
Eerst zal Johan Mollenhof in het kader 
van de ‘Nacht van de Nacht’ een ver-
haal vertellen en zal hij onder meer 
aangeven hoe je ook van de duister-
nis kunt genieten. Aansluitend is er 
een lampionoptocht. (Lampions kun-
nen vanaf heden gratis bij de Bruna 
aan de Raadhuistraat 20 worden afge-
haald ). De wandeling, onder deskun-
dige leiding, neemt ongeveer een uur 
in beslag. Onderweg zijn in de duis-
ternis de paden wel gemarkeerd ! 
Weer terug op het grasveld bij de 
kerk, zal Willem Regtop van Natuur-
monumenten vertellen over de die-
ren in de duisternis, waarvan voor-
beelden zijn te zien in het ‘namaak- 
bos ‘. Medewerkers van Sterrenwacht 
Phoenix vertellen over de sterrenhe-
mel, terwijl de Vordense Kinderband 
voor gezellige muziek zorgt. De jeugd 
kan die avond ook broodjes bakken, 
bovendien krijgen de kinderen gratis 
iets lekkers en drinken aangeboden. 
De ‘Nacht van de Nacht’ is tegen 
21.30 uur ten einde. De organisatie is 
in handen van de Vordense Onderne-
mers Vereniging (VOV ), Natuurmo-
numenten en de gemeente Bronck-
horst. 

Tijdens deze ‘Nacht van de Nacht ‘ is 
ook Udo Heij aanwezig. Hij vertrekt 
donderdag 3 november naar New 

York om daar zondag 6 november 
deel te nemen aan de marathon, die 
jaarlijks in deze stad wordt gehouden. 
Udo loopt deze marathon voor een 
goed doel namelijk voor Energy4All. 
Wekelijks worden er 1 à 2 kinderen 
geboren met een energy- stofwisse-
lingsziekte. De helft van deze kinde-
ren wordt niet ouder dan 10 jaar. Udo 
zal tijdens de ‘Nacht van de Nacht ‘ 
in het kort wat over deze ziekte ver-
tellen. Hij loopt de marathon in New 
York om geld voor Energy4All in te 
zamelen. Tijdens de ‘Nacht van de 
Nacht ‘ deelt hij flyers uit en hoopt 
hij dat de aanwezigen ook geld in de 
collectebus zullen deponeren. Dit kan 
ook via www.newyork.energy4all.eu. 
Op deze site klikt men op ‘ deelne-
mers ‘ en dan op de naam Udo Heij 
en dan op ‘ sponsor mij’. Het geld 
gaat rechtstreek naar Energy4All.
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‘Nacht van de Nacht’

Vorden - Zaterdag 29 oktober vindt in Vorden de vierde editie plaats 
van de ‘Nacht van de Nacht’ . De bedoeling van dit evenement is om 
kinderen kennis te laten maken met de duisternis. Hoe mooi het is 
om duisternis te ervaren. ( Vorig jaar namen er circa 450 kinderen 
deel ). Het ‘duisternis- festijn’, begint die avond om 19.00 uur op het 
grasveld bij de Hervormde kerk.

Udo Heij

De deelnemers kunnen kiezen uit 
meerdere afstanden en disciplines. 
Voor hardlopers is er de mogelijkheid 
om deel te nemen aan de 2,5 km (kin-
deren), 7,5 of 15 km. Voor wandelaars/
nordic walkers is er een route van 7,5 
en 12,5 km. Alle afstanden gaan over 
één ronde. Het parkoers bestaat uit 
bospaden en gaat door de mooie na-
tuurgebieden van Natuurmonumen-
ten. Voor alle deelnemers is er een 
leuke herinnering beschikbaar. 

De start en finish zijn bij Sport en 
recreatie Freewheel aan de Netwerk-
weg te Vorden. Daar kan vanaf 09.00 
uur worden ingeschreven. De wan-
delaars vertrekken om 10.00 uur, de 
kinderen om 10.30 uur en de overige 
hardlopers om 11.00 uur. Meer infor-
matie: www.hanzesport.nl

Grote 
Veldloop 
door bossen 
Vorden
Vorden - Op zondag 6 november 
a.s. organiseert de Atletiekver-
eniging Hanzesport i.s.m. Na-
tuurmonumenten de jaarlijkse 
Grote Veldloop. Zoals de naam 
al aangeeft gaat deze loopt door 
de bossen van het Grote Veld in 
Vorden.

            Deze week

Grolsch       2e artikel halve Prijs
Hak  pot 370ml  1+1 GRATIS
GRATIS Boerenkool
bij aankoop van Gijs rookworst 

GRATIS 3e Pak Dubbelfris
Dikke Vleesribben     kilo 3.98

Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)

 @WeekbladContact

Trouwen - Feesten - Airport - Personen vervoer - Zaken Trips - Evenementen - VIP
www.fivestarlimo.nl

Vraag een vrijblijvende offerte aan: 06 - 51 330 743

VOV leden let op!
Woensdag 26 okt.
ledenvergadering

20.00 uur
Hotel Restaurant

Bakker

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden,  4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 

 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden:
In Gereformeerde en Hervormde kerk i.v.m. heropening Her-
vormde kerk
Zondag 23 oktober 10.00 uur ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 23 oktober 10.00 uur. Mevr. Momberg-Leusink, Hen-
gelo.

R.K. kerk Vorden:
Zondag 23 oktober 10.00 uur Eucharistieviering, F. Hogenelst en 
Dopen, Cantemus Domino.
 
R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 22 oktober 17.00 uur Eucharistieviering, Hogenelst, 
Volkszang.
Zondag 23 oktober geen viering.

Tandarts:
22-23 oktober G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, (0573) 25 18 70.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal  afde-
lingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Inten-
sive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van 
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig 
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU): 
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. 
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl
Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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 en 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ  Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en 
Woon zorg centrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl
E-mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, 
Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00-12.00 uur 
in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Rui-
terkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 
 Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en 
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tevens steunpunt 
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag, 
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 
(0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 32 zorg-
verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is 
niet noodzakelijk.

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

CD-collectie aanvullen?
Uitgebreide lijst via fi etse-
bone@hotmail.nl

Aanbiedingen geldig t/m maandag 31 oktober. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

De lekkerste zoete
muskaatdruiven    1 kilo 2.50
Diverse luxe soorten
paddestoelen    100 gram 0.99
Zoet sappige
perssinaasappelen    15 stuks 2.99
Nieuwe oogst
Conference peren    1,5 kilo 1.69
Ambachtelijk bereide erwtensoep
met gratis rookworst    2 liter 9.95
Woensdag rauwkostdag!!!
Bij iedere aankoop bakje rauwkost gratis

Kranenburgs Carnaval  
ism  café Uenk organise-
ren 11-11-11 party aanvang 
21.11 uur, bij café Uenk te 
Vorden, verkleden mag, live 
muziek,gratis entree.

Te huur Tijdelijke woon-
ruimte: chalet te Ruurlo 
voorz. van c.v., per 1 nov. € 
375,- excl. p.m. Info: 0573-
451441

Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16, 

De heer G. Berendsen is 
verhuisd van Het Heijink 8 
in Vorden naar Janneke van
der Plaatstraat 29, 7207 HE 
in Zutphen.

Dagmenu’s 26 okt. t/m 1 nov.

Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 

maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 

Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 26 oktober Champignonsoep/Zuricher 

 geschnetzeltes van kipfilet, rösti aardappelen en salade.

Donderdag 27 oktober Hachee met hutspot en zuur-

garnituur/apfelstrudel met vanillesaus en slagroom.

Vrijdag 28 oktober Bosuiensoep/Wokki wokki van vis met 

roerbakgroente en rijst. 

Zaterdag 29 oktober (alleen afhalen of bezorgen) Spare 

ribs met zigeunersaus, aardappelen en groente/IJs met 

slagroom.

Maandag 31 oktober Tomatensoep/Hollandse biefstuk 

met pepersaus, aardappelen en groente.

Dinsdag 1 november Wiener schnitzel met Frieten en 

rauwkostsalade/IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 

of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 

even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Zelf uw sieraden maken 
in goud of zilver? Dat kunt 
u nu leren bij Edelsmederij 
Witteman in Toldijk op oa. 
dinsdagavond. Voor informa-
tie kunt u bellen met Sandra 
op 0314-640945 of mailen 
naar edelsmederijwitte-
man@live.nl.

Vlaai van de week

Stoofperenvlaai
6-8 personen € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Gevulde koeken 2 voor € 1,50
 Speculaasbroodje € 2,25
Aanbiedingen geldig van di 25 oktober t/m za 5 november.

Schilder-/tekenles en 
workshops bij Latente 
Talenten, st. voor ama-
teurkunst: T:06.51077915, 
E:vera@latentetalenten.nl, 
W:latentetalenten.nl

Gezocht een oude Berkel
snijmachine met handwiel.
Geef u een goede prijs Tel;
0544-352476

Creatief/hobbybeurs Op
zondag 30 oktober a.s. bij 
cafe rest. de Luifel, dorps-
straat 11 te Ruurlo van 10.00 
tot 17.00 Voor meer informa-
tie 0573-491261

Te huur/te koop per de-
cember: Prachtige woonunit
4X15 mtr om bij u thuis te
plaatsen. Ideaal tijdens een
verbouwing! 2 Slaapkamers,
badkamer, toilet en open
keuken in ruime woonkamer.
Super geisoleerd met cen-
trale verwarming in alle ver-
trekken. info@redi-dienst-
verlening.nl

Gesprekspraktijk Van ziel
tot ziel (Vorden). www.intui-
tievepraktijk.nl



Contactjes
vervolg

RUNDERRIBLAPPEN
Extra klasse 500 gram  5,50
SCHNITZELS
Panklaar 500 gram  5,75
HACHEEVLEES
Panklaar 500 gram  4,50
DE TURBOROL
Panklaar ± 250 gram per stuk  2,45

GRILLWORST
 per stuk  3,50

RUNDERROOKVLEES
 100 gram  1,95
GEBRADEN
GEHAKTBALLEN
 per stuk  0,95

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN
Geldig van dinsdag 25 oktober t/m maandag 31 oktober

Al onze producten komen uit eigen slagerij/worstenmakerij.
Telefoon (038) 37 641 121
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KEURSLAGERKOOPJE

Hacheepakket

2 x 500 gram 595

SPECIAL

Knapzak

per stuk 225

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram rauwe ham

GRATIS 100 gram scharrelsalade

MAALTIJDIDEE

500 gram 498

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kip rollade

500 gram 498
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Jachtschotel / Herfstschotel / 
Rucolastamppot

Schuurverkoop
op niveau

Elke zaterdag tot 
17 december 

11.00-16.00 uur

Servieskast
Whemerweg 20 – Almen

06-38891801
www.servieskast.nl

Elke zaterdag tot 
17 december 

11.00-16.00 uur

Strooizout
5 of 25 kg

Prijs 126,00 excl. btw
(½ palet = 100 zakken 

met 5 kg)
of

prijs 200,00 excl. btw
(1 pallet = 50 zakken 

met 25 kg)

Hesta Int. B.V.
Industrieweg 89B

7202 CA  ZUTPHEN
T: 0575-590391
F: 0575-590395
E-mail: sales@

hesta-international.nl

Wij leveren nog véél meer 
winterartikelen

(Geen verkoop aan  particulieren)

Botmeting op 28 oktober 
bij José  la Croix, 0575-
560381

Te koop in Zelhem:

Strooizout 
zak van 25 kg.

 7,95 per zak

 Sneeuwschuiver 
7,95 per stuk

 Strooizout + 
Sneeuwschuiver

samen  15,--

06-53154507

“Jins keninkryk komme, jins wollen barre”

Rustig is ingeslapen onze lieve vader, 
schoonvader en pake

Jippe Jeeninga
Jip   

weduwnaar van Wil Stuivenberg  

* 19 september 1927   † 19 oktober 2011

Ate en Annie
        Jesper en Annemieke
        Rinske en Siebe

José en Gerrit

Willeke en Frank
        Laura en Jasper
        Ines en Ivo

Douwe

Anneke en Robert
        Thijs
        Daan 
        Emma

Correspondentieadres: Geesinkweg 7 
 7231 RE Warnsveld. 

Met dank aan Dr. Albers en de medewerkers van 
Royal Care Thuiszorg voor de liefdevolle verzorging. 

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op 
maandag 24 oktober te Vorden plaatsgevonden.

Lieve gastouder heeft nog plaats 
voor opvang van kinderen. 

Woonachtig in het buitengebied 
van Hengelo. Tel.: 0575 462371

KunstKring Ruurlo: lezing
Kunst in Moskou en Beijing
op 28 oktober 20.00 uur in
Kulturhus. € 7,50 incl. koffie/
thee in de pauze. Zie www.
kunstkringruurlo.nl

Te koop gevraagd door ver-
zamelaar: oude lp’s en sin-
geltjes, liefst Doors, Stones
en Beatels. René Weurding,
tel: 0621233331

Warm, informeel en 
laagdrempelig.

Bel: 0575 - 55 27 49 
(dag en nacht bereikbaar)

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

Wij geven u alle ruimte om uw eigen wensen 
te bespreken. Wij denken graag met u mee.

Dat mama moe is neem ik aan
ik heb ook mijn best gedaan.
Maar papa heeft voor zover ik weet
het hardst van ons drie gezweet.

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
zoon en mijn broertje

Sam
18 oktober 2011.

Hij is 55 cm lang en weeg 3930 gram.

Rody Bos, Geralde Tiessink en Esmee

Beeklaan 13
7234 SK  Wichmond
Tel. 0575 - 47 08 87

0575-552959

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
gem.Bronckhorst e.o.

gem.Zutphen e.o.
gem.Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

u  k u n t  m i j  b e l l e n
v o o r  e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

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

Eerlijk en 
betrouwbare

schilder heeft nog 
tijd voor binnen- 
en buitenwerk.

Tel. 06-22 68 52 97

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

Zwitserse dagen bij BERNINA,
die mag u niet missen!
Speciale actie op:

www.bernina.com

4 en 5 november

De gehele dag is er een demonstratrice
aanwezig van Bernina.
4 november van 10.00 tot 19.00 uur
5 november van 10.00 tot 16.00 uur

Nieuwstad 31, Lochem Tel. 0573 - 25 27 48

DIE DAGEN
HEBBEN WIJVERSCHILLENDEAANBIEDINGEN

Gezocht: koop of huur
grond in Linde of omgeving.
fam. Uilenreef 0575-556321

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

Aloe Vera en haar producten!
Meldt je nu aan voor mijn 

WORKSHOP

Anny Cactus, tel. 0573-451817
E-mail: annycactus@cactusoase.nl

www.annycactus.nl

Krijgt u ook te weinig of 
geen rente van uw bank?

Bij Beleggings- en Financieringsmij. Gelderland 
BV gelden rentes van 4,8% tot 6,0% 

afhankelijk van inleg.
Looptijd van 1 tot 5 jaar.

Minimale inleg € 10.000,--
Solide en met accountantscontrole”
Voor info of afspraak 06 5758 1741

  
Beleggings en Financieringsmaatschappij 

Gelderland BV
Groenloseweg 25-A

7261 RM Ruurlo
Contact persoon de heer G.W. van den Berg



Copyright Schwandt infographics

17 november:

AGRARIËRS EN WATERSCHAP KLAAR VOOR DE TOEKOMST

BEKENDMAKINGEN

Waterschap Rijn en IJssel

Bezoekadres: 

WATERSCHAPSBELASTING GAAT OMHOOG. 
WAAROM EN WAAR BETALEN WE EIGENLIJK VOOR?

NIEUWSPAGINA OKTOBER 2011 
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

Volg ons nu ook op Twitter! 

(twitter.com/WaterRijnIJssel)



Contact met de PolitiekContact met de Politiek

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

Als liberale partij is de VVD er voor degene 
die iets van zijn of haar leven wil maken en 
staat voor mensen die echt hulp nodig heb-
ben. De komende tijd wordt de gemeente 
geconfronteerd met een dalend inwoneraan-
tal en grootschalige bezuinigingen. Om onze 
gemeente een duurzame toekomst te bieden, 
waar het goed werken, wonen en recreëren 
is, zullen en moeten wij de eigen kracht en 
verantwoordelijkheid van onze inwoners en 
ondernemers aanspreken.
Voorzieningen wil de VVD zoveel mogelijk in 
stand houden. Het gaat de VVD niet om de 
kwantiteit, maar om de kwaliteit. Wanneer 
bijvoorbeeld een voorziening weinig wordt 
gebruikt, moet bekeken worden of hier nog 
een toekomst voor is. Door clustering, samen-
werking tussen organisaties en verenigingen 
en gebiedsgerichte aanpak, heeft de VVD er 
vertrouwen in dat veel van de voorzieningen 
behouden kunnen blijven voor de gemeente.
De demografische ontwikkelingen hebben 
ook gevolgen voor het ledental van verenigin-
gen. Zo kennen we binnen Bronckhorst een 
veelvoud aan (sport)verenigingen. Vele ver-
enigingen zijn prima in staat om hun eigen 
broek op te houden. Het lijkt ons goed dat 
verenigingen met elkaar in contact

treden, zodat zij van elkaar 
kunnen leren en aftasten 
welke mogelijkheden ze 
gezamenlijk hebben om 
het hoofd te bieden aan 
de toekomstige ontwik-
kelingen.
Het tuinieren met belastinggeld is voorbij. De 
gemeente heeft hiermee al een start gemaakt 
met het omvormen van heestervakken. De 
VVD is erg te spreken over de initiatieven van 
Dorpsbelangenorganisaties om het groenon-
derhoud van heestervakken over te nemen. 
Wat de VVD betreft is het zaak om de laatste 
groenstrooksnippers te verkopen aan aan-
grenzende grondeigenaren, zodat deze bij de 
tuin kan worden aangetrokken.
Talloze agrarische bedrijven zullen de komen-
de jaren worden beëindigd. Niet alleen een 
groot probleem voor de ondernemers maar 
ook voor de leefbaarheid van het platteland. 
De VVD wil de problematiek te lijf gaan met 
een ‘Deltaplan voor het Platteland’. Het wordt 
tijd voor een integrale aanpak waar onderne-
mers die in de knel komen worden bijgestaan 
en vrijkomende gebouwen kunnen worden 
ingevuld door burgers en ondernemers.
Kortom: Samen aan het Werk!

vvdfractie@bronckhorst.nl

Toekomst bestendig in Bronckhorst

De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen 
over de achteruitgang voor mensen die op de 
een of andere manier afhankelijk zijn van de 
overheid.We denken daarbij aan veel oude-
ren, zieken en gehandicapten. De komende 
jaren zullen echter vooral mensen zonder 
werk en gezinnen met kinderen en een laag 
inkomen het moeilijker krijgen. Waar moge-
lijk moeten we hier als gemeente zeker iets 
aan doen.
Maar GroenLinks maakt zich niet alleen 
zorgen over de sociale gevolgen van de be-
zuinigingen. Geld voor natuur en landschap 
kwam van het Rijk en van de Provincie. De 
gemeente legde hier wat bij. Nu het geld van 
vooral het Rijk opdroogt, dreigt de aanleg en 
het onderhoud van natuur en landschap in 
gevaar te komen. 
Het groen in de kernen kan nog wel door en-
thousiaste buurtbewoners worden bijgehou-
den. Of dit een blijvende oplossing is die geld 
uitspaart zal moeten blijken. Aanleg, onder-
houd en beheer van natuur en landschap is 
zoveel werk dat dit niet van de burger ver-
wacht kan worden. Het ‘teruggeven aan de 
burger’ (bedoeld wordt: ‘wij trekken er onze 
handen vanaf: zoek het zelf maar uit’) werkt 

hier niet. Het 
beheer door 
boeren van hun 
eigen land kan helpen om ons landschap 
aantrekkelijk te houden. Dit werkt alleen als 
minstens 5% van het land hiervoor wordt 
gebruikt en wanneer meerdere boeren in 
een bepaald gebied samenwerken. Het zijn 
vooral de akkerbouwers en melkveehouders 
die hieraan een positieve bijdrage kunnen le-
veren. De intensieve veehouderij (varkens en 
kippen) heeft immers voor de bedrijfsvoering 
geen eigen grond nodig. Hun landschappe-
lijke bijdrage beperkt zich tot niet altijd even 
fraaie gebouwen met hun geur- en ammoni-
akuitstoot en wat groen op het erf.
Van boeren kan niet verwacht worden dat 
zij de opbrengst van een deel van hun grond 
missen. Agrarisch natuurbeheer moet dus 
betaald worden. Misschien dat vanaf 2013 de 
steun aan boeren vanuit Europa voor een deel 
in de vorm komt van geld voor dit agrarisch 
natuurbeheer. In de tussentijd dreigt echter 
veel wat moeizaam is opgebouwd verloren te 
gaan. Dit mag niet gebeuren. GroenLinks zet 
zich hiervoor in.

Max Noordhoek

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

Blijft Bronckhorst groen?

D66 is ooit opgericht om, zoals zoveel nieuwe 
partijen willen, de ingedutte gevestigde orde 
wakker te schudden. Daar zijn inmiddels 
meer partijen druk mee. Waar wij nu druk 
mee zijn is zelfbewust de uitdagingen van de 
21e eeuw aangaan. We zullen wel moeten. 
Alle in de vorige eeuw verworven voorzienin-
gen zijn niet meer betaalbaar; zeker niet als 
de bevolking krimpt. De verzorgingsstaat met 
een overheid die overal voor zorgt is voorbij. 
En laten we maar eerlijk zijn: de overheid en 
in ons geval de gemeente kan niet voor alles 
zorgen. We willen het dus anders.

De meeste mensen kunnen goed voor zich-
zelf zorgen. En voor hun omgeving. D66 wil 
de verantwoordelijkheid terugleggen bij de 
mensen. Die als vrije individuen maar ook 
met elkaar de basis van onze samenleving, 
van onze gemeente vormen. Overstijgende 
zaken als klimaat, energie en veiligheid zijn 
typisch zaken die de overheid beter kan rege-
len. Maar in dat geval willen we daar ook echt 
invloed op. De macht bij de mensen. Onszelf 
ontwikkelen van een verzorgingsstaat naar 
een maatschappij waarin iedereen zichzelf 
kan ontplooien. B&W zegt in zijn visiestuk 

Toekomstbestendig 
Bronckhorst eigenlijk 
hetzelfde. D66 is van 
nature optimistisch. 
We vertrouwen op de 
eigen kracht van mensen. Goed onderwijs, 
ook in de verwachte krimpsituatie. En volop 
ruimte voor ondernemerschap, met moderne 
op de toekomst gerichte bedrijventerreinen. 
Dit zijn de sleutels naar meer werk, welvaart 
en geluk. D66 wil dat elk mens een eerlijke 
kans krijgt om mee te doen, dat mensen 
weerbaarder en zelfstandiger worden. Dat 
maakt de samenleving sterker.

We willen onze samenleving menselijk en 
duurzaam maken. Sociaal en rechtvaardig. 
Schoon en veilig. Met meer verbondenheid 
en zorg voor elkaar. De Achterhoekse nao-
berschap stimuleren, ook bij mensen die 
van buiten komen. Met onderwijs waarin 
elk kind tot zijn recht komt, ook al moeten 
scholen misschien gaan samenwerken. Met 
voldoende kinder- en naschoolse opvang, die 
voor iedereen bereikbaar is.

Johanna Prick, fractievoorzitter.

d66fractie@bronckhorst.nl

Waar staat D66 voor?

Overal en altijd gelden er regels en het is goed 
dat er regels zijn anders zou het een onveilige 
chaos worden. Ook  de gemeente hanteert re-
gels en ook dat is noodzakelijk. Voorbeelden 
hiervan zijn regels voor kappen van bomen, 
regels voor verbouwingen, regels voor recla-
me maken, regels voor…… teveel om zomaar 
even op te noemen. Toch zijn het langzamer-
hand wel erg veel regels geworden en zijn die 
regels wel erg gedetailleerd.  Hierdoor duren 
bepaalde procedures erg lang en dat kan frus-
trerend zijn. Soms lijken regels ook wel sterk 
betuttelend en passen die eigenlijk niet bij 
“eigen verantwoordelijkheid” terwijl dat toch 
zo hoog in ons vaandel staat. 
De gemeente Bronckhorst werkt nu aan het 
verminderen van de regels (deregulering). 
Een voorbeeld hiervan is de kapvergunning. 
In 2010 zijn er 161 kapvergunningen aange-
vraagd en er zijn maar 7 geweigerd. Met ande-
re woorden: er zijn 154 kapvergunningen ver-
leend. Er zijn nu plannen om de regels voor 
kapvergunningen te veranderen waardoor 
het voor een groot deel van die 154 verleende 
vergunningen in de toekomst niet eens nodig 
is een vergunning aan te vragen. Uiteraard 
moet er nog steeds vergunning worden aan-

gevraagd voor 
bomen die be-
houden moeten 
blijven.
Zo zullen op veel gebieden de regels worden 
aangepast en verminderd. Het CDA werkt 
graag mee aan deze actie. 

Al die regels nalopen en bepalen of er aan-
gepast kan worden zal in de komende tijd 
aandacht vragen. Zo zal er in de gemeente-
raad van 26 oktober een eerste aanzet gedaan 
worden. Belangrijk is natuurlijk om te bepa-
len wat de inwoners van Bronckhorst er van 
vinden.
Hebt u ervaring met regels binnen de ge-
meente Bronckhorst waarvan u zegt  “Dat 
kan veel simpeler en veel eenvoudiger”. Als 
dat zo is, meld dat dan! Wij zullen dan pro-
beren of  we  naar aanleiding van uw opmer-
king, uiteraard in overleg met de gemeente-
lijke organisatie, tot aanpassing van de  regels 
kunnen komen. 
Stuur uw tip voor deregulering per e-mail 
naar het secretariaat van de CDA fractie  
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl   Bij voorbaat 
hartelijk dank.

cdafractie@bronckhorst.nl

Minder Regels

GBB is een lokale partij, met als doelstelling: 
“de belangenbehartiging van de leefgemeen-
schappen in de gemeente Bronckhorst.”Wat 
doen wij zoal? Een voorbeeld: Recent hebben 
wij als fractie omwonenden van een kraak-
pand in Zelhem kunnen ondersteunen bij de 
gesprekken met de woningbouwstichting, 
burgemeester en politie. Gelukkig heeft het 
er uiteindelijk toe geleid, dat in goede samen-
werking en inzet van een ieder de krakers het 
pand hebben verlaten en de rust voor de om-
geving is terug gekeerd.
En wat staat er nu op stapel?
Ten gevolge van de krimp en vergrijzing in 
Bronckhorst, maar ook de economische pro-
blemen in de wereld zal er bezuinigd moeten 
worden.
Onze fractie houdt daarbij een vinger aan 
de pols, waar het gaat om de leefomgeving, 
maar ook zaken de werkgelegenheid, zorg en 
welzijn, scholing, sport, recreatie en cultuur 
zullen wij daarbij niet uit het oog verliezen. 
Uiteraard zijn veiligheid en bereikbaarheid 
daarbij ook van belang.
Communicatie is het middel om dit alles met 
u kort te sluiten.
Onze fractie staat voor u klaar.

