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Het parcours leidde de sportievelin-
gen dwars door weilanden, akkers 
en sloten die normaal gesproken 
helemaal niet opengesteld zijn voor 
publiek. De aard van het terrein in 
combinatie met de regenval van de 
afgelopen dagen zorgde ervoor dat 
de Blubberrun haar naam eer aan 
heeft gedaan: met name de maisvel-
den waren bijzonder glibberig. Voor 
sommige deelnemers had het echter 
nog wel een tandje extremer mogen 
zijn: “Ik doe dit jaar voor de derde 
keer mee en het was weer geweldig, 
maar ik miste wel wat extra blubber. 
Vorig jaar kwam het water in de slo-
ten bijna tot mijn schouders”, vertelt 
Sonja Wygman. 
Hoewel de Blubberrun op zichzelf al 
een heel leuk evenement is, geeft de 
connectie met het KWF Kankerfonds 
bij veel deelnemers extra motivatie 
om mee te doen: “We zijn letterlijk 
door de drek gegaan voor het goede 
doel. Iedereen kent wel iemand die 
te maken heeft gehad met kanker. In 
mijn geval gaat het om mijn schoon-
zus en veel mensen in de naaste 

omgeving. De kankerpatiënt gaat 
door een hel, een zwaar traject met 
chemobehandelingen. Wij gaan hier 
voor hen door de modder. Dat valt 
natuurlijk in het niet met wat zij 

meemaken, maar dat geeft wel extra 
motivatie”, aldus Geja Lindenschot. 
“En de saamhorigheid onderweg is 
heel sterk. We hielpen elkaar door 
de sloten heen. Het is een hele aparte 
ervaring”.
Die saamhorigheid was ook te mer-
ken aan de hoeveelheid deelnemers 
die in teamverband meededen. Iets 
dat niet alleen duidelijk werd door 
bijpassende T-shirts, maar ook door-
dat veel teams elkaar hand in hand 
de finish over loodsten. Zo ook een 
deel van het Dames 1 voetbalteam 
uit Dieren: “Het was voor ons een 
spontane actie. We besloten voor de 
lol last minute mee te doen. maar het 
was erg leuk en hopelijk zijn we er 
volgend jaar met het hele team”.
Na de run werd er goed voor de deel-
nemers gezorgd: ze konden een kop 

snert halen in de tent, omkleden in 
speciaal daarvoor bestemde ruimtes 
en verfrissing zoeken bij een tractor 
met watertank. Niet bepaald overbo-
dige luxe voor het percentage kan-
didaten dat eruitzag alsof ze de race 
niet gelopen, maar gezwommen had-
den. Een fenomeen dat commentator 
Jannes Mulder kort, krachtig en bo-
vendien subtiel wist te omschrijven: 
“Jullie zien eruit als zwijnen!”.  

Na afloop blikt organisator Ilona 
Bourgondien terug: “Alles is heel 
soepel verlopen en we zijn echt heel 
blij met de vrijwilligers en de landei-
genaren die hun grond beschikbaar 
stellen. Ja, het is heel veel werk voor 
een halve dag plezier, maar we heb-
ben het er voor over. Het was zeer 
geslaagd!”.

Zevende editie Blubberrun Linde

Hand in hand over de finish voor KWF 
Kankerbestrijding
Linde - De Blubberrun die op zon-
dag 26 oktober onder de wieken 
van de Lindesche Molen van start 
ging, was net als voorgaande ja-
ren een groot succes. Maar liefst 
1242 deelnemers deden mee aan 
de modderige crossloop om geld 
op te halen voor het KWF Kan-
kerbestrijding.

Voorzitter Annemiek Riefel van Jong 
Gelre Vorden-Warnsveld kwam za-
terdagavond 25 oktober in Kultur-
hus ’t Dorpscentrum superlatieven 
te kort. Daar verwelkomde ze een 
kleine honderd oud-bestuursleden 
van plattelandsjongerenorganisatie 
Jong Gelre Vorden-Warnsveld op 
een uitermate humoristische, boei-
ende en krachtige wijze. Jong Gelre 

Vorden-Warnsveld vierde die avond 
haar eeuwfeest met onder meer een 
reünie voor oud-bestuursleden, een 
‘staande’ receptie en een ‘woest’ af-
sluitend avondfeest in een vol Dorps-

centrum met muzikale medewerking 
van de Achterhoekse dialectband Boh 
Foi Toch. 

