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Alweer de zesde editie, met het afge-
lopen jaar een recordaantal deelne-
mers: 1067. En nog belangrijker, na 
aftrek van de gemaakte kosten kon 
er 11.500 euro aan de KWF Kanker-
bestrijding worden overgemaakt. De 
vijf eerdere edities brachten in totaal 
25.000 voor het KWF op. Wel een 
teken dat Nederlanders voor goede 
doelen best bereid zijn een sportieve 
prestatie te willen verrichten. Denk 
onder meer aan de verschillende 
(fiets)toertochten die jaarlijks wor-
den georganiseerd. De BlubberRun in 
Vorden mag zich nog steeds op een 
groeiende belangstelling verheugen. 
Voor dit jaar zijn de verwachtingen 
opnieuw hoog gespannen.
Cindy Zweverink (wedstrijdsecreta-
ris) heeft op dit moment al circa 700 
inschrijvingen binnen en zegt daar-
over: “Er komen nog zeker een paar 
honderd aanmeldingen bij, want we 
hebben van sommige scholen en 
groepen, die de afgelopen jaren ook 
van de partij waren, de inschrijvin-
gen nog niet binnen. Wat dat betreft 
ben ik zeer optimistisch gestemd”, 
aldus Cindy. Ilona Bourgondien: 
“Mede-organisator Arjan Mombarg is 
nog optimistischer, hij denkt dat er 
wel 1300 personen aan de start zul-
len verschijnen. Ik hoop dat hij gelijk 
heeft”, zo zegt ze lachend. Overigens 

houdt Arjan Mombarg zich in het 
bestuur onder meer bezig houdt met 
het ‘strikken’ van sponsors. ‘Vrien-
den van de BlubberRun’ zorgen jaar-
lijks ook voor een donatie.
Marcel Bourgondien heeft de afge-
lopen maanden gesprekken gevoerd 
met ongeveer 16 eigenaren over 
wiens grond de routes zijn uitgezet. 
Positieve gesprekken, iedereen was 
enthousiast en wilde voor het goede 
doel meewerken. Ilona Bourgondien 
heeft daar wel een verklaring voor en 
zegt: “Ze weten in Linde dat wij na af-
loop van de BlubberRun de boel weer 
netjes opruimen.”
Het parcours op zich is vrijwel iden-
tiek aan voorgaande jaren: weilan-
den, bouwgrond, bossen en hier en 
daar hindernissen, bijvoorbeeld over 
slootjes springen. En dat levert stee-
vast enkele natte pakken op. Maar 
dat mag de pret niet drukken, de 
naam van het gebeuren is niet voor 
niets BlubberRun! Men kan zich nog 
altijd via www.blubberrun.nl vooraf 
inschrijven. Ook nog op de dag zelf 
vanaf 9.30 tot uiterlijk 10.30 uur.
Via genoemde website kan men 
overigens ook een bod doen om het 
startschot (carbidbus) te mogen ver-
richten. Degene met het hoogste bod 
(tot dusver is er 100 euro geboden), 
mag zich hiermee belasten. Om 10.45 

uur wordt er op muziek op het wei-
land nabij de molen de warming-up 
gehouden. De deelnemers aan de 6 
en 12 kilometer starten om 11.00 uur 
met aansluitend de lopers van de vier 
kilometer. De BlubberRun kenmerkt 
zich al jaren door deelnemers die in 
groepsverband lopen: scholen, ver-
enigingen, families, vriendengroepjes 
e.d. In verband met de te verwachten 
drukte geldt er zondag 27 oktober, 

komende vanaf Vorden, op een ge-
deelte van de Lindeseweg éénrich-
tingverkeer.

Scan de QR-
code of ga naar 
Contact.nl om 
een videover-
slag van 2012 
te bekijken.

Verwachting: recordaantal deelnemers BlubberRun zondag 27 oktober

Organisatie kan nog best een paar regen-
buitjes gebruiken
Vorden - “Marcel en ik hebben de route onlangs nog een keer gelopen. 
Er stond wel water in de verschillende sloten, maar wat mij betreft 
kunnen we nog wel een paar regenbuitjes gebruiken”, zo sprak Ilo-
na Bourgondien aan de vooravond van de BlubberRun die zondag 27 
oktober in het buurtschap Linde zal worden gehouden. De Stichting 
BlubberRun, bestaande uit Marcel en Ilona Bourgondien, Cindy Zwe-
verink, Liesbeth Geubels en Arjan Mombarg is momenteel druk bezig 
met de laatste voorbereidingen.

Blubberen door de sloot

Seniorensoos 
Wichmond 
Vierakker
Wichmond - Zaterdag 26 okto-
ber organiseert de seniorensoos 
Wichmond/Vierakker een gezel-
lige middag met het komische
zangduo Senioras. Aanvang 14.30
uur. Daarna wordt een brood-
maaltijd geserveerd waarvoor
men zich vooraf bij het bestuur
dient op te geven.

Snor
De snor is het symbool om de taboes 
en schaamte rond prostaatkanker te 
doorbreken. Dat is hard nodig: nog 
steeds sterven te veel mannen aan de 
gevolgen van prostaatkanker. Pros-
taatkanker kan beter behandeld wor-
den als mannen meer gezondheids-
bewust zijn en bijtijds naar de dokter 
gaan. Vaak echter stellen zij een be-
zoek aan de huisarts uit, uit schaam-
te voor hun klachten. Het dragen van 
een snor draagt bij aan het zichtbaar 
en bespreekbaar maken van het on-
derwerp.

Onderzoek
De opbrengsten van de actie gaan 
naar het Nederlands Kankerinstituut 
- Antoni van Leeuwenhoek zieken-
huis. Het NKI-AVL gebruikt het geld 
voor onderzoek naar betere behan-
delmethoden voor prostaatkanker. 
De Vordense brandweermannen ho-

pen met hun actie en opbrengst een 
bijdrage te kunnen leveren aan het 
onderzoek naar prostaatkanker.

Vordense brandweer-
mannen massaal aan 
de snor
Vorden - De Vordense brandweer-
mannen laten een maand lang 
hun snor staan en steunen daar-
mee de strijd tegen prostaatkan-
ker. Elk jaar, in november, is de 
Movember actie, er verschijnen 
miljoenen snorren wereldwijd. 
Met hun snorren werven de man-
nen fondsen en vergroten ze de 
bewustwording van prostaat- en 
teelbalkanker en geestelijke ge-
zondheid.

In de week 47 verschijnt Weevers Grafi media voor de tweede keer met 
een Uitvaartkatern in het Contact. Een katern gericht op alle facetten van 
‘het einde’. Maak gebruik van deze unieke mogelijkheid om uw producten 
en diensten onder de aandacht te brengen.

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

www.weevers.nl

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset afterpress

Uitvaartkatern
Verschijning: week 47

Oplage: 52.000

Aanleveren: 12 november 2013

Dikke
vleesribben
kilo nu

€ 3.49

Bananen
hele kilo

€ 0.99

VOV leden let op!
Woensdag 30 oktober
Algemene leden-

vergadering
20.00 uur

Hotel Restaurant 
Bakker



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

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

E-mail Redactie:
info@contact.nl
E-mail Advertenties:
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

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

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

GRATIS*
Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende 

TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde

seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*

BODYFASHION VOOR HEM & HAAR

DORPSSTRAAT 4 RUURLO | 0573-453070 | LUSANNELINGERIE.NL

GROENTEKOOPJE!!!!!!!!
Bildtstar aardappelen 5 kilo
+ Hollandse bloemkool € 3.98
GEMAK VOOR IN DE PAN..........
Gesneden Hollands roerbakpakket +
voorgegaarde krieltjes
 voor 2 personen samen € 3.98
(ook voor 1 persoon mogelijk)

Biologisch geteelde pompoen per stuk € 1.99
Nieuwe oogst mandarijnen
zonder pit 15 + 5 GRATIS € 2.99
Huisgemaakte macaroni of spaghetti + 
GRATIS bak rauwkost naar keuze
 voor 2 personen samen € 9.98
(ook voor 1 persoon mogelijk)

Aanbiedingen geldig t/m maandag 28 oktober.
Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 

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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts
26 - 27 oktober G.M. Wolsink, Laren (0573) 40 21 24.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

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

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

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

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

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

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

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

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

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

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

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

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

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

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

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

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

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

of (06) 22 92 96 30.

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

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

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

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 

Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 

bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, diëtetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 

reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 

(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 

Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

Steenderen. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.

Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donder-

dag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-

14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. 

www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 

RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-

verwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 27 oktober 10.00 uur, ds. B. Seelemeijer, Zutphen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 oktober 10.00 uur, mw. ds. R. Reiling, Steenderen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 27 oktober 10.00 uur, ds. Van de Brug, Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 27 oktober 9.30 uur, Woord- en communieviering, 
 pastoraal werker M. Peters.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 oktober 17.00 uur, Woord- en communieviering, 
 Peters, m.m.v. Herenkoor.
Zondag 27 oktober geen viering.

Weekenddiensten

Afslanken zonder roofbouw. 
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Dagmenu’s 23 oktober t/m 29 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 23 oktober
Tomatensoep / Varken medaillons met champignonsaus, aard-
appelkroketten en groente

Donderdag 24 oktober
Hutspot met hachee, mosterd en zuurgarnituur / Bavaroise met 
slagroom

Vrijdag 25 oktober
Pompoensoep / zalmfilet met dillesaus, gebakken aardappelen 
en groente

Zaterdag 26 oktober (alleen afhalen / bezorgen)
Spareribs met zigeunersaus, aardappelen en groente / IJs met 
slagroom

Maandag 28 oktober
Gesloten

Dinsdag 29 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



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

familieberichten
online opgeven:

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

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

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Na een periode van afnemende gezondheid is 
overleden onze zus, schoonzus en tante

J.W Loman-Ruesink
weduwe van Toon Loman

op de leeftijd van 84 jaar.

 Hummelo: H.W. Wullink-Ruesink
 Vorden: H. Arfman-Ruesink
 Hengelo Gld.: H.J. Ruesink
  G. Ruesink-Loman
  Neven en nichten

Vorden, 20 oktober 2013

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
de warme belangstelling voor en na het overlijden 
van

Toos Rietman

Namens de familie:
L.J. Rietman

Toos liet dit gedicht voor iedereen achter:

“Moment”
Telkens weer een nieuw moment
Een dag
Een week
Een maand
We hollen steeds maar door
op het één of andere spoor
En vergeten heden
wat we gisteren deden
Maar ‘t is zo belangrijk in ‘t leven
te beleven
„Het moment”
al is het
nog zo
klein
Want het kleinste moment
kan heel belangrijk zijn.

Overleden onze lieve schoonzus en tante

Gerda Wullink-Bovenschutte
weduwe van G.J. Wullink

Dini en Gerrit Bruil-Wullink
Nolda † en Arie Teunissen-Wullink
Arie en Jo Wullink-Nijenhuis
neven en nichten

17 oktober 2013.

TE KOOP:

Aardappelen 
en diverse groenten

Geteeld zonder bestrijdingsmiddelen
en kunstmest!

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

We hebben een zoon!
We noemen hem

Timo
Hij is geboren op 17 oktober 2013.

Herbert Rouwenhorst en
Miranda Roenhorst

Landlustweg 12a
7221 BS Steenderen
Tel. 0575 - 45 11 03

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur en na 21.30 uur.

POMPOENEN
VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS

HEESTERHOF
VARSSELSEWEG 20, HENGELO GLD.

“De Heer is mijn Herder.”

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons 
heeft betekend, is na een periode van afnemende 
gezondheid rustig ingeslapen onze lieve zorgzame 
moeder en oma

Gerda Wullink-Bovenschutte
sinds 28 november 2007 weduwe van

Gerrit Jan Wullink

* 28 januari 1934 † 17 oktober 2013

Jan Wullink
Joke Wullink-Wopereis
 Marloes
 Sophie †

Els Vos-Wullink
Hans Vos
 Remco en Reitine
 Marlies en Wim

Joke v.d. Logt-Wullink
Toni v.d. Logt
 Mathijs en Debby
 Jochem en Iris

Lochem, Verpleeghuis “De Hoge Weide”.
Correspondentieadres:
Het Heijink 1, 7251 VC Vorden.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers 
van “De Hoge Weide”, afdeling Verwolde 

voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op 
dinsdag 22 oktober te Vorden plaatsgevonden. 

“De Here zal het voor mij voleindigen,
O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 
Laat niet varen de werken uwer handen” 

Psalm 138:8

Omringd door ons die haar lief waren, is na een 
periode van afnemende gezondheid toch nog 
onverwacht overleden onze lieve, zorgzame 
moeder, oma en overgrootoma

JOHANNA WILLEMINA 
LOMAN-RUESINK

sinds 30 april 2002 weduwe van

Toon Loman

* Hengelo Gld., 15-12-1928 †  Vorden, 20-10-2013

Jan en Hannie Loman-Kerseboom
Niels en Karin
Jorn

Wim en Ria Loman-Kuenen
Ingrid en Harold, Carlijn, Esmée
Johan en Astrid, Lindsay, Chelsey
Karin en Arjan
Arnold

Gerrit en Annelies Loman-Ottens
Gert-Jan en Manon
Harm
Teun
Daan

Tonny en Jacqueline Loman-Pikkert
Thom
Sven
Jens

De Delle 81, 7251 AJ Vorden.

Onze dank gaat uit naar Dr. Tanis en 
de medewerkers van Thuiszorg Sensire voor 

alle liefdevolle zorg en aandacht.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op donderdag 24 oktober 
om 11.00 uur in de Protestantse Kerk te Wichmond.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen 
voorafgaand aan de dienst van 10.20 tot 10.50 uur. 

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Algemene Begraafplaats, Vordenseweg te Warnsveld. 

Na de begrafenis komen we samen bij De Pauw, 
Rijksstraatweg 11 te Warnsveld.

 
Een zee zonder water.
Een hemel zonder blauw.
Dat is een dag zonder jou.

Stephie.
 

In haar slaap is totaal onverwacht overleden,
onze lieve moeder, en oma

Stephie Strookappe - Tanghe
 

weduwe van Johan Strookappe.
 

Op de mooie leeftijd van 90 jaar.

 
Henry en Lies
Ellie en Henk
Klein-en achterkleinkinderen

18 oktober 2013
De Hanekamp 22
7251 CJ Vorden
 

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en te
condoleren op donderdag 24 oktober van 19.00 tot
19.30 uur in het uitvaartcentrum van Monuta, Het
Jebbink 4 te Vorden.
 
Voorafgaande aan de afscheidsdienst op vrijdag 25
oktober is er ook nog gelegenheid om afscheid te
nemen van 13.45 tot 13.55 uur.
 
Na de afscheidsdienst begeleiden we onze moeder
en oma naar haar laatste rustplaats op de Algemene
Begraafplaats aan de Kerkhoflaan 4 te Vorden.
 
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot
condoleren in bovengenoemd uitvaartcentrum.



Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

FIETS TE KOOP

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

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

Ruurloseweg 118 | Vorden (‘t Medler)
Tel. (0575) 559 232
www.mrb-lensink.nl

Kunststof kozijnen:
Een leven lang
zorgeloos genieten
Alkuplus kunststof kozijnen, deuren, hefschuifpuien
en rolluiken. Topkwaliteit in uw woning met
optimale warmte en geluidsisolatie, maatwerk,
snelle levertijd én... een prima prijs.

Showroom open: Dinsdag en donderdag de gehele dag. Zaterdag van 11.00 tot 15.00 u.

Onze showroom is geopend op:
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur Zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhofl aan 11 - 7251 JW Vorden 
0575-470354 - 06 17236100

Houtkachels Gaskachels
Pelletkachels Haarden

Hobby/creatiefbeurs 27 Okto-

ber a.s bij cafe rest de Luifel

Doprsstraat 11 te Ruurlo van

10.00 tot 17.00 uur meer info: 

0573-491261

Keltisch tekenen  (5x) maan-

dagmiddag of-avond Inl. Rian

Drok0575-542937www.teken-

praktijkhetkleineveld.nl

Heerli jke oliebollen uit 

Wichmond; ze zijn er weer

op zaterdag 2 november. Ver-

koop ten bate van het onder-

houdsfonds van de PKN te

Wichmond

Praktijk voor hoog-sensitieve

mensen (Vorden)

www.intuitievepraktijk.nl

Volop mooie pompoenen. 

Verkoop van 9.00 tot 17.00 u. 

Halloweenpompoen uithollen 

als sfeerlicht  voor alle leeftij-

den.

Van okt. tot 15 nov. 13.30-

16.00 u  s.v.p. aanmelden voor

deelname. www.aaldering-

destek.nl tel.0314-324356

EXTRA OPEN ZONDAG 20 EN

27 OKT.

ZONNE-
PITTEN-
BROOD

NU VOOR

€ 2.19

WITTE
BOLLEN

6 VOOR

€ 1.99

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 22 t/m zaterdag 26 oktober

STOOF-
PERENVLAAI
 KLEIN

€ 8.95
 

GROOT 

          € 13.25

Bernina demonstratice is aanwezig op:

Nieuwstad 31
Lochem

Tel. 0573-252748

Vrijdag 
1 november
10.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 
2 november
10.00 tot 16.00 uur

INRUIL ACTIE!

Hoe meer kilo’s,

hoe meer korting!

Maximaal 16% korting.

Schuurfeest of tentfeest? Ver-

warming nodig? Kijk op: www.

party-service-achterhoek.

nl pagina verwarming of tel:

0575-559223

Te huur: bedrijfs - opslag - win-

kel - showroomruimtes, vanaf

100 m2. Doetinchem,  Wehl +

omg. Tel. 06-53992414.

T.k.  3 landelijk gelegen bouw-

kavels, rand dorp Wehl. perc.

gr. 1500 m2. meer grond be-

schikbaar tot 5 ha. Info. 06-

53992414.

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 09.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz.

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl of tele-

foonnr: 06-44629049.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574

06-12300129.

Keltisch tekenen (5x), maan-

dagmiddag of-avond. Start 25 

oktober.  Inl. Rian Drok 0575-

542937. www.tekenpraktijk-

hetkleineveld.nl



Anno 2013, 35 jaar na hun eerste op-
treden zijn ze weer bijeen en treden 
ze de komende maanden in totaal 40 
keer op. Inmiddels zijn de eerste drie 
voorstellingen (Almelo, Oisterwijk 
en Zaltbommel) al achter de rug. 
Het drietal treedt op onder de naam 
‘Toen we jongens waren’, met een 
duidelijke link naar het Purper van 
weleer. De groep brengt liedjes uit de 
periode 1925-1965 en acts van toen 
en nu. Dat alles wordt aangevuld met 
verhalen uit het leven, de media en 
de huisartsenpraktijk. 

“In de tragiek van ziek zijn, zit name-
lijk ook veel humor”, zo legt arts Jan 
Dagevos uit. Het motto van de groep: 
‘Beter een theaterprogramma dan 
een sportauto, een jonge vriendin of 
een toupetje!’ Al was Purper van het 
toneel verdwenen, toch zagen Erik, 
Jan en Haye elkaar nog wel regelma-
tig om bij speciale gelegenheden lied-
jes te zingen.
Jan Dagevos: “Toen Haye van der 
Heyden voorstelde om weer een the-
atertoer te maken heb ik ja gezegd. 
Wel eraan toegevoegd voor hooguit 
één seizoen, want ik heb in Vorden 
nog altijd mijn huisartsenpraktijk. 
Of er t.z.t. nog een seizoen aan vast 
wordt geknoopt? “Ik denk het niet”, 
zo zegt Jan Dagevos. De groep Purper 
ontstond in de jaren dat het drietal 
in Utrecht studeerde en zij lid waren 
van het Utrechts Studentenkorps. 
“Eigenlijk is de naam ‘Koninklijk 

Utrechtsch Studententooneel’ dat
reeds in 1879 werd opgericht. Elke
studentenstad in Nederland heeft wel
een soortgelijk toneelgezelschap, dat
steeds weer door nieuwe studenten
wordt ingevuld. Toen bij Purper de
schwung erin kwam en wij landelijk
bekend werden, heb ik een jaar met
de groep door Nederland getrokken.
Langer dan een jaar kon voor mij ook
niet. Ik was net als huisarts afgestu-
deerd en wilde dat beroep ook in de
praktijk brengen”, zo zegt Jan Dage-
vos.
Purper was een uniek gezelschap. Jan
Dagevos: “Het was eigenlijk een ab-
surditeit en gekte in close harmony.
Omdat wij driestemmig waren is
Purper met nog één persoon (Willem
Gülcher) uitgebreid: 4 jonge mannen
in rokkostuum”, zo kijkt Jan Dagevos
terug. Door de contacten die na de op-
heffing van Purper bleven, geven de
heren thans dus 40 voorstellingen in
Nederland onder de naam ‘Toen wij
jongens waren’. Jan Dagevos: “Wat
het publiek kan verwachten? Ge-
woon een avondje ongecompliceerd
genieten van leuke liedjes. We bren-
gen een vrolijke onbezorgde avond
die vervuld is van humor en muziek
(zie www.toenwejongenswaren.nl)” 
Wat betreft het oosten van het land,
op 24 oktober wordt opgetreden in
Putten, Arnhem (27/10 en 1/3/2014),
Enschede (7/2/2014), Borne (29/3/2014)
en Doetinchem (5/4/2014) en verder 
in alle delen van ons land.

‘Toen wij jongens waren’

Jan Dagevos in vrije tijd op 
tournee door Nederland

Vorden - Wat veel inwoners in Vorden niet weten, is dat huisarts Jan
Dagevos in zijn vrije tijd door Nederland trekt. Van schouwburg naar
schouwburg om op te treden met het gezelschap ‘Toen we jongens 
waren’. Ooit begonnen Erik Brey, Haye van der Heyden en Jan Dagevos
in 1978 met het zingen van close harmony liedjes en maakten daar
muzikaal varieté van dat hen op slag ‘wereldberoemd’ in Nederland
maakte. Zij waren de oprichters van de bekende groep Purper.

