconde of we elkaar de dag
ervoor nog gezien hadden. Van het
één kwam het ander en uiteindelijk
bleek er én woonruimte én ruimte in
het tuinhuisje om de praktijk voort
te zetten, waarna we ons huis in Zut-
phen te koop hebben gezet om naar
Halle Heide te vertrekken.”

Energetische praktijk
In haar praktijk kan ze mensen één
op één behandelen met de voetre-
flexmassage, maar ze kan ook groe-
pen ontvangen. Michelle: “Naast de 
massage verzorg ik meditatiecursus-
sen, healings en relatietherapie. Ik 
wil graag mijn kracht doorgeven en 
mijn motto is ‘Als ‘t helpt, helpt ‘t’.
Met andere woorden; Ik hou niet van
zweverig doen, maar heb ervaren dat
ik mensen kan helpen met mijn voe-
treflexmassage en mijn paranormale
krachten.”
De plek aan de Heurneweg voldoet
helemaal aan de wensen van Mi-
chelle. Michelle: “Het is een plek met
ruimte, die rust uitstraalt. Omdat er
hier op veel plekken oer in de grond
zit en wij graag een waterpunt wil-
den hebben, heb ik een wichelroe-
deloper gevraagd om uit te zoeken 
waar schoon water op te pompen 
is. Hij vond die plek, maar vond ook
twee krachtplekken op de plek waar
wij een grasveld wilden maken. Die
krachtplekken kan ik prima gebrui-
ken voor mijn buitenactiviteiten.”

Ladies Night
Om zich te presenteren aan de omge-
ving is Michelle op 31 oktober te gast
tijdens de ‘Ladies Night’ in zaal Nij-
hof te Halle. Michelle: “Maar ik hoop
daarnaast dat belangstellenden ge-
woon contact met me opnemen (tel.
06-52607588) en gezellig langskomen
om te horen of ik iets voor hen kan
betekenen.” Om een beeld te krijgen
van mijn praktijk kun je ook de web-
site www.praktijkakaija.nl bezoeken.

“Met voetreflexmassage bereik je de hele mens”

Verhuizing energetische 
praktijk ‘Akaija’ naar 
Halle Heide

Halle Heide - Een gesprek met Mi-
chelle Pera kan binnen de kortste 
keren zo maar over elk willekeu-
rig onderwerp gaan, want Michel-
le voelt blijkbaar moeiteloos aan 
waar de gesprekspartner over wil 
praten. Aanleiding tot het ge-
sprek is de verplaatsing van haar 
energetische praktijk met onder 
andere voetreflexmassage ‘Aka-
ija’ van Zutphen naar de Heurne-
weg 6 in Halle Heide.

Hebt u interesse dan kunt u contact 
opnemen met G. Siebelink, tel. 0314-
623576 of met H. Onstenk, tel. 06-
50462296. Deze vacature is ook op 
de vacaturebank vrijwilligers van de 
gemeente Bronckhorst geplaatst.

Kledingbank
De kledingbank aan de Johannes Ver-
meerstraat in Zelhem is zaterdag 25
oktober open van 10.00 tot 13.00 uur.
Inmiddels is de winterkleding weer
opgehangen en wellicht hangt er iets
voor u tussen. U kunt natuurlijk ook
kleding of linnengoed komen bren-
gen. Zeven vrijwilligers staan klaar 
om u te helpen met het maken van
een keuze. De prijzen worden zeer
laag gehouden. De opbrengst van de
kleding wordt weer besteed om voed-
sel en materialen voor de voedsel-
bank aan te schaffen.

Tuinman gezocht
Zelhem - De voedsel- en kleding-
bank is op zoek naar een tuinvrij-
williger. De Voedselbank mag het 
voormalige schoolgebouw aan de 
Johannes Vermeerstraat van de 
gemeente Bronckhorst voor een 
periode van vier jaar gebruiken 
op voorwaarde dat tuin, plein en 
grasveld rondom de locatie door 
henzelf wordt onderhouden.

WIJ VEILEN MEER DAN 
3.500 ARTIKELEN. 

V E I L I N G H U I S  D E  A T L A S  D E V E N T E R

DE COMPLETE
VEILINGLIJST
STAAT NU 

ON-LINE KIJK 
OP DE SITE 

ROYAAL PARKEREN.
KOM GEZELLIG 

KIJKEN EN NEEM UW 
VRIENDEN 

MEE !

 
KIJKDAGEN:

DO. 16   T/M  ZO. 19 OKT. 
10.00 -17.00 UUR.

VEILINGDAGEN:
MA. 20  T/M  VR. 24 OKT. 

Veilinghuis De Atlas BV
Kunst , Ant iek  en Inboedelve i l ingen

Noorwegenstraat 6A   7418 BC Deventer   T.  0570 - 627 666   www.veilinghuisdeatlas.nl  
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In zijn studententijd kreeg hij andere interes-
ses maar eenmaal terug in de Achterhoek werd 
zijn liefde voor de natuur en de jacht weer aan-
gewakkerd door de verhalen die erover werden 
verteld in zijn stamcafé De Tol in Zelhem. “De 
meeste jagers zijn levensgenieters en kunnen 
er geweldig mooi over vertellen,” begint Bennie 
Jolink zijn verhaal. Begin jaren negentig was 
zijn belangstelling zo gegroeid dat hij besloot 
zelf zijn jachtakte te halen. En met succes, hoe-
wel de eenjarige opleiding hem zwaar viel. On-
dank zijn inmiddels twintigjarige ervaring leert 
hij nog steeds iedere keer weer bij. Ook niet zo 
gek verklaart hij zelf: “In de natuur is alles elke 
dag weer anders.”  

Jagen voor natuurbehoud
Jolinks bekendheid bezorgde hem veel uitno-
digingen om te komen jagen. Ook in het bui-
tenland. Al menig keer was hij in Polen en 
ook Hongarije om daar te jagen op groot wild. 
Noorwegen staat nog op zijn wensenlijst. Sinds 
een aantal jaren heeft hij zelf een jachtterrein 
in de buurt van zijn studio. “Ik wil benadruk-
ken dat ik absoluut niet geniet van het dood-
schieten van een dier. Als je daar plezier aan 
beleeft, moet je naar een psychiater. Maar ja-
gen is nu eenmaal nodig voor het natuurbe-
houd.” Dat niet iedereen dat begrijpt, ervaart 
Jolink regelmatig. “Een paar jaar geleden heb 
ik meegewerkt aan een tv-documentaire over 
de jacht. Na de uitzending ontving ik stapels 
brieven en e-mails met allerlei verwensingen 
van zogenaamde natuurliefhebbers. Maar die 
mensen zijn helemaal niet geïnteresseerd in 
de natuur. Anders zouden ze wel begrijpen 
dat jagen er gewoon bij hoort. Net als vroeger 
toen onze voorouders op jacht gingen voor hun 
avondmaal. Jagen is echt noodzakelijk om de 
natuur in stand te houden. Net als vissen. En 
daar hoor je toch ook niemand over. Dat is pre-
cies hetzelfde.”  

Respect voor het wild
Hij gaat graag de discussie aan met tegenhan-
gers. “Als je een moestuintje hebt, moet je dat 
toch ook onderhouden om je groente te kun-
nen oogsten. Zo gaat dat in de natuur. Jagers 
doen niets verkeerd. Ze zijn bovenal natuur-
liefhebbers. Ik ben er trots op om een jager te 
zijn en dat wil ik graag uitdragen.” Om zijn 
verhaal verder kracht bij te zetten, licht Jolink 
de rituelen tijdens de jacht toe. “Voordat de 
jacht begint, wordt de jachthoorn geblazen. De 

jachtmeester legt daarna aan alle aanwezigen 
de regels uit en wijst iedereen op de veiligheids-
voorschriften. En na de jacht vindt er eveneens 
een ritueel plaats met de jachthoorn en wordt 
het wild geëerd. Hetzelfde zie je bij primitieve 
volken. Zij eren de dieren door middel van een 
dans. Het wild wordt door jagers dus zeer ge-
respecteerd.” 

