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Deze week:

Vorden houdt het 
onnodig spannend 
tegen Brummen

Bazar Ark bracht 
1550 euro op

Warm onthaal 
bij de bakker

In Dorpscentrum:
Gratis lunch 
voor 55 plussers!

Basisschool 
De Vordering 
op wereldreis

Dinsdag 16 oktober 2012
74e jaargang no. 33

Lenie zat op dat tijdstip in het Lud-
gerusgebouw samen met het bestuur 
van de buurtbus aan de koffie. Het 
gezellig samenzijn werd een paar 
minuten onderbroken voor het ma-
ken van een foto van Lenie met op de 
achtergrond de buurtbus. Na 30 jaar 
moet Lenie noodgedwongen afscheid 
nemen als chauffeur van de buurt-
bus. Lenie daarover: ‘Normaal mag je 
tot je 75e jaar de bus besturen. Voor 
mij iets eerder want ik heb wat last 
van mijn rechteroog, vandaar’, zo 
zegt ze. Terugkijkend heeft ze enorm 
genoten van al die ritjes met de 
buurtbus. In al die jaren slechts één 
keer een piepklein ongeluk. Lenie: 
‘Ik reed toen door de Dorpsstraat in 
Warnsveld en ter hoogte van de win-
kel van Jan Pieterse reed ik de spiegel 
eraf van de daar geparkeerde auto 

van Jan. Ik heb hem toen gebeld en 
gezegd dat ik de spiegel van zijn auto 
had afgereden. Weet je wat Jan zei? 
‘Eindelijk eens iemand die mij vertelt 
dat de spiegel van de auto eraf is‘!
Overigens is het toeval dat Lenie über-
haupt buschauffeur is geworden. Zegt 
ze: ‘Toen er in 1981 in de krant een 
artikel stond dat er in Vierakker en 
Wichmond een buurtbus ging rijden 
werd er een oproep gedaan om zich 
als chauffeur aan te melden. Ik zeg 
tegen mijn man Jan, dat is iets voor 
jou. ‘Helemaal niet, ik hou niet van 
autorijden en ik kan niet met geld 
omgaan, doe jij het maar’, zo grapte 
hij. Ik had ook gehoopt dat Jan zo zou 
reageren, maar ik wilde hem ‘de eer‘ 
gunnen. Ik vond autorijden namelijk 
heel fijn. Ik heb mij toen aangemeld 
bij Harry Grotenhuis. Er moest wel 
een proefritje gemaakt worden. Er 
ging toen iemand van de GTW mee 
(de vroegere busmaatschappij). Dat 

was op een rustige zaterdagmiddag, 
het stelde in feite niets voor’, zo zegt 
Lenie Lamers lachend.
Zij heeft het rijden in de buurtbus 
altijd als ‘geweldig‘ ervaren. Terwijl 
Lenie vertelt luistert het bestuur van 
de buurtbus Vierakker/ Wichmond 
instemmend mee. Tineke ten Dijk 
is ook al vanaf de oprichting bij het 
wel en wee van de buurtbus betrok-
ken. Samen met Jan Verwoerd, Harry 
Grotenhuis, Toon Nijenhuis, Anne 
Helmink en Gerrit Vruggink vorm-
den zij het ‘oprichting- comité‘. Ti-
neke: ‘Tot 1975 reed hier de normale 
‘grote bus’ van de GTW. Vanwege 
bezuinigingen werden Vierakker en 
Wichmond op gegeven moment ge-
meden. Gedurende zes jaar reed er 
hier geen bus. Toenmalig gemeente-
secretaris Wiersema van Warnsveld 
heeft zich ingezet voor een buurtbus 
die hier dus vanaf 1981 zijn ‘rondjes 
‘rijdt‘, zo zegt Tineke. De buurtbus is 
inmiddels niet meer weg te denken 
en voorziet in een grote behoefte. De 
bus rijdt dagelijks acht keer vanuit 
Wichmond en Vierakker naar Zut-
phen en vijf keer naar Vorden. De 
buurtbus sluit bijvoorbeeld prima 
aan op de bezoekuren van het zie-
kenhuis in Zutphen en op de vertrek-
tijden van de treinen. Ook maken 
veel scholieren van de bus gebruik. 
Het huidige bestuur bestaat uit: 
Jan Rietman voorzitter, Tineke ten 
Dijk secretaris, Paul Brummelman 
penningmeester, Derry Pellenberg 
coördinator en Jan Tijssen. Voorzit-
ter Jan Rietman: ‘We vervoeren op 
jaarbasis 9000 passagiers. Dat doen 
we met 25 chauffeurs (elke dag vier 
en die rijden dan 3 uur), waarvan 
zeven vrouwen. Dat lijkt niet veel, 
maar vergeleken met andere buurt-
bussen in de Achterhoek is het aan-
tal vrouwelijke chauffeurs wel veel. 
Buschauffeur zijn is dankbaar werk. 
Laatst zei een scholier in de bus tegen 
mij ‘als ik later groot ben, word ik 
ook buschauffeur’. Prachtig toch’, zo 
zegt Jan Rietman. De buschauffeurs 
doen hun werk op vrijwillige basis. 
De beloning: Elk jaar met de kerst 
een rollade en één keer per jaar een 
feestelijke bijeenkomst!

Na 30 jaar trouwe dienst Vierakker/Wichmond
Lenie Lamers stopt als chauffeur buurtbus

Vierakker - Het is donderdagmiddag 11 oktober, tien minuten voor 
drie. Chauffeur Cissy de Bruin rijdt de buurtbus met uiterste nauwkeu-
righeid het pad op naast het Ludgerusgebouw in Vierakker. Heel even 
een tiental meters afwijken van de route Wichmond/Vierakker naar 
Warnsveld en Zutphen. Niet om bij het gebouw een extra passagier mee 
te nemen maar om te stoppen als eerbetoon aan Lenie Lamers.

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

 www.facebook.com/contactachterhoek

 www.youtube.com/weekbladcontact

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

Mailen mag natuurlijk ook: webreporter@contact.nl

   deSlag 
        omGrollewelkom in 1627

Kom dit weekend 
naar Groenlo voor

en ontdek bij 
Weevers Grafimedia 
hoe in het verleden 

gedrukt werd!
(Zie artikel elders)

Laat nu uw auto winterklaar maken en maak eventueel gebruik van ons 
gratis vervangend vervoer!

Volledig reconditioneren van uw auto, zowel in- en exterieur:

Deze winter van € 149,- voor slechts € 109,-
(handmatig wassen, velgen reinigen, lak polijsten, interieur & bekleding reinigen en wax aanbrengen)

Wist u dat wij voor slechts € 15,- uw auto handmatig wassen, 
velgen reinigen, vloeibare wax aanbrengen en drogen?

Klaar terwijl u wacht en de koffie staat klaar!

www.carcleaning-zutphen.nl Vordenseweg 23
info@carcleaning-zutphen.nl Tel. 0575 - 55 13 22

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Bolchrysant

€ 4.99

Tegen inlevering
van deze

advertentie

2e bolchrysant
1/2 van de prijs



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Dorpskerk Vorden
Zondag 21 oktober 10.00 uur, ds. A. Sies-Koning, Neede.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 oktober, 10.00 uur, ds. D.C. Firet, Alkmaar.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 21 oktober 10.00 uur, dhr. J. Dijkman, Vorden.

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 oktober 9.30 uur, Eucharistieviering, J. v.d. Meer, 
m.m.v. Interparochieel koor Etten.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 oktober Geen viering.
Zondag 21 oktober 9.30 uur, Eucharistieviering - Kinderneven-
dienst, ’t Klooster, m.m.v. gastkoor.

Tandarts
20 - 21 oktober J.H.H. de Lange, Lochem (0573) 25 43 57.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op 
de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via de 
website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 
02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet 
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed eisende 
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen 
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 

voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 
Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur, 
zo 17.00 - 18.00 uur.

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Alleen op afspraak.

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

�

HEATHER MYLES Zo. 4 
nov. 14.30 uur. entree: € 16,-
0544-371236/373701.sto-
nevalley@hetnet.nl

�

Te huur, plaats in caravan-
stalling in Doetinchem com-
pleet dichte schuur, bellen
06-21805548

�

P.K.V. Vorden. Opgave
Kind en Dier Bronckhorster-
kleindierenshow voor 22 ok-
tober a.s. bij F. van Olst. Tel. 
06-19659036 of e-mail:
fabiovanolst@hotmail.com

�

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 22 oktober.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Perssinaasappelen zoet en vol sap
 2 kilo 2.99
De lekkerste mandarijnen 15 voor 2.99
Zuurkool uit ‘t vat 500 gram 0.89
Bij aankoop van 2 zakken gesneden groenten

3e zak GRATIS
Keuze uit een huisgemaakte stamppot
+ vleesgarnituur p.p. 5.95

Gevraagd: Postzegels,
postzegelverzamelingen, an-
sichtkaarten, e.d. door post-
zegelvereniging Lochem, 
Borculo, e.o. Gaarne uw 
reactie: 0575-556684, 0545-
273111, 0545-273908.

�

Vlaai van de week

Appelkruimelvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag
4 broden voor € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Week-aanbieding

Humpkeskoek
pakje 6 st. € 2,00
Mueslibollen 6 stuks

+ 2 GRATIS
Aanbiedingen geldig van di. 16 t/m za. 27 oktober

TE HUUR: Gemeubileerde
woonruimte. Buitengebied 
Ruurlo. Geen huisdieren. 
TEL: 0612308884.

�

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

�

Dagmenu’s 17 t/m 23 oktober
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 17 oktober
Bosuiensoep / Wiener Zwiebelrostbraten, gefrituurde uien, 
aardappelen en groente.

Donderdag 18 oktober
Andijviestamppot met spekjes, ribbetjes en jus, zuurgarnituur / 
bavaroise met slagroom.

Vrijdag 19 oktober
Courgettesoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en 
groente.

Zaterdag 20 oktober (alleen afhalen / bezorgen)
Cordon bleu met aardappelen en rauwkostsalade / IJs met 
slagroom.

Maandag 22 oktober
Uiensoep met kaascrouton / Gehaktbal uit eigen keuken, 
gekookte aardappelen en groente.

Dinsdag 23 oktober
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

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

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

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

�



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

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

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

www.marionpolman.nl voor een geheel 
verzorgde 

persoonlijke
uitvaart

ongeacht waar u 
verzekerd bent

“als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

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

 T 06-55916250dag en nacht

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

 

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

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

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

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

In onze gedachten was je
In onze gedachten ben je
In onze gedachten zul je altijd blijven

Intens verdrietig, maar tevens vervuld met mooie 
herinneringen, hebben wij, veel te vroeg, afscheid 
moeten nemen van onze broer, zwager en oom

Henk Knoef
Echtgenoot van Hannie Tabor

* Hengelo (G), † Olst,
3 oktober 1957 8 oktober 2012

Netti en Karel Cornegoor-Knoef
Jan en Ria Knoef-Lievestro
Ton en Marja † Knoef-Wunderink
Gerrit en Bea Knoef-Oortgiese
Wilma en Hilbert Nab-Knoef

Neven en nichten

Schuurverkoop
op niveau

Elke zaterdag
t/m 17 november
11.00-16.00 uur

Servieskast
&

Uw-servies
Whemerweg 20, Almen

Jullie die ik liefheb verlaat ik,
om degene die ik liefhad te ontmoeten.

Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, 
delen wij u mee dat van ons is heengegaan, in de 
leeftijd van 88 jaar, onze vader, opa en overgroot-
vader

Jacobus Christianus van Langen
- Jaap -

sinds 4 maart 1983 weduwnaar van Agnes Lagerweij

* Baak † Vorden
26 maart 1924 9 oktober 2012

Johanna †

Johanna † en Siege
Henk en Annie
Bert en Marian
Marga en Berrie
Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
B. van Langen
Hoetinkhof 145
7251 WJ Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
zaterdag 13 oktober te Kranenburg.

Monuta Vorden. 
We zijn 24 uur per 
dag bereikbaar op 
0575 - 55 27 49. 
Ook als u niet bij 
ons verzekerd bent. 
U kunt ons bezoeken 
aan Het Jebbink 4a 
te Vorden of op 
www.monuta.nl. 

Warm, 
informeel en 
laagdrempelig.
Wij geven u alle 
ruimte om uw 
eigen wensen te 
bespreken. Wij 
denken graag 
met u mee.

VORDENSE 
STOET

NU VOOR

€ 2.05

WITTE
PUNTJES

6 VOOR

€ 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 16 t/m zaterdag 20 oktober

APPEL 
KRUIMEL 

VLAAI
 KLEIN

€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25

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



Nacht van de Nacht in Vorden
Mag het licht uit?

Ervaar hoe mooi duisternis is en kom naar de Nacht van de Nacht op zaterdag 27 oktober a.s. 

en wie weet speur jij straks naar uilen en vleermuizen of bekijk je de sterrenhemel door een 

telescoop.

Locatie: Grasveld voor de ingang van de NH-kerk in Vorden van 19.00 uur tot 21.30 uur

Gratis lampionnen af te halen bij BRUNA in Vorden vanaf 22 oktober.

5e editie

Programma:

voorbeelden te zien zijn

Dit programma is bedoeld voor jong en oud!
Dus: Kom naar de Nacht van de Nacht, beleef de duisternis en vergeet niet

Mede mogelijk gemaakt door:

Georganiseerd door:

WIJNHANDEL

Woensdag 17 Oktober - 17:00 uur tot 19:00 uur

FEESTELIJKE OPENING
KOM KENNIS MAKEN !

WIJ VOEREN WIJNEN VAN TOP PRODUCENTEN UIT O.A:

ACHTERHOEK – BORDEAUX - BOURGOGNE - CHAMPAGNE - LOIRE - RHONE

TOT EN MET 31 OKTOBER EXTRA KENNISMAKINGS VOORDEEL OP AL ONZE WIJNEN !

BETAALBARE KWALITEITS WIJNEN – LUXE RELATIE GESCHENKEN – LUDIEKE KADO’S - INSPIRERENDE PROEVERIJEN
www.bysmit.nl

Wijnhandel Smit – Burg. Galleestr. 12 – 7251 EB VORDEN – T 0575-845734 @ info@bysmit.nl
Wijnhandel Smit is een handelsnaam van Smit Wine & Beverages BV

Voor deelname aan medicijn onderzoek 
zijn wij op zoek naar mensen met COPD
Longarts M. Goosens uit het Gelre Ziekenhuis Zutphen start met een 
geneesmiddelenonderzoek, waarin het medicijn Onbrez met Seretide ver-
geleken wordt bij patiënten met een milde vorm van COPD.

U komt mogelijk in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek indien:

Voor deelname aan deze studie krijgt u een passende onkostenvergoeding 
en reiskostenvergoeding. 

Wilt u meer informatie?
Neemt u dan, geheel vrijblijvend,
contact op met:

Gelre ziekenhuizen Zutphen

Mail: research-longziekten@gelre.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!



“Een groot geschenk, dat onze stout-
ste verwachtingen overtreft. Trots 
zijn we op onze greenkeepers, shop- 
en horecapersoneel en de vele vrij-
willigers die dit voor elkaar kregen”, 
zegt Harry Vorenkamp, voorzitter 
van de Lochemse Golf & Countryclub 
‘De Graafschap’.

NATUURLIJK GRAAFSCHAPPEN
De afsluiting van het jubileumjaar 
2012 op 6 oktober, krijgt door deze 
allerbeste score een extra dimensie. 
Zo ook de slogan Natuurlijk Graaf-

schappen, het begrip dat alle onder-
delen van ‘De Lochemse’ samenvat,
maar dat vooral door de prachtige
natuur, de prachtige baan is ingege-
ven. In het jubileumjaar is een start
gemaakt met een totale verbeterings-
aanpak van ‘De Lochemse’. De eerste
plaats in de Nederlandse Golfbanen 
Top Tien, is het eerste bewijs van de-
ze kwaliteitsboost.

Het is de bedoeling dat de Lochemse
Golf- & Countryclub ‘De Graafschap’
de komende jaren van zich laat spre-
ken: de gastvrijheid van terras, res-
taurant en clubhuis, de beleving van
het spel door jong en oud, sportief en
recreatief, de kwaliteit van shop en 
academy, het verlengen van de num-
mer 1 status van de baan, de ontmoe-
tingsplaats voor ondernemers en spe-
ciale groepen. De voorbereiding op de
deelname van de komende Olympi-
sche Spelen, worden een begrip niet
alleen in de Achterhoek maar in het
hele land.

Golfclub ‘De Graafschap’ 
sluit jubileumjaar af als 
nummer 1 van Nederland
Lochem - De Golfvereniging Ne-
derland (GVN) heeft een overzicht 
van golfbanen samengesteld op 
basis van beoordelingen van hun 
leden. De laatste 12 maanden 
hebben deze leden na het invoe-
ren van hun scorekaart gegevens 
ingevuld over de kwaliteit van de 
baan waarop zij speelden. Van de 
117 beoordeelde banen eindigde 
‘De Lochemse’ bovenaan.

Data deze maand: De IJssel 
23 okt., De Zwaan 24 okt en
de Berkel 31 okt. Kijk voor
exacte tijden op de sites 
www.vrijeschooldezwaan.nl

Kom sfeerproeven op de 
Vrije School!
Zutphen - Tijdens een inloopochtend (v.a. 
9 uur) kunt u een kijkje nemen in alle 
klassen; op een kennismakingsmiddag 
krijgt u veel informatie over met name de 
kleuterklas en is er ook een rondleiding.

De Ouderenadviseur liet het niet allen 
bij plannen, maar ging aan de slag. 
Zo benaderde zij in eerste instantie 
onder meer de plaatselijke ouderen-
bonden, vrijwilligers (vanuit de kerk), 
buurtzorg en de BOS (Bezoek Oppas 
Service). Wilma: ‘Gewoon informeren 
hoe ze tegen de plannen aankeken. 
Wel, de reacties waren zeer positief. 
In overleg met het Dorpscentrum, 
gelijk een datum geprikt: maandag 5 
november van 11.00 tot 14.00 uur’. 

Een gratis lunch, wie betaalt dat ei-
genlijk? Wilma: ‘Goede vraag, samen 
met de Stichting Welzijn Vorden 
zijn we gelijk op zoek gegaan naar 
sponsors. Er zijn reeds toezeggingen 
gedaan en zoals het er momenteel 
naar uitziet gaat het lukken. Ook 
Boudewijn Kortboyer, beheerder van 
het Dorpscentrum en tevens de man 
die de lunch organisatorisch voor zijn 

rekening neemt, doet dat tegen een 
gereduceerde prijs’, zo zegt Wilma 
Berns.
Boudewijn: ‘De mensen die zich op-
geven kunnen een uitgebreide lunch 
verwachten met diverse soorten 
brood, soep, salades, kroket, koffie/
thee, jus d’orange kortom zoals een 
lunch behoort te zijn, met alles d’ er 
op en d’ er an ’, zo zegt hij. Wilma 
Berns: ‘We hebben inmiddels ook 
contact opgenomen met school ’t 
Beeckland en gevraagd om hulp. Ook 
daar enthousiaste reacties. Zoals het 
er thans naar uit ziet, zullen in het 
kader van ‘maatschappelijke stages’ 
maandag 5 november een aantal leer-
lingen komen helpen (tafels dekken, 
serveren, e.d.) Daar ben ik natuurlijk 
erg blij mee’, zo zegt Wilma. Het is 
trouwens absolute noodzaak dat de 
organisatie precies weet hoeveel per-
sonen men kan verwachten. 

Boudewijn Kortboyer: ‘We hebben 
een capaciteit van circa 150 tot uiter-
lijk 175 personen. Belangstellenden 
kunnen zich T/M WOENSDAG 31 OK-
TOBER OPGEVEN, door een briefje te 
deponeren in de bus van de Stichting 
Welzijn Vorden (aan de zijkant van 
het Dorpscentrum), de bus van het 
Dorpscentrum of een mailtje te stu-
ren naar: w.berns@sswb.nl
Onder vermelding van naam, adres 
en leeftijd. Let wel, direct opgeven 
want vol= vol ‘, aldus Boudewijn. De 
gratis lunch voor de doelgroep 55 
plussers heeft wel enige affiniteit met 
het ‘ Maatjesproject’ dat Wilma Berns 
vorig jaar heeft opgezet. 
Het doel daarvan is namelijk dat de 
deelnemers elkaar zoeken en vinden, 
om gezamenlijk contacten te hebben 
en om gezamenlijk iets te onderne-
men. Men komt op de eerste maan-
dag van de maand om 10.00 uur in 
het Dorpscentrum bijeen. Wilma: ‘De 
groep bestaat momenteel uit circa 15 
tot 20 personen. Ik ben daar zeer te-
vreden over en merk intussen dat de 
mensen al dingen met elkaar afspre-
ken of samen ergens naar toe gaan 
of bijvoorbeeld samen een wandeling 
maken. En daar gaat het om’, zo zegt 
ze.

‘Samen eten verbindt’

In Dorpscentrum: 
Gratis lunch voor 55 plussers!

Vorden - Een gratis lunch voor 55 plussers uit Vorden (inclusief de 
buurtschappen en Vierakker/Wichmond ), te mooi om waar te zijn ? 
Geen misplaatste grap of een ‘addertje onder het gras’, maar realiteit. 
Wilma Berns, Ouderenadviseur bij de Stichting Welzijn Vorden legt 
uit: ‘Ik liep al een poos met de gedachte rond om in het Dorpscentrum 
te Vorden inderdaad voor 55 plussers een lunch te organiseren. Om 
mensen op deze manier middels een lunch met elkaar in contact te 
brengen. Samen eten verbindt immers’, zo zegt Wilma enthousiast.

Boudewijn Kortboyer en Wilma Berns

Het thema van dit jaar was ‘Hallo 
wereld’ en dat was in elke klas goed 
te zien. Reisverhalen, oosterse gedich-
ten en zelfs hele wereldbollen zijn de 
afgelopen weken door de leerlingen 
gemaakt. Bij de kleuters stond het 
werelddeel Afrika centraal. Met stro 
en karton wisten zij zelfs een Afri-
kaans  dorp te maken. Ook op mu-
zikaal gebied hebben de leerlingen 

niet stilgezeten. Onder begeleiding
van Maartje Epema werden er liede-
ren uit alle werelddelen gezongen en
gespeeld. Groep 3 en 4 zongen een
mooi lied over een tante in Turkije en
groep 7 en 8 lieten in kanon een En-
gels lied horen. Na de gezellige avond
droomde iedereen van de mooie rei-
zen die ze de afgelopen weken samen
gemaakt hadden.

Basisschool De Vordering 
op wereldreis

Vorden  - Donderdag 15 oktober sloten de leerlingen en ouders van
basisschool ‘De Vordering’ gezamenlijk de Kinderboekenweek af.

Heb je ook weer eens zin om die oude 
tijd weer eens terug te beleven? En al 
die oude clips weer eens terug te ho-
ren en te zien? Dan ben je toe “aan 
een avondje “Disco Kings”! Op zater-
dag 20 oktober komen zij weer naar 

Vorden en zetten ze de Herberg op z’n
kop. Een heerlijk avondje swingen op
hits vanaf de jaren 60 tot nu. Om het
ultieme discogevoel te ervaren, geven
de “Disco Kings” leuke cadeautjes
weg. Tevens worden er tv opnames
gemaakt van blik op de weg. (één van
de Kings moest zondig kleven met 
zijn auto.) De Disco Kings is opgericht
door de Dj’s Christo Meijer (Ruurlo) 
en Michel Besselink (Vorden). Beiden
bekend van City Lido, de Woage, de
Zwaan en de Radstake. Kaartjes in de
voorverkoop bij de Herberg en aan de
zaal. Wil je meer weten, kijk dan op 
www.discokings.nl

De Disco Kings komen er 
weer aan!
Vorden - Zaterdag 20 oktober ko-
men de “Disco Kings” weer naar 
Vorden bij de Herberg. 2 Jaar gele-
den waren zij er ook, samen met 
hun meer dan 7000 videoclips uit 
de 70’s 80’s 90’s en Zero’s. Ook 
dit keer zullen ze alles uit de kast 
halen om er weer een geslaagde 
avond van te maken.