Neem gerust contact 
met ons op: 
GBBfractie@bronckhorst.nl

gbbfractie@bronckhorst.nl

GBB

Natuurlijk zetten we grote vraagtekens bij 
het kabinetsbeleid, omdat de bezuinigingen 
onevenredig zware gevolgen gaan hebben 
voor de meest kwetsbare mensen. Dat hoort 
nu eenmaal bij de PvdA. Maar we maken ons 
ook zorgen over de plannen van Bronckhorst. 
Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met de 
sporthallen, de zwembaden, de dorpshuizen 
als de gemeente gaat afstoten. Hoe optimis-
tisch kunnen we zijn over de voorzieningen, 
als het overgelaten wordt aan de inwoners? 
De PvdA zal zich er altijd voor inzetten dat 
niemand aan de kant staat en dat solidariteit 
in Bronckhorst blijft bestaan.
De fractie is ook van mening dat de gemeente 
traag handelt en niet duidelijk is. Twee jaar 
geleden was bekend dat er bezuinigd moet 
worden. De afgelopen maanden konden in-
woners en maatschappelijk organisaties mee-
denken. Maar de ideeën die naar voren kwa-
men waren divers en gaven weinig richting. 
We denken dat de tijd beter benut had kun-
nen worden, met meer gedegen beleid om de 
publieke functies optimaal te organiseren. 
Hiervoor zijn immers spelregels nodig, draag-
vlak en inzicht in haalbaarheid. De plannen 
die nu voorliggen missen dat. 

Leefbaarheid is erg belangrijk en wij willen 
dat graag samen met onze inwoners anders 
invullen, mensen zijn voor ons het belang-
rijkste.

pvdafractie@bronckhorst.nl

Sneller en socialer

Fractievoorzitter Antoon Peppelman.
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Het financieel verslag ligt een half uur voor aanvang van 
de vergadering ter inzage. De notulen staan in de nieuws-
brief die de donateurs hebben ontvangen en op de website 
van de Bronkhorster Molen de agenda 
1.  Opening, 
2a. Verslag secretaris donateurvergadering 20 november 

2010, 
2b. Verslag verkopen vrijwillige molenaars 2010, 
3. Ingekomen stukken / mededelingen, 

4.  Financieel verslag 2010, 
5.  Begroting 2011 en 2012, 
6.  Rondvraag, 
7.  Sluiting. 

Het is de 25ste donateurvergadering van de Bronkhor-
ster Molen. Daarom zal aan dit heugelijke feit aandacht 
worden besteed door middel van foto’s, knipsels en film. 
Een hapje en een drankje zullen hierbij niet ontbreken. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze vergadering 
bij te wonen. Meer informatie is te vinden op de website 
www.bronkhorstermolen.nl. Vanwege de vergadering 
op zaterdag 29 oktober aanstaande is de molen gesloten 
vanaf 13.00 uur.

Stichting de Bronkhorster Molen

25ste donateurvergadering

Bronkhorst - Op 29 oktober 2011 houdt Stichting De 
Bronkhorster Molen haar 25ste donateurvergadering 
in Café-restaurant ’t Wapen van Bronkhorst aan het 
Gijsbertplein 1344, nr. 1. Aanvang 13.30 uur.

Feest bij de Bronkhorster Molen: vreugdestand met vlaggenlijnen.

In deze wedstrijd was Erald Lam-
mertink overtuigend de beste, hij was 
op acht van de twaalf crossproeven 
de snelste, Robin Nijkamp vier keer. 
Door twee keer achtereen als derde 
te eindigen moet Erwin Plekkenpol 
in de resterende enduro’ s in Hellen-
doorn en Zelhem en de afsluitende 
kampioenswedstrijd in Harfsen nog 
alle zeilen bijzetten om straks de titel 

voor zich te kunnen opeisen. In de tus-
senstand heeft Erwin weliswaar met
200 punten de leiding, maar Erald 
Lammertink ( 189 ) en Robin Nijkamp
( 183 ) volgen hem op de hielen. In
de Klasse N 1 is Bas Klein Haneveld
aan een imponerende achtervolging
bezig en boekte hij ook zaterdag in
Geesteren weer de volle winst. 

In deze klasse is met nog drie endu-
ro’ s te gaan, het helemaal een span-
nende aangelegenheid. Edwin Straver
prijkt met 159 punten op de eerste
plaats, 2 Oscar Pelgrim ( 158 ), 3 Niek
Dijkman ( 151) en 4 Bas Klein Hane-
veld met 150 punten. Wanneer Bas
de huidige vorm weet te continueren
dan maakt hij goede kans om straks
in Harfsen tot Nederlands kampioen
gekroond te worden.

Enduro Geesteren
Bas Klein Haneveld wint, 
Erwin Plekkenpol derde
Vorden - Afgelopen zaterdag werd 
in Geesteren bij Almelo een endu-
rowedstrijd gereden, meetellend 
om het Nederlands kampioen-
schap. In de klasse E 2 was er net 
als vorige week tijdens de Enduro 
in Vorden, een derde plaats voor 
Erwin Plekkenpol achter win-
naar Erald Lammertink en Robin 
Nijkamp.

Dit keer niet in “Ons Huis” maar bij 
de fam. Hiddink , Vordenseweg 58 
in Hengelo-Gld. Tussen 13.30-14.30 

uur. Ook kaarsen, zeep en andere
spulletjes zijn een welkome aanvul-
ling om leuke pakketjes te maken. 
Begin december zal dit met de kle-
ding op transport gaan naar Ocna
Mures. Contactadres: Hermien Hid-
dink tel.0575. 462238 of Jo lubbers 
tel 0575. 463150.

Inlevering van breispullen 
voor kerstpakketten
Hengelo - Op woensdagmiddag 9 
november is er weer gelegenheid 
om gebreide mutsen, sjaals ed. in 
te leveren voor Roemenie.

November is de slachtmaand. Ter 
voorbereiding leest Meister Sielias 
een verhaal over huisslachting.

Ook aan de muziek is weer veel aan-
dacht besteed. Via Groningen (drie ar-
tiesten), Drenthe, Twente eindigt de 
muziek in de Achterhoek met HaDi 
Jan, Hölleboer en de Grolse Hofzan-
gers. Op de ‘Proatstoel’ zit Johannes 
de Gladstrieker en muziek van Gatjan 

enWillem vult de ‘Olde deuze’. Ook 
deze keer kunt u weer een prijsje 
winnen met de verklaring vaneen 
Achterhoeks woord. Het programma 
wordt muzikaal afgesloten met mu-
ziek van Normaal, van Gessel en Boh 
foi Toch. 
U kunt op de zondagmorgen van 
11.00 tot 12.00 uur luisteren naar   
Radio Ideaal Dialect op FM 105.4 of 
via uw computer op www.ideaal.org

Meister Sielias leest voor bij 
Ideaal Dialect
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Wat is: A. . Verneuken 
 B. Teumeg  
 C. Spil 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

ViaViela is het grootste gastouderbu-
reau voor oppasoma’s en -opa’s van 
Nederland. In onze huidige samenle-
ving die soms complex kan zijn voor 
ouders en hun kind(eren), ziet Via-
Viela een belangrijke rol weggelegd 
voor deze groep grootouders. Met 
hun zorg en aandacht vormen zij een 
essentiële schakel in het leven van 
hun kleinkind(eren). ViaViela zag als 
eerste dat deze vorm van familiezorg 
ook subsidie verdient. Sinds 2005 is 

deze vorm van oppassubsidie ook er-
kend door de overheid. ViaViela komt
op voor de belangen van de 16.500 
bij haar aangesloten oppasoma’s en
-opa’s en heeft 75 franchise vesti-
gingen door het hele land. Sinds de
oprichting hebben de ViaViela gast-
ouders in totaal al op ruim 70.000 
kinderen gepast. 

ViaViela bied een gratis thuisoplei-
ding MBO-2 Helpende Zorg en Wel-
zijn, een gratis cursus EHBO voor
Kinderen, gratis opvoedondersteu-
ning en opvoedingstips, deskundige 
begeleiding door een consulent uit
de regio, gecontroleerde en veilige
opvanglocatie, 7 dagen per week, 24
uur per dag inzage in uw gegevens en
u blijft altijd op de hoogte dankzij de
actuele, digitale nieuwsbrief. Wan-
neer u nu klant wordt, ontvangt u
bovendien drie maanden lang gratis
Pampers! 

Wilt u ook voordelige, veilige op-
vang? Neem dan contact op met
de vestiging bij u in de buurt.  Via-
Viela Zutphen: zutphen@viaviela.nl,
0610199918, Petra Schwab. ViaViela 
Doetinchem: doetinchem@viaviela.
nl,  0623876234, Sjoerd Engelsman

Vertrouwd, veilig en voordelig!
Opa of oma als gastouder
Regio - Veel opa’s en oma’s pas-
sen met liefde op hun kleinkin-
deren als de ouders aan het werk 
zijn. Maar wist u dat het financi-
eel wel heel aantrekkelijk wordt 
als opa of oma erkend gastouder 
wordt? Daarvoor volgt de groot-
ouder een kort opleidingstraject. 
Gewoon thuis. Onder persoon-
lijke begeleiding van gastouder-
bureau ViaViela. Wie namelijk 
gebruik maakt van een erkende 
gastouder, komt in aanmerking 
voor kinderopvangtoeslag. Met 
deze bijdrage van de overheid 
kunnen ouders opa of oma be-
lonen voor het oppassen. Terwijl 
de kinderen genieten van de al-
lerliefste oppas.

Tijdens dit spreekuur van 11.00 tot 
13. 00 uur, kan iedere inwoner van 

de gemeente Zutphen geheel vrijblij-
vend komen voor informatie over 
alles op het gebied van medische 
hulpmiddelen. Met deze nieuwe ma-
nier van informatieverstrekking wil-
len zorgpartners Schmidt Medica en 
Kring-apotheek Zutphen hun service 
op een nog hoger niveau brengen. 
Informatie via Schmidt Medica: 
0575-514997 of via 
email info@schmidtmedica.nl
info@kring-apotheekzutphen.nl

Informatiespreekuur 
medische hulpmiddelen
Zutphen - Kring-apotheek Zutphen 
en Schmidt Medica, totaalleveran-
cier op gebied van medische hulp-
middelen, houden met ingang van 
28 oktober a.s., iedere laatste vrijdag 
van de maand een inloopspreekuur 
in de vestiging van Kring-apotheek 
Zutphen locatie de Lunette aan de 
Coehoornsingel 3.

Dat de mannen er altijd onberispe-
lijk uitzien, komt door Anny Sche-
pers, de vrouw die verantwoordelijk 
is voor de kostuums . Anny doet dat 
al meer dan 25 jaar met veel ambitie 
en grote accuratesse. Anny : ‘ Ik ben 
destijds benaderd door de toenmalige 
voorzitter Leo Westerhof en secreta-
ris Jan Tap. Ik heb daar ‘ja ‘ opgezegd, 
ik vond het prachtig werkzaamheden 
voor het koor te mogen doen’, zo zegt 
ze thuis aan de van Heeckerenstraat 
in Vorden. Tussen twee haakjes wan-
neer iemand lid wordt van het koor 
ontvangt hij een kostuum met toebe-
horen in bruikleen en daar tekent hij 
ook voor !
Anny: ‘ Wanneer iemand stopt met 
zingen, levert hij het kostuum( nadat 
het is gestoomd ) en toebehoren bij 
mij in. Komt er een nieuw lid bij dan 
zorg ik ervoor dat hij een kostuum 
ontvangt, afgestemd op zijn lengte, 
postuur e.d. Dat kan betekenen kor-
ter maken, langer maken e.d. Ook 

herstelwerkzaamheden worden door 
mij gedaan. We hebben een prima sa-
menwerking met Visser Mode. Wan-
neer een kostuum is versleten of er 
is voor een nieuw lid op dat moment 
geen passend kostuum voorhanden, 
dan zorgt Henco Elbrink voor een 
nieuwe. Dat geldt trouwens ook voor 
de overhemden’, zo zegt Anny Sche-
pers.

De leden van het Vordens Mannen-
koor mogen de kostuums alleen dra-
gen bij concerten en officiële aangele-
genheden het koor betreffende. Dus 
absoluut niet voor privé- doeleinden. 
Anny: ‘ Ik moet zeggen , de mannen 
gaan zeer zorgvuldig met hun kledij 
om’, zo zegt ze. Alvorens Anny werk-
zaamheden voor het koor ging uit-
voeren, had zij al de nodige jarenlan-
ge ervaring als coupeuse opgedaan. 
Ruim een halve eeuw geleden werkte 
zij bij maatkleermaker Aartsen, eerst 
bij Sjoerd Aartsen, nadien bij Hans 

Aartsen. Anny : ‘ Ik deed daar van al-
les, noem het maar het ‘grondwerk ‘ 
voor de kostuums ( persen e.d. ) Heel 
leuk werk. Maar hoe ging dat vroeger 
als meisje, wanneer je ging trouwen, 
betekende dat automatisch dat de 
baan werd opgezegd. 

Gezien de huidige tijd, toch wel raar 
maar het was niet anders, het gold 
voor iedereen. Ik vond het heel erg 
jammer want ik was niet gewend om 
niks te doen. Een paar jaar later, we 
hadden inmiddels kinderen, las ik 
een advertentie in de krant dat kleer-
maker Aartsen een coupeuse zocht. 
Een paar weken later dezelfde ad-
vertentie. Ik heb toen met mijn man 
Gerard overlegd en besloten om con-
tact op te nemen met Sjoerd Aartsen. 
Zijn vrouw zei direct, ‘je moet Anny 
aannemen, want ze heeft ‘goud ‘ in 
de vingers’. En wat zo mooi was ik 
kon voor ‘hele dagen ‘ aan het werk. 
‘ Wanneer de kinderen ziek zijn of 
ze hebben vakantie, dan blijf je maar 
gewoon thuis, zo sprak Sjoerd. Gewel-
dig toch! De verdiensten waren voor 
die tijd heel goed: één gulden per 
uur’, zo zegt Anny Schepers lachend. 
Gezien haar kennis, dus niet zo ver-
wonderlijk dat de leden van het Vor-
dens Mannenkoor, zeer blij met haar 
zijn en als het aan de 77 jarige Anny 
ligt, hoopt ze dat ze dit werk nog tal 
van jaren mag blijven doen.

Kostuums Vordens Mannenkoor

Bij Anny Schepers in goede handen!

Vorden - Zoals bekend geeft het Vordens Mannenkoor zaterdagavond 
29 oktober onder leiding van dirigent Frank Knikkink ter gelegenheid 
van het 75 jarig bestaan, in de Christus Koningkerk een concert. En 
zoals dat bij een concert hoort, de ruim 50 mannen van het koor zul-
len er weer ‘spic en span ‘ bijstaan, dat wil zeggen normaliter: in een 
zwarte smoking, een wit geplooid overhemd, een zwart geel vlinder-
strikje, een geel pochetje. Dit alles gecompleteerd met een paar man-
chetknopen voorzien van inscriptie V.M.K. ( Vordens Mannen Koor ). 
Echter voor de uitvoering van aanstaande zaterdag: geen geel vlinder-
strikje maar een rode !

Gerard en Anny Schepers beleven veel plezier aan Vordens Mannenkoor

De traplift demodag wordt gehouden 
in het Sensire Servicehuis in Vorden. 
Naast deskundig advies krijgen be-
zoekers de mogelijkheid een ‘proef-
rit’ te maken op de in het Servicehuis 
geïnstalleerde traplift.

Traplift demo bij 
Sensire Servicehuis
Vorden - Op donderdag 3 novem-
ber kunnen geïnteresseerden de 
traplift demodag bezoeken, een 
initiatief van de Sensire thuis-
zorgwinkels.

Van tekenleraar en vormingslei-
der naar kunstenaar. Gerard Ursem 
(1950) was tekenleraar en vormings-
leider in een instelling voor verstan-
delijke gehandicapten in Arnhem. 
Daar werd hem vijftien jaar geleden 
Ruin tien jaar geleden gevraagd of hij 
het kerstverhaal kon verbeelden. En 
daarmee begon zijn carriere als beel-
dend kunstenaar. Ursem is geïnspi-
reerd door de beroemde Nederlandse 
kunstenaar/typograaf Hendrik Werk-
man. Net als Werkman gebruikt ook 
Ursem de sjabloontechniek. Ursems 
meeste werk gaat over Bijbelverha-
len. “De Bijbel is een bijna oneindig 
thema. Ik vind het belangrijk om dit 
grote cultuurgoed door te geven”. 
Bezoekers en experts zijn enthousi-
ast. Gerard Ursems werk was al te 

zien in tientallen Nederlandse steden, 
én in Duitsland. De recensies en de 
bezoekers zijn steeds enthousiast. In 
deze kleurige werken is op sterke en 
indrukwekkende manier gebruikt ge-
maakt van de sjabloontechniek. Deze 
kleurrijke voorstellingen in duide-
lijke taal sporen jong en oud aan de 
bekende Bijbelverhalen opnieuw te 
ontdekken. 

Ook te koop! Onder het motto Van 
Oud Op Nieuw – Kleurrijk Perspectief 
zijn in de Hengelose Remigiuskerk 22 
werken van Ursem te zien. Daaron-
der publieksfavorieten als de Schep-
ping, het dochtertje van Jaïrus en de 
aankondiging van Jezus’ geboorte aan 
Maria. De expositie is van zondag 23 
oktober tot en met zondag 27 novem-

ber te zien, elke zaterdag en zondag
van 14.00 – 16.00 uur. De toegang is
gratis. Er zijn kaarten en zelfs enkele
schilderijen te koop. 

Genieten voor het hele gezin. Deze
aantrekkelijke tentoonstelling is ge-
organiseerd door de Vrienden van de
Hengelose Remigiuskerk. 

Stef Disbergen van de Vrienden: “Dit
is een prachtige tentoonstelling voor
het hele gezin. Ook mensen die de
Bijbel niet kennen, zullen genieten
van deze prachtige kleuren en voor-
stellingen. En vergeet dan niet even 
goed rond te kijken in de gerestau-
reerde kerk!”. 

Van Oud op Nieuw – Kleurrijk Perspec-
tief. Schilderijen van Gerard Ursem, te
zien in de Hengelose Remigiuskerk
van 23 oktober tot en met 27 novem-
ber. Elke zaterdag en zondag van 14.00
tot 16.00 uur. Gratis toegang.

Expositie in Remigiuskerk

Kleurige serie Bijbelse voorstellingen
Hengelo - Voor het eerst is er in Bronckhorst het werk te zien van de 
Arnhemse kunstenaar Gerard Ursem. De gerestaureerde Hengelose 
Remigiuskerk opent haar deuren voor een kleurige serie Bijbelse voor-
stellingen.

De Provincie Gelderland publiceert haar

openbare bekendmakingen vergunningen digi-

taal via de website www.gelderland.nl/actueel/

bekendmakingen

 

Wilt u continue op de hoogte blijven van

bekendmakingen dan kan dat door aanmelding 

op de RSS-feed knop op bovengenoemde 

webpagina.

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Bekendmakingen voortaan alleen digitaal
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Hoort u minder?

Nederlandse Vereniging  
voor Slechthorenden
Kijk op www.hoorwijzer.nl

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Ben jij geschikt voor vrijwilligerswerk?

Ben jij:  jong – oud –man – vrouw – studerend met pensioen  
met de vut – werkend – werkloos?

 
Heb je: veel – weinig tijd ter beschikking? 
 
Heb jij talent om het leven van de bewoners van Sensire 
De Garven zo aangenaam mogelijk maken? 
 
Dan ben je geschikt om vrijwilliger te worden bij Sensire 
De Garven in Ruurlo.
 
Interesse? Meld je aan bij Diana Eggink via 
0314 – 35 71 70 of d.eggink@sensire.nl

Tankstation

Zondagmorgen 
30 oktober

voor elke klant
een

gratis 

croissant
Rondweg 2, 7251 RV Vorden

NIEUW:

BLOND 
VOLKOREN

100% ZACHT VOLKOREN

NORMAAL 2.65
NU VOOR

    2.25

WITTE 
KADETJES

NU 6 VOOR    2.15

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 25 t/m zaterdag 29 oktober

HAZEL NOOT 
SCHUIM 
VLAAI

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

OPGERICHT 11 NOVEMBER 1930

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Voor de 31ste keer worden, vanaf 8.30 uur, deze 
heerlijke slaatjes aangeboden in uw wijk voor

 4,00.

Iets te vieren? Salade voor meerdere personen? 
Het kan! Deze kunnen worden besteld op vrijdag 
28 oktober van 10.00 tot 18.00 uur bij Alie ten 
Pas, tel. 0575-46 34 20.

Bezorgers gemist? Op zaterdag 29 oktober kunt 
u slaatjes kopen aan de kraam bij “De Herberg”, 
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Eet smakelijk!

Wat eten we in het weekend
van 29 en 30 oktober?

Een overheerlijk

SLAATJE
van Sursum Corda

BAZAR
woensdag 26 oktober

14.00 - 17.00 uur

De Wehme Vorden



Onder leiding van Wilbert Berendsen 
is er hard gestudeerd om tijdens het 
concert goed voor de dag te kunnen 
komen. 

Voor de pauze werd het ‘Halleluja-
koor ‘ gezongen. Aan het eind van 
het concert zong het koor Psalm 100, 
waarbij Wilbert Berendsen een be-

roep op de aanwezigen deed om mee 
te zingen. En dat gebeurde. 

Met begeleiding van trompetten, pau-
ken en orgel, werd het een waardig 
slot van een middag ongedwongen 
luisteren naar zang en muziek.

Speciaal samengesteld

Het Projectkoor

Vorden - Speciaal voor het heropening- concert van de hervormde 
dorpskerk is er een Projectkoor opgericht.

De band komt uit de omgeving Baak-
Steenderen en bestaat uit Mark de 
Man, Theo Mulder, Jarno Stapel-
broek, Hein Mouris en Simone Coe-

nen. De muziekstijl van Boonekamp 
kenmerkt zich door het spelen van 
hoofdzakelijk lekkere blues-rock 
covers, met o.a. nummers van Thin 

Lizzy, Black Crowes, Elvis Presley en 
Herman Brood.

Als u meer wilt weten over de band 
kom dan zaterdag 29 oktober naar 
Café Uenk aan de Nieuwstad 13 te 
Vorden.

Boonekamp bij café Uenk

Vorden - Rockband Boonekamp is op 29 oktober te gast bij café Uenk 
aan de Nieuwstad in Vorden.

In het idee van gedenken staat ze niet 
meer alleen. In steeds meer plaatsen 
in ons land wordt op de avond van 
Allerzielen zo’n klein evenement 
georganiseerd. Soms worden daarbij 
plaatselijke kunstenaars ingescha-
keld om zo’n happening extra glans 
te geven. Er worden kunstwerken ge-
plaatst en lichteffecten gebruikt om 
het geheel meer allure te geven. ‘Dat 
gebeurt in Vorden bewust niet’, ver-
telt Marion. ‘Het moet vóór alles een 
ingetogen bijeenkomst worden met 
enkele passende liederen en een ge-
dicht en een paar treffende woorden 
die betrekking hebben op de viering. 
Er mag wel veel licht zijn, want de 
avond is al gevallen.’ 
Dat licht komt van vuurkorven op 
vele plekken in de paden op het 
kerkhof en van brandende fakkels, 
waardoor ook een bijzondere sfeer 

wordt verkregen. De bezoekers wor-
den ontvangen bij de ingang van het
kerkhof door het koor ‘Vocal Impul-
se’ uit Zutphen en begeleid naar een
centrale plek waar een korte bijeen-
komst wordt gehouden. Daarna kan
iedereen naar het graf gaan van een
dierbare, bijvoorbeeld om er bloe-
men te brengen of nog even in alle 
rust na te denken over het doel van
deze avond.
 
TWEE BIJEENKOMSTEN
Omdat Marion ook al meermalen een
uitvaart heeft mogen verzorgen voor
bewoners van de buurtschap Kranen-
burg, wordt daar op het intieme kerk-
hof om 18.00 uur het eerste Gedenk-
moment gehouden. Daar zal ook de
welbekende zangeres Josée van der
Staak uit Vorden een aantal passende
liederen zingen. Ankh Gussinklo uit
IJzerlo/Aalten zal een gedicht voor-
dragen. Er was voor de bijeenkomst 
op de Kranenburg in vorige jaren al
opvallend veel belangstelling. Op de
Algemene Begraafplaats in Vorden
begint het Gedenkmoment om 20.30
uur. Tijdens de korte bijeenkomst
zal het Vordense koor ‘Inspiration’ 
zorgen voor een programma van en-
kele liederen zoals het koor dat ook
al eerder heeft gedaan. De dichteres
Ankh Gussinklo zal een poëtische
bijdrage leveren. Ankh is ook bekend
als schrijfster in dialect.

Het is duidelijk dat voor het organi-
seren van deze bijeenkomsten veel
tijd en inzet nodig is. Marion Polman
heeft die aandacht er graag voor over.
En dat niet alleen omdat het veel vol-
doening geeft maar ook omdat ze het
ziet als een zinvol initiatief dat past
bij haar werk als betrokken uitvaart-
begeleidster.

Ingetogen ‘Gedenkmoment’ 
op Allerzielen
Allerzielen… een dag die voor-
heen vooral in katholieke krin-
gen als een belangrijke dag vol 
wijding werd gevierd. Een dag 
om in eerbied en dankbaarheid 
te denken aan de mensen, die ons 
zijn ontvallen. ‘Dat gedenken is 
een stuk minder geworden, zeker 
in ons land. En dat is erg jam-
mer’, vindt Marion Polman, die 
in de gemeente Bronkhorst in en-
kele jaren een goede naam heeft 
opgebouwd als verzorgster van 
uitvaarten die met veel aandacht 
en persoonlijke zorg worden uit-
gevoerd. Samen met een aantal 
vrijwilligers geeft ze, door mid-
del van een ‘Gedenkmoment’, nu 
al voor de derde keer, aandacht 
aan de gedachte achter het be-
grip Allerzielen. Dat zal dit jaar 
plaatsvinden op woensdagavond 
2 November a.s.

Ongeveer 8 weken van te voren 
beginnen de voorbereidingen. 
Alle ingrediënten die nodig zijn 
om een slaatje te maken worden 
besteld. Leden en mensen van bui-
ten de vereniging worden gebeld/
gemaild of ze weer willen meehel-
pen. Al het materiaal dat nodig is 
voor deze aktie wordt bij elkaar 
gezocht en de benodigde formu-
lieren gemaakt. 
Dan beginnen we op de vrijdag 28 
oktober met alles schoonmaken 
en klaar zetten bij de Herberg 
voor de nachtploeg. Er worden 
op de vrijdag al diverse groenten 
voorgesneden. Dan rond 01.30 
uur beginnen we aan het maken 

van het slaatjes met een ploeg van 
plm. 25 personen. Er wordt altijd 
hard gewerkt met veel plezier. Als 
dan de eerste venters zo rond 8.30 
uur komen is het grootste aantal 
slaatjes gemaakt en staan klaar in 
de koeling. De verkoop kan dan 
beginnen. 
Vele routes zijn gemaakt om heel 
Vorden met buitengebied te voor-
zien van slaatjes. Het is dan ook 
een komen en gaan van vensters 
bij de Herberg. Gezellig druk. Zo 
rond de middag hopen we dan 
ook dit jaar weer veel slaatjes te 
hebben verkocht. We kunnen dan 
terug zien op weer een geslaagde 
slaatjes aktie. 

Mocht u niet weten wat u in het 
weekend van 29 en 30 oktober 
wilt eten, wij wel, een overheerlijk 
Herberg slaatje van Sursum Corda 
Vorden. Een venter gemist? Geen 
probleem. Er staat een kraam bij 
de Herberg waar u een overheer-
lijk herbergslaatje kunt kopen. 
Eet smakelijk.