Natuur als inspiratiebron
Nu het wildseizoen weer geopend is, wandelt 
hij graag met een zaklamp door het bos naar 
het nabij gelegen restaurant Het Wapen van 
Heeckeren. “Of naar De Gouden Karper waar 
je goed en veel kunt eten voor een betaalbare 
prijs. We zijn hier in de Achterhoek gezegend 
met goede restaurants.” Eigenlijk lust hij alle 
wildsoorten wel. Ook met kerst staat er altijd 
wild op tafel in huize Jolink. “Mijn vrouw 
maakt elke kerst een voortreffelijke fazant met 
zuurkool klaar.” 
Jolink is niet alleen een liefhebber van de jacht 
maar hij haalt er ook veel inspiratie uit. Voor 
liedjes bijvoorbeeld. Zo maakte hij in 2010 sa-
men met Jan Wilm Tolkamp een hele cd over 
de jacht. “Jacht is een onderdeel van de natuur 
dus eigenlijk is de natuur voor mij een grote in-
spiratiebron.” Hij kan er boeiend over vertellen 
en is oprecht een liefhebber maar toch is zijn 
passie nog niet op zijn zoon overgeslagen. “Ik 
heb nu de hoop op mijn kleinzoons gevestigd,” 
besluit hij met een lachend gezicht.

Bennie Jolink, een geboren 
natuurliefhebber
Hummelo – Bennie Jolink (68), niet alleen 
artiest maar ook natuurliefhebber pur 
sang. Als kind speelde hij vaak bij vriend-
jes op de boerderij of samen in het bos. 
Zo groeide hij op met de wetten en regels 
van de natuur en maakte hij kennis met 
de jacht. Maar eigenlijk was die belangstel-
ling er altijd al: “Als jager of beter gezegd 
als natuurliefhebber word je geboren.”

Wildseizoen 2014

Wijngaard De Reeborghesch
Sikkingweg 4
7107 BD Winterswijk-Kotten
Tel. 0543 - 56 34 25
www.henxagri.com

Wijngoed De Hennepe
Romienendiek 3
7122 PA Aalten
Tel. 0543 - 47 49 63
www.wijngoeddehennepe.nl

Wijngoed Kranenburg
Kostedeweg 2
7251 MZ Vorden
Tel. 0575 - 55 69 94
www.wijngoedkranenburg.nl

Wijnhoeve Kunneman
Altena’s Dijk 5
7274 GN Geesteren
Tel. 0545 - 48 16 82
www.wijnhoevekunneman.nl

Wijngaard Schepershof
Slatmansweg 6/A
7141 LD Groenlo
Tel. 0544 - 4642 46
www.schepershof.nl

Wijnhoeve Elanova
Bleuminkmaatweg 1
7251 MS Vorden
Tel. 0575 - 46 75 24
www.elanova.nl 

De Fiere Wijnakker
Vierakkersestraatweg 8
7207 DH Zutphen
Tel. 0575 - 55 97 68
Facebook /De-Fiere-Wijnakker

Onze Achterhoekse 
rode Regent

en Regent op Holt
zijn uitstekende
begeleiders van
wildgerechten!

www.achterhoeksewijnbouwers.nl
Zie onze website voor meer verkoopadressen.

Wildarrangement

€ 39,50 p.p.

Inclusief welkomstaperitief
en koffi  e met friandises

na het diner.

Reserveren gewenst

o.v.v. Wildarrangement.

Joppelaan 100  Tel. 0575-494206  www.bosrestaurant.nl  info@bosrestaurant.nl

MENU

VOORGERECHT

Boswandeling

Een proeverij van een zestal kleine voorgerechtjes, 

waarin wild de boventoon voert

TUSSENGERECHT

Wildbouillon

Dubbel getrokken wildbouillon met parels

van wortel en knolselderij

HOOFDGERECHTEN

Hert & Zwijn

Combinatie van rosé gebraden hertenbiefstuk

met een medaillon van geroosterde zwijnshaas

NAGERECHT

Bosrijk

Diverse lekkernijen uit eigen keuken

Natuurlijk genieten

Herfst Wijnpakket

www.wijngaardumdenoldensmid.nl
Jan Jansen en Alma ten Bruin
Keijenborgseweg 31
7021 LW Velswijk
0314-641812

Speciale actie tijdens de maanden november en december.

Onbespoten en duurzaam geproduceerde wijn & likeur.

Rode wijn “Buitenbeentje” 750ml

Druif-walnoot likeur 275ml
€ 17,50
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HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

DE GRAVIN VAN VORDEN
. . .

Lid van “Wild eten in de Achterhoek”

Voorgerechten:
Huisgemaakte wildpaté - € 8,50

Charcuterie van verschillende soorten wild - € 11,50
‘Terrine de foie gras’ met wild-rillette en compôte van appel - € 17,50

Gerookte zalm en Hollandse garnalen met compôte van tomaat en basilicum - € 16,50
Salade met bosduif, eendeleverkrullen, gevogelte-mousse, pastinaak en meloes-uitjes - € 14,50

Romige bospaddestoelensoep - € 8,50
Heldere wildbouillon met julienne van knolselderie en cantharellen - € 7,50

Linzensoep met spekjes - € 6,50
Gebakken bospaddestoelen in bladerdeeg - € 9,50 

Coquilles St. Jacques met waterkers en Noilly Prat-saus - € 14,50

Hertebiefstuk en hertesucade met tamme kastanjes, knolselderiebrandade en cantharellen-jus - € 24,50
Wild zwijnsfi let en wild zwijnsbalkenbrij met spruitenstoemp en rozemarijnsaus - € 26,50

Fazant à la Metternich met morilles-saus - € 25,50
Wilde eendeborst en geconfi jt eendeboutje met gecarameliseerde witlof en verse vijgen - € 22,50

Gestoofde hazenbout met rode kool en pommes Dauphine - € 19,50
Wildstoofschotel met mousseline van aardappel en koolrabi - €18,50

Entrecôte met gepofte Rosevalaardappeltjes, rode ui-compôte en rode wijnsaus - € 22,50
Gebakken kalfslever met spek en ui - € 20,50

Geconfi jte lamsschouder met gepofte knofl ook - € 21,50
Slibtongetjes à la meunière - € 19,50

Gebakken zalmforelfi let met gamba’s, doperwtencrème, wilde spinazie en bieslooksaus - € 22,50 
Vegetarische schotel - € 16,50

Nagerechten:
Hazelnootbavarois met praliné-ijs - € 7,50

Chocolademousse en chocoladetaart met perencompôte - € 8,50
Crème brûlée met koekkruiden en vanille-ijs - € 7,50

Poire belle Hélène - € 9,50
Clafoutis van zoete kersen - € 7,50

Nougat glacée - € 6,50 
Dame Blanche - € 8,50

IJscoupe “De Gravin” - € 6,50
Indien voorradig: Kaasplank - € 9,50

Verder hebben we

€ €

Wild eten in de Achterhoek
In de maanden oktober, november en december kunt u weer genieten van de heerlijkste wild-
specialiteiten zoals hazenpeper, hazenbout, fazant met zuurkool en reebiefstukjes.

Quick Quick Slow met wilddiner Zaterdag 1 november
Iedere maand organiseren we Quick Quick Slow in Hummelo. Een avond waar je heerlijk 
op de dansvloer een mooie quickstep, wals of tango kunt dansen. Er is een dansmeester 
aanwezig die de kennis die wat weggezakt is, zal ophalen. Voor een complete avond uit, 
begint u met een diner in ons restaurant. Speciaal voor deze avond hebben wij een heerlijk 
twee gangen wild menu samengesteld voor € 29,50 per persoon, inclusief een kopje koffi e. 
Het diner wordt vanaf 17.30 uur geserveerd. Graag reserveren.

Genieten van Wild en Wijn maandag 20 oktober
Wij organiseren een speciale avond voor liefhebbers van wild en een goed glas wijn. Tussen 
18.30 en 19.00 uur bent u welkom en wij staan met een lekker drankje en een hapje voor 
u klaar. Vervolgens serveren wij een drie gangen menu waarin wild de hoofdrol speelt. Het 
hoofdgerecht zal uit een buffet bestaan met diverse wildgerechten. Wijnhandel Appeldoorn 
uit Velp serveert u de heerlijkste wijnen gedurende de avond. Deze geheel verzorgde avond 
kost € 49,50 p.p. Alleen op reservering.