Wichmond - Het heeft zeven wedstrij-
den geduurd, maar dan eindelijk zijn 
de volle 3 punten gepakt in een wed-
strijd. Tegelijkertijd is de rode lan-
taarn overgedaan aan de tegenstan-
der van vandaag, Rijnland. Het begin 
van de wedstrijd was direct voor So-
ciï. Bouke van Dijk jaagde een terug-
speelbal op de keeper goed af en dat 
leverde balbezit op. De kans die Gert-
Jan Loman daarna aan Van Dijk bood 
werd maar net uit het doel gewerkt 
door de keeper van de gastheren. So-
ciï was dus goed uit de startblokken 
en voetbalde lekker ver van het eigen 
doel af, dit zorgde ervoor dat Rijnland 
niet gevaarlijk kon worden. Sociï was 
daarentegen continu dreigend, in de 
12e minuut werd dit uitbetaald. Lo-
man stuurde Dubaern Besseling met 
een goede steekpass weg op links, die 
nam de bal goed aan en schoot met 
links goed binnen in de korte hoek; 
0-1. In het vervolg van de eerste helft 
kreeg Sociï nog enkele kansen. De ver-
dediging van Rijnland communiceer-
de niet goed met elkaar en een kluts-
bal kon net niet goed geraakt worden 
door Besseling. Even later was het Van 

Dijk die nog op de paal schoot, een 
kopbal van Besseling werd ternauwer-
nood gekeerd door de keeper. Aan de 
andere kant werd Rijnland sporadisch 
gevaarlijk. Enkel een klutsbal deed de 
Wichmondse adem even stokken. Na 
de rust leek Sociï vergeten te zijn wat 
het daarvoor deed. Het voetbal was er 
namelijk uit, Rijnland trachtte hier 
gretig gebruik van te maken. Het zat 
hen echter niet mee, en Sociï eindelijk 
een keer wel. Een kopbal ging rake-
lings naast, de volgende werd goed 
gestopt door keeper Henry Vreeman. 
Ook bij enkele schoten was Vreeman 
goed op zijn hoede. Na een minuut of 
20 in de tweede helft zwakte de storm 
van Rijnland even af en Sociï maakte 
hiervan vrijwel direct gebruik. Tim 
Groot Roessink kwam op rechts in 
balbezit en ging de zestien binnen. 
Daar voerde hij een weergaloze sla-
lom à la Alberto Tomba uit en ronde 
keurig af met een stiftje over de kee-
per; 0-2. Bij deze stand begon Rijnland 
steeds meer de lange bal te hanteren 
en werd het gehaast. Daardoor cre-
eerde het zich nog nauwelijks nog 
grote kansen. Één keer kon Vreeman 
een showduik laten zien en even later 
werd een geluksbal door hem net on-
der de lat weggehaald. Groot Roessink 
had ook nog zijn tweede treffer op 
zijn schoen, maar diens lob was net te 

kort om de keeper te verrassen. Aan 
het eind van de wedstrijd ontvlamde 
de wedstrijd nog wat door een rode 
kaart aan Rijnland-zijde, geboren uit 
frustratie. Toen de belaagde scheids-
rechter weer bij de les was konden 
de laatste 5 minuten rustig worden 
uitgevoetbald en zodoende werden 
de punten veilig gesteld. Door de 
overwinning is Sociï zogezegd van de 
laatste plaats af. Volgende week is er 
een inhaalprogramma, de week erop 
wacht de streekderby Sociï – Steende-
ren. Hopelijk wordt de lijn van van-
daag dan voortgezet!

Uitslagen zondag 14 oktober
SC Rijnland 1 – Sociï 1; 0-2
Sociï 2 (vrij)
Sociï 3 – Voorst 3; 8-1
SC Doesburg 4 – Sociï 4; 12-1
Sociï 5 – Vorden 5; 1-8
Sociï DA1 – FC Zutphen DA 1; 2-2

Programma zondag 21 oktober
Vorden 4 – Sociï 2
Sociï 5 – Steenderen 5
Programma zondag 28 oktober
Sociï 1 – Steenderen 1
Sociï 2 – Vorden 3
Steenderen 3 – Sociï 3
Sociï 4 – DVV 6
Pax 9 – Sociï 5
Ruurlo DA 1 – Sociï DA1

V o e t b a l  S o c i i
Sociï pakt eindelijk volle winst en 
pakt de aansluiting.



Joyce Hellendoorn is zangeres, kun-
stenaar en Certified Soul Voice® Prac-
titioner. Ze is auteur van het door 
haarzelf geïllustreerde boek met cd 
‘De Stem van de Godin, leven volgens 
de maancyclus’. Op de cd staan zelf-
geschreven en -uitgevoerde Godin-
nenliederen en visualisaties. Rondom 
het boek geeft zij onder de naam 
‘Voice Medicine’ stemworkshops en 
een jaartraining.

Irmgard Cottaar is percussionist, do-
cent, healer en levenskunstenaar. Zij 
geeft voetwassingen en -zalvingen, 
speelt op framedrums - solo, in een 
duo en in een trio - en geeft frame-
drum lessen, privé en in groepsver-
band. Citaat van Joyce: ‘Mijn boek en 
de bijbehorende muziek zijn ontstaan 
vanuit mijn eigen ervaringen met 
het herstellen van mijn verbinding 
met het vrouwelijke aspect: Moe-
der Aarde, het land waar ik woon, 

de maan, de zon en hun samenspel 
dat onze natuur met haar seizoenen 
vormt. Het gevoel van heelheid dat 
ik bij de oude matriarchale Godin 
of oermoeder ervaar, confronteert 
mij tevens met de versplinterdheid 
van het vrouw-zijn. Door de splinters 
weer aan elkaar te leggen, kan ik de 
heelheid weer voelen. Elke maan is 
gewijd aan een archetypische Godin, 
die staat voor een bepaald aspect 
van het vrouw-zijn. Het is een cyclus 

van groei, bloei, afbraak en weder-
geboorte. Bij elke maan heb ik mu-
ziek gemaakt, geïnspireerd door de 
desbetreffende Godin. Alle muziek is 
gevormd vanuit meerstemmige zang 
en wordt ritmisch ondersteund door 
de klanken van diverse framedrums, 
een van oorsprong oervrouwelijk in-
strument.’

Voor meer informatie en reserveren 
via www.tom-vorden.nl

In Theater Onder de Molen

Bijzondere productie 
‘De Stem van de Godin’
Vorden - Zaterdag 27 oktober 
opent Theater Onder de Molen 
aan de Lindeseweg 29 te Vorden 
haar poort voor Joyce Hellen-
doorn en Irmgard Cottaar. Go-
dinnenliederen, geschreven en 
gezongen door zangeres Joyce 
en op framedrum begeleid door 
Irmgard. Voluit heet het: ‘De 
Stem van de Godin, leven volgens 
de maancyclus’.

Joyce Hellendoorn en Irmgard Cottaar

‘Nacht van de Nacht‘ is een initia-
tief van provinciale Milieufederaties 
en de Stichting Natuur en Milieu. In 
Vorden is de organisatie in handen 
van de gemeente Bronckhorst, de 
VOV (Vordense Ondernemers Vereni-
ging) en Natuurmonumenten. Vanaf 
22 oktober kunnen bij de Bruna door 
scholieren van de basisscholen lampi-
onnen worden opgehaald. De ‘Nacht 
van de Nacht ‘ begint om 19.00 uur. 

Dan zal Arjan Verschuur een Nacht-
verhaal vertellen. Direct daarna be-
gint vanaf het grasveld de lampion-
nenoptocht. 

De route ziet er als volgt uit: Kerke-
pad- langs de Baaksebeek tot de Hors-
terkamp- Vordensebosweg- Zichtlaan
richting kasteel Vorden. Van daaruit
gaat de stoet via de oprit van het kas-
teel terug naar het dorp. Vervolgens
zal Willem Regtop van Natuurmonu-
menten wat vertellen over de dieren
die in de duisternis leven. Ook zal
hij voorbeelden laten zien. Medewer-
kers van Sterrenwacht Phoenix zul-
len over de sterrenhemel vertellen. 
Ook is er een optreden van een kin-
derkoor. Voor de kinderen , die deze
avond ook broodjes kunnen bakken,
is er een traktatie en een drankje.
‘Nacht van de Nacht’is tegen 21.30
uur ten einde.

‘Nacht van de Nacht’
Vorden - Zaterdag 27 oktober 
wordt er op het grasveld bij de 
Hervormde kerk de ‘Nacht van de 
Nacht’ gehouden. Dit evenement 
vraagt aandacht voor het behoud 
van de donkere nacht. Nederland 
is één van de meest verlichte 
plekken van Europa. Tijdens de 
‘Nacht van de Nacht‘ worden ge-
meentes en bedrijven opgeroe-
pen de lichten vaker te doven.

Het antwoord op die vraag is voor 
veel mensen een duidelijk nee! Toch 
zijn er ook miljoenen mensen in de 
wereld die wèl in engelen geloven. En 
dat ze ook in deze tijd nog aandacht 
krijgen blijkt uit de vele bezoekers die 
de expositie over engelen bezoeken in 
het ‘Museum voor Heiligenbeelden’. 
Levensgrote en kleine beelden, opge-
steld in vitrines of zwevend aan een 
engelenboom, engelen uit oude tijden 

en engelen ontworpen door moderne 
kunstenaars… het is een bijzondere 
collectie. De engelen worden gepresen-
teerd tussen de gebruikelijke collectie 
van vele honderden heiligenbeelden 
die gewoonlijk de kerk bevolken. Ex-
tra kinderactiviteit: het thema dit jaar 
is Engelen. Wij nodigen alle kinderen 
van harte uit een geluidskoker te ko-
men maken met daarop een prachtig 
zelfgeknutselde engel. De mooiste ko-

ker zal beloond worden met een ver-
rassing!!! Daarnaast zijn er mogelijkhe-
den om jezelf te verkleden als engeltje 
en kun je al onze Engelen in allerlei 
variaties bewonderen. Het museum 
hoopt jullie te mogen begroeten op  de 
Gelderse museumdag in het Heiligen-
beeldenmuseum te Kranenburg. Het 
Museum voor Heiligenbeelden is tot 
eind oktober elke dinsdag, donderdag 
en zondag open van 11.00 tot 17.00 
uur. Het klankbeeld ‘Het wonder van 
Antonius’ is een extra  mogelijkheid 
om kennis te maken met de boeiende 
wereld van de heiligen. Zie ook: 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Dwalen door een kerk vol engelen met kinderactiviteiten
Extra openstelling op de Museumdag, 
zaterdag 20 oktober

Kranenburg - Zijn er in deze tijd vol technische wonderen nog mensen 
die in engelen geloven? In die onstoffelijke wezens met vleugels, die 
in de hemel wonen? En die zich door het heelal verplaatsen met de 
snelheid van het licht?

HERFSTSTUK MAKEN
Woensdag 24 oktober is er een workshop herfststuk ma-
ken bij Ineke Jansen in Hengelo Gld. Tijd 14.00 uur tot 
16.00 uur. Er is keuze uit 2 stukken nl. een hoefijzer en 
een mandje van een ijzeren frame met fietsbanden. De 
voorbeelden hiervan staan op de website: 
www.vrouwenvannuvorden.nl

MIDDAGBIJEENKOMST
13 november op onze middagbijeenkomst horen we over 
het werk van slachtofferhulp. Een grote groep vrijwilli-
gers zet zich op allerlei terreinen in wanneer er iets ern-
stigs gebeurd is en probeert zo de getroffenen te helpen. 
Natuurlijk hopen we allemaal dat we hen niet nodig zul-
len hebben, maar het is goed om te horen wat voor een 
belangrijk werk zij doen. Aanvang 13.30 uur in het Dorp-
centrum.

Vrouwen van Nu afdeling Vorden
Vorden - Aktiviteiten.

Uiteindelijke winnaar van de proe-
verij werd `La Chapelle Syrah 2010` 
welke was ingezonden door de fir-
ma Heisterkamp. Uit de aanwezigen 
die deze wijn als hun favoriet aan 
hadden gewezen werd een naam ge-
trokken. Degene die als winnaar uit 

de bus kwam, was Dhr. Jansen van 
den Berg uit Vorden. Hij mag dit sei-
zoen genieten van een volledig ver-
zorgd wilddiner voor 2 personen bij 
Grand Bistro de Rotonde. Afgelopen 
zaterdag 13 oktober werd de prijs 
aan hem uitgereikt. (zie foto)

Prijswinnaar 
verkiezing 
“wildwijn 2012 
Grand Bistro de 
Rotonde” bekend!

Vorden - Maandag 8 oktober was het dan zover, Jurgen Meilink, 
restaurantmanager bij Grand Bistro de Rotonde nodigde eerder al 
via het Contact vaste gasten en wijnliefhebbers uit, om samen met 
hem een selectie van wijnen te keuren, waarvan er één verkozen zou 
gaan worden tot Grand Bistro de Rotonde wildwijn 2012. Het was 
een zeer geslaagde avond, waarbij een proeverij van wildhapjes niet 
ontbrak. Een ieder liet zich de wijnen goed smaken en op de achter-
grond zorgde de sfeerhaard voor nog meer ambiance.



In de eerste tien minuten was het al 
duidelijk dat het een open wedstrijd 
zou worden want bij de eerste de bes-
te aanval van Vorden moest de keeper 
van Brummen al handelend optreden 
en schoot Sam Abbink in de rebound 
in kansrijke positie op de lat. Nog 
geen minuut later kwam Brummen 
goed door en werd er van dichtbij 
keihard tegen de paal geschoten en 
vanuit de daarop volgende cornerbal 
kreeg Brummen wederom een goede 

kans, maar ver-
dween de bal 
gevaarlijk in 
het zijnet. 

Na ongeveer 20 
minuten werd 
een hoge diep-
tepass van Ste-

fan Eggink, die over de verdediging 
van Brummen viel, geheel verkeerd 
beoordeeld door de keeper van Brum-
men. Sam Abbink had de situatie wel 
goed ingeschat en kwam in kansrijke 
positie door de bal direct na de stuit 
mee te nemen, maar hij kon de aan-
stormende doelman onmogelijk ont-
wijken en werd volledig van de sok-
ken gelopen. Net op het moment dat 
scheidsrechter Eenink wilde fluiten 
voor een vrije trap werd de doorstui-
terende bal door de rechtsback van 
Brummen in eigen doel geschoten en 
was de stand 1-0 voor Vorden. 

Dezelfde ongelukkige speler van 
Brummen moest even later het veld 
verlaten doordat hij te veel last had 
van zijn rug na een botsing met spits 
Gijs van der Veen en aangezien ook 

de aanvoerder van Brummen al ge-
wisseld moest worden wegens een 
kwetsuur was het voor Brummen 
vanaf dat moment alleen nog maar 
tegenhouden. Vorden speelde con-
stant vooruit en verdedigde met 40 
meter in de rug de rest van de eerste 
helft tegen de middenlijn aan. Uit dit 
offensief kwamen prachtige kansen 
voort, maar zowel Daan Horstman, 
Rick Schroer als Dennis Wentink 
konden de stand niet naar een ver-
diende 2-0 brengen. 

Iedereen had verwacht dat met de 
1-0 stand de rust ook zou worden 
gehaald. Een pass op de rechtsbuiten 
leek door Dennis Wentink onschade-
lijk gemaakt te worden maar hij loste 
de situatie niet goed op. De rechts-
buiten ontfutselde hem de bal en gaf 
vanaf de achterlijn een keiharde lage 
voorzet. De glijdende Bart Stokman 
probeerde de bal nog van de doellijn 
te halen maar deze stuiterde net te-
gen de paal aan en daarna tegen het 

Vorden houdt het onnodig spannend tegen Brummen

Vorden - Het is in het voetbal onmogelijk om iedere kans te benutten, 
maar Vorden 1 maakte het afgelopen zondag wel heel erg bont om 
uit zeker vier opgelegde kansen en een tiental mogelijkheden slechts 
twee keer te scoren. De ploeg won met 2-1.

lichaam van dezelfde Bart Stokman 
en daardoor werd het door deze on-
gelukkige actie toch nog 1-1.
Vorden probeerde in de tweede helft 
direct weer het initiatief te nemen 
en met opportunistisch spel en vele 
uittrappen van keeper Verstege werd 
Brummen constant onder druk gezet. 
In balbezit was Vorden de veel betere 
ploeg en vanuit het middenveld wer-
den steeds weer de voorwaartsen aan 
het werk gezet. In de 25e minuut na 
rust werd het eindelijk 1-2 toen Rick 
Schroer aan de linkerkant prima door 
kwam en vanaf de achterlijn de bal 
terug trok. Terwijl de verdedigers van 
Brummen ‘ meeliepen’ met de actie, 
deed de prima debuterende 16-jarige 
spits Gijs van der Veen een stapje 
naar achteren en kwam hierdoor he-
lemaal vrij te staan en schoot de bal 
met buitenkant rechts prima binnen. 
Daarna had Vorden de wedstrijd op 
slot moeten gooien want uit mooie 
combinaties samen met spits Gijs 
van der Veen, snelle aanvallen aan 
de rechterkant met Daan Horstman 
en Bart Stokman en mooie individu-
ele acties van Rick Schroer werden de 
mooiste kansen gecreëerd, maar zelfs 
een bal voor open goal werd vanaf 
5 meter gemist. Daardoor bleef het 
slechts 2-1 en deed de ploeg van trai-
ner Michel Feukkink zich zelf eigen-
lijk tekort. Maar na het fluitsignaal 
van scheidsrechter Eenink en door de 
blijdschap rondom de 16-jarige ‘man 
of the match’ Gijs van der Veen, over-
heerste toch de tevredenheid over 
deze verdiende vierde winstpartij na 
7 wedstrijden. Op 28 oktober wacht 
de enige echte derby tegen Pax uit 
Hengelo, maar daarover zult u de ko-
mende weken vast nog meer te horen 
en te lezen krijgen.

Vorden B1 begint uitstekend aan 
de competitie
Afgelopen zaterdag heeft Vorden B1 
alweer haar vierde overwinning in 
vijf wedstrijden behaald en ditmaal 
werd Reunie B1 met 4-1 verslagen. 
Trainer Wilbert Grotenhuis heeft 
na het kampioenschap van afgelo-
pen seizoen een bijna geheel nieuw 
elftal onder zijn hoede en helemaal 
gezien het feit dat er ook nog eens 

drie B-spelers vervroegd zijn overge-
gaan naar de A1 (Gijs van der Veen,
Bas Kortstee en Jordi Houwen). Maar
het team doet het uitstekend en be-
kroonde de prima competitiestart af-
gelopen zaterdag met een verdiende 
zege op de tegenstander uit Borculo.
Jammer genoeg kwam 5 minuten
voor tijd linksbuiten Sverre Beijne
ongelukkig in botsing en hield hij er
een zodanige pijn in de rug aan over,
dat hij met de ambulance is vervoerd
naar het ziekenhuis. Gelukkig laat 
het zich aanzien dat hij geen ernstige
kwetsuur heeft overgehouden, maar
hij zal toch even uit de roulatie zijn.
Volgende week dinsdag zal Vorden
B1 de laatste 40 minuten in moeten
halen tegen DEC’10 en een 0-2 achter-
stand goed moeten, maar wellicht is
dit team tot een stunt in staat.

Uitslagen 13 en 14 oktober
Vorden A1-FC Trias A1 2-2, Halle
A1-Vorden A2 7-5, Vorden B1-Reu-
nie B1D 4-1, Zelos B2-Vorden B2
12-0, Vorden C1-DZC ‘68 C2 5-2, FC
Zutphen C3-Vorden C2 4-1, Keijen-
burgse Boys D1GD-Vorden D1G 5-1,
Concordia-W D3G-Vorden D2G 0-14, 
Peeske ‘t D1-Vorden D3D 7-0, Vorden
E2-Eerbeekse Boys E3 3-3, Brummen
E5-Vorden E3G 3-2, Vorden E4G-DZC
‘68 E4 2-2, DVV E12-Vorden E6 3-0,
Vorden F1-Kilder F1 2-5, Vorden F2-
Eefde SP F1G 0-7, Vorden F3-DZC ‘68
F9 2-5, FC Zutphen F4-Vorden F4G
12-1, Vorden F5-AZC F5G 5-2, Vorden
D4G-Warnsveldse Boys D5 2-9, Vor-
den E1-Doetinchem E2 2-1,Vorden
1-Brummen 1 2-1, Vorden 2-Dierense
Boys 2 2-3, Vorden 3-Brummen 4 4-2,
Socii 5-Vorden 5 0-9, Brummen 5-Vor-
den 6 3-1, DVV 6-Vorden 7 3-1
Programma 21 en 22 oktober: Vorden
E2-HC ‘03 E1, Vorden D2G-Pax D2, 
Vorden D1G-Zelos D1G, Vorden B2-
Zelos B3, VIOD C3-Vorden C2, Steen-
deren C1GD-Vorden C1, SDZZ A1-Vor-
den A2, Doetinchem D2-Vorden D3D,
DZC ‘68 F5-Vorden F1, Concordia-W 
E6G-Vorden E3G, Vorden 4-Socii 2,
Vorden 2-HC ‘03 3, Baakse Boys 4-Vor-
den 5

Bekijk op Contact.nl een 
fotoreportage van Johan Bolink.

Een groot deel van de overgebleven 
spullen wordt per vrachtauto naar 
Roemenië gebracht. Dat wordt ver-
zorgd door een echtpaar dat speciaal 

voor dit land spullen inzamelt. Al 
ruim voor de openingstijd stonden 
er al veel mensen voor de deur van 
het Achterhuus te wachten om naar 

binnen te mogen. Er werden veel boe-
ken, huishoudelijke artikelen, meu-
bels e.d. verkocht.

Het Rad van Avontuur draaide op
volle toeren. Menigeen ging met een
prijsje naar huis. Om half drie sloot
de deur en kon de organisatie aan de
slag met het opruimen.

Bazar Ark bracht 1550 euro op

Vorden - De bazar/rommelmarkt die afgelopen zaterdag in het Achter-
huus achter de Gereformeerde kerk werd gehouden, heeft 1550 euro 
op gebracht. De helft van het geld gaat naar de Gereformeerde kerk en 
de andere helft is bestemd voor een weeshuis in Ranipett in Zuid-India.

Met het gebruik van een AED wordt 
nog meer succes geboekt.  Leden 
van Rotaryclub Vorden-Zutphen wil-
len graag een steentje bijdragen aan 
de maatschappij en hun medemens. 
Daarom hebben zij allemaal de afge-
lopen maanden een reanimatiecursus 
en AED-instructie gevolgd. Dit is ge-
daan in samenwerking met het lan-
delijk project Hartveilig Wonen, wat 
ook actief is in de gemeente Bronck-

horst. Voor de instructiebijeenkomst 
hebben alle deelnemers het reanima-
tiespel doorlopen, waardoor zij op een 
inspirerende manier voorbereid wer-
den op het toepassen van reanimatie 
en AED. Alle leden hebben inmiddels 
het certificaat ontvangen en een deel 
heeft zich aangemeld bij het project 
Hartveilig Wonen. Vanuit dit project 
worden, bij melding van reanimatie, 
aangesloten vrijwilligers die in de 
buurt wonen opgeroepen om hulp 
te verlenen, totdat de ambulance ter 
plaatse is. Met een gerust hart kunt u 
nu door Vorden en omstreken lopen! 
Ook op deze wijze willen de leden van 
de Vordense Rotary graag een steentje 
bijdragen aan medemensen in nood. 
En voor iedereen geldt: reanimatie 
kun je niet verprutsen, nietsdoen is 
geen optie! Voor meer informatie 
www.hartveiligwonen.nl

Vordense Rotaryleden 
kunnen reanimeren
Vorden - Met een gerust hart door 
Vorden en omstreken lopen, Vor-
dense Rotaryleden kunnen re-
animeren. Jaarlijks worden meer 
dan 15.000 mensen in Nederland 
buiten het ziekenhuis getroffen 
door een hartstilstand. De kans 
op overleven is vele malen groter 
als binnen 6 minuten reanimatie 
plaatsvindt.