Slaatjesaktie Sursum 
Corda Vorden
Vorden - Alweer voor de 31e 
keer gaan de vensters op pad 
voor onze jaarlijkse slaatjesak-
tie van Chr. Muziekvereniging 
Sursum Corda Vorden. Een 
aktie die voor onze vereniging 
een mooie financiele bijdrage 
oplevert. Dit jaar op zaterdag 
29 oktober.

Na enkele personeelswisselingen en 
een paar jaar van rust, is ‘66AMAZON 
anno 2008 in de huidige bezetting 
weer helemaal terug om met een ver-
nieuwd repertoire vol enthousiasme 
de podia te betreden. 
Het veelzijdige repertoire bestaat uit 
Rock, Rock & Roll en stevige blues, 
ook sommige overbekende klassie-
kers worden niet overgeslagen. Num-
mers als Sleeping Bird, Call Me The 

Breeze, Umbrella, Rosalyn, Saturday 
Night en Sweet Caroline komen deze 
zondagmiddag voorbij. 

De bandleden wonen nu allemaal 
in de Achterhoek maar komen oor-
spronkelijk uit alle windrichtingen 
zoals Oude Tonge, Schagen en Gro-
ningen, Vorden en Hengelo: Maurice 
Klootwijk, Stefan Mijnders, Franck de 
Leng, Jaap Folkers en Martin Abbink. 

Laat je deze zondagmiddag verassen 
De Slof! Eetcafé De Slof biedt iedere 
laatste zondag van de maand live-
muziek. Houd de agenda in de gaten 
of meld je aan voor de nieuwsbrief! 
www.deslofvorden.nl.

Rock & Roll in De Slof met 
‘66AMAZON
Vorden - De swingende band 
‘66AMAZON komt zondag 30 ok-
tober naar De Slof in Vorden. De-
ze rockband bestaat al sinds 1994 
en heeft in de 90er jaren veel op-
getreden.



In Vorden werden vorig jaar bijna 
100 dozen met inhoud ingezameld; 
dit aantal hopen we bij de komende 
actie ook weer te halen. Bedenk wel 
dat de actie op touw wordt gezet door 
vrijwilligers. De ingezamelde produc-
ten komen met geringe kosten op de 
plaats van bestemming terecht. Het 
ingezamelde voedsel is bestemd voor 
de allerarmsten in verschillende Oost-
Europese landen. De economische 
situatie in Oost-Europa is als gevolg 
van de crisis sterk verslechterd. De 

armoede stijgt hier enorm. Met name
bejaarden en alleenstaanden hebben
het daar nog altijd erg moeilijk. Zij
kunnen nauwelijks rondkomen van
het inkomen dat zij ontvangen. Door
het uitdelen van voedselpakketten 
daar, in samenwerking met de plaat-
selijke kerken , wil de organisatie
Dorcas deze mensen de winter door-
helpen.

Voor een bijdrage in de transport-
kosten staat tijdens de actiedag een
(rode) collectebus opgesteld. De me-
dewerkers van vorig jaar Jan Strijd en
Jan Olthaar zijn bezig samen met het
personeel van C 1000 de actie voor te
bereiden. Zij zijn nog op zoek naar 
enkel vrijwilligers (vooral dames) om
die dag gedurende een paar uur de
handen uit de mouwen te steken in
de vorm van het uitdelen van voedsel-
lijstjes. Voor aanmelding en nadere 
informatie graag contact opnemen
met Jan Strijd ( tel. 551833).

In actie voor de allerarmsten!

Voedselactie Oost-Europa
Vorden - De jaarlijkse Voedsel-
actie voor Oost-Europa, al jaren-
lang georganiseerd door Dorcas 
Hulp Nederland te Andijk, wordt 
dit jaar ook weer in Vorden ge-
houden. Op vrijdag 4 november 
a.s. van 8.30 -20.30 uur vindt in 
de winkel van C 1000 (Yvonne en 
Wilbert Grotenhuys), Dorpsstraat 
18 te Vorden de voedselinzame-
ling plaats.

Als vrijwilliger de buurtbus besturen 
is niet alleen een leuke bezigheid, 
maar ook een sociaal gebeuren. ‘Je 
merkt het al gauw wanneer passa-
giers een gesprek met je willen aan-
knopen. Ze gaan dan namelijk op de 
stoel, vooraan bij de instap, zitten. 
Dan hoor je allerlei verhalen’, zo 
zegt chauffeur Wilfred v.d. Weijden. 
Ook staat de ‘hulpvaardigheid ‘ bij de 
chauffeurs hoog in het vaandel. Moet 
een passagier bijvoorbeeld bij het Gel-
re ziekenhuis in Zutphen uitstappen 
en hij/ zij is niet zo goed ter been, dan 
aarzelen de chauffeurs niet en helpen 
ze een handje. De gemiddelde leeftijd 
van de buurtbus- chauffeurs is tussen 
de 65 een 68 jaar. Sommigen jonger, 
maar ook zeventigers.
In totaal zijn er 24 chauffeurs, het 
merendeel mannen, doch ook ze-
ven vrouwen. Gon van Dijck is één 
van deze vrouwelijke chauffeurs en 
zegt: ‘Ik ben altijd al een liefhebber 
van autorijden, eerst in een ‘gewone’ 
auto, toen een auto met een hoge in-
stap en nu chauffeur op de buurtbus. 
Ik vind het echt heel leuk werk’, zo 
zegt Gon. Doordat de leeftijd waarop 
de buschauffeur zijn werk mag doen, 
sinds kort op maximaal 75 jaar is ge-
steld, heeft men in Wichmond tot 
dusver voldoende chauffeurs kunnen 
krijgen. De coördinatie is in handen 

van Derry Pellenberg. ‘Iedere chauf-
feur werkt één dagdeel per week. Is 
hij/ zij verhinderd dan wordt dat aan 
mij doorgegeven en zorg ik voor een 
vervanger.
Meldt zich iemand als ‘nieuwe‘ chauf-
feur aan, dan gaan we niet over één 
nacht ijs. Jan Rietman gaat eerst mee. 
Hij beoordeelt of hij/zij het werk leuk 
vindt, of men goed kan rijden e.d. 
Dan melden wij hem/haar bij de Arri-
va aan en volgt de medische keuring. 
En dan pas wordt de nieuwe chauf-
feur ingeroosterd’, zo zegt Derry Pel-
lenberg. Ongeveer 35 jaar geleden 
was er in Vierakker/ Wichmond voor 
het eerst sprake van een buurtbus. 
Met name hield toenmalig secretaris 
Wiersma van de gemeente Warns-
veld (beide kernen behoorden toen 
nog tot deze gemeente) zich ermee 
bezig. Daarna werd het ‘even stil ‘ en 
kwam het weer ter sprake toen de 
‘grote lijnbus’ de beide kernen niet 
meer aandeed. Te weinig passagiers, 
dus te duur !
Kort daarop werden de handen weer 
ineengeslagen en kwam er een buurt-
bus. Het eerste bestuur werd gevormd 
door: mevrouw A. Helmink- Went-
ink, mevrouw A. Bink- Noorland, me-
vrouw A.J.G. ten Dijk- De Haan en de 
heren H. Grootenhuys en G.J. Vrug-
gink. De buurtbus rijdt maandag t/m 

vrijdag van 7.30 uur tot 19.45 uur en 
op zaterdag van 13.00 tot 17.30 uur. 
(Op zondag rijdt de bus niet). Zoals 
gememoreerd de eerste bus vertrekt 
om 7.30 uur vanuit Wichmond, Vier-
akker richting Zutphen, Warnsveld 
weer terug naar Wichmond en van 
daaruit vice- versa naar Vorden. De 
dienstregelingen liggen bij het Lud-
gerusgebouw in Vierakker, bij bak-
ker Besselink in Wichmond en bij de 
Bruna in Vorden. 
De kosten voor de passagiers zijn erg 
laag. Een enkele reis kost € 1,80 (65 
plussers betalen € 1,10). De provincie 
Gelderland verleent een subsidie on-
der de voorwaarde dat er maandelijks 
minimaal 400 passagiers worden ver-
voerd. Bij buurtbus Wichmond geen 
enkel probleem, jaarlijks worden er 
tussen de 8000 en 9000 passagiers 
vervoerd. Veel scholieren maar ook 
mensen die naar het ziekenhuis in 
Zutphen moeten, passagiers die van-
uit Zutphen of Vorden met de trein 
verder willen reizen . Ook passagiers 
die in Zutphen willen winkelen of een 
bezoek aan de markt willen brengen. 
Het bestuur van buurtbus Wichmond 
bestaat momenteel uit: Jan Rietman 
voorzitter, Tineke ten Dijk secretaris, 
Paul Brummelman penningmees-
ter, Derry Pellenberg coördinator en 
Tonny Tijssen. Een paar jaar geleden 
werd ‘Buurtbus Wichmond’ in de ge-
meente Bronckhorst tot vrijwilliger 
van het jaar gekozen. Een absoluut 
hoogtepunt in het 30 jarig bestaan 
en tevens eem bewijs dat de bus niet 
meer is weg te denken !

Motivatie straalt er vanaf bij de chauffeurs

Buurtbus Wichmond jubileert

Wichmond - Wichmond. De chauffeurs die de buurtbus vanuit 
Wichmond- Warnsveld- Zutphen en Vorden bemannen, hebben alle-
maal één ding gemeen: met groot enthousiasme de taak van vrijwil-
liger uitvoeren ! Tijdens een ‘praatje ‘ t.g.v. het 30-jarig bestaan (met 
koffie en koek) bij secretaris Tineke ten Dijk, stralende gezichten.

Jan Rietman, Wilfred v.d. Weijden, Gon van Dijck, Gerrit Kl.Kranenbarg, Tineke ten Dijk, Derry Pellenberg

De aanwezigen werden op hun wen-
ken bediend door Lidwien Heersink 
van Da Vinci For Hair die - geheel 
in de stijl van de moderne media - 
in een vlot tempo de verschillende 
mogelijkheden van een deskundige 
en enthousiaste toelichting voorzag. 
Haar motto is: “Social Media moet je 
vooral doen”!. Aan de hand van een 
aantal praktijkvoorbeelden legde 
Lidwien uit dat het - zakelijk gezien 
- heel handig is als je bijvoorbeeld ac-
ties wilt promoten. De actie is razend-
snel bij veel “volgers” bekend en dit 
kan zich heel snel uitbreiden. Aan de 
hand van cijfers werd aangetoond dat 
het rendement zeker de moeite van 
het proberen waard is. 
De aanwezigen lieten zich niet zo-
maar overtuigen van het nut en de 
noodzaak van de Social Media. Zaken 
als privacy, verslaving, het rondstu-

ren van nutteloze berichten en de
tijd die je er mee kwijt bent kwamen
uitvoerig aan de orde. Vooral de on-
dernemers, die niet van jongs af aan
met de computer waren opgegroeid,
opperden nogal wat bezwaren. Het
werd niet helemaal duidelijk of dit
“koudwatervrees” was of dat deze
bezwaren terecht waren. Hiervoor is
er nog teveel beweging op dit front,
Een belangrijk winstpunt van de bij-
eenkomst was dat de voors en tegens
van de verschillende mogelijkheden
nu een stuk duidelijker waren. Voor
een groot aantal deelnemers was de
stap nu nog te groot. Lidwien bood
aan om hier nog een keer een extra
bijeenkomst aan te weiden, buiten
het Ondernemerscafé om . Na de in-
leiding en de discussie gingen de aan-
wezigen aan tafel. Ook deze keer had
de keuken van Brasserie Lettink zijn
uiterste best gedaan. De diverse nieu-
we gerechten van de splinternieuwe
herfstkaart lieten de aanwezigen zich
goed smaken.
De volgende bijeenkomst van het
Vordens Ondernemerscafé is op don-
derdag 17 november. Advocate Odilia
Sandberg verzorgt een inleiding over
het wel en wee van haar Vordense
Advocatenpraktijk.

Aanwezigen Vordens 
ondernemerscafe verdeeld 
over Social Media
Vorden - Afgelopen donderdag 
was er weer een maandelijkse 
bijeenkomst van het Vordens On-
dernemerscafé bij Brasserie Let-
tink. Bijna 40 deelnemers wilden 
wel eens iets meer weten over 
zaken als Hyves, Facebook, Linke-
din en andere moderne vormen 
van moderne communicatie.

Na een lange geconcentreerde war-
ming-up startte Dash met veel zelf-
vertrouwen en vechtlust aan de eer-
ste set. Een positief punt na de vorige 
wedstrijd was dat ook de servicedruk 
weer terug was. DeVolCo kwam niet 
in haar spel en deze set ging dan ook 
redelijk gemakkelijk naar de Vorde-
naren: 25-14.
Omdat de eerste set zo overtuigend 
binnen gehaald werd, werd de twee-
de set met dezelfde opstelling begon-
nen. In het begin kon DeVolCo nog 
aardig meekomen, maar bij de 10 
punten, onder leiding van Lian Leunk 
met haar tactisch inzicht, werd weer 
het gat geslagen in het voordeel van 
Dash. Deze voorsprong werd ook niet 
meer weggegeven: 25-15.
De derde set was een kopie van de 
tweede set. In het begin liep het ge-

lijk op, maar dit keer was het Kelly
Harbers die de leiding nam met een
geweldige service serie. Het enthou-
siasme straalde er in deze set vanaf 
en het leek alsof alles goed ging. Deze
set werd binnen gehaald met 25-12. 
Nu was de winst voor Dash al een feit
maar dit was niet genoeg. Ze wilden
hier geen enkel punt weggeven en
moesten de vierde set dus ook win-
nen. Met de verscheidene wissels die
er kwamen was het logisch dat de
dames eerst weer aan elkaar moesten
wennen, maar gelukkig was dit snel
gebeurd en zo werd deze set ook ge-
wonnen: 25-19.
Met deze uitslag werd DeVolCo weer
met 0 punten terug gestuurd naar 
Deventer en dit was ook een terechte
uitslag. Volgende week speelt Dash
dames 1 de volgende ronde in de na-
tionale bekercompetitie. Deze ronde
wordt gespeeld in het Landstede 
sportcentrum in Zwolle. Hier zullen
drie wedstrijden worden gespeeld.
De eerste is om 14.00 tegen Tornado
Geesteren, de tweede wedstrijd is om
15.30 tegen Landstede en de derde
wedstrijd is om 17.00 tegen Olhaco.
Hier wordt uw steun ook zeer op prijs
gesteld.

Gesponsord door Visser Mode, sub-
sponsoren ‘Bistro de Rotonde’, ‘Inter-
sport Harbach’ en ‘Strada Sports’.

Dash verdubbelt punten-
aantal
Na een vrij weekend waren de da-
mes van Dash compleet uitgerust 
en konden zij fris aan de wedstrijd 
beginnen. In de afgelopen week 
was er ook een oefenwedstrijd te-
gen Boemerang gespeeld en met 
3-1 gewonnen. De tegenstander, 
DeVolCo ’88 uit Deventer, kent 
een matige start van de competi-
tie. Zij wisten de eerste twee wed-
strijden geen punten te pakken, 
maar afgelopen week hebben zij 
wel twee punten gepakt.

Vele bezoekers hebben inmiddels de 
stukken gevonden die (nog) in hun 
servies ontbraken, en dan met name 
van díe serviezen die niet meer in 
productie zijn. Daarnaast biedt de 
mooie collectie aan verzilverd bestek-
goed, glas en ander tafelgoed en de 
grote keus aan puzzels van Wasgij en 
Jan van Haasteren de kans om alvast 
leuke cadeaus voor Sinterklaas en 
Kerst aan te schaffen.

De schuurverkoop wordt gehouden 
aan de Whemerweg 20 in Almen en 
is iedere zaterdag tot 17 december 
van 11-16 uur. Meer info: www.ser-
vieskast.nl

Schuurverkoop 
voorziet in 
behoefte!
Almen - De zaterdagse schuur-
verkoop van Servieskast Almen 
blijkt voor veel serviesbezitters 
van Wedgwood- en Villeroy & 
Bochserviezen een schot in de 
roos.



De hervormde dorpskerk zal in de 
toekomst ook gebruikt worden voor 
culturele doeleinden. Dat de kerk 
zich daar qua akoestiek uitstekend 
voor leent werd zondagmiddag over-
duidelijk bewezen. Het feestelijk 
openingsconcert was een genot om 
naar te luisteren en bracht de han-
den van het publiek herhaaldelijk 
op elkaar. Het publiek was voor dit 
concert massaal uitgelopen. Van alle 
kanten werden er stoelen bijgesleept. 
Het was werkelijk mudjevol. De kerk-
bestuurders zouden zich de handen 
dichtknijpen wanneer toekomstige 
evenementen wederom een vol ‘ huis 
‘(lees kerk) zou opleveren. 
Het concert begon met een optreden 
van het harmonieorkest van Sursum 
Corda (vanuit drie plekken in de 
kerk) onder leiding van Jacob Jansen. 
Gespeeld werd Locus Iste van Anton 
Bruckner. Volgens ladyspeaker Sa-
bine Blaak een toepasselijk nummer. 
‘De tekst die aan deze compositie ten 
grondslag ligt luidt namelijk: ‘Deze 
plaats is door God gemaakt, door God 
is hij gemaakt tot een onschatbaar 
Heiligdom, hij is onberispelijk’, zo leg-
de Sabine uit. Voorts speelde Sursum 
Corda bij de aanvang van het concert 
Magnificat van Heinrich Schülz en 
St. Florian Choral van Thomas Doss. 
Het voor dit openingsconcert samen-
gestelde projectkoor o.l.v. Wilbert Be-
rendsen zong vervolgens het bekende 

Hallelujakoor uit de Messiah van Ge-
orge Friedrich Händel, waarbij het 
koor werd ondersteund door orgel, 
trompetten en pauken.

Het publiek werd vervolgens getrak-
teerd op een keur van zang en mu-
ziek, teveel om op te noemen. Zo 
speelde Sursum Corda het lied Prima 
Luce (Het eerste licht). De plaatsnaam 
van de Amerikaanse stad Aurora (één 
van de eerste steden in de States met 
straatverlichting) vormde de inspira-
tie tot het schrijven van dit werk. Au-
rora betekent namelijk ‘Dageraad’). 
Mirjam Berendsen speelde de Fanta-
sie in G op het beroemde Lohman- or-
gel in de kerk, (voor het eerst sinds 
maanden is het orgel hoog in de kerk 
solistisch te horen’), zo vertelde Sa-
bine Blaak. Wilbert Berendsen nam 
op vleugel in een werkelijk muisstille 
kerk, Arabesk Opus 18 van Robert 
Schuman voor zijn rekening nam. 
(Overigens heeft de kerkenraad deze 
vleugel onlangs aangekocht van het 
Vordense bedrijf Het Klavier van Jack 
van Dodewaard). Jack die tijdens het 
concert in de kerk aanwezig was, toon-
de zich verrukt over het spel van Wil-
bert. ‘ Weet je wat zo mooi is, vooral 
in een volle kerk komt de klank van 
de vleugel nog meer tot zijn recht’, zo 
sprak ‘kenner ‘ Jack van Dodewaard. 
Het programma voor de pauze werd 
afgesloten met een gezamenlijk op-

treden van Wilbert Berendsen (orgel) 
en Geert Jan Dijkerman (marimb). 
Het Vordens Koperensemble was tij-
dens dit concert ook van de partij. Zo 
werd o.a. Jupiter Hymn van Gustav 
Holst gespeeld in een arrangement 
van Geert Jan Dijkerman. 
Een prachtig lied The Rose, wereldbe-
roemd gemaakt door Bette Middler en 
zondagmiddag vertolkt door Joanne 
Lam waarbij zij werd begeleid door 
het Vordens Koperensemble en Wil-
bert Berendsen op vleugel. De afgelo-
pen jaren heeft het duo Henny Blaak 
en Kees van Dusseldorp (saxofoon en 
vleugel) in Vorden diverse keren een 
optreden verzorgd en zijn zij graag 
geziene muzikanten. Ook tijdens dit 
jubileumconcert zouden zij samen 
optreden. Vanwege gezondheidsrede-
nen kon Kees van Dusseldorp dit keer 
niet van de partij zijn en werd hij in 
o.m. het nummer Make You Feel My 
Love (Bob Dylan) vervangen door Wil-
bert Berendsen. 

Een prachtig gespeeld nummer met 
een fantastische Henny Blaak op 
saxofoon en geweldig pianospel van 
Wilbert Berendsen. Overigens was 
Kees wel in de kerk om naar het con-
cert te luisteren . Hij vond het prach-
tig, zo vertelde hij na afloop. Geert 
Jan Dijkerman liet met het nummer 
Katamiya horen, wat hij op marimba 
allemaal in zijn mars heeft. Het Sur-
sum Corda Klarinetkwartet mocht 
deze zondag natuurlijk ook niet 
ontbreken. Het kwartet, bestaande 
uit Joanne Lam, Rina Nijland, Johan 
Boerstoel en Henny Blaak speelde 
o.m. het bekende nummer You raise 
me up van Graham & Lovland, in een 
arrangement van Henny Blaak. In dit 
nummer , werd het kwartet uitge-
breid met Erik ter Beest (tenorsaxofo-
nist) en Wilbert Berendsen (vleugel) .

Vernieuwde dorpskerk heropende deuren

Concert geeft extra feestelijke tintje

Vorden - Er is veel over geschreven. Nog belangrijker, er is het afgelo-
pen jaar ontzettend hard gewerkt om de hervormde dorpskerk in Vor-
den een facelift te geven. Een (bijna) miljoenenproject! De commissie 
geldwerving is er onder leiding en groot enthousiasme van voorzitter 
Gerrit Vlogman in geslaagd om door middel van tal van acties ruim 
128.000 euro bijeen te brengen. In deze tijd van bezuinigingen een hu-
zarenstukje van jewelste! Doordat een subsidieaanvraag bij de BRIM 
(Besluit Rijkssubsidie Instandhouding Monumenten) van 212.000 euro 
niet werd gehonoreerd is het werk aan de kerkramen uitgesteld. Vol-
gend jaar gaat hiervoor opnieuw een aanvraag de deur uit.

Sursum Corda opent concert

Bezoekers op de nieuwe stoelen in de kerk luisteren aandachtig

Ook de vijfde wedstrijd van dit sei-
zoen leverde een overwinning op 
voor Flash. In Lichtenvoorde speelden 
de heren Chjehrando Gasper en Niels 
Lijftogt weer als vanouds. Zij wonnen 
beiden hun enkelspel. Geeske Menk-
veld en Ilse van Dijk speelden de da-
mespartijen. Zij kwamen er in het 
enkelspel niet aan te pas en verloren 
beiden. Vaak geven de enkelspelen 
het beeld voor het verdere verloop 

van een wedstrijd. De Vordense he-
ren wonnen het herendubbel en de
dames verloren het damesdubbel. De
mixedpartijen zouden nu de door-
slag geven. Daarin blijkt Flash toch 
altijd goed. Zowel Niels en Geeske 
als Chjehrando en Ilse wonnen hun 
mixedspel. Het zijn allemaal nipte 
overwinningen maar ze tellen. Het is
ook spannend in deze derde klasse.
De eerste vier ploegen staan op korte
afstand van elkaar.
LBC 2 - Flash Vorden 1: 3-5

ANDERE UITSLAGEN:
Steenderen 5 - Flash 3: 2-6
Flash recr. 1 - Pluumke recr. 2: 6-2

Badminton Flash Vorden
Vorden- Door de herfstvakantie 
werden er afgelopen week alleen 
een aantal verplaatste wedstrij-
den ingehaald. Ook het eerste 
team kwam afgelopen vrijdag-
avond in aktie.

Concordia komt uit in de 4e divisie 
Harmonie en is ingeloot om 11.45 
uur. Deelname aan een concours is 
een bijzondere gebeurtenis en gaat 
gepaard met een flinke voorberei-
dingstijd. Al vanaf de start na de 
vakantieperiode is het orkest onder 
leiding van Berjan Morsink druk aan 

het repeteren om zo goed mogelijk 
voor de dag te komen. Een onderdeel
van het repetitieprogramma is een
try out concert. Dit concert wordt
door Concordia georganiseerd op za-
terdag 5 november ( aanvang 20.00
uur ) in het Dorpscentrum. Publiek
is van harte welkom om de vorderin-
gen te komen beluisteren. Naast Con-
cordia, zal ook het harmonieorkest
van de christelijke muziekvereniging
Irene uit Enter haar opwachting ma-
ken. Door de medewerking van beide
orkesten belooft het een afwisselend
programma te worden. De toegang is
gratis.

Concordia
Vorden - Het harmonieorkest van 
de Vordense muziekvereniging 
Concordia neemt op zondag 20 
november a.s. deel aan het mu-
ziekconcours van de KNFM. Dit 
concours vindt plaats in het mu-
ziekcentrum te Enschede.

45 Kinderen en hun begeleiders de-
den in verschillende groepen mee 
met de verschillende workshops. O.a. 

Muziek, dansen, Afrikaanse hapjes 
maken en Afrikaanse maskers knut-
selen. Het geheel werd verzorgd o.l.v.
de Klankenkaravaan.
Het was een geslaagde middag en
aan het eind was er een voorstelling
van de verschillende workshops en 
werden de zelfgemaakte hapjes uit-
gedeeld.

Handikids workshopmiddag
Vorden - Zaterdagmiddag 15 ok-
tober was er een workshopmid-
dag van de Handikids in Dorps-
centrum “Ons Huis” met als The-
ma: Afrika.

KLEIN DUIMPJE
Voor de jongste kinderen had de Ra-
bobank dit jaar gekozen voor Klein 
Duimpje De Musical met glansrollen 
voor Geert Hoes en Sita Vermeulen. 

Tijdens de twee voorstellingen zon-
gen en klapten de kinderen uitbundig 
mee met de liedjes van Klein Duimpje 
en de reus. De spanning was van tijd 

tot tijd van de kindergezichtjes af te
lezen.

FILMS
Ook werd deze week de familiefilm
Bennie Stout vertoond. De oudere
jeugd kon naar de film Razend, een
verfilming van de bestseller van Car-
ry Slee. Met zo’n 1.250 kinderen en 
tieners werden deze voorstellingen
goed bezocht.

SPAARWEEK
De voorstellingen vonden plaats in
het kader van de spaarweekactivitei-
ten die Rabobank Graafschap-Noord 
ieder jaar in de herfstvakantie orga-
niseert. Alle jeugdige klanten van de
bank ontvingen in de voorafgaande
weken een persoonlijke uitnodiging
per e-mail voor een van de activitei-
ten.

Geslaagde spaarweekactiviteiten 
voor jeugd Rabobank
Zo’n 2.000 kinderen en jonge-
ren hebben in de herfstvakantie 
op uitnodiging van Rabobank 
Graafschap-Noord genoten van 
de voorstelling Klein Duimpje 
De Musical en de films Bennie 
Stout en Razend. De voorstellin-
gen werden gegeven in Theater 
en Congrescentrum Hanzehof en 
de bioscoop Cinemajestic in Zut-
phen.

Moeder en dochter Ooyman uit 
’t Ruurlose Broek hebben voor 
de beurs een aantal nieuwe hob-
byisten naar Ruurlo gehaald 
zoals eigen gemaakte wijn en 
jams,houtbranden, marsepein, 
mozaïek en pergamano. Verder 
zijn er hobbyisten die zeepkettin-
gen, eigen gemaakte tassen, de-

coratie potten, sieraden, handge-
vouwen handdoeken en theedoe-
ken laten zien. Een leuk cadeau 
geschenk zijn de warmte zakken 
van de Ruurlose Rita Roekevisch. 