Wildarrangementen
Van de wildspecialiteiten genieten in combinatie met een nachtje slapen? ’s Morgens wakker 
worden in de rustgevende omgeving van Hummelo? Een wandeling maken in de bossen 
van Landgoed Enghuizen?

Maak gebruik van onze arrangementen. Kijk op onze website.

Dorpsstraat 9, 6999 AA Hummelo, tel. 0314-38 12 14, fax 0314-38 22 38
www.degoudenkarperhummelo.nl, welkom@degoudenkarperhummelo.nl

Wild Seizoen bij de Gouden Karper

Ellens Restaurant - Zelhem

www.ellensrestaurant.nl     Burg. Rijpstrastraat 10 Zelhem 

reserveren@ellensrestaurant.nl    /    tel. 0314-623253

 

Ellens wildproeverij avond 

Vrijdag 24 oktober 

ontvangst met een Amuse en een 

lekker glas Wildwijn of Bokbier  

waarna we u een heerlijk 7 gangen 

wildproeverijmenu serveren 

 reserveer op tijd voor deze gezellige 

avond met “Achterhoekse”  

wildgerechten

deze aanbieding is geldig tegen inlevering van deze 

ingevulde advertentie, na voorgaande reservering  

-T: 0314-623253 / E: reserveren@ellensrestaurant.nl 

- 24 oktober -niet i.c.m. andere aanbiedingen! 
 

Naam: 
 

Woonplaats: 
 

E-Mail:

R E S T A U R A N T    Z A L E N

Wild avond

Ellens ook voor: 
Feesten partijen 

& catering

 

Vanaf 15 oktober 
weer een nieuwe 

kaart met  
natuurlijk ook  

een “wildkaart“ 
en “wildmenu”

Wildproeverij 
avond

met deze bon slechts 

€ 54.50  

Bij Ellens 

“Wild en Marlies Claasen 
samen bij Bakker

Op 16 november gaat u genieten van Marlies Claasen en 

ensemble. Zij zullen u korte verhaaltjes vertellen door middel

van klank, melodie en ritme.

Heerlijk om tijdens een

8-gangen Wildproeverij
van te genieten.

Voor de niet wild liefhebbers hebben we een aangepast 

8-gangen menu. De menu’s zullen bestaan uit allemaal 

kleine gerechtjes.

Prijs per persoon inclusief concert en diner à

€ 37,50
Ontvangst om 17.00 uur met een heerlijk huisaperitief.

Bekijk onze zeer uitgebreide wildkaart op www.bakker.nl

Dorpsstraat 24 | Vorden
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Seizoensgebonden producten zoals aardbeien, 
frambozen en ander klein fruit, maar ook as-
perges worden bij Den4Akker geteeld en ver-
kocht in eigen landwinkel. Daarnaast is het 
assortiment (streek)producten in de winkel vrij 
uitgebreid.
Jarenlang hield de familie Eskes kippen in zijn 
schuren, voor de verkoop van scharreleieren 
voor de groothandel. Het gaat niet goed in deze 
branche, moest ook de familie Eskes conclude-
ren. Half augustus kwamen de stallen leeg te 
staan. “Van het voorjaar zag ik het al aanko-
men, maar we moeten toch verder kijken,” legt 
Herman uit. Nu betrekt hij de scharreleieren 
van een collega kippenhouder, al komt in de 
kippenren voor de winkel een toom nieuwe 
scharrelkippen.

Eendenhouderij
Na bij verschillende collega bedrijven te hebben 
gekeken, was het voor de familie Eskes duide-
lijk dat de eendenhouderij het beste bij hen zou 
passen. Vorige week beleefden ze de primeur op 
hun bedrijf: de eerste eendenkuikens in de stal. 
Herman vertelt: “Als iedereen in de Achterhoek 
een keer in het jaar bewust eend eet, hebben we 
wat bereikt. Het eendenvlees, de Kemper Kip en 
het Lakenvelder Rundvlees zijn de toppers van 

deze landwinkel.”
Een uitgebreid assor-
timent eendenvlees 
wordt in de winkel 
verkocht: hele eend, 
filet, dijen, hamme-
tjes, boutjes en rolla-
de. “Wild kun je eten 
in een restaurant, 
maar je kunt het ook 
zelf bereiden,” ver-
telt Herman enthou-
siast. “Dat is heel 
gemakkelijk, gezond 
en erg lekker.”
Bij Den4Akker zul-
len daarom ook re-
cepten verkrijgbaar 
zijn, al zijn bepaalde 
producten al klaar 
voor gebruik. “Deze 
hoef je alleen op te 
warmen in de mag-
netron.” De groen-
ten die bij eendenvlees passen, zijn vooral de nu 
verkrijgbare wintergroenten. “Maar ook is eend 
in het voorjaar heerlijk met asperges. Het hele 
jaar door kan Achterhoekse eend worden ge-
geten.” Herman, Mirjam en de kinderen Peter, 
Maaike en Maarten zijn er trots op, de primeur 
te hebben met hun eendenstal. “We hopen dat 
het een algemenere consumptie wordt.” Van de 
collega eendenhouder uit Ermelo hebben zij de 
eerste producten in de winkel. “Van lieverlee 
komen de producten van onszelf.”

Den 4 Akker
Boerderijwinkel Den4Akker, familie Eskes is 
gelegen aan de Kapelweg 14 te Vierakker. Tele-
foon (0575) 441434. Openingstijden september 
t/m april:

Maandag t/m donderdag 13.30-19.00 uur. Vrij-
dag 10.00-12.00 en 13.00-19.00 uur. Zaterdag 
10.00-17.00 uur, zondag gesloten. Zie: www.
den4akker.nl.

Achterhoekse Eend verkrijgbaar bij 
Boerderijwinkel Den4Akker
Vierakker - De familie Eskes runt al vele 
jaren met succes de Boerderijwinkel Den-
4Akker en staat bekend om de verkoop 
van verantwoorde producten uit de direc-
te omgeving. Nieuw in het assortiment is 
het vlees van de Achterhoekse Eend.

Genieten in het kleinste stadje 
van Nederland

www.herbergdegoudenleeuw.com

Zin om ‘wild’ te koken? 
Op de genoemde data kunt u zich opgeven en mee doen 
met onderstaande wild kookworkshop: 18 oktober,
31 oktober, 15 november en 21 november 2014.
Tussen 18.00-18.15 uur inloop met start om 18.30 uur.

WILD WORKSHOP 2014 Prijs: € 55.00 p.p.

VOORAF: Wildproeverij: wildkroket, salade met hertesalami,

 lasagne met wildzwijnrugfi let en mango chutney 

TUSSENGERECHT: Wildbouillon met wildgehaktballetjes uit eigen keuken

HOOFDGERECHT: Wildzwijn rug gevuld met pruimenfarce

 of

 Fazant op 2 manieren bereid

Garnituren: Zuurkool, spruiten en rode kool, aardappelpuree en

   aardappelkroketten en stoofperen

DESSERT: Mohr im Hemd met warme chocoladesaus, slagroom en 

 een bolletje vanille-ijs

De workshop is inclusief tafelwater gedurende de les, recepten boven-

staand menu, kookschort, kok die de les begeleidt, warenkennis en het 

opeten van menu met glas wildwijn 2014.