Lees meer verderop in Contact

Jong Gelre viert eeuwfeest in bomvol 
Dorpscentrum
Vorden - “Jullie waren de am-
bassadeurs van de vereniging. 
Jullie hebben met veel kracht 
en enthousiasme de kar in het 
verleden getrokken. Zonder jul-
lie waren we hier niet bij elkaar 
geweest en had Jong Gelre haar 
honderdjarig bestaan niet kun-
nen vieren. Jullie mogen trots op 
jullie zelf zijn.”
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TOTALE LEEGVERKOOP!

      ZIE BINNENZIJDE VOOR MEER INFORMATIE
voordeel

...meer

PLUS Mandarijnen 
per 2 KILO

2 kilo
 
  

1.89

0.99  2.99
4 voor: 

Max Havelaar 
Bananen (los)
1000 gram

Dubbelfrisss 
Framboos en cranberry,
Appel en perzik, Appel en 
zwarte bes. Pak 1,5 liter

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

Hans Eland Raadhuisstraat 53 | 7255 BL Hengelo (Gld) | T: 0575-463777

Geldig 27 okt t/m 2 nov.
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in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

PUPPY TE KOOP

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

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen, tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

Tandarts
01 - 02 november: D. Stolk, Ruurlo, 0573-452021.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

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

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

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag een 
verpleegkundige aanwezig. Vordenseweg 12 7231 PA Warnsveld
Tel.(06) 20 58 55 54, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 2 november: 10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg, 
gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
Woensdag 5 november: 19.30 uur: ds. J. Kool, 
Dankdag in de Dorpskerk.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 2 november: 10.00 uur: Ds. T. Wiersum.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 2 november: 9.30 uur: Eucharistieviering en zegening 
graven zegening monument ongeboren kind,
vgs. pastoor F. Hogenelst en diaken Th. ten Bruin.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 1 november: 18.30 uur: Allerzielenviering, 
vg. Werkgroep.

Weekenddiensten

Dagmenu’s 29 oktober t/m 4 november

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

Woensdag 29 oktober
Mosterdsoep/Varkensmedaillons, champignonsaus, aardappel-
kroketten en rauwkostsalade

Donderdag 30 oktober
Hutspot met hachee, zuurgarnituur en jus/Bavaroise met slagroom

Vrijdag 31 oktober
Uiensoep met kaascroutons/Pangafilet met pestosaus, pasta en 
groente

Zaterdag 1 november (alleen afhalen of bezorgen)
Spare ribs de Rotonde met zigeunersaus, frieten en rauwkost-
salade/ijs met slagroom

Maandag 3 november
Gesloten

Dinsdag 4 november
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575 - 551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

GROTE HOBBYBEURS ALMEN 

zondag 2 november  in de

Nieuwe Aanleg in Almen. Van 

10.00 - 16.30 uur. 45 hobby-

isten. Entree € 2,- p.p. Tel. 06-

31195519.

Te huur: 1 grote (220 pp zit)

en 4 kleine (4 - 16 pp zit) mul-

tifunctionele zalen in Centrum

de Brink. Geschikt voor oa

concerten, feesten, vergade-

ringen, beurzen, bedrijfsbij-

eenkomsten). Catering moge-

lijk. Bel 06 10644761 of kijk op

www.sdbz.nl

Aangeboden: hulp voor in de

tuin en andere werkzaamhe-

den. Tel. 0575 - 46 17 33.

Jong Gelre Vorden-Warnsveld 

presenteert de revue 2014:

‘Het is bal!’ Komt dat zien!

8, 14 en 15 november in het

Dorpscentrum te Vorden. Start 

voorverkoop: 30 oktober.

Per direct te huur: Ruim

woonchalet (60m2) met 2

slaapkamers, toilet, badkamer

en ruime woonkeuken op

camping in Doesburg/

Steenderen. 06-15489610

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

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

51 60 15 16.

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

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

51 60 15 16.

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

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

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

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

eigen wensen te bespreken. 

Wij denken graag met u mee.

Te huur

H A L F V R I J S T A A N D E

WOONBOERDERIJ

in buurtschap de Veldhoek.

€ 850,-/mnd excl. g/w/e.

info: visschers7@hotmail.com

Heerli jke oliebollen uit 

Wichmond. Ze zijn er weer. Za-

terdag 1 november . Verkoop 

ten bate van het onderhouds-

fonds van de Ned. Herv. Kerk



OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Geschokt zijn wij door het nog plotseling overlijden 
van mevrouw

Dilly Vree - Hardeman

Zij was jarenlang onze secretaresse.
Ons medeleven gaat uit naar de kinderen en klein-
kinderen.