In de komende wintermaanden 
hoeft men zich dus niet te ver-
velen. Want op het gebied van 
hobbymateriaal is er van alles te 
vinden en te koop op de beurs. 
De beurs is geopend van 10.00 
tot 17.00 uur en ook toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. 

Kinderen tot 12 jaar hebben gra-
tis toegang. Voor meer informatie 
tel. (0573) 491261 of de website 
www.hobbybeurs.organiseert.nl.

Creatief- en hobbybeurs 
bij De Luifel
Ruurlo - Johanna en Angeline 
Ooyman organiseren zondag 
30 oktober weer de jaarlijkse 
creatief- en hobbybeurs in de 
zalen van Grandcafé – party-
centrum - restaurant De Luifel 
in Ruurlo. Zowel de grote zaal 
als zaal De Rank staan vol met 
tientallen hobbyisten.
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Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

Zondag 6 november overdekte
Achterhoekse Streekmarkt “De Kruisbrink”
Stoofperen St. Remy of Giezer Wilderman 3 kilo 1.50

Zoete Mandarijnen 20 voor 1.99
Hollandse bloemkool per stuk 0.89

Handappelen o.a. Elstar of Cox 3 kilo 1.99
Harde uien 2 kilo 0.79

Grote Bildstar 10 kilo 1.99 op = op
Volop Boerenkool zo van ’t land

Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!

Gezocht: standhouders 
voor Kerstmarkt 

Coen Evers op 27-11-2011. 
Vorig jaar 2500-3000 

bezoekers! 
www.coenevers.nl

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Open dag
t.g.v. 135-jarig bestaan

Binnenkijken in een wereldfabriek

5 november 10.00-15.00 uur

Koninklijke Hulshof
Aaltenseweg 4

7131 ND Lichtenvoorde

(Parkeren bij Lesli, Edisonstraat 20)

OPEN DAGEN:
IEDERE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND

11.00 - 17.00 UUR 

Zat. 29 oktober
in het café

ROCKNIGHT met 
Taliband

*
MOONYARD 

vanaf 21.00 uur

Discotheek ook geopend

Uw adres voor:

 IJzerwaren (ook alles per stuk)

 Gereedschappen
 Hout en plaatmaterialen
 Sterk in technisch materiaal
 Persoonlijke bediening
 Wij denken nog met u mee 
en geven graag advies

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

Eef Jansen orthomoleculair therapeut MBOG 
te Zelhem organiseert 4 November wederom 
een kennis avond in het Witte Paard, 
Ruurloseweg te Zelhem.

Onderwerp zal zijn 
Voeding en het immuunsysteem, zie redactionele 
bijlage elders in dit blad.

Aanmelden voor 2 November a.s. 
via info@eefjansen.nl of per tel. 0314-622630
Kosten bedragen  10,-- incl. koffie/thee, cake,  
hapje en drankje.

Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang van de 
avond om 19.30 uur, einde 23.00 uur.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

Controle blusmiddelen
Op de volgende datum kunt u bij ons weer uw blusmiddelen laten controleren: 

Dinsdag 8 november 2011  tussen 12.00 en 16.00 uur       

Locatie:  
Oefencentrum “De Maalderij”, Zutphen-Emmerikseweg 103, 7223 DB Baak  

Let op: De controleurs zijn bij ons op locatie aanwezig van 12.00 tot 16.00 uur en kunnen ter plekke uw 
blusser(s) controleren. Vriendelijk verzoeken wij u vooraf aan te melden via verkoop@achterkamp.nl   

De standaardcontrole kost € 12,50 excl. BTW per blusser, uitgezonderd groot onderhoud (5 en 10 jaar). 
U kunt uitsluitend betalen per pin. De controle wordt uitgevoerd in samenwerking met een door REOB erkend 
bedrijf. Voor informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0575-452990. 

AGENDA november 2011
Woensdag 2 november en donderdag 17 november

Wildbuffet
Heerlijk genieten van een klassiek wildbuffet met 

allerlei wildsoorten incl. karafje wildwijn.

Aanvang 18.00 uur, per couvert € 39.95

Donderdag 10 en 24 november

Onbeperkt spare ribs of gamba’s eten
Gewoon ouderwets lekker; pittig of met knoflook! De 

koks bakken ze “live” voor u! Geserveerd met heerlijke 

frieten, rauwkostsalade, mayonaise en cocktailsaus.

Aanvang: vanaf 17.00 uur tot 20.30 uur.

Prijs Spareribs € 16.95 of gamba’s € 19.95

Vrijdag 2 december 

Stamppotten buffet
met oud Hollands dessert 

(begane grond), a-la-carte op de 1e verdieping

4 soorten stamppot uit eigen keuken met verse worst, 

rookworst, spareribs, speklap en hachee,

zuurgarnituur en jus.

Aanvang vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur.

Prijs per couvert incl. dessert € 17.50

&
The Piano House & The Guitar 

vanaf 21.30 uur

Mogelijkheid om VIP polsband voor een High beer, 

wine of happy mix aan te schaffen! (zie website voor 

alle informatie van deze Vip polsband)

Heeft u zin om te komen? Reserveer tijdig!

Tot ziens!

Grand bistro de Rotonde team

BanenContact

www.webpaper.nl

Het actuele vacature-
aanbod bij u in de regio. 
Wekelijks in Weekblad 

 anlE dalbkeeW  ,tcatnoC 
.sdiG esolneorG  ed ne



Wij hechten aan kwaliteit. Onze kwaliteitseisen ziet u niet alleen terug in het resultaat, maar ook in de wijze 

waarop wij onze producten voor u realiseren. We zien er op toe dat ons werk gegarandeerd goed is. U krijgt 

de kwaliteit die voor ons vanzelfsprekend is, voor een vanzelfsprekend goede prijs. Natuurlijk maken we 

daarin verantwoorde & groene keuzes. Want ook met het milieu zijn we duurzaam verbonden. U bent van 

harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

concept & ontwerp internetdiensten krantenuitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

milieubewust

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, (0575) 55 10 10, www.weevers.nl  



Alle aanbiedingen
gelden alleen in week 43 
van 24 t/m 29 oktober 

2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

WEEKAANBIEDINGEN

OPENINGSTIJDEN

Donderdag 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
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ER IS EEN STIHL
VOOR ELKE JOB

DE VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

VOOR IEDER
WAT WILDS

MSE 140 C-Q

ACTIEPRIJS

€ 169
€ 189

BGE 71

ACTIEPRIJS

€ 99
€ 111

BR 200
NIEUW

€ 479

BR 380

ACTIEPRIJS

€ 499
€ 589

HS 45
ACTIEPRIJS

€ 379
€ 419

MS 170-D

ACTIEPRIJS

€ 199
€ 239

SH 86-D

ACTIEPRIJS

€ 369
€ 405

SHE 71

ACTIEPRIJS

€ 129
€ 149

MS 211

ACTIEPRIJS

€ 329
€ 384

Donderdagavond 

koopavond tot 20.00 uur

REKENVOORBEELD      
  Totaal  Looptijd in   Vaste debet  Jaarlijks kosten  Totale te betalen  Maand-
  Kredietbedrag  maanden  rentevoet  -precentage bedrag termijn
 0% Actiefi nanciering  5.000,- 24 0% 0% 5.000,- 208,-
    7.500,- 24 0% 0% 7.500,- 313,-
 9,9% Standaardtarief 5.000,- 24 9,90% 9,90% 5.509,- 230,-
    7.500,- 24 9,90% 9,90%  8.263,-  344,-

Afl opend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Renault Twingo, Wind, Clio (Estate), Modus en Kangoo Family orders van particulieren tussen 04/10/2011 
en 03/01/2012. Jaarlijks kostenpercenrage 0% tot 24 maanden, maximaal te fi nancieren bedrag  5.000 voor de Twingo,  7.500 voor de overige modellen. Renault Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van reden te beeïndigen. Jaarlijks kostenpercentage op jaarbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing 
en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan afwijken van standaarduitvoering. Prijs is inclusief lopende acties. Vraag naar de voorwaarden.

Doetinchem Nijverheidsweg 21 Tel. 0314 – 32 72 02        
Hengelo GLD Kruisbergseweg 8 Tel. 0575 – 46 22 44
Neede Haaksbergseweg 102 Tel. 0545 – 28 00 00
Zevenaar Kelvinstraat 2 Tel. 0316 – 52 35 23

Min./max. verbruik: 3,6-5,8 l/100 km. Resp. 27,8-17,2 km/l. CO2: 94-135 g/km.

Actie geldig t/m 19 november 2011

Geen wegenbelasting

 BPM-vrij

  A-label

De Clio rijdt 1 op 27,8

t/m 2013



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder André Baars

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 43, 25 oktober 2011

De gemeente en de stichting Zonne-
water zijn al enige tijd in gesprek 
over samenvoeging van het Hessen-
bad, de Hessenhal en zorgbad Zon-
newater. In juni stemde de raad in 
principe in met de overdracht van de 
exploitatie en het beheer van het 
Hessenbad en de Hessenhal aan de 
stichting Zonnewater, mits voldaan 
werd aan een aantal voorwaarden.

Zo wilde de raad meer informatie 
over de consequenties en afhande-
ling van de overdracht, in de vorm 

-

In gesprek blijven

Hessenhal en de stichting Zonnewa-
-

sus te bereiken over het beheer van 
-

weest tussen de stichting en verte-

genwoordigers van de vier basis-
scholen, de volleybalvereniging, de 
voetbalvereniging, de gymnastiek-

-

in de toekomst samen te werken. Uit 
de gesprekken kwam naar voren dat 

-

-
-

sensus over het beheer en gebruik 
-

in de toekomst nauw met elkaar in 

-
vember neemt de gemeenteraad een 
definitief besluit over de overdracht.

Consensus bereikt tussen stichting Zonnewater en 
gebruikers Hessenhal

nieuwe gemeentehuis aan de Elde-
-

sche opgravingen op het terrein

vonden plaats in de periode 25 sep-

onder meer sporen aangetroffen van 

-
vember a.s. organiseert de oudheid-
kundige vereniging Hengelo om

Spalstraat 40 in Hengelo een speciale 

vertelt dan alles over wat het onder-

-
den van de vereniging als niet-leden. 

Koffie en thee staat klaar.
-

bent van harte welkom.

Meer weten over oudheidkundige opgravingen 
op terrein waar nu nieuwe gemeentehuis staat?
Kom 10 november naar de lezing

Het komt regelmatig voor dat 
-

niet gebruiken achter grafstenen 

heel graag in voor het goed onder-
houden van de begraafplaatsen, 
maar hebben uw medewerking 

Onderhoud
begraafplaatsen

van Hackfort, ook wel het Groene Ka-
naal genoemd, moeten verbeterd 

water uit de bovenloop van de Baakse 

-
loop. Het Groene Kanaal is ontwor-

te kunnen voeren tot een waterstand 

waterbergingsgebieden) ten noord-

van Hackfort) en de Bakerwaard (ten 

de geldende berekeningen komt dat 

-
treme wateroverlast in Zutphen en 
omgeving beperkt.

optredende maximale waterstand 
van 9,25 meter geen problemen op

hoge waterstand probleemloos aan. 

stabiliteit van de kades van het Groe-

ne Kanaal. Er is op dat moment direct 

opdracht gegeven opnieuw de stabi-

Meerdere mogelijkheden
-

des nog maximaal 8,95 meter kun-

-
ten worden fors toe, tot meer dan 

waarop moet echter afgestemd wor-
-

derland. Uit een voorverkenning door 

-

variëren van een minimumvariant 

verbeterslag, met het aanleggen van 
onderhoudsbermen, waardoor te-

wordt en minder schaderisico met 
-

meer voor het eerstvolgende hoog-

verbeterd, worden daarom extra 
noodmaatregelen voorbereid voor 
extreme situaties. Het gaat dan om 

-

retentiegebieden in de Bakerwaard 

Waterschap wil kades Groene Kanaal versterken



De verblijfsaccommodaties in de 
Achterhoek merken het binnenkort: 
ROMA marktonderzoek & advies uit 
Hengelo voert in opdracht van de Re-
gio Achterhoek een onderzoek uit on-
der verblijfsaccommodaties in het 
gebied. Onderzocht wordt wat het ef-
fect is van de campagne ‘Ik geef je de 
Achterhoek’. Het doel van de cam-
pagne is de Achterhoek goed op de 
kaart zetten als populaire vakantie-
bestemming in Nederland. De recre-
atiesector is een belangrijke pijler 
voor de regionale economie. Door 
brede aandacht voor de Achterhoek 
als vakantiebestemming te krijgen, 
wordt gestreefd meer bezoekers 

naar de Achterhoek te halen en ho-
gere bestedingen te generen in de 
regio. ROMA evalueert het effect van 
de campagne. Dit gebeurt via een en-
quête onder de ondernemers in de 
recreatieve sector in de Achterhoek, 
waarbij het bureau achterhaalt in 
hoeverre de ondernemers gemerkt 
hebben dat de campagne van toege-
voegde waarde is geweest. 

De komende weken benadert ROMA 
alle accommodaties in de Achter-
hoek telefonisch met de vraag om 
deel te nemen aan het onderzoek. De 
accommodaties die aangeven mee te 
willen werken, krijgen binnen een 

week een korte vragenlijst toege-
stuurd. ROMA is een onafhankelijk 
bureau dat alle gegevens strikt ver-
trouwelijk verwerkt, anonimiteit is 
gewaarborgd. 

Mocht u binnen twee weken nog niet 
telefonische benaderd zijn voor het 
onderzoek, maar u exploiteert of be-
heert wel een verblijfsaccommodatie 
(camping, hotel, B&B, vakantiehuisje 
of groepsaccommodatie) in de Ach-
terhoek dan kunt u contact opnemen 
met de heer R. Koster van ROMA via 
tel. (0575) 84 37 38 of e-mail:
info@roma-marktonderzoek.nl.

Effectmeting campagne ‘Ik geef je de 
Achterhoek’ van start

Op zaterdag 5 november a.s. is het 
weer landelijke Natuurwerkdag. Op 
meer dan 350 locaties in Nederland 
kan iedereen helpen bij het onder-
houd van natuur en landschap. Vorig 
jaar hebben ruim 12.000 deelnemers 
de handen uit de mouwen gestoken. 

Ook dit jaar vinden uiteenlopende ac-
tiviteiten plaats die al vroeg in de och-
tend beginnen. Afhankelijk van de lo-
catie verschillen de activiteiten van 
poelen schoonmaken tot bomen knot-
ten, fruitbomen snoeien en grienden 
afzetten. Op www.natuurwerkdag.nl 
staan alle locaties en werkzaamhe-
den beschreven. Ook in onze ge-
meente zijn Natuurwerkdaglocaties. 
We gaan aan de slag op het Boele-
keerlspad in Zelhem/Halle en in de 
De Luur in Steenderen.

Jong en oud zijn van harte welkom 
om te helpen ‘hun Bronckhorster 
landschap’ mooier te maken. 

een halve dag wilt meewerken

Meedoen:
De werkdag begint om 09.00 uur en 

-
pen? We verwelkomen u heel graag! 

de Stadsedijk in Halle ter hoogte van 
huisnummer 4 (Besseldersbos). In 
Steenderen is de verzamelplek het 

kruispunt van de Doesburgseweg en 
Olburgseweg. We raden de deelne-
mers aan stevige schoenen en werk-
kleding aan te trekken. En afhankelijk 
van het weer: laarzen en regenkle-
ding. 

Aanmelden
Voor meer informatie, een overzicht 
van alle activiteiten in de buurt en 
aanmelden kunt u terecht op www.
natuurwerkdag.nl of mailen naar
info@bronckhorst.nl. Per locatie is er 
een beperkte deelname mogelijk, dus 
geef u snel op! Ook jongeren die nog 
een plek zoeken voor hun maat-
schappelijke stage zijn welkom!

De Natuurwerkdag wordt georgani-
seerd door Landschapsbeheer
Nederland in samenwerking met
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer 
en Scouting Nederland en wordt on-
dersteund door IVN vereniging voor 
natuur- en milieueducatie, Neder-
landse Jeugdbond voor Natuurstudie 
(NJN), ANWB en KNNV vereniging 
voor veldbiologie. De Natuurwerkdag 
wordt mede gefinancierd door de
Nationale Postcode Loterij.

Natuurwerkdag in Zelhem/Halle en Steenderen

Helpt u op 5 november mee de handen 
uit de mouwen te steken voor de natuur?

Ondernemen is in deze tijd niet niks. 
Toch zijn er nog veel mensen die een 
bedrijf willen starten en bestaande 
ondernemers met uitbreidingsplan-
nen. Bij sommige (startende) onder-
nemers loopt het niet allemaal even 
goed. Zij hebben een steuntje in de 
rug nodig. ROZ (Regionale Organisa-
tie Zelfstandigen) voert voor de 
meeste gemeenten in de Achterhoek 
en Twente financiële regelingen voor 
ondernemers uit. ROZ biedt onderne-
mers ook advies, begeleiding, coa-
ching en scholing door middel van 
cursussen en workshops. 

Financiële regelingen
ROZ beschikt over verschillende fi-
nanciële mogelijkheden waar (star-
tende) ondernemers in de Achter-
hoek en Twente een beroep op kun-
nen doen. Ondernemers die tijdelijk 
te weinig inkomsten uit het bedrijf 
halen om in hun eigen levensonder-
houd te voorzien, kunnen een beroep 
doen op het Bbz (Bijstandsbesluit 
Zelfstandigen). Dit geldt ook voor be-
drijven die moeten investeren om le-
vensvatbaar te blijven en de financie-
ring niet bancair voor elkaar kunnen 
krijgen. Vanzelfsprekend moet wel 
aan de geldende voorwaarden wor-
den voldaan. Naast kredietverlening 
biedt het Bbz ook de mogelijkheid 
voor een tijdelijke inkomensaanvul-

ling. Van groot belang hierbij is de 
oorzaken van de tijdelijke achteruit-
gang of de investeringsbehoefte te 
herkennen. Vandaar dat kredietverle-
ning altijd gepaard gaat met een ge-
degen advies over de verdere be-
drijfsvoering. Bij het bedrijf kan een 
ondernemerscoach via ROZ ingezet 
worden. De dienstverlening aan on-
dernemers die tijdelijk financiële on-
dersteuning nodig hebben is koste-
loos.

ROZ werkt samen met Qredits. Qre-
dits is een organisatie die zich richt 
op de verstrekking van microkredie-
ten aan ondernemers. ROZ is hét mi-
crofinancieringspunt (MF-punt) voor 
Twente en de Achterhoek en het 
voorportaal van Qredits. Hierdoor kan
ROZ (startende) ondernemers een ex-
tra financieel arrangement bieden in 
de vorm van een krediet via Qredits. 
Mocht ROZ zelf geen bedrijfskrediet 
kunnen verstrekken, dan hebben zij 
goede contacten met banken om 
hierin voor u te bemiddelen. 

ROZ in Bronckhorst
De gemeente en ROZ werken samen 
om ondernemend Bronckhorst te sti-
muleren. Bent u een Bronckhorster 
ondernemer en heeft u (financiële) 
moeilijkheden of wilt u een bedrijf 
starten en heeft u hierbij hulp nodig? 
Neem dan contact op met het secre-
tariaat van ROZ, tel. (074) 245 89 77. 
U kunt via het secretariaat ook een 
afspraak maken met een onderne-
mersadviseur, die maandelijks 
spreekuur houdt in het gemeentehuis 
van Bronckhorst. De volgende 
spreekuren staan in 2011 nog op sta-
pel: 1 november en 6 december van 
13.30 tot 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.rozachterhoek.nl.

Steun in de rug voor Bronckhorster 
ondernemers

Voor 300 eigenaren van woningen 
heeft de gemeente subsidie beschik-
baar voor isolatiemaatregelen aan 
hun woning. Voor het aanbrengen 
van dak-, gevel- of vloerisolatie kun-
nen woningeigenaren maximaal
€ 500,- subsidie krijgen. Voorwaarde 
is wel dat de woning voor 1980
gebouwd is en een maximale WOZ-
waarde heeft van € 350.000,-. Met de 
subsidie wil de gemeente net als in 
2009 en 2010 woningeigenaren
stimuleren om energiezuinige maat-
regelen toe te passen die goed zijn 
voor milieu en klimaat. De vorige
regelingen waren erg succesvol. Per 
woning is gemiddeld € 300,- op de 
energiekosten bespaard, in totaal het 
energieverbruik van 60 huishoudens.

De Achterhoekse gemeenten kregen 
in totaal 1,2 miljoen euro aan subsi-
die van de provincie Gelderland om 
de regeling uit te kunnen voeren. Per 
gemeente is dit € 150.000,-. Tot nu 
hebben wij ruim 90 aanvragen bin-
nengekregen, er is dus nog ruimte! 
De regeling duurt tot uiterlijk 1 okto-
ber 2012. Wie het eerst komt, het 
eerst maalt. De subsidie geldt nu al-
leen nog maar voor het aanbrengen 
van dak-, gevel- en vloerisolatie en 
niet meer voor HR++ glas of zonne-
collectoren, zoals in 2009 en 2010 
nog het geval was. De voorwaarden 
voor subsidie staan in de toelichting 
van het aanvraagformulier. Het aan-
vraagformulier voor de subsidie 
‘Achterhoek bespaart 2011’ is te 

downloaden via www.bronckhorst.nl 
of af te halen bij de publieksbalie in 
het gemeentehuis. Kijk voor meer in-
formatie over 
de verschillen-
de mogelijkhe-
den van isolatie 
op www.woning
isolatie.nu of 
scan de QR-
code.

Subsidieregeling isolatiemaatregelen 
in bestaande woningen
U kunt zich nog aanmelden!

Wie van de 29 organisaties die zich hebben aangemeld verdient volgens u de
Afvalvrij Award 2011 Publieksprijs? Is dat bijvoorbeeld de dorpsschool in Halle, 
de Piersonschool in Hengelo, peuterspeelzaal Ot en Sien 
in Vorden, kinderboerderij Feltsigt in Hengelo of zwem-
bad In de Dennen in Vorden? Laat uw stem horen en ga

code. Het kan tot 15 november a.s. Organisaties en ver-
enigingen konden zich dit jaar aanmelden met hun goede 

zo kans maken op de Afvalvrij Award. Nu kan het stem-
men beginnen! Doet u mee?

Wie wint de Afvalvrij Award 2011 
Publieksprijs?

www.jonginbronckhorst.nl
Voor alle informatie die je wilt weten als je jong bent in Bronckhorst

zie www.jonginbronckhorst.nl!



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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Ingetrokken aanvragen

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Omgevingsvergunning ‘Steenderenseweg 23 Hengelo’

→ →

Zienswijze indienen?

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

Reguliere bouwvergunningen 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Ingetrokken omgevingsvergunningen

Mogelijkheden voor beroep 

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied Zutphen-Emmerikseweg 2-4 
Toldijk’

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

→ →

Inspraakreactie indienen?

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Almenseweg 56 Vorden’

→ 
→

Zienswijze indienen?

Kennisgeving exploitatieovereenkomst 

Werkzaamheden

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Rectificatie:

Wet Milieubeheer

Woonboulevard Doetinchem
Doetinchemseweg 83, Doetinchem I 0314 - 392 058 I www.morgana.com

Jij bent uniek! En je bed?
Wij passen je bed aan op jouw lichaamsprofiel

Nu GRATIS Slaaptest
8 minuten testen is 10 jaar gezond slapen

Slaaptest weken

WOONBOULEVARD DOETINCHEM
TELEFOON (0314) 392 058
VRIJDAG KOOPAVOND
GRATIS PARKEREN

Nu 25%korting opverstelbaarslapen*

*  Vraag naar de voorwaarden.
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GRATIS
fitheids-

test

WWW.AEROFITT.NL
KIJK OP

of bel 0575 465001

Laat je lichaamssamenstelling 

en bloeddruk GRATIS meten.

Kom langs tussen 25 oktober en 

4 november tussen 09.00 en 21.00 

uur. U ontvangt tevens een leuke 

attentie.

BIJEENKOMST VOOR 
ORGANISATIES OVER 
KUNST & CULTUUR
Maandag 31 oktober a.s. in het Gemeentehuis te Hengelo organiseert de Stichting 
Kunst&Cultuur Bronckhorst een bijeenkomst voor besturen van organisaties die zich met 
kunst en cultuur bezig houden. Zoals muziekkorpsen, toneelverenigingen, dorpsraden, 
zangverenigingen; kunst- en cultuurverenigingen (-stichtingen). Aanvang 19.00 uur met 
koffie; programma start 19.30 uur. Geef u op: troorda@xs4all.nl of 0575-451726.

Programma: 
19.00 uur: inloop deelnemers; de koffie/thee staat klaar buiten de Raadzaal
19.30 uur: voorzitter de heer Johan de Boer opent de bijeenkomst en geeft aan 

19.45 uur: laat u horen

21.30 uur: afsluiting

Schotel Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

De NATIONALE OPEL TESTDAG

“NOU, DIE UITLAAT KAN 
NOG WEL EVEN MEE!”

Test tijdens De Nationale Opel Testdag samen met een Opel monteur 
gratis uw Opel op maar liefst 18 wintergevoelige punten. Zo weet u zeker 
dat u veilig de winter door kunt en steekt u er ook nog iets van op. Wilt u 
meer weten en alvast de uitgebreide checklist bekijken? Kijk op opel.nl.

OPEL STEUNT:

Doe samen met een expert de gratis 18-puntentest.
Kom bij ons langs op zaterdag 5 november!

Wij nodigen u van harte uit op de receptie, om samen met  

Rieks het glas te heffen op een nieuw begin. 

Zaterdag 5 november 2011 
14:00 - 18:00 uur 

Café Restaurant “Den Bremer” 
Zutphen Emmerikseweg 37, Toldijk 

Afscheid Rieks Eggens
Per 1 november 2011 gaat Rieks Eggens  
genieten van zijn welverdiende pensioen. 

www.degraafschapdierenartsen.nl

Zat. 29 oktober
in het café

ROCKNIGHT met 
Taliband

*
MOONYARD 

vanaf 21.00 uur

Discotheek ook geopend

HERFST AANBIEDING
Buxus bollen

ø 50 - 55 - 60 - 70 - 80 cm

speciale Buxus ac e deze herfst:
bollen ø 35-40 cm    17,50

Taxus baccata
haag 60/70 - 60/80 - 100 - 120 cm

Prunus (Laurier)
o.a Portugese laurier

Elke zaterdag verkoop van 9.00 - 12.00 uur
telefonisch reserveren gewenst

Boomkwekerij Visschers
Hesselinkdijk 2
7255 LK Hengelo Gld.
tel. 0575-46 44 94
06 - 222 98 221
www.boomkwekerijvisschers.nl

We hebben verschillende routes:

Kids route    afstand 10 km      Start tussen 09:00 en 14:00 uur
Familie routes   afstand 35 km en 60 km Start tussen 09:00 en 14:00 uur
Race route    afstand 110 km     Start tussen 08:30 en 14:00 uur
Atb routes    afstand 30 en 50 km   Start tussen 09:00 en 14:00 uur

Onderweg wordt er gezorgd voor iets lekkers en zijn er muzikale optredens.
Bij terugkomst worden de kinderen vermaakt door diverse clowns en kunnen 
worden geschminkt.