info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl



Eerst het vriendelijke gezicht. Wie 
heel lang getrouwd is en een lustrum 
viert krijgt het gemeentehuis aan de 
telefoon. Of de jubilarissen het op 
prijs stellen op hun feestdag bezoek 
te krijgen van de burgemeester of 
zijn waarnemer. Wie ‘ja’ zegt, krijgt 
dat bezoek plus een uitbundige bos 
bloemen. Ook worden de lokale en 
regionale pers ingelicht en volgt er 
meestal een interview en een foto van 
het bruidspaar in de krant. Maar dat 
is niet alles. Want ook de heer Cor-
nielle, de Gelderse Commissaris van 
de Koning, wordt ingelicht en rea-
geert met een hartelijke brief. En dan 
is er nóg een verrassing: ook het ‘Ka-
binet van de Koning’ brengt schrifte-
lijk een gelukwens over namens onze 
koning en zijn echtgenote. 
Wie heeft gekozen  voor ‘liever geen 
bezoek’  krijgt toch een aardige brief 
van de burgervader plus een waar-
debon om er iets feestelijks voor te 
kopen.
Dat is de vriendelijke kant van het 
gezicht van Janus. Maar nu de an-
dere kant. Dat gezicht is gebeiteld 
door de beleidsmakers in Den Haag. 
De mensen dus die hebben besloten 
rond 1 januari a.s. de zorg voor oude-
ren radicaal te veranderen. Het is een 
grimmig gezicht, zeker voor mensen 
die een leven lang hebben gewerkt 
zonder reserves te kunnen vormen 
voor een extra pensioenvoorziening. 
Vergis u niet: tot deze groep horen 
honderdduizenden Nederlanders. Ze 
hebben vaak wel een leven lang pre-
mie betaald voor de ABWZ (rond 12% 
van hun inkomen) en mochten  – 
dachten ze –  als ze oud en gebrekkig 
zouden worden dan ook rekenen op 
langdurige zorg in een verpleeghuis. 
Of zelfs al vóór die tijd gaan wonen 
in een verzorgingshuis. Wel met een 
eigen bijdrage, die afhankelijk was 
van hun inkomen en ook van hun 
vermogen.
De ingreep van die onvriendelijke Ja-
nus in den Haag heeft deze tientallen 
jaren geldende regeling binnen één 
jaar geschrapt. Alleen mensen die 

héél veel zorg nodig hebben kunnen
nog een plekje krijgen in een zorgin-
stelling. De overgrote meerderheid
van ouderen die weinig tot vaak flink
beperkt zijn in hun mogelijkheden,
moeten het maar zien te redden met
de hulp van familie of buren. 

Een vraag: wat ging er dan fout?  Ant-
woord: eigenlijk maar één ding: het is
ons in het verleden veel te makkelijk
gemaakt om verzorgd te worden. 
En er is dus niet in alle maar wel in
veel gevallen onnodig veel gebruik
van de regelingen gemaakt. Waar-
door de kosten uit de hand zijn ge-
lopen. Maar dát het is misgelopen is
vooral te wijten aan veel te laat gestar-
te maatregelen van de overheid. Al
zeker vijftien jaar weten de deskun-
digen van het Centraal Planbureau
dat we in Nederland met z’n allen zó
oud zouden worden dat het vangnet
van voorzieningen zou scheuren door
de grote vraag naar verzorging in in-
stellingen. De beleidsmakers zijn er
lang geleden al voor gewaarschuwd.
Maar snoeien in voorzieningen is bij
politici niet populair omdat het stem-
men kost en er dan macht moet wor-
den ingeleverd. Zo heeft den Haag de
zaak vast laten lopen en wordt nu in
één jaar tijd de scheve verhouding 
recht getrokken. Die aanpassing is 
dus wel nodig, maar gebeurt veel te
snel zodat mensen niets hebben kun-
nen regelen. En dus ook niet tijdig 
voorzieningen konden treffen, ook
door bijv. een soberder aanpassing 
van hun leefstijl en meer rekening te
houden met de toekomst.

Twee gezichten van Janus. Het ene
laat zien dat je tot in hoogste instan-
tie wilt meeleven met ouderen die 
een bijzonder huwelijksfeest vieren.
Maar het tweede gezicht is keihard
en grimmig als het er om gaat een
in het verleden door de politici zelf
gemaakte fout in een zo korte tijd te
corrigeren. Triest voor de vele, vele
mensen die nu in ‘de zorg‘ plotse-
ling een zinvolle baan verliezen. Een
teleurstelling ook voor de tienduizen-
den jongeren die nu worden opgeleid
voor banen die er straks niet meer of
minder nodig zullen zijn. En natuur-
lijk vooral verdrietig voor de velen 
die nu in één klap een stuk zekerheid
kwijt zijn. Inderdaad: een nare streek
van Janus met de twee gezichten.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35 - Vorden

Nare streek van Janus,
de god met twee gezichten
Janus was een bekende god in het 
oude Rome. Hij wordt afgebeeld 
met twee gezichten. Vaak met 
aan één kant een vriendelijke en 
aan de andere kant een grimmi-
ge uitdrukking. In dat beeld zie 
ik ineens heel duidelijk hoe de 
overheid in deze tijd omgaat met 
mensen die heel oud zijn gewor-
den.

Maar Hackfort had ook een windmo-
len en die staat in oude archieven om-
schreven als ‘Hackfortsche Molen’. 
Nu staat de molen weliswaar aan de 
rand van het dorp op Het Hoge, maar 
vroeger strekte het landgoed Hack-
fort zich uit tot voorbij de molenwijk 
en toen stond de Hackfortsche Molen 
dus gewoon op het landgoed Hack-
fort.

Het is dus voor de molenaars van de 
Hackfortsche (wind)molen een enor-
me voldoening dat hun molen uit de 
anonimiteit treedt, want eindelijk is 
de naam van de molen te lezen op de 
plaats waar die hoort bij een molen. 
Op de baard.
De baard is het fraai vormgegeven 
schild dat, hoog in de molen, cen-
traal achter het wiekenkruis zit. Zo 
hoog in de molen lijkt het een nietige 
plank maar in de handen van Dik 
Boerstoel en molenaar Bennie Har-
telman wordt duidelijk hoe groot de 
baard is. Namelijk 3.40 meter lang.
Op die baard heeft schildersbedrijf 
Boerstoel met fraaie letters de naam 
‘Hackfortsche Molen’ geschilderd. De 
suggestie om plakletters te gebruiken 
viel bij hun niet in goede aarde en 
leidde tot het voorstel van hun kant, 

om de letters op een gepaste wijze uit 
de hand erop te schilderen! Het resul-
taat mag gezien worden en zo kunt u 
zien dat ambachtelijk vakmanschap 
nog bestaat.

Zo heeft de Hackfortsche Molen haar 
naam op de baard én wat kleur op 
de wangen gekregen en kan ze een 
beetje pronken naast haar prachtige 
buurvrouw, de molen “de Hoop”.

De Hackfortsche (Wind)molen 
uit de anonimiteit
Vorden - Als de molenaars van 
de Hackfortsche Windmolen wil-
den uitleggen op welke molen zij 
draaiden, dan moesten zij nood-
gedwongen vertellen, dat het 
was op de molen op “Het Hoge”. 
Want als zij zeiden dat ze draai-
den op de Hackfortsche molen 
dan leidde dat steevast tot mis-
verstanden. Want de Hackfort-
sche molen, dat is toch de Hack-
forter Watermolen?

Dan zal de heer M. Schaap, fotograaf 
uit Lochem een dia-presentatie hou-
den over de Natuur in Oost-Neder-
land. De heer Schaap laat hiervan een 
samenvatting zien van de beelden, die 

hij de afgelopen jaren heeft gemaakt.
De presentatie geeft een beeld van de
geweldige variatie in flora en fauna 
die Oost Nederland rijk is.
De beelden zullen worden afgewis-
seld met prachtige sfeerbeelden van
het geweldige landschap van Oost Ne-
derland. Komt allen deze interessante
bijeenkomst bijwonen.

Natuur in Oost-Nederland 
voor PCOB afdeling Vorden
Vorden - Op donderdagmiddag 23 
oktober om 14.00 uur houdt de 
PCOB afdeling Vorden de maan-
delijkse bijeenkomst.

Tussen 10.00 uur en 14.00 uur 
stonden de deuren voor iedereen 
open en er werd heel veel ver-
kocht, ook de verkoop van bloe-
men en de erwtensoep verliep 
prima. Ruim voor de openingstijd 
stonden er al veel mensen voor de 
deur te wachten om naar binnen 
te mogen. 

Er was ook een verloting en veel 
mensen zijn met een leuk prijsje 
naar huis gegaan. De meeste van 
de overtollige spullen zijn na af-
loop weer ingepakt en deze spul-
len gaan naar Roemenië. De orga-
nisatoren zijn heel tevreden met 
dit mooie resultaat.