EHBO vereniging Vorden

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

Alleen op afspraak.

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Disco
Zaterdag 1 november

FEEST met

DJ MARTIN

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die 
ons 60-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke 
dag hebben gemaakt.

Henk en Betsie Stegeman

Met grote droefenis hebben wij kennis genomen  
van het overlijden van
 

Bart Hartelman

Bart heeft zich als geen ander meer dan 25 jaar 
ingezet voor de oecumene in Vorden e.o.
In hem verliezen wij een aimabel mens die 
inspireerde om over kerkgrenzen heen te kijken en 
te streven naar eenheid.
 
Moge zijn vrouw Truus, de kinderen en verdere 
familie kracht putten uit goede herinneringen en 
Gods’ troostrijke nabijheid.
 
 Namens de Raad van Kerken Vorden,

 Voorzitters: ds. F.W. Brandenburg
   ds. J. Kool
 Scriba: mevr. H. Wichers

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het plotseling overlijden van onze zeer gewaar-
deerde voorzitter

Bart Hartelman

Bart heeft zeer geruime tijd  als voorzitter het 4 mei 
comité met veel wijsheid en bezieling geleid. Hij laat 
nu een leegte achter en wij missen hem als vriend.

Wij wensen Truus, kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen veel sterkte toe.

   4 mei comité Vorden
   Ruth Maatman
   Riet Rombouts
   Gerrit te Velthuis

Vorden, 21 oktober 2014 

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 3 november 2014

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

De lekkerste Muskaat druiven
 heel kg € 2.98
Zoet/sappige hand/pers sinaasappelen

 10 voor  € 2.98
Mooie Giezer Wilderman stoofperen
  3 kg  € 2.98

deze week als maaltijd diverse soorten 
stamppotten 

+ vlees garnituur naar keuze p.p.  € 5.98 
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, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

samen

500 gram

100 gram 4 enkele

 Uit het oog
 maar niet uit ons hart

Verdrietig zijn wij om het heengaan van onze broer, 
zwager en oom

Bart Hartelman

 Bennie en Miep Rondeel-Hartelman

 Oscar en Carmen
 Barbara en Ronny
 Eva en Jeroen
 
 en kleinkinderen

Met grote bewondering voor de kracht en moed, 
waarmee hij gedurende de laatste periode van 
zijn leven gestreden heeft om bij ons te kunnen 
blijven, moeten wij nu afscheid nemen van 
mijn innig geliefde man, onze fantastische 
vader, grootvader en overgrootvader

Albertus Johannes Antonius 
Hartelman

- Bart -

* Vorden,  † Vorden, 
22 december 1935 21 oktober 2014

Truus Hartelman-Venderbosch

Carla & Jaap 
   Charlotte & Reinier
   Matthijs 

Jeannette & Hans
   Rachelle
      Jayden, Bowen
   Sharon
   Kimberly
   Julian

Pascal & Marielle
   Mei
   Bart
   Max *
   Jip

Decanijeweg 14, 7251 BP Vorden.

Onze speciale dank gaat uit naar huisartsen 
Dr. Albers, Dr. Tanis, Charlotte, Kars en 

de medewerkers van de Buurtzorg.

De begrafenis heeft zaterdag 25 oktober 
plaatsgevonden te Kranenburg.

Ze heeft haar best gedaan 
De dood kwam onverwacht maar zacht 

Heel gewoon heel bijzonder 

Verdrietig, maar trots om wie zij was

Bedroefd, maar intens dankbaar voor alle liefde, 
zorg en toewijding die wij van haar mochten ontvan-
gen, geven wij u kennis dat toch nog onverwacht is 
heengegaan mijn lieve moeder, schoonmoeder en 
onze oma 

Maria Karolina Hellegers-Helmink 
Weduwe van J.A. Hellegers

25 mei 1925  20 oktober 2014

Henk en Regina  
Ties 
Jurriaan 

Ans (in herinnering)

Correspondentieadres: 
Hilverinkweg 1 
7251 PH Vorden

De begrafenis heeft zaterdag 25 oktober 2014 
plaatsgevonden.

Met leedwezen ontvingen we het bericht van het  
overlijden van onze erevriend en medeoprichter 
van ons museum

Bart Hartelman

Hoewel zijn gezondheid snel  verslechterde kwam 
zijn overlijden voor ons toch nog onverwacht.