Schapen herstellen het 
Groote Veld

Zij zorgen voor variatie in structuur 
van de bodem en de vegetatie en 
voorkomen dat de heide opnieuw 
dichtgroeit tot bos. Bovendien zorgen 
de schapen via hun vacht en spijs-

vertering voor de verspreiding van 
zaden. Met financiële hulp van de 
provincie kon Natuurmonumenten 
ter ondersteuning van de begrazing 
op een centrale plek in het gebied een 
kooi bouwen. De feestelijke opening 
van deze schaapskooi wordt vrijdag 
26 oktober om 13.00 uur verricht 
door gedeputeerde Jan Jacob van 
Dijk. Hij zal samen met regio- direc-
teur Arne Heineman de schaapskooi 
aan de Werkseveldweg 2, open stel-
len. Tevens wordt die middag het 
nieuwe wandel/ gedichtenboekje ge-
presenteerd.

Vorden - Natuurmonumenten 
werkt momenteel hard aan het 
herstel van het open heideland-
schap van het Groote Veld. Hier-
voor wordt bos gekapt en heide 
geplagd. Met de komst in 2004 
van een kudde Schoonebeker 
schapen, zijn ook deze dieren 
weer terug op de hei.



Martin Botter, voorzitter van de wie-
lervereniging ETP heette allen van 
harte welkom op het gloednieuwe 
parcours van ETP Zutphen. Dankzij 
de gemeente Zutphen kan het wor-
den gehuurd. “Ik wil John Zennip-
man samen met de vrijwilligers van 
harte complimenteren met wat zij 
voor elkaar hebben gekregen,” aldus 
de voorzitter, waarna een applaus 
volgde. ”We zijn heel trots dat de 
wethouder met de aansprakelijkheid 
sport de heer Rik de Lange, zeer spor-
tief en ook lid van ETP, dit terrein of-
ficieel wil openen door het rijden van 
een rondje samen met jullie.”
“Ik houd het kort, want iedereen po-
pelt natuurlijk om van start te gaan. 
Ik wil ETP feliciteren met dit fantas-
tische parcours. Ze hebben heel goed 
ingespeeld op het feit dat dit terrein 
door het faillissement van Zutphania 
beschikbaar was. Ze hebben op een 
klein terrein 2600 meter parcours ge-
maakt en dat is buitengewoon goed,” 
aldus de wethouder. “Het trekt ont-
zettend veel jeugd aan en je kunt 
goed beschermd fietsen.” Vervolgens 
ging hij met hoofdtrainer John Zen-
nipman, gevolgd door de aanwezige 
mountainbikers van start.
Binnen de wielersport is mountainbi-
ken een tak, uitgevonden in Amerika 
in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw, waarbij men over ruw terrein 
fietst op een speciaal daarvoor ont-
worpen fiets. Binnen deze tak van 

sport zijn weer drie disciplines te 
onderscheiden en wel cross country, 
freeride en downhill. Bij de ETP-Zut-
phen wordt alleen de cross country 
beoefend.
Mountainbiken onderscheid zich bin-
nen de wielersport, doordat het een 
zeer technische sport is, die de kinde-
ren spelenderwijs wordt aangeleerd. 
Behendigheid en fietsbeheersing zijn 
elementen die aan bod komen. Dit 
kan later ook voor elke vorm van wie-
lersport van toepassing zijn.
Het is een zeer uitdagende sport, die 
kinderen, maar ook volwassenen 
erg aanspreekt. Het gaat over smalle 
paadjes, dan weer zandwegen, door 
de bossen, hierbij moet steeds ge-
klommen en gedaald worden. De 
trainingen bestaan altijd uit een war-
ming up, techniek training, conditie-
training en een cooling down.
De conditie trainingen zijn op dins-
dagavond op het nieuwe wielerpark, 
voor de oudere jeugd ook op don-
derdagavond. De techniektrainingen 
zijn op zaterdagmorgen van 10.00 tot 
12.00 uur rondom Zutphen, waarbij 
ook naar Eefde, Lochem en Eerbeek 
wordt gefietst. Eens per maand wordt 
een uitstapje naar Hoog Elten of Apel-
doorn, Oosterbeek, Doetinchem of 
Nijmegen gemaakt en eens per jaar 
naar Zuid Limburg. Voor het vervoer 
naar diverse oorden is een sponsor: 
Autobedrijf Herwers heeft altijd een 
bus voor de club klaar staan.

Met uitzondering van de vakanties 
en slecht weer, wordt er het hele jaar 
door getraind. Voor degenen die wed-
strijden willen rijden zijn in het land 
diverse mogelijkheden. Een en ander 
wordt op de KNWU kalender en de 
site van de wielerclub 
www.etp-zutphen.nl weergegeven.

Een paar keer per jaar wordt er een 
open dag gehouden. Hier kunnen 
ouders hun kinderen brengen, die 
interesse hebben in de fietssport, om 
een speciale training bij te wonen. 
Ze worden onder begeleiding van 
gediplomeerde instructeurs het wie-
lervak op speelse wijze bijgebracht. 
Ook mogen jeugdleden zelf vrienden, 
buren, klasgenoten, familie, etc. mee-
brengen die het mountainbiken wil-
len uitproberen. De vereniging heeft 
MTB clubfietsen ter beschikking voor 
degenen, die zelf geen MTB hebben.
Tijdens de start van de wedstrijd voor 
Gezamenlijke Oostelijke Wielerver-
enigingen, GOW, regende het flink. 
Dit had wel invloed op de 144 ren-
ners, afkomstig uit heel Oost-Neder-
land, die naar Zutphen kwamen. De 
wethouder gaf na de officiële opening 
van het parcours om 17.00 uur het 
startsein voor de eerste wedstrijd van 
de jeugdrijders. Zij kregen vanwege 
de modderige verhogingen hulp bij 
het klimmen.
Vervolgens kwamen masters, 40 en 
50 plus, de oudere jeugd en de da-
mes, de nieuwelingen, de amateurs, 
elite en junioren aan bod. Het par-
cours werd al zwaarder, maar werd 
waar nodig omgeleid. Er waren wat 
slippartijen en valpartijen, maar de 
schade leek mee te vallen. Al met 
al een succesvolle opening van het 
GOW-seizoen.

GOW Zutphen ondanks het weer een groot succes
Wethouder Rik de Lange opent terrein officieel

Zutphen - Zaterdag 13 oktober werd de openingswedstrijd van de Ge-
zamenlijke Oostelijke Wielerverenigingen (GOW), gehouden bij ETP-
Zutphen. Sinds dit seizoen is ETP de trotse eigenaar van een eigen 
clubparcours met verlichting. Om het seizoen feestelijk te starten, 
kwam wethouder sport Rik de Lange om het parcours officieel te ope-
nen. Heel toepasselijk kwam hij met zijn mountainbike om samen 
met de jeugd het uitdagend en zeer technisch parcours te rijden.

Wethouder sport Rik de Lange opende het nieuwe MTB terrein.
Zo’n 60.000 kinderen zullen weer 
verrast worden met een mooi versier-
de en goed gevulde schoenendoos. De 
schoenendozen met schoolspulletjes, 
toiletartikelen en speelgoed gaan o.a. 
naar kinderen in wees- en ziekenhui-
zen, sloppenwijken, voormalige oor-
logsgebieden en andere moeilijke om-
standigheden. In Vorden wordt deze 
actie georganiseerd gezamenlijk met 
de Hervormde kerk, Gereformeerde 
kerk en de Christus Koning kerk in 
een Raad van Kerkendienst. Ook de  
scholen Het Hoge, De Vordering, 
De Kraanvogel en de Dorpsschool 
doen hier gezamenlijk aan mee.  In 
WIchmond is men eveneens actief 
met de schoenendoosactie. Iedereen, 
jong en oud, kan meedoen.
Dit jaar gaan de schoenendozen naar 
kinderen in: Armenië, Malawi, Oe-
ganda, Togo, Sierra Leone, Ukraine 
en Zambia.

Op zondag 21 oktober worden de ac-
tiefolders in de Vordense kerken; Ge-
reformeerde-, Hervormde- en Chris-
tus Koning Kerk uitgedeeld. En op de
Vordense scholen maandag 22 okto-
ber . Op de scholen loopt de actie tot
en met vrijdag 2 november. De actie
wordt zondag 4 november afgesloten
in een Raad van Kerkendienst in de
Hervormde  Kerk om 10.00 uur. Ds.
Jan Kool zal in deze viering voorgaan.
De muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door het “Schoenendoos Kin-
derkoor” o.l.v. Piet Piersma en Wiete-
ke Schotsman met haar gitarengroep.

Wilt U ook meedoen? Versier een
schoenendoos en vul hem met de
geadviseerde spulletjes en neem de
doos mee naar de viering op zondag
4 november. Het is ieder jaar een 
prachtig feest en wat is mooier dan
een blij gezichtje van een kind die 
een schoenendoos ontvangt in moei-
lijke omstandigheden! Voor informa-
tie wat er in een doos mag en voor
het downloaden van o.a. de boy/girl
strook verwijzen wij naar: www.ac-
tie4kids.org. www.edukans.nl/scho-
lenacties/schoenmaatjes

Schoenendoosactie 2012!
Vorden - Voor jou .. van mij ... 
Met dit thema gaat de jaarlijkse 
schoenendoosactie van Actie-
4Kids en Edukans schoenmaat-
jes op 21 oktober 2012 weer van 
start.

De opbrengst is voor het grootste 
deel verkregen door het organiseren 
van een Fair en High Tea in decem-
ber 2011 in de Orangerie in Ruurlo. 
Vrijwel alle producten werden door 
de leden zelf vervaardigd. De 37 le-
den van Service Club Inner Wheel 
Barchem komen uit Lochem, Ruur-
lo, Vorden, Laren, Borculo en omge-
ving. De cheque werd aangeboden 

door Lien de Haan, die het initiatief 
nam tot dit project. Professor Rut-
gers hield deze middag in Eetcafé 
De Zonnebloem in Lochem tevens 
een presentatie over de nieuwste 
ontwikkelingen en het onderzoek 
naar de meest optimale chirurgische 
mogelijkheden voor vrouwen met 
borstkanker. Een zeer interessante 
middag.

Voor onderzoek naar erfelijke vorm van borstkanker

Inner Wheel club Barchem 
overhandigd cheque

Barchem - Aan professor Dr. E. Rutgers, verbonden aan het Antoni van
Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam is donderdag 11 oktober een
cheque van 9285 euro overhandigd voor het onderzoek naar de erfe-
lijke vorm van borstkanker. Dit recordbedrag werd door leden van
Inner Wheel club Barchem in het afgelopen clubjaar bijeengebracht.

De cheque ter waarde van 9285 euro werd door Lien de Haan aan Professor Rutgers 
aangeboden.Het begon goed voor Dash, een hoge service druk resul-

teerde in een flinke voorsprong wat altijd prettiger speelt. 
Hierdoor konden ze lekker vrijuit spelen en werden er 
mooie punten gescoord. Bij een stand van 23-18 leek er 
geen vuiltje aan de lucht, maar helaas zakte het spel van 
Dash in en kregen ze de service van de tegenstander niet 
onder controle. Er werden nog een paar dingen gepro-
beerd, maar dit mocht niet meer baten en hierdoor gaven 
ze helaas de set uit handen. (25-23) In de tweede set kon 
je zien dat de dames uit Vorden een klap hadden gekre-
gen door het verlies van de vorige set. Toch was er nog 
wel geloof dat er tegen deze tegenstander gewonnen kon 
worden. Maar ook deze set konden ze de service druk niet 
onder controle krijgen en hierdoor werd er te weinig ge-
scoord. Deze set ging ruim verloren. (25-18) Een 2-0 achter-
stand stond er op de borden. Hier had Dash dit seizoen nog 
niet mee te maken gehad. Er was wel degelijk het besef dat 
deze set gewonnen moest gaan worden wilden ze nog wat 

uit deze wedstrijd halen. Ze waren er dan ook op gebrand 
om deze set binnen te halen. De koppies waren weer leeg 
en er werd fris aan de set begonnen. Met een goede serve-
serie van Anouk Nijbroek kwam er al snel een voorsprong 
op de borden te staan. Toen liet Dash zien waarom ze de 
vorige wedstrijden wel allemaal gewonnen hadden. Er 
werd weer hard gewerkt voor elkaar, de pass kwam weer 
aan het net en de eigen servicedruk werd weer opgevoerd. 
Hier ontstonden mooie rally’s uit en er werden hard gesla-
gen punten afgewisseld met tactische punten. Daardoor 
ging deze set vrij eenvoudig naar de Vordenaren. (15-25) 
Vol goede moed werd er nu naar de vierde set toegewerkt, 
koppies moesten weer leeg en weer vanaf het begin af aan 
beginnen. Hard werken, vechten, bateren, alles moest uit 
de kast wilden ze hier nog een vijfde set uit halen. Maar 
het kon, dat was duidelijk na de vorige set. Maar helaas 
pakte het niet uit zoals gewenst. Er werden weer veel fou-
ten gemaakt, er kwam al snel een achterstand van 12-4 
op het scorebord en dit wisten ze niet meer in te halen, 
ondanks de wissels die nog geprobeerd werden. Deze set 
ging met 25-14 naar de tegenstander en hiermee ook de 
wedstrijd. Na de eerste verloren wedstrijd van dit seizoen 
hebben de Vordenaren lekker een weekend vrij. Dit is het 
weekend voor het bekertoernooi, waar Dash dames 1 al 
niet meer in mee doet. Ze zijn weer even met beide be-
nen op de grond gezet en gaan hard aan het werk voor de 
volgende wedstrijd. Dit is op 27 oktober tegen de andere 
Nijmeegse ploeg uit de competitie, namelijk Pegasus D1. 
Dit wel in de eigen hal, sporthal ’t Jebbink, om 17.45.

Eerste verlies Dash dames
Vorden - Zaterdag 13 oktober mochten de dames 
van Dash het opnemen tegen VoCASA D2 in Nijme-
gen. Tijdens het inspelen werd duidelijk dat dit een 
team is met een aantal geroutineerde dames. Het 
werd dus hard werken en gaten dichtlopen. Verder 
was de tegenstander onbekend dus was de afspraak 
om van eigen kracht uit te gaan en een goede serve-
druk neer te zetten. Er werd met goede moed aan de 
eerste set begonnen om de goede reeks van de eerste 
drie weken door te zetten.
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Ummehouwen
 B. Eke
 C. Knöttereg

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Joanne begon als 17-jarige haar loop-
baan als trimster vanuit haar ouder-
lijk huis. Met haar diploma’s voor 
dierenartsassistent en trimster op 
zak werkte ze door de week als die-
renartsassistente bij een praktijk in 
Zutphen en was ze in het weekend 
druk in haar trimsalon. Haar huwe-
lijk met Dick Zelle was het moment 
waarop ze stopte met haar baan als 
dierenartsassistente.
Toen ze hoorde dat Dierenartsen-
praktijk Vorden in 1992 vanuit De 

Horsterkamp zou gaan verhuizen
naar een nieuw pand aan ’t Hoge,
trok Joanne haar stoute schoenen
aan. Ze vroeg aan Nel Warringa, één
van de toenmalige eigenaren, of er in
het nieuwe pand misschien nog een
plekje was voor haar trimsalon. De
reactie was tot grote opluchting van
Joanne zeer enthousiast. En zo ont-
stond een uitstekende samenwerking
tussen Dierenartsenpraktijk Vorden
en trimsalon Joanne Zelle.
14 jaar lang heeft Joanne vol plezier
in haar trimsalon op ’t Hoge gewerkt.
Met de verdere uitbreiding van de 
dierenartsenpraktijk (inmiddels gefu-
seerd met verschillende dierenartsen
uit de omgeving tot De Graafschap
Dierenartsen) ontstond het idee een
dierenkliniek te bouwen. Deze kli-
niek werd gerealiseerd aan de Schim-
meldijk en bij de verhuizing van De
Graafschap Dierenartsen eind 2006 is
Joanne meeverhuisd. Nog altijd runt
Joanne hier vol enthousiasme haar
trimsalon.
Tijdens de open dag waren er veel 
mensen die Joanne kwamen felicite-
ren met haar 40-jarig jubileum. Na
afloop van de open dag werd Joanne
nog door de Graafschap Dierenartsen
in het zonnetje gezet. Maar ook Joan-
ne had een verrassing in petto; haar
jubileum werd onder het genot van
een heerlijk door haar georganiseerd
diner, verder gevierd.

Hondentrimster Joanne Zelle 
viert 40-jarig jubileum

Vorden - De goed bezochte open 
dag van De Graafschap Dierenart-
sen 6 oktober jl. was een feeste-
lijke gebeurtenis. Reden tot een 
feestje was er zeker, Joanne Zelle 
vierde op deze dag haar 40-jarig 
jubileum als trimster!

Deze gebeurtenis is voor de deel-
nemende kinderen en hun ouders, 
opa’s en oma’s ieder jaar weer een 

geweldige belevenis tijdens de show. 
Kinderen tot 14 jaar kunnen hieraan 
met hun lievelingsdier zoals een kip, 

konijn, cavia, hamster en tamme rat 
deelnemen. Het doel is om de jeugd 
te betrekken bij het houden van die-
ren. Voor de show komen twee leden 
van P.K.V. bij de kinderen thuis de 
dieren en het hokje waarin ze verblij-
ven, bekijken. Zaterdagmiddag 3 no-
vember om 14.00 uur vindt de eind-
jurering plaats (ook door twee leden 
van de vereniging PKV). Elke deelne-
mer wordt beloond met een prijsje en 
in elke diersoort wordt een winnaar 
aangewezen. De deelname is gratis. 
Men dient zich voor 22 oktober voor 
‘Kind en Dier‘ aan te melden bij Fabio 
van Olst 06 - 19659036 of per e-mail 
fabiovanolst@hotmail.com Zie ook 
advertentie.

P.K.V. bestaat uit leden die als hobby 
hebben het fokken met het doel het 
in stand houden van allerlei soorten 
rassen en kleurslagen van hoenders, 
konijnen, cavia’s, watervogels en 
sierduiven. Leden van P.K.V. showen 
hun dieren op vele tentoonstellingen 
in den lande en zelfs in het buiten-
land. Ook dit jaar is er op zondag 4 
november een verkoopklasse aanwe-
zig. Leden van P.K.V. zetten er dieren 
te koop. Op deze manier kan men 
aan dieren komen van een bekende 
en erkende fokker. De verkoopklas-
se bestaat uit verschillende soorten 
hoenders, konijnen en cavia’s.

Kind en Dier tijdens 
Bronckhorsterkleindierenshow

Vorden - Tijdens de Bronckhorsterkleindierenshow die op 2, 3 en 4 no-
vember door de Pluimvee-en Konijnenvereniging Vorden e.o. (P.K.V.) 
in de kapel in het buurtschap Wildenborch wordt georganiseerd , 
vindt op zaterdagmiddag 3 november de eindjurering plaats van de 
wedstrijd ‘ Kind en Dier ‘.

Hotel Bakker verzorgt hierbij een 
passend hapjesbuffet. Er zijn ver-
schillende soorten wijn te proeven. 

En uiteraard bestaat de mogelijk-
heid om de wijn te bestellen. De op-
brengst van de verkoop van de wij-
nen komt volledig ten goede aan de 
waterprojecten in Ghana die door 
Rotaryclub Vorden/Zutphen gereali-
seerd worden. De avond begint om 
18.00 uur met een verrassend aperi-
tief en eindigt zo rond de klok van 
negen uur. Voor informatie en aan-
melding: erik.meijer@dssmith.com

Rotaryclub Vorden/Zutphen 
organiseert Wijnproeverij
Vorden - De Rotaryclub Vorden/
Zutphen organiseert dinsdag 23 
oktober in Hotel Bakker te Vor-
den een wijnproeverij. Het wijn-
aanbod is speciaal geselecteerd 
door Wijnhandel Schaapveld uit 
Zutphen.

De organisatie van de Oost Gelder-
land Rit is een gigantische klus, 
waarvoor in totaal circa 140 vrijwil-
ligers nodig zijn. Sommigen van hen 
nemen deze week vrijaf van de baas 
om het gehele parcours (65 kilome-
ter lang) tiptop in orde te maken. 
De VAMC De Graafschaprijders staat 
erom bekend dat zondag 21 oktober 
wederom tientallen vrijwilligers in de 
weer zijn om alle zandwegen, bospa-
den e.d. weer in de oude staat terug 
te brengen ! De eerste rijders (inters) 
gaan zaterdagmorgen om 8.30 uur in 
de omgeving van het sportcomplex 
van Ratti in de Kranenburg van start. 
Het traject loopt van daaruit door de 
buurtschappen Linde, Delden, Med-
ler en de Wildenborch weer terug 
naar start/finish in de Kranenburg. 
De nationalen en de daglicenties rij-
den de route drie keer en de deelne-

mers in de klasse inters 3,5 keer. In 
het parcours zijn per ronde drie klas-
sementsproeven opgenomen. Verder 
een crossproef aan de Schuttestraat, 
één in het buurtschap Delden aan 
de Deldenseweg en één aan de Gal-
gengoorweg. Aan de Sluiterdijk en 
bij start/ finish zijn tijdcontroles. Bij 
deze controles kunnen de coureurs 
tanken en indien nodig kan er bij de 
tijdscontrole onderhoud aan de mo-
tor verricht worden. Om te controle-
ren of de rijders de juiste route rijden 
zijn er onderweg drie routecontroles 
in het parcours opgenomen. VAMC 
De Graafschaprijders kan deze Oost 
Gelderland Rit alleen maar organise-
ren dankzij de medewerking van de 
gemeente Bronckhorst, de grondeige-
naren, de mensen die langs de route 
wonen, sponsoren, EHBO , grondver-
zetbedrijven en de vele vrijwilligers !

In de klasse E 1 (100 CC t/m 125 CC 
2-takt en 125 CC t/m 250 CC 4- takt 
zal de strijd ongetwijfeld gaan tussen 
het Vordense talent Bas Klein Hane-
veld en Lucas Dolfing. De tussenstand 
in deze klasse is op dit moment: 1 Lu-
cas Dolfing 114 punten, 2 Bas Klein 
Haneveld 107 punten en 3 Ismo ten 
Velde 94 punten. In de Klasse Inters 
E 2 (175 CC t/m 250 CC 2- takt en 290 
CC t/m 450 CC 4– takt) is Nederlands 
beste enduro- rijder Hans Vogels de 
torenhoge favoriet. In het tussenklas-
sement heeft hij met 120 punten de 
leiding, 2 Mark Wassink 104 pun-
ten, 3 Robin Nijkamp 98 punten. In 
de Klasse Inters E 3 (290 CC t/m 500 
CC 2 – takt en 475CC t/m 650 CC 4- 
takt is de strijd om het Nederlands 
kampioenschap eveneens ongemeen 
spannend. Amel Advocaat heeft in 
het tussenklassement de leiding met 
115 punten, op de voet gevolgd door 
Erwin Plekkenpol met 108 punten, 
3 Bernhard v.d. Pol 89 punten. Wat 
betreft de clubteams bezet het team 
van de VAMC De Graafschaprijders 
momenteel de eerste plaats.