Bazar/rommelmarkt 
brengt 1.030 euro op
Vorden - De bazar/rommelmarkt die afgelopen zaterdag in het 
Achterhuus achter de Gereformeerde kerk werd gehouden, 
heeft 1.030 euro opgebracht. De helft van de opbrengst gaat 
naar de afdeling Vorden van de Zonnebloem en de rest is be-
stemd voor de gereformeerde kerk.

Er was een grote behoefte aan een 
grote bestelbus omdat kringloopwin-
kel De Werf in toenemende mate 
wordt gevraagd goederen af te halen. 
Dit varieert van het afhalen van gro-
tere spullen tot het ‘leeghalen’ van 
woningen en leegruimen van kan-
toorruimtes. 

De bedrijfskleding, bestaande uit 
een kleurige bodywarmer met logo, 
maakt dat het voor de bezoeker van 
de kringloopwinkel duidelijk is wie 
tot het ‘personeel’ van de kringloop-
winkel behoort. Ideële Kringloop-
winkel De Werf heeft de afgelopen 
jaren een regionale functie gekregen. 

Onderzoek dit jaar heeft uitgewezen 
dat het merendeel van het kopend 
publiek (± 65%) woonachtig is buiten 
Vorden. 
De verkoopresultaten zijn dit jaar we-
derom meer dan bevredigend zodat 
de maatschappelijke organisaties ook 
volgend jaar weer een substantieel 
bedrag tegemoet kunnen zien.
Voor nadere informatie: www.vei-
lingcommissie.nl of telefoonnr: 06-
44629049.

Bestelbus en bedrijfskleding voor 
 vrijwilligers kringloopwinkel ‘De Werf’

Vorden - Afgelopen zaterdag kwamen de vrijwilligers van ideële kring-
loopwinkel “De Werf” bijeen om de nieuw aangeschafte bestelbus te 
bewonderen en de ‘bedrijfskleding’ in ontvangst te nemen.

Deze actie is inmiddels een bekend 
verhaal in het dorp en omgeving 
geworden. De venters zullen ook 
dit jaar weer bij u op de stoep staan 
met de overheerlijke slaatjes die in 

de nacht van 17 op 18 oktober wor-
den gemaakt door een groot aantal 
leden bij de Herberg. 

De opbrengst van deze actie zal ge-
bruikt worden voor aanschaf van 
instrumenten, bladmuziek enz. 
Allemaal dingen die nodig zijn om 
muziek te maken zodat u kunt ge-
nieten van de muzikale klanken 

tijdens concerten of optredens in 
het dorp. 
Mocht u niet weten wat u in het 
weekend van 18 en 19 oktober wilt 
eten, kies dan voor een overheer-
lijk Herberg slaatje van Harmonie 
Vorden. Een venter gemist? Geen 
probleem. Bij de Herberg is een ver-
koopkraam waarbij u de overheer-
lijke slaatjes kunt kopen.

De 34e slaatjesactie Harmonie Vorden
Vorden - In het weekend van 17 
en 18 oktober is het weer zover; 
de 34e slaatjesactie van Harmo-
nie Vorden.
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“De Achterhoek is de best beschreven 
regio van Nederland wat popmuziek 
betreft.” Peter Groeskamp is er stellig 
in. Samen met Hans Hegman en Erik 
Meinen is hij een drijvende kracht 
achter het poparchief en het boek. 
“PAL heeft al vier boeken uitgebracht 
over Achterhoekse pop,” vervolgt 
Peter. “In 2001 over Doetinchem, in 
2004 over Dinxperlo, Gendringen en 
Wisch, in 2006 over Aalten en in 2009 
over Winterswijk. Encyclopedische 
boeken, net zoals Roomse Herrie uit 
2008 over Groenlo en Lichtenvoorde; 
dat boek is overigens niet door PAL 
uitgebracht maar door Stichting Bu-
renplicht.”

De Achterhoek wordt door buiten-
staanders nog wel eens bekeken als 
wat achterlopend, dat is volgens Pe-
ter en Hans zeker op het gebied van 
popmuziek absoluut onterecht. De 
streek kent en kende talloze pop-
bands en popmuzikanten, die niet 
zelden ook in andere delen van het 
land en soms in het buitenland in-
druk maakten. Andersom hebben 
nationale en internationale artiesten 
altijd de Achterhoekse en Liemerse 
podia bevolkt.
“We waren met veel dingen ook 
de eerste in Nederland,” gaat Peter 
verder. “Lochem 1968: het eerste 
jaarlijkse 1-daagse festival. Het jaar 
daarvoor al de Beatmarathon Doe-
tinchem, op 4 mei 1967. Op Hemel-
vaartsdag, daarom was er geen Do-
denherdenking. Daarna besloot toen-
malig premier De Jong trouwens de 
Dodenherdenking altijd op 4 mei te 
houden, ongeacht of het zou samen-
vallen met een christelijke feestdag.”

Achterhoekse Popmuziek
Peter lepelt de anekdotes over en zijn 
visie op de (Achterhoekse) popmuziek 
met het grootste gemak op, af en toe 
aangevuld door Hans en de wat later 
aangeschoven Erik. “De popmuziek 
begon in zeg 1955, en vanaf 1 juni 
1967 is het een erkende kunstvorm,” 

stelt Peter. “Toen verscheen namelijk 
Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band, gestoken in de eerste elpeehoes 
met songteksten.”
In de bijna 6 decennia die ze beschrij-
ven zijn er volgens de heren verschil-
lende types bands geweest, waarbij 
het zwaartepunt nogal eens ver-
schoof. Het begon met de dansorkes-
ten, die vooral covers speelden (wel 
de covers die ze zelf leuk vonden, ter-
wijl de zgn. showorkesten meer op 
de smaak van het publiek gericht wa-
ren). Vanaf midden jaren 60 werd er 
voor het eerst ook los gedanst. Toen 
kwamen de beat- en popgroepen op, 
tot daar rond 1993 de klad in kwam. 
Door de opkomst van dj’s en dance, 
maar volgens Peter vooral door de 
aangescherpte geluidshinderwet. 
Bands die voornamelijk eigen werk 
speelden kwamen, ook in de Achter-
hoek, vanaf de jaren 70 sterk naar 
voren.

Jeugdcultuur
De geschiedenis van de popmuziek 
is ook een geschiedenis van de jeugd-
cultuur. Dat is ook goed te zien op de 
expositie. Peter: “Vanaf 1965 had je 
de beatclubs en de beatbands, in het 
begin van de jaren 70 verdwenen die 
clubs grotendeels door de concurren-
tie van de opkomende commerciële 
discotheken en zalencentra, ook de 
Achterhoek kende en kent ze. Door 
toedoen van toenmalig premier Den 
Uyl namen de gesubsidieerde jonge-
rencentra de taken van de beatclubs 
over.”
“Toen de popmuziek begon was de 
eerste generatie fans vooral jong, 
de ‘ouderen’ (iedereen boven de 25) 
vonden het een bak herrie. Maar in 
de loop van tijd is het publiek meege-
groeid, Mick Jagger is nu overgroot-
vader,” gaat hij verder. “In de jaren 
60 had popmuziek ook veel meer dan 
nu te maken met in opstand komen. 
Natuurlijk had je ook later wel ‘op-
standelingen’: de punkers in de jaren 
70 en de hiphoppers in de jaren 80.”

“En in Nederland had je bijvoorbeeld
de zeer geëngageerde band Bots,”
vult Hans hem aan. Zelf zat hij in
Palace Flophouse, die met een soort 
nederfolk onder andere tekeer ging 
tegen de kerncentrale in Dodewaard.

Normaal
Een gesprek over popmuziek uit en
in de Achterhoek gaat vroeg of laat
over Normaal, een band die ongetwij-
feld in het te verschijnen boek aan de
orde zal komen. De meningen over
de band en over frontman Bennie
Jolink zijn verdeeld. Peter: “Normaal
was eigenlijk nogal opportunistisch. 
Bennie maakte in het begin zoge-
noemde meadow-rock, in het Engels.
Boeren waren in zijn ogen de enige
beesten die konden praten. Toen mid-
den jaren 70 de toneelgroep Stoep-
rand undercover als het NAF (Nieuw
Achterhoeks Front) naar buiten trad,
was Normaal er als de kippen bij om
allerlei strijdvaardige en zelfbewuste
plattelandsleuzen van het NAF over
te nemen.”