Met Bart verliezen we een zeer betrokken en zowel 
financieel als museaal  bijzonder goed onderlegd 
bestuurslid. Zijn heengaan betekent voor ons als 
bestuur, maar ook voor de vele vrijwilligers, een 
gevoelig verlies, we zullen hem erg missen. We 
zullen echter  ook zonder  hem, ons en zeker zijn 
Heiligenbeeldenmuseum blijven uitbouwen zoals 
hij het zich voorstelde.

We wensen zijn vrouw Truus, de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen veel sterkte met de verwerking 
van dit verlies.

Bestuur, vrijwilligers en leden van de Raad 
van Toezicht van het Heiligenbeeldenmuseum

Vorden/Kranenburg, 21 oktober 2014

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl



Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats
U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij

FASHION CORNER
Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 0575-552426

Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Brood en banket komt van de bakker.

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
Bij aankoop van 2 broden
1/2 brood naar keuze gratis
Vernieuwd recept voor de vlaaien, extra lekker

TER KENNISMAKING: 

Vlaai naar keuze € 7,50 

8 Witte bollen HALEN
 4 BETALEN

Dorpsstraat 11, Vorden. Tel. 0575-551373

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

De Stichting BlubberRun bedankt alle 
betrokkenen bij de BlubberRun 2014.
 
De landeigenaren
Vrijwilligers
Deelnemers
Donateurs
Iedereen die hun ruimte/iets/prijzen/
diensten etc. ter beschikking heeft gesteld.

Dankzij hun medewerking 
en enthousiasme is de 
BlubberRun wederom
een groot succes 
geworden!



EvaSchuurman
Column

Eva Schuurman is dichter, tekstschrijver, regisseuse en trouwambtenaar. Ze verhuisde 
zes jaar geleden vanuit de provincie Utrecht naar de gemeente Bronckhorst. Eva kwam 
en zag en hoopt de Achterhoek met deze tweewekelijkse column ook voor zich te 
winnen.

Je vertelde dat je mama in de krant had ge-
zien. Op school moesten jullie een schilder-
werkje maken en iedereen pakte een klie-
derkrant, zo eentje waarop je mag morsen. 
Jij pakte er twee. Ik weet niet of dat is omdat 
je veel morst, maar toevallig stond ik in je 
tweede krant. Je liet het aan de juf zien, de 
juf liet het aan de klas zien en nu ligt mijn 
papieren versie in je laadje. Voor als je me 
mist.

Mama had wel een beetje zorgen over welk 
stukje er bij de foto stond. Want weet je, het 
is wel een beetje grote-mensen-materiaal 
wat er in die stukjes staat. En weet je (2), 
het is allemaal een beetje artistiek.
Een tikkeltje overdreven, ik vind het heus 
wel écht, maar ik doe er nog een schepje 
bovenop. Zodat het wat makkelijker leest.
Omdat je er dan bijvoorbeeld om kunt gnif-
felen of grommen.

Ik weet trouwens zeker dat jij het wonder-
schoon zou kunnen oplezen, wat er ook in 
het stukje stond dat nu in jouw laadje ligt.
Gewoon omdat je zo’n slimmerd bent. 
Maar het is eigenlijk niet echt voor kinde-
ren bedoeld. En daarom bedacht ik (voor 
als jullie nog eens gaan verven) dat ik een 
stukje speciaal voor jou wilde schrijven.

Stiekem hoop ik ook dat andere kinderen uit 
jouw klas het dan per ongeluk onder hun 
verfwerkje krijgen. En dan vooral de jongens 
die jou van de week gepest hebben omdat 
je sloom zou zijn. Sorry dat ik dit in de krant 
schrijf lieverd, maar ik doe het omdat ik juist 
zo trots ben op jouw tempo. Want weet je 
(3) wat ik hoop? Dat je, terwijl je misschien 
wat langzamer fietst dan de rest, goed om 
je heenkijkt. De tijd neemt om te zien wat 
er in de wereld gebeurd. Hoeveel moois en 

hoeveel minder moois er is. 
Je hoeft er niet direct wat van te vinden 
hoor, als je het maar ziet. Want weet je (4) 
dat iedereen steeds sneller loopt of fietst? 
Zelfs nu ga je blijkbaar al te langzaam. 
En dat terwijl je met elk wijsheidje dat je 
opdoet, steeds sneller zult gaan lopen of 
fietsen. Zowel in het echt als in je hoofd. 
Tot je soms vergeet hoe je ook alweer stil 
moet staan.
Omdat je zoveel moet doen van jezelf dat 
je op een gegeven moment zelfs merkt dat 
je achter de feiten aanrent. Dat betekent 
ongeveer dat je altijd te laat komt voor iets 
waar je jezelf voor uitgenodigd hebt.
En terwijl je dat doet heb je ondertussen 
waarschijnlijk niet om je heen gekeken om 
al het moois te zien. Dus dan ben je èn te 
laat èn je hebt niks moois gezien. 
Weet je (5) waarom ik dat zo goed weet?
Omdat het mij bijna elke dag overkomt, 
lieverd.