De kosten voor deelname:
kinderen tot 1  jaar  3 0  volwassenen  0
De kosten zijn inclusief een uniek 

 (zolang de voorraad strekt)!

organiseert op zondag 30 oktober

Dappere Thijn

Vertrekpunt:
Sportorant Sprengendal  Veldkampsweide 1a  aarle

Voor meer informatie kunt u terecht op:
www.dapperethijn.nl
www.hovhaarle.nl
of mail naar: hovhaarle@hotmail.com

Steun ons op
rekeningnummer 14.14.56.264



Ruim 300 aanwezigen betraden daar-
na de her- ingerichte kerk. Voorop 
de mensen met ‘ gedachtenis stenen 
‘ van de afgelopen tijd overleden ge-

meenteleden, die in een stille hoek 
van de kerk worden geplaatst. 
De Paaskaars werd op de kandelaar ge-
zet en de oecumenische kaars op tafel. 

Ook het avondmaalsgerei vond hier 
een plaats en de Kansel- bijbel kwam 
weer op de geschilderde kansel. Na ge-
meentezang, een korte overdenking 
door Ds. M. van der Wilt- Karreman, 
ging dominee Kool voor in de dienst 
der gebeden. Na de wegzending met 
de zegen, werd er door de aanwezi-
gen onder het genot van koffie/thee 
en koek gezellig nagepraat. De eerste 
reacties van de bezoekers waren vol 
lof over de prachtige her- ingerichte 

kerk. Warme voeten, goede stoelen 
en mooie kleuren ! 
In de middaguren , voor het begin 
van het jubileumconcert opnieuw 
een taak voor Henk Vriend. ‘ Wij 
zijn hier met dankbaarheid weer in 
deze kerk terug. Men heeft zich de 
afgelopen acht jaren het vuur uit 
de sloffen gelopen. Plannen maken, 
vergunningen aanvragen, besprekin-
gen met externe partijen, overleggen 
met de gemeente Bronckhorst etc. 

Trouwens een compliment aan de 
gemeente. Zij was de afgelopen jaren
een perfecte partner. Als kerkenraad
zijn wij heel veel dank verschuldigd 
aan de diverse werkgroepen. Een 
werkgroep geldwerving, werkgroep
bouw, werkgroep interieur en een
werkgroep budget bewaking. Heel
veel dank aan de talrijke vrijwilligers
die aan de her- inrichting van de kerk
hun medewerking hebben verleend’,
zo sprak Henk Vriend.

Hervormde dorpskerk in gebruik genomen

Vorden - Zondagmorgen was het dan zover: de feestelijke her- inge-
bruikname van de hervormde dorpskerk te Vorden. Eerst was er nog 
een dienst in de Gereformeerde kerk met als voorganger Ds. F.W. Bran-
denburg, waarna het gezelschap zich verplaatste naar de hervormde 
kerk, waar even voor elf uur Henk Vriend, voorzitter Kerkenraad van 
de hervormde gemeente onder grote belangstelling de voordeur van 
de kerk opende.

Henk Vriend opent kerk Hans Aartsen (midden) draagt bijbel

Afgelopen week heeft een bandlid 
van Moonyard een droevig bericht 
gehad van een overlijden binnen 
een management. Hierdoor was het 
direct duidelijk; een optreden op za-
terdagavond 22 oktober in de Grand 
bistro de Rotonde kon niet doorgaan. 
Om toch de vele gasten/bezoekers die 
via allerlei media hadden laten weten 
te zullen komen is er contact gezocht 
met de Piano House die in de agenda 
van de Rotonde genoteerd stonden 
op 4 november 2011. Na de uitleg dat 
er binnen het management van een 
bandlid van Moonyard een droevige 
omstandigheid had plaats gevonden 
kwam de tegenreactie en een vol-
mondig “ja “we doen het, we ruilen 
van datum! Lennart en Pim; samen 
deze avond The Piano House & the 
Guitar, hadden zin om in Vorden op 
te treden en dat deden ze subliem! 
Het was de eerste avond “Live” mu-
ziek binnen in de vernieuwde Grand 
bistro de Rotonde en wat een mensen 
met positieve reacties! Dit is leuk en 
vraagt gepast naar meer.. Een beetje 
spannend was het wel want het is 
toch een heel nieuw item wat we toe-
voegen aan ons normale programma. 
Deze agenda zal vanaf heden iedere 
maand in het contact vermeld staan 
met natuurlijk veel informatie op 
onze website.

The Pianohouse wordt gekoppeld aan
een VIP-polsband; een zogenaamde
High beer, wine en happy mixdrinks
polsband. Ons doel is: kom vroeg naar
de live avonden dan hebben wij een
aantrekkelijk aanbieding en ben je
een echte vip, echt de hele avond!. De
drankjes zijn te halen zolang de mu-
ziek speelt. De motto is wel:1bandje,
1 drankje!. Ook zullen wij op de mu-
ziekavonden regelmatig trakteren op
een lekker koud of warm hapjeMu-
ziek zal een terug komend item zijn
in onze bistro. 

Eens in de maand in de maanden
met de “r” zal of op een vrijdag of op
zaterdagavond tegen 21.00 uur de ta-
fels en stoelen opgepakt worden en 
de mensen in Vorden verrassen met
leuke muziek. (zie elders in het con-
tact de advertentie met het overzicht
t/m eind december 2011)

Naast muziek hebben wij ook vele 
leuke nieuwe data in onze agenda
wat eten betreft:
Iedere maandag; Sneak Premiere Me-
nu, (verrassing van de heren koks),
wildbuffet incl. karafje wijn, onbe-
perkt spare ribs en gamba’s eten en
in december komen hier ook stamp-
potbuffetten met oud Hollandse des-
serts. bij (zie advertentie elders dit
contact) Deze activiteiten zullen op
de 1e verdieping plaatsvinden door-
middel van “live’cooking”. De nor-
male menukaarten worden altijd ge-
serveerd op de benedenverdieping 7 
dagen per week.

Spectaculair optreden van The Piano House & the Guitar

Grand bistro de Rotonde
Vorden - Ondanks droevige om-
standigheden Topband “Moon-
yard” toch nog een optreden ko-
mende 4e november as. in Grand 
bistro de Rotonde!

Op de Bso konden de kinderen ook 
veel ontdekken en druk bezig zijn. 
We hebben egelhuisjes gemaakt van 
hout voor in de tuin, we hebben ui-

lenbroodjes gegeten en we maakten 
bloemstukjes van herfstmaterialen 
uit het bos. Als grote verrassing voor 
de kinderen kwam de dierenambu-

lance ook nog bij ons op bezoek. Na 
een kijkje te hebben genomen in de 
dierenambulance konden we vragen 
stellen aan die medewerkers, die nog 
tijd hadden om bij ons binnen te ko-
men. 

De herfstvakantie was weer super ge-
zellig!

Kinderopvang Yunio onderdeel van kinderopvang Humanitas

Herfstvakantie bij Bso De Toverboom

Vorden - In de herfstvakantie zijn we op de Bso druk geweest met veel 
verschillende activiteiten. Zo zijn we bijvoorbeeld in het bos geweest. 
Daar zijn we opzoek gegaan naar sporen van dieren. En we hebben er 
veel gevonden, zelfs een afdruk van een ree!

In de categorie Elite/Beloften ging de 
winst naar Rens te Stroet. Rudi Peters 

werd 4e bij de Masters 50+. Ook Erik 
Bouwmeester (5e), Berk Kromkamp 
(8e) en Frans de Wit (12e) maakten in 
deze categorie hun opwachting. Greta 
Klein Brinke reed bij de dames naar 
een 4e plek. Bij de Masters 40+ werd 
Peter Makkink 6e. Gerben Ketting 
werd in dezelfde wedstrijd 8e, terwijl 
Erik de Greef met een 9e plek even-
eens in de top-tien belandde. Martin 
Weijers en Hans Reintjes werden 11e 
en 14e. Bij de Amateurs werden Felix 
Wolbert en Jeroen Borgonjen 22e en 
31e. De organisatie van de wedstrijd 

dankte na afloop van het evenement 
de familie Reintjes voor de gastvrij-
heid. 
Zaterdag was er een GOW-wedstrijd 
in Hardenberg. Bij de Masters 50+ 
eindigde Erik Bouwmeester als 2e. 
Frans de Wit werd hier 9e. Greta 
Klein Brinke reed bij de dames naar 
de 3e plaats. Bij de Masters 40+ pas-
seerde Erik de Greef de eindstreep als 
9e. Thijs van Amerongen uit Vorden 
reed zondag in Tabor een wedstrijd 
om de Wereldbeker. Hij reed naar 
een 24e plek.

GOW Vorden groot succes
Wichmond - RTV Vierakker-
Wichmond organiseerde afgelo-
pen zondag in Vorden een wed-
strijd binnen de GOW-veldrit-
competitie. Op het thuisparcours 
reden diverse leden van Vierak-
ker-Wichmond naar een plek bij 
de eerste tien. Het parcours was 
met een drassig weiland, smalle 
bospaden en veel hoogteverschil 
zeer zwaar.

www.contact.nl

nieuws uit uw regio

Van huis uit zijn wij verbonden met de Achterhoek. Door onze plaatselijke en 

regionale uitgaven is er een sterke verwevenheid met onze lezers. En daar 

zijn we best trots op… 
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Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

Vrijdag 4 november 2011

Noteer alvast in jullie agenda:

The Pianohouse

PRIMEUR! Live muziek bij

www.markenheem.nl

Werken in de thuiszorg!

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt 

verzorgings- en verpleeghuiszorg aan ruim 350 bewoners 

in een zestal zorgcentra in de gemeenten Doetinchem 

en Bronckhorst. Ook dagverzorging, meerzorg, tijdelijke 

opvang en aanleunwoningen behoren tot de mogelijk-

heden. Samen met alle betrokken partijen, waaronder 

onze cliënten, hun familie en (zorg)instanties, zorgen we 

voor een ideale leefomgeving. Enthousiaste vakkundige  

medewerkers en vrijwilligers staan voor u klaar.

Thuiszorg

Markenheem biedt daarnaast ook al jaren thuiszorg in 

Doetinchem en Bronckhorst. Kleinschalig, innovatief en ef-

fectief, met aandacht voor de cliënt en de medewerker. Dit 

is ontwikkeld naar de behoefte van de cliënten die steeds 

meer zorg thuis nodig hebben. Maar ook met het oog op 

onze medewerkers, die dezelfde persoonlijke aandacht 

mogen verwachten. Dit vertaalt Markenheem door in de 

mogelijkheid voor de thuiszorgmedewerkers om te star-

ten met werken van huis uit en administratieve werklast te 

verminderen door gebruik van de digitale pen. Daarnaast 

worden dienstfietsen en een auto van de zaak ter beschik-

king gesteld voor buitenroutes. Dit alles zorgt ervoor dat 

de medewerkers van Markenheem zich vol enthousiasme 

kunnen richten op de zorg voor de cliënt. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Markenheem Thuiszorg of 

zoekt u een leuke baan als verzorgende in de thuiszorg? 

Neem dan contact op met de Teammanagers Thuiszorg 

Markenheem, telefoonnummer 0314 – 37 60 10 of kijk  

op www.markenheem.nl.

 

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

epc berekening, bouwbesluittoetsing en vergunning aanvragen
Hoogstraat 42    7227 NJ Toldijk     tel. 0575 - 452047   

Heeft u bouw- of verbouw plannen?
neem dan vrijblijvend contact op met
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Deze cd is op zijn beurt weer geïnspi-
reerd op de muzikale lezing over de 
Joodse schrijfster Etty Hillesum die 
Jacqueline door het hele land houdt. 
De laatste 4 tracks van de cd komen 
rechtstreeks uit de lezing. De overige 
nummers zijn liedjes die het leven 
met een vleugje ironie, een kritische 
blik, maar altijd met liefde beschrij-
ven. Het verhaalt in chronologische 
volgorde de levensloop van Jacqueline 
gedurende de afgelopen tien jaar. 
Etty Hillesum was een jonge Joodse 
schrijfster die leefde in een tijd (WO 
II) waarin moord, wreedheid en ex-
treem geweld aan de orde van de 
dag waren. De vernietiging van de 
Joden was een goed georganiseerd 
onderdeel van de grote Duitse verdel-
gingsmachine en wekelijks vertrok-
ken er duizenden Joden vanuit kamp 
Westerbork in goederenwagons naar 

vernietigingskampen. Ondanks deze 
gruwelijkheden weigerde Etty Hil-
lesum haar medemens te haten en 
deel te nemen aan de morele aftake-
ling. Haar verhaal betekent inspiratie 
voor al diegenen die denken dat de 
omstandigheden tegen hen gericht 
zijn en dat hun doel onbereikbaar is. 
Etty’s teksten zijn juist zo indrin-
gend, omdat zij geconfronteerd werd 
met de kwetsbaarheid van de mens. 
Zij bevond zich in een noodsituatie, 
het laagje vernis van de beschaving 
was eraf. Ze had te maken met de 
oer-aspecten van het leven: dood, on-
vrijheid, honger en angst. Haar tek-
sten zijn puur en eigen, ontdaan van 
alle franje. Het is deze eerlijkheid en 
puurheid die van der Zee zoekt, inspi-
reert en nastreeft in haar liedteksten. 
Zie ook www.abandonia.nl 
Reserveren via www.theateronder-

demolen.nl of bellen 0575- 555783 
of gewoon omtrent 19.30 uur naar 
Theater Onder de Molen komen. In-
dien geen vervoer of men wil liever 
niet alleen komen ? Dan kan men tot 
woensdag 2 november 12.00 uur bel-
len met 06- 57079558. U wordt dan 
opgehaald en thuisgebracht.

In Theater Onder de Molen

Singer-songwriter-pianiste 
Jacqueline v. d. Zee
Vorden - Op vrijdag 4 november brengt Jacqueline van der Zee uit 
Utrecht om 20.00 uur in Theater Onder de Molen in het buurtschap 
Linde een avondvullend liedjesprogramma, gebaseerd op haar cd : ‘En 
tóch is het leven mooi’.

Voor de komende uitzendingen van 
het Ideaal 60’s Café wordt onder het 
motto ‘De Sixties, a walk down Me-
mory Lane’ in het eerste uur aandacht 
besteden aan een specifiek jaartal uit 
de jaren zestig. Zaterdag 5 november 
is dat het afsluiten van de 50’s en het 
begin van de 60’s. Je hoort de muziek 
uit die periode, maar ook wat het 

nieuws dat in die tijd de jeugd bezig-
hield, hun kleding en kapsels, zowel
in Nederland als wereldwijd.
In het 2e uur wordt steeds aandacht
besteed aan een band, artiest, of mu-
ziekstijl uit dat jaar. Op 5 november
aandacht besteden aan de Rock and 
Roll die eind jaren 50, begin jaren 60
heel erg in was.
In december (3 december) staat het
jaar 1961 centraal en de muziek van
The Beatles (vanaf 1960) in het twee-
de uur. In de uitzending van zaterdag
7januari staat het jaar 1962 centraal
en de muziek van Rolling Stones in
het tweede uur.

Radio Ideaal 60’s Café
Zelhem - De uitzending van ‘Ra-
dio Ideaal 60’s Café’ van zaterdag 
1 oktober stond, in verband met 
het overlijden van de Nederlandse 
blueslegende Harry (Cuby) Mus-
kee, in het teken van de blues.

Het uitbenen gebeurt door vakkun-
dige mensen, die al een halve eeuw 
het slagersvak hebben beoefend. Er 
wordt weer op de ouderwetse manier 
verse worst gedraaid en ook zullen 
er demonstraties worden gegeven 
van het bakken van onder andere 
balkenbrij, kaantjes, smaltappel en 

bakbloedworst. Deze producten zijn 
gratis te proeven! Er zijn ook stand-
houders aanwezig die diverse produc-
ten aanbieden en live muziek is ook
dit jaar weer gegarandeerd. 

Tot ziens op zaterdag 12 november 
vanaf 10.00 uur.

Slachtvisite bij 
Vleesboerderij Garritsen

Toldijk - Om oude gebruiken weer luister bij te zetten, heeft men bij
Vleesboerderij Garritsen in Toldijk het plan opgevat om weer ouder-
wets een varken op de ladder te hangen. Iedereen is welkom op zater-
dag 12 november aan de Wolfstraat 5.

Bij Vleesboerderij Garritsen wordt op de ouderwetse manier verse worst gedraaid.

STERRENVACATURES
Naast de rode loper, banners en fly-
ers hangen aan het pand posters met 
sterrenvacatures. Dit is een selectie 
aan actuele vacatures waar op gesol-
liciteerd kan worden. Om te informe-
ren naar andere vacatures kunnen 
kandidaten binnenlopen bij Match 
4U of op de website kijken.

CASTINGDAGEN
Op 17 en 18 november organiseert
Match 4U de castingdagen in Lochem.
Speciaal daarvoor legt Match 4U meer
dan een maand lang de Rode Loper uit
en daagt kandidaten uit de regio mas-
saal uit zich op te geven.Meedoen?
Geef je direct op als kandidaat en
schrijf je in op www.match4u.nl

Uitzendbureau Match 4U legt rode loper uit voor castingdagen

Kantoor Match 4U in 
Rode Loper stijl

Lochem - Bij Match 4U staat de komende maand alles in het teken van
de castingdagen. Om dit extra onder de aandacht te brengen heeft
Match 4U ook haar eigen kantoor op de hoek van de Nieuwstad in
Lochem getransformeerd in het Rode Loper thema. Hiermee nodigt
Match 4U iedereen uit om zich in te schrijven als kandidaat.

De groepen van de eerste Avonturijn 
dragen de namen van de 5 elementen 
en de BSO kreeg toen de naam van 
het Universum. Omdat we 6 groepen 
dagopvang hebben, zijn toen Onder 
Water en Boven Water “geboren”, we 
kwamen immers een element tekort. 
Op de groepsruimtes is duidelijk te-
rug te zien of je bij Lucht, Vuur, aarde 
of bij een van de Water elementen 
bent. De kinderen weten dan ook vrij 
snel wat hun groep is. Uiteindelijk 
is het toen begonnen, we kregen en 
krijgen nog steeds van ouders, nieuw 
personeel en bezoekers enthousiaste 
reacties. De sfeer die wij belangrijk 
vinden voor de kinderen komt hierin 
goed naar voren. Door de prachtige 
muurschilderingen hoeft er verder 
weinig aan de ruimte te gebeuren 
waardoor er rust ontstaat. Natuurlijk 
mogen de zelfgemaakte kinderknut-
sels een plek in de ruimte krijgen, 
maar wel op de daarvoor bestemde 
plaats. Bensink geeft aan dat dat voor 
sommige leidsters nog wel eens lastig 
is, maar ook daar komen we wel weer 
met elkaar uit.
Toen in 2006 het Kulturhus was opge-
leverd dacht de organisatie er te zijn. 
De tijd laat zien, dat dat niet zo is. In 
2009 is in het kerkdorp Wichmond, 

door samenwerking met de peuter-
speelzaal en het kerkbestuur, het 2e 
kindercentrum van Avonturijn ge-
opend. Ook hier is Lucretia wederom 
met de kwast aan de slag geweest en 
is de landelijke sfeer zowel binnen 
als buiten terug te vinden. Intussen 
“vond” Avonturijn in het Universum 
steeds meer planeten. Naast onze 
NSO-locaties in Ruurlo: Mars, Satur-
nus en Pluto, kennen we ook Mer-
curius, Neptunus, Triton, Eris, Ariel 
en Oberon. Oberon is gehuisvest in 
basisschool ‘t Prisma in Doetinchem. 
Omdat we hier een ‘eigen’ plek voor 
de BSO hebben is ook Oberon van de 
hand van Lucretia. In 2010 is Lucretia 
aan de slag geweest op basisschool de 
Haven in Doetinchem waar Avontu-
rijn door Lucretia de muren van haar 
3e kindercentrum en BSO Sedna heeft 
laten beschilderen. Op deze locatie is 
het thema de verbinding geweest tus-
sen de stad en de natuur. Naast dat de 
stad er is terug te zien, lopen er bij-
voorbeeld ook zebra’s, struisvogels en 
kippen rond. Januari 2012 wordt in 
basisschool het Hoge het 4e kinder-
centrum van Avonturijn opgeleverd. 
In de tijdelijke huisvesting draait 
sinds afgelopen zomer BSO Aquarius 
en samen met de toekomstige mede-

werkers van het kindercentrum is 
gebrainstormd over het thema. Het 
zal u (in elk geval niet de mensen die 
in Vorden wonen) niets verbazen dat 
hier, aan het Hoge, het 9e kasteel van 
Vorden wordt neergezet. 

Yolanda Bensink geeft aan, het hele 
gebeuren is een proces. Er is een idee 
en dat groeit steeds maar uit, zelfs 
nog als Lucretia aan het schilderen 
is. Ik wip dan even aan, we sparren 
even, even brainstormen en het basis-
plan krijgt langzaam maar zeker een 
eigen gezicht. Lucretia moet je dan 
ook gaan remmen. Nu is af! Want zij 
is eigenlijk nooit klaar. Het schilders-
bedrijf wat op dit moment ook hard 
aan het werk is om de muren van de 
school van de ralkleur 9010 te voor-
zien, komt regelmatig even bij haar 
een praatje maken en misschien ook 
wel de kunst afkijken. Dit hadden 
ze nou nog nooit gezien! Wij zijn al 
overtuigd van haar kunnen en zijn 
er blij dat Lucretia weer bereid was 
om voor Avonturijn het 9e kasteel 
van Vorden handen en voeten te ge-
ven. Wie u ook op al onze locaties in 
vele vormen terug ziet, is ‘onze mol’! 
Onze mol kan alles en is de mascotte 
van Avonturijn.
Bent u nieuwsgierig geworden, wilt u 
meer weten over plaatsingsmogelijk-
heden, kijk dan op onze vernieuwde 
website: www.avontuijn.nl of neem 
contact op met Sabine van de Kamp, 
planning & plaatsing locatie Vorden 
(0573) 760 203.

Avonturijn vraagt wederom 
Lucretia Kuijpers

Ruurlo - Vijf jaar terug werd het eerste kindercentrum van Kinder-
opvang Avonturijn in het Kulturhus in Ruurlo opgeleverd. Directeur, 
Yolanda Bensink, heeft ongeveer een jaar daarvoor, bij haar zoektocht 
naar de inrichting van de buitenruimte, haar ontmoet. Zij en haar 
team waren toen en nu dus nog, helemaal enthousiast van haar crea-
tiviteit!



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

Het Achterhoeks Museum 40-45 in 
Hengelo Gld. gaat dat anders doen. 
Alle bezoekers hebben gratis toegang 
en voor de kinderen  t/m 15 jaar heb-
ben we een echte militaire medaille 
omdat zij de Vip’s van de dag zijn. Er 
liggen speurtochten klaar voor alle 
kinderen.

FOTOWEDSTRIJD:
Neem je fototoestel mee en maak een 
geinige foto in het wachthuisje of het 
kleine bunkertje. De leukste, vetste, 
coolste of stoerste foto maakt kans 
een op een VIP party in het Achter-
hoeks Museum 1940-1945. 

WIN JIJ DE VIP PARTY?
Mail jouw foto of foto’s door naar 
info@museum40-45.com met jouw 
naam en leeftijd er bij en maak kans 
op een VIP party met 10 vriendjes of 
vriendinnetjes inclusief drankjes, een 
rondleiding, luchtalarm en patat na 
afloop. Alle foto’s worden op onze 
site gepubliceerd. Het Achterhoeks 
Museum 1940-1945 een GRATIS be-

zoek meer dan waard!! 
www.museum40-45.com  
Open van 10-17 uur. Marktstraat 6 
Hengelo Gld.

Ben jij de VIP op de Gratis 
Museumdag 22 oktober?

Hengelo - Ook dit jaar zetten we de kinderen centraal op de GRATIS
Museumdag. De kinderen hebben de toekomst en zijn onze Vip’s voor
later. Jaarlijks is er een lintjesregen en daar zitten nooit kinderen bij.

Een vak dat alles met de piano heeft 
te maken: piano spelen, piano stem-
men, reviseren, verhuren, verkopen, 
alles wat volgens Jack, het leven zo 
mooi maakt. Rita biedt Jack die mid-
dag een receptie aan omdat, zo vindt 
zij, Jack in het hele land nog altijd 
zeer actief is en hij altijd voor ieder-
een tijd en aandacht vindt. Reden ge-
noeg om hem eens flink in het zon-
netje te zetten’, zo zegt Rita. ‘Door 
mijn werk kom ik bij veel mensen 
thuis ( bij velen al 30 jaar ) en vind ik 
het leuk dat ze nu eens bij mij op de 
koffie komen’, zo zegt Jack van Dode-
waard. Tijdens de ( besloten ) receptie 
bespeelt Marek Pietrasiewicz de pi-
ano en ongetwijfeld zal ook jubilaris 
Jack zich ( het liefst improviserend ) 
op de piano laten horen en ook zal 
Rita haar man nog wel toezingen !
Ongeveer vijf jaren geleden vestigde 
het paar zich in Vorden , waar ze aan 
de Ambachtsweg een pand betrok-
ken ( woning met daarbij leegstaande 
ruimtes ). Ruimtes die in twee jaar 
tijd werden omgeturnd tot een kleine 
intieme concertzaal ( capaciteit voor 
circa 50 bezoekers ) , een vertrek waar 
docent Rita pianoles geeft en een ver-
trek waar een aantal piano’ s zijn uit-
gestald. Dat alles volgens een ontwerp 
van Jack, die vroeger eigenlijk archi-
tect wilde worden. Echter het leven 

liep anders. Jack van Dodewaard, ge-
boren en getogen in Rotterdam ging 
al op 7 jarige leeftijd op pianoles. Na 
de MULO ging hij in een pianozaak 
werken en ontpopte Jack zich al snel 
tot een erkend pianostemmer en re-
parateur van het muziekinstrument. 
Ook volgde hij de vooropleiding voor 
het conservatorium ( muziekdocent 
) .
Inmiddels heeft Jack ook enkele CD ‘ 
s ( klassiek romantisch ) op zijn naam 
staan. Hij speelt behalve piano ook 
gitaar, viool en saxofoon. Jack van 
Dodewaard begint zijn dag al vroeg. 
Daarover zegt hij: ‘ Ik sta s’ morgens 
om 6.00 uur op, daarna eerst een 
half uur hardlopen, vervolgens 1,5 
uur pianostudie. Dat is een vereiste, 
blijven oefenen om de techniek bij te 
houden’, zo zegt hij. Daarna gaat Jack 
het land in om piano’ s te stemmen 
c.q. te reparen/reviseren. Het werk 
slokt hem dikwijls ook s’ avonds nog 
op , om vervolgens ter ontspanning 
tot diep in de nacht piano te spelen. ‘ 
Daar heb ik dan nog voldoende ener-
gie voor’, zo zegt Jack. Rita maakt die 
nachtelijke pianosessie niet mee en 
zegt: ‘ Jack heeft aan een paar uur 
slaap genoeg, ik niet, ik slaap gemid-
deld toch wel acht tot negen uur. On-
danks dat Jack weinig slaapt, heb ik 
hem nog nooit humeurig gezien’, zo 

zegt ze lachend.
Jack van Dodewaard vindt 40 jaar 
in het vak, absoluut geen prestatie. 
‘ Waarom het gaat is, dat je bij alles 
wat je doet, je zelf goed voelt en daar 
moet je zelf voor zorgen’, zo zegt hij. 
Favoriete musici heeft hij niet, op 
één na. ‘Ik luister graag naar de ‘Ly-
rische Stücke vom Grieg ’, zo zegt hij 
. Echtgenote Rita zit trouwens ook al 
35 jaar in het vak. Zij studeerde o.m. 
aan het conservatorium in Zwolle en 
werd uiteindelijk piano- docente. Ook 
begeleidde ze zangers en koren en 
zingt ze nog steeds met veel plezier. 
Tegenwoordig treedt zij ook dikwijls 
op met haar solo- programma ‘ Rita 
zingt ….en vertelt’ . ( nog vrij recent 
in Theater Onder de Molen ). Rita: ‘ Ik 
vertel dan onder andere hoe ik op ge-
geven moment mijn stem ben kwijt 
geraakt. 
Dat heeft ongeveer twee jaar geduurd. 
Dankzij een uitstekende docent kreeg 
ik de vorm weer en herkende ik mijn 
eigen klank. Op dit moment gaat 
het heel erg goed, wel neem ik nog 
regelmatig zanglessen. Goed voor de 
stem’, zo zegt ze. Thuis in Het Klavier 
geeft Rita aan zo’n 25 leerlingen ( in 
de leeftijd vanaf 6 tot 80 ) pianoles. 
‘ Prachtig om te zien hoe met name 
de kleine kinderen , heel enthousiast 
voor het eerst voor hun ouders op-
treden’, zo zegt ze trots. In de afgelo-
pen jaren heeft Het Klavier meer en 
meer bekendheid gekregen door de 
zgn. ‘Inloopconcerten’, waar collega-
artiesten optreden en uiteraard ook 
Rita en Jack zelf een muzikale in-
breng hebben.