Zaterdag 20 oktober Oost Gelderland Rit

Organisatie in handen VAMC 
De Graafschaprijders

Vorden - De kampioensrit van de KNMV is in Nederland het grootste 
enduro evenement. De Oost Gelderland Rit die zaterdag 20 oktober 
door de VAMC De Graafschaprijders uit Vorden wordt georganiseerd, 
staat op een eervolle tweede plaats. De rit telt mee voor het Nederlands 
kampioenschap. Er komen die dag zo’n 240 coureurs in Vorden aan 
de start.



Dus mensen die jaren geleden op 
dansles zijn geweest en wellicht de 
foxtrot, Engelse wals, tango, samba 
e.d. geleerd hebben en die deze dan-
sen in die tussentijd verleerd hebben 
en die toch weer willen dansen, bie-
den wij de gelegenheid dit weer op 
te pakken. Dansen is namelijk niet 
alleen gezond, maar ook goed voor 
de sociale contacten. Dat geldt voor 

zowel echtparen, samenwonenden,
alleenstaanden e.d. Ik hoop dan ook
dat er vanaf woensdagmiddag 24 ok-
tober van 14.00 tot 16.30 uur weer 
gedanst zal worden in het Dorpscen-
trum’, aldus Louise van Uden. Bij te
weinig deelname kan het helaas niet
doorgaan. Om een paar uur gezellig 
te kunnen dansen zijn er minstens 
10 paren nodig. Daarbij worden de
kosten op een middag, hoger. Op
deze middag is de koffie voor eigen
rekening. (bij de eerste start is de kof-
fie voor rekening van de Stichting
Welzijn Vorden). De dansmiddagen
zijn dus op de woensdagmiddag ge-
pland. Misschien wil men liever op
een avond dansen. Ook dit kan men
aangeven en zal er worden gekeken 
of dit haalbaar is. Voor meer infor-
matie en aanmelden bij de Stichting
Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6 te-
lefoon 0575 - 553405 of een mailtje
naar: l.vanuden@sswb.nl

Stijldansen in Vorden?
Vorden - De Stichting Welzijn 
Vorden heeft de laatste tijd di-
verse vragen ontvangen waarom 
er in Vorden geen ‘stijldansavon-
den‘ zijn! Louise van Uden, coör-
dinator van genoemde stichting 
daarover: ‘Wij willen daar graag 
onze medewerking aan verlenen 
en hebben de familie Maatkamp 
(danspaar uit Zelhem) inmiddels 
bereid gevonden om in Vorden 
dansmiddagen te willen begelei-
den.

Bij de peuterspeelzaal wordt gewerkt 
in het thema ’de bakker’. Alle groepen 

zingen, praten, werken en horen over 
de bakker. Voor twee groepen van de 

peuterspeelzaal was er een bijzondere 
afsluiting zo voor de herfstvakantie, 
zij mochten bij bakkerij Joop kijken 
hoe het nu echt gaat bij de bakker. Ze 
hebben veel gezien en van het echte 
bakker lekkers mogen smikkelen!

Warm onthaal bij de bakker

Vorden - Peuterspeelzaal Ot en Sien van Stichting Peuterspeelzalen 
Bronckhorst SPSB mocht achter de schermen kijken bij bakkerij Joop 
in Vorden.

Naast het ruime assortiment servie-
zen van Villeroy & Boch en Wedg-
wood die niet meer in productie zijn, 
is er een ruim aanbod van artikelen 
om uw huis in de juiste sfeer te bren-
gen voor de komende wintermaan-
den. Zo zijn er sfeerlichten in diverse 
maten en kleuren, maar ook leuke ac-
cessoires. Tijdens de schuurverkoop 
is er ook een ruime collectie puzzels 
van onder meer Jan van Haasteren, 

Anton Pieck en Wasgij. U vindt de
schuurverkoop aan de Whemerweg 
20 in Almen op alle zaterdagen tot en
met 17 november van 11.00 tot 16.00
uur.

Verdere info zie: de advertentie el-
ders in de krant of
www.servieskast.nl,
www.uw-servies.nl en
www.marceldespeelgoedman.nl

Schuurverkoop trekt veel 
bezoekers!

Almen - De schuurverkoop op niveau in Almen wist afgelopen zaterdag
ondanks het belabberde weer een hoop bezoekers te trekken. Nieuwe,
maar ook bekende bezoekers waren verrast door het ruime aanbod.

In Vorden werden vorig jaar bijna 80 
dozen met inhoud ingezameld; dit 
aantal hopen we bij de komende actie 
ook weer te halen. Bedenk wel dat de 
actie op touw wordt gezet door vrij-
willigers. De producten komen met 
geringe kosten op de plaats van be-
stemming terecht.

Het ingezamelde voedsel is bestemd 
voor de allerarmsten in verschillende 
Oost-Europese landen. De economi-
sche situatie in Oost-Europa is als ge-
volg van de crisis sterk verslechterd. 
De armoede stijgt daar enorm. Met 
name bejaarden en alleenstaanden 

hebben het daar nog altijd erg moei-
lijk. Zij kunnen nauwelijks rondko-
men van het inkomen dat zij ontvan-
gen. Door het uitdelen van voedsel-
pakketten, in samenwerking met de
plaatselijke kerken, wil de organisa-
tie Dorcas Voedselactie deze mensen
de winter doorhelpen.

Tijdens de actiedag staat een (rode) 
collectebus opgesteld voor een bij-
drage in de transportkosten. Voor de
kinderen is een kleurplaat beschik-
baar, waarmee ze kunnen meedoen
aan de kleurwedstrijd.  

De medewerkers van vorig jaar Jan
Strijd en Jan Olthaar zijn (dit jaar
voor het laatst) bezig samen met het
personeel van C 1000 de actie voor te
bereiden. Zij zijn nog op zoek naar 
enkele vrijwilligers (vooral dames) 
om die dag gedurende een paar uur
de handen uit de mouwen te steken
in de vorm van het uitdelen van voed-
sellijstjes. Voor aanmelding en nade-
re informatie graag contact opnemen
met Jan Strijd (tel. 551833).

Voedselactie Oost-Europa weer 
in Vorden op 9 november 2012
In actie voor de allerarmsten!
Vorden  - De jaarlijkse Voedsel-
actie voor Oost-Europa, al jaren-
lang georganiseerd door Dorcas 
Voedselactie te Andijk, wordt 
dit jaar ook weer in Vorden ge-
houden. Op vrijdag 9 november 
a.s. van 8.30 -20.30 uur vindt in 
de winkel van C 1000 (Yvonne en 
Wilbert Grotenhuys), Dorpsstraat 
18 te Vorden de voedselinzame-
ling plaats.

Met nog één wedstrijd te gaan had Mi-
scha een voorsprong van 31 punten. 
De eerste wedstrijd werd onder slechte 
weeromstandigheden gereden. Mischa 
werd 3de. Door het slechte weer werd 
de 2de manche afgelast en mocht hij 
de beker van de dagprijs van de 3de 
plaats in ontvangst nemen. Totaal over 
de 5 wedstrijden werd hij kampioen 
met 27punten voorsprong. De uitwis-
seling zijn onderlinge competitie tus-
sen Vorden, Harfsen, Markelo, Holten, 
Lochem, Hellendoorn, Borculo en St 
Isidorushoeve. In totaal werd Mischa 
daar ook eerste en mag zich nu kampi-
oen van de Achterhoek en omstreken 
noemen. Bij de Nederlands Kampioen-
schappen is hij mede door pech toch 
nog op een knappe 13de plek geëin-

digd. Bij de Open Nederlands Kampi-
oenschappen staat hij met nog één 
wedstrijd te gaan op een 32e plaats. 
De laatste wedstrijd voor het ONK is 
aanstaande zondag in Harfsen ,daar 

worden ook de wedstrijden verreden 
in de klasse mx2 en mx1 (met wereld 
kampioen Jeffrey Hellings). Volgend 
jaar stapt Mischa over naar de klasse 
MX 2 Jeugd.

Mischa Kuit sluit motorcrossseizoen 
goed af
Vorden - Met een 1ste plaatst 
totaal in de streek en een 1ste 
plaats totaal in de uitwisseling 
heeft Mischa Kuit het seizoen 
goed afgesloten in de klasse 85cc 
grote wielen. Afgelopen zaterdag 
werd de laatste streekwedstrijd 
gereden op de kappenbulten in 
Halle. De streekwedstrijden zijn 
de onderlinge competities van de 
crossverenigingen Lichtenvoor-
de, Halle, Winterswijk, Hummelo 
en Varsseveld.

Er werd gespeeld met het vaste team 
Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt, 
Anne van Eeuwijk en Hermien Ou-
denampsen. Deze wedstrijd begon 
met een zeldzaamheid en dat is dat 
Chjehrando zijn enkelspel verloor. 
De eerste set ging met 21-15 naar zijn 
tegenstander. In de tweede set kwam 
Chjehrando goed terug en won deze 
met 21-15. In de derde set had de te-
genstander echter weer de overhand 
en werd het 21-14 en ging het eerste 

wedstrijdpunt naar Kwiek. Niels liet 
zich hierdoor niet van de wijs bren-
gen en won zijn enkelspel duidelijk 
met 21-16 en 21-12. Ook Anne won 
haar enkelspel in twee sets. Hermien 
trof een zware tegenstandster en ver-
loor in twee sets. In het herendubbel 
was Chjehrando over het verlies van 
zijn enkel heen en wonnen de Vor-
dense heren met 21-12 en 21-13. Het 
damesdubbel begon heel spannend. 
Anne en Hermien sleepten de eerste 

set in de verlenging met 25-23 bin-
nen. Daarna was het verzet van de 
Raalter dames gebroken en ging de 
tweede set met 21-9 naar Flash. In de 
daarop volgende mixedpartijen bleek 
dat Flash echt goed in deze hogere 
tweede klasse meespeelt. Ze werden 
beiden in twee sets gewonnen. 
Kwiek 1 - Flash Vorden 1: 2-6

Andere uitslag:
LBC 4 - Flash Vorden 3: 4-4

F l a s h  V o r d e n  1  d o e t  w e e r  g o e d e  z a k e n

Vorden - Afgelopen donderdagavond trof Flash in Raalte tegenstander Kwiek 1.

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



Toen de eerste tonen van de fragiele 
instrumenten klonken, luisterde het 
publiek direct geboeid. En snel ont-
stond er een romantische sfeer in de 
met kaarsen verlichte ruimte. Het 
perfecte samenspel zorgde absoluut 
voor een extra dimensie. De zachte 
klanken van de viool en fluit, aange-
vuld met de warme tonen van de gi-
taar, vormden een aangrijpende com-
binatie die het publiek wist te raken. 
Zeker ook toen gitarist Fernando een 
solo gaf op een gitaar uit 1824, toen 
leek het wel of de gitaar geen instru-
ment meer was, maar een muzikaal 
wezen, dat uiting gaf aan zijn gevoe-
lens. Ständchen van Schubert, in een 
bewerking van Johann Kaspar Mertz, 
werd zo meesterlijk vertolkt, dat de 
puurheid van de muziek je daadwer-
kelijk wist te omhelzen.
Cordas vertelde: “de hals van de gi-
taar, die regelmatig kromtrekt, maak 
ik met stoom recht. Je moet hem 
met zachtheid behandelen net als 
een vrouw. Het is een erg moeilijk 
instrument, waarop ik alleen zittend 
kan spelen. Terwijl de musici in de 

tijd van de Romantiek altijd staande
optraden”. Met deze woorden wordt
het nog duidelijker dat gevoel bij
deze muziek, een heel belangrijke rol
speelt. 
Tijdens de pauze liet het publiek
duidelijk merken, dat het graag zag
dat de KunstKring dit trio nogmaals
in Ruurlo uit zou nodigen...., zo diep
was men al onder de indruk van het
eerste deel van het concert.
Na de pauze werd in afwisselende sa-
menstelling gespeeld. Eerst een ver-
rassend modern klinkend solostuk 
voor viool van Paganini. Rebecca ver-
tolkte Caprice No 24 voortreffelijk.
Daarna de combinatie van gitaar met
viool en gitaar met fluit bij stukken
van Mauro Giuliani. Heerlijke, goed 
in het gehoor liggende stukken om
bij weg te dromen. De stukken van 
Viotti en Carulli maakten het concert
compleet. De verwachtingen die door
Fernando Cordas waren gewekt na de
twee concerten die hij eerder voor de
KunstKring gaf werden volledig waar-
gemaakt. Dit concert smaakt zeker
naar meer.

Grandioze opening 
concertseizoen in Ruurlo

Ruurlo - Afgelopen zaterdag, 6 oktober, werd het concertseizoen ge-
opend door het Trio Delta in het Kulturhus te Ruurlo. Het ensemble,
dat bestaat uit Rebecca Huber (viool), Amanda Marwick (fluit) en Fer-
nando Riscado Cordas (gitaar), wist al bij de start van het optreden de
trouwe fans van kamermuziek te fascineren.

Naast een traplift bevinden zich in 
het Servicehuis allerlei hulpmiddelen
en aanpassingen die geprobeerd kun-
nen worden door bezoekers. 

Hiervoor is op 1 november eveneens
gelegenheid, maar het is ook moge-
lijk een afspraak te maken voor een
individueel bezoek en uitgebreide
uitleg: telefoon 0314 - 357419.

Traplift demo bij 
Sensire Servicehuis
Vorden - Op donderdag 1 novem-
ber kunnen geïnteresseerden de 
traplift demodag bezoeken, een 
initiatief van de Sensire thuis-
zorgwinkels. De traplift demodag 
wordt gehouden in het Sensire 
Servicehuis in Vorden. Naast des-
kundig advies krijgen bezoekers 
de mogelijkheid een ‘proefrit’ te 
maken op de in het Servicehuis 
geïnstalleerde traplift.

Een eenvoudig bedienbare en vei-
lige computer met full-HD aanraak-
scherm, zeer geschikt voor iedereen 
die geïnteresseerd is in de voordelen 
van een computer, maar opziet tegen 
installatie, onderhoud en het risico 

van virussen. De thuiszorgwinkels 
laten op 25 oktober zien dat dankzij
de vooraf geïnstalleerde program-
ma’s en een service abonnement
het gebruik van de SimTouch volle-
dig zorgenvrij is. Aanmelden is niet 
nodig. Geïnteresseerden kunnen de 
mogelijkheden van deze gemakke-
lijke computer bekijken of zelf ach-
ter de SimTouch plaatsnemen om te
ervaren hoe eenvoudig het is. Er zijn
experts aanwezig die alle vragen kun-
nen beantwoorden.

Demonstratie gebruiksvriendelijke 
computer met aanraakscherm 
bij Sensire Servicehuis
Vorden - Op donderdag 25 oktober 
2012 vindt er in het Servicehuis in 
Vorden een demonstratiedag van 
computers plaats. Het zijn niet 
zomaar computers, maar zoge-
noemde SimTouch computers.

LIJN A: 1. Nel Hendriks en Jan Veen 59,16%; 
2. Lien v. Gastel en An Wortel 56,96% 3. Diny Hoftijzer en Henk Wullink 54,53%
LIJN B: 1. Jose v.d. Staak en Jan Willem Drijver 57,36%; 2. Netty Chevalking en 
Mansje Onstenk 56,49%; 3. Rie de Bruin en Gerry ter Scheggert 54,95%

B r i d g e n
Vorden - Uitslagen 1e ronde van Bridgeclub Vorden op maandagavond.

De organisatie van het toernooi hoort regelmatig van deel-
nemers dat ze graag naar Vorden komen omdat het een 
“gezellig” toernooi is. Dit was vermoedelijk ook de reden 
dat er dit jaar weer zoveel aanmeldingen waren dat er he-
laas ongeveer 20 tennissers moesten afvallen in verband 
met de baancapaciteit. De deelnemers hebben een mini-
mum leeftijd van 35 jaar en speelden alleen herendubbels, 
damesdubbels of gemengd dubbel in de sterktecategorie 
5,6,7 en 8. Op alle onderdelen werd ook door leden van 
VTP deelgenomen, en niet onverdienstelijk. In de catego-
rie GD5 werden Esther Nieuwenhuis en Bennie Helmink 
winnaar; in de HD7 werden Bart Masselink en Phillip Gus-
sow winnaar, en in de HD8 werden Rinus Ilbrink en Henk 
Menkveld winnaar. 

De spelers die zaterdagmorgen in de stromende regen 
hun partij moesten spelen kregen allemaal een compli-
ment van de organisatie. Ter compensatie stond zaterdag-
middag een vuurkorf op terras en kregen de spelers een 
glaasje jägermeister om weer op temperatuur te komen, 
geregeld door Harmjan Warringa.

Bij de prijsuitreiking op zondagmiddag maakte de hui-
dige organisatie bekend dat zij er mee stoppen en het 
stokje het overdragen aan Miranda Voskamp, Fréderique 
Olthaar, Marjanne Grube en Raymond Wiendels. Namens 
het bestuur van vtp werd de commissie, bestaande uit 
Diet Meddens, Nel Warringa, Jopie Wullink, Bert Vrieler 
en Evert Thalen bedankt voor het vele werk gedurende 
vele jaren en kregen ze en boeket bloemen.

DE WINNAARS 
GD8 - winnaars
1 Gerben Kor+Ditje Reudink T.C. De Koem
2 Bert Bruggink+Anita Bruggink-Hoopman T.C. Zuid
DD8 - winnaars
1 Wilma Oplaat+Ingrid Pompe T.V. Ruurlo
2 Marga Bruinsma+Toos Jansen V.T.P. Vorden
HD8 - winnaars
1 Rinus Ilbrink+Henk Menkveld V.T.P. Vorden
2 Huub Abbink+Jan Golstein V.T.P. Vorden
GD7 - winnaars
1 Gert-Jan Cornelissen+Brenda Corbeek T.C. Welgelegen/T.V. 
Dieren
2 Gerwin Besselink+Frederique Olthaar V.T.P. Vorden
DD7 - winnaars
1 Sandra van de Brink+Angeliek Schierholz Tennis Inn Zutphen
2 Annet Ekhardt+Judith Kroes T.C. Welgelegen
HD7 - winnaars
1 Phillip Gussow+Bart Masselink V.T.P. Vorden
2 Joop Arink+Pieter Hillen L.T.C. De Kei
GD6 -winnaars
1 Ron van Beek+Daphne van Beek - Kemme T.C. Welgelegen
2 Eric Besselink+Miranda Voskamp V.T.P. Vorden
DD6 - winnaars
1 Atie de Geus - Slijkhuis+Willy Kampman-Raterink T.C. Wel-
gelegen
2 Doortje Leupens+Riekie Leupens T.C. Zuid
HD6 - winnaars
1 Han Dekkers+Hans Rappard A.B.T.C. De Wildbaan
2 Jan Paul Ekhardt+Arnold Hof T.C. Welgelegen/TennisInn Zut-
phen
GD5
1 Bennie Helmink+Esther Nieuwenhuis V.T.P. Vorden
2 Rob Kampman+Willy Kampman-Raterink T.C. Welgelegen
DD5
1 Wendelien Nijland+Jose Oude Heuvel - Tiehuis L.T.C. Doetin-
chem/ W.T.C.
2 Belinda Dijkstra-Van Den Hof+Dianne Mullink H.L.T.C. Het 
Elderink

Geslaagd 35+ dubbelbakker 
tennistoernooi VTP Vorden

Vorden - Het 35+ Dubbel Bakker tennistoernooi 
werd dit jaar voor de 15e keer gehouden op het ten-
nispark van VTP Vorden. En ook dit jaar was het 
weer een succes. Van donderdagavond 4 oktober tot 
zondagmiddag 7 oktober waren alle tennisbanen 
continu bezet. De ruim 140 deelnemers kwamen 
van meer dan 20 verschillende tennisverenigingen 
uit de regio, en speelden in totaal ruim 110 partijen.

Ratti 1 - Haaksbergen 1
Kranenburg - De dames uit Haaksber-
gen reisde af naar de Kranenburg om 
op het veld te staan tegenover de Ratti 
dames. Haaksbergen had tot nu toe 
uit vier wedstrijden 3 punten weten 
te vergaren. Haaksbergen was vanaf 
het begin van de wedstrijd super ge-
motiveerd om het koploper Ratti zo 
moeilijk mogelijk te maken. Ratti 
liet zich hierdoor te veel intimideren 
en de ‘drive’ om er echt voor te gaan 
ontbrak. De eerste helft liep Ratti ach-
ter de feiten aan en naarmate de tijd 
verstreek en de nul –nul op het score-
bord bleef groeide Haaksbergen in de 
wedstrijd. De rust werd dan ook score 
loos bereikt.  Na de rust was Ratti het 
verplicht aan zichzelf en aan de toe-
schouwers om de mouwen eens flink 
op te stropen. Dit lukte en met vlagen 
werd er weer meer gecombineerd en 
aanvallen opgezet. Haaksbergen hield 
het geloof houden in punten aange-

zien Ratti nog niet wist te scoren. Met 
nog een kwartier op de klok bleef Rat-
ti rustig en liet zich niet van de wijs 
brengen. In de 78e minuut was daar 
dan eindelijk het verlossende ope-
ningsdoelpunt. Een corner van Mari-
elle Klein Brinke werd door Kim Heu-
velink links onder in de hoek gescho-
ten 1-0. De druk was eraf en het geloof 
bij Haaksbergen viel als een kaarten-
huis in elkaar. Nog geen drie minuten 
later was daar dan ook de 2-0. Een 
goed opgezette aanval werd met een 
prachtige voorzet van Esther Menk-
veld mooi binnengeschoten door Els 
Berenpas. In de 86e minuut verzorgde 
Els Berenpas tevens nog een assist op 
spits Lianne ten Have. Zij verraste de 
keepster met een prachtig lobje. 3-0. 
Haaksbergen baalde dat ze het punt 
niet veilig handen kunnen stellen en 
Ratti was blij met het productieve laat-
ste kwartier van de wedstrijd. Zondag 
28 oktober uit tegen AD’69.

R a t t i  d a m e s
RATTI HIELD HAAKSBERGEN LANG IN DE WEDSTRIJD!

Op zaterdag 13 oktober is de laatste 
onderlinge senioren wedstrijd gevist.
Negen senioren vissers gingen dit-
maal naar de Oude IJssel te Keppel.
In totaal is er 9380 gram voorn ge-
vangen.

DE UITSLAG IS ALS VOLGT.
1 Wim. Vreeman 2700gr.
2 Barry. Wassink 1960gr.
3 Marcel. Dekkers 1500gr.
Hierna werden de punten en gewich-
ten bij elkaar opgeteld.

Einduitslag over het seizoen 2012 is.
1 Jan Groot Jebbink 6 pnt en 15470 
gr.
2 Wim Vreeman 10 pnt en 6404 gr.
3 Ab Vruggink 14 pnt en 5442 gram
4 Wim Bulten 14 pnt en 1900 gram
5 Marcel Dekkers 15 pnt en 4255 
gram

H S V  d e  S n o e k b a a r s

Vorden - Jan Groot Jebbink Kam-
pioen 2012.

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



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

Wilt u dat het snel verholpen is?
Wilt u gratis vervangend vervoer? 
Wilt u kwaliteit?
En.. ook nog eens vriendelijk?

Autoschade Service Roelofs De Achterhoek
Stikkenweg 66, 7021 BN Zelhem
Tel: 0314 - 622046, Fax: 0314 - 622027
info@autoschadezelhem.nl

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

U BENT ZZP’ER?
U OVERWEEGT OM ALS ZZP’ER TE STARTEN?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

In een persoonlijk onderhoud nemen wij dan alle 

voor- en nadelen met u door. We doen dit op een 

tijdstip dat u het beste past (kan ook ‘s avonds).

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Haakarm-containercarrier
Vanaf heden kunnen wij u van dienst zijn met 
een haakarm-containercarrier voor het transport 
van al uw producten met containers met diverse 
inhouden van 6 tot 40 m3.

Wij plaatsen ook containers voor afvoer van bouw-, 
sloop- en tuinafval.