“Waarschijnlijk zei hij dat omdat broers van mijn opa ook 
huisarts waren. Na de middelbare school had ik aanvan-
kelijk voorkeur voor de studie biologie. Toch werd het uit-
eindelijk de studie huisarts. Na de opleiding nog een jaar 
in Utrecht in een huisartsenpraktijk te hebben gewerkt, 
vertelde een vriend van mij dat er in Vorden een praktijk 
vrij kwam. Dat bleek de praktijk van Paul Vaneker te zijn 
die op vrij jonge leeftijd was overleden. Ik was één van 
de vijftien sollicitanten. De ‘sollicitatiecommissie’ bestond 
uit de plaatselijke apotheker, andere huisartsen in Vorden 
en een medisch adviseur van toen nog de OGZO. Vooraf-
gaand had ik al wel met de huisartsen( o.m. Gerben Ster-
ringa) gesproken. Nuttig want je moet immers op allerlei 
gebied, ziekte, vakantie, weekends e.d. met elkaar samen 
werken. Terugkijkend op de afgelopen 25 jaren kan ik 
stellen dat ik hier altijd en nog steeds met heel veel plezier 
werk en woon. Een collega die me ooit een keer verving, 

maakte mij er op attent dat hij de patiënten hier zo be-
leefd vond en daar had hij gelijk in”, aldus Jan Dagevos. 
Sinds kort werkt hij één dag minder in de week en wordt 
zijn praktijk op vrijdag waargenomen door Daniëlle de 
Hoop. Jan Dagevos wilde meer tijd vrij maken voor andere 
dingen en vroeg voor de vrijdag een waarnemend arts. 
Het werd dus Daniëlle de Hoop uit Zutphen, moeder van 
Puk en Valentijn. Haar vriend is huisarts in Ugchelen bij 
Apeldoorn. Daniëlle: “Ik ben geboren in de Noordoostpol-
der waar mijn vader in het dorp Creil een boerderij heeft. 
Na de middelbare school in Emmeloord, heb ik in Am-
sterdam gestudeerd. Ik wist eerst niet wat ik ‘later’ wilde 
worden, communicatiewetenschap, geneeskunde leek mij 
ook wel. Ik heb mij als zodanig ingeschreven om vervol-
gens een jaar op reis te gaan naar Australië en Nieuw Zee-
land. Na terugkomst ben ik in Amsterdam inderdaad de 
opleiding voor huisarts gaan volgen. 
Na de studie voltooid te hebben heb ik in verschillende 
praktijken in Nederland als waarnemend huisarts gewerkt 
en dan nu op vrijdag in Vorden en dat bevalt goed. Jan 
Dagevos: “Dat ik voor Daniëlle heb gekozen is natuurlijk 
door haar praktijkervaring tot nu toe, maar ook omdat 
zij een heel zelfstandige vrouw is. En die zelfstandigheid 
heeft een huisarts nodig. De samenwerking verloopt goed. 
Via de website www.dagevos.com zijn diverse patiënten 
al op de hoogte van de komst van Daniëlle”, zo zegt Jan 
Dagevos.

Danielle de Hoop op vrijdag waarnemend arts

Jan Dagevos al kwart eeuw 
met veel plezier huisarts in Vorden

Vorden - Dat Jan Dagevos, ruim 25 jaar huisarts in 
Vorden, ooit dit beroep zou kiezen, heeft hij min of 
meer aan zijn vader te danken. Niet dat zijn vader 
ook huisarts was, verre van dat, senior was van be-
roep bierbrouwer! Jan Dagevos: “Toen ik in Capelle 
(onder de rook van Rotterdam) op de lagere school 
zat, zei pa wel eens, misschien gekscherend: jongen, 
als je later zelfstandig wilt kunnen werken, moet je 
huisarts worden en dat verdient ook wel leuk”.

Jan Dagevos Daniëlle de Hoop

Voordat de politica het woord nam, 
sprak voorzitter Derk Jan Boven-
marsch van het Bronckhorster par-
tijbestuur tot de aanwezigen. Het 
aantal mensen dat zich aanmeldde 
voor het team was volgens hem bo-
ven verwachting. “We zijn blij dat we 
een flinke groep hebben die zich met 
name inzet voor de mensen die in de 
verdrukking dreigen te komen.” Lutz 
Jacobi vertelde vervolgens dat met de 
installatie van het Bronckhorster om-
budsteam er nu ongeveer 150 PvdA-
ombudsteams in Nederland zijn. Ze 
memoreerde aan een moment in no-
vember 2006, toen de nieuwe leden 
van de landelijk PvdA-fractie kennis 
met elkaar maakten. Ze zat naast de 
huidige partijvoorzitter Hans Spek-
man en iedereen moest vertellen wat 
zijn speciale motieven waren en waar 
men zich hard voor ging maken in 
de fractie. “Hans Spekman zei dat hij 
politiek wilde bedrijven vanuit de har-

ten van de mensen en dat er weer net 
als vroeger ombudsteams moeten ko-
men. Toen dacht ik: Dit is mijn man!” 
Zeven jaar later is het ombudswerk 
bij de PvdA goed gestructureerd en 
dat wordt gecoördineerd door Jacobi. 
Ze wees de kersverse Bronckhorster 
teamleden erop dat ze gebruik kun-
nen maken van alle kennis die er in 
de partij aanwezig is. “We bieden 
heel veel steun vanuit Den Haag, daar 
zitten mensen die toegang hebben 
tot de ministeries. Jullie moeten de 
mensen die hier in de problemen ra-
ken aan de hand nemen en zo gauw 
mogelijk naar de juiste plek brengen”, 
vertelde politica. De teamleden heb-
ben echter nog een taak aangezien zij 
bij een politieke partij horen. Ze riep 
hen op in kaart te brengen waar de 
mensen vooral tegenop lopen en dat 
ze zaken politiek moeten maken als 
dat nodig is, om te voorkomen dat 
meer mensen de dupe worden van 

slecht beleid. De leden van het om-
budsteam zijn afkomstig uit de hele 
gemeente Bronckhorst en herbergen 
samen veel maatschappelijke kennis. 

Ria Baakman-Striekwold uit Hengelo, 
José la Croix uit Baak, Jaap van Gijssel 
uit Hengelo, Herms Bensink uit Hum-
melo, Johanna Bergervoet uit Zelhem, 

Maaike van der Velde uit Vorden, An-
neke Jager uit Zelhem, Ivonne Ligten-
berg uit Vorden en Martje Postma uit
Steenderen maken er deel van uit.

Lutz Jacobi steekt PvdA ombudsteam hart onder 
de riem
Hengelo - PvdA-kamerlid Lutz Jacobi kwam dinsdagavond 15 oktober 
naar Hengelo om het ombudsteam van de PvdA Bronckhorst te instal-
leren op de ‘deel’ van Agnes Brinke aan de Banninkstraat. De Friezin co-
ordineert het ombudswerk voor de partij en voorzag het kersverse team 
van waardevolle tips en stak de leden vol passie een hart onder de riem.



Aanbiedingen
25 oktober

Elke vrijdag op de weekmarkt in Vorden van 8.00-12.00 uur

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

verse snijbloemen - bruidswerk - rouwwerk - vazen - potten - kamerplanten - eenjarige

     voor al uw bloemen     
  en bloemwerken

20 rozen         3,99
2 bossen bloemen 5,-
10 Violen 
winterharde        3,99
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 2 vers gepaneerde kipschnitzels

GRATIS tomatensalsa

SPECIAL

Caprese al Forno

100 gram 245

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager achterham

GRATIS 100 gram beenhamsalade

KEURSLAGERKOOPJE

Filet 
lapjes

4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Stamppotten
diverse soorten

500 gram 350
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Aanbiedingen
GELDIG VRIJDAG 25 OKTOBER

Sukadelappen
Extra klasse

per 500 gram € 5,95
Mosterd-vinken
Panklaar  4 stuks € 4,80
Erwtensoep
Beste snert  per liter € 3,95
Rook-, verse-, boeren-, droge-, 
of leverworst
p/st. € 2,50    3 st. naar keuze € 6,50

Nieuw bij Davorta 
sieraden van

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

VOLG
ONS
OP
FACEBOOK

SPECULAAS 
PAKKET
VAN 8.50 

VOOR  6.00
14 Molens

2x dikke brokken

1x gevuld speculaas 
(bereid met amandelspijs!)

BAKKERIJ ’T STOEPJE

BAKKERIJ ’T STOEPJE
KWALITEIT EN ONDERSCHEID 

DE WARMSTE BAKKER OP UW MARKT

Workshop 
chocoladeletters maken! 

Schrijf u vrijdag 25 oktober 
in op de weekmarkt en 

 ontvang een gratis zakje 
bonbons!

Chocolaterie           Magdalena

Nieuwe oogst 
Franse Fuji appelen
fris zoet en knetterhard  3 kilo € 4,98

Heerlijke zoete pitloze druiven kilo € 1,98
Hagel witte bloemkool per stuk € 0,79

Pracht malse krop sla 2 krop € 0,98

HOLLANDS BELEGEN 
Een zeer smeuïge goed te snijden kaas

Geen € 9,50 maar slechts € 7,95 per kilo

BOEREN FENEGRIEK KAAS 

Deze week voor slechts € 8,95 per kilo

DE NIEUWE HEKSENKAAS IS ER! 
Kom gratis proeven.

Holland Kaascentrum 
al 40 jaar de lekkerste! 

Ontwerpbureau ontwerp incl. beplantingsplan met veel bloei
 - bij volledige aanleg, ontwerp gratis

Aanleg van tuinen en sierbestrating

Onderhoud snoeien, bladruimen, najaarsbeurten

Renovatie kleine ingreep, groot resultaat

Decoratie b.v. tuinmeubilair, verlichting, watervallen

www.hoveniersbedrijf-mschepers.nl

 

Van Hogendorplaan 42 - Lochem - 0573 259704



Een grote groep vrijwilligers is al 
maanden, zo niet jaren, bezig om 
het ware verhaal over de Lancaster 
ED470 die zeer waarschijnlijk op 23 
september 1944 in het weiland aan de 
Hummeloseweg crashtte, boven tafel 
te krijgen. Met de berging van het 
toestel hoopt deze groep vrijwilligers 
en de gemeente Bronckhorst (vooral 
uit piëteit met de nabestaanden van 
de bemanning) het laatste hoofdstuk 
van deze bijzondere geschiedenis te 
schrijven en het verhaal door te ge-
ven aan de volgende generaties. 
In opdracht van de gemeente Bronck-
horst is er een team onder leiding van 
majoor Arie Kappert druk in de weer 
om het vliegtuig te bergen en om be-
wijsmateriaal te vinden dat kan aan-
tonen dat het om de ED470 gaat. Dat 
gebeurt door drie mensen van de ber-
gingsdienst van de Koninklijke Lucht-
macht, vier werknemers van de Ex-
plosieven Opruimingsdienst Defensie 
(EODD), twee van de Bergings- en 
Identifcatiedienst Koninklijke Land-
macht (BIDKL), twee mensen van de 
stralingsdienst en een aantal mede-
werkers van de civiele aannemer T&A 
Survey. 
Bij deze operatie is grote zorgvuldig-
heid geboden. Voorzichtig wordt de 
bodem afgegraven. Met een zeefma-
chine die deeltjes groter dan 8 mm 

filtert en door handwerk van experts, 
worden objecten uit de grond ge-
haald. In de grote tent naast de graaf-
put zijn een aantal voorwerpen uit-
gestald. Zo is er onder meer een stuk 
zwartgeblakerd plaatwerk van het 
vliegtuig te zien met daarop het RAF-
logo. Verder zijn er een deel van de 
nooduitgang, een boordmitrailleur, 
een stuurstang en zelfs de helft van 
de motor gevonden. Behalve onder-
delen van het Engelse vliegtuig zijn 
er ook Duitse Wehrmacht-helmen en 
gasmaskers gevonden. “In de maan-
den en jaren na de crash zijn er heel 
veel spullen in de krater gedumpt”, 
legt majoor Kappert uit. Aan de hand 
van de gevonden voorwerpen kan hij 
met 100 procent zekerheid zeggen 
dat het om een Lancaster gaat. “Maar 
om er zeker van te zijn dat het om de 
ED470 gaat, moeten we bijvoorbeeld 
een nummerplaatje aantreffen.” 
In de tent is verder ook veel informa-
tie te verkrijgen over het vliegtuig en 
de bemanning, die onder meer door 
onderzoek van de Stichting Oud Zel-
hem en Stichting AVOG aan het licht 
is gekomen. Zaterdag 26 oktober is 
er nog een mogelijkheid om de ber-
gingslocatie te bezoeken.

Het is 100 procent zeker een 
Lancaster, maar is het de ED470?

Zelhem - Het is 100 procent zeker een Lancaster die neerstortte in het 
weiland bij boerderij Gasthuisplaats aan de Hummeloseweg in Zel-
hem. Of het om de ED470 met de zes vermiste bemanningsleden gaat, 
is echter nog steeds niet zeker. Zaterdag kwamen ruim 2000 belang-
stellenden naar de bergingslocatie om uitgebreide informatie over de 
geschiedenis van de Lancaster te krijgen en om te zien wat er allemaal 
al is aangetroffen in de bodem. Eerder die week waren er al 600 basis-
schoolleerlingen naar de plek gekomen in het kader van het educatie-
project dat aan de berging is verbonden.

Luchtfoto: Cees Kuppens

De meeste bezoekers sloten aan in 
de lange rij, die zich langzaam over 
het terrein bewoog, te beginnen bij 
de uitgegraven ‘krater’ van vijf me-
ter diep. Een aantal bezoekers zag de 
lange wachtrij en besloot om te ke-
ren, waarschijnlijk om op de tweede 
kijkdag, zaterdag 26 oktober, terug te 
komen.
In de uitgegraven krater was verder 
niet veel meer te zien, want de af-
gegraven aarde was naar de giganti-
sche zeef gebracht, waar de eventu-
ele (menselijke) resten er uit gezeefd 
werden. Helaas voor de nabestaanden 
heeft de berging geen bewijs opgele-
verd, dat het inderdaad ging om de 
ED470 en er werden evenmin men-
selijke resten gevonden, om te herlei-

den naar één van de bemanningsle-
den.
Wat er wel gevonden was, lag in en-
kele kisten, die langs het looppad van
de bezoekers stonden opgesteld. De
wandeling eindigde in de tent, waar
de belangrijkste vondsten lagen ge-
etaleerd. Een stuk van een landings-
gestel, een deel van de motor, een
stuk metaal met een deel van het
RAF-embleem, maar ook spullen, die
na de oorlog in het ‘gat’ gegooid wa-
ren om er vanaf te zijn.
Een kop koffie en een eventueel ge-
sprekje met één van de medewerkers
van deze berging was een mooie af-
sluiting van de rondleiding, die aan-
staande zaterdag nog een tweede edi-
tie heeft.

Grote drukte op bergings-
locatie Lancaster

Zelhem - Meer dan drieduizend folders werden er zaterdag 19 oktober
uitgedeeld aan de poort van de bergingslocatie, waar de twee weken
ervoor gegraven was om het laatste stukje geschiedenis van vermoede-
lijk de Lancaster ED470 bloot te leggen. De bevolking had dus massaal
belangstelling voor de werkzaamheden en ook de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog.

“Erg interessant”, vertelt Stefan Hui-
ting temidden van zijn klasgenoten 
over de film die ze te zien kregen en 
alle objecten waarover majoor Arie 
Kappert uitleg gaf. Ook waren ze ver-
baasd over de goede staat waarin on-
der meer de mitrailleur, de motor en 
andere spullen verkeren.
Het is natuurlijk erg spannend voor 

de kinderen, maar dankzij film-
pjes en verhalen die een werkgroep 
maakte voor het educatieproject in 
het kader van de berging, konden zij 
zich een voorstelling maken van hoe 
het er zeventig jaar geleden aan toe 
ging. Hen werd op school het verhaal 
verteld over de bemanning van de 
Lancaster die op 23 september 1944 

neerstortte in Zelhem en ook hoe de
luchtoorlog zich boven deze regio af-
speelde. 

De luchtoorlog waarin ook de jonge
bemanningsleden van de Lancaster
ED470 betrokken waren geraakt. Eén
man, de staartschutter, wist uit het
brandende vliegtuig te springen en
zag het wrak onder zich verdwijnen.
Behalve voor de man die zijn maten
zag neerstorten, vinden de kinderen
het erg voor de nabestaanden. 
“Het is goed dat zij nu eindelijk te
weten komen waar hun familie is ge-
storven is en het is ook belangrijk dat
wij beseffen wat zij voor ons hebben
gedaan.”

Kinderen onder de indruk door verhaal over Lancaster ED470

‘Het moet heel moeilijk zijn 
geweest voor de staartschutter’

Zelhem - “Het moet heel moeilijk zijn geweest voor de staartschut-
ter”, vertelt Stefan Huiting. “Hij zag de anderen doodgaan terwijl hij 
aan zijn parachute hing.” De leerling van basisschool De Garve uit 
Wichmond is één van de zeshonderd kinderen die afgelopen week een 
kijkje mocht nemen op de locatie aan de Hummeloseweg in Zelhem, 
waar momenteel de Lancaster wordt geborgen. De kinderen waren 
onder de indruk van het verhaal over het vliegtuig en de onderdelen 
die al uit de bodem waren gehaald.

Majoor Arie Kappert geeft basisschoolleerlingen uitleg over de voorwerpen die zijn team aantrof in de bodem.

Samen met ‘De Heksenlaak’  is er 
weer een Wellness programma sa-
mengesteld, waaraan zo’n 20 ver-
schillende Wellness behandelaars 
meedoen!

Een unieke kans om op een laag-
drempelige manier met verschillende 
Wellness methoden en behandelin-
gen kennis te maken. Mocht je zin en 
tijd hebben om te komen, dan ben je 
van harte welkom!

Iedereen kan tegen een vergoeding 
per behandelbon zelf een program-
ma voor de avond samenstellen. Er 
zijn behandelingen van één of meer 
bonnen mogelijk.

De avond heeft een breed scala aan 
ontspannende massage behandelin-
gen, stoelmassages, gezichtsmaskers, 
handpakking, manicuren, voet/been-
massage, Quantum Touch, Portret-
tekening met uitleg, Reiki, Healings, 
Tenen lezen, Dolfijnenergie, enz.
Daarnaast zijn er aan wellness gerela-
teerde producten te zien en te koop. 
Zie je dit allemaal zitten en heb je 
zin om mee te doen? Geef je dan op 
bij Jannie Nijkamp, tel. 0575-521316 
of bij Annemiek van Dijk, tel. 0573-
441306.

Opnieuw een Open Wellnessavond
Barchem - Na het succes van de 
vorige avond in juli organiseren 
ze op vrijdagavond 1 novem-
ber opnieuw een Open Wellnes-
savond bij camping ‘De Heksen-
laak’ te Zwiep.

In overleg met de beheerder van het 
Kulturhus, Boudewijn Kortboyer, is 
gekozen voor een alternatieve opzet 
in de grote zaal. Door de zaalopstel-
ling wat te wijzigen, hopen de organi-
satoren dat er ruimte overblijft voor 
200 belangstellenden. De muzikale 

leiding is in handen van de beide di-
rigenten, Frans Knikkink en Berjan 
Morsink. Beide heren hebben in een 
vroegtijdig stadium overleg gevoerd 
en daaruit is een gevarieerd program-
ma ontstaan. Zonder de inhoud al te 
veel te verklappen meldt de organi-

satie dat in ieder geval beide vereni-
gingen afzonderlijk optreden, maar 
er zullen ook een aantal nummers
gezamenlijk worden uitgevoerd. Aan-
gezien er voor dit concert een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar is, zijn er
toegangskaarten ( slechts 5 euro p.p.)
in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
het Dorpscentrum en Bruna Vorden. 

Indien beschikbaar, op zaterdag-
avond aan de zaal, maar vol is vol.
Na afloop van het concert is er gele-
genheid nog gezellig na te zitten in 
het voor die gelegenheid ingerichte
 Kulturhuscafe.

Concert Harmonie Vorden en Vordens Mannenkoor
Vorden - Het Vordens Mannenkoor en Harmonie Vorden hebben de 
handen ineengeslagen en geven zaterdag 26 oktober een gezamenlijk 
concert in Kulturhus Het Dorpscentrum (aanvang 20.00 uur). Het is 
al een aantal jaren geleden dat de zangers en muzikanten met elkaar 
hebben opgetreden. In het verleden werd het VVV zomerprogramma 
gezamenlijk geopend met een concert bij kasteel Vorden. De besturen 
van beide verenigingen voelden de behoefte om een kleinschalig en 
laagdrempelig concert in Vorden te organiseren.