Dus van mij hoef je niet sneller, om je aan 
te passen aan het ritme van een ander. Na-
tuurlijk, het is heus handig dat jullie tegelijk 
aankomen bij de gymzaal.  Maar als jou dat 
alsnog niet lukt, dan is het hopelijk omdat je 
goed om je heen gekeken hebt.

Je wilt graag op atletiek, zei je.
Om sneller te worden.
Stel nou dat je dat lukt lieverd..
Weet je (6) wat ik dan heel graag zou wil-
len?
Dat je me belooft met je snelle - of nog 
steeds zelfde, perfecte – benen voor altijd 
ergens naartoe te rennen. En er niet van-
daan.

Dikke (slome) kus van mama.

Lieverd

door Harry van Rijn

Bart is geboren als elfde kind in 
het katholieke gezin van bakkers-
knecht Hartelman, die woonde 
precies tussen Vorden en Kranen-
burg. Hij wilde als enige kind van 
de familie doorleren en was, via 
het seminarium in Sittard, op weg 
naar het priesterschap. Toch koos 
hij na zijn studie voor een functie 
in het bedrijfsleven. Begon tijdens 
zijn werk al snel aan een opleiding 
voor accountant en verwierf daar-
na een academische titel in de eco-
nomie. Ook in zijn werk als regis-
teraccountant bij de AMRO-bank, 
eerst op regionaal niveau en later 
tevens internationaal, groeide hij 
uit tot een zeer bekwaam vakman.
Toch bleef hij naast die carrière 
in het bedrijfsleven ook volop be-
trokken bij het sociale leven in 
zijn geboortedorp. Bart was als 
vrijwilliger actief op vele terreinen. 
Maar wel als een vrijwilliger met 
leidersgaven. Zo was hij voorzitter 
van de Kranenburgse voetbalclub 
Ratti. Maar ook actief als gemeen-
teraadslid voor de KVP, later het 
CDA. In het parochiebestuur werd 
hij gewaardeerd als kundig pen-
ningmeester. De Raad van Kerken 
in Vorden koos hem als voorzitter, 

evenals het ‘Comité 4 mei-herden-
king’. In 1999 vroeg het parochie-
bestuur hem een bestemming te 
zoeken voor de door Pierre Cuy-
pers gebouwde Antoniuskerk op 
de Kranenburg die moest worden 
gesloten.

Al vóór zijn pensionering werd hij 
in Nijmegen student Filosofie, een 
studie die, rond het jaar 2000, werd 
afgerond met – opnieuw – een aca-
demische titel. En slaagde hij er in, 
bijgestaan door veel enthousiaste 
vrijwilligers, een nieuwe bestem-
ming te vinden voor de Antonius-
kerk. Dat werd het Museum voor 
Heiligenbeelden, dat onder zijn 
voorzitterschap en nagenoeg zon-
der subsidie maar met veel creativi-
teit uitgroeide tot een respectabele, 
landelijk erkende instelling. Voor 
het vele werk dat Bart o.a. voor het 
museum verrichtte ontving hij een 
koninklijke onderscheiding. Een 
paar jaar geleden droeg hij de lei-
ding van het museum over aan Ton 
Rutting. Omdat Bart en ik ons vele 

jaren hebben ingezet voor het mu-
seum ontstond er tussen ons een 
vriendschapsband.
Maar er was ook verdriet in zijn 
leven toen hij, als voorzitter van 
‘Herdenkingscomité 4 mei’ de 
moed had om in die herdenking 
ook op bescheiden wijze de aan-
dacht te richten op de Duitse sol-
daten die op het Vordense kerkhof 
zijn begraven. Het werd hem niet 
door iedereen in dank afgenomen 
en veroorzaakte veel felle reacties. 
Het bezorgde ons dorp landelijke 
bekendheid waar Bart verdrietig 
over was. Toch was dit initiatief 
een hernieuwd bewijs van zijn 
streven om tegenstellingen tussen 
mensen te overbruggen. Iets wat 
hij voortdurend, ook op kerkelijk 
gebied, heeft gedaan.
Bart was een aimabel man die al-
tijd zichzelf bleef, ook in zijn con-
tacten met mensen. Hij ging ont-
spannen om met iedereen, of het 
nu ging om een bisschop, om agra-
riërs, burgemeesters, baronnen of 
‘gewone’ burgers. En hij kon goed 
luisteren, ook naar mensen die 
hem om hulp of advies vroegen.