Loonbedrijf Hissink Slotsteeg 9
7255 LH Hengelo (G)
Tel. 0575 - 46 14 39
Fax 0575 - 46 47 66

Mob. 06 - 511 08 743

30%

 Kok geeft zaterdag en zondag uitleg over keukenapparatuur
 We tonen u waterbesparende oplossingen
 Informatie over energiebesparende oplossingen

Openingstijden tijdens deze open huis dagen: 
- Vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
- Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur
- Zondag van 11.00 toto 16.00 uur.

Bruggink houdt open huis
op 19, 20 en 21 oktober

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

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

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
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Jonge hoger opgeleide talenten zijn 
steeds moeilijker te vinden voor het 
Achterhoekse bedrijfsleven. Maar 
andersom geldt ook, jongeren heb-
ben moeite met het vinden van de 
Achterhoekse bedrijven als stage-
bedrijf of als werkgever. Om meer 
zichtbaar te maken welke mooie grote, 
kleine, ambitieuze en innovatieve 
bedrijven er in de Achterhoek gevestigd 
zijn, is deze zomer Achterhoekwerkt.nl 
gelanceerd: een online platform 
waar het bedrijfsleven zich kan 
presenteren met een aantrekkelijke 
bedrijfspresentatie en waar jongeren 
hun profiel kunnen aanmaken om 
interesse te tonen in de Achterhoekse 
bedrijven. Het initiatief wordt onder-
steund door de Achterhoekse ge-
meenten waaronder Bronckhorst, 
VNO-NCW, samenwerkende industrie-
kringen en ook de Kamer van Koop-
handel draagt het initiatief een warm 
hart toe. Inmiddels trekt de website 
2.000 bezoekers per maand, er staan 
ruim 150 bedrijfspresentaties op en 
ruim 500 jongeren in de database.

Stages

waardevolle opdrachten uitvoeren. 

een uitstekend platform voor: onder-
nemers kunnen stageplaatsen of 

afstudeeropdrachten aanbieden, 
studenten kunnen hierop reageren, 
maar ook via hun profiel kenbaar 

Stage-informatiegids
-

allerhande tips over hoe een stage 
goed te regelen en te begeleiden. 

-

-

gratis aan te vragen via info@achter-

informatie ook digitaal beschikbaar 
op www.achterhoekwerkt.nl.

Bedrijfspresentatie
Bent u als ondernemer geïnteres-

werkt eenvoudig. U kunt gratis een 

u in contact te komen. 

komen door het plaatsen van een 
actuele stageopdracht dan wordt er 

gevraagd, waarmee u onbeperkt stage 
opdrachten kunt plaatsen die bekend 

om de website te onderhouden en 

Actieve rol 
gemeente

Economische 
-

meenten in de 
regio springen 
de komende 

Achterhoekwerkt.nl kan ik elke onder-
nemer dan ook van harte aanbevelen!

www.achterhoekwerkt.nl
Achterhoekse ondernemers en jongeren zoeken elkaar op

-
saties is de gemeente gestart met de 
voorbereidingen om de veranderingen 

organisaties over een proeftuin in 

kleine schaal een thema op en geven 
-

saties en inwoners vorm aan de visie. 

methodes voor keukentafelgesprekken, 

vraagverheldering en de rol van een 
gebiedsteam en een participatie-
consulent. 

Meedenken

wel van belang dat uw organisatie 

keuken gunt en eventueel middelen 

 
Aanmelden

uitnodiging ontvangen, maar bent u 
wel professioneel actief op het sociale 

bericht als uitnodiging beschouwen. 
-

komst aanmelden door uw naam, 
namens welke organisatie en met 
hoeveel personen u komt door te 
geven via info@bronckhorst.nl, 

binnenkort een proeftuin. Hiervoor 

ontvangen daarvoor een uitnodiging. 

Meer informatie?

met ons opnemen via e-mail: info@
bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.
 

Wilt u meedoen, nu of in een latere 
fase, aan de proeftuin in Vorden? 
Kom dan naar de eerste verken-
nende bijeenkomst op 25 oktober! 

25 oktober: Bijeenkomst wijzigingen 
op sociaal terrein Vorden
Maatschappelijke organisaties rondom Vorden 
meld u aan!



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.

Raadsvergadering 25 oktober
Op 25 oktober a.s. vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare ver-
gadering begint om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom om deze vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwer-
pen:

 Dit bestemmingsplan heeft betrek-
king op een functiewijziging op 
drie locaties: Functiewijziging 

 van agrarisch naar wonen op de 
locaties Eeltinkweg 4 Zelhem en 
Remmelinkdijk 10 Keijenborg en 
functiewijziging van agrarisch naar 
wonen en ruitersportcentrum op 
de locatie Velswijkweg 11 Zelhem. 
De plannen passen niet binnen de 
huidige bestemmingsplannen. 

 Om die reden startte een bestem-
mingsplanherziening om de functie 
te wijzigen naar wonen en sport 

(manege/ruitersportcentrum). 
 De raad wordt gevraagd het nieuwe 

bestemmingsplan vast te stellen

 

B en w vragen de gemeenteraad 
 in te stemmen met het plan en de 

financiering voor de gezamenlijke 
nieuwbouw van een brandweer-
kazerne en centrale gemeentewerf 
in Hengelo (Gld). De huidige brand-
weerkazerne in Hengelo is 50 jaar 
oud en voldoet qua grootte en 

 Arbo-normen niet meer aan deze 
tijd. Daarnaast werken wij toe naar 
één centrale gemeentewerf in de 
gemeente, van waaruit alle werk-
zaamheden in de openbare ruimte 
worden gecoördineerd 

 

Gemeenten krijgen de komende 
 jaren te maken met grote veran-
 deringen in het sociale domein: 
 de Wet Werken naar Vermogen, 

decentralisatie Jeugdzorg en 
structuurveranderingen rond de 
AWBZ. Hoewel de exacte invulling 
van deze opgaven nog open ligt, is 
wel duidelijk dat meedoen en eigen 
verantwoordelijkheid zoveel 

 mogelijk op lokaal niveau komt te 
liggen. De raad wordt gevraagd de 
visie vast te stellen en daarmee 
het college opdracht te geven voor 
verdere uitwerking van de visie 

naar de praktijk. Zie ook de uitno-
diging voor een bijeenkomst elders 
op deze gemeentepagina’s

 De Structuurvisie Bronckhorst 
geeft de hoofdlijnen van het ruim-
telijk beleid weer. Het hebben van 
een structuurvisie is voor een 

 gemeente wettelijk verplicht. De 
raad wordt gevraagd de gewijzigde 
structuurvisie Bronckhorst vast te 
stellen. Daarmee maakt de raad 
ook ruimte voor de proef met 

 kleine windmolens, waarover wij 
al eerder op deze gemeentepagina’s 
berichtten 

 Deze tussenrapportage is een 
 tussentijdse verantwoording van 

het college aan de raad. Hierin staat 
hoe ver de doelen van de raad, 

 opgenomen in de programma-
 begroting 2012 – 2015, gevorderd 

zijn en op welke punten bijsturing 
te verwachten is. B en w vragen 

 de raad akkoord te gaan met de 
tussenrapportage

Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 

Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. 
Over onderwerpen 
staan kunt u inspreken tijdens de 
Rondetafelgesprekken of commissie-
vergadering, iedere tweede woensdag 
en donderdag van de maand. 
Over onderwerpen 
agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over niet-
geagendeerde onderwerpen’ in de 
commissievergadering (iedere tweede 
donderdag van de maand).

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 min. per persoon. 
Voor meer informatie of aanmelden 
voor het spreekrecht kunt u contact 
opnemen met de griffie, 
via tel. (0575) 75 02 50 of 
griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie 
over de onder-
werpen die op 
de agenda 
staan verwijzen 
wij u naar 
www.bronck-
horst.nl of scan 
de QR-code.

Uit de raad

Als uw kindje klein is gaat u regel-
matig naar het consultatiebureau. 
U kunt daar al uw vragen over voeding, 
groei en ontwikkeling stellen. Ook als 
u even niet weet hoe u met het gedrag 
van uw kind om kunt gaan. Wanneer 
uw kind groter wordt, zijn er weer 
nieuwe vragen, bijvoorbeeld omdat 
uw kind nog niet zindelijk is, niet zo 
goed slaapt of eet, of wat eenkennig 
is. U kunt dan uw vraag ook heel 
gemakkelijk aan het Centrum voor 
Jeugd en Gezin stellen door een 

e-mail te sturen. Binnen 2 werkdagen 
krijgt u een antwoord. Ga naar 
www.cjgbronckhorst.nl en klik op 
‘stel je vraag’. Bellen kan ook, via tel. 
(0575) 46 11 00. Of loop binnen tijdens 
één van de spreekuren. U vindt de 
openingstijden op de website.

Stel uw vraag over uw opgroeiende kind 
heel gemakkelijk aan het CJG!

De monumentencommissie  van de 
gemeente vergadert op 24 oktober 
a.s. om 09.00 uur in het gemeente-
huis, zaal Toren. De vergadering 
is openbaar, u bent dus van harte 
welkom om deze bij te wonen. 

De agenda voor de vergadering 
vindt u op www.bronckhorst.nl.

Monumenten-
commissie

Hogeschool van 29 oktober t/m 11 november 2012, PromoBase media & advertising

Nederlandse jacht vereniging

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

Ontvangen op 4 oktober 2012: 

Ontvangen op 8 oktober 2012: 

 De bomen zijn gemerkt met oranje/rode verf. Een overzicht van de te vellen en her te planten 
 bomen kunt u op de volgende manieren inzien:
 - op papier tijdens kantooruren bij de publieksbalie in het gemeentehuis
 - via www.bronckhorst.nl  Actueel  Actuele informatie  Gemeentepagina’s
Ontvangen op 10 oktober 2012: 

verblijf in één gebouw

Aanvragen
Ontvangen op 19 juli 2012: 

Ontvangen op 5 september 2012:

Ontvangen op 4 oktober 2012: 

Ontvangen op 2 augustus 2012: 

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

B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

De stukken liggen van 18 oktober t/m 28 november 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, 

Ontwerpvergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 10 oktober 2012:

 Wittebrink

Drank- en horecavergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar

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

van het bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 

werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriften-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 

  ontwerpvergunning

  ingebracht tegen de ontwerpvergunning

en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunning
0 van de 

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:

 Actueel 

Mogelijkheden voor beroep

hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren 
-

tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de 

voordat op het verzoek is beslist. 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Loenhorsterweg 7 C en E Hummelo’

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

 Actueel 

Zienswijze indienen?
-

mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de 
gemeenteraad.

Intrekking ontwerp-bestemmingsplannen ‘Buitengebied Hengelo/Vorden; 
Wet BAG’ en ‘Buitengebied Zelhem; Wet BAG’ en wijziging bestemmingsplan 
‘Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel’

en voor beide plangebieden een nieuw ontwerp voor te bereiden. 

Wijziging bestemmingsplan Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel

met de mededeling dat de gemeente op haar kosten zorgdraagt voor wijziging van het bestem-

met een binnenplanse wijziging plaats.

Reageren

Bestemmingsplannen

niet exact aangeven omdat er omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden 

Wegwerkzaamheden
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Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

HARMSEN

Zaterdag
20 oktober

Discotheek

DJ Bru-Man-In

Zondag 21 oktober
laatste open dag 

Tuinen Buitenplaats 
de Wiersse

Er worden planten verkocht 
en lichte maaltijden

geserveerd.
Kinderen tot 9 jaar gratis,
honden niet toegestaan.

Entree 10-17 uur, € 6,50 p.p.
Groepen kunnen ook op 
andere tijden afspreken:

tel. 0573-451409.

Zie www.dewiersse.nl

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

Diverse kleuren.
Potmaat 10,5 cm. Per stuk

van 2,49Dvoor 

1,49

Patio Cyclaam

wk 42. Geldig van 18-10 t/m 24-10. OP=OP
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.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

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

Dit All Inclusive maandbedrag is afhankelijk van het gekozen model, versie, aanbetaling en looptijd. En geldt voor de afgebeelde Nissan PIXO € 8.390,-, JUKE € 22.290,- en QASHQAI € 28.350,- (prijslijst 1 oktober 2012) is 
incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Opties en uitrusting zijn afhankelijk van de uitvoering. Afl opend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam 
van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Nissan PIXO, MICRA, NOTE, JUKE, QASHQAI  QASHQAI+2 personenauto orders 
van particulieren van 01/09/2012 t/m 31/12/2012. Nissan All Inclusive incl. verlengde garantie en onderhoud. De slottermijn is gelijk aan de Gegarandeerde Terugkoop Waarde bij een looptijd van 48 maanden en 10.000 
kilometer per jaar. Jaarlijks kostenpercentage 6,9% tot maximaal 48 maanden. Nissan Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. 
Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. De garantie verlenging (is verzekeringsproduct) Nissan 5* (verlenging van 3 jaar fabrieksgarantie met 1 jaar, tot 100.000 km) en Nissan 
5* onderhoudsplannen (4 jaar onderhoud met een maximum van 100.000 km) zijn producten van Nissan International Insurance LTD, No.2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Alle wijzigingen 

Model All Inclusive prijs Totaal 
kredietbedrag

Vaste debet- Jaarlijks 
kosten percentage

Looptijd Slot termijn Maand-
  termijn

Totaal te 

 PIXO 1.0 Visia  € 9.584,- € 3.104,- € 6.480,- 6,9% 6,9% 48 € 3.056,- € 99,- € 10.900,- 

 JUKE 1.6 Acenta € 23.422,- € 7.623,- € 15.799,- 6,9% 6,9% 48 € 8.098,- € 229,- € 26.720,- 

QASHQAI 1.6 Connect € 28.927,- € 10.234,- € 18.693,- 6,9% 6,9% 48 € 9.143,- € 279,- € 32.768,- 

Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik PIXO, JUKE en QASHQAI gamma gecombineerd: 4,3-8,2 l/100 km, resp. 23,3-12,2 km/l. CO -uitstoot variërend: van 99 gr/km tot 
194 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

DOETINCHEM  
HENGELO (Gld.)  Kruisbergseweg 8  0575-462244
ZEVENAAR  Kelvinstraat 2  0316-523523
www.herwers.nl

De heer Lex van Glabbeek uit Vorden

Ook meedoen? www.winnenmetweevers.nl

2012

Slotboom Tweewielers
A.H.C. Staltechniek
B. Thüss Metselbedrijf
Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek
Onstenk Meubelen
Ak-Zie Meubelhal
Onstenk Rieten Daken
Eddie de Gier draait Goud van Oud
Eugelink Zonwering
Leemreis Hotel
Aerofitt Sportcentrum
Tap Tromp van Hoff Notarissen
Jeroen Sesink Schildersbedrijf
Ten Hag Makelaar
Van der Torre tandartsenpraktijk
Donker Borghouts tandartsenpraktijk
Wentink BP tankstation

Stolwijk Kelderman accountancy
Bruva Security
Imhoff Voeg- en Staalbedrijf
Van Bentum Schoonmaak
Arendsen Installatie
Almat doeltreffende mechanisatie
Goma
HCI Bouwcenter
Gotink installatie
Herwers Groep
Roelofs autoschade
Y-sign reclame
Maco techniek in beweging
Weevers Grafimedia
Claassen reclamebureau
Matysta metaal

Ondernemers bedankt voor de steun in de rug!
Tot onze grote verrassing stond, als dank voor de 
cross op ’t Zand, op donderdag 4 oktober een pagina-
grootte advertentie in de Gelderlander en op dinsdag 
9 oktober in het Contact. 

HAMOVE was blij verrast met dit gebaar en waardeert dit zeer. De laatste jaren waren niet 
altijd even gemakkelijk, maar dit geeft HAMOVE positieve energie om door te gaan met 
het organiseren van (motor)evenementen.  

Wij willen de volgende ondernemers heel erg bedanken voor de steun in de rug en het 
mogelijk maken van de advertentie:
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Jaarlijks wordt op 10 november de 
landelijke ‘Dag van de Mantelzorg’ 
gehouden. Een dag waarop aandacht 
wordt gevraagd voor de zorg die door 
mantelzorgers gegeven wordt. Ieder-
een die zorgt voor een zieke, demen-
terende of iemand met een beperking 
in zijn omgeving is mantelzorger. De 
zorg kan variëren van éénmaal per 
week tot 24 uur per dag en kan soms 

heel zwaar zijn. Daarom worden op 
de ‘Dag van de Mantelzorg’ diverse
activiteiten georganiseerd om daar-
mee mantelzorgers in het zonnetje te
zetten en waardering te tonen voor
de zorg die ze geven.
Voor de mantelzorgers uit de ge-
meente Bronckhorst organiseert
VIT-hulp bij mantelzorg een  lunch
met een optreden van zangeres Josée
van der Staak. De middag begint om
12.00 uur en duurt tot 14.00 uur.  

Men kan zich aanmelden tot 1 no-
vember bij VIT-hulp tel. (0544) 82 00
00 of via 
info@vithulpbijmantelzorg.nl

Dag van de Mantelzorg

Feestelijke lunch voor 
mantelzorgers
Regio - Op donderdag 8 november 
a.s. kunnen mantelzorgers uit de 
gemeente Bronckhorst genieten 
van een overheerlijke lunch in De 
Lindesche Molen aan de Lindese-
weg 29 in Vorden.

Een jonge boer woont met zijn vrouw 
en kind op het platteland, niet ver 
van de grote stad. Tijdens de vakan-
tie gaan veel stedelingen op vakantie 
naar het platteland. Zo ook een verlei-
delijke maar slechte slons. Ze brengt 
het hoofd van de jonge boer op hol en 
verleidt hem. Ze overtuigt hem ervan 
om zijn vrouw te verdrinken tijdens 

een boottochtje. 
‘s Anderendaags vertrekt de boer
met zijn vrouw voor een tochtje op
het grote meer. De vrouw begrijpt al
snel de bedoelingen van haar man.
Op het nippertje begrijpt de boer de
waanzin van zijn daden en komt hij
tot inkeer. Het koppel zet koers naar
de grote stad. 

Man en vrouw verzoenen zich met
elkaar en herbeleven de idylle van 
hun eerste huwelijksdagen. Maar op
de boottocht huiswaarts steekt een
zware storm op. De vrouw slaat over-
boord. Alle buren van de boer varen
uit om haar alsnog te redden. Niet
wetende dat het koppel zich opnieuw
verzoende, verkeert de stedelijke lel-
lebel in de waan dat de boer het plan
om zijn vrouw te verdrinken effectief
heeft uitgevoerd ...Terwijl dit verhaal
zich ontrolt op het filmscherm wordt
dat door van Schoonhoven muzikaal
begeleid op het Lohmanorgel.

Dorpskerk Vorden. Zie ook 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Klassieker ‘ Sunrise ‘ van Friedrich Murnau

Stomme film in de 
Dorkskerk Vorden
Vorden - Gijs van Schoonhoven, 
destijds begonnen als organist in 
de Dorpskerk te Vorden, heeft al 
een aantal jaren als musicus een 
heel bijzondere specialiteit. Hij 
speelt al improviserend namelijk 
de muziek bij een aantal ‘stom-
me‘ films, net zoals vroeger op 
de grote theaterorgels gebeurde 
tijdens een filmvoorstelling. Za-
terdagavond 20 oktober (aanvang 
20.15 uur) komt hij met de klas-
sieker ‘Sunrise‘ van Friedrich 
Murnau uit 1927 naar de Vorden-
se Dorpskerk. Een klassieker van 
het eerste uur met een typische 
moralistische strekking, wat in 
die tijd een verplichting was.

Onder de titel ‘De man in de wolken’ 
werd een avondvullend programma 
gegeven, waarbij de schoonheid van 
het leven werd aangegeven en een 
relativering op de materiële zaken. 
Wat is belangrijk als de kalender af-
loopt, zoals de Majacultuur aangeeft 
en er op 21 december 2012 een heel 
andere wereld is. Met een prachtige 
heldere stem kon Anja den Bakker 
de liedjes van eigen werk, maar ook 

van bekende artiesten zoals Ramses 
Shaffie weergeven. Prachtig is ook
het lied ‘Het dorp van mijn vader’
van Wim Sonneveld. En om de avond
na alle relativering positief af te slui-
ten werd geëindigd met het lied ‘Ik
ben vandaag zo vrolijk’ van Herman
van Veen. De kerk was nagenoeg vol
en het publiek heeft genoten. Dusda-
nig dat aan de hand van het applaus
van het publiek voorzitter Jaap van 
Gijssel van de Vrijzinnige Geloofs-
gemeenschap kon beloven dat het
gezelschap weer in het programma 
2013 wordt opgenomen. 
Dus als u deze verrassende voorstel-
ling gemist heeft, in 2013 komt weer
een nieuwe kans en mis deze niet, 
het is de moeite waard!

Verrassend in de wolken in 
de Vrijzinnige Kerk
Hengelo - Donderdag 11 oktober 
2012 gaf Theatergroep ‘Verras-
send gewoon’ bestaande uit Anja 
den Bakker, zang en Eelco Schuil 
en Hiske Huiting een uitermate 
verrassende voorstelling in de 
Vrijzinnige Kerk in Hengelo.

De opzet van de winkel is dat men-
sen kleding inbrengen en bij verkoop 
krijgen de mensen een verkoopper-
centage van de verkochte kleding. 
“Klanten kunnen hier mooie kleding 
kopen tegen een kleine prijs”, zegt 
eigenaresse Hetty Pelgrum. Bij het 
inbrengen van de kleding gaat Hetty 
de kleren uitzoeken die in de winkel 
komen te hangen. De overige kleding 
kunnen mensen weer ophalen of 
naar een goed doel doen. “Bij het in-
leveren van kinder- en dameskleding 
krijgt de klant een klantnummer. 
Het klantnummer komt ook aan de 
kleding te hangen, samen met het 
prijskaartje”, legt Hetty uit. Mensen 
kunnen de kleding iedere dag bren-
gen. Het gaat om kleding van goede 
kwaliteit. Veel (top)merken hangen al 
in de rekken zoals Superstar, G-star, 
Supertrash, Björn Borg, Vero Moda, 
Only, Feetje, Villa Hap en Kids Zara.
Samen met haar man Gerrit-Jan is 
er veel werk verzet. Veel tijd is gaan 
zitten in het slopen, timmeren en an-
dere klussen. “Vooral Gerrit-Jan is er 
heel druk mee geweest. Ik had dan 
weer een idee en Gerrit-Jan zorgde er-
voor dat de klus klaar kwam. Ik vond 

dat super van hem”, zegt Hetty en-
thousiast. De winkel en het interieur 
heeft een landelijke sfeer gekregen. 
De stellingen, de toonbank en de kof-
fietafel zijn van steigerhout gemaakt. 
De vloer is bestraat met klinkers. “Ik 
heb geprobeerd een sfeer te creëren 
waar mensen zich thuis en welkom 
voelen. Mensen moeten ook spon-
taan naar binnen kunnen lopen. 
Daarom vind ik ook dat de winkel 
laagdrempelig is”. Aan de stellingen 
hangt overzichtelijk een groot as-

sortiment kinder- en dameskleding. 
Hetty heeft al diverse positieve reac-
ties gehad. “De mensen vinden het 
een hele leuke opzet. We horen ook 
vaak: “wat leuk, dat hadden we hier 
nog niet in Hengelo”. 
 
Pellino’s is gevestigd aan de Spalstraat 
12 in Hengelo, tel. 06-53468060. De 
openingstijden zijn: donderdag en 
vrijdag: 09.00 – 12.00 uur en van 
13.00 – 18.00 uur. Zaterdag van 09.00 
– 17.00 uur.

Kwalitatief goede tweedehands kleding

Pellino’s nieuwe winkel in 
Spalstraat
Hengelo - Pellino’s, dat is de 
naam van de nieuwe winkel aan 
de Raadhuisstraat 12 in Hengelo. 
De winkel met goede kwalitatief 
2e handskleding voor kinderen 
en dames, wordt donderdag 18 
oktober geopend. Vanaf negen 
uur ’s morgens is iedereen van 
harte welkom.