Boekpresentatie
Het boek Achterhoekse Popverhalen 
wordt aanstaande vrijdag, 17 oktober,
gepresenteerd om 15.30 uur in ’t Bre-
winc te Doetinchem. Erik: “Het boek
gaat niet alleen over muzikanten,
maar ook over de mensen daarom-
heen: programmeurs, organisatoren
en andere regelaars.” Naast nieuwe 
verhalen is in het boek informatie te
vinden die eerder verscheen in de an-
dere uitgaven van PAL en daarnaast
in het boek Roomse Herrie. De ver-
halen zijn deels gemaakt door (pop)
journalisten van landelijke kranten
en bladen. Het boek wordt uitgege-
ven door ECAL (Educatief Centrum
Achterhoek en Liemers) en gedrukt
door Weevers Grafimedia.

Voor wie de boekpresentatie wil bij-
wonen: aanmelden kan via info@
ecal.nu of telefonisch op 0314-
787078.

Poparchief Achterhoek en Liemers viert 
15-jarig jubileum
Regio - Op 17 oktober komt het boek Achterhoekse Popverhalen uit, 
een bundeling van eerder verschenen artikelen aangevuld met nieuwe 
stukken. Het is een van de jubileumactiviteiten van PAL, naast een tot 
en met 30 oktober lopende expositie in ’t Brewinc te Doetinchem, en 
de Dag van de Achterhoekse Popmuziek in het DRU-gebouw te Ulft op 
1 november.

Alles wat te maken heeft met popmu-
ziek uit de Achterhoek kun je op 1 
november horen, zien en beleven in 
de DRU Cultuurfabriek in Ulft . Op 
deze dag zijn er veel verschillende 
presentaties, er is een grote Achter-
hoekse Muziekmarkt met elpee’s, 
cd’s, dvd’s en merchandise met een 
Achterhoekse link en boeken zoals 
PAL, Roomse Herrie, Appie Daalme-
ijer, Huntenpop etc. 

Er draaien diverse films en documen-
taires in het filmhuis, je kunt herin-
neringen ophalen bij een uitgebreide 
expositie van 25 jaar Pakhuus Silvol-
de, foto’s terugkijken van de roem-
ruchte Chi Chi Club uit Winterswijk, 
een onmundig lekker hapje Achter-
hoeks eten en drinken. En speciaal 
voor de gelegenheid maakt Wimkler 
Prins de eerste Achterhoekse Pop-
quiz en lanceert Behind the Corner 
de Achterhoekse Luusterpaol met 

nummers van de radio uitzendingen 
op Optimaal FM! Da wi-j neet missen! 

’s Avonds vanaf 20:00 start ‘t pro-
gramma in de popzaal waarin folk, 
country en blues collectief Moonyard 
en Meindert Bussink’s roulatiefor-
matie Hooked het voortouw nemen 
en meer dan 30 Achterhoekse muzi-
kanten op het podium verwelkomen. 

Van ervaren rotten als Bert Heerink, 
Alan Gascoigne, Vedran Mircetic, Ma-
sha Bijlsma, Jan-Wilm Tolkamp, Wil-
lem te Molder tot jonge honden als 
Jonah Falke, Roosmarijn Tuenter en 
Vissers & Jansen. Good gaon en tot 1 
november!
Zaterdag 1 november bij DRU Cul-
tuurfabriek Ulft.  Aanvang 15:00, de 
entree is 15 euro.

Optredens, films, expositie, popquiz en een muziekmarkt

Dag van de Achterhoekse popmuziek
Ulft - Op zaterdag 1 november or-
ganiseert DRU Cultuurfabriek in 
samenwerking met onder meer 
Poparchief Achterhoek en Lie-
mers en muziekplatform Behind 
The Corner een dag die helemaal 
in het teken staat van de Achter-
hoekse popmuziek.

Shaking Godspeed: Stan Bouman

Dankzij bisschop Martinez Compa-
ñon uit de 18e eeuw speelt Música 
Temprana muziek uit de straten van 
Trujillo, Peru. Deze bisschop noteer-
de op zijn tochten door Peru twintig 
muziekstukken die hij op pleinen 
en feesten hoorde. Muziek om op te 
dansen, luisterliedjes met gitaar en 
uitbundige feestmuziek, die op La-
tijns-Amerikaanse trommels, gitaren 
en oude instrumenten uit de barok 
wordt gespeeld. 
Música Temprana is hét ensemble 
voor Latijns-Amerikaanse en Spaanse 
barokmuziek. Het ensemble brengt 
deze muziek in een bruisend en 
vrolijk programma. Het repertoire 
én de instrumenten weerspiegelen 
de enorme culturele diversiteit van 
latijns-Amerika. Zo vinden we er Cre-
oolse, Indiaanse en Afrikaanse en ook 
verschillende Europese invloeden in 
terug.

Bijzondere documenten
Bisschop Compañon liet ook aquarel-
len maken van taferelen die hij zag op 
straat en op het land, en van de plan-
ten en dieren. Zij waren bedoeld om 
koning Carlos III te informeren over 
het dagelijkse leven. Deze bijzondere 
documenten zijn samengebracht in 
de zogenaamde “Codex Trujillo van 
Peru”. Tijdens het concert worden de 

aquarellen op een groot scherm ge-
projecteerd. De muziekstukken zijn
Bailes (muziek om op te dansen), To-
nadas (eenstemmige liederen met gi-
taarbegeleiding) en Cachuas (muziek
voor de vaak uitbundige feesten). Het
is bijna niet te geloven dat deze mu-
ziek al twee eeuwen oud is, zo fris en
‘nieuw’ als deze klinkt. 

Het repertoire
Het levert een bruisend en vrolijk 
stemmend programma op met steeds
wisselende ritmes en levendige zang.
Het repertoire is vooral afkomstig uit
de archieven, kathedralen en Jezuïe-
tenmissies van Latijns-Amerika, waar
het ensemble vaak speurt naar verge-
ten composities. Sinds 2001 timmert
oprichter en muzikaal leider Adrián 
Rodríguez van der Spoel stevig aan de
weg met een wisselende groep musici
die zowel klassiek geschoold zijn én 
sterk geworteld in de Latijns-Ameri-
kaanse traditie. Hij maakte een in-
tensieve studie van de Codex Trujillo
van Peru. In 2013 bracht hij een cd 
uit met alle twintig muziekstukken.
Bezoek hun website: www.musica-
temprana.com 
Bezetting: Adrián Rodríguez Van der
Spoel, Argentinië,  leider, zang, gi-
taar, percussie, Luciana Cueto, Brazi-
lië,  (zang), Mónica Waisman (viool),
Joshua Cheatham (violone), Sarah 
Ridyharp (harp), Gabriel Aguilera
Valdebenito, Chili, (zang, gitaar, cha-
rango, percussie, kena). Álvaro Pinto
(zang, gitaar, percussie, kena). 
Vrijdag 17, Kulturhus, aanvang 20.00
uur.  Kaarten à € 20.- zijn te bestellen
via www.kunstkringruurlo.nl. Aan 
de kassa kosten zij  € 22,50.

Latijns-Amerikaanse en Spaanse barokmuziek 

Música Temprana uit Peru 
in Kulturhus Ruurlo
Ruurlo - Met Musica Temprana 
beleeft u op 17 oktober een avond 
om nooit te vergeten in het Kul-
turhus in Ruurlo. . Met alle acht 
leden van het ensemble brengen 
zij het programma: ‘Bailes, Tona-
das & Cachuas’. Muziek om op te 
dansen, te zingen en te feesten.

De aanvang van de dienst is om 10.30 
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Kerkdienst Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Hengelo - Mevrouw Netty Hengeveld uit Eibergen is zondag 19 oktober 
voorganger in de kerkdienst van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Hengelo.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl
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CNC-DRAAIER | VIO1316964
AALTEN – FULLTIME

OMSCHRIJVING
De verspanende afdeling van onze opdrachtgever beschikt over di-
verse CNC gestuurde draai- en freesbanken. Je werkt uitsluitend met 
RVS. Je gaat je bezig houden met het zelfstandig programmeren van 
de machines vanaf tekening, het produceren van complexe produc-
ten veelal enkelstuks uit RVS (diameter 500 - 1100), het controleren 
en vrijgeven van geproduceerde onderdelen en kwaliteitscontroles 
en het maken van juiste gereedschapkeuzes voor de verschillende 
materiaalsoorten. De werkzaamheden kunnen plaatsvinden in zowel 
dagdienst als in een 2-ploegendienst. Vanwege korte doorlooptijden 
dien je flexibele, stressbestendig en accuraat te zijn.