Zijn afscheid was typerend voor 
deze man die vanuit zijn filosofi-
sche instelling probeerde grenzen 
tussen mensen te slechten. Zijn 
afscheid op zaterdag j.l. werd op 
zijn verzoek in een oecumenische 
viering verzorgd door priester en 
predikant. Op de laatste reis naar 
het kleine, hem zeer dierbare 
kerkhofje op de Kranenburg, werd 
hij begeleid door een lange, lange 
processie van honderden mensen. 
En ook in zijn museum kwamen 
velen de familie de hand drukken 
om hun deelneming te betuigen 
over het verlies van deze heel bij-
zondere man.

In memoriam Bart Hartelman

Vorden verloor een wijze vriend
Dinsdag 11 oktober kwam er, 
voor velen toch nog onver-
wacht, een einde aan het zo 
actieve leven van Albertus Jo-
hannes Antonius Hartelman. 
Al geruime tijd was hij over-
vermoeid door een slopende 
ziekte. Artsen en chemokuren 
konden hem niet meer redden. 
En zo is hij uit het leven weg-
gegleden. En verloor onze Vor-
dense gemeenschap een wijze 
vriend. Hij werd bijna 79 jaar.

Het is belangrijk dat u zo goed moge-
lijk geïnformeerd bent over de ach-
tergronden van het LSP, het Landelijk 
Schakel Punt, dat inzage in dossiers 
mogelijk maakt als mensen tevoren 
toestemming hebben gegeven. De 
Vordense huisartsen raden aan om 
goed na te denken over de volgende 
10 punten, en dan een beslissing te 
nemen.

10 dingen die u moet weten over 
de werking van het Landelijk 
Schakelpunt voor medische gege-
vens:

 1. U bepaalt zelf of inzage in uw me-
disch dossier mogelijk wordt ge-
maakt;

 2. Uw medische gegevens komen al-
leen beschikbaar voor de dienst-
doende huisarts op de  huisartsen-
post Zutphen en kunnen niet bui-
ten onze eigen regio opgevraagd 
worden;

 3. Alleen huisartsen kunnen uw 
dossier inzien. Als u de apotheek 
apart toestemming geeft kan de 
dienstapotheker ook uw dossier 
inzien, maar die heeft alleen toe-
gang tot de medicatiegeschiede-
nis. De apotheek kan dus niet zien 
wat er in de spreekkamer tussen 
arts en patiënt besproken is. Als u 
besluit uw dossier open te zetten 
voor toegang door de huisartsen-
post heeft een dienstdoende arts 
de mogelijkheid om een deel van 
uw dossier te raadplegen, inclu-

sief brieven van de specialist, al-
lergie voor medicatie en de voor-
geschreven medicatie.

 4. Als u besluit uw dossier niet open 
te zetten voor toegang door de 
huisartsenpost en het blijkt tij-
dens een consult in de diensturen 
dat er toch behoefte is aan infor-
matie uit uw medisch dossier dan 
kan dit niet meer op dat moment 
worden veranderd;

 5. Als u liever niet heeft dat infor-
matie over een specifieke ziekte 
zichtbaar wordt voor de dienst-
doende arts dan kunt u de huis-
arts vragen dit deel van het me-
disch dossier te blokkeren. Alle 
andere ziekten zijn dan wel te 
zien;

 6. Het LSP is goed beveiligd tegen 
misbruik van mensen die niet 
bevoegd zijn om uw dossier in te 
zien. Niets is echter 100% zeker te 
beveiligen bij elektronische infor-
matie uitwisseling. U moet zelf de 
afweging maken wat u belangrij-
ker vindt: uw privacy of een beter 
geïnformeerde dienstdokter;

 7. Verzekeraars en overheid hebben 
geen toegang tot het LSP;

 8. Uw huisarts zal alleen na uw toe-
stemming het dossier openzetten 
voor het LSP. Als u niet reageert 
op een verzoek om toestemming 
zal het dossier gesloten blijven;

 9. Als er vragen blijven bestaan over 
het wel of niet openzetten van uw 
dossier kunt u daarvoor terecht 
bij uw huisarts of de assistente;