Hetty Pelgrum: “Mensen moeten zich hier thuis voelen”.

Paddestoelen en cyclamen staan half 
verscholen langs de paden van de 
romantische Woodland Garden. Het 
vallende blad breekt de strakke lijnen 
van de pas geschoren hagen.
De beschrijving van 1777 geldt meer 
dan tweehonderd jaar later nog 
steeds: “fraaije tuinen, een wyduitge-
strekte Plantagie van allées en slinger 
bossen, vischryke vyvers, de fynste 

vruchtboomen en een fraaije koepel 
...”
Als zondagavond de torenklok vijf
slaat, kunnen de fonteinbassins wor-
den afgetapt, de beelden ingepakt en
de vorstgevoelige planten worden af-
gedekt. Dan kan het programma van
vernieuwing weer opgepakt worden
in border en moestuin, haag en bos,
vijver en gracht.
Op de open dag worden lichte maaltij-
den geserveerd en planten verkocht.
Ook worden publicaties verkocht, 
waaronder ‘de Wiersse, Beschrijving
van de tuinen’ door Romke van de
Kaa. 
Voor een afspraak voor een eigen 
(groeps)rondleiding, evt. met lunch
of thee, kunt u  bellen naar tel. 0573-
451409 of mailen: wiersse@xs4all.nl
www.dewiersse.nl.
Zie de advertentie elders in de krant.

Open zondag De Wiersse
Vorden - De tuinen van de Wiers-
se bij Vorden zijn zondag 21 ok-
tober voor het laatst in dit jaar 
open: de rozenbloei in de buxus-
parterre blijft tot de vorst, de 
borders zijn in hun laatste kleur-
rijke herfstfase. De ciderappels 
en mispels rijpen. Moerascypres, 
Liriodendron en scharlakenrode 
eik tonen de verrassendste kleu-
ren.

“Met de activiteiten die we organise-
ren hebben we als doel: de verkeers-
gebruiker met meer verkeerskennis 
en inzicht de weg opsturen. Wij le-
veren een bijdrage, zodat kinderen 
en ouderen veiliger aan het verkeer 
kunnen deelnemen.

De weg is van ons allemaal. Wanneer 
we de juiste voorlichting krijgen en 
de kennis ook toepassen zullen er 
minder ongelukken gebeuren.”

Samen met de Politie en Contact is nu 
een verkeersquiz ontwikkeld welke 

de komende maanden met een we-
kelijkse frequentie in dit blad zal ver-
schijnen. De antwoorden kunt u di-
rect vinden op Contact.nl. Volgende 
week zullen de antwoorden ook in de 
papieren krant worden gepubliceerd. 

Namens het Veilig Verkeer Neder-
land afdeling Bronckhorst, veel ple-
zier met het oplossen van de quiz. 

J Holtrigter, Mulderskamp 27, 2751 
EX Vorden, 0624374443. secretaris.
E. Steentjes, Kerkhoflaan 8, 7021ZW 
Zelhem, 0314-622126 penningmees-
ter.

VVN Bronckhorst, gemeente, 
Politie en Contact presenteren de 
Verkeersquiz
Bronckhorst - De afdeling Bronckhorst van Veilig Verkeer Nederland 
is een enthousiaste groep vrijwilligers die verkeersveiligheid hoog 
in het vaandel heeft staan. De afgelopen vijf jaren heeft de afdeling 
Bronckhorst van VVN het verkeersexamen voor 30 basisscholen in 
de gemeente Bronckhorst geregeld, zijn er seniormobiel infomidda-
gen gegeven en zijn er zijn er rijvaardigheidcursussen voor de oudere 
automobilisten en fietsers gegeven. Het nieuwste initiatief is de Ver-
keersquiz die wekelijks in deze krant en op Contact.nl zal verschijnen.

De antwoorden staan de volgende week in het Contact. Nu al nieuwsgierig? Kijk dan op www.contact.nl

De afdeling Bronckhorst van Veilig Verkeer Nederland organiseert in samenwerking met de Politie en 
de Gemeente Bronckhorst in 10 opeenvolgende weken een verkeersquiz.

afdeling Bronckhorst

Vraag 2
 
U wilt hier inrijden met uw fi ets 
met aanhanger. Is dat toegestaan?

a  Ja dat is toegestaan
b  Nee dat is niet toegestaan

Vraag 1
U fi etst op het fi etspad en heeft 
net het blauwe bord met de 
witte pijlen gezien. Nu wilt u op 
de T-splitsing al fi etsend links af 
slaan. Mag dat?

a Nee dat is niet toegestaan
b Ja dat is toegestaan
c Ja uitsluitend op de oversteek-
 plaats voor fi etsers

Vraag 3
U rijdt met uw auto op een 
autosnelweg. Wat is de minimum 
snelheid?

a  60 km/u
b  70 km/u
c  80 km/u
d  er is geen minimum snelheid



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

Grolschprent
Uit het inpakpapier zag Marketing 
Director Jan Nales van bierbrouwer 
Grolsch een schitterende tekening te-
voorschijn komen. Kunstwerker Vic 
Hulshof overhandigde hem woens-
dag 10 oktober in De Lange Gang 
het eerste exemplaar van de Grolsch-
prent waarop te zien is hoe men bijna 
vierhonderd jaar geleden op diezelfde 
plek de overwinning op de Spanjaar-
den vierde: uiteraard met het bier uit 
Grolle. “Prachtig, dit gaat een mooi 
plekje op ons kantoor krijgen”, riep 
Nales. Tijdens de Slag om Grolle 
wordt dit unieke drukwerk met een 
gelimiteerde oplage (850 stuks) ver-
kocht. 
Tonnie Zieverink, bedrijfsleider van 
Weevers Grafimedia in Groenlo was 

namens zijn bedrijf verantwoordelijk 
voor de druk van deze prent op au-
thentiek papier. Hij verwelkomde de 
vertegenwoordigers van de Grolsch, 
het Grolsch Verzamelaars Gilde en 
de organisatie van de Slag om Grolle 
en vertelde dat hij erg blij was dat de 
bierbrouwer mee wil werken aan dit 
bijzondere project. Ook Nales sprak 
over een mooie samenwerking. “We 
hebben denk ik veel meer dingen ge-
meen, maar in ieder geval de band 
met Groenlo en de Slag om Grolle.” 
Edwin Grothe, voorzitter Slag om 
Grolle, liet op zijn beurt weten dat hij 
verheugd is dat ook het bedrijfsleven 
zich betrokken voelt bij dit unieke 
evenement.

Historische Rijmprent
Een dag later werd de historische 
Rijmprent officieel overhandigd aan 
burgemeester Henk Heijman door 
margedrukker Gerard Post van der 
Molen uit Ruurlo. Dit gebeurde in het 
pand van Weevers Grafimedia. Op de 
voorzijde van deze rijmprent staat 
een zogeheten klinckdicht van Joost 
van den Vondel en een historische af-
beelding die gemaakt werd vlak na de 
verovering van Grol. 
Achterop staat de historische toelich-
ting die door Anton van der Lem is 
opgesteld. Hij is conservator Oude 
drukken en Bijzondere Uitgaven van 
de Universiteitsbibliotheek Leiden. 
Van der Lem houdt zich onder meer 
bezig met de bestrijding van het zo-
geheten Hollando Centrisme, de do-
minante historische aandacht voor 
Holland, Zeeland en Utrecht. Hij wil 
meer erkenning voor de belangrijke 
rol die andere gewesten in het ver-
leden speelden en ook nu speelden. 
Dat laatste klonk Heijman uiteraard 
als muziek in de oren. Ook de Grolse 
historicus Van der Pluijm was hier-
over zeer te spreken, liet Post van der 
Molen weten.
Gerard Post van der Molen zette deze 
rijmprent handmatig met loden let-
ters om het vervolgens te drukken. 
Tevens maakte hij een opruiend 

pamflet dat tijdens de Slag om Grolle 
in Groenlo verspreid gaat worden. 
Daarmee moet het publiek naar het 
pand van Weevers Grafimedia aan de 
Ziekenhuisstraat 1 in Groenlo wor-
den getrokken. Het gebouw is dat 
weekend omgedoopt tot de Geheime 
Drukkerij. De margedrukker zal daar 
- in het bijzijn van personeel van 
Weevers Grafimedia - een historische 
Zweibrücker Dingler-handpers bedie-
nen. Uiteraard zijn allen gekleed zo-
als men ook in 1627 was. 

Intekenen voor historische 
 prenten
Liefhebbers van Groenlo, Grolsch bier 
en de Slag om Grolle kunnen zich 
nu alvast intekenen op zo’n unieke 
Grolschprent en Rijmprent. Dat kan 
op het kantoor van Weevers Grafime-
dia (Ziekenhuisstraat 1 in Groenlo) of 
door te bellen met (0544) 46 18 28. 

Mailen mag ook naar groenlo@wee-
vers.nl. Geïnteresseerden worden ge-
vraagd behalve hun naam en adresge-
gevens ook te vermelden welke prent
zij wensen te ontvangen, hoe zij wil-
len betalen (contant/overmaken) en 
of zij de bestelling komen afhalen
of laten verzenden (verzendkosten 
komen op rekening van de klant).
De uitgave van dit unieke drukwerk
start op vrijdag 19 oktober en eindigt
woensdag 31 oktober.
Weevers Grafimedia wil hiermee
een geste doen naar de Groenlose sa-
menleving of zoals Gerard Post van
der Molen het zo mooi verwoordde:
“Joost van den Vondel eindigde zijn
sonnet met de constatering van de
Spaanse koning Philips IV, dat zijn
goud in lood verkeerd was. Ik hoop
dat het lood van de letters met deze
prent in goud voor Groenlo verkeren
zal.”

Weevers Grafimedia viert historische overwinning op Spanjaarden met bijzonder drukwerk

Presentatie unieke prenten aan vooravond 
Slag om Grolle

Groenlo - Met de uitgave van twee unieke drukwerken wil Weevers 
Grafimedia haar betrokkenheid met de stad Groenlo en de Slag om 
Grolle tonen. Voor één van de prenten is de samenwerking gezocht 
met een ander bedrijf dat de stad en het unieke evenement een warm 
hart toedraagt: bierbrouwer Grolsch. Deze kunstdrukken - een Grol-
schprent en een historische Rijmprent-  die in gelimiteerde oplage 
worden verkocht, zijn woensdag 10 oktober en donderdag 11 oktober 
officieel overhandigd aan respectievelijk Grolsch Marketing Director 
Jan Nales en burgemeester Henk Heijman van de gemeente Oost Gelre. 
De opbrengst van de prenten komen grotendeels ten goede aan het 
Documentatiecentrum Groenlo en de stichting Fondación-Jan Lech-
ner. Laatstgenoemde wil daarmee Spaanse oude drukken aanschaffen 
over de Tachtigjarige Oorlog.

Silhouette is een coverband met 
meerdere gezichten. Enerzijds is het 
een band met het betere pop en rock 
repertoire. Anderzijds ligt de focus 
en de passie nu vooral op akoestische 
bewerkingen van grote pop / rock 
klassiekers. Vorig jaar deed Silhou-
ette mee aan het ‘Open Podium’ in 
Amphion te Doetinchem. 
In januari wonnen zij de voorronde 
en tijdens de finale wist de band be-
slag te leggen op de publieksprijs en 
de juryprijs.
Daarnaast heeft de band in de diverse 
theaters in Gelderland opgetreden. 
Momenteel zijn de muzikanten bezig 
om een avondvullend programma 
in elkaar te zetten voor de ‘Silhou-
ette Time Travelling Tour’. Silhou-
ette bestaat uit: Gijs Pelgrom-drums 
en zang, Marcel Peters-bas en zang, 
Fondy Hartman-gitaar en zang, Mar-

co Peters-toetsen en zang, Danny Ry-
savy-zang en Bas Rysavy-zang.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-

geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
 
Bands en artiesten die ook live in het 

programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Silhouette bij LIVE@IDEAAL
Zelhem - Woensdagavond 24 ok-
tober speelt de band ‘Silhouette’ 
tussen 20.00 en 22.00 uurlive in 
het programmalive@ideaal, dat 
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in 
Zelhem wordt uitgezonden.

De kalenders kunnen afgehaald wor-
den op vrijdag 19 oktober en op zater-
dag 20 oktober bij: Maria Wanders-
Eijkelkamp, Koldeweiweg 9-A, 7256 
AV Keijenborg. Tel. 0575-463274.
Noteer a.u.b. de data; de kalenders 
kunnen niet allemaal bezorgd wor-
den. Ook kunnen nog nieuwe bestel-
lingen gedaan worden.

Gerardus kalenders 
2013
Keijenborg - De Gerarduskalen-
ders 2013 zijn er weer.
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Afgelopen weekend werd in Assen op 
het TT circuit de laatste race voor het 
ONK gereden. Twee weken daarvoor 
waren er al een aantal kampioenen 
bekend. Tijdens de Britse Superbikes 
die toen verreden werd was ook 
een ONK programma geïntegreerd. 
Bryan Schouten (Moto3) ,Leon Bovee 
(supersport) en Danny de Boer (su-
perbikes) werden in dat weekend al 
kampioen in hun klasse.
De laatste races waren meer dan de 
moeite waard ondanks dat de kampi-
oenen al bekend waren. Kersvers Ne-
derlands kampioen Bryan Schouten 
werd in de Moto3 klasse verslagen 
door Thomas van Leeuwen. Hamove 
rijder Jerry v.d. Bunt reed zich naar 
een uitmuntende 3e plaats. Tasia Ro-
dink behaalde ook de nodige punten 
met een mooie 8e plaats. Van de Bunt 
werd 2e in het kampioenschap, Scott 
Deroue die er overigens ditmaal niet 
bij was werd 4e en Tasia Rodink 10e.
Nigel Walraven wist de race in de 
supersport categorie voor zich op 
te eisen. Tweede werd Leon Bovee 
die het hele seizoen bijgestaan werd 
door Torleif Hartelman. Cliff Kloots 
reed zich in de kijker met een prima 
behaalde 12e plaats. De overige leden 
die meededen eindigden dit maal bui-
ten de punten. In de eindstand werd 
Stuart Voskamp 3e ondanks dat hij 
een flink aantal wedstrijden heeft 
moeten missen door blessures en het 
stoppen van zijn team. Cliff Kloots 
werd keurig 15e in de eindstand. 
Danny de Boer wist de overwinning 

te behalen in de klasse Superbike. 
Hij moest er alles aan doen om Ke-
vin Valk van zich af te schudden wat 
hem pas lukte in de laatste bocht 
voor de finish. De leden die aan de 
start kwamen voor de Hamove be-
haalden tijdens de laatste race geen 
punten. Wim Theunissen was met 
een 16e plaats het beste lid in de eind 
uitslag van dit kampioenschap. 
De titel in de zijspannen moest nog 
wel bekend worden: Bennie Streuer 
en Kees Endeveld werden kampioen. 
Jarno Onstenk werd 6e bij zijn laatste 
race van dit jaar.
In het Duitse Frohburg werd een 
aantal weken geleden de laatste race 
voor het IRRC kampioenschap ge-
houden. Daar kwam veel publiek op 
af, ook een aantal supporters uit de 
regio Bronckhorst waren daar aan-
wezig. Zij zagen daar een Hamove 
rijder kampioen worden. De voor de 
Hengelose club uitkomende Branko 
Srdanov werd tweemaal 2e  achter 
de Duitse rijder Didier Grams en 
werd daardoor kampioen in de IRRC 
klasse. Dit is de eerst keer in de ge-
schiedenis dat een Hamove rijder 
kampioen word in deze klasse. De 
Hamove organiseert samen met de 
plaatsen Schleiz, Chimay, Terlicko 
en Frohburg deze wedstrijden. Het 
bestuur was dan ook uitermate tevre-
den met de resultaten van Srdanov.                         
De andere topprestatie werd geleverd 
door Frank Bakker van het Perfor-
mance Racing Achterhoek van team 
eigenaar Tonnie Wassink uit Henge-

lo. Hij werd 4e in de eerste race en 3e 
in race twee. Bakker, winnaar van de 
twee wedstrijden op de “Varsselring” 
begin dit jaar,  werd 3e in de eind-
stand van het IRRC kampioenschap. 
Wassink en het gehele team waren 
uitermate tevreden met de resulta-
ten van hun coureur. Het bleef nog 
lang gezellig bij het PRA team na af-
loop van de races in Frohburg. Hans 
Smees werd in de totaal stand 16e, 

een voor hem uitstekende prestatie 
mede vanwege het feit dat hij op een 
supersport machine reed. De meeste 
rijders die voor hem eindigden deden 
dat op superbike motoren.

Hamove rijder Scott Deroue reed 
op het Spaanse circuit van Aragon 
zijn laatste wedstrijd in de Red-Bull 
Rookies cup. Hij sloot het seizoen af 
met een 7e plaats. In de eindstand 

van het kampioenschap werd hij 2e.
Hij wist dit jaar maar liefst drie races
winnend af te sluiten en reed afgelo-
pen weekend voor het eerst op een
Moto3 machine op het Spaanse cir-
cuit van Albacete. Hier werd hij 15e
in een wedstrijd meetellend voor het
Europees kampioenschap. Hij was te-
vreden met het resultaat, ook omdat
het zijn eerst 4-takt ervaring was.

Goede einduitslagen Hamove coureurs tijdens 
laatste races van dit seizoen
Regio - De afgelopen weken zijn de laatste wegraces voor motoren 
verreden in de verschillende kampioenschappen. Zowel de open Ne-
derlands kampioenschap (ONK) de Internationale Road Racing Cham-
pionsship (IRRC) en de Red-Bull Rookies cup hadden hun laatste races 
van dit seizoen. Een aantal Hamove leden haalden zelfs top drie eind-
resultaten in de verschillende kampioenschappen.

Goed race jaar voor het Performance Racing Achterhoek.  foto Henk Teerink

De verfafdeling is de perfecte aanvul-
ling voor Enorm Arendsen op het 

complete doe-het-zelf aanbod.
De verfafdeling is ca. 30 m2 groot. 

Het complete assortiment, zoals men 
gewend was bij Lensink is nu te vin-
den in de Enorm winkel.

Vanaf maandag 15 oktober heeft 
Enorm Arendsen ‘Uw Verfspecialist’ 
de deuren met aantrekkelijke verfac-
ties geopend.

Enorm Arendsen heeft verfafdeling 
van DA-Lensink overgenomen

Hengelo - Na 45 jaar de verfwinkel te hebben gerund hebben Gerrit en 
Margriet Lenselink besloten te stoppen met de verfwinkel i.v.m. hun 
65-jarige leeftijd. Gerrit en Margriet Lenselink zijn in overleg gegaan 
met Richard Arendsen en Geraldo Melgers van Enorm Arendsen om 
de verfwinkel over te nemen van ze en deze onder te brengen in hun 
huidige Enorm doe-het-zelf zaak aan de Kerkstraat 2 te Hengelo.

V.l.n.r.: Gerrit Lenselink, Geraldo Melgers en Richard Arendsen.



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

Dat is namelijk al vanaf het begin de 
insteek geweest van het bestuur, geld 
inzamelen voor het KWF, omdat kan-
ker één van de meest voorkomende 
ziektes is en juist door onderzoek de 
kans groter wordt om de strijd tegen 
kanker te winnen. ‘Wie goat er ok dit 
joar weer volop tegen an’, zoals Ar-
jan Mombarg het uitdrukt. Arjan is 
tijdens de bijeenkomst van het voltal-
lige bestuur in opperbeste stemming, 
want hij maakte bekend dat er weer 
leuke sponsorbijdragen zijn toege-
zegd. Hoeveel? ‘Dat kan ik niet zeg-
gen, wel wet ik dat wie donders blie 
bunt met onze hoofdsponsor Univé’, 
zo zegt Arjan met een big-smile. De 
sponsorwerving behoort onder meer 
binnen het bestuur van de Stichting 
Blubber Run tot het takenpakket van 
Mombarg. 
Trouwens de taken zijn goed ver-

deeld, zo blijkt. Zo houdt Marcel 
Bourgondien zich bezig met het uit-
zetten van het parcours en alles wat 
daarbij komt kijken. Marcel: ‘Ik heb 
inmiddels met ongeveer 20 landgoed-
eigenaren gesprekken gevoerd en van 
allemaal toestemming gekregen dat 
er weer over hun terreinen mag wor-
den gelopen. Wij hebben ongeveer 
hetzelfde parcours als vorig jaar. Om 
het extra moeilijk te maken dit keer 
wel een paar sloten extra’, zo zegt hij. 
Het bestuur is eensgezind wanneer 
het gaat over de weersverwachting 
eind oktober: Een paar dagen voor 
de Blubber Run, veel regen dus meer 
blubber en op de dag zelf (zondag 28 
oktober) graag een stralend zonnetje! 
Liesbeth Geubels- Bakker houdt zich 
o.m. bezig met de samenwerking van 
hotel Bakker en Free-Wheel, tevens 
ook sponsors van de Blubber Run. Op 

de dag zelf coördineert zij de horeca- 
activiteiten. 
Cindy Zweverink verzorgt het wed-
strijdsecretariaat en vanaf heden 
al de inschrijvingen en verdere ad-
ministratie. De algehele leiding/ 
coördinatie is in handen van Ilona 
Bourgondien- Lenselink. Tijdens de 
vijfde Blubber Run een noviteit. De 
afgelopen jaren gaf Riet Lenselink (de 
moeder van Ilona) telkens het start-
schot. Een daverend carbidschot. Als 
hommage aan haar (Riet Lenselink 
is dit jaar overleden) kan nu op het 

startschot een geldbedrag worden 
geboden. Dat wil zeggen, degene die 
het hoogste bod uitbrengt op de car-
bidbus mag het startschot geven en 
ontvangt als aandenken de fraai be-
schilderde carbid bus. Inmiddels zijn 
de eerste biedingen al binnen, De op-
brengst is eveneens bestemd voor het 
KWF. (Zie ook www.Blubberrun.nl) 
Via deze website kan men zich ook 
aanmelden voor de Blubber Run. 
Cindy Zweverink: ‘Er hebben zich al 
een flinke aantal deelnemers aange-
meld, onder ander diverse personen 

die voorgaande jaren ook al van de
partij zijn geweest. Men kan zich ook
op zondag 28 oktober voor de start
tussen 10.00 uur en 11.00 uur nog ter
plekke inschrijven. Wij hopen ook dit
jaar weer op zo’n 500 deelnemers’, zo
zegt ze. De start van de 4, 6 en 12 ki-
lometer is gelijktijdig om 11.00 uur.
Voor elke categorie zijn drie prijzen
(zowel voor mannen als vrouwen) 
beschikbaar alsmede een prijs voor
het beste team. (Een team dient te be-
staan uit minimaal vier of maximaal
zes deelnemers). 

Reeds 25.000 Euro naar KWF Kankerbestrijding

Blubber Run beleeft zondag 28 oktober lustrum

Vorden - Het bestuur van de Stichting Blubber Run (bestaande uit Mar-
cel en Ilona Bourgondien, Cindy Zweverink, Liesbeth Geubels-Bakker 
en Arjan Mombarg) is momenteel druk bezig met de voorbereidingen 
om ook de ‘lustrum Blubber Run‘ (vijfde editie) tot een succes te ma-
ken. Deze wordt gehouden op zondag 28 oktober met start en finish 
tegenover de molen in het buurtschap Linde. De Blubber Runs die tot 
dusver werden georganiseerd hebben in totaal circa 25.000 Euro opge-
bracht. Een bedrag dat is overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding.

Bestuur Blubber Run v.l.n.t.: Arjan, Marcel, Cindy, Ilona met baby Bart, op voorgrond Liesbeth Blubberen door de sloot

Zo werd een gewonde geëvacueerd en 
moesten zowel een kleine brand als 
een containerbrand worden geblust. 