Piano spelen, piano stemmen, piano reviseren

Jack van Dodewaard 40 jaar ‘in het vak’

Vorden - Bij ‘ Het Klavier ‘ aan de Ambachtsweg in Vorden is altijd 
leven in de brouwerij, waarbij de piano c.q. de vleugel een hoofdrol 
speelt. Jack van Dodewaard en partner Rita Boshart zouden zich een 
leven zonder dit muziekinstrument nauwelijks kunnen voorstellen ! 
Voor de heer des huizes wordt zaterdag 29 oktober een wel heel speci-
ale dag. Dan zit hij namelijk 40 jaar ‘ in het vak ‘ .

Jubilaris Jack van Dodewaard

Wie zou u adviseren om een botme-
ting te laten doen? Vrouwen in de 
overgang, maar ook mensen met an-
der risico factoren zoals roken, laag 
lichaamsgewicht en slechte darm-
werking. 
Waarom richt u zich op de botten? 
Kalk is onder anderen nodig voor de 
spieren, eet je niet genoeg kalk dan 

kunnen er allerlei klachten ontstaan.
Bijvoorbeeld toename van botontkal-
king, slecht gebit of pijnlijke spieren. 
Dus veel kalk gebruiken? Niet hele-
maal, want kalk heeft andere stof-
fen nodig om opgenomen te worden.
Bijvoorbeeld vitamine D, de gezond-
heidsraad adviseert extra inname van
vitamine D ook voor vrouwen vanaf
50 jaar en voldoende buitenkomen. 

Wanneer zijn de botmetingen bij u
in de praktijk? Vrijdag 28 oktober, de
gehele dag. 
Meer weten www.joselacroix.nl, tel.
0575-560381, Toverstraat 7 in Baak.

Botmeting in praktijk 
overgangsconsulente!
Baak - Waarom zou u mij een 
botmeting adviseren? De uitslag 
geeft een beeld van de botdicht-
heid en kan ik u adviseren hoe 
dit te behouden of om botontkal-
king te vertragen.

Er stonden twee uitwedstrijden op 
het programma. De Heren A-Jeugd 
gingen naar Ede Gld. om in Sport-
hal de Reehorst het duel aan te gaan 
tegen Reehorst A1. De Edese heren 
bleken sterker, uitslag 35-20. In ‘t 
Rikkenhage in Ruurlo speelden de 
Heren Senioren van Blauw Wit 2 te-
gen Quintus 1. Het Hengelose team 
streek de winstpunten op: 12-27. De 
wedstrijd Dames Senioren tegen DSC 
2, die gespeeld zou zijn in Sporthal 
De Kamp is uitgesteld.

HANDBAL
Winst voor 
Quintus Heren 1
Hengelo - Op zondag 23 oktober 
kwamen de Heren Senioren en 
Heren A-Jeugd van handbalver-
eniging SV Quintus in actie.

Op zondagmiddag 6 november zal 
een tweede uitvoering plaatsvinden 
in de St. Martinuskerk. De uitvoe-
ring zal worden verzorgd door het 
Shantykoor ‘De IJsselboei’ uit Brum-
men. Daarnaast worden enkele mu-

ziekstukken gezongen door twee 
zangers van het kerkkoor St. Mar-
tinus, de heren Gerard Spijkers en 
Toon Eliesen. 

Het programma begint om 14.00 
uur en eindigt om ca. 15.30 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 7,50 euro, dit 
is inclusief een drankje. De voorver-
koop van toegangskaarten is vanaf 
24 oktober bij Bakker Besseling in 
Wichmond en bij Café Restaurant 
Herfkens in Baak. 
Na het concert is er gelegenheid om 
nog na te praten met elkaar onder 
het genot van een drankje.

Podium Boak in 
St. Martinuskerk
Baak - De serie uitvoeringen in 
de St. Martinuskerk heeft een 
nieuwe naam. De werkgroep, 
met leden van Baaks Belang, de 
Stichting Parel van Baak en het 
kerkbestuur, heeft besloten om 
de uitvoeringen onder de naam 
‘Podium Boak’ te communice-
ren.
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Marcel en Trudy van der Steen, op-
drachtgevers van de bouw van een 
nieuwe woning en ligboxenstal aan 
de Eekstraat nummer 5 zijn initia-
tiefnemers van de donatie aan het 
goede doel. Tijdens een bouwproject 
als deze wordt altijd toestemming 
gevraagd om een bord aan de weg te 
plaatsen met de namen van betrok-
ken bedrijven. 
Harrie Peters, mededirecteur van 
Menting Bouw, deed het voorstel 
over het plaatsen van een reclame 
bord aan Marcel van der Steen om 
geen wildgroei aan borden te krijgen. 
Harrie, die geen wie reclame wil ma-
ken, kreeg van Marcel een voorstel. 
“De familie van der Steen vond het 
goed, maar wel onder voorwaarde,” 
vertelde Frank Raasing, projectleider 
van Menting Bouw aan de aanwezige 
vertegenwoordigers van de deelne-
mende bedrijven. “Zij wilden een 
donatie voor Stichting Kika kinderen-
kankervrij van 200 euro per bedrijf.” 

Harrie Peters stemde hier meteen 
mee in, vond dit een geweldig initia-
tief. Door een weekje vakantie moest 
hij helaas verstek laten gaan bij de 
overhandiging van de cheque. Harrie 
is erg betrokken geweest in de ver-
dere ontwikkelingen en adviezen van 
de hele bouw. Hij werd dan ook ver-
tegenwoordigd door zijn compagnon 
Bart Scharenborg. Iedere aannemer 
ontving het voorstel positief, zodat er 
een flink bedrag verzameld is. 

Van de deelnemende bedrijven kwa-
men Mark Ruessink van DLV archi-
tecten, Bertus Zweverink en de heer 
Ter Horst van WZH+ architecten, 
Jan Willem Bilderbeek van Verhey 
Toldijk, Hans Reintjes en Alwies Her-
mans van De Covik Steenderen, Al-
win Stomp van Heinrich Temmink 
Vreden Bouw en namens Menting 
Bouw BV Frank Raasing en directeur 
Bart Scharenborg in de bouwkeet met 
opdrachtgevers Marcel en Trudy van 

der Steen en hun zoon Brecht. Niet 
aanwezig waren vertegenwoordigers 
van LTO Noord advies en Wopereis 
Staalbouw B.V. 

Kika vrijwilliger Wycher Boneschans-
ker kwam woensdag 19 oktober naar 
Steenderen om van Frank Raasing 
de cheque in ontvangst te nemen. 
“Bedankt dat jullie aan Kika hebben 
gedacht,” zei hij welgemeend. Hij 
vertelde in het kort de ontstaansge-
schiedenis van de Stichting Kika, van-
af 2002. “De stichting heeft slechts 
7,5 fte mensen in vaste dienst. De 
overige medewerkers zijn vrijwil-
liger c.q. ambassadeur, zo’n 350 in 
totaal. De opbrengst van donaties 
is bestemd voor onderzoeken die 
ten goede komen aan de zeven kin-
derkankercentra in Nederland. Om 
precies te zijn: aan onderzoek waar-
mee deze centra versneld therapieën 
beschikbaar willen maken voor een 
betere behandeling en genezing van 
kinderkanker. Minder pijn en strijd. 
En meer genezing en kwaliteit. Dat 
is waarvoor KiKa steun vraagt. Want 
kinderen met kanker worden liever 
gisteren beter dan vandaag. Kanker 
bij kinderen ontstaat anders, ontwik-

keld zich anders en wordt ook anders 
behandeld.” Er komt een Nationaal 
Kinderoncologisch Centrum, NKOC. 
Deze opent in 2015 haar deuren in 
Utrecht bij het UMC. Informatie hier-
over staat op www.nkoc.nl. “Alleen 
met een nationaal kinderoncologisch 
centrum, waarin topzorg, topmensen 
en toponderzoek zich concentreren, 
kunnen we onze ambitie waarmaken 
om 95% van de kinderen met kan-
ker te genezen. Met een maximale 
kwaliteit van leven tijdens en na de 
behandeling. Want kinderen met 
kanker en hun ouders verdienen het 
allerbest. Om onze ambities waar te 
maken is veel geld nodig. De zorg 
in het Nationaal Kinderoncologisch 
Centrum zal regulier bekostigd wor-
den door de zorgverzekeraars. Maar 

we willen meer, met name meer we-
tenschappelijk toponderzoek voor de
ontwikkeling van betere behandelin-
gen en genezing van kinderkanker.
Uw steun is hard nodig.” 
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) 
is de belangrijkste financier van dat 
onderzoek. Voor iedereen die het on-
derzoek naar kinderkanker wil steu-
nen, wordt KiKa van harte aanbevo-
len: www.kika.nl. 

Na de onthulling van de cheque van
maar liefst 1800 euro, bedankte Mar-
cel van der Steen tot slot alle bedrijven
voor hun donatie voor het goede doel.
Directeur Menting Bouw Bart Scha-
renbog vertelde dat op deze manier 
een heel jaar ondersteuning wordt
verleend aan de Stichting Kika.

Bouwen, ook voor Kika

Steenderen - Aan de Eekstraat 5 in Steenderen zijn diverse bedrijven 
aan het bouwen aan een nieuwe woning met ligboxenstal. Het is ge-
bruikelijk om tijdens het bouwproces de namen van deelnemende 
bedrijven op een groot bouwbord zetten. Op deze bouwplaats werd 
hieraan een goed doel gekoppeld: Stichting Kika.

Alle aanwezigen van de bouwbedrijven bij de overhandiging van de cheque aan Kika.

De cheque voor Stichting Kika wordt overhandigd door Frank Raasing aan Wycher Bo-
neschansker.

AH Wansink Hengelo was sponsor 
van de catering op alle filmlocaties en 
heeft cateraar ‘Mart eten en drinken’ 
benaderd om de catering te verzor-

gen. Afgelopen donderdag werd als 
afsluiting van de ‘draaiperiode’ voor 
de cast, crew, ouders van de jonge ac-
teurs, auteur Fred Diks en een kleine 

delegatie van de AVRO een buffet 
georganiseerd. De gezellige avond in
Ons Huis werd aangeboden en ver-
zorgd door ‘Mart eten en drinken’. 

De AVRO-serie van acht delen wordt
uitgezonden vooraf aan het EK-voet-
bal 2012. De tv-serie is gebaseerd op
de succesvolle kinderboeken van de
Hengelose auteur Fred Diks.

Laatste opnames Koen Kampioen

Hengelo - Afgelopen week zijn de laatste opnames gemaakt voor de 
tv-serie Koen Kampioen. Bij voetbalvereniging Pax werden de laatste 
scènes opgenomen. Na een lange periode van voorbereiding en opna-
mes, kan nu begonnen worden met de montage. Regisseur Annemarie 
Mooren is zeer tevreden hoe alles verlopen is.

Cateraar Mart Riethorst (links) adviseert de jongeren bij het eten.

Deze avond heeft twee doelen. Aan 
de ene kant om bestuurders te in-
formeren over wie de Stichting 
Kunst&Cultuur Bronckhorst is en 
wat deze doet, om van elkaar geïnspi-
reerd te raken en de contacten uit te 
breiden. Aan de andere kant om sa-
men met de gemeente, dus wethou-
der Paul Seesing te onderzoeken naar 
een vorm om ieders belangen en be-
hoeften te dienen. “Waar kunnen we 
samenwerken en wat kunnen we sa-
men doen in deze veranderende tijd. 
Dus: netwerken!” Tineke Roorda legt 
uit: “Binnen het programma wordt 
vooral aandacht besteed aan onder-
werpen die u binnen uw eigen be-
stuurspraktijk tegenkomt. Hierbij zal 
onder andere gebruik gemaakt wor-
den van een PowerPoint presentatie, 

waarin wij een discussie willen aan-
wakkeren tussen alle aanwezigen.” 
Kom daarom naar deze bijeenkomst 
op maandagavond 31 oktober 2011 in 
de Raadzaal van het Gemeentehuis, 
Elderinkweg 2, 255 KA Hengelo Gld. 
Hopelijk is de belangstelling gewekt 
om deel te nemen aan deze bijeen-
komst. Opgeven kan bij het secreta-
riaat, per mail troorda@xs4all.nl of 
telefonisch (0575) 451 726. 
PROGRAMMA
19.00 uur: inloop deelnemers, de kof-
fie/thee staat klaar buiten de Raad-
zaal; 
19.30 uur: voorzitter de heer Johan de 
Boer opent de bijeenkomst en geeft 
aan: ‘Wie wij zijn’, ‘Wat wij doen’ 
en ‘Wat we samen willen doen’: te 
denken aan een korendag, harmonie-
estafette, toneeluitwisseling etc.; 
19.45 uur: laat u horen; 
20.00 uur: wethouder de heer Paul 
Seesing voert het woord over het 
‘Toekomstbestendig Bronckhorst’ in 
relatie tot Kunst en cultuur; 
20.30 uur: in gesprek met elkaar, 
waarna plenaire behandeling en ver-
volgafspraken; 
21.30 uur: afsluiting.

Bijeenkomst organisaties 
over Kunst en Cultuur
Hengelo - Op maandag 31 ok-
tober organiseert de Stichting 
Kunst&Cultuur Bronckhorst een 
bijeenkomst in het Gemeentehuis 
te Hengelo voor besturen van or-
ganisaties die zich met kunst- en 
cultuuruitingen bezig houden. 
Aanvang 19.00 uur met koffie, 
het programma start 19.30 uur.
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Er vond een verbouw plaats, waardoor 
her restaurant weer de juiste uitstraling 
kreeg. De zaal erachter werd het ARX-
Theater, waar vanaf dat moment maan-
delijks optredens plaats gingen vinden 
en er werd een beheerderpaar aange-
trokken, dat als chef-kok en gastvrouw 
het restaurant ging leiden in de geest 
van en volgens de kookprincipes van 
Toine Smulders.

EERSTE HOOGTEPUNT
Restaurant Wolfersveen met de ‘Cuisine 
Toine Smulders’ wist zich in korte tijd al 
weer een goede naam op te bouwen met 
een eerste hoogtepunt in 2010, toen het 
terras van het restaurant werd uitgeroe-
pen winnaar ‘Top Terras’, gekozen uit 
150 genomineerde terrassen en beoor-
deeld door zo’n 45 eetfanaten die lande-
lijk culinaire terrassen verkennen.

NIEUWE CHEF-KOK
Des te spijtiger was het dat het beheer-
derpaar halverwege 2011 aangaf een an-
dere baan te hebben, waardoor Toine op 
zoek moest naar een nieuwe chef-kok en 
gastvrouw. Gelukkig had hij nog contac-
ten met oud-studenten, die een deel van 
hun opleiding bij hem als stagiaire door-
brachten en toen hij Johan Diksen uit 
Varsseveld benaderde, bleek die direct 
geïnteresseerd in de baan. In de tussen-
liggende jaren had Johan inmiddels een 
partner gevonden met horeca-affiniteit 
en dus paste het nieuwe paar perfect in 
de nieuwe functie.
Johan Diksen kwam na z’n opleiding als 
kok op Vlieland terecht, waar hij drie 
jaar werkte in een druk hotel/restaurant. 
Daar leerde hij ook z’n huidige vriendin 
Emmalou kennen, die er als gastvrouw 
werkte, met een speciale voorliefde voor 
wijnen. Samen vertrokken ze vervolgens 
van Vlieland om te gaan werken in een 
hotel in Haarlem en via hotel Kamper-
duin (Zeeland) zijn ze met ingang van 
oktober verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen van restaurant ’t Wolfersveen.

WIJN EN SFEER OP DE 
MENUKAART
De menukaart is bij Johan in goede han-
den. Johan: “Ik kom uit deze streek en 
heb een belangrijk deel van mijn oplei-
ding bij Toine gevolgd. Daarnaast weet 
ik hoe dhr. Kaal het restaurant gemaakt 
heeft tot hoe het op z’n hoogtepunt was, 
waarbij naast wild- en andere vleesge-
rechten sfeer en wijn een belangrijke rol 
speelden en samen met Emmalou ga ik 
graag die uitdaging aan.”
Emmalou: “Sfeer en wijn zijn mijn spe-
cialiteit. Ik ben een geschoolde somme-

lier en daardoor niet alleen wijnkenner,
maar ook kenner van de combinaties
tussen wijn en gerechten. De combinatie
met het ARX-Theater en de schitterende
plek van het restaurant midden in de na-
tuur helpen mij enorm bij het creëren
van de juiste sfeer. Daarnaast wil ik wijn-
proefmiddagen gaan organiseren, waar
mensen zich voor in kunnen schrijven
en dan voor een gering bedrag heerlijk
wijn kunnen proeven met een hapje tus-
sendoor.”

OPGEBROKEN RUURLOSEWEG
Wat het kersverse beheerderpaar tegen
heeft, is dat de Ruurloseweg overhoop
ligt en dat de gasten via de zandweg (Ou-
de Ruurloseweg en Berkendijk) naar het
restaurant moeten komen.
Emmalou: “Als alles volgens schema ver-
loopt, hopen we dat de weg per 11 no-
vember weer open is. De waarschijnlijk
iets rustiger aanloopperiode gebruiken 
we om ons helemaal in te werken.”
Johan: “Wat voor ons gaat spreken, is de
mond op mond reclame, want we gaan
er alles aan doen om over een paar jaar
weer het wildrestaurant van de regio te
zijn. Met gebruikmaking van de regio-
nale producten tijdens de verschillende
wildseizoenen en volgens de bereidings-
wijze zoals dat in ‘Cuisine Toine’ behoort
te zijn.”

HET ARX-THEATER
De programmering van het ARX-Theater
wordt vanuit het architectenbureau van
Alfonso Wolbert door Corine Salomons
gedaan. Hoewel ze door het ontbreken 
van subsidie en het hoge belastingtarief
maar een beperkt budget heeft, probeert
ze een gevarieerd programma samen te
stellen met afwisselend film- en muziek/
theatervoorstellingen. Voor de maand 
november is dat zeker gelukt met het
theaterprogramma ‘Groen en Geel’ door
Foon (29 oktober) en een optreden van
aanstormend jazztalent Jula Aimée met
band (11 november). Bij de optredens is
het steeds mogelijk om kaarten te reser-
veren in samenhang met een diner dat
voorafgaande aan de voorstelling in res-
taurant Wolfersveen wordt geserveerd.

Naast deze culturele uitstapjes is de zaal
van het ARX-Theater ook uitermate ge-
schikt voor huwelijksvoltrekkingen,
feestjes en vergaderingen, waarbij de 
catering dan weer uitstekend verzorgd
wordt vanuit het restaurant. Voor boe-
kingen en reserveringen kunt u Corine
bellen, tel. 06-42402559 of emailen via 
info@arxtheater.nl

Nieuwe uitbaters op
restaurant ’t Wolfersveen

Wolfersveen - Restaurant ’t Wolfersveen had in de tijd van chefkok Arie
Kaal een goede naam als (wild) restaurant met een bijna landelijke uitstra-
ling. Toen het pand in 2005 werd overgenomen door Paul Vallenduuk, die er
een luxe Italiaans restaurant van wilde maken, liep die reputatie een deuk
op en toen het, op de Italiaanse keuken georiënteerde, restaurant vervol-
gens niet wilde ‘lopen’, raakte het pand in verval, totdat architect Alfonso
Wolbert uit Hengelo (G) z’n oog er op liet vallen. Vooral de combinatie met
de zaal erachter voor vergaderingen, exposities en optredens spraken hem
aan en hij zag erbij (deels ondergronds) zijn architectenbureau al verrijzen,
waar zijn architecten in alle rust creatief bezig zouden kunnen zijn. Toen
ook topkok Toine Smulders belangstelling toonde voor het project, waren
de plannen snel gesmeed.

Just More
 

Damesmode

Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag   Vrijdag Koopavond

De mooiste
herfstmode ...

... zoveel keuze 
vind je nergens!

gratis

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
TUINONTWERP 

TUINAANLEG (RENOVATIE) 
TUINONDERHOUD 
(SIER)BESTRATING 

VIJVERS 
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Daarnaast vervul ik nog andere 
werkzaamheden voor het koor zoals 
bijvoorbeeld coördinator bij het op-
halen van oud- papier’, zo zegt hij. 
Ook houdt Han de informatiemap 
van het koor up to date. In die map 
staan alle leden met foto en wetens-
waardigheden vermeld. In de periode 
1996 t/m 2002 was Han Radstake ook 
als eens bestuurslid. Toen bekleedde 
hij de functie van secretaris. Han , 
geboren en getogen in Heelweg bij 
Varsseveld kwam na zijn huwelijk 
met echtgenote Willy in Vorden te 
wonen. Han: ‘ Een paar familieleden 
van mijn vrouw’ s kant waren lid van 
het Vordens Mannenkoor en als oma 
Tonia jarig was werd er altijd uit volle 
borst gezongen. 
Toen ze mij adviseerden om ook lid 
te worden van het koor heb ik mij in 
januari 1979 aangemeld. Tijdens de 
eerste repetitie stond ik naast bari-
ton Gerrit Bloemendal. Viel ik niet zo 
op ! In de pauze volgde een stemtest 
en mocht ik van Bert Nijhof blijven’, 
zo zegt Han lachend. Tegenwoordig 
staat hij als bariton precies in het 
midden van het koor tussen Jos Jehee 
en Wim Olthuijs. Han: ‘ Ik sla bijna 
nooit een repetitie over. Het is een 
gezellige groep. Niet alleen qua zang, 

maar ook als er wat gebeuren moet. 
Zoals nu met de voorbereiding van 
het jubileumconcert, worden de han-
den ook uit de mouwen gestoken’, zo 
zegt hij. Han en zijn vrouw Willy zijn 
sinds vijf weken opa en oma . Voor 
Han ongetwijfeld een reden om op 
zijn eerste kleindochter Rüja een lof-
lied aan te heffen ! 
Het Vordens Mannenkoor neemt ook 
in huize Schepers een belangrijke 
plaats in. Anny bezig met de kos-
tuums en Gerard Schepers ( ook 77 
) één en al zingen, zijn lust en zijn 
leven. Volgend jaar augustus is hij 
60 jaar lid van het koor en als hij het 
mag beleven, wil hij er nog graag een 
aantal jaren aan toevoegen. Pratend 
over het aanstaande jubileumconcert 
haalt Gerard de muziekstukken uit 
de kast en zingt hij ons diverse lie-
deren voor, een soort privé- optreden 
dus. 
Gerard: ‘ Eigenlijk vind ik zingen in 
allerlei talen heel erg fijn om te doen. 
Frans, Duits, Engels, allemaal heel 
erg mooi. Zaterdag zingt het koor 
o.m. ook een Russisch lied met Ludo 
Eykelkamp als solist. Prachtig om 
te horen’, zo zegt Gerard die verder 
niets over het concert wil verklappen. 
‘Ik weet wel zeker dat het publiek 

die avond zal genieten’, zo zegt hij 
geheimzinnig. Gerard Schepers is op 
zijn achttiende lid geworden van het 
Vordens Mannenkoor. Eigenlijk een 
apart verhaal. Gerard: ‘ Toen ik jong 
was hadden ze bij ons thuis geen ver-
warming, geen stromend water. Wel 
een klein bad. En onderwijl ik boven 
stond te ‘poedelen’ zong ik altijd het 
hoogste lied. Met het weekend in het 
vooruitzicht en dan ben je sowieso 
vrolijk.

Buurman Derk de Boer hoorde mij 
galmen en zei op gegeven moment: 
‘ Get, mien jong, ie hebt zo’n mooie 
stemme, ie mot lid worden van het 
mannenkoor’. Een paar maanden 
later ging ik eens luisteren naar een 
concert van het koor. Ik vond het 
prachtig. Kort daarna heb ik mij toen 
inderdaad als lid aangemeld. Het 
eerste liedje dat ik bij het koor heb 
gezongen heette ‘ Klepper de klep’. 
Derk Wolters was onze dirigent. Na-
dien heb ik jarenlang Bert Nijhof als 
dirigent meegemaakt en nu al weer 
ruim tien jaar Frank Knikkink. Al-
lemaal fijne en goede dirigenten’, zo 
zegt Gerard Schepers. Thans zingt hij 
bij het Vordens Mannenkoor eerste 
tenor met rechts als ‘buurman ‘ Ge-
rard Waenink en links Jaap Buunk. 
Gerard: ‘ Het Vordens Mannenkoor 
betekent ook voor mij heel veel. Ik 
ga heel graag naar de repetitieavon-
den, altijd aanwezig ’, zo zegt hij. Ook 
zingt Gerard al 47 jaar bij het kerk-
koor ‘Cantemus Domino ‘.

Han Radstake en Gerard Schepers bij jubileum

Zingen bij Vordens Mannenkoor 
zit ons in het bloed

Vorden - Vorden. Als bestuurslid, P.R. man en lid van de jubileumcom-
missie zijn het voor Han Radstake drukke weken en maanden maar 
geniet hij wel volop. Daarover zegt hij: ‘ Wij zijn als jubileumcommissie 
zeker al een jaar bezig met de voorbereiding van het jubileumconcert 
van aanstaande zaterdag 29 oktober. Notulen van de vergaderingen bij-
houden, zorgen voor de informatie ‘naar buiten’ en dat soort zaken.

Han Radstake heeft het naar de zin bij het koor’.

Jammer voor de trouwe supporters 
schare die een heel ander Socii ge-
wend zijn. Met de rust stonden we 
dan ook met 4-0 achter en al deze 
doelpunten werden gratis aangebo-
den door niet mee te lopen of een 
ander de schuld in zijn schoenen te 
schuiven. Zelfs voor verzorger Wol-
brink werd deze middag een makkie 
door niet eenmaal aan te hoeven tre-
den met zijn wonderspons dit zeg al-
les over de wedstrijd. In de rust werd 

er door trainer Jan Steffens dan ook
het een en ander verteld en kwam 
mede uiteraard de 4-0 dat Warnsveld
niet zo nodig meer hoefde bij vlagen
het echte Socii aan voetballen toe .
In de tweede helft maakte Gert-Jan 
Loman de mooiste van de gehele wed-
strijd hij krulde een mooie vrije trap
keurig in de bovenhoek en bepaalde
de eindstand halverwege de tweede
helft op 4-1. Een wedstrijd voor Socii
om gouw te vergeten en nu weer con-
centreren op de competitie waar zon-
dag 23 oktober 2011 thuis de derby
tegen Baakse Boys op het programma
staat..