FUNCTIE CRITERIA
- MBO werk- en denkniveau (verkregen door opleiding of ervaring);
- zelfstandig programmeren en omstellen van complexe producten;
- aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie;
- kennis van Fagor besturing;
- kennis van bewerkingscentra met Heidenhainbesturing is een pre.

ASSISTENT MEEWERKEND VOORMAN | 
VIO1309307
RUURLO – FULLTIME

OMSCHRIJVING
Als meewerkend voorman verdeel je de werkzaamheden over de 
afdeling en draag je zorg voor een goede afwikkeling van de orders 
zowel kwalitatief als kwantitatief. Je stuurt 6 operators aan en be-
waakt de kwaliteit. Je stuurt actief op verbetering van de dagelijkse 
output, het behalen en verbeteren van de kwaliteit van de productie 
en het reduceren van omsteltijden en uitval van machines. Daarnaast 
werk je dagelijks mee in de productie als machinesteller / operator 
van persen en speciaalmachines. Je lost zelfstandig storingen op en 
draait productie waar de tijd dat toelaat.

FUNCTIE CRITERIA
- Technisch opleiding MBO niveau 4;
- Goede leidinggevende capaciteiten;
- Computervaardig;
- Je hebt kennis van stempels en ervaring met het in en omstellen 
van persen.

PRODUCTMANAGER | VCP1321550
WINTERSWIJK – FULLTIME

OMSCHRIJVING
Als Productmanager machines krijg je de verantwoording over een 
aantal productlijnen. Vanuit deze zelfstandige binnendienstfunctie 
ondersteun en stimuleer je de verkoop buitendienst en initieer je 
commerciële acties. Je hebt frequent contact met klanten en leve-
ranciers over offertes, lopende orders en nieuwe ontwikkelingen.

FUNCTIE CRITERIA
- Minimaal HBO opleiding of MBO met relevante werkervaring;
- Commercieel en innovatief;
- Aantoonbare interesse in werktuigbouw of productietechniek.

LASSER/ HECHTER | VIO1321535
LICHTENVOORDE – FULLTIME

OMSCHRIJVING
Je werkzaamheden uit het TIG hechten/ lassen van RVS deksels en 
romp tot een silo binnentank van dunwandig (1,25mm tot 4mm) 
RVS, gevolgd door het machinaal aflassen van de binnentank, 
het uitvoeren van routinematige handelingen volgens vastgestelde 
procedures. het zelfstandig afwerken van productieorders, het con-
troleren van processen om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren 
en om de productiviteit te verhogen, het controleren van de aange-
leverde kwaliteit.

FUNCTIE CRITERIA
- LBO werk- en denkniveau;
- Basis lasdiploma, TIG lassen niveau 1 en 2;
- VCA certificaat;
- Ervaring met plasmalassen (is een pre).

MEEWERKEND VOORMAN | VVN1319622
40 UREN – FULLTIME

OMSCHRIJVING
Je bewaakt de voortgang van de werkzaamheden op de afdeling. Je 
zorgt voor een optimaal verloop van de werkzaamheden om geza-
menlijk tot het beste afdelingsresultaat te komen en het optimale uit 
de afdeling en de medewerkers te halen. De werkzaamheden bestaan 
uit het verdelen van het werk, controle op urenmelding, VOCA/NACA 
en kwaliteit. De meewerkend voorman is verantwoordelijk voor het 
leidinggeven, medewerkers instrueren/stimuleren, opleiden en be-
geleiden en het voeren van functionering- en ontwikkelgesprekken. 

FUNCTIE CRITERIA
- Beschikt over MBO werk- en denkniveau en heeft een technische 

achtergrond;
- Is bereid tot het volgen van functiegerichte opleidingen;
- Ervaring met lassen/slijpen/programmeren;
- Kennis van en ervaring met het ERP systeem (ISAH);
- Kunnen leidinggeven, coachen, motiveren.

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends is gespecialiseerd in het 

tuinen. Ter uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar:

Gediplomeerd hovenier (tuinonderhoud)

Heb jij:

Dan bieden wij jou:

Gebr. Arends BV

www.gebr-arends.nl

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends

Wij zijn in Hengelo op zoek naar een

Werkzaamheden:

Op maandag en vrijdag (12- 16 uur p.w.) zowel

de financiële als overige administratieve

werkzaamheden verzorgen.

Functie eisen:

 zelfstandig kunnen werken

ervaring met SnelStart is een pré

Bel of mail naar: 0575-462479

tolkamp@tolkampbv.nl

Fin. adm. medewerker (m/v)



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

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

Bronckhorst

Donderdag 16 oktober 2014
16:00 Repair Café Hengelo
18:00 De Feestfabriek op bezoek bij het VOC Vorden
20:15 The Butler: film in bibliotheek Hengelo Hengelo

Vrijdag 17 oktober 2014
10:00 Workshop ‘De Onbekende Kunstenaar’ Vorden
13:00 Expositie ‘Art & Fashion’ in Galerie  

De Burgerij Vorden

Zaterdag 18 oktober 2014
11:00 Gelderse Museumdag bij Museum  

Smedekinck Zelhem
11:00 Gelderse museumdag-verkoopdag Kranenburg
11:00 Gelderse Museumdag Museum 40-45 Hengelo
13:00 Expositie ‘Art & Fashion’ in Galerie  

De Burgerij Vorden

Zondag 19 oktober 2014
10:00 Open dag Tuinen van Landgoed  

de Wiersse Vorden
12:00 Koopzondag meubelzaken Vorden
13:00 Expositie ‘Art & Fashion’ in Galerie  

De Burgerij Vorden
16:00 Bokbiermiddag de Tol met Bogey &  

the Longhorn Wittebrink
16:30 Dorpskerk Vorden Zondagmiddag- 

concerten Vorden

Dinsdag 21 oktober 2014
20:00 Lezing Gezond Verstand Avond:  

Kracht van het Nu Bronkhorst

Uw kunstgebit verdient een erkend specialist

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

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Reparaties snel en vakkundig uitgevoerd
óók in het weekend

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Aalten zijn wij per direct 
op zoek naar een fulltime:

(JR) SERVICE MANAGER | VCP1322522
Als Service Manager neem je telefonische storingsmeldingen aan en 
tracht deze indien mogelijk op te lossen. Zo niet, dan wordt een af-
spraak gemaakt om de storing door een monteur te laten verhelpen. 
Je hebt overleg met leveranciers over optredende technische pro-
blemen en storingen. Je bent verantwoordelijk voor de planning van 
monteurs voor service, reparatie en plaatsingsopdrachten. Je onder-
steunt monteurs bij de analyse en oplossing van moeilijke technische 
problemen en neemt telefonische bestellingen voor onderdelen aan 
en verwerkt deze in de inkoop. Je bent mede verantwoordelijk voor 
het functioneren van de afdeling dus ook voor de coördinatie van 
de dagelijkse werkzaamheden alsmede de bewaking van tijd inzet 
en kosten.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een MBO opleiding richting 
Techniek.  Je hebt al enige ervaring met betrekking tot de analayse en 
oplossing van technische problemen aan machines
(het betreft o.a. machines voor plaatbewerking) Je hebt bij voorkeur 
al ervaring met het inplannen van monteurs. Het betreft een structu-
rele functie bij een mooi Achterhoeks bedrijf.

De Werving en Selectie procedure van deze vacature is uitbesteed 
aan Euro Planit  Personeelsdienten. Wilt u reageren? Dan verzoe-
ken wij u een korte motivatie met  uitgebreid curriculum vitae te 
sturen naar c.tepas@europlanit.nl. Nadere informatie kan worden 
ingewonnen bij  mevrouw C. te Pas, te bereiken onder telefoon-

nummer: 0575 - 555518

COVIKSEWEG 12 A, 7221 CM STEENDEREN

Vraagprijs: € 329.000.-- k.k.            