Ook een korte training in reanimeren 
stond op het programma.
Tijdens deze ochtend was er ook een 

groep jongeren uitgenodigd door Ber-
na van Campen van M8erhoek. Zij
hadden een tussentijds leuke interac-
tie met de spelers van de Graafschap.
”Je kunt een keer met de spelers en
staf gaan lasergamen, maar dit soort
activiteiten zijn goed voor de sfeer en
ook nog eens leerzaam”, aldus trai-
ner Pieter Huistra.

Achterkamp Bedrijfsopleidingen

Selectie van De Graafschap blust 
brandje

Baak - Het eerste en de beloften van de Graafschap zijn donderdag-
ochtend 11 oktober in het kader van teambuilding naar Achterkamp 
Bedrijfsopleidingen in Baak geweest. De spelers en de staf werden in 
groepen verdeeld en leerden de beginselen van de bedrijfshulpverle-
ning.

Voetballers van De Graafschap blussen een brandje.

Op het gebied van keukenapparatuur 
zijn de ontwikkelingen snel gegaan. 
De energielabels zijn al jaren bekend, 
maar met de categorie AA is een nieu-
we stap gezet. Apparaten gebruiken 
nu zoveel minder energie dat het de 
moeite loont om apparaten die ouder 
zijn dan 15 jaar eens goed tegen het 
licht te houden. Met name de vervan-
ging van koel- en vriesapparatuur die 
24 uur per dag aanstaat kan fikse be-
sparingen opleveren, tot wel € 150,00 
per apparaat.
Met andere kranen valt water te 
besparen. Als u een bad wilt vullen 
bespaart u geen water, maar bij het 

handen wassen of douchen kan dat 
wel degelijk. Met waterbesparende 
kranen en douchekoppen is bespa-
ring van 100 liter water of meer per 
dag voor een gezin met kinderen echt 
mogelijk.
Als aannemer weet Bruggink al meer 
dan 30 jaar alles over het isoleren van 
woningen. Nieuwbouw woningen 
worden steeds energiezuiniger en 
zullen in de nabije toekomst energie 
neutraal worden.
In combinatie met subsidieregelin-
gen is het echter ook bij verbouwin-
gen aantrekkelijk om veel aandacht 
te besteden aan isolatie van vloeren, 
muren, ramen en het dak. Ook hier-
over kunnen de adviseurs van Brug-
gink u alles vertellen.
Samen met de nieuwe trends op het 
gebied van keukens en badkamers en 
kookdemonstraties in de showroom 
dus veel redenen om het aanstaande 
weekend naar Bruggink in Heelweg 
bij Varsseveld te komen. 

Zie voor openingstijden de adverten-
tie elders in dit blad of kijk op 
www.bruggink-bv.nl.

Gratis advies over energie-
besparing bij Bruggink
Heelweg - Het Open Huis van 
Bruggink Bouw, Keukens en 
Badkamers in Heelweg op 19, 
20 en 21 oktober staat in het te-
ken van energiebesparing. In de 
showroom is van alles te zien 
over mogelijkheden om de maan-
delijkse lasten te verlagen door 
vervanging van oude apparatuur, 
waterbesparende toestellen, wo-
ningisolatie en zonnepanelen (pv 
cellen).
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Nederland was vertegenwoordigd in 
drie Koksgilde-teams tijdens de Olym-
pische spelen: het Nationaal Team, 
het Nationaal Jeugdteam en het Cu-
linair Team Amsterdam. Zij bonden 
de strijd aan met de wereldtop uit 50 
landen met een totaal van 1600 koks. 
Het Nationaal Jeugdteam, waar Vor-
denaar Roy Eijkelkamp deel van uit 
maakt, moest zondag 7 oktober aan-
treden. In de koude klasse, een groots 
buffet met een keur aan gerechten 
in verschillende disciplines o.a. een 
koude visschotel met verschillende 
soorten visitems, vier hoofdgerech-
ten en een show stuk van chocolade 

met als thema herfst. Dinsdag 9 ok-
tober moesten de jonge topkoks voor 
90 personen een warm vegetarisch 
voorgerecht en een hoofdgerecht van 
zeebaars verzorgen.
Woensdag 10 oktober vond de afslui-
tingsceremonie plaats met de uitrei-
king van de medailles. Het Nationale 
Jeugdteam werd gehuldigd met brons 
voor de koude klasse en zilver voor de 
warme keuken. Het Nationale Team 
behaalde op beide onderdelen zilver 
en het Culinaire Team Amsterdam 
behaalde een diploma in de koude 
klasse. Roy Eijkelkamp: ‘ Het was een 
zware competitie want hier heb je te 

maken met s’ werelds beste topkoks. 
Je moet als team goed op elkaar inge-
speeld zijn, want tijdens de wedstrij-
den moet gewoon alles kloppen en 
konden we ons geen fouten veroor-
loven. We kunnen op een geslaagd 
Olympisch toernooi terug kijken, al-
dus Roy. 
SamenstellingKoksgilde Nationaal 
Jeugdteam: chef d’équipe jeugdteam 
Bert van Manen (executive sous-
chef Steigenberger Kurhaus Hotel), 
Roy Eijkelkamp (restaurant De Bok-
kedoorns, Overveen), Geoffrey van 
Melick (restaurant The Fat Duck, 
Londen), Simon Groenenveld (restau-
rant Frouckje State, Rijperkerk), Tom 
Lamers (restaurantParkheuvel te Rot-
terdam), Robin Hoedjes (The Victo-
rian, Kuwait) en Tim Lips (restaurant 
Ons Behaeghen, Strijbeek).

Olympische Spelen voor koks

Roy Eijkelkamp wint zilver en brons

Vorden - Onder het motto ‘Grenzeloos koken‘ reisden maar liefst 26 
koks, donderdag 4 oktober, af naar Duitsland voor de 23e Olympische 
Spelen voor koks. Deze vond plaats van zaterdag 6 tot en met woens-
dag 10 oktober in Erfurt. Deze spelen worden elke vier jaar georgani-
seerd en is een initiatief van de World Association of Chefs Societies 
(WACS).

Roy Eijkelkamp in opperste concentratie

De bokbiermiddag wordt omlijst 
met een optreden van de band Su-
gar Mama, die tussen 16.00 en 20.00 
uur zal optreden. Sugar Mama speelt 
boogie en blues. Sugar Mama heeft 
haar naam ontleend aan een blues 
standaard en brengt blues met een 
‘drive’. Op de setlist staan onder an-
dere nummers van Howlin’ Wolf, 

George Thorogood, John Lee Hoo-
ker. Daarnaast bewerkt de band ook
graag akoestische nummers, zonder
hierbij het origineel uit het oog te
verliezen. Sugar Mama speelde op fes-
tivals, motor-treffens en op de radio 
bij Vara en NCRV, was ooit suportact
van Rory Gallagher en Dr. Feelgood.
De huidige formatie bestaat uit Bas-
gitaar-mandoline-vocals-mondhar-
monica, Marcel-basgitaar-backing vo-
cals-mondharmonica en Kris-Drums-
backing vocals.
 
Vorig jaar november kwam de CD
‘Letter from the trenches’ uit, gepre-
senteerd tijdens het 25-jarig jubileum
van SugarMama in het Bluescafé in
Apeldoorn. Nadere informatie over 
de band is te vinden op de website
www.sugarmama.nl

Herfsttijd, bokbiertijd in 
‘de Tol’
Wittebrink - De herfst is de tijd 
dat alle, zichzelf respecterende, 
merken bier hun bokbier presen-
teren. Café ‘de Tol’ wil de bierlief-
hebbers graag laten kennisma-
ken met het bokbier van Grolsch 
en houdt daarom op zondagmid-
dag 21 oktober een bokbiermid-
dag met Grolsch bokbier op de 
tap en ook Grolsch bokbieren 
van voorgaande jaren.

 Twee medewerkers van de Wedeo 
(de sociale werkvoorziening Doetin-
chem en omstreken) met verstand 
van zaken, komen vertellen over de 
nieuwe wet, de mogelijke gevolgen 
voor inwoners van Bronckhorst, de 

mogelijke gevolgen voor onderne-
mers. Wat zijn dilemma’s, wat gaat
er zeker veranderen en wat staat nog
ter discussie? Waarschijnlijk heeft
u ook uw vragen, die kunnen deze
avond zeker gesteld worden. We no-
digen inwoners van Bronckhorst van
harte uit om te luisteren en mee te
praten. 

 De koffie staat om 20.30 uur klaar 
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat
6 in Vorden. Vooraf opgeven mag
(pvdafractie@bronckhorst.nl), maar 
gewoon binnenlopen ook.

Dinsdag 23 oktober

Thema-avond PvdA Bronckhorst
Bronckhorst - Op dinsdag 23 ok-
tober organiseert PvdA Bronck-
horst een thema-avond in Vorden 
over de Wet Werken naar Vermo-
gen. De nieuwe Wet Werken naar 
Vermogen komt in de plaats van 
de Wet Sociale Werkvoorziening, 
Wajong, Wet Werk en Bijstand 

 Inhoud: Een Italiaanse docent woont 
samen met zijn vijftienjarige dochter 
in Straatsburg. Ook zijn broer woont 
bij hun thuis. Ondanks deze moeilijk-

heden probeert hij een goede vader te
zijn. Als zijn dochter echter voor het
eerst verliefd wordt, komt zijn we-
reld op zijn kop te staan. De film be-
gint om 20.00 uur en wordt vertoond
in bibliotheek Hengelo, Sterreweg 10.
Kaartjes zijn te koop in de bibliotheek.
De kosten zijn 4 euro voor Vrienden
bibliotheek Hengelo en 6 euro voor
overige belangstellenden. Koffie en 
thee is bij de prijs inbegrepen.

Om vast te noteren in uw agenda: 
8 november lezing Cees Korte over 
zijn reis naar Santiago de Compstello;
29 november filmavond: The artist.

Filmavond Tous les Soleis
Hengelo - Na een succesvolle 
eerste filmavond staat nu de 
volgende film weer op stapel. 
Op donderdagavond 25 oktober 
wordt de film: Tous les Soleis ver-
toond. Deze film stond eigenlijk 
gepland voor januari van dit jaar 
maar helaas kreeg de bibliotheek 
nog geen toestemming om deze 
prachtige film te vertonen. Nu 
wel.

Bij de Elite/Beloften won de Fries 
Anne Fokkema. De eerste RTVer in 
deze categorie was Simon Bargeman 
uit Kranenburg, hij werd 8e. . Bij de 
Amateurs reed de Vordense RTV ren-
ner Floris Besseling naar een mooie 
18e plaats. Hij reed één van zijn eerste 
GOW na lange tijd van studie. Ook de 
RTV masters 40+ reden in Zutphen, 
de Hengeloer Peter Makkink werd 
7e net voor Eric de Greef uit Vorden. 
Eddy Heuvelink uit Warnsveld reed 
naar een 18e plaats. Bij de Masters 
50+ reed Eric Bouwmeester naar een 
5e plaats, 12e werd Bert Kromkamp. 
Rudi Peters trapte bij het ingaan van 
de laatste ronde door zijn pignon en 
kwam dus wel smerig maar zonder 

uitslag thuis in Wichmond.
De RTV prof uit Vorden, Thijs v
Amerongen reed in Ronse België naar
een zeer knappe 6e plaats een super
zware wedstrijd waar hij de eerste 
ronden met de eerste drie meereed.
Winnaar werd de wereldkampioen
Niels Albert voor Kevin Pauwels en
als derde kwam Sven Nijs over de
meet. Zondag 21 Oktober organiseert
de RTV Vierakker/Wichmond de 
tweede GOW wedstrijd, dit alles ge-
beurt rond de Camping “Het Groote
Veld” aan de Galgengoorweg tussen
Vorden en Lochem. Vele RTVers zul-
len hier aan het vertrek staan. Zie
ook www.rtvvierakkerwichmond.nl

Goede start veldrijders 
RTV Vierakker/Wichmond
Vorden - De RTV veldrijders zijn het nieuwe cross seizoen goed begon-
nen. Afgelopen zaterdagavond was er in Zutphen een openingsrit op
het oude Zutphania voetbalveld. Er was een ronde uitgezet van 2600
meter met veel draai en keer werk en juist voor aanvang van de wed-
strijden kwam het water met bakken uit de lucht vallen. Dit maakte
het gehele parcours nat en glad, de renners moesten wel hun stuur-
manskunsten goed beheersen anders was een paal of lint snel geraakt.

Het team wordt plaatselijk aangevuld 
met bijvoorbeeld een kinderfysiothe-
rapeut, een diëtiste en/of plaatselijke 
verenigingen. Ouders/opvoeders kun-
nen het team alle grote en kleine op-
voedvragen voorleggen. Voor de kin-
deren zijn er tal van beweegspelletjes 
waaraan ze mee kunnen doen. Als 
klap op de vuurpijl is er voor de kin-
deren een leuke wedstrijd: wie heeft 
de lekkerste en gezondste traktatie? 
Alle kinderen kunnen hun eigen 
traktatie inleveren en aan het einde 
van de opvoedmarkt wordt bekend 

gemaakt wie de lekkerste en gezond-
ste traktatie heeft gemaakt. En daar 
zijn leuke prijsjes mee te winnen. Op 
woensdag 24 oktober staat het Team 
klaar in de bibliotheek van Hengelo 
van 14.00 tot 16.00 uur.
 
OPVOEDDESKUNDIGEN
Het Team jeugd en gezin Bronckhorst 
bestaat uit vier opvoeddeskundigen 
en is een aanspreekpunt voor alle vra-
gen over het opvoeden en opgroeien 
van kinderen van 0 tot 23 jaar. Het 
team bestrijkt meerdere vakgebieden, 

van maatschappelijk werk tot jeugd-
verpleegkundige, en werkt nauw 
samen. Ouders/opvoeders kunnen 
hierdoor alle soorten opvoedvragen 
stellen en advies en praktische tips 
krijgen. De positieve ontwikkeling 
van het kind en de eigen krachten en 
talenten van de ouders staan hierbij 
centraal. Leden van het Team jeugd 
en gezin maken ook deel uit van het 
zorgteam, dat elke basisschool sinds 
kort heeft. Meer informatie vindt u 
op www.cjgbronckhorst.nl

U bent van harte welkom onze op-
voedmarkt te bezoeken en in gesprek 
te gaan met het team jeugd en gezin 
Bronckhorst.

Opvoedmarkt in bibliotheek Hengelo

Team jeugd en gezin op pad om 
ouders te ontmoeten
Hengelo - Team jeugd en gezin Bronckhorst gaat op pad om ouders en 
opvoeders te ontmoeten. De komende maand organiseren ze kleine ge-
zellige, informatieve markten met als thema ‘gezondheid en bewegen’.

Zo zijn er spellen op Xbox en PS3 te 
spelen waaronder een multiplayer 
game op het grote scherm. Dit wordt 
mede mogelijk gemaakt door Game 
Mania. Daarnaast kun je ook kaart- 

en bordspellen spelen en is het mo-
gelijk een kijkje te nemen bij spel-
lenclub SpelD die aanwezig is. Er zijn 
leuke prijzen te winnen met een spel-
lencompetitie. De avond wordt ge-

houden in de bibliotheek van Doetin-
chem, IJsselkade 13, start om 19.00 
en zal tot 22.30 doorgaan. Voor de 
liefhebbers is er een snoep- en snack-
buffet. De avond is voor bibliotheek 
leden gratis. Inschrijven is verplicht 
en kan bij Bibliotheek Doetinchem 
aan de infobalie. 

Voor meer informatie kijk op 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Bibliotheek West Achterhoek vestiging Doetinchem  Gamenight
Bronckhorst - De bibliotheek Doetinchem organiseert aan het eind 
van de herfstvakantie op 20 oktober weer een avond vol activiteiten 
voor jongeren vanaf 11 jaar. Deze keer staat de avond in het teken 
van games en kunnen er de hele avond allerlei verschillende spellen 
gespeeld worden. Hengelo - Uitslagen SV Quintus 

van 14 oktober:

UIT 
Erix HS2-Quintus HS1: 13-16;
Erix DS3-Quintus DS1: 14-10;

the Flyers HA2-Quintus HA1: 20-13;
H.V. Grol GC1-Quintus GC1: 7-12;
AAC 1899 GC3-Quintus GC2: 9-4.

THUIS
Quintus HS2-Groessen HS1: 15-16.

H A N D B A L
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Uw festiviteit valt of staat met het kenbaar maken van wat er zich gaat afspelen. Weevers denkt 

graag met u mee en kan op zeer korte termijn uw promotie-materiaal leveren. Zo komt u nooit voor 

een lege zaal te staan.

www.weevers.nl

Snel posters nodig?

concept & ontwerp internet & av-producties krantenuitgaven sign & display digitaal drukken offsetdrukken afterpress

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

ZONDAG OPEN
21 oktober  10.00 - 16.00 uur

3 speciale zondagakties

Speksteenkachel
van  1.425,- voor  1.200,-
Houtkachel met zijruiten

  1.195,-
Gietijzeren houtkachel met zijdeur

van  1.750,- voor  1.400,-

T

0314-640945, Toldijk
www.edelsmederijwitteman.nl trouwringen

Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing,
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
Eef Jansen 
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel 
of gedeeltelijk vergoed.

Nieuw kunstgebit of klikgebit 
vergoeding door zorgverzekeraar

Tandtechnisch Laboratorium

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

Zaterdag
20 oktober

Discotheek

DJ Bru-Man-In

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Live muziek
zondag 21 oktober

16.00 tot 20.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Livemuziek: SUGAR MAMA
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Dat de nieuwe webshop een goede 
keuze is geweest blijkt wel uit de vele 
clicks. De hele uitgebreide collectie 
staat online en wekelijks worden de 
nieuwe artikelen erbij gezet. Verder 
zijn nu ook de aanbiedingen uit de 
winkel ook meteen terug op de site 
te vinden. “Wekelijks wordt de col-
lectie aangevuld met allerlei nieuwe 
artikelen voor zowel kleding als ac-
cessoires. 

De maatvoering bij Beau Femme is 
erg breed omdat ze een breed assorti-
ment hebben voor een breed publiek. 
De kleding begint bij maat 36 en gaat 

tot maat 46. De grote maten begin-
nen bij maat 48 en lopen door tot 
maat 56. Bovendien hebben we een 
breed assortiment merken en om 
er maar enkele te noemen: Jackpot, 
X-Two, NotTheSame, Veto, Studio, 
Stark, JFashion. Alle merken en ma-
ten zijn te vinden op de website”, al-
dus Joke Schoppers van Beau Femme.

HERFSTKLEUREN
De nieuwe collectie heeft prachtige 
herfstkleuren zoals rood, bruin en 
beige. Maar ook de kleuren paars, 
zwart, grijs en de nieuwe groentinten 
ontbreken zeker niet. Neem regelma-

tig een kijkje op de site en kijk wat er 
allemaal geboden wordt, want naast 
de nieuwe artikelen vindt u er ook 
alle aanbiedingen.

FACEBOOK EN TWITTER
Beau Femme Mode is ook te volgen 
via Facebook en twitter en er is een 
leuke actie aan de volgers op Face-
book aan gekoppeld. Tot 31 oktober 
wordt onder  elke 100 likers een 
waardebon ter waarde van € 20,- 
verloot. Zo maakt u ook nog eens 
kans op een leuke prijs terwijl u de 
dagelijkse gang van zaken van Beau 
Femme volgt. Als u op dit moment 
de site bekijkt zult u bovendien de 
prachtige foto’s zien van de geslaagde 
modeshow op zondag 30 september 
in Lichtenvoorde. Alle reden dus om 
een kijkje te gaan nemen.

Breed assortiment voor een breed publiek:

Nieuwe webshop Beau Femme

Lichtenvoorde - Onlangs is de nieuwe webshop van Beau Femme uit 
Lichtenvoorde (www.beaufemme.nl) geopend. Naast de uitgebreide 
collectie vindt u er nu ook de aanbiedingen zodat u altijd op de hoogte 
bent van de laatste ontwikkelingen.

Joke en Simone voor de prachtige winkel in Lichtenvoorde

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: D. Ummehouwen:
  Omhakken. “Den eke mo’w ummehouwen, hee steet te kot 

an ’t pad.”

 E. Eke: 
  Eik. “Door stond nog ne olde eke veur ’t huus.”

 F. Knöttereg:
  Ow kleed is helemaol knöttereg.”

ALLES OVER VERF
Al van oudsher is Deco Home Harm-
sen dé verfspecialist. U vindt hier het 
grootste assortiment verf en verfbe-
nodigdheden voor zowel de profes-
sional als de doe-het-zelver. Bij Deco 
Home Harmsen krijgt u altijd profes-
sioneel advies over welke verf voor uw 
klus het meest geschikt is. Gebruik 
voor al het buitenschilderwerk altijd 
professionele verf, gemengd uit een 
originele basis en met echte kleur-
pigmenten. Weliswaar Iets duurder 
in aanschaf, maar veel duurzamer en 
makkelijker te verwerken, waardoor 
u uiteindelijk voordeliger uit bent. 
Ook bent u door de aanschaf van 
originele kwaliteitsproducten gega-
randeerd van jaren lang woonplezier, 
zonder de vervelende eigenschappen 
te ervaren van de zogeheten ‘’dis-
countverf’’ Voor al het binnenschil-
derwerk is het Deco Home huismerk 
een heel goed alternatief. Een goede 
kwaliteit tegen een scherpe prijs. 

DE OPLOSSING VOOR WAND 
EN RAAM
Behang geeft een kamer snel een 

heel andere uitstraling. In onze win-
kels vindt u een zeer grote keuze in
behang, waaronder de nieuwste be-
hangcollecties van alle toonaange-
vende merken. Wat uw smaak ook is,
modern, klassiek, trendy of vintage,
bij Deco Home slaagt u altijd. 

Ook de omlijsting van uw raam is on-
ze specialiteit. Onze uitgebreide col-
lectie raamdecoratie omvat jaloezie-
en, vouw- en rolgordijnen, lamellen
en plissé- en paneelgordijnen, waarbij
er een grote keuze is in materialen,
kleuren en afwerking. Raamdecora-
tie combineert goed met gordijnen. 
U kunt kiezen uit een uitgebreide
collectie gordijnstoffen, waarna Deco
Home Harmsen zorgt dat uw gordij-
nen volledig naar wens geconfecti-
oneerd en desgewenst opgehangen
worden. 

SERVICE ZOALS HET HOORT
Met zoveel keuzemogelijkheden is 
goed advies onontbeerlijk. Als speci-
aalzaak geven wij u product advies,
technisch advies en kleur- en interi-
euradvies, waarbij wij deze maand 
een speciaal woonmaand advies op
maat maken bij u op locatie. 

Service staat bij Deco Home hoog in
het vaandel. Wij adviseren u, wij be-
geleiden u en nemen u desgewenst 
alles uit handen. Precies zoals u wilt.
Omdat de klant bij ons nog steeds ko-
ning is. 

Meld u online aan voor de nieuws-
brief en ontvang direct €5 korting op
alle D’imago producten! 

Voor meer informatie bent u van
harte welkom op de website www.
harmsenvakschilders.nl of like Deco
Home Harmsen op de nieuwe Face-
book pagina en blijf op de hoogte van
alle nieuwe acties, trends en ontwik-
kelingen

De R zit weer in de maand, 
dat betekend: RESTYLEN!
Hengelo - Wilt u uw woning een 
opknapbeurt geven aan binnen- 
en/of buitenkant? Loop dan ze-
ker even binnen bij Deco Home 
Harmsen. De gehele maand ok-
tober staat in het teken van de 
woonmaand. Deze maand zijn er 
mooie aanbiedingen van 20% op 
diverse producten en u ontvangt 
een waardebon voor een gratis 
winter check voor uw woning of 
bedrijf. Is het wel bestand tegen 
de komende strenge winter? U 
ontvangt een professioneel rap-
port, geven u een advies en Harm-
sen Vakschilders voert het werk 
des gewenst voor u uit, na afloop 
ontvangt u een origineel certifi-
caat die garand staat voor weer 
vele jaren woon en werk plezier!