Programma zondag 23 oktober 2011
Socii1 - Baakse Boys 1
Socii 2 -Brummen 4
Baakse Boys 3-Socii 3
Brummen 4 - Socii 4
Socii5 - Ratti 4

Socii
Socii ging voor de bekerwedstrijd 
op bezoek in en bij Warnsveldse 
Boys. Voor de rood/witte gasten 
was het een veredelde oefenpot. 
Dit werd door de heren wel veel te 
gemakkelijk opgevat het krijgen 
van geen kaarten waar we in de 
competitie last van zouden heb-
ben ging ook helemaal ten koste 
van de inzet.

De Griekse mythologie kent een bij-
zondere vogel, de Phoenix. Het is 
een wezen met opmerkelijke gaven 
en het meest opvallende is dat hij in 
staat is op te staan uit de dood. Na elk 
leven verbrandt de vogel en staat hij 
weer op uit zijn eigen as om het nieu-
we leven tegemoet te treden. Er is 
geen betere metafoor te vinden voor 
de coverband Phoenix. Duizenden do-
den is deze band gestorven en steeds 
werd de kracht teruggevonden om te 
herrijzen. Krachtig, fris en vreselijk 
eigenwijs vertolken vier mannen be-
kende, maar ook mindere bekende, 
nummers uit het muzikale heden en 
verleden. Phoenix kwettert er lustig 
op los en waagt zich aan parels van 
o.a. Golden Earring, Aerosmith, Bry-
an Adams, Jimi Hendrix, Coldplay, 
Fleetwood Mac, Pearl Jam en U2. 

Onder de strakke regie van drums
en bas, met een speelse piano en gi-
taar, durft Phoenix zich verrassend
te noemen. Bandleden van Phoenix 
zijn Maarten Tappen-drums en zang,
John Langenberg-gitaar/zang, Fred ter
Haar-keybords/zang en Wim Heerink-
bas/zang

U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Phoenix bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 2 november zal Phoenix tussen 20.00 en
22.00 uur optreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Deze avontuurlijke tocht vindt plaats 
op vrijdag 28 oktober, van 19.00 tot 
ca. 21.00 uur. Deelname kost € 5,- 
voor leden van Natuurmonumenten 
en € 7,- voor niet-leden. Let op: reser-
veer van te voren uw deelname aan 
deze bijzondere tocht. In verband 
met de te verwachten grote belang-
stelling kunnen alleen mensen die 
zich van te voren hebben aangemeld 
deelnemen. Dit kan via www.natuur-
monumenten.nl of telefonisch bij de 
ledenservice, 035 - 655 99 55. Per ge-
zin mag slechts één volwassene mee 
en zaklampen zijn tijdens de tocht 
uit den boze. Als ‘ervaringsdeskundi-
ge’ heeft de Nachtwachter hulpmid-
delen mee, om de deelnemers te la-

ten kennismaken met de nacht. Een
potje nachtsel en een flesje nachtwa-
ter spelen een belangrijke rol in de
voorbereiding op de ontmoeting met
de nacht. En als de duisternis in het
bos voor de dagmensen ondraaglijk
begint te worden, heeft hij wat opge-
slagen zonlicht achter de hand.

Stukje bij beetje worden de dagmen-
sen ingewijd in de geheimen van 
de nacht. Daarbij hoort ook enige
kennis van het nachtjargon dat de
Nachtwachter gebruikt, zoals het be-
grip ‘Sluier van stilte’ en woorden als
‘Nachtconcert’. Na de tocht levert de
Nachtwachter de deelnemers weer bij
’t startpunt af en gaat vervolgens zelf
terug naar het westen, de nacht in.
De dagmensen die iets minder dag-
mens zijn geworden kijken hem na.
Als stille getuige van deze bijzondere
natuurervaring bungelt om hun nek
een unieke medaillon. Zie ook www.
natuurmonumenten.nl en twitter @
ctgelderland. Voor meer informatie
kan men ook contact opnemen met
boswachter Willem Regtop 0575-
555560 of 06- 54280655

Met de Nachtwachter 
over De Velhorst
Vorden - Het valt niet mee om 
verstokte dag-mensen te laten 
kennismaken met de nacht. Op 
verzoek van Natuurmonumenten 
wil de nachtwachter van land-
goed Velhorst, in de Lochem, wel 
een poging wagen. Speciaal voor 
kinderen in de leeftijd van 7 tot 
11 jaar, in het kader van de lande-
lijke ‘Nacht van de Nacht’.

Veel agrariërs durven niet goed na te 
denken over de toekomst, omdat ze 
denken dat ze niets anders kunnen 
dan boer zijn. De bijeenkomst ‘Ver-
ken je kansen’ wil boeren bewust 
te maken van wat ze echt willen én 
van wat hun vaardigheden zijn. Een 
ex-agrariër vertelt vanuit eigen erva-
ring over de keuze om te stoppen en 
zijn loopbaan daarna. In workshops, 

verzorgd door de Kamer van Koop-
handel, het UWV en het Platform 
Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) kun-
nen deelnemers de mogelijkheden 
verkennen van werken buiten het 
agrarisch bedrijf, bijvoorbeeld als 
zzp-er of als werknemer. 
Meer informatie over het program-
ma vindt u in de agenda op www.
boerenkans.nl . Hier kunt u zich ook 

aanmelden. Als u vragen heeft kunt 
u contact opnemen met Marieke 
Koot, Tel. 033-4326000, E-mail: lo-
ket@boerenkans.nl 

Boerenkans helpt boeren en tuin-
ders die nadenken over de toekomst 
van hun bedrijf, door middel van 
adviesgesprekken en gerichte door-
verwijzing naar een pool van advi-
seurs, maar ook door diverse bijeen-
komsten voor boeren en hun erfbe-
treders. Boerenkans is een driejarig 
project, gestart in het voorjaar van 
2010 en gefinancierd door het minis-
terie van EL&I. Het wordt uitgevoerd 
door de partners van Netwerk Plat-
teland, onder leiding van Aequator 
Groen en Ruimte.

Boeren verkennen hun toekomstkansen
Zelhem - Op 17 november organiseert Boerenkans, samen met het 
Plattelandshuis in Zelhem en de Kamer van Koophandel, de bijeen-
komst ‘Verken je kansen’. De bijeenkomst is bedoeld voor boeren en 
hun partners die nadenken over de toekomst van hun bedrijf. Boeren 
die zich oriënteren of die graag willen stoppen zijn van harte wel-
kom, maar ook boeren die hun bedrijf al beëindigd hebben. De bij-
eenkomst vindt plaats in het Plattelandshuis Achterhoek en Liemers 
te Zelhem en duurt van 10.00 tot 14.45 uur. Deelname is gratis.
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De Zutphense afdelingen werden op-
gesplitst in Noord, Zuid en De Hoven. 
Inmiddels zijn Keyenborg en Hengelo 
gefuseerd. De acht afdelingen tellen 
gezamenlijk 250 vrijwilligers die zich 
bezig houden met de zorg en activi-
teiten voor rond de 1000 ‘ gasten ‘.  
Afgelopen zaterdag werd het zilveren 
jubileum gevierd. Dat gebeurde zo-
wel s’ middags ( voor de gasten ) en s’ 
avonds voor de vrijwilligers ( in totaal 
800 belangstellenden ) in de feeste-
lijk aangeklede sporthal ’t Jebbink in 
Vorden. Tijdens zijn openingswoord 
vertelde Lex van Selms ( voorzitter re-
gio Ysselstreek ) over de historie en 
de ontwikkeling van De Zonnebloem 
in deze regio. Namens de gemeente 
Bronckhorst kwam ook wethouder 

Josephine Steffens de jubilerende 
Zonnebloem haar gelukwensen aan-
bieden. . ‘Ik ben zeer trots op deze 
parels in onze samenleving’, zo sprak 
zij. Fred van Eysden deze dag ‘opper- 
spreekstal –meester ‘ van de organi-
satiecommissie bedankte alle vrijwil-
ligers voor het vele werk dat zij voor 
De Zonnebloem en met name de re-
gio Ysselstreek doen. Ook werden de 
diverse sponsors door hem bedankt. 
De feestvierende regio Ysselstreek 
kreeg deze dag een wel zeer bijzonder 
cadeau overhandigd. Namens de Mo-
nuta schonk Anneke Rigterink het 
verbouwereerde bestuur een cheque 
van maar liefst duizend euro ! 
Daarna kregen de aanwezigen een 
musicalshow voorgeschoteld dat 

werd gebracht door de Musical Se-
lection Singers ( MuSeSi ), een gezel-
schap van 45 man dat al bijna 20 jaar
bestaat en afkomstig is uit Apeldoorn
en omgeving. Allemaal amateurs met
een wel zeer professionele inslag, zo
bleek. Voor de pauze werd een selectie
van nummers uit bekende musicals
ten gehore gebracht. Onder meer uit
My Fair Lady, The Lion King, Heerlijk
duurt het langst, Mama Mia , Sweet
Charity etc. Na de pauze werden tot
groot enthousiasme van de zaal hoog-
tepunten uit ‘De Jantjes’ gespeeld en
gezongen. Het geheel stond onder lei-
ding van Henk Menkveld. De voorzit-
ter van MuSeSi, Hans van Gerrevink,
praatte de verschillende muzikale ‘
hoogstandjes’ aan elkaar.

25 jaar Zonnebloem Regio IJsselstreek

Jubileumviering in bomvolle sporthal ‘t Jebbink

Vorden - In 1949 werd in Nederland de Nationale Vereniging De Zon-
nebloem opgericht en bestaat ze dus inmiddels al 62 jaar. Regio Yssel-
streek is een onderdeel van de Zonnebloem en werd op 9 oktober 1986 
opgericht en bestaat dus 25 jaar. Aanvankelijk telde de regio vier af-
delingen: Keijenborg, Steenderen, Wichmond/ Vierakker en Zutphen. 
Later kwamen daar Hengelo, Vorden en Warnsveld bij. 

v.l.n.r. : wethouder Josephine Steffens, Fred van Eysden en Lex Selms

scene uit de musical De Jantjes

De Lionsclub is tevreden over de op-
brengst, die vooral door de loterij 
500 euro extra opbracht. Alle loten 
waren verkocht. Om 17.00 uur trok 
oud-notaris Anne Pera uit Zelhem de 
winnende loten. De eerste prijs ging 
naar Arie Gouka uit Toldijk, hij koos 
het schilderij van Tineke Roorda. De 
tweede prijswinnaar Aart Steenber-
gen uit Keijenborg koos het schilderij 
van Walter Stellaart. De derde prijs, 
een houten schaal van Otto Koedijk, 
ging naar Jenny van Wanrooij uit 

Steenderen. De kramen werden niet 
alleen bemand door Lionsleden, maar 
tevens door een keramiste, een hoe-
denmaakster, een sieradenmaakster, 
beeldende kunstenaars, beelden-
maakster, glaskunstenaar, snuiste-
rijenmaakster, bloemsierkunstenaar, 
houtbewerkers en een quiltster. De 
brocantekraam en 2e handsboeken-
kraam trokken veel gasten, evenals 
de Achterhoekse honing, de bijzonde-
re postzegels en ansichtkaarten. Het 
stadje Bronkhorst is altijd weer een 

trekpleister voor toeristen en mensen 
uit de directe omgeving om te bezoe-
ken. De Lionsclub Bronckhorst ver-
zorgt het hele jaar door activiteiten, 
waarmee fondsen geworven worden 
voor Goede Doelen, die dit jaar zijn 
bepaald voor het Hospice in Doetin-
chem, Stichting Noodhulp Zelhem 
en een medische kliniek in Ghana. 
In het voorjaar wordt de tulpenactie 
weer gehouden, maar eerst volgt het 
Koffieconcert in de Kapel van Bronk-
horst, op zondagmorgen 30 oktober 
vanaf 11.00 uur. Informatie is te ver-
krijgen bij de voorzitter van de acti-
viteitencommissie 2011-2012 Tineke 
Roorda, Meidoornstraat 35, 7221 GE 
Steenderen, telefoon (0575) 45 17 26 
of troorda@xs4all.nl

Kunst&Kitschmarkt Bronkhorst

Bronkhorst - De Kunst&Kitschmarkt van de Lionsclub Bronckhorst 
die zaterdag 22 oktober op het kerkplein bij de Kapel van Bronk-
horst plaatsvond, is succesvol verlopen. De gevarieerde markt met 13 
deelnemende kramen gaf een vrolijke aanblik in zonnig, maar koud 
Bronkhorst.

De Kunst&Kitschmarkt van de Lionsclub Bronckhorst op het kerkplein in Bronkhorst.

(Tussen twee haakjes, de derde voor-
stelling op zaterdag 29 oktober is ook 
reeds uitverkocht) . De cabaretgroep 
viert het 20 jarig bestaan met een 

nieuw programma getiteld ‘FF wat
anders’. 
Kaarten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij De Herberg.

Extra voorstelling 
‘Hoe ? Zo !’

Vorden - Gezien de positieve reacties op het optreden van de caba-
retgroep ‘Hoe ? Zo ! ‘ in zaal De Herberg, heeft de groep besloten om
zaterdagavond 5 november nog een extra voorstelling ( de vierde ! ) in
De Herberg te geven.

Janny van Ark ofwel Jeanne d’Arc is ook weer van de partij

Ook zullen er quilts, allen met de hand 
gequilt, te bezichtigen zijn. Een quilt, 
zoal wij die nu kennen, is een doorge-

stikte deken naar het voorbeeld van
de Amerikaanse patchworkquilt. Dat
is een deken bestaande uit een bo-
venlaag van lapjeswerk, een tussen-
vulling van een isolerend materiaal
en een voering. Dit doorstikken van
de drie lagen is het feitelijke quilten,
de techniek, waaraan de deken zijn
naam dankt. De demonstratie duurt
tot 17.00 uur. U bent van harte wel-
kom in de bibliotheek Hengelo aan
de Sterreweg 10.

Demonstratie quilten 
in bibliotheek
Hengelo - Tijdens de demonstratie 
quilten op vrijdag 11 november 
om 14.00 uur in de bibliotheek in 
Hengelo, zal Hanneke van der Werf 
van ‘Keijgoed Creatief Culinair’ 
(www.hannekevanderwerf.nl) te 
Keijenborg aan een ‘logeerdeken’ 
werken met als thema Winter.
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Veel Achterhoekse producten zijn 
in het assortiment opgenomen zoals 
diverse soorten jam, kaneelbeschuit, 
flesje kruidenbitter, roggebrood, 
pannenkoekmeel, achterkoekje, 
Bronckhorster bier en andere artike-
len. “Mensen kunnen kiezen en er 
is veel mogelijk. Wij hebben enkele 

streekproductenpakketten in de win-
kel staan als voorbeeld. Ook kunnen 
klanten een catalogus meenemen 
waarin het hele assortiment staat 
vermeld. 
Wel moeten de mensen er rekening 
mee houden dat het op bestelling 
gaat”, zegt Robert Hulshof van Bakke-

rij Heijerman. De geschenkpakketten 
zijn ook ideaal als cadeau, bedankje 
of kerstpakket. 
Nieuw bij Bakkerij Heijerman zijn 
ook de handgemaakte bonbons van 
Chocolaterie Magdalena. In novem-
ber geeft Chocolaterie Magdalena een 
demonstratie chocoladeletter maken 
in de winkel van Heijerman. 

Bakkerij Heijerman is gevestigd aan 
de Spalstraat 10 in Hengelo. 
Tel.: 0575-463763. E-mail: 
bakkerij@heijermanhengelo.nl

Diverse geschenkpakketten

Streekproducten bij Bakkerij Heijerman

Hengelo - Bij Bakkerij Heijerman in Hengelo kunt u sinds kort ook te-
recht voor streekproducten in geschenkpakketten. Er kunnen diverse 
geschenkpakketten worden samengesteld. Er is een grote keus in ver-
schillende samenstellingen en voor elk budget. De pakketten worden 
samengesteld bij Streekproducten Groothandel in Borculo.

Robert Hulshof bij de diverse geschenkpakketten.

“Vanuit het installatiebedrijf zijn wij 
als totaalinstallateur actief op diver-
se projecten in de hele Achterhoek. 
Waaronder nieuwbouw van wonin-
gen, appartementen en kantoren. 
Onlangs hebben we de nieuwe klee-
daccommodatie van voetbalclub HC 
03 opgeleverd. Ook op de particuliere 
markt zijn wij actief. Van een com-
plete verbouwing tot het plaatsen 
van een buitenkraan. Heel breed en 
divers.Bijzonder trots zijn wij op de 
regiofunctie van onze showroom. In 
korte tijd hebben wij een behoorlijk 

marktaandeel verworven en weten 
vele mensen ons te vinden voor de 
aankoop van sanitair en tegels. Door 
dat de huizenmarkt op slot zit beslui-
ten veel mensen niet te verhuizen 
maar hun huis te renoveren. En om-
dat wij alles onder een dak hebben 
zijn wij het adres voor het renoveren 
van uw complete badkamer. Ook 
zijn wij zeer actief in het leveren van 
woonkamervloeren, natuursteen of 
een tegelvloer met vloerverwarming. 
Dit zorgt voor een mooi eindresultaat 
en veel comfort. Op het gebied van 

welness en comfort kunt u bij ons 
terecht voor een sauna of infrarood-
cabine. Leverbaar in standaard maten 
of maatwerk. Deze staan werkend in 
onze showroom opgesteld. Kortom 
het is altijd de moeite waard om een 
bezoekje aan onze showroom te bren-
gen. Wij nodigen u dan ook van harte 
uit!”. 
Pax A1 wil Gotink installatie BV, 
tevens hoofdsponsor van de Henge-
lose voetbalclub, hartelijk bedanken 
voor het beschikbaar stellen van de 
kleding. Het elftal staat momenteel 
bovenaan met een maximale score 
van 21 punten uit 7 wedstrijden. De 
ploeg, onder leiding van trainer Klaas 
Vermeulen, kan op 29 oktober tegen 
RKZVC A1 op het Elderink de eerste 
periodetitel in de wacht slepen.

Sponsor Gotink installatie BV

Nieuwe wedstrijdkleding voor Pax A1

Hengelo - “Het is alweer zes jaar geleden dat Gotink installatie BV het 
nieuwe pand aan de Molenenk 6 in Hengelo Gld. in gebruik nam. Met 
een enthousiast team van 15 medewerkers zijn wij dagelijks bezig om 
alle opdrachten in goede banen te leiden en zijn we nog op zoek naar 
een ervaren loodgieter / cv monteur”.

Pax A1 in de nieuwe wedstrijdkleding met op de achterste rij links sponsor Harald Gotink.

De kans dat een zwembad een tweede 
maal ‘ zwembad van het jaar ‘ wordt, 
zou een uitzonderlijke prestatie zijn, 
de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
de kans natuurlijk niet erg groot is. 
‘Maar je weet maar nooit’, aldus de 
opvatting van het zwembadbestuur. 
En zo argumenteert het verder, in 
een tijd waarin de gemeente Bronck-
horst in beraad is over het mogelijk 
stoppen van de subsidie voor een aan-
tal baden, is het van groot belang te 
laten zien hoeveel steun we krijgen 
van onze bezoekers’, aldus het bad-
bestuur. 
Tot en met 29 oktober kan men via 
www.zwembadvanhetjaar.nl zijn of 
haar stem uitbrengen. Bovendien 
maakt men bij het uitbrengen van 
de stem direct kans op een reis naar 
één van de mooiste zwembaden van 
de wereld in Ijsland. Voor iedere stem 
maken de sponsors van de verkiezing 
5 cent over naar het Ronald Mc Do-
nald Center, het sportcentrum voor 
gehandicapte kinderen en jongeren. 
De verkiezing gaat om de waardering 
van de bezoeker van het zwembad. 
Zij kunnen cijfers geven voor klant-
vriendelijkheid, de prijs/ kwaliteitver-
houding, hygiëne en sfeer/ambiance. 

Zwembad ‘In de Dennen ‘ dingt ook
mee naar de Provinciale Award. De
provinciewinnaars met de hoogste ge-
middelde scores dingen mee naar de
landelijke Gouden Zwembad Award. 

De ‘ Zwembad van het Jaar Verkie-
zing ‘ is een initiatief van ‘ ikzwem.nl
‘ in samenwerking met onder meer 
KNZB, Recron, NPZ/NRZ, Icelandair, 
Ecamp, Drukland en Variopool. De
verkiezing heeft zich dit jaar ver-
bonden aan het Ronald Mc Donald 
Center. Het zwembad ‘In de Dennen’
doet ook nog aan een andere verkie-
zing mee namelijk de Afvalvrij Award
2011. ‘ Wij scheiden afval, helpt U
mee ? ‘ is één van de slogans op de 
bordjes langs het Vordense zwembad.
Herinnert U zich de rijtjes gekleurde
vuilnisbakken nog ? Het initiatief
voor bewust omgaan met afval wordt
nu beloond met een Award. ‘Mocht 
u toch achter de computer zitten om
uw stem uit te brengen voor de ver-
kiezing ‘ zwembadvanhetjaar ‘ help
ons dan ook mee, via www.afvalvrij.
nl/stemmen deze Award in de wacht
te slepen’, zo adviseert Timme Kos-
ter, bedrijfsleider van het Vordense
zwembad ‘ In de Dennen ‘ .

Zwembad van het Jaar verkiezing

‘In de Dennen’ uit Vorden 
doet weer volop mee!

Vorden - Zwembad ‘In de Dennen ‘ te Vorden, vorig jaar zwembad van
het jaar in Nederland, doet ook dit jaar weer volop mee voor de lan-
delijke verkiezing 2011. In de tussenstand met de beste cijfers staat ‘
In de Dennen ‘ in de landelijke Top 50, thans op de 12e plaats met een
gemiddelde waardering van 9.04.

vorig jaar bij opening zwemseizoen in Vorden: Burgemeester Henk Aalderink neemt een
duik

Het nieuwe project heet “Pulsemas-
ter Dj team vs. Mike van Doorn - My 
Passion” Sounds United Records de. 
Mike van Doorn is de nieuwe naam 

van Michel, vroeger was dat Dj Oliver,
maar dat is over zegt hij, werd tijd 
voor verandering en vernieuwing,
iets meer van deze tijd. De download
verkoop is al op diverse site begonnen
en de release is gepland eind oktober.
Verder is Michel natuurlijk ook be-
zig met de “Discokings”, samen met
partner Christo Meyer, daarmee doen
die 2 heel veel 80.90 party’s, met al-
leen maar videoclips uit die tijd. 
Voor meer info kijk eens op de web-
site www.mikevandoorn.nl of 
www.discokings.nl

Naar 10 jaar weer een 
gezamenlijke hit
Ruurlo - Michel Besselink [aka. 
Mike van Doorn], heeft samen met 
zijn Duitse collega’s Pulsemaster 
Dj Team, naar 10 jaar weer beslo-
ten om samen weer een cd te ma-
ken. Zijn vorige project [Dj Oliver 
vs. Rachel Moor - Ella Elle L’a 2008 
] is in het buitenland zeer succes-
vol geweest.

Deze excursie is op woensdag 9 no-
vember a.s. en begint om 2 uur. We 
krijgen uitleg over het bedrijf (pro-
ducent van o.a. stalinrichting) en 
een rondleiding door de werkplaats. 

Verdere gegevens staan vermeld in 
ons programmaboekje.

Omdat we denken dat deze excursie 
ook interessant is voor heren, kun-
nen partners van onze leden zich 
ook aanmelden. 

Opgave graag voor 2 november a.s. 
bij Rikie Norde, telefoon 551622,     
e-mail rikienorde@hotmail.com

Excursie naar Wopereis 
Staalbouw in Doetinchem
De regionale agrarische com-
missie van NBvP Vrouwen van 
Nu heeft een excursie kunnen 
regelen naar Wopereis Staal-
bouw in Doetinchem.
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Rietman Autobanden aan de Slot-
steeg in het buitengebied van Hen-
gelo bestaat twintig jaar. Op de Open 
dag werd ’s morgens ook de nieuwe 
bedrijfshal geopend. De genodigden, 
familie en andere belangstellenden 

waren hierbij aanwezig. Na een korte 
toespraak van Jan Rietman ging zijn 
vrouw Mien als eerste de nieuwe be-
drijfshal binnen. Het nieuwe gedeelte 
is aan de bestaande garage gebouwd. 
De bedrijfshal heeft meerdere verdie-

pingen en met een lift kunnen goede-
ren op de plek worden gebracht. De 
verdiepingen zijn bereikbaar met vas-
te trappen. Een van de verdiepingen 
wordt onder meer gebruikt voor de 
voorraad van autobanden. De nieu-
we bedrijfshal is ruim van opzet en 
functioneel ingericht. In totaal biedt 
het nu vier werkplekken. Jan, Mien 
en zoon Rik Rietman moesten veel 
handen schudden en ze kregen veel 
waardering en felicitaties.

Veel belangstelling open dag 
Rietman Autobanden

Hengelo - De Open dag die zaterdag 22 oktober werd gehouden bij 
Rietman Autobanden in Hengelo werd druk bezocht. De hele dag was 
het een komen en gaan van mensen. De familie Rietman kreeg veel 
complimenten voor de nieuwe bedrijfshal die ’s morgens werd ge-
opend.

De nieuwe bedrijfshal is ruimtelijk en functioneel.

Miranda Kamminga van Wijnpracht 
in Driebergen selecteerde de wijnen 
en vertelde er uitgebreid over. Johan 
Mollenhof van Galerie De Burgerij 
complementeerde het geheel met 
heerlijk bijpassende gerechten. Het 
werd geslaagde avond en zeker voor 
herhaling vatbaar. 

EEN TIPJE VAN DE SLUIER? 
De gasten kregen de volgende wijnen 
en gerechten geserveerd. Twee witte 
wijnen, een Cotoval uit 2010 en een 
As Laxas uit 2009 bij Tilapiafilet op 
een bedje met tomaat/reepjes kom-
kommer. Een lichte rosé Solar Gailur 
rosado 2010 en de rioja wijn Solar 

Gailur 2010 bij kippenboutjes en een 
wrap gevuld met bospaddestoelen, 
roomkaas en koriander. Twee rode 
wijnen Cotoval 2006 en Tavera Vendi-
mia seleccionada 2006 met Stoofvlees 
in een bedje met rodekool. Het des-
sert is een geheim van de kok, wijn 
had dit gerecht niet nodig. 
Wilt U ook een ‘wijn en spijs’ avond 
in Galerie De Burgerij? Dan kunt u 
zich opgeven via deburgerij.vorden@
gmail.com of 06- 51112390). Zijn er 
16 personen dan wordt opnieuw een 
‘wijn en spijs’ avond georganiseerd.

Aftrap ‘Wijn en Spijs’

Vorden - Vorige week zaterdag was de aftrap van de eerste ‘Wijn en 
Spijs’ happening in Galerie De Burgerij. Er werd volop geproefd en 
gediscussieerd over de smaakvolste wijn bij de geserveerde hapjes. Een 
kleine twintig mensen deden er aan mee, een heel gemêleerd gezel-
schap uit Vorden maar ook van daarbuiten.