Derek was een rustige jongen die met 
veel plezier cricket speelde en ook 
postzegels verzamelde. Hij behaalde 
zijn middelbare schooldiploma aan 
de Reigate Grammar School en ging 
direct daarna werken bij de verzeke-
ringsmaatschappij St. Helen’s Trust 
Limited in Londen. Daar leerde hij 
ook zijn toekomstige vrouw Betty 
Vann kennen.
Derek’s vader, Edward Cecil Heather, 
had ook al bij de Luchtmacht ge-
diend, om precies te zijn bij het Royal 
Flying Corps (R.F.C.) gedurende de 
Eerste Wereldoorlog. Het R.F.C. was 
in feite de voorloper van de Royal Air 
Force. Op zijn 21ste jaar ging Derek in 
dienst bij de Royal Air Force en werd 
hij naar Canada gestuurd voor een 
vliegopleiding. Hij rondde zijn vlieg 
opleiding af in de zomer van 1943 
aan de RAF Empire Flight Training 
School, Carberry in de staat Manitoba 
in Canada. Na zijn opleiding trouwde 
Derek Heather in oktober 1943 met 
Betty Vann. Op dat moment diende 
Betty bij de vrouwenafdeling van de 
Luchtmacht, de Womens Auxillary 
Air Force evenals Derek’s enige zus-
ter Cynthia Heather.
Veel vrouwen werkten voor de lucht-
macht of in de vliegtuigindustrie. 
Aan de lopende band werden vlieg-
tuigen gemaakt om bombardement-
vluchten uit te kunnen voeren. Veel 
van deze toestellen kwamen bescha-
digd en aangeschoten weer terug op 
de basis, of helemaal niet meer terug 
na een vlucht.
Aanvankelijk woonden Derek en 
Betty in Skellingthorpe, maar begin 
september 1944 werd besloten om 
alle getrouwde vrouwen uit Skel-
lingthorpe te evacueren, omdat ook 

deze basis ging meedoen aan opera-
tionele bombardementsmissies naar 
Duitsland. De basis en omgeving wer-
den daardoor te gevaarlijk omdat dit 
primair doelwit kon worden van de 
Duitse Luchtmacht. Betty, die toen al 
wist dat ze zwanger was, ging naar 
haar ouders in Mill Hill, een voorstad 
in het noordwesten van Londen. Daar 
hoorde zij een paar weken later ook 
het nieuws dat haar man niet was te-
ruggekeerd van een bombardements-
vlucht naar Duitsland op de avond 
van 23 september 1944. Vier maan-
den later beviel Betty van hun doch-
ter Gillian. Dit huwelijk in oorlogs-
tijd heeft door het neerstorten en de 
vermissing van Derek, nog geen jaar 
geduurd. Op dat moment leefden de 
ouders van Derek nog, Edward Cecil 
en Ivy Evelyn Heather-Taylor en zijn 
zuster Cynthia, die nooit trouwde en 
nog steeds in Reigate woont, zij is nu 
bijna 90 jaar. De ouders van Derek 
zijn al lang overleden en de juweliers-
zaak ‘Heather & Sons’ werd verkocht 
toen vader Heather overleed.
Ongeveer vier maanden nadat De-
rek vermist was, werd zijn dochter 
Gillian geboren op 21 januari 1945 
in Londen. Betty heeft na de oorlog 
als alleenstaande moeder een moei-

lijke tijd gehad en ook Gillian heeft 
het moeilijk gehad om als kind zon-
der vader op te groeien. Betty her-
trouwde in 1951 met Albert Meyers 
en verhuisde eerst naar Nassau op de 
Bahama eilanden om in 1954 te emi-
greren naar California. Daar woont 
zijn dochter Gillian (68 jr.) nog steeds.
Betty Meyers-Vann is overleden in 
1999 in Greenbrae, California, USA. 
en heeft evenals haar schoonouders 
nooit precies geweten waar haar eer-
ste man Derek Heather om het le-
ven kwam. Dochter Gillian Heather 
trouwde in California met Thomas 
Rumsey en kreeg drie kinderen, 
Heather, Michael en Elissa en zes 
kleinkinderen, Derek en Amanda 
Rumsey, Gus en Max Billing en Abi-
gail en Nicholas Campbell.
Samen met haar tante Cynthia, de 
zus van Derek Heather, willen ze de 
crashplaats en het kerkhof in Zel-
hem, als daar een grafsteen staat voor 
Derek Heather, nog eens bezoeken.
De dood van hun dierbare krijgt 
dan een invulling en kan worden 
afgesloten. Dochter Gillian Heather-
Rumsey, vertelt dat haar dochter en 
kleindochter 25 en 26 oktober 2013 
naar Zelhem komen om de crash-
plaats te bezoeken en te kijken waar 
hun grootvader en overgrootvader is 
neergekomen. Peter Monasso van de 
AVOG (Achterhoekse Vliegtuigwrak 
Opgravers Groep) heeft voor hen, 
voor een overnachting in Zelhem 
gezorgd. Gillian gaat eens in de twee 
jaar naar de herdenking van alle om-
gekomen luchtmachtmilitairen in 
Engeland, om haar vader te eren.
Zijn naam staat nog steeds als ver-
mist op het Runnymede Memorial, 
Paneel 206. Mogelijk dat deze opgra-
ving voor haar een reden is om in het 
vervolg naar Zelhem te komen en dat 
de 6 vermisten hun grafsteen krijgen.
Wilt u reageren op het verhaal achter 
deze foto, hebt u aanvulling over eer-
der geplaatste foto’s of zelf nog oude 
foto’s met eventueel een verhaal voor 
de werkgroep van de vliegtuigber-
ging, neem dan via het e-mailadres: 
oudzelhem@gmail.com contact op 
met de internetgroep van www.oud-
zelhem.nl  Dit kan ook per telefoon. 
Belt u met Harry Somsen, tel. 0314-
621011, Bert Schieven 0314-623306 of 
Willem Hartemink, tel. 0314-623686.

Oud Zelhem

Derek Cecil Heather, bommenrichter
Zelhem - September 1944. Derek 
Cecil Heather de bommenrichter 
uit de Lancaster ED 470 werd ge-
boren op 8 december 1921 in de 
stad Reigate, graafschap Surrey 
in Engeland. Hij was de zoon van 
Edward Cecil Heather en Ivy Eve-
lyn Heather-Taylor die al enkele 
generaties horlogemakers waren. 
Zij hadden in de High Street in 
Reigate een juwelierszaak waar 
uurwerken en sieraden verkocht 
werden. Reigate ligt enkele kilo-
meters ten zuiden van Londen.

Derek Cecil Heather.

Sinds kort heeft Lusanne Lingerie 
twee nieuwe merken in haar assor-
timent die zeer populair en bekend 
zijn. Het gaat om het merk PIP en 
Ten Cate ondermode. Het motto van 
PIP is: ‘PIP happy products for happy 
people’. “PIP wordt gekenmerkt door 
een warme en haast intieme touch 
en feel. Geslaagde dessins met een 
scherp oog voor kleine details en spe-
ciale afwerkingen gecombineerd met 
een subtiel kleurenpalet”, zo vertelt 
Lusanne Klein Kranenbarg met veel 
enthousiasme in haar sfeervol inge-
richte winkel. In de komende weken 
heeft Lusanne Lingerie, nu ze ook het 
bekende merk Ten Cate ondermode 
in haar winkel voert, speciale actie-
weken onder het motto: 3 halen + 1 
gratis. Ook meisjes hemden en slips 
vanaf maat 116 en 110 van Ten Cate 
zijn nu verkrijgbaar. Nieuw is ook de 

TC 3 pack doos met drie slips voor
de prijs van twee evenals de invisible
damesslips in vier kleuren. Ook be-
hoort de Finse nachtkleding van het
merk Nanso tot het uitgebreide assor-
timent. Lusanne: “Nanso is gemaakt
van kwalitatief hoogwaardige mate-
rialen en de ontwerpen zijn tijdloos.”
Voor de jonge vrouw maar ook voor
meer klassieke dames heeft Lusanne
een breed assortiment Triumph bh’s
en corseletten. Tegenwoordig zijn er
veel mensen die niet meer elke keer
nieuwe kleding kopen maar het her-
stellen of zelf maken. Lusanne heeft
voor deze mensen een kleinvak afde-
ling met garens, ritsen en dergelijke.
Lusanne Lingerie: Dorpsstraat 4, 
Ruurlo tel. 0573 453070. 
Website: www.lusannelingerie.nl. 
Zie advertentie elders in Contact.

Nieuw in assortiment: PIP nachtmode en Ten Cate ondermode

Lusanne Lingerie laag-
drempelige winkel voor 
jong en oud

Ruurlo - Lusanne Lingerie aan de Dorpsstraat in Ruurlo heeft een
breed assortiment aan lingerie en nachtkledingvan de beste merken.
Hetzelfde geldt voor de collectie beenmode en de collectie ondermode
en nachtkleding voor mannen.Ook voorfournituren kunt u bij Lusan-
ne Klein Kranenbarg uitermate goed terecht. Kortom een laagdrem-
pelige winkel voor jong en oud met een assortiment van klassiek tot
modern en voor iedere prijsklasse. Lusanne Klein Kranenbarg daagt
u dan ook uit om eens vrijblijvend bij haar de winkel binnen te stap-
pen. In haar winkel kunt u in alle rust met persoonlijk aandacht en
een gedegen advies uw keuze maken uit het uitgebreide assortiment.

Sinds kort heeft Lusanne Klein Kranenbarg twee nieuwe merken in haar assortiment die
zeer populair en bekend zijn. Het gaat om het merk PIP en Ten Cate ondermode.

Rond deze datum zal bij de meeste 
verenigingen de nieuwe prins bekend 
worden gemaakt, maar bij Kranen-
burgs carnaval nog niet, deze wordt 
tijdens het carnavalsbal op 1 maart 
bekend gemaakt; daarom zal op 2 
november de prins van 2013, Prinses 

Angela de 1e en haar adjudant Brigit
de gasten voorgaan in de polonaise.

De muzikale omlijsting van deze
avond is in handen van DJ Martin. De
avond begint om 20.30 uur en de en-
tree is gratis.

Kranenburgs carnaval

Vorden - Zaterdag 2 november zal er voor de 3e keer een carnavals 
party worden gehouden bij Café Uenk.

Op deze cd zijn 10 liedjes opgenomen 
waaronder het Samenlooplied 2013 
dat erg aansloeg tijdens het weekend 
en daarna. De CD is verkocht ten gun-
ste van het goede doel. De verkoop is 
niet binnen de gemeente Bronckhorst 
gebleven maar ver de grenzen over 
gegaan. Tot ver in het buitenland, 
Ierland, Frankrijk en Oost-Duitsland. 
In het volgende voorjaar is het duo 
uitgenodigd in Oost – Duitsland om 
de cd daar te presenteren en een tour 
te houden.

Binnen Nederland was het KWF bij-
zonder geïnteresseerd in de hoge 
kwaliteit van de liederen en de cd. 

Via You Tube is het vaak bekeken 
en beluisterd. Inmiddels is de cd 
verkrijgbaar via Itunes, en nog een 
schaars aantal cd’s is via de website 
van duo Buitengewoon te verkrijgen. 
Dus mocht u nog belangstelling heb-
ben voor u zelf of als cadeau aan een 
ander, nu kan het nog, maar de bo-
dem is in zicht. Zie: www.duobuiten-
gewoon.nl 
Het duo was blij met de voltallige 

aanwezigheid op deze laatste teama-
vond van het bestuur van de Samen-
loop voor Hoop en greep de kans aan 
om een geweldige cheque te overhan-
digen die de cd opgebracht heeft. 
Dit natuurlijk mede dankzij de hulp 
van allen die een steentje hebben bij-
gedragen aan het realiseren van deze 
cd. Het duo wil hen ook nogmaals 
danken voor hun inzet, steun en ver-
trouwen.

‘Buitengewone’ teamavond 
Samenloop voor Hoop
Wichmond - Op 15 oktober was 
er een evaluatieavond voor alle 
teamcaptains van de Samenloop 
voor Hoop die in juni van dit 
jaar werd gehouden op sport-
complex Socii te Wichmond. 
‘Buitengewoon!’, bestaande uit 
Eelco Schuijl uit Borculo en Anja 
den Bakker uit Baak, had op de 
Samenloop voor Hoop een muzi-
kale rol had tijdens de kaarsence-
remonie en bij de afsluiting van 
het evenement. Voor deze evalu-
atieavond waren zij niet uitgeno-
digd, maar hadden besloten zich-
zelf uit te nodigen met een speci-
aal doel. De CD ‘Voor de stilte uit’ 
die het tweetal heeft opgenomen 
voor dit evenement is met groot 
succes verkocht.

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



Sensire is dringend op zoek naar vrij-
willigers om samen van De Hackfor-
terhof en De Lindenhof een prettig 
thuis te maken voor de bewoners 
met dementie. Sensire zoekt vrijwilli-
gers voor allerlei soorten activiteiten 
die de bewoners niet meer zelfstan-
dig ondernemen, zoals het wandelen 
naar de markt, spelletjes doen, een 
boek lezen en koken. Op De Hack-
forterhof wonen 16 mensen en op De 
Lindenhof 21 mensen.

Zin in vrijwilligerswerk?
Sensire biedt de mogelijkheid om 
vrijwilligerswerk te doen op een 
mooie, nieuwe locatie samen met 

een leuk team van woonbegeleiders
en verzorgenden. Aan vrijwilligers 
worden geen specifieke opleidingsei-
sen gesteld, echter behoort men wel
affiniteit te hebben met de bewoners
met dementie. Sensire biedt de vrij-
willigers een training op het gebied 
van omgaan met mensen met de-
mentie en Alzheimer. Sensire organi-
seert jaarlijks een gezellige middag of
avond voor alle vrijwilligers.
De vrijwilliger bezoekt regelmatig
de bewoners op De Hackforterhof of
De Lindenhof, samen wordt hiervoor
maandelijks een planning gemaakt.

Voor informatie of aanmelding als vrij-
williger, kan men contact opnemen 
met teamverpleegkundige Judith van
Zelst, tel.  06 - 25 56 84 64
j.vanzelst@sensire.nl 
of Ria Molenbroek tel. 06 - 13 77 33 71
r.molenbroek@sensire.nl

Sensire zoekt vrijwilligers
Vorden - Vrijwilligerswerk doen? 
Sensire zoekt vrijwilligers voor 
Sensire kleinschalig wonen De 
Hackforterhof en De Lindenhof 
in Vorden.

Het thema was deze keer ‘Feest’ om-
dat Groei en Bloei 50 jaar bestaat. De 
opdracht was om een plantaardige 
jas te maken. Ravenna van De Vor-
dense Tuin maakte met enkele klas-
genoten de jas van de musical Jozef. 
Zij wonnen hiermee de eerst prijs! Ei-
genaresse Monique van De Vordense 
Tuin is super trots op haar leerling! 
Ravenna zelf zegt: “dat zij veel heeft 
gehad aan de tips die Monique haar 
heeft gegeven”. Ze hopen rond kerst-
tijd de jas in de winkel te hebben dan 
kan iedereen hem komen bewonde-
ren. Tot ziens in De Vordense Tuin 
aan de Raadhuisstraat 11 te Vorden.

Ravenna Nederlands 
Kampioen bloemschikken
Vorden - Vorige week donderdag 
werden er in De Orchideeën Hoe-
ve in Luttelgeest de Nederlands 
Kampioenschappen bloemschik-
ken van Groei en Bloei gehouden. 
Ravenna van De Vordense Tuin 
deed hier aan mee.

Als je komt schilderen maak je ken-
nis met bovengenoemde schilders en 
stijlen. Ook de mandala invloeden 

kun je ervaren als je meedoet. Samen
is het een mooi gegeven om heerlijk
te spelen met kleur en vorm.
Op deze cursus, op de zaterdag, wer-
ken we met materialen zoals houts-
kool, kleurpotlood, pastelkrijt, olie-
krijt, ecoline en acrylverf. Het is een
speels gebeuren. Door de verschillen-
de technieken kom je uit bij je eigen
bron, ontdek je  je eigen creativiteit.
Het is de bedoeling dat deze cursus op
zaterdag 2 november van start gaat.
Voor meer informatie kun je bellen
naar Rian Drok 542937 of kijk op
www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl

Nieuwe Cursus 
tekenen/schilderen
Vorden - Tekenen en schilderen 
vanuit je gevoel, dat is wat de 
schilder Hundertwasser predik-
te. Nu hangen zijn schilderijen 
in het Cobra Museum in Amstel-
veen. Rian Drok (van Tekenprak-
tijk Het Kleine Veld) in Vorden, 
geeft op deze manier haar lessen, 
aan iedereen die het wil ervaren. 
Ook andere schilders zoals Klimt 
en Matisse inspireren haar.

Het is een project met een door-
lopende leerlijn voor basisschool-
leerlingen. Hierbij starten kinderen 
in groep 3 vanaf januari met mu-
ziekles in de klas gericht op zingen. 
De basisschoolleerkracht wordt dan 
begeleid door een muziekschooldo-
cent. In groep 4 krijgen de kinderen 
AMV (Algemene Muzikale Vorming) 

en in groep 5 leren de kinderen mu-
ziekinstrumenten spelen in de klas.
Op donderdag 17 oktober werd in 
groep 5 van basisschool Het Hoge in 
Vorden gestart met VIO.
Drie weken lang maken de leerlin-
gen van groep 5 kennis met één 
bepaald instrument, dat kan bijv. 
dwarsfluit, gitaar, keyboard, accor-

deon of cello zijn. Na drie weken 
wisselen zij van instrument en spe-
len zij drie weken op een ander in-
strument, dit gebeurt na deze drie 
weken nog een keer. Daarna kiezen 
de kinderen het instrument dat hen 
het meest aanspreekt. 
Hierop krijgen zij dan de rest van 
het jaar les. Aan het eind van het 
schooljaar wordt er een school-
orkestje gevormd en wordt er af-
gesloten met een concertje evt. in 
samenwerking met een plaatselijke 
muziekvereniging.

Muziekonderwijs op Het Hoge

Vorden - Op donderdag 17 oktober is in groep 5a en groep 5b van 
basisschool Het Hoge gestart met VIO (Voorbereidend Instrumentaal 
Onderwijs). VIO is onderdeel van een nieuw project van Muziekschool 
Oost-Gelderland in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Vraag van het zwembadbestuur: Wie
komt ons die dag helpen ? Alle hulp
is welkom. Kom vrijdag gewoon naar
het zwembad of stuur een mail in-
fo@zwembad-indedennen.nl

Zwembad hoopt op vrijwilligers

Vorden - Vrijdag 25 oktober start 
men op het zwembad In de Dennen 
met de 1e fase van de verbouwings-
plannen (schuren, schilderen, aan-
passen tuin, straatwerk e.d. )

Jongdierendag Brummen:
Konijnen: Ned. Hangoor Dwerg: 
J. Martens 1xF, 2xZG.

Midden Veluweshow Apeldoorn:
Konijnen: Rode Nieuw Zeelander: 
G. Lenselink 2xZG, 1xG.

Kleurdwerg: 
H. Gubbels 2xF, 1xZG.

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

Yvonne heeft ruim 24 jaar gewerkt 
als drogiste bij verschillende DA dro-
gisterijen in de Achterhoek. Haar 
interesse voor uiterlijke verzorging 
is altijd haar passie geweest. Vorig 
jaar kwam ze in de gelegenheid om 
de make-up lijn PUPA Milano over te 
nemen.

PUPA Milano is een make-up merk 
uit Italië dat staat voor kwaliteit en 
design en altijd gebruik maakt van 
de laatste trends. PUPA make-up is 
samengesteld uit natuurlijke ingredi-
enten en de make-up heeft een hoog 
pigmentgehalte met kleurvastheid. 
Hiernaast is de make-up niet op die-
ren getest.
PUPA Milano heeft professionele, 
trendy en kleurrijke producten die 
de weg al hebben gevonden naar vele 
beroemdheden waaronder Yolanthe 
en Stacy. Inmiddels is Yvonne met 
vlag en wimpel geslaagd voor haar 
opleiding visagie.
Naast haar werk als visagiste is Yvon-
ne werkzaam bij de apotheek in Hen-
gelo gld waar u voor een huidadvies 
en andere verzorgingsproducten te-
recht kunt.

Op telefonische afspraak kan 
men terecht voor:

Iedereen is van harte welkom om een 

kijkje te nemen in de nieuwe visagie-
salon van Y Make-up gevestigd aan 
de Kreunenskamp 19 te Hengelo gld, 
telnummer 06-38693348. Y Make-up 
is nu ook te volgen op facebook.

- Advertorial -

Open huis visagiesalon Y MAKE-UP
Hengelo - Op zaterdag 26 oktober 
is er open huis bij Y MAKE-UP vi-
sagie aan de Kreunenskamp 19 
te Hengelo gld van 11.00 uur tot 
17.00 uur.

Keltisch tekenen is knopend tekenen, 

d.w.z. het samentrekken van lijnen is 
het bundelen van energie. De knoop 
tekenen is de ‘knoop’ oplossen. Kel-
tisch tekenen heeft daarom ook een 
therapeutische waarde. Op papier 
kun je al oefenen voor je dagelijkse 
kwaliteiten, maar het is ook gewoon 
leuk om te doen. Je leert bestaande 

knopen te tekenen, maar je leert  ook 
zelf knopen ontwerpen. Vijf lessen 
kun je proberen of het wat voor je is. 
Het materiaal waarmee men werkt is 
meestal kleurpotloden. Heb je hier-
voor interesse, zie bij de contactjes of 
www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl 
of via 0575-542937.

Keltisch tekenen
Vorden - In de Keltische (Ierse, 
Engelse en Schotse)  volkskunst 
vinden we een enorme rijkdom 
aan vlechtband motieven. Tegen-
woordig spreken deze motieven 
de mensen van nu ook weer aan.



Toen het bestuur van DASH drie 
jaar geleden besloot om alle teams 
in hetzelfde shirt te laten spelen is 
ook geprobeerd om voor alle teams 
een teamsponsor te vinden. Omdat 
gedurende de afgelopen drie jaar de 
leeftijdsgroepen veranderen en er 

mutaties waren, veranderen teams 
in samenstelling en veranderen de 
indeling in de leeftijdsgroepen. Zo 
kwam er in het seizoen 2013-2014 
een nieuw meisjes B team bij waar 
voor een teamsponsor gezocht moest 
worden. De sponsorcommissie is dan 

ook zeer verheugd dat de Vordense 
tuin teamsponsor van dit jonge meis-
jesteam is geworden. De spelers van 
MB3: Lotte Wullink, Pauline van Gel-
der, Evi Lichtenberg, Julia Groot Jeb-
bink, Andrea Groot Jebbink, Eva Wijs, 
Renske Uilenreef en Femke Berenpas 
waren dinsdag 15 oktober dan ook 
wat blij dat ze met Monique Groot 
Roesink als eigenaar van de Vordense 
tuin op de foto mochten.

Ook DASH MB3 heeft een sponsor

Vorden - Volleybalvereniging DASH probeert elk seizoen voor alle 
teams een teamsponsor te krijgen. Dit jaar ontbrak er nog een team-
sponsor voor het meisjesteam B3.

Aan het begin van de wedstrijd pro-
beerde Ratti meteen druk te zetten 
en haar eigen spel te spelen. Na vijf 
minuten werd deze inzet beloond 
met een doelpunt. Middenvelder Kim 
Heuvelink wist de bal in de linker-
hoek te plaatsen: 0-1. Niet lang daar-
na, in de achtste minuut schoot links-
buiten Els Berenpas de bal tegen de 
keeper, waarna  de bal bij rechtsbui-
ten Marieke Tuinman kwam. Zij wist 
de bal in het net te plaatsen: 0-2. In de 
vijftiende minuut had Kim Heuvelink 
een mooie actie: ze speelde meerdere 
tegenspeelsters uit en ze schoot de 
bal in het doel: 0-3. 
Na deze ‘doelpunteninvasie’ deed 
Ratti het wat rustiger aan, waardoor 
Brummen ruimte kreeg om wat aan-
vallen op te zetten. Ze tikten de bal 
rond en probeerden met lange ballen 
naar voren het doel te bereiken. De 
keepster Lianne ten Have was alert 
op elke bal, die ook maar in de buurt 
van het zestienmetergebied kwam. 