27 OKTOBER
Hummelo, 10.00-12.00 uur
Voorportaal Protestantse Kerk, 
Dorpsstraat 9
Vorden, 10.00 -12.00 uur
RK Christus Koning Kerk,
Het Jebbink 8
Portaal RK Kerk, Ruurloseweg 101
Hengelo (gld), vr 19.00-20.30 en 
za 9.00-11.00 uur
Oude Pastorie RK Kerk, 
Sint Michielstraat

De opbrengst van de ingezamelde kle-
ding gaat naar de projecten van Cor-
daid Mensen in Nood. Al een aantal
jaar steunt Sam’s het Droogte Cyclus
Project in Kenia. In dit project wordt
de lokale bevolking geleerd om zich
te wapenen tegen de droogte.
Voor meer informatie over Sam’s
Kledingactie en de gesteunde projec-
ten kan men kijken op 
www.samskledingactie.nl 
of bellen naar 073 - 687 10 60.

Doe mee met de 
kledinginzamelactie van 
Sam’s Kledingactie
Regio - Op 26 en 27 oktober 2012 vinden in de Achterhoek de
kledinginzamelingsacties van Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel
en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende
adressen:

Luchtalarm…. Alarm!!!! Bommen-
werpers in de lucht. Je hoort het ge-
luid van vliegtuigen en de sirene gaat 
loeien, iedereen moet mee de schuil-
kelder in, moet je horen hoe dat in 
de oorlog ging. Spannende verhalen 
hoe de mensen in de oorlog moesten 
schuilen in de kelder en voor ieder-
een groot en klein een verrassing 
voor de schrik. De laatste maand van 
de expositie: ‘Onze jongens in Indië, 
het vergeten leger’. Kom dus kijken 
voor het te laat is. 

‘Moet je horen’ het is zeker de moei-
te waard om zaterdag 20 oktober 
GRATIS het Achterhoeks Museum 40-
45 aan de Marktstraat 6 in Hengelo 
gemeente Bronckhorst te bezoeken. 
Het museum is geopend van 11.00 
tot 17.00 uur. Zie ook: www.muse-
um40-45.com

Op 20 oktober is het weer Gelderse Museumdag

Moet je horen!
Hengelo - Radiobericht uit het 
verleden. Het Achterhoeks Mu-
seum 1940-1945 laat natuurlijk 
ook van zich horen. Er is een mi-
litaire radiopost te bewonderen 
en de apparatuur zal deels ook 
werkzaam zijn. De bezoekers van 
de Gratis Museumdag kunnen de 
militaire radio dus ook horen. 
Een leuke presentatie verzorgd 
door de Surplus Radio Society 
Nederland.

Kinderen in het wachthuisje bij het mu-
seum 1940-1945.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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06-54282140
0575-465280       06-53665675

Informeer ook naar onze NEFIT-actie!

A

E

C

B

D

A:  Zonnepaneel/PV-module B:  Omvormer
C:  Meterkast D:  Kwh meter
E:  Netkoppeling

Maak een einde aan uw HOGE 
energierekening!

Uw huisinstallateur, scherpe verkoop, expertise, kennis en vakmanschap

 Culinair 
   Theater

Een avondje genieten van heerlijk eten en drinken en 
een optreden van een bijzondere artiest. 

Hans Keuper: 03 november 2012
Dick van Altena: 26 januari 2013

HáDieJan!: 02 maart 2013
Sandra Vanreys: 13 april 2013

 Burg. Rijpstrastraat 10, Zelhem | info@ellensrestaurant.nl | 0314 62 32 53

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

w w w . e l l e n s r e s t a u r a n t . n l

Inhetgroen Genieten?

Zutphen Emmerikseweg 83-A | 7223 DA Baak
T 0575 441048 | info@inhetgroen.com | www.inhetgroen.com

Uw tuin geeft ruimte aan rust, gezellig samenzijn, speelruimte of een 
fraaie waterpartij. Inhetgroen maakt zich dit najaar sterk voor een 
nieuwe of professioneel onderhouden tuin, passend bij u én uw budget. 

Meer weten? Bel 0575 441048 of kijk op www.inhetgroen.com

Helmink Wonen maakt het mooier bij u thuis

Zutphenseweg 24 Vorden Tel.  0575 55 15 14 

ZONDAG OPEN HUIS
ZONDAG 21 OKTOBER SFEERVOLLE HERFSTSHOW VAN 12 TOT 17 UUR
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OLLE HERFST

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

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

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

Let wel: op = op!

Boven: Rijmprent. 
Onder: Voorlopige schets Grolsch prent

Intekenen voor historische prenten in 
gelimiteerde oplage gestart!

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



Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

Duurzame energie is van groot belang om de 
aarde leefbaar te houden. Voor ons en voor 
onze kinderen. Gelukkig beseffen steeds meer 
mensen dit en investeren zij in ‘groene’ ener-
gie. Zonnepanelen, die zonlicht omzetten in 
elektriciteit, maar ook gaswinning uit orga-
nisch materiaal (biomassa). Dit klinkt fantas-
tisch, maar er kunnen enkele kanttekeningen 
bij de opkomst van biomassa geplaatst wor-
den.
Energieproductie uit organisch materiaal 
is in feite niets anders dan het eeuwenoude 
verbranden van hout in de openhaard. Uit tal 
van restbronnen, zoals gft-afval, bermgras, 
snoeiafval en mest, kan biogas gewonnen wor-
den. Ook maïs en suikerriet kunnen voor dit 
proces gebruikt worden. De vraag is echter of 
deze processen wel echt duurzaam genoemd 
kunnen worden en geschikt zijn om op grote 
schaal toe te passen. 
Er spelen twee dilemma’s. Moeten we wel 
landbouwgrond gebruiken om brandstof te 

maken, terwijl voedselprijzen 
stijgen en de wereldbevolking 
groeit? Op ethische gronden 
kan ik de voedsel-brandstof 
discussie snel afdoen, lijkt 

mij. Het tweede 
dilemma is de vraag of deze vorm van ener-
gieproductie wel duurzaam is. Hoeveel, al dan 
niet fossiele energie, kost het om dit gas te 
produceren? Het is namelijk zeer twijfelachtig 
of het gas geproduceerd uit landbouwgewas-
sen wel genoeg energierendement oplevert, 
met een moeilijk woord EROI genoemd. 
GroenLinks zet vraagtekens bij biogas en bij 
de onlangs opgerichte AGEM. Deze coöpera-
tie van een aantal Achterhoekse gemeenten 
wil ‘groene’ energie leveren. De verwachting 
is dat het vooral biogas zal zijn gemaakt uit 
mest en maïs, zoals dat al op vrij grote schaal 
gebeurt bij onze Duitse buren in het Munster-
land. Groengas uit vergisting van biomassa is 
in sommige omstandigheden mogelijk en kan 
op bedrijfsniveau gerealiseerd worden door 
bijvoorbeeld Berkelmilieu of agrariërs.
GroenLinks vindt het een beter idee om in 
Bronckhorst een energiecoöperatie op te 
richten zoals dat in Zutphen, Lochem en tal 
van andere gemeenten gebeurt. In een co-
operatie worden de burgers direct betrok-
ken, krijgen zij goed inzicht in de problema-
tiek, kunnen ze eigen keuzes maken en… 
het is nog leuk ook!      Theo Wentink

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

Hoe groen is ons gas?

Komende raadsvergadering staat onder an-
dere de ‘Structuurvisie Bronckhorst’ op de 
agenda. Deze structuurvisie geeft de hoofd-
lijnen van het ruimtelijk beleid van onze ge-
meente weer. Eén van de onderwerpen die 
hier aan de orde komt, is het windmolenbe-
leid van de gemeente. In 2008 heeft de raad 
zich uitgesproken tegen een windmolenpark 
met grote windmolens te zijn. Nu in 2012 
is de discussie over windenergie nog steeds 
gaande. Agrariërs die duurzame energie wil-
len opwekken, hebben aangegeven dat mini 
windmolens economisch verantwoord zijn en 
een belangrijke aanvulling kunnen vormen 
op zonnepanelen. De VVD is een voorstander 

van duurzame energie en 
ziet serieuze kansen voor 
de agrarische sector op 
het gebied van zonne- en 
windenergie en biogas. 

Burgemeester en wethouders hebben voor-
gesteld om een proef te houden voor kleine 
windmolens op een paar locaties. De VVD 
vindt dat onze gemeente duurzame ontwik-
keling moet nastreven. Daarom juicht de 
VVD dit initiatief toe en vindt dat onze ge-
meente bij deze ontwikkelingen de wind er 
goed onder moet houden. Er zijn verschillen-
de type mini windmolens. De VVD hoopt dat 
met maatwerk de landschappelijke inpassing 
van mini windmolens met zo min mogelijk 
overlast voor en uitstraling op de omgeving 
zal kunnen worden gerealiseerd. 

Kleine windmolens hebben een veel be-
perktere uitstraling op de omgeving dan 
grote windmolens en kunnen daardoor een 
welkome aanvulling zijn op zonnepanelen. 
Daarmee zouden mini windmolens een eco-
nomisch en maatschappelijk aanvaardbaar 
alternatief zijn voor ‘grijze’ energie.

vvdfractie@bronckhorst.nl

VVD is een voorstander van duurzame energie

De gemeenteraad heeft onlangs twee beslui-
ten genomen die te maken hebben met ver-
betering van ons leefmilieu. De Duurzaam-
heidagenda 2013-2016 is vastgesteld en de 
raad heeft ingestemd met de oprichting van 
de Achterhoekse Groene Energie Maatschap-
pij (AGEM). Nederland en West-Europa war-
men sneller op dan de rest van de wereld. Re-
den genoeg om vaart te zetten achter vermin-
dering van de CO2-uitstoot en stimulering 
van een duurzame en groene economie. De 
gemeente wil met de Duurzaamheidsagenda 
onder andere voedselverspilling tegengaan, 
naar het werk fietsen bevorderen en wonin-
gen energiezuinig maken. D66 steunt de ac-
ties van de gemeente, maar u kunt natuurlijk 
ook zelf aan de slag. Veel acties zijn niet al-
leen goed voor het milieu, maar ook voor uw 
portemonnee.
Met de oprichting van de AGEM willen de 
Achterhoekse gemeenten samen het lokaal 
opwekken van duurzame energie bevorde-
ren. Een mooi initiatief, maar u hoeft niet 
op de AGEM te wachten om zonnepanelen 
te installeren. Panelen worden steeds goed-
koper en met eigen panelen kunt u direct uw 
maandbijdrage voor energie verminderen. 

Zelf energie opwek-
ken maakt ons min-
der afhankelijk van 
olie en van grote energiebedrijven. En de zon 
levert u meer op dan de bank aan rente uit-
keert.
Laten we energiebesparing en groene energie 
serieus nemen. Wellicht kunnen we dan in 
de toekomst projecten zoals de aanleg van 
de nieuwe hoogspanningskabel Doetinchem-
Wesel voorkomen. Een duur en grootschalig 
project dat niet door iedereen als positief voor 
het leefmilieu wordt ervaren. Permanente 
groei, winstmaximalisatie en grootschalig-
heid waren de afgelopen decennia het motto. 
In reactie daarop zijn in Denemarken, maar 
ook in Nederland groepen mensen bezig om 
samen energie op te wekken. Ze worden lo-
kaal zelfvoorzienend. Bijkomend gevolg is 
dat ze ook andere zaken onderling gaan rege-
len en dat hun leefomgeving persoonlijker en 
socialer wordt: een duurzame samenleving.
Dat is waar D66 in Bronckhorst aan mee wil 
werken.

Johanna Prick, fractievoorzitter.

d66fractie@bronckhorst.nl

Energierevolutie

Groot geld uitgeven met de ene hand en met 
de andere flink bezuinigen. Dat staat te ge-
beuren als de raad instemt met de nieuw-
bouw voor een gemeentewerf annex brand-
weerkazerne en tegelijkertijd zwembaden 
wil sluiten. En op de centrumplannen voor 
Vorden en Hengelo wordt niet gekort. Maar 
weer wel op verenigingen.

Natuurlijk doen zich altijd dit soort dilem-
ma’s voor. Er is immers veel belangrijks voor 
inwoners. Het college wil op korte termijn 
al verder met de nieuwbouw van de werf en 
kazerne, maar de begroting voor 2013 wordt 
pas in november voorgelegd aan de raad. De 
begroting geeft aan hoeveel financiële ruimte 
er is. En als er besloten is een werf en kazerne 
te bouwen, dan blijft er minder over voor an-
dere zaken.

We zien het als de taak van de raad om wel-
overwogen besluiten te nemen. Dus liever 
het geheel bespreken, met alle plannen goed 
in beeld. Een euro kan maar 1 keer worden 
uitgegeven; voor miljoenen euro’s is dat niet 
anders.

Komende raadsvergadering staat het ‘Paar-
dendorp Velswijk’ op de agenda. De initiatief-
nemer wil een ruitersportcentrum realiseren 
met twee rijhallen, stallen, bedrijfsruimten 
en 2 bedrijfs-, 7 starters- en 5 vrijstaande- wo-
ningen langs de Velswijkweg.
GBB heeft de plannen bestudeert en consta-
teert, dat in de voorbereiding zowel initiatief-
nemer als de gemeente niet over één dag ijs 
zijn gegaan. Voor zover wij nu kunnen oor-
delen heeft de initiatiefnemer reeds vele con-
cessies gedaan om tegemoet te komen aan 
zienswijzen en bezwaren. Uiteraard is GBB 
beschikbaar om mogelijke bezorgdheden en 
bezwaren te bekijken.

Onze fractie constateert dat dit bestemmings-
plan uniek is van opzet en voor een kern 
zoals de Velswijk een toegevoegde waarde 
heeft. Waar worden jongeren in staat gesteld 
een starterswoning te kopen in het buitenge-
bied en een paard bij hun woning te kunnen 
houden?

Het paardendorp past geheel in de visie, dat 
Bronckhorst ook een paardengemeente is. Al 
met al een mooi plan wat onze goedkeuring 

zeker kan wegdra-
gen. Hier is sprake 
van een kwaliteits-
verbetering voor drie 
locaties.

Wilt u ook uw directe leefomgeving vertegen-
woordigen? Sluit u aan bij onze lokale partij.

Neem gerust contact met ons op.

gbbfractie@bronckhorst.nl

Paardendorp Velswijk

Komt er dan toch een oplossing….
Het leek er op of het nooit zou gebeuren, 
want wie over de Doetinchemseweg reed van 
Doetinchem naar Zelhem zag het steeds ver-
der afglijden. Een twintig jaar geleden was 
het nog een goed lopend café met een mooie 
kindvriendelijke speeltuin. En in de winter-
dag bij blijvende vorst was er een florerende 
ijsbaan waar menig liefde opbloeide in de 
kou.
De speeltuin is verdwenen. Het café werd 
een ruïne. Menigeen vroeg zich af: “Wanneer 
wordt die bouwval opgeruimd?”. Allerlei 
plannen verschenen er in de media en zelfs 
de gemeenteraad werd gevraagd om in te 
stemmen met een verzoek aan de provincie 
voor een ontheffing, zodat er verderop aan de 
Schovenweg gebouwd zou kunnen worden. 
De meerderheid van de raad heeft dit verzoek 
afgewezen. Mede omdat de buurt niet direct 
blij was met de komst van een woning ver-
derop aan de Schovenweg. 
Hierna was er een situatie ontstaan waarbij 
de eigenaar van de ruïne, buren, de wethou-
der en betrokken ambtenaren meerdere ke-
ren met elkaar om de tafel hebben gezeten 
om tot een oplossing te komen. En ervoor te 

zorgen dat Zel-
hem kan blij-
ven genieten van zijn mooie ijsbaan waar ho-
pelijk tijdens vorstperiodes wederom liefdes 
opbloeien en wellicht zo de vergrijzing tegen 
kan worden gegaan.
Toch nog onverwacht en heel creatief werd er 
een oplossing gepresenteerd aan de gemeen-
teraad. Deze oplossing houdt in dat de eige-
naar van de ruïne genegen is om het pand 
te slopen en daarvoor een bouwterrein via 
de gemeente kan kopen op het Soerlant te 
Zelhem. Het Soerlant is een pas aangelegde 
nieuwbouwwijk in Zelhem waar nog een 
bouwterrein onverkocht was.
Als CDA-fractie zijn wij blij met deze crea-
tieve oplossing. De ruïne wordt opgeruimd, 
de ijsbaan blijft bestaan, de buurt is tevreden 
en de eigenaar kan een huis gaan bouwen op 
een plek waar hij ook tevreden mee is.
Wij hopen als CDA-fractie dat het bestem-
mingsplan spoedig wordt gewijzigd en wel-
licht in de winter van 2013/2014 er op de 
plaats van de bouwval auto’s en fietsen staan 
van de schaatsende mensen die genieten van 
een mooie ijsbaan op een schitterende plek 
met ruime parkeergelegenheid.

cdafractie@bronckhorst.nl

Oplossing Halfweg

Integrale afweging niet mogelijk
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Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

Verkoop van diverse 
merken aanhangwagens 

en paardentrailers.
Ifor Williams, Anssems en Hapert.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  
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IJssel
computerservice

*

*

Oktober
woonmaand

KOM EN KIJK IN
ONZE VOORDEELSHOP

IN HENGELO GLD.

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

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

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

www.spannevogel.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

TACTISCH INKOPER M/V 
Fulltime - Vacaturenr. VCP 1060886
 
Als Inkoper ben je verantwoordelijk voor een deel van de (opera-
tionele) inkopen en de bijhorende administratieve werkzaamheden. 
Je zorgt voor juiste en tijdige bestellingen ten behoeve van de 
geplande en verwachtte productie en bewaakt de overeengekomen 
levertermijnen, zodat materialen voor productie en levering aan 
klanten tijdig beschikbaar zijn. Je streeft naar een optimale relatie 
met leveranciers enerzijds en optimale inkoopcondities anderzijds. 
Je functioneert op tactisch inkoopniveau, wat betekent dat je actief 
mee denkt over verbetering van het inkoopproces, teneinde de 
betrouwbaarheid naar onze klanten te realiseren. Je bent in staat 
deze processen op te zetten en uit te voeren, middels een goede 
samenwerking met de afdelingen logistiek, productie en planning 
en een optimaal gebruik van het MRP systeem.
 
De inkoper die wij zoeken beschikt over een HBO werk en denk-
niveau, bij voorkeur in een technische richting (technische bedrijfs-
kunde/werktuigbouwkunde) en aangevuld met NEVI I (evt. NEVI II). 
Je hebt aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie (liefst 
in de metaalbranche), kennis van MS Office en MRP systemen 
(SAP) goede tot zeer goede kennis van de Nederlandse, Duitse en 
Engelse taal in woord en geschrift een proactieve instelling, com-
mercieel inzicht en uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel 
naar leveranciers toe als naar de interne organisatie). Je bent 
woonachtig binnen een straal van ca. 30 km rondom Apeldoorn.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Chantal te Pas. 
Telefoonnr.: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

WERKTUIGBOUWKUNDIG ENGINEER M/V 
omgeving Deventer - Fulltime - Vacaturenr. VIA1059992
 
Werkzaamheden
Als projectleider/constructeur ben je verantwoordelijk voor het zelf-
standig definiëren, ontwerpen, construeren, detailleren, begeleiden 
en afronden van projecten en heb je een ondersteunende rol in het 
verkooptraject. Je maakt de conceptuele ontwerpen en begeleidt 
de uitwerking hiervan. In deze rol ben je bij vele partijen betrokken 
die je informeert, aanstuurt en coördineert. In deze functie start 
je nieuwe projecten op, schrijf je technisch gedetailleerde project 
specificaties en verzorg je een realistische planning. Je waarborgt 
de kwaliteit en voortgang van het project. Je voert start- en 
voortgangoverleggen met betrokken partijen. Je bent een prettige, 
enthousiaste, betrokken en innoverende engineer met aantoonbare 
ervaring in de machinebouw. Het betreft een zelfstandige, brede 
functie met korte lijnen, snelle beslissingen en marktconforme 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 
Functie eisen
-  Afgeronde technisch opleiding HTS WTB met minimaal vijf jaar 

werkervaring in een soortgelijke functie met gedegen materiaal- 
en productkennis.

-  Goede kennis van Solidworks, Autocad, besturingstechnieken, 
pneumatiek, cleanroom equipement, pick & place en robot han-
deling.

-  In staat zijn om een team op een plezierige wijze aan te sturen.
-  Beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord 

en geschrift.
-  Leidinggevende capaciteiten; Representatief, flexibel, proactief.

CHEMISCH PROCESOPERATOR M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - Vacaturenr. VIO1057199

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Deventer zijn wij 
per direct op zoek naar een ervaren proces operator. Als Proces 
operator ben je verantwoordelijk voor het bedienen, instellen en 
regelen van het geautomatiseerde productieproces. Je werkt in 
5 ploegendienst. Je verricht controles (dynamisch en statisch) je 
analyseert en interpreteert resultaten, je spoort oorzaken op bij 
afwijkingen en kritische situaties en grijpt zonodig in overleg met je 
shift supervisor. Daarnaast constateer en rapporteer je afwijkingen 
in de werking van het machinepark. Je handelt volgens de geldende 
procedures de TD werkzaamheden af middels procestechnische 
ondersteuning en controleert of deze werkzaamheden conform 
opdracht zijn uitgevoerd. Je bent gericht  op innovatie en continue 
verbetering. Je verricht grondstof, proces- en eindproductanaly-
ses. Je neemt deel in verbeterteams.

Functie eisen
-  Afgeronde VAPRO B of MTS Procestechniek;
-  Kennis van MS office applicaties (specifieke kennis van SAP is 

een pré);
-  Kennis van productielijnen w.o machinepark, grond en hulpstoffen;
-  Goede communicatieve vaardigheden;
-  Bereid tot het werken in 5 ploegendienst.

TEKENAAR M/V
omgeving Lochem - Fulltime - Vacaturenr. VIO1060312
 
Werkzaamheden
In deze functie houd jij je bezig met het uitwerken en aanpassen 
van nieuwe en bestaande producten. Hiertoe krijg je informatie van 
2 senior constructeurs en/of een schets of ontwerp als leidraad. 
Uiteraard houd je daarbij rekening met de geldende normen en 
wet- en regelgeving. Je maakt tevens een slag naar werkvoorberei-
ding door het ontwerpen van onderdelen, het bepalen en bestellen 
van orderspecifieke materialen en toeleveringen en het maken 
van materiaal- en stuklijsten. Ook maak je productieorders ten 
behoeve van onze productie- en montageafdelingen. De nadruk bij 
deze functie zal echter liggen op het maken van de specialiteiten 
en het structureel oppakken van productwijzigingen met kleine 
aanpassingen.

Functie eisen
- Minimaal MTS werktuigbouwkunde;
-  Kennis van Solid Works en Autocad;
-  Kennis van calculatie;
-  Kennis van statistische en technische berekeningen om veiligheid 

van producten te waarborgen;
-  Kennis van bouwtechnische zaken en (staal)constructies in de 

bouw;
-  Veelzijdige kennis van bewerkingsmethode kostenopbouw van 

de producten en constructies;
-  Kan goed communiceren in zowel de Nederlandse en Engelse of 

Duitse taal.

Op vrijdag 2 november 2012 van 17.00 tot 21.00 uur  
CURSUS “KOKEN MET DE SEIZOENEN” 

met gastronoom Arie Kaal  
bij Pluktuin De Kruudhof, Halle.
Meer info: www.dekruudhof.nl

Vooraf aanmelden is nodig en kan via:
info@dekruudhof.nl



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 42

van 15 t/m 20 oktoberwww.ah.nl

H E N G E L O 

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Extra veel Bonusvoordeel

Grolsch krat 8,99