Je machteloos voelen, al helemaal 
als iets je vaker overkomt, vergroot 
de kans op traumatische gevolgen. Je 
wilt de mensen de kost niet geven die 
gevangen zitten in een web van (aan-
gepraatte) schaamte- of schuldgevoe-
lens, die anderen niet willen belasten 
of die bang zijn voor de geweldpleger 
of voor de gevolgen als ze in opstand 
komen. Geen vrolijk verhaal, maar.... 
De snelle ontwikkelingen op het vlak 
van hersenonderzoek geven nieuwe 
inzichten over de invloed van schok-
kende gebeurtenissen op lichaam en 
geest. Dat kan helpen om trauma’s 
beter te verwerken. Zo is Somatic Ex-
periencing ontstaan. 
Een schokkende gebeurtenis ver-
werken we in ons hoofd via twee 
afzonderlijke systemen: ons ‘weet-
systeem’, dat logisch denkt, en ons 

‘voel-systeem’ dat we van onze verre
biologische voorouders hebben over-
gehouden. Anders dan het weetsy-
steem werkt het voelsysteem razend-
snel, meer ‘zwart-wit’, associatief en
emotioneel. Normaal gesproken wer-
ken ze prima samen. Maar bij gevaar
neemt dit voelsysteem het over en
blokkeren stresshormonen het weet-
systeem. Je handelt in een reflex, niet
rationeel, en de herinnering wordt
allereerst vooral in dit voelsysteem
opgeslagen. Maar daardoor ga je ook
één gebeurtenis opdelen in grote 
groepen, zoals ‘alle mannen zijn ge-
vaarlijk’, ‘je kunt niemand vertrou-
wen’. Je slingert heen en weer tussen
‘verdoofd’ en ‘geactiveerd’. Verdoofd
kun je je bijvoorbeeld minder goed
concentreren, of werk je te hard om
niet alles te hoeven voelen. Geacti-
veerd kun je last hebben van woede-
of paniekaanvallen, van dromen,
enzovoort. Bij een goede verwerking
komt de heen-en-weer beweging tus-
sen denken en voelen weer op gang.
Zo ontstaat meer evenwicht in jezelf,
meer ontspanning, en kom je weer in
je kracht te staan. Meer weten? 
Xandra Veltman, natuurgeneeskun-
dig therapeut, (0575) 442 885 
www.xandra-veltman.nl Afhanke-
lijk van je ziektekostenverzekering
worden sessies (deels) vergoed.

Van trauma naar ontspanning, 
dat kan
De meeste mensen worden in 
hun leven met een vorm van emo-
tioneel, fysiek of seksueel geweld 
geconfronteerd. De pijn, verdriet, 
angst en kwaadheid die daaraan 
vastzitten, kunnen een ‘onder-
gronds’ leven gaan leiden. Weg-
gestopt, klaar om op te duiken 
als ze hun kans zien. Zo blijven ze 
hun invloed uitoefenen op onver-
wachte momenten of in bepaalde 
situaties.

Het Steenders Landschap gaat met 
haar vrijwilligers aan het werk met 
het onderhoud van een mooie singel 
in het buitengebied tussen Doesburg, 
Olburgen en Steenderen, De Luur. De 
singel bevindt zich nabij het kruis-
punt van de Olburgseweg en de Does-
burgseweg en bevat een aantal mooie 
bomen en struiken. De singel is ver-
der ingevuld met inheemse soorten 
als essen, kardinaalshoed, slee- en 
meidoorn. De singel zal volledig afge-
zet gaan worden, waarbij echter een 
aantal bomen wordt gehandhaafd. 
Een aantal essen wordt geknot en vrij 
gezet. Deze singel bevindt zich bij de 
afslag naar Olburgen op de weg van 
Doesburg naar Steenderen. Er wordt 
om 9.00 uur verzameld op de kruising 
van de Olburgseweg en Doesburg-
seweg in Steenderen. De dag wordt 
rond 13.00 uur afgesloten met een 
heerlijke kop soep. Voor aanvang en 
tijdens de pauze zorgt Het Steenders 
Landschap voor koffie of een andere 
verfrissing. 
Deze locatie biedt mogelijkheden 
voor maatschappelijke stage. Leerlin-
gen van het voortgezet onderwijs die 
deze ochtend een maatschappelijke 
stage willen lopen, kunnen zich aan-

melden via www.natuurwerkdag.nl. 
Hun stagecoördinator wordt dan via
dezelfde website automatisch geïn-
formeerd. Als aandenken krijgen de
jongeren een certificaat. 
Landschapsbeheer Nederland orga-
niseert de Natuurwerkdag in samen-
werking met Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, De12landschappen
en Scouting Nederland en wordt on-
dersteund door IVN vereniging voor 
natuur- en milieueducatie, Neder-
landse Jeugdbond voor Natuurstudie
(NJN), ANWB en KNNV vereniging 
voor veldbiologie. De Natuurwerkdag
wordt mede gefinancierd door de Na-
tionale Postcode Loterij. 
Dit jaar valt de Natuurwerkdag sa-
men met het Europees jaar van het
Vrijwilligerswerk. 

De dag in Steenderen duurt van 09.00
– 13.00 uur. De provinciale coördi-
nator is Charlotte Krabben, telefoon
(026) 3537444, email c.krabben@
landschapsbeheergelderland.nl.Voor
meer informatie en aanmelden,
neem contact op met de locatieleider
Laurens Eykelkamp, 
telefoon (06) 38521202 of email 
info@hetsteenderslandschap.nl

Doe mee aan de natuurwerkdag op 5 november!

Werk aan de singel in 
Steenders Landschap

Steenderen - Op zaterdag 5 november is het weer landelijke Natuur-
werkdag. Op meer dan 350 locaties in Nederland kan iedereen helpen
bij het onderhoud van natuur en landschap. Ook dit jaar vinden uit-
eenlopende activiteiten plaats, afhankelijk van de locatie. Het Steen-
ders Landschap opent op deze zaterdagochtend haar nieuwe winter-
seizoen met werkzaamheden aan een singel in De Luur.
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Wat is: A.  Verneuken: (Iemand) voor de gek houden; “Wol e’j mi’j 
verneuken, keerltjen?”.

 B. Teumeg: “Teumeg staon te kieken”. Niets te doen. 1). “Wat 
stao’j door teumeg te kieken, niks te doon?”. 2). “Teumeg 
waezen”. Niets te doen hebben. “Ne vrouwe hand en ne 
peerdetand bunt nooit teumeg”. (Zijn altijd in de weer).

 C. Spil: “Da’s mi’j ‘n mooi spil”. Dat is me wat moois. “Da’s 
mi’j ‘n mooi spil, ikke ‘t wark doon en i’j teumeg gaon”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Een projectkoor van bijna 60 mensen 
zal dan ook voor u een aantal liede-
ren ten gehore brengen uit de musi-

cals Jesus Christ Superstar en Les Mi-
serables. Het koor staat onder leiding 
van dirigente Marianne Weenink. Zij 

heeft ook de leiding over het combo, 
bestaande uit piano, synthesizer, gi-
taar, basgitaar en drums.
Het concert begint om 20.00 uur en 
zal ongeveer een uur duren. Na af-
loop is er een mogelijkheid tot het ge-
ven van een vrije gift om de onkosten 
te dekken. Dit alles vindt plaats in de 
St. Jan de Doperkerk in Keijenborg.

Projectkoor 29 oktober

Keijenborg - Op zaterdag 29 oktober a.s. kunt u kijken en luisteren 
naar een uniek project in Keijenborg, georganiseerd door Jongeren-
koor Rejoice. Naar aanleiding van ons 40 - jarig jubileum hebben we 
een projectkoor gevormd waarvoor iedereen, jong en oud, zich kon 
opgeven. Daarop zijn vele reacties binnengekomen.

Uitslag van de eerste avond van de tweede competitieronde van Bridgeclub 
Bronkhorst, gespeeld op 20 oktober 2011 in Toldijk.
Lijn A: 1. Diny Hartelman & Hans Jansen 60,83 %; 2. Hennie van Druten & Gon-
nie Hulleman 57,50 %; 3. Annelies Schröder 7 Jan Rondeel 53,57 %. 
Lijn B: 1. Ans Knaake & Leida Pennekamp 59,58 %; 2. Karen Notten & Joop te
Veldhuis 56,67%; 3. Margaret Heijting & Erica Rijks 54,17 %. 
Lijn C: 1. Dick Weijers & Gerard Lohschelder 65,42 %; 2. Hermien Veenhuis &
Jan Veenhuis 60,42 %; 3. Jos Jehee & Theo Geurts 53,92 %. 
Donderdag 27 oktober de tweede avond in deze ronde.

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

Iedereen kan tot en met 29 oktober 
via www.zwembadvanhetjaar.nl zijn 
of haar stem uitbrengen op Burge-
meester Kruijffbad. Bij het stemmen 
maakt men direct kans op een reis 
naar één van de mooiste zwemba-
den van de wereld in IJsland. Voor 
iedere stem maken de sponsors van 
de verkiezing 5 cent over naar het 
Ronald McDonald Center, het sport-
centrum voor gehandicapte kinde-
ren en jongeren. De verkiezing gaat 
om de waardering van de bezoekers 
van het zwembad. Zij kunnen cijfers 
geven voor klantvriendelijkheid, de 
prijs/kwaliteit verhouding, hygiëne 
en sfeer/ambiance. De zwembaden 
met de hoogste gemiddelde waar-

dering van iedere provincie (en met 
minimaal 100 stemmen) worden uit-
geroepen tot Provincie Winnaar. Het 
Burgemeester Kruijffbad dingt ook 
mee naar deze Provincie Award. De 
provinciewinnaars met de hoogste 
gemiddelde scores dingen vervol-
gens mee naar de landelijke Gouden 
Zwembad Award. De vakjury kiest 
deze uit de 12 Provincie Winnaars. 
Het Steenderense Burgemeester 
Kruijffbad staat nu op de negende 
plek met een gemiddelde score van 
9,07. Het Vordense Zwembad In de 
Dennen, dat vorig jaar de titel won, 
staat daar vlak achter op een twaalfde 
plaats met een gemiddelde score van 
9,04. De Zwembad van het Jaar Ver-

kiezing is een initiatief van Ikzwem.
nl in samenwerking met onder meer 
KNZB, Recron, NPZ/NRZ, Icelandair, 
Ecamp, Drukland en Variopool. De 
Zwembad van het Jaar Verkiezing 
heeft zich dit jaar verbonden aan Het 
Ronald Mc Donald Center.

Zwembad van het Jaar Verkiezing

Burgemeester Kruijffbad in finale
Steenderen - Het Burgemeester Kruijffbad in Steenderen doet nog vol-
op mee in de finale voor De Zwembad van het Jaar Verkiezing 2011. In 
de tussenstand met de beste cijfers staat Burgemeester Kruijffbad in 
de landelijke Top 50 op plaats nummer 9 met een gemiddelde waar-
dering van 9,07.

Vrijdag 11 novemberkunt ualweer 
een volgend hoogtepunt beleven in 
het ARX-Theater. Jula Aimée is een 
veelbelovende zangeres met een mu-
ziekstijl, die een mix is van folk, jazz 
en rock. Ze klinkt als Tori Amos en 
Björk met hier en daar een vleugje 
Ella Fitzgerald en Billie Holiday. 
“Soms, heel soms, kom je een zange-
res tegen waarbij je simpelweg voelt 
dat alles klopt; instrument, muzika-
liteit, persoonlijkheid en bij Jula Ai-
mée had ik vanaf de eerste seconde 
al geen enkele twijfel. Go girl, you’ll 

go far”, Aldus de bekende contrabas-
sist Hein van de Geyn.
Jula is afgestudeerd aan de jazz-op-
leiding van het Conservatorium van 
Amsterdam. Met haar muziek ver-
telt ze een verhaal, een verhaal over 
loslaten en volwassen worden over 
geluk en over eenzaamheid, over 
lachen en huilen. Zij wordt hier-
bij muzikaal begeleid door Matiss 
Cudars op gitaar,Paul van der Feen 
op saxen, Itai Weissman op saxen, 
Tijn Jans op drums en Thomas Pol 
op contrabas. 

Op de website 
www.jula-aimee.com 
www.myspace.com/julakalshoven 
vindt u nadere bijzonderheden over 
deze zangeres.

Tijdens haar optreden op vrijdag-
avond 11 november in het ARX The-
ater bij restaurant Wolfersveen zal 
ze veel werk van haar debuutalbum 
‘Let Go’, dat uitkwam op 13 oktober, 
spelen. 
Het optreden begint om 20.00 uur. 
Kaarten kosten € 12,50. U kunt re-
serveren via info@arxtheater.nl of 
tijdens kantooruren telefonisch op 
tel. 0575-462600.

Uiteraard kunt u uw reservering ook 
dit keer combineren met een diner 
vooraf in het ernaast gelegen Restau-
rant Wolfersveen.

Een frisse wind door de Europese Jazzscene

Jula Aimée Band in het 
ARX Theater
Wolfersveen - Aanstaande zaterdag komt eerst Vocaal Theateren-
semble ‘Foon’ met een spetterende show naar het ARX Theater in 
Wolfersveen. U kunt het optreden, dat om 20.00 uur begint, combi-
neren met een heerlijk diner in restaurant Wolfersveen, waar u voor 
slechts € 26,50 een drie-gangen geserveerd krijgt. U wordt dan om 
18.00 uur aan tafel verwacht. Udient voor woensdagavond 26 okto-
berplaatsen te reserveren via info@arxtheater.nl.

De nummers die MoonYard speelt 
hebben de krachtige rock ’n roll uit 
het zuiden van Amerika, met daarin 
de bezieling van de blues. 
De band bestaat uit Arjan Klein Gel-
tink (zang en gitaar), Hans Hoog 
Stoevenbelt (bas), Gerton Eijkelkamp 
(drums), Stef Woestenenk (zang en 
gitaar), aangevuld met Henk Buiting 
(hammond orgel) en Ellio Martina 
(lapsteel). De avond begint met De 

Taliband. Deze rock ’n roll liefheb-
bers steken bekende nummers in een
achterhoeks jasje en zorgen voor een
waar feestje. Afgelopen zomer speel-
den zij nog een aantal keren zeer
succesvol in het voorprogramma van
Normaal. 

Een avond vol rock ’n roll bij Café 
de Zwaan in Hengelo. Entree 5 euro,
aanvang 21.00 uur.

MoonYard en De Taliband 
bij De Zwaan

Hengelo - Op zaterdag 29 oktober staat rock ’n roll band MoonYard op
het podium van Café de Zwaan. Deze ervaren band heeft inmiddels al
op vele plekken gespeeld. Vooraf staat De Taliband op de bühne.

De rock ’n roll band MoonYard treedt op in Café de Zwaan.

 mensen die willen zich

voelen en hun willen houden.
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www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zijn wij opzoek 
naar een:

INKOPER M/V
Fulltime - vacaturenummer VIO854482
 
Als Inkoper ben je bezig met de sourcing en inkoop van con-
sumentenproducten. Je handelt hierbij proactief en ontwikkelt 
als inkoper zelfstandig nieuwe innovatieve inkooptrajecten. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de in-
koopprocessen en de selectie van leveranciers in verschillende 
landen. Je onderhoudt contacten met diverse fabrieken voor de 
dagelijkse operationele afstemming. Je bent goed in het leggen 
van contacten en door je uitstekende inlevingsvermogen, weet 
je leveranciers aan je te binden en contacten te verstevigen. Je 
hebt een goed cijfermatig inzicht voor beoordeling van target 
kostprijzen, voorraad- en bestelniveaus en het maken van 
calculaties. Je zult zelfstandig opereren waarbij je een grote 
verantwoordelijkheid hebt. Je bent in staat om de producten te 
doorgronden en om binnen het kader van het merkenbeleid van 
de opdrachtgever het maximale eruit te halen. Het gaat om een 
relatief klein, hecht, betrokken en enthousiast team. Je werkt 
nauw samen met een aantal gedreven ontwerpers om continu 
te kunnen inspelen op de behoeften van de consument. Be-
trouwbaarheid en servicegerichtheid staan hoog in het vaandel 
bij dit bedrijf.

Voor deze functie zoeken wij iemand met HBO werk- en 
denkniveau en affiniteit met techniek. Je hebt een afgeronde 
NEVI 1 opleiding (NEVI 2 is een pré). Je beschikt over ruime 
inkoopervaring in het Verre Oosten en hebt affiniteit met 
productopbouw (kostprijzen) Je spreekt en schrijft vloeiend 
Nederlands en Engels. Duits beheers je op spreektaalniveau of 
hoger. Je houding is proactief waarbij je de drang en drive hebt 
om zaken te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. Tele-
foonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.
nl o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CONSTRUCTIEBANKWERKER/LASSER M/V
Omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenr. VMK849705
 
Werkzaamheden
Voor een bedrijf in de omgeving van Winterswijk zoeken wij een 
constructiebankwerker/lasser. Het betreft een afwisselende functie 
bij een kleinschalig bedrijf. Je werkt samen met de eigenaar en een 
collega aan unieke werkstukken voor o.a. kerken, kastelen, musea. 
Je werkt veelal in de werkplaats. Tevens ben je samen met je team 
verantwoordelijk voor montage op locatie. Naast laswerkzaamhe-
den werk je ook met een pers, afkortzaag, wals, frees en draaibank 
(allen conventioneel) en handgereedschap.

Functie-eisen
- Ervaring als constructiebankwerker/lasser;
- Je kunt tekening lezen;
- Sociaal en flexibel.

ELEKTROMONTEUR MACHINEBOUW M/V
Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenr. VCP855770

Werkzaamheden
Op de afdeling assemblage worden de verschillende machine-
onderdelen samengebouwd tot een compleet eindproduct. Jouw 
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het bedraden en mon-
teren van schakelaars, schakelkasten besturingen en complexe 
machines. Je hebt kennis en affiniteit met geautomatiseerde 
systemen in de machinebouw. Tevens ben je in staat eenvoudige 
mechanische werkzaamheden te verrichten.

Functie-eisen
- MBO werk- en denkniveau op elektrotechnisch gebied;
- Ervaring de machinebouw;
- Een teamplayer die ook in staat is zelfstandig te werken;
- Bereidheid zichzelf te ontwikkelen;
- Enthousiasme en flexibiliteit.
 

MAGAZIJNMEDEWERKER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK857317
 
Werkzaamheden
Voor een machinebouwbedrijf in de regio Aalten zoeken wij een 
magazijnmedewerker. In deze functie ben je verantwoordelijk voor 
het laden en lossen van goederen met de heftruck en het verzend-
klaar maken van de geproduceerde machines. Tevens ondersteun 
je bij de goederenontvangst en orderpick. Is deze afwisselende 
functie jouw nieuwe uitdaging? Neem dan contact met ons op 
voor meer informatie!
 
Functie-eisen
- Ervaring in vergelijkbare functie;
- In bezit van heftruckcertificaat;
- Reachtruckcertificaat is een pré.
 

BUSINESS CONTROLLER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO 857408
 
Werkzaamheden
Voor een vooraanstaand internationaal bedrijf in de machinebouw 
zijn wij op zoek naar een business controller. In deze functie rap-
porteer je aan de Financieel Directeur. 
Je bent analytisch scherpzinnig en kritisch en beschikt over uitste-
kende communicatieve vaardigheden Je gaat je bezighouden met 
onder andere Projectadministraties, analyses, rapportages en de 
voorbereiding van presentaties
 
Functie-eisen
- Afgeronde HEAO opleiding;
- Analytisch werk- en denkvermogen;
- 3 tot 5 jaar werkervaring bij voorkeur in een internationale 

omgeving;
- Goede beheersing van de Engelse taal.

MONTEUR MACHINEBOUW M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK857322

Werkzaamheden: 
Voor een bedrijf in de regio van Aalten zoeken wij een mechanisch 
monteur voor het assembleren van machines. Heb je technisch 
inzicht, ben je sleutelvaardig en heb je concrete ervaring in de ma-
chinebouw dan ben jij wellicht dé kandidaat voor deze uitdagende 
functie. Heb je interesse, neem dan contact met ons op voor meer 
informatie!
 
Functie-eisen
- Technisch inzicht;
- Sleutelvaardig;
- Zelfstandig kunnen werken en initiatief tonen.

Cabo is dienstverlener voor onderwijs-
organisaties in het Primair en Voort-
gezet Onderwijs op het gebied van 
administratie, beheer en bestuur.
Wij bieden administratieve ondersteuning 
en advisering aan schoolbesturen en 
directies in de regio Midden en Oost 
Nederland.  Ons bureau heeft korte 
communicatielijnen, een lage drempel 

en heldere procedures. Wij willen ons onderscheiden middels kwalitatief hoogwaardige 
dienstverlening die is afgestemd op de administratieve organisatie van het schoolbestuur. 
Onze dienstverlening kenmerkt zich door persoonlijk en direct contact gericht op een 
langdurige relatie met onze schoolbesturen. Een belangrijk onderdeel binnen onze 
organisatie is de afdeling personeels-en salarisadministratie. Deze afdeling bestaat uit 19 
medewerkers en is verantwoordelijk voor de volledige personeels- en salarisadministratie 
van schoolbesturen. 

Voor deze afdeling zoeken wij een:

Medewerker personeels- en salarisadministratie m/v
24,00 uur per week

Informatie en sollicitatie
Nadere informatie over deze functie kunt u vinden op onze website www.cabo.nl. 
Telefonische informatie inwinnen over de functie kan bij Edwin Neijsen, coördinator PSA of 
bij Ramon Bleumer, hoofd afdeling PSA. Beiden zijn bereikbaar via tel. 0314-399010.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

centrale administratie | bestuursbureau onderwijs

De Webreporter die wij zoeken zorgt voor actueel nieuws op onze website in het 

verspreidingsgebied van onze 7 weekbladen en beheerst Nederlands in woord en ge-

schrift. Je bent verantwoordelijk voor de content op www.contact.nl en op onze social 

media kanalen betreffende de weekbladen. Je wilt als eerste het nieuws met foto’s en 

video publiceren en bezoekt ook graag evenementen en bijeenkomsten. Ervaring in 

soortgelijke functies is een pré.

De persoon die binnen ons profi el past, houdt van openheid en voelt zich thuis in een 

dynamisch bedrijf waarin de gemoedelijke Achterhoekse sfeer behouden is gebleven. 

Iemand die zelfstandig kan werken met een klantvriendelijke en commerciële instelling 

en verantwoording durft te nemen.

Wekt deze advertentie uw interesse? 

Stuur ons uw sollicitatie en CV t.a.v. de heer L.G. Weevers.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail: vacatures@weevers.nl

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Internet: www.weevers.nl

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

Wie Wil bij Weevers Werken?

Webreporter m/v

Weevers Grafi media is gevestigd in Vorden, Zutphen, Lichtenvoorde, Groenlo, Aalten 

en Zelhem. Een familiebedrijf, opgericht in 1936 en sinds 1965 in eigendom van de 

familie Weevers.

De organisatie bestaat uit een hoofdvestiging in Vorden en 5 nevenvestigingen en is 

totaalleverancier van concept & ontwerp, internetdiensten, sign, offset- en digitaal 

drukwerk en uitgever van de plaatselijke weekbladen Contact, Elna en Groenlose 

Gids.

Voor onze nieuwssite www.contact.nl zijn wij op zoek naar een full time



Kom deze woonmaand 
sfeerproeven bij HCI:
Elke week gezelligheid bij HCI met  
verrassende lekkernijen

Bij elke offerte een sfeervolle attentie!

Kijk voor meer informatie op:
www.binnenhuiscenterhci.nl

* Vraag naar onze voorwaarden in de showroom
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Kruisbergseweg 13 7255 AG Hengelo Gld. 0575-468181

Ampèrestraat 3 6902 PG Zevenaar 0575-468181

*90% KORTING
Maak kans op

op uw droomkeuken of badkamer

90 JAAR HCI. FEEST VOOR UW HUIS
OOK IN DE WOONMAAND PROFITEERT U MET ONS MEE!

     
 
Waterstromen exploiteert industriële afvalwaterzuiveringen en vergistingsinstallaties in Nederland. Wij 
maken veel gebruik van duurzame en innovatieve biologische zuiveringstechnieken. 
 
Op onze locaties in Olburgen, Lichtenvoorde, Lomm en Dongen behandelen we jaarlijks meer dan 2 
miljoen m3 afvalwater, 40.000 ton organische reststromen en produceren we meer dan 7 miljoen m3 
biogas. Met onze 25 medewerkers zijn wij voortdurend op zoek naar verbetering en uitbreiding van onze 
processen. Komende jaren zal het accent vooral liggen op het verbeteren van duurzame energieproductie 
en het terugwinnen van herbruikbare grondstoffen. 
 
Voor onze locaties in Gelderland zijn wij op zoek naar een: 
 

Junior E/M Technicus – Operator 
waterzuivering en biogasproductie 

 
Hoofdtaken: 
 het bedienen van onze procesinstallaties; 
 uitvoeren van onderhoud aan elektro-/besturingstechnische en mechanische installaties, zodat de 

processen storingsvrij en optimaal verlopen; 
 ontwikkelen en uitvoeren van preventieve technische onderhoudsprogramma’s; 
 het continue technisch, technologisch en economisch verbeteren van processen; 
 bijdrage leveren in nieuwe projecten. 

 
Je werkt hierbij nauw samen met de bedrijfsvoerder en draait ook mee in de storings- en weekend 
diensten. 
 
Profiel: 
 je hebt onlangs een technisch opleiding op MBO-niveau afgerond (bij voorkeur elektrotechniek), 

maar bent breed geïnteresseerd; 
 je wilt je bekwamen in het functioneren van elektrotechnische en mechanische installaties; 
 je hebt interesse in procestechniek en duurzame energieproductie en je wilt je daar verder in 

ontwikkelen; 
 het functioneren van veiligheidssystemen (VCA, NEN 3140, ATEX) en PLC-besturingstechniek 

krijg je snel onder de knie; 
 je bent creatief, enthousiast, flexibel en leergierig en bent ook bereid aanvullende cursussen te volgen, 

bijvoorbeeld UTAZ; 
 een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid past bij jou; 
 je woont in Gelderland. 

 
Wij bieden: 
Waterstromen biedt je uitgebreide mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. Naast een passend salaris 
bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een aangenaam werkklimaat. Je krijgt de mogelijkheid 
om deel te nemen aan de uitbreiding van onze activiteiten. 
 
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met de bedrijfsvoerder Paul Weenink 
(06 515 890 22) of met de projectleider Richard Haarhuis (0573 29 85 51). 

Interesse? Stuur je motivatie en CV naar n.basten@waterstromen.nl of naar Waterstromen b.v., Postbus 8, 
7240 AA te Lochem. 

Kijk ook op www.waterstromen.nl 

Careaz is een Oost- 

Achterhoekse zorg- 

organisatie die vanuit 

kleinschaligheid en 

lokale betrokkenheid 

bij de cliënt thuis of zo 

dicht mogelijk bij huis 

ondersteuning biedt 

op de terreinen wonen, 

zorg, welzijn en dienst- 

verlening.  

Onderdeel van Careaz 

zijn; Dr. Jenny, 

Antoniushove,  

J.W. Andriessen,  

en de Thuiszorg. 

 Kom ook werken bij het 
beste zorgteam van 2011! 

 

- Verpleegkundige niveau 4 

- Verzorgenden niveau 3 IG 

Wat is een

Ervarings-

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

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

www.werk.nl