Het lukte Brummen niet om een te-
gendoelpunt te maken. In de 35e mi-
nuut wist Ratti wel het net te vinden.
Het was het Els Berenpas, die wist te
scoren vanuit een mooie steekpass
van Kim Heuvelink: 4-0.
Na de rust moest Ratti helaas met een
man minder het veld op door bles-
sureleed. Iedere speelster van Ratti 
deed een ‘tandje’ erbij om de winst te
behouden. Brummen probeerde ook 
haar kansen te grijpen en zette steeds
meer druk. Dit resulteerde in de 77e
minuut in een tegendoelpunt: 1-4. 
En vijf minuten later wist Brummen
wederom de achterhoede te passeren:
2-4. Ratti liet het er niet bij zitten en
probeerde met man en macht om het
spel weer op te pakken en het doel
weer op te zoeken. In de laatste mi-
nuut was er nog een grote kans voor
linksbuiten Esther Tuinman, maar de
bal belandde op de lat. De inzet in de
tweede helft werd beloond met drie
punten winst met een eindstand van
2 tegen 4.
Aankomende zondag 27 oktober
voetbalt Ratti vr 1 in Hengelo tegen 
de koploper Pax vr 1.

Brummen vr 1 - Ratti vr 1
Winst voor Ratti in Brummen
Kranenburg - Op zondag 20 ok-
tober nam Ratti het op tegen het 
eerste team van Brummen.

Halverwege de wedstrijd reden de 
Nederlander Lars v.d. Haar en de Belg 
Kevin Pouwels samen weg in een aan-
val. Pouwels moest afhaken wegens 
materiaalpech en Lars v.d. Haar werd 
winnaar. Thijs reed lange tijd in 10e 
positie maar wist steeds een plek naar 
voren op te schuiven en kwam uitein-
delijk als 7e over de finish.Er zijn in 
totaal 7 wereldbekerwedstrijden dit 

seizoen. Om geselecteerd te worden
voor deelname aan het WK in 2014
moeten de Nederlandse renners mi-
nimaal 2 keer dit seizoen bij de eerste
12 finishen. Thijs staat dus meteen na
de eerste wedstrijd al met een been 
op het WK. Thijs van Amerongen uit
Vorden, rijdend voor AA Drinks en
ook voor RTV Vierakker-Wichmond 
is het seizoen dus goed begonnen.

Fraaie 7e plek voor 
Thijs van Amerongen

Vorden - Zondag 20 oktober werd bij het veldrijden de eerste wereld-
bekerwedstrijd van dit seizoen verreden op de Cauberg in Valkenburg.
Omdat de wedstrijd in Nederland was waren veel clubgenoten van wie-
lerclub RTV Vierakker-Wichmond naar Limburg afgereisd om Thijs aan
te moedigen. Het was een zwaar parcours met veel hoogtemeters. In de
beginfase reed een groep van 12 renners weg en daar zat Thijs ook bij.

In de week voorafgaand op deze 
derby zal er via de website, de krant 
en natuurlijk in de beide plaatselijke 
kantine’s en cafe’s veel aandacht be-
steed worden aan deze enige echte 
derby. Heel vaak hebben beide clubs 
elkaar nog niet bestreden. Afgelopen 
seizoen was het voor het eerst sinds 
2002-2003 dat de beide buurtclubs 
elkaar weer tegen kwamen en daar-
voor moeten wij zelfs terug naar de 
jaren 1980 t/m 1982. In de jaren ‘50 
en ‘60 was het echter regelmatig 
raak en uit die tijd stammen ook een 
paar prachtige anekdote’s die deze 
week op de website van v.v. Vorden 

worden uitgelicht. Voor de wed-
strijd van aanstaande zondag moet 
het eerste elftal het stellen zonder 
de routinier Eric Oldenhave want 
in de wedstrijd om de Achterhoek 
Cup tegen HC’03, die door het eerste 
met 1-2 werd verloren en derhalve 
is Vorden uitgeschakeld, blesseerde 
hij zich flink aan de enkel. Ook de 
17-jarige laatste man Bas Kortste zal 
niet van de partij zijn, dus wordt het 
nog even puzzelen voor trainer Mi-
chel Feukkink.

Vorden 2 verliest aansluiting 
Afgelopen zondag heeft het tweede 

elftal vanVV Vorden tijdens de in-
haalwedstrijd tegen Keyenburgse 
Boys verzuimt aansluiting te vinden 
bij de topploegen in hun klasse. Door 
een 6-4 nederlaag blijft het team 
van trainer Wilbert Grotenhuys op 
de derde plaats staan met weliswaar 
veruit de meeste doelpunten voor, 
maar ook met het meest aantal 
doelpunten tegen. Door in een uit-
wedstrijd vier doelpunten te maken 
moet de ploeg vertrouwen geven 
om in de komende weken de strijd 
om de bovenste plaatsten te openen.

Zondagmiddag 14.30 uur wordt dus 
de derby van Bronckhorst gespeeld 
op sportpark ‘t Elderink in Hengelo. 
om de ‘geel-zwarten’ te ondersteu-
nen en om er net als vorig seizoen 
een mooi voetbalspektakel ervan te 
maken.

Rustig weekend VV Vorden ter voorbereiding 
op derby tegen PAX
Vorden - Afgelopen weekend had de KNVB een inhaal- en beker-
weekend ingepland. Voor het eerste elftal van VV Vorden stond er 
dan ook niets op het programma en zodoende kon het team zich 
rustig voorbereiden op de enige echte derby van Bronckhorst: PAX 
- Vorden op zondag 27 oktober.

Deze lessen vormden de afsluiting van
de natuurlessen die ca. 200 leerlingen
van deze school dit jaar weer volgden
om hen kennis en waardering bij te
brengen voor de natuur en landgoede-
ren in het bijzonder. Deze buitenles-
sen worden gegeven door IVN vrijwil-
ligers. De binnenlessen worden gege-
ven door de school zelf. Dit alles in het
kader van het project van Luchtkas-
teel tot Dassenburcht waaraan meer 
dan 50 landgoederen deelnemen.

Zou Erik de Eekhoorn hier ook wel eens op zitten?
Vorden - Dat vroegen de kinde-
ren van groep 1 en 2 van de basis-
school het Hoge zich af tijdens de
buitenschoolse natuurlessen op
Landgoed het Hackfort. Want zij
vierden daar verjaardag van Erik
de Eekhoorn.

De belangstelling daarvoor is, wat de 
aanbieders betreft, nog groter dan de 
eerste keer op Tweede Pinksterdag. 
Dat komt mede omdat er ditmaal 
ook aan de kinderen is gedacht. Ook 
zij mogen voor een luttel bedrag, 
een plaats huren en allerlei spullen 

aanbieden. En gezien de opkomst bij 
de eerste verkoop, waar maar liefst 
ongeveer 2300 mensen kwamen kij-
ken en kopen, is de kans groot dat 
ze goede zaken zullen kunnen doen 
en bovendien een spannend verkoop-
avontuur kunnen beleven. Een plek 
reserveren is nog mogelijk voor vol-
wassenen en kinderen (tot en met 12 
jaar) via www.deboedelhof.nl-koffer-
bakverkoop waar alle informatie is te 
vinden o.a. over de (bescheiden) kos-
ten voor de huur van een plaats.

Kofferbakverkoop… 
ook leuk voor de jeugd
Vorden - Op zondag 3 november 
organiseert Kringloop ‘de Boedel-
hof’ samen met de buren voor de 
tweede keer dit jaar een grote In-
door Kofferbakverkoop.

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



...Weevers
   ontwerpt

www.weevers.nl

...Weevers
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www.weevers.nl

...Weevers
   print

www.weevers.nl

...Weevers
   publiceert

www.weevers.nl

...Weevers
   drukt

www.weevers.nl

...Weevers
   online

www.weevers.nl

...Weevers
fi lmt

www.weevers.nl

WINNENMETWEEVERS.NL

Vorden 
vorden@weevers.nl
(0575) 55 10 10

Groenlo 
groenlo@weevers.nl
(0544) 46 18 28

Lichtenvoorde
lichtenvoorde@weevers.nl
(0544) 37 13 23

Zelhem
zelhem@weevers.nl
(0314) 62 50 53 

Zutphen
zutphen@weevers.nl
(0575) 58 55 85

Marije Hiddink wint mand met Achterhoekse streekproducten

 
De mand met (h)eerlijke streekproducten die Weevers Grafi media 
maandelijks aanbiedt, is begin deze maand in ontvangst genomen door 
Marije Hiddink. Zij is de winnaar van de actie Winnen met Weevers in de 
maand september. 

Weevers Grafi media is een fullservice grafi sch bedrijf met vestigingen 
in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen. Van 
concept tot ontwerp, van drukwerk tot de bouw van websites en van 
videoreportages tot het uitgeven van weekbladen. Weevers is de partner 
voor alle specialiteiten op het gebied van de grafi media.
Zo veelzijdig als het bedrijf is, zo divers is ook de prijs die maandelijks 
wordt weggegeven. Van lokale streekbiertjes tot heerlijke streekwijn, van 
boerenkaas en ijs tot typische Achterhoekse Nagelholt en zure zult. U 
kunt het zo gek niet bedenken. De producten worden ambachtelijk en/of 
traditioneel bereid en zijn uiteraard afkomstig van Achterhoekse bodem!

Weevers draagt graag een steentje bij aan de promotie van deze 
heerlijke Achterhoekse streekproducten. Om net als mevrouw Hiddink 
in aanmerking te komen voor deze mand met (h)eerlijke Achterhoekse 
producten hoeft u alleen naar de website van Winnen met Weevers te 
gaan, op de button ‘e-mail en win’ te klikken en uw gegevens in te vullen.

Ga dus gauw naar www.winnenmetweevers.nl om kans te maken!

De streekproductenmand wordt 
uitgereikt door Frank Fieseler van 
Weevers Grafi media (rechts) aan 
Marije Hiddink (midden).

WAT EEN HEERLIJKE MA(A)NDEN!

www.winnenmetweevers.nl

www.winnenmetweevers.nl



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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activiteiten opgenomen die de 
gemeente al uitvoert en activiteiten 

doet de gemeente op het gebied 

hoeveel geld steken we in onder-

voor het onderhoud aan wegen en 

is opgesteld door het college van 

de begroting vaststellen en kan nog 

ber a.s. behandelt de gemeenteraad 
-

-
ring begint om 17.00 uur en is in 

Zoals voor iedere raadsvergadering 
van 7 november van harte welkom. 
U kunt de vergadering ook vanuit 

Gemeenteraad vergadert op 30 oktober 
en 7 november over begroting 2014

oktober om 20.00 uur een speciale, 
openbare commissievergadering 
van de raadsfracties over de begro-
ting 2014. Als inwoner kunt u dan 

daarmee raadsleden laten weten hoe 
u over de plannen van b en w denkt! 
Heeft u vragen of opmerkingen? 

onder opgave van het onderwerp 
waarover u wilt spreken, telefoon 

griffie@bronckhorst.nl.

raadplegen op 
www.bronck-
horst.nl ➝ 
Bestuur en 
organisatie ➝ 
Beleid en rapporten ➝
of door de QR-code te scannen.

dop informatie over de begrotings-
plannen van b en w. In het Contact 
van 29 oktober komen de algemene 
beschouwingen van de politieke 

college. Op 7 november is de besluit-
vormende raadsvergadering over 
de begroting en in het Contact van 
12 november staat een verslag van 

-
-

Speciale commissievergadering 
voor inwoners
Geef uw mening over de begroting 
op 30 oktober!

B en w van Bronckhorst

De begroting van de gemeente bedraagt in 2014 
circa 63 miljoen euro. Na het optellen en aftrekken 
van alle cijfers blijkt voor komend jaar eenmalig 
een overschot van 1,2 miljoen euro. De meerjaren-
begroting (tot 2017) geeft praktisch een sluitend 
beeld. Wethouder Arno Spekschoor van financiën, 
die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke 
begroting: “De financiële vertaling van de besluiten 
uit het traject naar een Toekomstbestendig Bronck-
horst (TBB) zijn inmiddels nagenoeg allemaal 
verwerkt in onze begroting. Zo zijn onder meer de 
zwembaden verzelfstandigd, nemen in de meeste 
gevallen de gebruikers de exploitatie van de sport-
hallen van ons over en onderhouden inwoners 
delen van het openbaar groen. Het overschot laten 
we terugvloeien in onze algemene reserve, omdat 
we daaruit de afgelopen tijd flink geput hebben. 
Denk maar aan de 3,5 miljoen die we in totaal toe-
zegden aan de initiatiefnemers die de zwembaden 
overnamen. Ons uitgangspunt is dat het in Bronck-
horst goed wonen, werken en recreëren blijft en 
wij zijn ervan overtuigd dat dit met de genomen 
besluiten goed lukt. Inwoners en organisaties krij-
gen daarbij steeds meer de kans om zelf zaken op 
te pakken en te regelen op een manier die bij hen 
past. Ook landelijk ziet u dat steeds meer. Wij noe-
men dat in de Achterhoek naoberschap. Premier 
Rutte noemt het de participatiesamenleving. In 
plaats van de gemeente kunnen inwoners zelf ook 
prima verschillende zaken regelen die voor hen 
belangrijk zijn. Maar inwoners die ondersteuning 
nodig hebben, kunnen op de gemeente blijven 
rekenen. Ook voor komend jaar blijkt weer dat het 
rijk minder geld toekent aan gemeenten door de 

economische recessie, aan Bronckhorst is dat 
ca. 800.000 euro minder, maar gelukkig hadden 
wij hier al rekening mee gehouden in de begroting 
en dit heeft ons niet voor verrassingen gesteld.”

Huishoudboekje

wonen, gas, water, licht, eten, sport en kleding. 

scholen, onderhoud wegen en centrumplannen. 

terreinen ook veel minder geld binnen door onder 
meer de economische situatie en het besluit om 
minder woningen te gaan bouwen, omdat we minder 

we allemaal rekening mee houden. 

Richtingen

inwoners die activiteiten ontplooien die voorheen 

woningbouw, centrum- en herinrichtingsplannen 

-

de nieuwe taken goed uit te kunnen voeren.”

Reserves 

(onder andere de bruidsschatten voor de overgang 

woningbouw), maar ook de investeringen in scholen 

Begroting is compliment aan de samenleving 

B en w presenteren sluitend meerjarenbeeld

In Hengelo is een nieuwe school in aanbouw, waarin twee 
basisscholen onderdak gaan vinden



Begroting 2014 - vervolg

en centrumplannen betekenen een flinke aan-
slag op de algemene reserve van onze gemeen-
te. We hadden een forse algemene reserve, 
waarvan nu nog een bedrag van ca. 30 miljoen 
aan reserves resteert. Dit is een vrij normale 
stand van de algemene reserve en een goede 
basis voor de toekomst van een gemeente van 
onze omvang. We blijven echter alert om de 
begroting en reserves op peil te houden en kij-
ken bij het afstoten van taken ook steeds kri-
tisch hoe we daar intern efficiënt mee omgaan. 
Immers minder taken betekent ook dat uiteinde-
lijk minder ambtenaren nodig zijn. Tot 2016 ver-
laten hierdoor bijvoorbeeld 19 fte de organisa-
tie, waarvan er op dit moment al 9 fte weg zijn.” 

OZB
Over de gemeentelijke belastingen 
zegt de wethouder van financiën: 
“Op dit moment is duidelijk dat we 
de OZB komend jaar niet verhogen, 
zelfs niet met het landelijke inflatie-
percentage. De nieuwe tarieven 
voor de overige belastingen, 
zoals riool en afval-stoffenheffing, 
hebben we nog niet in beeld. 
Hierover beslist de raad in december. 
U leest er dan meer over op deze 
gemeentepagina’s.”

Hieronder ziet u het cijferoverzicht van de gemeentelijke begroting voor 2014:

Cijferoverzicht

Kerngegevens gemeente Bronckhorst in 2013
Aantal inwoners  37.218
  - van    0 t/m 19 jaar  8.483
  - van 20 t/m 64 jaar  20.637
  - van 65 jaar en ouder 8.098
Oppervlakte gemeente  28.642 ha (waarvan 287 ha binnenwater)
Lengte wegen  873 km
Aantal ha openbaar groen 80 ha
Aantal woningen 15.600

Baten 2014 naar soort (bedragen x € 1.000)
 begroting
Algemene uitkering van het Rijk 29.838
Overige inkomensoverdrachten van het Rijk 7.955
Onroerende zaak belasting 6.321
Overige belastingen 316
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 3.139
Rioolrechten 4.061
Overige opbrengsten en leges 4.573
Bespaarde rente, rente, dividend en resultaat renteverdeling 3.484
Aktivering kosten 51
Onttrekking reserves 3.204
Totaal 62.939

Baten en lasten 2014 (bedragen x € 1.000)
  Lasten Baten
Thema’s  begroting 2014 begroting 2014
1 Besturen  11.070  751
2 Wonen en werken  6.242  1.642
3 Ontspannen  3.462  288
4 Leren  3.879  103
5 Zorgen  19.432  9.010
6 Beheren  13.095  7.999
7 Middelen  5.759  43.147
Totaal  62.939  62.939

Begroot resultaat (- = nadelig) 0

Gemeenteraad in vergadering

Lasten begroting 2014

Baten begroting 2014 naar soort

Op 2 november is het weer landelijke 
Natuurwerkdag. Dan steken meer 
dan 12.000 vrijwilligers, jong en oud, 
de handen uit de mouwen. Iedereen 
met een warm hart voor natuur en 
landschap kan een dagje meehelpen 
met poelen schoonmaken, bomen 
knotten, fruitbomen snoeien of heide 
opschonen. In Bronckhorst zijn 2 na-
tuurwerkdaglocaties: we gaan aan de 
slag op Het Boelekeerlspad in Zel-
hem/Halle en bij de Vreekolk aan de 
J.F. Oltmansstraat in Steenderen.

Boelekeerlspad
Het Boelekeerlspad is een initiatief 
van buurtbewoners. Het pad is ca. 6 
km lang en voert langs watergangen, 
waaronder de Halsche Vloed, poelen, 
landerijen, oude en nieuw aangelegde 
natuur. Het pad is genoemd naar de 
‘Boelekeerl’, een boeman waarmee in 
vroeger tijden kinderen angst werd 
aangejaagd om ze op die manier bij 
putten, kolken en poelen vandaan
te houden.

Vreekolk
De Vreekolk is een natuurgebied bij 
Steenderen en is eigendom van 
Staatsbosbeheer. Het is ontstaan 
rond de kolk van boerderij De Vree. 
Het bos is 25 jaar geleden aangeplant 
ter compensatie van landschapsele-
menten die met de uitvoering van de 
ruilverkaveling zijn verdwenen.

Werkt u mee?  
Alle hulp is welkom. Ervaring is niet 
nodig, maar u moet wel de handen uit 

de mouwen willen steken. Help mee 
de natuur en het landschap te onder-
houden. Neem vrienden en/of familie 
mee! Aanmelden kan via www.na-
tuurwerkdag.nl. Hier staat ook meer 
informatie. De werkdag begint om 
09.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Zorg 
voor stevig schoeisel en werkkleding. 
Voor een lunch wordt gezorgd.

Maatschappelijke stage
Op beide locaties kunnen leerlingen 
van het voortgezet onderwijs een 
maatschappelijke stage lopen. Via 
www.natuurwerkdag.nl kunnen zij 
zich aanmelden. Hun stagecoördina-
tor wordt dan via dezelfde website 
automatisch geïnformeerd. Als
aandenken krijgen de jongeren een 
certificaat.

Landschapsbeheer Nederland organi-
seert de Natuurwerkdag samen met 
o.a. Natuurmonumenten, Staatsbos-
beheer, Scouting Nederland en de
gemeente.

Doe mee aan de Natuurwerkdag!

Wij hebben Esprit Management B.V. 
uit Holten gevraagd de mogelijkhe-
den voor de bouw van 7 patiobunga-
lows op het Havo-terrein in Vorden te 
onderzoeken. Inmiddels heeft Esprit 
een voorstel klaar en willen wij u dit 
graag presenteren. Hiervoor organi-
seren wij op 5 november 2013 van 
19.30 tot 21.00 uur een informatieve 
inloopavond bij De Gravin van Vorden 
aan de Enkweg in Vorden. Bent u ge-
interesseerd in deze patiobungalows, 
dan bent u van harte welkom om op 

deze avond de voorgestelde plannen 
te komen bekijken. De plannen zijn 
niet definitief. Ze laten u de mogelijk-
heden zien voor een patiobungalow 
op deze locatie, en dienen als basis 
voor een gesprek. Projectontwikke-
laar Esprit wil samen met toekomsti-
ge kopers komen tot een definitieve 
invulling van de woningen en inrich-
ting van de locatie. Volgende week 
vindt u op de gemeentepagina’s een 
impressie van de patiobungalow.

5 november: presentatie plan patio 
bungalows Havo-terrein Vorden

Het Havoterrein ligt klaar voor ontwikkeling
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Er gaat wat veranderen op sociaal terrein

De aanbesteding van de hulp bij het 
huishouden in 2014 is bijna afgerond. 
Vorige week stemden de meeste Ach-
terhoekse gemeenten, waaronder 
ook Bronckhorst, in met het gunnen 
van de contracten aan de thuishulple-
veranciers. Dit betekent dat de huis-
houdelijke hulp voor inwoners in 
2014 ruim op tijd is geregeld. Op 31 
december 2013 lopen in de Achter-
hoek de contracten af met de huidige 
aanbieders van de hulp bij het huis-
houden. Om die reden zijn de ge-
meenten in de afgelopen periode in 
gesprek gegaan met alle huidige aan-
bieders van thuishulp. 

Aanbieders in 2014
Op dit moment zijn de gesprekken 
met alle huidige aanbieders afge-
rond. Het gaat daarbij om ‘HH1’ 
(schoonmaakwerkzaamheden) en 
‘HH2’ (naast schoonmaakwerkzaam-
heden ook ondersteuning bij de orga-
nisatie van het huishouden). Uit de 
onderhandelingen zijn vervolgens 
aanbieders naar voren gekomen die 
in 2014 de huishoudelijke hulp uit-
voeren. Voor Bronckhorst zijn dit:

HH1: TSN, Zorgkompas,
 Markenheem, Vitaal Thuiszorg

HH2: TSN, Zorgkompas,
 Markenheem

Sensire
Sensire heeft aangegeven dat zij in 
2014 geen huishoudelijke hulp wil le-
veren. De overige aanbieders zijn met 
Sensire in gesprek om te kijken hoe 

zij de zorg die deze aanbieder lever-
de, in 2014 kunnen overnemen. Naar 
verwachting is dit rond 1 november 
bekend. 