10. Tot slot vraagt u zich mogelijk 
af wat uw huisarts adviseert: uw 
dossier toegankelijk maken of 
niet? 

Door het LSP kan medische infor-
matie op een veilige en overzichte-
lijke manier worden ingezien op de 
Huisartsenpost. Dit kan voor u een 
enorme verbetering geven in uw be-
handeling, juist op het moment dat 
er spoedeisende zorg van de Huisart-
senpost nodig is. De voordelen voor 
de patiënt van het LSP zoals dat nu 
gebruikt gaat worden zijn in onze 
ogen groter dan de zorgen die in de 
maatschappij leven met betrekking 
tot de privacy.  

Alle Vordense huisartsen: Albers, Ta-
nis, De Jong, Radstake en Dagevos 
adviseren daarom uw dossier toegan-
kelijk te maken.

Ja, ik ben ergens allergisch voor, maar wat was het toch...?

Huisartsenpost zondagmiddag
Vorden/Zutphen - Deze week krijgen de patiënten van de huisartsen 
die werkzaam zijn in het gezondheidscentrum aan de Zutphenseweg 
in Vorden een formulier toegestuurd waarin gevraagd wordt of ze toe-
stemming verlenen om een beperkt deel van hun medisch dossier bij 
hun huisarts toegankelijk te maken voor de dienstdoende dokter op 
de Huisartsenpost. Huisarts Dagevos stuurde al eerder een dergelijk 
formulier aan het oudste deel van zijn praktijk en heeft folders en 
formulieren beschikbaar op de praktijk.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Voorzitter hield een overdenking 
n.a.v. het boek Ruth over het opzoe-
ken van de randen van de samenle-
ving, vooral diegenen die eenzaam 
zijn. Hierna ging hij voor in gebed. 
Hij riep de aanwezigen op mee te 
helpen met de werving van nieuwe 
leden. De volgende bijeenkomst op 
vrijdag 28 november zal samen met 
de ANBO zijn, met als onderwerp de 
Sterrenwacht uit Lochem.
Bij de huishoudelijke mededelingen 
kondigde hij zijn aftreden aan in de 
vergadering van april 2015; hij heeft 
er dan een periode van 8 jaar opzitten 
en wil het stokje overdragen, zo mo-
gelijk aan een jonger iemand.
Hierna is het woord en beeld aan Mi-
chiel Schaap, beleidsmedewerker bij 
het waterschap Rijn en IJssel. Uit de 
beelden die volgen, blijkt zijn grote 
geduld en bovenal zijn gedetailleerde 
kennis van de flora en fauna in de 
Achterhoek. Zelfs de omgeving van 
landgoed Hackfort kwam prachtig 

in beeld. In alle seizoenen werden
de verschillende landschapstypen 
getoond. Zijn grote liefde voor het
gebied van de IJssel en de uiterwaar-
den stak hij niet onder stoelen en
banken. Wat opviel was de prachtige
en natuurgetrouwe weergave van een
groot aantal vogels, bekende en zeer
zeldzame vogels. 
Tijdens zijn presentatie kregen de aan-
wezigen ca. 50 vogels te zien, uiteen-
lopend van kerkuil tot wespendief.
De meesten hadden deze vogels nooit
zo mooi en van dichtbij gezien. Het
mooiste beeld was van 4 jonge kerk-
uilen in een zolderraam van Hotel
“de Hoofdige Boer” te Almen. Daar-
voor moest natuurfotograaf Schaap
zich urenlang schuil houden in een
tentje of op een andere plek zich lang
verdekt opstellen. Maar vaak consta-
teerde de inleider bijna juichend, dat
bij het zien van een fraai beeld zijn 
geduld weer werd beloond.
Ook de winterlandschappen en de
landschappen met opkomende zon
waren bijna onvoorstelbaar natuur-
getrouw weergegeven. De aanwezi-
gen beloonden de natuurfotograaf 
met een welverdiend applaus.
De voorzitter bedankte de inleider 
voor de prachtige middag in de na-
tuur, die we allen van zo nabij hadden
meegemaakt. Met het zingen van het
lied “Machtig God,sterke Rots “werd
deze prachtige middag besloten.

PCOB Vorden zag unieke natuurbeelden in de Achterhoek

Voorzitter Midden kondigt 
aftreden aan
Vorden - De PCOB afdeling Vor-
den hield donderdagmiddag 
de maandelijkse middagbijeen-
komst. Voorzitter Fred Midden 
kon een flink aantal belangstel-
lenden welkom heten. Bijzonder 
werd verwelkomd de inleider Mi-
chiel Schaap uit Lochem, die een 
presentatie zal houden over de 
natuur in de Achterhoek.