Karakteristieke (woon) Boerderij, landelijk gelegen,

met garage / houten schuur van 50 m² en weiland.          

Perceel: 9.600 m² Inhoud woning: ca. 1.000 m³ 

Bouwjaar: 1714 Object: gemeentelijk monument

 

Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG Vierakker   
 Tel. 0575-441331  mobiel: 06-22684706
www.lomanvastgoed.nl  of  www.jaap.nl 

TE KOOP:

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Junior bedrijfsleider M/V

Ben je op zoek naar een veelzijdige functie en heb 
je de ambitie om door te groeien naar de functie van 
bedrijfsleider? 

Functieomschrijving
Je bent de spil tussen de werkvloer en kantoor. Je bent 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, waarbij 
je zelf ook fulltime meewerkt. De werkzaamheden bestaan 
uit het bestellen van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en 
benodigdheden voor de fabriek. Je zorgt voor het transport 
van het eindproduct, je hebt klantcontact over orders en je 
informeert de klant tijdig bij afwijkende levertijden. Je denkt 
mee over marketing, je bent kritisch op wat je inkoopt, daar-
naast bepaal je zelf de marges. Je controleert, beheert en 
voert productie gerelateerde administratieve handelingen uit 
waaronder voorraadbeheer en in- en uitgaande goederen. Je 
weet prioriteiten te stellen en je toont initiatief. Het betreft een 
veelzijdige functie met een grote mate van zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid, er is ruimte om mee te denken over 
de bedrijfsvoering en je dient beslissingen te nemen naar 
eigen inzicht. Op termijn zijn er mogelijkheden om door te 
groeien naar de functie van bedrijfsleider, waarbij je kansen 
ziet en creeert in de internationale markt en je uitdagingen 
aangaat op commercieel gebied. Je doet acquisitie en je 
bepaalt het marketingbeleid. Je geeft leiding aan de produc-
tie en het kantoor, in totaal een team van 7 medewerkers.

Oproepkracht M/V

Ben jij op oproepbasis beschikbaar voor diverse 
soorten werk?

Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Lochem/Zutphen 
zijn wij met regelmaat op zoek naar oproepkrachten. De 
werkzaamheden kunnen heel divers van aard zijn. Zoals 
magazijnwerk, productiewerk, horecawerkzaamheden, 
schoonmaakwerk etc. De uren variëren van 8 uur per week 
tot 40 uren per week.

Monteur

Heb jij een afgeronde technische MBO opleiding 
en ervaring met het onderhoud aan technische 
installaties?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verrichten 
van elektrotechnisch of werktuigbouwkundig onderhoud aan 
treinen. Bovendien voer je inspecties uit en verhelp je sto-
ringen en defecten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van eindcontroles op het onderhoud en het 
beproeven van de treininstallaties alsmede het technisch 
vrijgeven van de treinen voor inzet op de treindienst. Kortom, 
dat betekent dat je zelfstandig kan werken en kennis hebt 
van zaken op het gebied van onderhoud van technische 
installaties.

Junior autoverkoper M/V

Ben jij de startende verkoper met affiniteit met de auto-
branche en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Functieomschrijving
In deze functie word je professioneel begeleid en getraind 
om een volwaardig automobielverkoper te worden. Je bent 
verantwoordelijk voor het behalen van de commerciële doel-
stellingen door het verkopen van nieuwe en/ of gebruikte 
personenauto’s aan particuliere en zakelijke klanten. Het 
aangaan en onderhouden van relaties met klanten is een 
van je kerntaken. Klanttevredenheid en kwaliteit is de grond-
slag voor verdere groei van de klantenkring.

Assemblagemedewerker elektronica 

Ben jij een ervaren assemblagemedewerker en heb je 
ruime ervaring in de elektronica?

Werkzaamheden
In de functie van Assemblagemedewer-
ker Elektronica is het belangrijk dat je 
tekening / werkinstructies kunt lezen en 
de elektrische onderdelen kunt monte-
ren aan de hand van deze tekeningen. 
Het is tevens belangrijk dat je ervaring 
hebt met het voormonteren en aftesten 
van elektronische apparatuur. Je bent 
bovendien verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van controle werkzaamheden 
en het administratief vastleggen van 
de productieorder. Je zorgt dat er vol-
doende voorraad is in de productielijn 
zodat de productie niet stagneert. Het 
betreft een functie in dagdienst vanaf 
ca. begin november 2014.



C1000-Grotenhuys wordt 
Albert Heijn-Grotenhuys.

Vanaf woensdag 12 november kan iedereen in Vorden en omgeving boodschappen doen bij een 
Albert Heijn in hun eigen buurt. De supermarkt wordt geopend door Wilbert en Yvonne Grotenhuys 
die nu nog de C1000 hebben. Op dit moment wordt hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen voor 
de opening. De medewerkers hebben al hun nieuwe bedrijfskleding gepast. Zo zien ze er straks uit!
Van links naar rechts: Joke van der Logt (kassa), Twan Eggink (brood, vleeswaren en kaas), Tom Rodijk (Assistent Supermarktmanager), Yvette Meerbeek (kassa), 

Robelien Noppen (servicebalie), Henrieke Klein Bluemink (brood, vleeswaren en kaas) en Sonny Jolink (kruidenierswaren).

Advertorial

Woensdag 12 november om 11.00 uur gaat de Albert Heijn op feestelijke 
wijze open. Wilbert & Yvonne Grotenhuys en hun medewerkers nodigen 
iedereen van harte uit om bij de opening aanwezig te zijn.

“Onze winkel hoort bij Vorden en omliggende dorpen.”
Woensdag 29 oktober om 13.00 uur sluiten Wilbert en Yvonne 
Grotenhuys hun C1000 omdat de C1000-formule ophoudt te 
bestaan. Zij gaan, in hetzelfde pand en met dezelfde medewerkers, 
verder met een eigen Albert Heijn. De winkel wordt grondig 
verbouwd tot een moderne en ruim opgezette Albert Heijn die 
woensdag 12 november om 11.00 uur opent. “Klanten kunnen 
straks bij ons op prettige wijze boodschappen doen. Er is grote 
keuze in producten en in prijs. We krijgen ruim opgezette 
afdelingen en brede winkelpaden. Ook komen er een speelplek en 
een koffiehoek waar klanten kunnen genieten van een gratis kopje 
koffie”, verklapt Yvonne Grotenhuys. Het echtpaar heeft al 22 jaar 
een supermarkt in Vorden. Hun winkel hoort gewoonweg bij het 
dorp en de omliggende plaatsen. En dat zal ook zo met hun nieuwe  
Albert Heijn zijn. Wilbert Grotenhuys: “Daarom willen wij graag  
de opening van onze winkel samen met de buurt vieren.”

“Straks bekende en nieuwe producten.”
De komende tijd lopen alle medewerkers 
stage in andere Albert Heijn-winkels. 
“Ik ga mij verdiepen in het uitgebreide 
assortiment vleeswaren van 
Albert Heijn”, vertelt medewerkster 
Lydia Weijers. “We krijgen allerlei 
nieuwe producten, maar er blijven  
ook bekende. Van bijvoorbeeld 
bakbloedworst, Doesburgse mosterd, 
balkenbrij en Achterhoeks roggebrood 
nemen we uiteraard geen afscheid.  
Die zijn straks gewoon in onze  
Albert Heijn verkrijgbaar.”

“Gemoedelijke sfeer ook in Albert Heijn.”
In de winkel van Grotenhuys doen veel 
inwoners van Vorden en omgeving de 
boodschappen. “De meeste klanten en 
medewerkers kennen elkaar,” zegt 
groenteman Bertus. “Dat zorgt voor een 
gezellige sfeer.” Ook in de Albert Heijn is 
Bertus bij groente en fruit te vinden en 
zal hij de klanten op de bekende wijze 
begroeten. De gemoedelijke sfeer blijft 
dus. De verandering zit ‘m in het 
assortiment: dat wordt groter. “En ik loop 
in blauwe bedrijfskleding”, lacht Bertus.