Gevolgen voor klanten
Alle klanten houden tot en met 31 de-
cember 2013 hun huidige hulp. Inwo-
ners met hulp van TSN, Zorgkompas, 
Markenheem en Vitaal Thuiszorg 
houden ook in 2014 hun hulp. Het uit-
gangspunt van de gemeenten en de 
aanbieders is dat ook de klanten van 
Sensire zoveel mogelijk hun huidige 
thuishulpmedewerker houden. Bent u 
op dit moment klant van Sensire, dan 
ontvangt u begin november een brief 
van de gemeente over de mogelijkhe-
den in 2014.

Hulp bij huishouden tijdig 

geregeld in de Achterhoek

Vanaf 2015 zijn de gemeenten dus verantwoordelijk 
voor alle jeugdhulp. Dit betekent nogal wat. Ook voor 
zelfstandig ondernemers in de zorgsector. Daarom or-
ganiseren de Achterhoekse gemeenten op 14 novem-
ber een bijeenkomst voor deze organisaties. We zijn 
benieuwd welke ideeën, suggesties of zorgen u heeft. 
Verder komt tijdens de bijeenkomst aan bod hoe ge-
meenten zich op dit moment regionaal en lokaal voor-
bereiden en gaan we in gesprek met u over hoe we 
daar samen verder richting aan kunnen geven. 

Voor wie
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle zelfstandige 
(die niet aan een instelling verbonden zijn) zorgaan-
bieders van jeugdhulp, zoals praktijken voor orthope-
dagogiek/klinische (kinder)psychologie/pedagogiek, 
kinder- of speltherapie, gezinshuizen en zorgboerderij-
en in de Achterhoek. Eerder al zijn er bijeenkomsten 
geweest met grotere regionaal werkende organisaties. 

Wanneer en waar
De bijeenkomst vindt plaats in de Week van de Jeugd-
zorg: op 14 november vanaf 19.30 uur. De locatie is 
nog niet bekend. Dit hangt af van het aantal aanmel-

dingen. Uiteraard vindt de bijeenkomst plaats binnen 
de Achterhoek. 

Aanmelden
Wilt u naar de bijeenkomst komen? Meldt u zich dan 
uiterlijk 1 november aan per e-mail bij mevrouw Schot-
man van de gemeente Oost Gelre, via a.schotman@
oostgelre.nl. Vermeld daarbij uw naam, contactgege-
vens, de naam van uw organisatie en de locatie ervan. 
Als u met meerdere mensen komt, ontvangen we ook 
graag hun naam en mailadres. Heeft u vragen of sug-
gesties voor de invulling van de avond, dan kunt u die 
alvast aan ons mailen. 

Uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst 
ontvangt u een mail met de locatie, de eindtijd en het 
precieze programma.

Alle gemeenten gaan vanaf 2014 en 2015 steeds meer taken uitvoeren 
die nu nog bij de provincie of bij het rijk horen. Het gaat vooral om ta-
ken op het sociaal terrein: begeleiding van zorgbehoevende mensen 
(AWBZ), jeugdzorg, (passend) onderwijs, re-integratie en participatie 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze overheveling 
van taken noemen we ‘decentralisaties’. Met het overhevelen van de 
taken wordt tegelijkertijd flink bezuinigd op het budget. Gemeenten 
krijgen minder geld voor de taken dan het rijk en de provincie eraan 
uitgaven. De gemeenten moeten alles dus heel efficiënt organiseren en 
waar mogelijk samenwerken om de kosten te drukken. Dat betekent 
ook dat er keuzes gemaakt moeten worden over wat we wel en niet 
kunnen doen. Om inwoners straks zo goed mogelijk te kunnen helpen, 
gaan de Achterhoekse gemeenten praktijkervaring opdoen met de 
nieuwe manier van werken. In Bronckhorst doen we dit aan de hand 
van proeftuinen in o.a. Vorden en Zelhem. In deze proeftuinen pakken 
we verschillende thema’s op en gaan we in gesprek met inwoners en 
maatschappelijke organisaties. In deze rubriek houden we u op de 
hoogte van de veranderingen op het sociaal terrein en hoe dit ook in 
Bronckhorst stap voor stap vorm krijgt.

Actueel: Bijeenkomst voor zelfstandige zorgaanbieders 
jeugdzorg in Achterhoek

Voor meer informatie of vragen over de decentra-
lisaties, kunt u terecht op een speciale pagina op 
www.bronckhorst.nl. Op de homepagina vindt u 
een link direct naar ‘Decentralisaties sociaal ter-
rein’. U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50.

Op 29 oktober vervangen we de appa-
ratuur om reisdocumenten (paspoort 
en ID-kaart) aan te vragen bij de lan-
delijke producent. Dit duurt naar ver-
wachting één hele dag. U kunt op de-
ze dag wel gewoon uw nieuwe reis-
document bij ons aanvragen, maar 
spoedaanvragen die op 28 en 29 ok-
tober aangevraagd worden, kunnen 
we pas na twee werkdagen aan u ver-
strekken. De kosten voor een spoed-
aanvraag gelden wel. Heeft u eerder 

een nieuw reisdocument (al dan niet 
met spoed) aangevraagd en wilt u dit 
op 29 oktober ophalen, dan is dat 
geen probleem.

Vervanging apparatuur aanvragen reisdocumenten 

Spoedaanvragen duren iets langer

Samen Anders, werken aan de 
toekomst van de Achterhoek

Voor wie? Alle jongeren tot 30 jaar
Wanneer? 31 Oktober van 19.30 tot 
21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Waar? Graafschap College,

 Doetinchem

Krimp! Wat betekent dat voor jou?
Er komen minder mensen in de Ach-
terhoek (bevolkingskrimp). En ook 
steeds minder jongeren en meer ou-
deren. Dat heeft ook gevolgen voor 
jouw leven.

Leuk met minder mensen
Hoe houden we de Achterhoek leuk 
met minder mensen? Jongeren heb-
ben daar ideeën over. Die willen we 
graag horen. Wat vind jij belangrijk? 
Kom met concrete voorstellen.
Goede initiatieven ondersteunen we! 
Dus vertel ons wat jij gaat doen of be-
denk op 31 oktober met andere jon-
geren wat we samen kunnen doen.

Aanmelden
Ga naar www.achterhoek2020.nl/
samenanders en meld je aan. Volg 
ons via Twitter: @achterhoek2020
en facebook.com/Achterhoek2020. 

Waar moet je zijn?
Adres: J. F. Kennedylaan 49 in Doe-
tinchem.
Ingang: Techniek & Informatica. De 
afslag naar de parkeerplaats is ook 
aan de J.F. Kennedylaan.
Bus: lijn 74, halte Graafschap College 
aan de Varsseveldseweg. Even omlo-
pen naar de ingang Techniek & Infor-
matica.

Samen Anders is een initiatief van 
Achterhoek Agenda 2020, provincie 
Gelderland en het ministerie van
Binnenlandse Zaken

Kom naar het jongeren-

debat over krimp

Aanvragen werk en 

bijstandsuitkering?

Bent u werkloos en hebt u geen of 
onvoldoende inkomen? Met ingang 
van 1 november 2013 kunt u zich 
voor werk en een bijstandsuitke-
ring melden bij de gemeente. U 
hoeft dus niet meer naar het Werk-
plein BroMoDo in Doetinchem. U 
kunt telefonisch of bij de publieks-
balie in het gemeentehuis een af-
spraak maken voor een gesprek 
met een consulent. Werk gaat voor 
een uitkering. Wij maken eerst af-
spraken met u over het zoeken 
naar werk. Lukt het niet om werk 
te vinden, dan beoordelen wij of u 
aan de voorwaarden voldoet voor 
een bijstandsuitkering. Voor meer 
informatie over de bijstandsuitke-
ring kijk op www.bronckhorst.nl.



Raadsvergadering 31 oktober 
Op 31 oktober vergadert de gemeen-
teraad in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De openbare vergade-
ring begint om 20.00 uur. U bent van 
harte welkom om deze vergadering 
bij te wonen. Op de agenda staan on-
der meer de volgende onderwerpen:

-

 Voor de nieuwe tarieven 2014 voor 
huishoudelijke hulp is voor de hele 
regio Achterhoek een voorstel ge-
maakt. De raad wordt gevraagd 
met de nieuwe tarieven in te stem-
men

 De raad wordt gevraagd dit be-

stemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen. De wijziging maakt de rea-
lisatie van een zorgboerderij op 
landgoed Zelle mogelijk 

 De Basisadministratie Adressen 
en Gebouwen (BAG) registreert het 
aantal woningen. Dubbele bewo-
ning van 1 pand betekent in deze 
registratie 2 woningen. Dit was in 
de oude registraties van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek niet 
het geval. Daarom moesten alle 
dubbelbewoonde woningen alsnog 
in dit bestemmingsplan vastgelegd 
worden. Dit is gebeurd en b en w 
vragen de raad om het bestem-
mingsplan gewijzigd vast te stellen

 Op de locatie van de Piersonschool 
in Hengelo verdwijnt de school en 
de grond wordt verkocht aan de 
naastgelegen woning. Op ‘t Soer-
lant (Zelhem) zijn enkele woning-
bouwkavels nog niet verkocht. Met 
de ontwikkelaar zijn afspraken ge-
maakt over afname van de kavels 
en een flexibeler invulling om be-
ter op de vraag te kunnen inspelen. 
Ook wordt er één woning wegbe-

stemd. Hiervoor is een bestem-
mingsplan uitgewerkt en deze ligt 
nu aan de raad voor ter vaststel-
ling

 Onze gemeente is rijk aan erfgoed 
en cultuurhistorie. Cultuurhistorie 
is niet alleen van de gemeente: in-
woners, ondernemers en organi-
saties kunnen bijdragen aan het 
versterken en doorontwikkelen 
van deze kwaliteit. De cultuurhis-
torische waarden zijn in kaart ge-
bracht en de kansen en bedreigin-
gen beschreven. Dit geheel vormt 
de structuurvisise cultuurhistorie. 
B en w vragen de raad de struc-
tuurvisie gewijzigd vast te stellen 

-

 De Rekenkamercommissie Berkel-
land Bronckhorst, Lochem, Mont-
ferland heeft op verzoek van de 
raad een onderzoek gedaan naar 
de uitvoering van het grondbeleid 
in Bronckhorst. De raad bespreekt 
tijdens de vergadering de uitkom-
sten van het onderzoek en de aan-
bevelingen van de Rekenkamer-
commissie

-
vesteringen

 De raad wordt gevraagd kennis te 
nemen van de programmabegro-
ting 2014 Veiligheidsregio Noord- 
en Oost Gelderland (VNOG). 2014 
staat voor de VNOG o.a. in het te-
ken van de verdere regionalisering 
van de brandweerorganisatie en 
de ontwikkeling van de veiligheids-
regio

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over on-
derwerpen  
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergaderingen, iedere tweede 
woensdag en donderdag van de 

maand. Over onderwerpen die niet 
 heeft u hiervoor 

de mogelijkheid tijdens het agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ in 
de commissievergadering die iedere 
tweede donderdag van de maand 
plaatsvindt.

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

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. 

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

Stelt u zich voor. U ziet twee mannen 
met bivakmuts bij de achterburen uit 
een raam klimmen. U belt de politie 
om de inbraak te melden. Ondertus-
sen ziet u de mannen in een blauwe 
bestelbus met hoge snelheid de 
straat uit rijden. Gelukkig kunt u een 
goed signalement van de mannen en 
de auto geven. De politie gaat direct 
naar ze op zoek en start een Burger-
netactie. 

Burgernetdeelnemers in de buurt 
ontvangen een paar minuten later 
een spraak- of sms-bericht met het 
verzoek uit te kijken naar de twee 
mannen in hun blauwe bestelbus. 
Een paar straten verderop ziet een 
oplettende Burgernetdeelnemer 

twee mannen een blauwe bestelbus 
in een garagebox parkeren. Hij belt 
gratis via (0800) 00 11 naar de meld-
kamer om te laten weten waar hij de 
mannen heeft gezien. De meldkamer 
speelt de informatie direct aan de 
politie door. Nog geen kwartier later 
kan de politie de twee verdachten in 
de garagebox aanhouden.

Burgernet is een unieke samenwer-
king tussen burgers, gemeente en 
politie om de veiligheid in de wijk te 
vergroten. Samen kunnen we de 
kans vergroten dat inbrekers worden 
opgepakt. Burgernet wordt uiteraard 
niet alleen ingezet bij inbraken. Ook 
bij een overval, een vermissing of 

doorrijden na een ongeval kan de po-
litie via Burgernet vragen of mensen 
in de buurt meekijken. Buurtbewo-
ners die zich hebben aangemeld, 
ontvangen een spraak- of sms-be-
richt met een duidelijke omschrijving 

van een persoon of voertuig. Als zij 
de verdachte zien of andere aanwij-
zingen hebben, kunnen zij gratis bel-
len naar (0800) 00 11. Zo kan de poli-
tie sneller en gerichter zoeken. Op dit 
moment wordt 1 op de 10 Burger-
netacties dankzij tips van Burgernet-
deelnemers opgelost. Na afloop ont-
vangen alle deelnemers bericht over 
het resultaat van de Burgernetactie.

Inmiddels zijn er bijna 1,4 miljoen 
Burgernetdeelnemers in Nederland. 
Hoe meer mensen meedoen, hoe 
meer Burgernetacties met succes 
kunnen worden afgesloten. Daarom 
loopt sinds begin september de lan-
delijke campagne ‘Meld je aan voor 
Burgernet’. Ook onze gemeente doet 

mee en wij roepen 
alle inwoners op 
om zich als deel-
nemer aan te
melden op www.
burgernet.nl of 
scan de QR-code. 
Want samen houden we Bronckhorst 
veilig! Intussen hebben zich in de 
provincie Gelderland ruim 22.000 
nieuwe Burgernetters aangemeld.

Ook bij ons loopt de campagne voort-
varend. Bijna 2.000 Burgernetters 
zijn nu actief in onze gemeente. We 
zijn heel blij met dit aantal, maar hoe 
meer deelnemers hoe beter! Ieder-
een van 16 jaar en ouder kan zich 
aanmelden. Doen! Ga direct naar 
www.burgernet.nl.

Burgernetdeelnemers 

maken Bronckhorst veiliger

De berging van het Lancaster vlieg-
tuigwrak op de Hummeloseweg in 
Zelhem nadert zijn einde. Graag bie-
den we u de mogelijkheid om een 
kijkje te komen nemen op het ber-
gingsterrein. Daarom organiseren 
we samen met het bergingsteam een 
laatste kijkdag voor publiek op 26 
oktober van 11.00 tot 15.00 uur op 
de locatie aan de Hummeloseweg 49 
in Zelhem. Tijdens de kijkdag krijgt u 
in het bezoekerscentrum informatie 
over de stand van zaken bij de ber-
gingsoperatie en kunt u op enkele 
plekken op het terrein een kijkje ne-
men. Graag tot dan!

Het kan zijn dat u bij grote drukte 
wat verder weg moet parkeren en 
vervolgens lopen naar het terrein, 
wij vragen hiervoor uw begrip. Tus-
sen 09.30 en 15.00 uur is de Hum-
meloseweg tussen de N315en N316 
afgesloten voor het doorgaande ver-
keer in verband met de kijkdagen. 
Doorgaand verkeer wordt ter plaatse 
omgeleid. Langs de Hummeloseweg 
wordt dan geparkeerd. Kijk voor de 
laatste informatie over de berging op 
www.bronckhorst.nl/vliegtuigber-
ging of de facebookpagina www.fa-
cebook.com/vliegtuigbergingzel-
hem.

Laatste kijkdag vliegtuig-

bergingslocatie 26 oktober

Veel schoolkinderen brachten afgelopen week met hun klas een bezoek aan de locatie.

Graag informeren wij u over de vor-
deringen van de werkzaamheden in 
het centrum van Vorden. De volgende 
fasen zijn inmiddels klaar:

 De Bleek

Op deze plekken planten we vanaf 
eind november de bomen en het ove-
rige groen in. Een overzicht van de fa-
sen vindt u op www.bronckhorst.nl/
centrumVorden.

We zijn in oktober volop aan het werk 
op het gedeelte van de Dorpsstraat 
tot aan hotel Bakker. Gelijktijdig zijn 
we gestart met het marktplein, dat 
eind november gereed moet zijn.
Met het laatste deel van de Dorps-
straat gaan we aan de slag in novem-
ber en december. De aanliggende 
winkeliers en woningen worden hier-
over persoonlijk geïnformeerd door 
de aannemer. In de grond rond de 
kerk is een oude muur aangetroffen 
die vroeger waarschijnlijk rond de 
kerk stond. Deze is door archeologen 
ingemeten en gefotografeerd, zodat 
dit is vastgelegd.

Om overlast in de drukke december-
maand te voorkomen, voeren we de 
werkzaamheden voor de laatste fase 
op De Bleek (fase 13) begin volgend 
jaar uit. Mits het weer dit toestaat,
beginnen we hier in de tweede week 
van januari mee.

Heeft u nog vragen over de plannen, 
wilt u kaarten bekijken of uw mening 
geven? Loop dan eens binnen tijdens 

het wekelijkse spreekuur op het in-
formatiepunt (bouwkeet) bij De Bleek, 
elke donderdag van 15.00 tot 16.00 
uur. U bent van harte welkom! Marc 
Hendrickx van Oranjewoud Realisatie 
is daar aanwezig. U hoeft geen af-
spraak te maken. U kunt Marc ook 
een mail sturen via vordencentrum@
oranjewoud.nl of telefonisch contact 
met hem opnemen, telefoon (0570) 
67 94 13. Uw vraag wordt dan zo snel 
mogelijk beantwoord.

Werkzaamheden Vorden centrum

Uit de raad



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.

Het oorlogsmonument van Henge-
lo heeft een nieuwe plek gekregen 
en staat nu op de locatie van de 
voormalige DA-drogist (hoek Kerk-
straat en Raadhuisstraat). Door de 
bouwwerkzaamheden op het ter-
rein van het oude gemeentehuis 
moest het beeld een tijdje in op-
slag. Sinds 16 oktober heeft het 
beeld ‘Hun offer, onze hulde’ weer 
een mooie prominente plaats in 
het dorp! Rondom het beeld komen 
nog planten.

Nieuwe plek voor 

oorlogsmonument 

Hengelo

Op 1 januari is het volume en fre-
quentiesysteem ingevoerd voor de 
afvalinzameling en de resultaten van 
het eerste half jaar zijn goed. Het 
streven van het nieuwe systeem is in 
2015 in ieder geval de hoeveelheden 
restafval te verminderen van 190 kilo 
naar 170 kilo per inwoner. De jaren 
erna moet dit verder afnemen. Hier-
mee verminderen we de CO2-uitstoot. 
Bovendien wordt het gescheiden af-
val hergebruikt als grondstof voor 
nieuwe producten. Te zien is dat het 
restafval het sterkst is afgenomen 
van 6.769 ton naar 3.851 ton naar 
verwachting in 2013! Ook kunststof 

verpakkingen, drankpakken en textiel 
blijkt u veel meer gescheiden in te le-
veren dan eerder. Wethouder Arno 
Spekschoor: “Een enorme inzet van u 
als inwoner is dus te zien bij het ge-
scheiden inzamelen van afval en daar 
ben ik erg blij mee! Het draagt im-
mers bij aan een beter milieu!”

Zwerfafval
Bij de start van het nieuwe inzamel-
systeem is het monitoren van zwerf-
afval gehandhaafd en we houden 
dumpingen en het aantreffen van 
zwerfafval bij. Op basis van de moni-
toring is geconstateerd dat er in de 

eerste helft van 2013 geen toename 
is geweest van zwerfafval. Inwoners 
voelen zich medeverantwoordelijk 
voor hun leefomgeving en u bent ook 
steeds meer bereid om mee te doen 
aan het schoonhouden van uw woon-
omgeving via onder andere zwerf-
vuilacties en het adopteren van prul-
lenbakken.

Milieuparkjes
Veruit het meeste gescheiden afval 
levert u in bij de diverse milieupark-
jes in Bronckhorst. Met de invoering 
van het nieuwe afvalsysteem zijn in 
Vorden, Kranenburg en Laag-Keppel 

milieuparkjes vernieuwd. In Vorden is 
op het parkeerterrein De Bleek een 
compleet nieuw milieuparkje aange-
legd.

Nieuwe volume en frequentiesysteem voor afvalinzameling succesvol
Veel meer afval gescheiden ingeleverd dan voorheen!

Afvalhoeveelheden 2012-2013 in tonnen
Afvalstroom (belangrijkste) 1e helft 2013 Prognose 2013 2012
Restafval 1.835 3.851 6.769
GFT-afval 1.978 4.148   6.173
Papier 1.390 2.829   2.819
Glas 534 1.027   961
Kunststof verpakkingen 377 757 470
Drankpakken 59 118 98
Textiel 92 184 160
Totaal 6.265 12.914 17.450
   

Afvalhoeveelheden 2012-2013 per inwoner/jaar per kilo
Afvalstroom (belangrijkste) Prognose 2013 2012 daling/stijging
Restafval 103 181 -43%
GFT-afval 111 165 -33%
Papier 76 75 +1%
Glas 28 26 +8%
Kunststof verpakkingen 20 13 +54%
Drankpakken 3,2 2,6 +23%
Textiel 4,9 4,3 +14%
Totaal 346 467  -26%

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Drank- en Horecawet, 22 december van 14.00 tot 22.00 uur, 27 december van 19.30 tot 01.00 uur 
de dag daaop volgend en 31 december van 11.00 tot 21.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning voor 

kerstsfeer), gedeeltelijk afsluiten van de Bekveldseweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 
20 en 21 december 2013 van 16.00 tot 23.00 uur, kinderboerderij Feltsigt

-
catie Oude Zutphenseweg 11, 28 december 2013 van 13.30 tot 16.30 uur, stichting Oudejaars 
Crossloop Vorden

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.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 10 oktober 2013:

Ontvangen op 11 oktober 2013:

Ontvangen op 14 oktober 2013:

Ontvangen op 15 oktober 2013:

Ontvangen op 16 oktober 2013:

Aanvragen

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

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

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

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 10 oktober 2013:

van 08.00 tot 17.00 uur, De Boedelhof

 27 oktober 2013 van 11.00 tot 14.00 uur, atletiekvereniging ARGO
Afgegeven op 15 oktober 2013:

Drank- en Horecawet, 17 november 2013 van 13.30 tot 16.30 uur, gymnastiekvereniging DOG
Afgegeven op 16 oktober 2013:

-

Afgegeven op 17 oktober 2013:
-

park en conferentiecentrum De Betteld

start en finish bij de Varsselse Molen, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 24 november 2013 
van 08.00 tot 22.00 uur, Hamove

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 16 oktober 2013: 

M.A. Smit-Ariën

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 14 oktober 2013:

Verzonden op 16 oktober 2013:

Verzonden op 17 oktober 2013:

Vergunningsvrij
Ontvangen op 23 september 2013:

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-
meente Bronckhorst, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo 
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Omgevingsvergunningen voor het 
kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftenter-
mijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat 
de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriften-
termijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

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

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Mogelijkheden voor beroep

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Buitengebied 
Steenderen/Hummelo en Keppel’ (melding art. 1.3.1 Bro)

Bestemmingsplannen

Ontwerp beleidsregels ‘Parkeernormen Gemeente Bronckhorst’

➝ ➝

Inspraakreactie indienen?
-

-

Ruimtelijk beleid

-

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

facebook.com/garageteerinkbv

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

GRAAFSCHAPHAL DOETINCHEM
Nieuwe organisatie, nieuwe markten!

Kraam huren tegen actietarief? Bel 06-51614000

  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

(bromfiets)Rijbewijs A M

WIJ RUIMEN OP!DIVERSE SHOWROOMARTIKELEN MET  50 % KORTING

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

GOTINK INSTALLATIE
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)

T  0575 - 46 52 58
F  0575 - 46 01 81
E  info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige 
showroom waar u zich uitstekend kunt laten 
voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen we 
u daarnaast helpen bij de complete inrichting 
van uw badkamer. Naar ùw wensen: van 
schetsontwerp tot montage.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering
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In Oost-Nederland zitten nog een 
groot aantal folkloristische dansgroe-
pen (hoewel dit aantal de laatste ja-
ren drastisch terugloopt), die op een 
verantwoorde manier de folklore uit-
dragen. De meeste van deze groepen 
zijn aangesloten bij de FFGN (Fede-
ratie van Folkloristische Groepen in 
Nederland). 
Jaarlijks organiseert één van de aan-
gesloten groepen een contact-scho-
lingsavond/middag, waar dan een 
viertal groepen uit het district aan 
deelnemen.

De groepen dansen voor elkaar, voor
publiek en voor een commissie van
aanbeveling, die na afloop hun aan-
bevelingen weergeeft om de folklore
op een zo goed mogelijke manier uit
te dragen. Aan deze middag wordt 
deelgenomen door de folkloristische
dansgroepen uit Ulft, Borculo, Losser
en Steenderen. 

Tevens zullen “De Iesselschotsers” en
jongerengroep “Onze Jongeleu” een
optreden verzorgen met dansen in 
kleding en muziek uit de jaren ‘40-‘50.

Folklore uit Oost-Nederland

Toldijk - Op zondagmiddag 27 oktober organiseert de folkloristische
dansgroep “De Iesselschotsers” een folkloremiddag met dansgroepen
uit Oost-Nederland, in zaal Den Bremer in Toldijk.

Er kon door de heren coureurs 
vanaf vrijdag al gereden worden. 
De meesten sloegen de vrijdag over 
in verband met het slechte weer. 
Hamove-coureur Dave Hendriksen 
was op zaterdag een gelukkig man. 
Hij reed zich naar een tweede plaats 
tijdens de trainingen. Hij had samen 
met Maarten Bekker het geluk, dat ze 
meteen een snelle ronde konden zet-
ten ’s morgens in de eerste training. 
De heren die iets later het circuit op 
gingen hadden de pech dat het begon 
te regenen en geen snelle tijden meer 
konden neer zetten. Nigel Walraven 
vroeg zich af of het een vliegtuig of 
een vogel was die langs kwam, maar 
nee het was den Dave van de club uit 
Hengelo. 
Op zondag werden in de meeste klas-
sen twee wedstrijden verreden en ge-
lukkig bleef het in het Noorden van 
het land de gehele dag droog. Jerry 
v.d. Bunt was het Hamove-lid met de 
meeste kilometers in de benen. Hij 
reed zowel in de Moto3 en Supermo-
no klasse. In de Moto3 reed hij zich 
tweemaal naar het podium met twee 
3e plaatsen. Bo Bendsneijder won 
tweemaal en Thomas van Leeuwen 
werd tweemaal 2e en daarmee kam-
pioen van Nederland in deze klasse. 
Bij de Supermono’s was er winst voor 
v.d Bunt op zaterdag en werd hij 2e 
in de race van zondag. Jarno Onstenk 
behaalde een mooie 10e en 15e klas-
sering in deze klasse. Bij de ONK 
zijspannen ging de winst tweemaal 

naar het duo Streuer/Koerts. De titel 
ging naar het duo Kentrop/de Haas 
die eenmaal 8e en eenmaal 2e wer-
den. De gebroeders Ritzer, lokale fa-
vorieten, werden in 13e en 9e. 
De mooiste races zijn die van de 
ONK Supersport en ONK Superbike. 
Wayne Tessels won de twee races in 
de Supersport, Kervin Bos werd twee-
maal 2e en werd kampioen in deze 
klasse. Cliff Kloots deed het ondanks 
een blessure aan zijn schouder uitste-
kend en behaalde een 8e en een 9e 
plek. Met de andere leden ging het 
minder goed. Lars Kooimans viel in 
race 1 uit en behaalde nog een 13e 
klassering in race twee. Dat was nog 
altijd beter dan Mick Jansen die twee-
maal uitviel. Wesley ten Tusscher 
kon zelfs helemaal niet rijden omdat 
hij in de warming-up onderuit was 
gegaan over een oliespoor en daarbij 
zichzelf en de motor uitschakelde 

voor de beide races. 
De mooiste race van de dag was de 
eerste race van de ONK Superbikes. 
Daar werd de winst in de laatste me-
ters beslist. Nigel Walraven had bijna 
de gehele wedstrijd op kop gelegen, 
maar liet zich beetnemen in de laat-
ste meters door Nederlands kampi-
oen Danny de Boer. 
In race twee ging de winst echter 
wel naar Walraven. Helaas voor De 
Boer moest hij opgeven met mechani-
sche problemen. Hamove-lid Nelson 
Rolfes werd tweemaal 3e en heeft 
een geweldig seizoen achter de rug. 
De man die 2e was in de trainingen, 
Dave Hendriksen, werd  9e en 10e in 
de beide races. Jarco Grotenhuis sloot 
het seizoen af met een 11e plek in 
race 1 en viel uit in de 2e. Hamove ta-
lent Scott Deroue deed een gast optre-
den in de Moriwaki-Cup en deed het 
niet slecht met een 1e en 2e plaats.

Hamove-leden presteren goed tijdens 
laatste race
Regio - In het weekend van 11 t/m 
13 oktober werd op het TT Cir-
cuit Assen de laatste ONK weg-
race van dit seizoen gereden. Een 
aantal Hamove-leden reed zich 
in de laatste race van dit seizoen 
nog in de kijker.

Cliff Kloots behaalde goede resultaten ondanks zijn blessure. Foto: Henk Teerink

Jos Herwers zegt blij te zijn met de 
overname; “Dankzij de overname 
zijn wij na Apeldoorn en Zutphen 
Hyundai-dealer in alle drie steden 
van de Stedendriehoek. Deventer is 
dan ook een mooie uitbreiding op 
ons verzorgingsgebied.” Ondanks de 
economisch uitdagende tijd heeft 
Herwers vertrouwen in de toekomst. 
“Deze economische tijd biedt bedrij-
ven soms kansen die je moet durven 
pakken. Wij hebben veel vertrouwen 
in het merk Hyundai en voelen ons 
daarin gesteund door onze importeur 
Greenib Car.”
De overname van Hyundai Scherling 
betekent dat de Herwers Groep wordt 
uitgebreid naar 7 vestigingen. De 
Herwers Groep zet met deze stap dui-
delijk in op groei. Herwers wil haar 
klanten op eerlijke en duurzame 
wijze het beste en breedste pakket 
bieden op het gebied van mobiliteit. 
Naast de eerder genoemde steden 
heeft Herwers vestigingen in Doe-
tinchem (Renault en Dacia), Hengelo 
Gld. (Nissan), Neede (Renault en Da-
cia) en Zevenaar (Renault en Nissan). 

In Zutphen zijn zij naast Hyundai-, 
ook Mitsubishi-dealer. De Herwers
Groep is een gerenommeerde naam 
in dealerland die bekend staat om
de kwaliteit van serviceverlening en
klanttevredenheid. Dat blijkt wel 
uit het feit dat zij in 2013 voor het
8e jaar op rij zijn verkozen tot Hyun-
dai Excellent dealer. Bovendien zijn 
zij toegelaten tot de Frontier Dealer
Club. Een exclusieve groep Hyundai-
dealers die door het Hyundai hoofd-
kantoor in Korea erkend en beloond
worden voor hun prestaties.
Behalve met het merk Hyundai sco-
ren zij ook met de overige merken 
op het gebied vankwaliteit en klant-
tevredenheid. Herwers Renault is
onlangs voor het derde jaar op rij
verkozen als beste Renault dealer van
Nederland en Herwers Nissan werd 
begin dit jaar verkozen tot Nissan 
dealer van het jaar 2012. Kwaliteit 
en service staan dan ook hoog in het
vaandel bij de Herwers Groep en zij
hopen dat klanten zich daardoor ook
bij Herwers Hyundai Deventer snel 
thuis voelen.

ADVERTORIAL

Herwers Groep neemt 
Hyundai Scherling over
Hengelo/Deventer - De Herwers Groep neemt per direct de activiteiten
van Hyundai-dealer Scherling uit Deventer over. Onder de naam Her-
wers Hyundai Deventer is Herwers vanaf vandaag dé Hyundai-dealer
voor Deventer en omstreken. De bedrijfsactiviteiten zullen vanaf de
huidige locatie worden voorgezet. Alle medewerkers van Scherling
worden tevens door Herwers overgenomen.

Buitengewoon, bestaande uit Eelco 
Schuijl op piano en Anja den Bakker 
(zang), staan garant voor een zeer 
boeiende muzikale avond. Vorig 
jaar waren zij er ook met ‘De man 
in de wolken!’. Sindsdien is er veel 
gebeurd in de muzikale loopbaan 
van Eelco en Anja. In juni van dit 
jaar hebben zij de kaarsenceremo-
nie mede verzorgd tijdens de Sa-
menloop voor Hoop in Wichmond. 
Hiervoor zijn er eigen teksten ge-
schreven en vastgelegd op de cd. 
Het Samenloop voor Hoop lied gons-

de door de gemeente en op de radio. 
De cd met als titel: ‘Voor de stilte is 
uit’ is bijna uitverkocht; er zijn nog 
enkele exemplaren beschikbaar.
Begin van dit jaar is Buitengewoon 
direct door nominatie in de finale 
van het Open Podium in Amphion 
te Doetinchem terecht gekomen. 
Afgelopen zomer heeft het tweetal 
getoerd door het zuiden van Frank-
rijk waar zij medewerking hebben 
verleend aan een concert in een pel-
grimskerkje. Daarnaast zijn ze twee 
dagen in touw geweest tijdens de 

nacht van Lauzerte, een cultureel 
festival dat in de avond plaats vond. 
Verder in de agenda heel veel an-
dere optredens in allerlei locaties en 
situaties. Van het toezingen van een 
bruidspaar tot het verzorgen van 
een workshop op een basisschool 
tot het muzikaal invullen van een 
tuinfeest. Het programma zal 30 
oktober bestaan uit Nederlandsta-
lige liedjes met inhoud, omlijst met 
beelden ‘De nieuwe show!’ Hoe, wat 
en wie….u zult het zien en horen! 
Natuurlijk zal een terugblik op het 
afgelopen jaar niet ontbreken.
De kerk is om 19.30 uur open, toe-
gangsprijs is 7,50 euro inclusief kof-
fie/thee met iets lekkers.

Optreden op 30 oktober in Hengelo
Duo Buitengewoon in de kerk 
van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Hengelo - Op woensdag 30 oktober zal duo Buitengewoon een 
avondvullend programma verzorgen in de kerk van de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap aan de Banninkstraat te Hengelo.

Met voldoende wissels startte Quin-
tus de wedstrijd, die in de eerste fase 
lang op een 0-0 stand bleef staan ter-
wijl beide teams voldoende kansen 
hadden. Via een 2-2 score liep Zwolle 
langzaam op tot een ruststand van 
8-5.
Quintus en Zwolle waren aan elkaar 
gewaagd. Quintus kwam terug tot 
een 9-9 op het scorebord waarna het 

gelijk opging tot 13-13. De Hengelose
heren werkten er hard aan, zowel in
de verdediging als de aanval. Helaas 
kon Quintus dit niet volhouden en
wist Zwolle in de laatste 7 minuten
door snel spel, alsnog uit te lopen.
Eindstand 19-15.
Op 27 oktober worden de volgende
wedstrijden in Sporthal De Kamp ge-
speeld: Quintus E1 tegen Swift A E1
9.00 uur, Quintus E2 tegen HCW E1
9.45 uur, Quintus D1 tegen Erix D1
10.30 uur, Quintus HC1 tegen UGHV
HC1 11.15 uur, Quintus DC1 tegen
Grol HV DC2 12.15 uur, Quintus DS1
tegen HCW DS3 13.30 uur, Quintus 
HS1 tegen Reflex HS1 14.45 uur.

Handbalheren Quintus 
laten punten liggen
Hengelo - Op zondag 20 oktober 
stond alleen de wedstrijd van de 
Heren Senioren 1 op het Quintus 
programma. In de BDG Sporthal 
in Zwolle speelden zij hun wed-
strijd tegen Zwolle HS1.

Het Brandt maakt folk met een blues-
rand. De band schrijft Nederlandsta-
lige, maatschappijkritische teksten. 
Harko (gitaar en zang) en Tim (ac-
cordeon en banjo) begonnen de band. 
Later kwam Thomas het tweetal ver-
sterken op bas en vervolgens kwam 
Bart erbij als drummer. Het Brandt 

heeft op vele verschillende plekken 
opgetreden. Zo stond de band in een 
boekwinkel, een eetcafé, in een trein 
na afloop van een optreden, in cafés, 
onverwacht in het Valkhofpark en 
uit solidariteit op een boot voor een 
gevangenis waar geïllegaliseerden 
waren opgesloten. U kunt wekelijks 

de uitzendingen van live@ideaal bij-
wonen in ‘de Mallemolen’ (er wordt 
geen entreegeld gevraagd) of beluiste-
ren via Radio Ideaal en de livestream 
website Radio Ideaal.

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

‘Het Brandt’ bij LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 30 november speelt de band ‘Het Brandt’ 
tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, dat vanuit 
Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.
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In een helder verhaal laat hij alle ins 
en outs van de piano voorbijkomen: 
Zangbodem en stemblok, de werking 
van het mechaniek, de vervaardiging 
van snaren, de geschiedenis van het 
instrument. Ook wordt er een kijkje 
genomen in de werkplaats. Er is bo-
vendien volop gelegenheid om vra-
gen te stellen. Al een aantal keren 
heeft van Dodewaard in besloten 
kring deze lezing gehouden en het 
blijkt zo aan te slaan dat Het Klavier 
nu een openbare lezing organiseert, 
zodat ook andere belangstellenden 
de gelegenheid krijgen om meer te 
weten te komen over dit instrument. 
Aan het slot van zijn verhaal laat hij 
de vleugel ook nog eens hóren met 
een prachtige improvisatie. Het Kla-
vier bevind zich op Industrieterrein 

Het Werkveld, Ambachtsweg 2B, 
Vorden. Voor de toegangsprijs en 

kaarten reserveren: (0575) 55 07 56, 
of kijk op: www.het-klavier.nl

Lezing over de piano bij Het Klavier
Vorden - Zaterdagmiddag 2 no-
vember om 15.30 uur geeft stem-
mer-technieker Jack van Dode-
waard, eigenaar van Het Klavier, 
een lezing over de bouw en tech-
niek van de piano.

Niet alleen kopen, zelfs proeven tij-
dens het grootste Fairtrade Diner in 
de Achterhoek. Het doel van deze 
Fairtrade Plus markt is aandacht te 
vragen voor Fairtrade en voor lokale 
producten. Het Achterhoekse Groen-
tenpakket zal als basis dienen voor 
het Fairtrade diner en het zal worden 
verzorgd door Gea Oosterveld van het 
Ludgerusgebouw in Vierakker. 
In het Ludgerusgebouw wordt al ja-
ren faire koffie en thee geschonken 
en lokale producten vormen de basis 
van hun menu’s die ze serveren. Zij 
ondersteunen dan ook van harte de 
Fairtrade activiteit van de Werkgroep 
Fairtrade van de Parochie de HH 
12 Apostelen. (de grote RK gemeen-
schap van Vierakker, Olburgen, Baak, 
Steenderen, Hengelo, Keijenborg, 
Vorden, Lochem, Ruurlo, Borculo, 
Zutphen en Joppe). Op de Fairtrade 
markt treft u dan ook producenten 
aan die uit dit gebied komen. Bijvoor-
beeld het project ‘Eten uit de buurt’ 
met onder andere producten van de 
Korenblik uit Warnsveld, de Meander 
uit Brummen, BioGodica uit Wilp, 
De Nieuwe Baankreis uit Almen en 
de Ambachtskeuken uit Warnsveld; 
Woon-werk-gemeenschap Luscina 
uit Hengelo (Gld) met appelsap uit 
eigen boomgaard, Walnotenolie van 
de Klein Muyl uit Gorssel, Magdalena 
uit Wichmond met haar bonbons en 
natuurlijk de Wereldwinkel Vorden. 
Ans de Graaff uit Zutphen verkoopt 
zelfgemaakte loempia’s voor een pro-
ject in Eritrea. De Appels komen van 
Fruitbedrijf Horstink uit Rha.

Slow Food
De lokale producten worden wel gety-
peerd als Slow food. Slow Food staat 
voor lekker, puur en eerlijk. Het eten 
moet goed smaken; is geproduceerd 
zonder dat het schade voor de leef-
omgeving oplevert. Belangrijk is ook 
het dierenwelzijn en de gezondheid. 
De producenten moeten een eerlijke 
vergoeding krijgen voor hun werk. 
Kortom de gedachte van Fairtrade 

gaat ook over onze lokale producten
en producenten. Slow Food verbindt
het genieten van voedsel met een be-
wuste en verantwoordelijke houding
tegenover voedsel. Er zal ook vooraf-
gaand aan het diner door een spreker
van Slow Food middels een praktijk-
voorbeeld worden toegelicht wat het
voor een lokale tuinder betekent deze
gedachte ook echt in praktijk te bren-
gen. De Fairtrade markt is echte een
familieactiviteit, met een leuke kin-
deractiviteit voor de leeftijd 5-12 jaar.
Er zijn wandelingen en er is een fiets-
tocht (20 KM). Om extra geld in te za-
melen voor Solidaridad zal er ook een
verloting zijn met leuke faire prijzen.
Tevens kunt u een gokje wagen bij de
Plus Super uit Ruurlo.
Ook in de Weekendvieringen van de
12 geloofsgemeenschappen van de
HH 12 Apostelen zal aandacht wor-
den besteed aan Fairtrade en zal er
een extra collecte zijn voor Solidari-
dad. Voor het project van de cacao-
boeren uit Ivoorkust “van bitter naar
beter”. Solidaridad is als Ontwikke-
lingsorganisatie de grondlegger van
het keurmerk Max Havelaar en zet
zich al 25 jaar in voor kleine boeren-
organisaties.  

Fair Trade Diner
Juun Looijmans, zanger en gitarist uit
Zutphen zal om 16.00 uur optreden
hij zingt eigen liederen met gevoe-
lige en mooie teksten. Zo zullen de 
wandelaars en de fietsers die weer te-
rugkeren en gasten van de markt op
mooie muziek worden getrakteerd.
Daarna wordt de middag afgesloten
met het grootse Fairtrade diner. U
kunt zich nu al aanmelden voor het
Fairtrade Diner. Er zijn in totaal 80
dinerbonnen beschikbaar dus wees 
er snel bij als u op zondag 27 oktober
wilt aanschuiven. Op = OP 

Aanmelden kan via de mail: 
m.temorsche@12apostelen.nl 
of info@ludgerusgebouw.nl
U kunt ook bellen 06-47116409

ADVERTORIAL

Fairtrade Plus markt
Vierakker - De Achterhoek, het onverwachte Nederland, is een baker-
mat van gezonde en faire producten. Op de Fairtrade Plus markt die
plaatsvindt op zondag 27 oktober van 13 tot 17.00 uur in het Ludge-
rusgebouw in Vierakker, kunt u dan ook vele lokale producenten van
faire producten uit de omgeving ontmoeten en hun producten kopen.

Elke wedstrijd zijn er punten te 
verdienen en aan het eind van de 
competitie zijn er winnaars in de 
diverse categorieën. Wielervereni-
ging RTV Vierakker-Wichmond 
heeft de eerste wedstrijd georga-

niseerd. Vanaf camping ‘t Groote 
Veld in Lochem was een mooi par-
cours uitgezet, deels door het wei-
land, deels door het bos, deels over 
fietspaden. In ruim 10 categorieen 
werd er gestreden om de eerste 

punten van het seizoen. Van RTV 
Vierakker-Wichmond haalden 
twee renners een top 10 notering: 
bij de Masters 40+ werd Peter Mak-
kink 5e en in de categorie elite-
beloften werd Rens te Stroet 2e. 
De wedstrijd werd verreden met 
een mooi zonnetje over een droog 
parcours. Dat zal binnen enkele 
weken wel veranderen in regen en 
veel modder; maar dat maakt het 
veldrijden juist zo speciaal.

GOW competitie veldrijden 
start in Lochem
Vorden - Zaterdag 19 oktober was de start van de GOW-competitie 
voor veldrijden. De wielerverenigingen in Overijssel en Gelderland 
hebben een onderlinge competitie opgezet. Van eind oktober tot 
eind januari wordt er elk weekend een wedstrijd georganiseerd 
door een van de clubs uit de regio.

Piet Oudolf geniet in zijn tuin van 
alle jaargetijden. Zo ook in de herfst 
als de zon door de mist schijnt en de 
druppels op zijn planten laat parelen. 
In 1976, 37 jaar geleden startte hij 
zijn eigen ontwerp- en adviesbureau 
eerst in zijn geboortestad Haarlem, 
later (1982) vanuit Hummelo. Deze 
oeuvreprijs is natuurlijk de kroon 
op zijn werk. “Als mensen zien dat 
je meer hebt gedaan dan alleen maar 
je dagelijkse ontwerpen voor open-
bare ruimte of tuinen, dat het meer 
invloed heeft dan je zou vermoeden, 
dan is dat natuurlijk heel mooi.”
Het ontwerpen van parken en open-
bare ruimten in het buitenland, zoals 
Engeland, Duitsland, Zweden en zelfs 
New York en Chicago in de Verenigde 
Staten, bracht hem veel bekendheid. 
Hij won daarmee al meerdere belang-
rijke prijzen. “De ene keer kreeg ik 
een milieuprijs, zoals in Zweden, een 
andere keer krijg je een prijs omdat 
je een voorbeeld bent voor andere 
parken. In Nederland kennen ze al-
leen tuinenprijzen voor particuliere 
tuinen. Voor openbare ruimtes is dat 
moeilijk. We werkten samen met de 
gemeente Rotterdam en andere archi-
tecten; ik heb de beplanting gedaan.”
Op 12 juni kwam de Prins Bernard 
Cultuurfonds directeur Adriana Es-
meijer naar Hummelo om hem te 
verrassen met de prijs van dit fonds 
voor zijn gehele oeuvre. “Dat voelde 
goed, prima. Toch kwam het onver-
wacht, omdat ik met mijn werk in 
Nederland voornamelijk bekend ben 

vanwege de boeken en artikelen,” 
lacht Piet. “Vroeger hebben we met 
de tuin en de kwekerij natuurlijk 
allerlei bekendheid gehad, maar we 
hebben de laatste jaren geen kweke-
rij meer en ik ben voornamelijk bezig 
met mijn eigen werk en opdrachten.”
Het ‘Piet Oudolf Groenfonds’ is de 
bestemming voor het geld dat hij 
bij deze cultuurfonds prijs ontvangt. 
Daarmee kunnen kleine, kortlopen-
de initiatieven, buurtinitiatieven op 
groengebied, bijvoorbeeld het (laten) 
inrichten en zelf onderhouden van 
een stuk braakliggende grond, wor-
den gestimuleerd door de mensen 
met wat geld of een goed plan te 
steunen.
Over een periode van vijf jaar kun-
nen meerdere van deze kleine pro-
jecten in Nederland, voornamelijk 
stedelijk, worden gefinancierd. “Het 
moet wel een stukje bewustwording 
creëren voor de mensen of buurt die 
er mee bezig zijn,” legt Piet Oudolf 
uit. De aanvraag om toestemming 
voor het beheer van grond gaat via 
de gemeente, maar die heeft in het 
algemeen voor deze zaken geen geld 
voor onderhoud. De beslissing of een 
initiatief voor een financiële bijdrage 
van Piet’s fonds in aanmerking komt, 
gaat via het Prins Bernhard Cultuur-
fonds. Het staat in veel artikelen te 
lezen, maar een voorkeur voor gras-
sen heeft Piet Oudolf eigenlijk nooit 
gehad. “Ik heb altijd grassen, bomen 
en heesters gebruikt,” benadrukt 
hij. “Ik vind grassen gewoon mooi, 

ze hebben een stevige vorm, bloeien 
vaak later dan veel vaste planten, 
hebben goede herfstkleuren en een 
uitgesproken karakter. Door grassen 
te gebruiken komt je andere beplan-
ting wat natuurlijker over.”
Hij wordt gezien als belangrijkste 
vertegenwoordiger van de naturalis-
tische stroming: de ’new perennial 
movement’. “De essentie van deze 
stroming is dat vaste planten een 
voorname rol gaan spelen in de bele-
ving in de tuin en ook in de openbare 
ruimte, wat vroeger alleen heesters 
en onderbeplanting was.” Onder-
zoekers houden zich nu bezig met 
hoe vaste planten gebruikt kunnen 
worden binnen openbare ruimtes, 
de langlevendheid, ziektegevoelig-
heid en karakter, zodat ze wat langer 
aanwezig blijven en niet na de bloei 

meteen instorten. “Ik ben een ver-
tegenwoordiger en een van de wei-
nige, die het op grootschalige manier 
gebruikt. Je moet wel weten wat de 
plant doet. Je hebt eenjarige en meer-
jarige planten, de een woekert, de an-
der niet, dus die moet je ook niet bij 
elkaar zetten,” legt hij uit. “Het gaat 
erom de seizoenen, de levensduur en 
het karakter van de plant bij elkaar 
te zetten, zodat de tuin het hele jaar 
interessant blijft.” Door te variëren 
worden de tuinen desondanks niet 
allemaal hetzelfde. “Je kunt ze door 
mijn signatuur wel herkennen.”
Er staan verschillende boeken over 
planten en tuinarchitectuur op zijn 
naam. Het nieuwste vakboek is ‘Plan-
nen en planten’ met co-schrijver 
Noel Kingsbury, waar hij al tien jaar 
boeken mee maakt. “Alle geheimen 

geef ik prijs, wat meer technisch voor
de gevorderde lezer.” Hij lacht. “Als
je een goede roman schrijft, loop je
binnen. De oplage voor tuinboeken is
niet zo groot.” Piet schrijft overigens
niet zelf, dat doet Noel, die hem inter-
viewt. Hij is een grote plantenkenner
en kent de hele stroming.
Piet Oudolf geeft dit jaar lessen op de
universiteit van Sheffield in Engeland
aan afstuderende landschapsarchi-
tecten. Hun opdrachten worden door
hem beoordeeld. Eerder gaf hij al les-
sen aan de Harvard universiteit. “Het
is heel mooi om kennis over te kun-
nen dragen, waar je zelf 30-35 jaar 
over gedaan hebt. Je kunt mensen
sprongen laten maken, dat ze niet zelf
die hele periode door hoeven te ma-
ken. Natuurlijk moet je ervaring heb-
ben, maar je kunt dan vaak dingen
overslaan.” In 2010 stopten ze met de
eigen kwekerij van echtgenote Anja.
“Natuurlijk mis je het geroezemoes
wel een beetje, het sociale. Daarom
hebben we de tuinen een aantal
maanden per jaar, een aantal dagen
open. Dat is net zo leuk.” Mensen ko-
men vanuit heel Nederland maar ook
vanuit het buitenland. “Er is interes-
se voor ons werk, ze willen zien waar
wij wonen en wat we doen,” lacht
Piet. Piet Oudolf ontmoette in 2009
de toenmalige Prins Willem-Alexan-
der en Prinses Maxima tijdens de
viering van 400 jaar vriendschap tus-
sen Nederland en New York in New
York. “Ik denk wel dat ze weet wie
ik ben,” lacht hij weer. “Ik vind het
heel leuk en eervol dat ze de prijs uit-
reikt.” Privétuin Anja en Piet Oudolf,
Broekstraat 17, 6999 DE Hummelo 
Gld., www.oudolf.com

Piet Oudolf uit Hummelo krijgt Oeuvreprijs Tuin- en 
Hummelo/Amsterdam - Maandag 11 november mag Tuin- en Land-
schapsontwerper Piet Oudolf de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 
2013 ontvangen van Koningin Maxima. De uitreiking vindt plaats in 
het Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam.

Tuin- en Landschapsontwerper Piet Oudolf.

De jaarlijkse Voedselactie van Dorcas Nederland, die nor-
maal begin november in de winkel van C1000 Grotenhuys 
plaatsvindt, zal dit jaar helaas niet plaatsvinden. 
Het belangrijkste argument is het afvallen van een aantal 
helpers, die niet op korte termijn konden worden inge-

vuld. Het is erg jammer dat deze noodzakelijke hulp aan 
Oost-Europa geen doorgang vindt. Misschien kunnen we 
de hulp dit jaar geven aan de regionale Voedselbanken, 
die de steun ook hard nodig hebben! Nadere informatie 
verkrijgbaar bij de heer Jan Strijd, tel. 551833.

V o e d s e l a c t i e  D o r c a s
Vorden - Dit jaar geen Voedselactie Dorcas in Vorden!
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Vele jaren achtereen was Jan Rou-
wenhorst de drijvende kracht en 
grote inspirator van dit evenement. 
De eerste keer waren er 120 deelne-
mers uit alle delen van ons land. De 
rit had een lengte van 120 kilometer. 
Jan Slagman die jaren later het secre-
tariaat van Jan Rouwenhorst over-
nam (momenteel is hij 2e secretaris) 
nam een duik in het verleden en 
zegt over de beginjaren: “Vanwege 
de goede naam die de organisatoren 
van de Oost Gelderland Rit inmiddels 
hadden verworven, werd in 1969 de 
KNMV kampioensrit voor de eerste 
keer aan de vier organiserende clubs 
toevertrouwd, waarbij de gunstige 
ligging, Vorden met café Schoenaker 
op de Kranenburg, als start en finish 
plaats voor beide dagen werd geko-
zen. Deze kampioensrit editie 1969 
verliep uiterst succesvol met aan het 
hoofd van de organisatiecommissie 
Willem Bielderman.”
Begin jaren zeventig werd het door 
een samenspan van de verschil-
lende burgemeesters erg moeilijk 
om de nodige vergunningen te ver-
krijgen. In een notitie werd in 1972 
nog wel enige aandacht gevraagd om 
nog meer als voorheen aandacht te 
schenken aan het geluid van de mo-
toren (ook nu nog erg actueel), veilig-

heid, wettelijke voorschriften, etc. In 
1973 kon vanwege de door de toen-
malige minister-president Joop den 
Uyl ingevoerde autoloze zondag als 

gevolg van een wereldwijde olieboy-
cot geen vergunning worden verkre-
gen. Daarna werd de rit op een veel 
kleiner gebied gehouden, vandaar 
dat VAMC vanaf dat moment alleen 
de rit organiseerde.
Wel werd in 1979 in samenwerking 
met de motorclub Sport en Vriend-
schap uit Lochem de 44ste KNMV 
kampioensrit georganiseerd. In totaal 
organiseerde de VAMC vijf KNMV 
kampioensritten. In 2004 werd in het 
kader van het honderdjarig bestaan 
van de KNMV samen met de clubs 
HAMOVE uit Hengelo (G) en ZAMC 
uit Zelhem de 68ste internationale 
kampioensenduro georganiseerd, 
drie dagen enduro en op zondag de 
afsluitende off-roadrit. De start was 
dagelijks vanaf het bekende wegrace-
circuit bij de molen op de Varssel-
ring. Het jaar 2008 stond in het teken 
van het Europees kampioenschap en-
duro (EK), die de VAMC samen met 
de HAMOVE en ZAMC organiseerde. 
Het was de eerste keer dat er een EK 
enduro in Nederland verreden werd.
Jan Slagman: “Met de medewerking 
van de plaatselijke overheden, de ve-
le grondeigenaren en bewoners langs 
de route, vrijwilligers, grondverzet-
bedrijven, sponsoren, de KNMV, de 
EHBO afdeling Vorden, bewoners 
van de Kranenburg en omgeving en 
vele anderen is het de VAMC steeds 
weer gelukt, om gedurende de af-
gelopen vijftig jaar de rijders een 
aantrekkelijke route van thans circa 
65 kilometer en een drietal klasse-
mentsproeven voor te schotelen. De 
deelnemers komen dan ook graag 
naar Vorden om de nodige punten 
voor het Nederlands kampioenschap 
enduro te vergaren“.

Zaterdag 26 oktober
Gouden Oost Gelderland Rit (Enduro)

Vorden - Zaterdag 26 oktober is er in Vorden een sportief motorsport-
spektakel. Dan vindt de Oost Gelderland Rit plaats en is het op de kop 
af 50 jaar geleden dat de eerste Oost Gelderland Rit in Vorden en om-
geving werd gehouden. Een endurorit die meetelt voor het nationaal 
kampioenschap. Toen op 12 oktober 1963 de eerste editie plaatsvond, 
sprak men nog over een betrouwbaarheidsrit. Het evenement werd 
toen georganiseerd onder auspiciën van de KNMV met als start en fi-
nish Hengelo (G). De organiserende clubs waren: HAMAC uit Harfsen, 
SEV uit Lochem, HAMOVE uit Hengelo (G) en VAMC ‘De Graafschaprij-
ders’ uit Vorden.

VAMC leden: Klaar voor de start

Jan Slagman

In het parcours zijn drie klassements-
proeven met tijdopname opgenomen 
t.w: Crossproef 1: Gelegen aan de 
Schuttestraat 20; Crossproef 2: Del-
den en omgeving (start/finish aan de 
Deldenseweg 7); Crossproef 3: ‘Het 
Schapenmeer’, gelegen aan de Hame-
landweg 4. Nieuw dit jaar is dat de 
inters in de laatste ronde crossproef 
één en twee in tegengestelde richting 
rijden. De organisatie verwacht dat er 
zaterdag circa 250 rijders aan de start 
zullen verschijnen. De coureurs gaan 
eerst richting het buurtschap Delden, 
om daarna via het Medler, tijdcon-
trole 1 (aan de Sluiterdijk), hun weg 
te vervolgen richting het Galgengoor 
met crossproef 3 om vervolgens terug 
te keren naar de Kranenburg. Hier 
bevindt zich tijdcontrole 2 (start- fi-
nish). Om te controleren of de rijders 
de juiste route rijden worden er drie 
routecontroles in het parcours opge-
nomen.
In totaal zullen inclusief de VAMC, 
de KNMV officials en de EHBO 125 
personen bij de organisatie zijn be-
trokken. Door medewerkers van de 
VAMC wordt vanaf woensdag t/m 
vrijdag voorafgaande begonnen met 
het uitzetten van de proeven en het 
uitzetten van de route, de opbouw 
van het parc-fermé voor de motoren 
etc. Zaterdag worden meteen na af-
loop en op zondag de gehele route 
in oorspronkelijke staat hersteld. Jan 

Slagman: “Wij ontvangen veel mede-
werking van plaatselijke overheden,
grondeigenaren, bewoners langs de
route en de vele, vele vrijwilligers. 
Wij zijn ze veel dank verschuldigd,
wat zonder hen is de organisatie van
dit evenement onmogelijk.”
Tijdens deze op één na grootste en-
duro rit in Nederland komt de gehele
‘enduro- elite’ aan de start. Kans-
hebbers zijn in de inters- E1 klasse:
Vordenaar en VAMC rijder Bas Klein
Haneveld. Inters E2 klasse: Hans Vo-
gels uit Best. Inters E3: klasse Mark 
Wassink uit Laren (G), terwijl Erwin
Plekkenpol ongetwijfeld alles in het
werk zal stellen om op het ‘thuis- cir-
cuit’ zelf te zegevieren. In de klasse 
EV/40 is Good-old Erik Davids uit Hol-
ten de grote favoriet. Bij de clubteams
behoort het team van de VAMC De
Graafschaprijders tot de grote kans-
hebbers. Zij staan in de tussenstand 
om het Nederlands kampioenschap 
op de eerste plaats. Het clubteam be-
staat uit de rijders Erwin Plekkenpol,
Mark Wassink, Amel Advokaat, Bas
Klein Haneveld en Ismo ten Velde. 
Het team staat onder leiding van ma-
nager Erwin Plekkenpol.

Endurorijders Oost Gelderland Rit 
starten heel vroeg
Vorden - De rijders die zaterdag-
morgen 26 oktober tijdens de 
Oost Gelderland Rit (organisatie 
VAMC De Graafschaprijders) als 
eerste van start gaan, moeten wel 
heel vroeg uit de veren. Om 8.30 
uur beginnen de inters aan de 
Hamveldseweg in het buurtschap 
Kranenburg (nabij de velden van 
de voetbalvereniging Ratti) reeds 
aan hun eerste omloop van 65 
kilometer. Zij rijden dan 3,5 ron-
den over een traject met akkers, 
bossen en zandpaden. De natio-
nale klasse en de daglicenties rij-
den drie ronden.

Bas Klein Haneveld, Erwin Plekkenpol en
Mark Wassink                   foto Henk Teerink

De spanning stijgt                                                                                             Foto: Henk Teerink

Wie nadenkt over nieuwbouw of het 
vervangen van kozijnen of deuren, 
kan een bezoek aan de showroom 
van Cesar Kozijnen niet overslaan. 
De Open Dagen zijn daarvoor een 
perfect moment. De showroom is 
toonaangevend en laat duidelijk zien 
hoe mooi kunststof bouwelemen-
ten kunnen zijn en dat er voor elk 

type woning een passende oplossing 
te produceren is. Ook de productie-
afdeling is helemaal van deze tijd. 

Hier wordt niet alleen geïnvesteerd in 
een geavanceerd machinepark, maar 
ook in de ontwikkeling van nieuwe 

ADVERTORIAL

Open Dagen Cesar Kozijnen
Doetinchem - Leveranciers in 
kunststof kozijnen zijn er genoeg. 
Cesar Kozijnen in Doetinchem is 
echter één van de weinigen die 
ook productie in eigen huis ver-
vaardigt. En dat dit bijzonder is, 
laten ze graag zien tijdens het 
komende open weekend op 26 
en 27 oktober a.s. Daarom bent u 
van harte welkom op de zaterdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur of op de 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur. U 
kunt dan op uw gemak de show-
room bezichtigen en tevens de 
complete productie-afdeling in 
werking te zien. Natuurlijk is er 
gedacht aan een hapje en drankje 
en het nodige vermaak voor de 
kinderen.

producten als bijvoorbeeld rolluiken 
en screens. Zo heeft het volgen van 
trends in de bouw er toe geleid dat 

ook de productie van de zogenaamde
HVL-verbindingen in eigen huis ge-
beurt. Kozijnen met deze HoutVer-
bindingLook benaderen de traditi-
onele houtverbinding zeer dicht, de 
robuuste natuurlijke afwerking heeft
voor veel opdrachtgevers esthetische 
meerwaarde.

Maak nu nog gebruik van de 
6% BTW regeling!
Heeft u plannen om binnen afzien-
bare tijd kozijnen of deuren te ver-
vangen, dan is dit het moment om
tot actie over te gaan. U kunt nu nog
profiteren van het verlaagde 6% BTW
tarief. Alle werkzaamheden die afge-
rond worden in de periode tot 1 maart
2014 vallen namelijk nog onder deze
regeling. Kom naar de Cesar show-
room want ze vertellen u er graag
meer over. Naast de Open Dagen bent
u natuurlijk ook op een ander tijdstip
welkom! Op werkdagen kunt u tus-
sen 9.00 en 17.00 uur en op zaterdag-
morgen van 9.00 en 13.00 uur terecht
in de showroom aan de Vlijtstraat 11
in Doetinchem. Kijk voor meer infor-
matie ook op www.cesarkozijnen.nl
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Met een grote opkomst en tevre-
den cliënten, kunnen Coen Smit 
(sportpodotherapeut) en Elise 
Hermans(schoenconsulent) terug-

blikken op een geslaagde tweede    
editie. Twee dagdelen lang konden 
cliënten vrijblijvend advies inwin-
nen over voetgerelateerde aandoe-

ningen en een passend schoenad-
vies. Door dit overweldigende succes 
zullen waarschijnlijk deze voet- en 
schoenscreeningen volgend seizoen 
wederom plaatsvinden. 

Wie de schoen past, is uiteraard weer 
van harte welkom!

ADVERTORIAL

Succesvolle voet- en schoenscreening bij 
Schoenmode Hermans
Hengelo - Ook de tweede editie van de voet- en schoenscreening bij 
Schoenenmode Hermans en Hallux Podotherapie Snijder is wederom 
een groot succes gebleken.

Dit jaar is er een expertisepanel 
aanwezig dat kaarten, foto’s en 
documenten van bezoekers onder-
zoekt en voorlichting geeft over 
het belang en de historische waar-
de van de stukken. Ook kunnen 
bezoekers zich laten informeren 
over restauratie en bewaring van 
belangrijke documenten.

Lezingen
Archivaris Duco van Krugten van 
kasteel Anholt verhaalt over de in-
vloed van de Heren van Anholt in 
Gelderland van 1402 tot 2002. Jos 
Grimmelikhuizen van de Neder-
landse Genealogische Vereniging, 
afdeling Achterhoek en Liemers, 
vertelt over Karolingische nazaten 
en het onderzoek hiernaar. Michel 
Groothedde, de stadsarcheoloog 
van Zutphen, verzorgt een lezing 
over archeologische vondsten op de 
locatie waar de voormalige Vorste-
lijke Palts in Zutphen stond.

Filmvertoningen
Er worden diverse films vertoond. 

Onder andere over Westendorp in 
1950, het Folklore festival Ruurlo 
uit 1953, Roggeoogst op ’t Rek-
kelder en het bezoek van Beatrix 
en Claus aan Vorden in 1978. Een 
overzicht van alle filmvertoningen 
vindt u op de website van het Erf-
goedcentrum.

Stuk van het Jaar
Nederlandse archiefinstellingen 
presenteren in de Maand van de Ge-
schiedenis  de mooiste archiefstuk-
ken uit de Nederlandse collecties. 
Deze verkiezing van het ’Stuk van 
het Jaar’ geeft een idee welke in-
teressante, vreemde, mooie, span-
nende en bijzondere archiefstuk-
ken zich in de Nederlandse archie-
finstellingen bevinden. 

In de voorronde zijn er vanuit de 
deelnemende archiefdiensten 9 ar-
chiefstukken genomineerd. Deze 
topstukken worden op 27 oktober 
allemaal in de hal van ’t Brewinc 
tentoongesteld. De uiteindelijke 
inzendingen kan men ook online 
bekijken en men kan een favoriet 
archiefstuk kiezen via 
www.onsdna.nl/stukvanhetjaar

Voor meer informatie en het volle-
dige programma zie de website van 
het Erfgoedcentrum: www.ecal.nu

Oost Gelderse Dag 
van de Geschiedenis
Doetinchem - Op zondag 27 ok-
tober wordt de Maand van de 
Geschiedenis afgesloten met 
een Oost Gelderse Dag van de 
Geschiedenis in ’t Brewinc, IJs-
selkade 13 in Doetinchem.

Wegens een groot succes van vorig 
jaar is Nel van Veen van Tierelan-
tijntje ook weer aanwezig met haar 
boekjes, pakketten, enz.
Er is ontzettend veel te zien te zien. 
Zoals poppenkleertjes, warmtezak-
ken, sieraden, zeepjes in verschil-
lende modellen, houtbranden, jam, 
cadeau-artikelen, haken, groendeco-
ratie’s, Victoriaanse rozen, kransen 
van auto- en fietsbanden, creatief met 
blik, glaskunst enz.

Verder zijn er nog demonstratie’s te 
zien van het werken met de ponsen 
van Martha Stewart en de vagabond 
en er is een workshop cupcake’s ver-
sieren. Hierbij laat zij nog verschil-
lende siertechnieken zien.
De beurs is geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. De entree is 2 euro per per-
soon en voor kinderen is de toegang 
gratis. De beurs is toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.
Voor meer informatie: 0573-491261

Hobby en creatief beurs

Ruurlo - Op zondag 27 oktober is er weer de jaarlijkse Hobby en creatief 
beurs bij café-restaurant De Luifel Ruurlo, Dorpstraat 11 te Ruurlo.

Van 11 tot 17 uur is er een gezel-
lige infomarkt op het plein voor het 
gemeentehuis in Doetinchem. Hier 
vindt u alle informatie over duur-
zaam verbouwen, energiebesparende 
maatregelen en subsidies. Voor de 
kinderen is er een ballonnenclown 
en bovendien komt Bob de Bouwer 
om 11.30, 13.30 en om 14.30 uur. 
Bezoekers maken kans op gratis zon-
nepanelen, de uitreiking vindt plaats 
om 15.30 uur.
En wordt de live-verbouwing van het 
inloophuis gevolgd, dat aan de Plan-
tenstraat 2 gevestigd is. Om 16.00 uur 
is het spannende moment: het mo-
ment waarop de verbouwing klaar 
moet zijn. Onder toeziend oog van de 

wethouders Kroon en Drenth wordt
het huis om 16.00 uur duurzaam
opgeleverd. Iedereen is daarbij van
harte welkom.
Tussen 11 en 15 uur stellen inwoners
van de Achterhoek hun deuren open
voor andere geïnteresseerde inwo-
ners tijdens de Duurzame Huizen-
route. Ze delen hun kennis en erva-
ring graag met u. De adressen van de
deelnemende inwoners zijn te vinden
op www.verduursaam.nl of op te vra-
gen bij  info@verduursaam.nl.
De actie is opgezet door de Stichting
Achterhoek Duurzaam Verbouwen,
een onafhankelijke stichting die door
acht Achterhoekse gemeentes en de
provincie Gelderland is geïnitieerd.
Bij de stichting, werkend onder de
naam verduurSaam, kunnen inwo-
ners onafhankelijk advies krijgen
over het verduurzamen van hun 
woning. Veel inwoners worden over-
spoeld door mogelijkheden en zien
door de bomen het bos niet meer. 
De verduurSaamdeskundigen van
de stichting bieden daarbij een hel-
pende hand door een onafhankelijk
advies uit te brengen zonder daaruit
voortvloeiende verplichtingen. Op de
site www.verduursaam.nl is boven-
dien veel informatie te vinden over 
de mogelijkheden om energiezuinig,
duurzaam en levensloopbestendig te
wonen.

VerduurSaamdag Achterhoek
Doetinchem - Op zaterdag 26 ok-
tober bruist de Achterhoek. Dan 
is de Duurzame Huizenroute 
door de hele Achterhoek en vindt 
er een unieke actie plaats in het 
hart van Doetinchem. Is het mo-
gelijk om een huis in één dag 
duurzaam op te knappen? Dat 
is te zien bij het inloophuis voor 
mensen met kanker, nabij het ge-
meentehuis in Doetinchem. Voor 
het goede doel, want alle deelne-
mende Achterhoekse bedrijven 
uit de bouwsector bundelen hun 
krachten op die dag en bieden 
hun diensten en materialen aan.

In de nabije toekomst zal steeds ster-
ker een beroep worden gedaan op 
mantelzorgers én zorgvrijwilligers. 
Vooral deze maatschappelijke en 
politiek-bestuurlijke ontwikkeling 
vormde voor beide besturen de aan-
leiding om mogelijkheden tot ver-

dere versterking van de reeds langer
bestaande samenwerking te bezien.
Beide organisaties bieden ondersteu-
ning aan hulpvragers en mantelzor-
gers zodat zij in staat zijn zo goed
en zo zelfstandig mogelijk deel te
kunnen nemen aan het maatschap-
pelijk leven. De inzet van de zorg-
vrijwilligers blijft gecontinueerd en
ze worden bij het uitvoeren van hun
vrijwilligerstaken ondersteund en 
begeleid. 

Beide besturen verwachten dat door
deze integratie de mantelzorgonder-
steuning en vrijwillige zorgverlening
in hun regio voortaan nog beter zijn
gewaarborgd. Vol vertrouwen zien 
zij dan ook de toekomst tegemoet.

Stichting Vrijwillige Zorgverlening Oost-Achterhoek 
gaat op in VIT-hulp bij mantelzorg

Organisaties mantelzorg 
gaan voor ‘Samen Sterk’
Regio - Per 1 januari 2014 draagt 
de Stichting Vrijwillige Zorgver-
lening Oost-Achterhoek haar 
werkzaamheden over aan de 
Stichting VIT-hulp bij mantel-
zorg. De Stichting Vrijwillige 
Zorgverlening Oost-Achterhoek 
zal worden opgeheven. Bespre-
kingen, die in goede sfeer zijn ge-
voerd, hebben geresulteerd in het 
besluit tot deze overdracht.

De eerste avond, met ruim 30 deel-
nemers van 22 verschillende vereni-
gingen, kwam het onderwerp ‘Be-
zuinigingen te lijf’ aan de orde. Niet 
over de gebaande paden denken was 
de boodschap, denk ‘out of the box’! 
Tijdens de workshop werd er ook in 
groepen samengewerkt. De opdracht 
was om een wandelvereniging op te 

richten welke én leden én geld ging 
genereren op een creatieve manier. 
En creatief dat waren de deelnemers. 
Er kwamen vele ideeën naar voren. 
Tijdens de afsluitende borrel werd er 
druk genetwerkt. Samen creatief tot 
oplossingen komen, de opdracht was 
duidelijk. Clubvooruit heeft ook de 
nodige contacten gelegd en zal hier 
een vervolg aan geven.

De volgende workshop is “Verande-
ren een noodzaak?!” Deze wordt op 
6 november in Vorden gegeven. De 
inschrijving is inmiddels geopend. 
Meer informatie kan men vinden op 
www.clubvooruit.nl

Club Vooruit helpt Bronckhorst ‘out of the box’ denken

‘Bezuinigingen te lijf’
Zelhem - Woensdagavond 16 
oktober is in Zelhem de eerste 
van een reeks workshops voor 
alle verenigingen, stichtingen en 
clubs uit Bronckhorst gehouden. 
De organisatie was in handen van 
Clubvooruit.

Een verpleegkundige meet tijdens 
deze check de BMI, bloeddruk, hand-
knijpkracht, bloedsuiker en het vet-
percentage. Een passend en persoon-
lijk voedings- en sportadvies is het 
resultaat van deze metingen. 

De checks vinden iedere vrijdag plaats 
tussen 10:00 tot 15:00 en duren onge-
veer 15 minuten. Een afspraak maken 
voor de gezondheidscheck is niet no-
dig, geïnteresseerden kunnen op de 
dag zelf bij de thuiszorgwinkel bin-
nen lopen en de check laten uitvoe-
ren. Een compleet overzicht van alle 
data en locaties is te vinden op www.
kruiswerk.nl/gezondheidscheck. 
Niet-leden zijn tevens van harte wel-
kom, meer informatie daarover staat 
ook op deze pagina.

Kruiswerk 
Achterhoek start 
met wekelijks 
gratis gezond-
heidschecks
Regio - Sinds 11 oktober verzorgt 
Kruiswerk Achterhoek wekelijks 
gratis gezondheidschecks voor 
leden in de Medipoint | Sensire 
thuiszorgwinkels in Doetinchem 
of Vorden.

Er wordt u een gezellige middag tot 
16.30 uur aangeboden in samenwer-
king met Ellen, cabaretier en lied-
jesmaker Ben Beijer en Puur Natuur 
(Hengelo). Kosten voor deelname be-
draagt 2,50 euro. 

Opgave voor 1 november bij: Paul Tig-
geloven (Zelhem): 0314-622074, Ans 
Vermeulen (Hengelo): 0575-465281, 
Esther Staal (Hummelo en Keppel, 
Drempt): 0314-380232, Ineke Bijs-
terbosch (Steenderen): 0575-450029, 
Wilma Berns (Vorden): 0575-553405.

Dag van de 
Ouderen 
Bronckhorst
Bronckhorst - De verschillende 
welzijnsstichtingen van de SSWB 
(Stichting Samenwerking Bronck-
horst) in Bronckhorst willen de 
Dag van de Ouderen graag geza-
menlijk vieren met alle 55+-ers 
van de gemeente Bronckhorst. 
Dat gebeurt op vrijdag 8 novem-
ber in Ellens Restaurant aan de 
Burgemeester Rijpstrastraat 10 
in Zelhem.

Op deze avond zal worden ingegaan 
op de verschillende aspecten rond-
om de bedrijfsoverdracht. Er is een 
drietal specialisten bereid gevonden 
hun visie op deze materie te geven, 
te weten: Frans Dorresteijn (Agra-

risch specialist bij ABN AMRO): Hoe 
gaan we een financieel gezonde over-
name realiseren? Jan Ruesink (ad-
viseur bij Flynth gespecialiseerd in 
bedrijfsoverdracht): Wanneer begint 
het overnametraject en wat zijn in 

de praktijk de knelpunten? John Hil-
horst (voorzitter van het NAJK): Wat 
zijn de instrumenten die het NAJK 
voor jongeren met ambitie heeft, en 
hoe werkt het initiatief Boer zoekt 
Boer? Heeft u vragen of bent u geïn-
teresseerd in bedrijfsovername/over-
dracht? Kom dan naar deze bijeen-
komst. Ook als u geen lid bent van 
LTO Noord of een AJK afdeling bent 
u van harte welkom. Op deze avond 
kunt u zo ook kennis maken met de 
belangenbehartiging van LTO Noord 
en het NAJK.

Bedrijfsoverdracht breed bekeken
Toldijk - LTO Noord afdeling Bronckhorst e.o. en de AJK afdelingen 
van Bronckhorst houden op dinsdag 29 oktober een themabijeen-
komst over bedrijfsovername in de agrarische sector. Deze avond 
wordt gehouden in Den Bremer te Toldijk en is bedoeld voor jonge-
ren die een bedrijf over willen nemen of hier naar op zoek zijn. On-
dernemers die hun bedrijf gaan overdragen, nu of in de toekomst 
en voor wie nog op zoek is naar een overnamekandidaat.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Donderdag 24 oktober 2013
19:30 Filmavond Bibliotheek Hengelo

Vrijdag 25 oktober 2013
13:00 Groepsexpositie Naieve Kunst
 in Galerie De Burgerij Vorden
13:00 Oliebollenactie Hengelo
18:30 Gaon! Etten in de Achterhoek Vorden
21:00 Flophouse Dance Explosion Toldijk

Zaterdag 26 oktober 2013
10:00 Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Hummelo
13:00 Groepsexpositie Naieve Kunst
 in Galerie De Burgerij Vorden
14:30 Verhalen, Muziek, Vertellingen,Cabaret Halle
19:00 Nacht van de Nacht Vorden
20:00 Concert Vordens Mannenkoor & Harmonie Vorden Vorden
20:00 Najaarsconcert Chr. Mannenkoor Zelhem Zelhem

Zondag 27 oktober 2013
8:00 Rundum de Mölle Hengelo
10:00 Blubberrun Linde
11:00 Velswijkse Herfstfietstocht Velswijk
13:00 Groepsexpositie Naieve Kunst
 in Galerie De Burgerij Vorden

Dinsdag 29 oktober 2013
19:30 Keppel door de Eeuwen heen Hoog-Keppel
20:00 Lezing ‘Het ontstaan van Hoog- en Laag-Keppel’ Hoog-Keppel

Woensdag 30 oktober 2013
19:30 Piekeren en slecht slapen Hengelo

Donderdag 31 oktober 2013
19:00 Cursus EHBO aan kinderen Zelhem
20:00 Arjan van der Kraan - akoestisch optreden
 voor het KWF Zelhem

Vrijdag 1 november 2013
09:00 Extra warenmarkt Wittebrink
13:00 Dameskledingbeurs Voor-Drempt
13:00 Groepsexpositie Naieve Kunst
 in Galerie De Burgerij Vorden
19:30 Heropening Kulturhus Vorden
20:30 TOM - Bender Vorden

Bronckhorst

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

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

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

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

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

Maandaanbieding OKTOBER
OKTOBER WOONMAAND

 25% KORTING
op o.a. vouwgordijnen,

rolgordijnen, jaloezieën, etc.*
* Vraag naar de voorwaarden.

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

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

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

www.spannevogel.nl

- Badkamers inclusief installatie voor bodemprijzen -

WAAROM BADKAMERKNALLERS?
 Badkamers voor elk budget
 Kies uw eigen badkamer
 Vanaf € 6950,- heeft u al een compleet 

gemonteerde badkamer
 De zekerheid van deskundige montage
 De zekerheid van een goede service

 De zekerheid van garantie
 De zekerheid van vakmanschap
 Maatwerk altijd mogelijk
 Ruime keuze in sanitair
 Duidelijkheid

WWW.BADKAMERKNALLERS.NL

ZELFS INCLUSIEF INSTALLATIE AL VANAF€6.950,-
!!!

3 COMPLETE BADKAMERS 
VOOR EEN

VASTE LAGE 
PRIJS!

2 3
2.30 x 2.00 x 2.50 hoog 2.30 x 2.30 x 2.50 hoog 2.30 x 2.80 x 2.50 hoog

badkamer met wastafel, douche, 
wandcloset, handdoekradiator 
en wand- & vloertegels. incl. 
installatie!

badkamer met badmeubel, 
inloopdouche, wandcloset, 
handdoekradiator en wand- en 
vloertegels. incl. installatie!

badkamer met badmeubel, douche, 
bad, wandcloset, handdoekradiator, 
wand- & vloertegels. incl. 
installatie!

€11.295,-€8.975,-€6.950,-

BADKAMERKNALLERS
is onderdeel van

GOTINK INSTALLATIE
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Er werden liedjes gezongen over de herfst, 
paddenstoelen gezocht, gevonden en beke-
ken en mooie eikels, kastanjes en bladeren 
werden de in de tassen gedaan om mee te 
nemen. De peuters speelden zelf herfst-
wind die de bladeren van de bomen liet 
vallen. Vol overgave raapten de peuters 
hun handen vol met bladeren en gooien 

deze in de lucht, zelfs de begeleiders die 
meegingen werden weer even kind en 
deden mee. Al naar gelang het weer het 
toeliet, werd er bij het bos of terug bij 
de peuterspeelzaal een voorbereide pick-
nick genoten. Aan het einde van de leuke 
herfsttocht kregen de peuters een knap-
zakje met daarin iets te eten en te drinken.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst
Herfst, herfst, wat heb je te koop?

Vorden - Alle peutergroepen van peuterspeelzaal Ot en Sien hebben afgelopen 
week heerlijk genoten van een herfstwandeling in het bos bij Kasteel Vorden.

“Op de Zwarte Cross viert iedereen sa-
men feest ongeacht leeftijd, huidskleur, 
geaardheid, afkomst, lichaamsgewicht 
en geur”, aldus festivaldirectrice Tante 
Rikie. Daarom is de ‘Roze Cross in Nich-
tenvoorde’ een logisch vervolg op ‘The 
Naked Run for Freedom’ in 2013, waar-
bij 450 naakten over de crossbaan ren-
den in protest tegen het repressieve be-
leid van de Russische regering. In 2014 
kan iedereen die een statement wil ma-
ken tegen anti-homo geweld of gewoon 
de vrijheid wil vieren op de Zwarte Cross 
zich inschrijven voor deze roze klasse, 
ongeacht geaardheid, dus ook hetero’s 
zijn welkom!

Kleuterklasse, MotoGP en Bed Peace
Voor het eerst in de geschiedenis van de 
Zwarte Cross mogen deelnemers jonger 
dan 16 jaar meecrossen bij een klasse op 
inschrijving: de Kleuterklasse. Op voor-
gaande edities viel het de organisatie op 
hoeveel enthousiaste kinderen er langs 
de crossbaan stonden. Vanaf volgend 
jaar mogen kinderen in de leeftijdscate-
gorie 4 t/m 7 jaar met hun basisschool, 

sportclub of vriendengroep gas geven in 
deze nieuwe gemotoriseerde klasse. De 
MOTOGP klasse, inclusief pitspoezen en 
-katers, is geïnspireerd op de konings-
klasse in de wegracerij bekend van rij-
ders als Valentino Rossi en Jurgen van 
de Goorbergh. Op de Zwarte Cross racen 
deelnemers natuurlijk door het zand! In 
de Bed Peace klasse, naar voorbeeld van 
John Lennon en Yoko Ono, crossen deel-
nemers al liggend op een gemotoriseerd 
bed over de Lichtenvoordse Schans. 

Geïnteresseerden kunnen zich via www.
zwartecross.nl inschrijven voor zeven 
verschillende klassen, waaronder de vier 
bovengenoemde. Alle voorgaande jaren 
zat de inschrijving binnen enkele minu-
ten vol en de organisatie verwacht dat 
dit bij deze 18de editie niet anders zal 
zijn. Naast de ludieke klassen staat op 
de Zwarte Cross 2014 wederom een in-
ternationaal deelnemersveld van profes-
sionele rijders aan de start in de Super-
klasse, 85cc klasse en de Calimeroklasse. 

DATA VOORVERKOOP EN FESTIVAL
Start inschrijving deelname 

 Zwarte Cross: 
 4 november 2013 om 11.00 uur.

Voorverkoop leden Zwarte Cross 
Fanclub: 

 18 november 2013 om 11.00 uur.
Aanvang kaartverkoop algemeen:

 25 november 2013 om 11.00 uur.
Zwarte Cross 2014: 

 25, 26 en 27 juli 2014.

Zwarte Cross wordt roze cross
Regio - Maandag 4 november starten 
de inschrijvingen voor de Zwarte 
Cross 2014. De organisatie, Feestfa-
briek Alles komt Goed BV, voegt vier 
nieuwe klassen toe. De MotoGP klas-
se, de Kleuterklasse, de Bed Peace 
klasse en de Roze Cross: een Achter-
hoekse canalpride op het droge voor 
hetero’s, holebi’s en transgenders.

Na ontvangst met koffie zal een inlei-
ding worden gehouden door dr. Ziko 
van Dijk (TU Dortmund). Dr. Ziko van 
Dijk (TU Dortmund) is historicus en lid 
van het wiki-team dat onderwerpen 
uit de wereld van social media en me-
diawijsheid behandeld. Dr. Van Dijk is 
tweetalig en zal zowel in het Nederlands 
als ook in  Duits spreken. Twee jaar ge-
leden was de heer van Dijk aanwezig bij 
de jubileumviering van 50 jaar Achter-
hoek-Westmünsterland in Rhede. Op 
deze bijeenkomst maakte hij ons attent 
op het feit dat het gebruik van social 
media voor de toekomst en het voort-
bestaan van verenigingsactiviteiten on-

ontbeerlijk is. Aan beide kanten van de 
grens zijn mensen bezig met de streek-
taal - ook digitaal. Talen die niet gewoon 
op school worden geleerd hebben het 
echter moeilijk, want het meeste werk 
moet door vrijwilligers worden gedaan. 
Social media (in de breedste zin) kunnen 
bij de organisatie en bij het creëren van 
inhoud helpen. De heer van Dijk geeft 
een overzicht van social media en pre-
senteert enkele voorbeelden. Ook is er 
tijd ingeruimd voor uitwisseling van 
gedachten met het publiek. Na de inlei-
ding bestaat de mogelijkheid een geza-
menlijke lunch te gebruiken en worden 
er diverse excursiemogelijkheden aan-
geboden in Ramsdorf. Het programma 
is rond 14.30 uur afgelopen. Deelname 
aan het programma is gratis. Als men 
gebruik wil maken van de lunch zijn de 
kosten daarvan (ca. € 10,00) voor eigen 
rekening. De dialectdag wordt georgani-
seerd in samenwerking met Kulturkreis 
Schloss Raesfeld, de Dialectring Achter-
hook en Liemers en Kreisheimatpflege 
Borken. In verband met de organisatie 
is opgave vooraf gewenst. Dat kan bij 
Diana Abbink, tel. (0543) 53 31 00 of 
mailadres: 
w.abbink@wxs.nl tot 24 oktober a.s.

Dialectdag in Velen Ramsdorf
Regio - De Stichting Culturele Grens-
contacten Achterhoek-Westmun-
sterland nodigt belangstellenden 
uit voor de jaarlijkse dialectdag op 
zaterdag 26 oktober a.s. in de Alte 
Molkerei, Hakings Brügge 1 in Velen 
Ramsdorf. De aanvang is 9.30 uur. 
Het thema van de dag is ‘Wat kun-
nen nieuwe media voor de instand-
houding van het dialect/de streek-
taal betekenen?’ Vrienden van de 
streektaal in het Duits-Nederlandse 
grensgebied zijn van harte welkom.

Schatgraven? Nee voor het oprapen!



€55,97 1.9%
Goedkoper 
geworden

VARA’s

VERGELIJK

PLUS GOEDKOPER 
dan Albert Heijn, 
C1000 en Jumbo

Prijs van de 
boodschappen 
in september

Prijsverschil
t.o.v. KASSA 

vergelijk
mei 2013
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