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

De Duurzame Huizenroute werd ge-
organiseerd door de Stichting Achter-
hoek Duurzaam Verbouwen, www.
verduurSaam.nl, in het leven geroe-
pen door Achterhoekse gemeentes, 
corporaties, het bedrijfsleven en de 
provincie Gelderland om bewoners 
onafhankelijk advies te geven over 
het energiezuiniger maken van hun 
woning. Geïnteresseerden konden in 
de praktijk zien hoe zij hun huizen 
energiezuiniger, comfortabeler, be-
taalbaar en eventueel levensloopbe-
stendig kunnen maken.

Boerderij Klein Mesham
Boerderij Klein Mesham aan ‘t Hoge 
67 in Vorden wordt momenteel duur-
zaam gerenoveerd. Marco Kok van 
Aannemersbedrijf H.J. Ruiterkamp 
B.V. leidde geïnteresseerden door 
het sfeervolle boerderijtje, gedateerd 
1918, dat eigendom is van Natuur-
monumenten. “Het voorhuis laten 
we zoveel mogelijk in tact, omdat 
het een gemeentelijk monument is. 
Elementen, zoals de oude vloertegels 
handhaven we en ook betimmerin-
gen, oude deuren en kasten die erin 
zitten.” Waar zachtboard plafonds 
zaten, worden de oude balken in het 
zicht gelaten en geschilderd. 
De verf die voor het binnenschilder-
werk wordt gebruikt, is op lijnolieba-
sis. “Voor de rest wordt er gewerkt 

met materialen die de oorsprong in 
de natuur hebben. Dat is houtvezel 
voor isolatie in de wand en vlasiso-
latie in het dak.“ Al het gebruikte 
nieuwe hout, dat komt van Natuur-
monumenten zelf. “Het wordt ver-
bouwd om te gaan verhuren. Daar 
komt nog een kijkdag voor.” Het 
pand wordt verwarmd door radiato-
ren en vloerverwarming op basis van 
een houtsnipperkachel in het oude 
bakschuurtje. Er komt geen gasaan-
sluiting in de boerderij.

Zonnepanelen
Bij de familie Verzijden aan de Mul-
derskamp in Vorden liggen zestien 
zonnepanelen op het dak. “Het bij-
zondere hier is dat we geen zuiddak 
hebben maar een oost-west dak. Acht 
op het oosten en acht op het westen, 
daarom zijn ze ook gescheiden,” ver-
telt Geert-Jan Verzijden enthousiast. 
De omvormer en slimme meter zijn 
gesitueerd in de bijkeuken en gemak-

kelijk te bekijken voor de bezoekers. 
Er hing een grafiek van opbrengst en 
verbruik. “Ik houd het bij ’s avonds, 
het verschil is interessant.” Het ener-
gieverbruik van de familie is minder 
dan de opbrengst en het verschil 
wordt daarom teruggeleverd.
Zonnepanelen werken op basis van 
licht en niet perse op basis van zon-
licht. Natuurlijk doen de panelen het 
beter als de zon schijnt, maar de lich-
tintensiteit is net zo belangrijk. “Er 
is geen dag geweest dat hij het hele-
maal niet deed.”
Lang heeft hij getwijfeld over de 
aanschaf van zonnepanelen, totdat 
iemand het voordeel voor hem uitre-
kende. “Toen bleek dat het best wel 
ging, want als je op de zonatlas kijkt 
hebben we een ongeschikt dak. Maar 
goed, normaal gaan ze uit van een 
rendement van 85-90% en hier is het 
75%, dat halen we makkelijk. Dan is 
het nog steeds binnen 10 jaar terug-
verdiend.”

Achterhoekse Duurzame Huizenroute 
doet Vorden aan
Vorden - Tijdens de Duurzame 
Huizenroute zaterdag 25 okto-
ber waren in de gehele Achter-
hoek energiezuinige huizen te 
bezichtigen. De eigenaren van 
de woningen vertelden over hun 
ervaring met energiebesparende 
maatregelen. In de gemeente 
Bronckhorst stonden van twee 
woningen in Vorden de deuren 
open.

Eigenaar Liesbeth Bakker was al lan-
ger van plan dit te organiseren. Nu de 
wintermaanden voor de deur staan, 
leek dit haar het juiste moment: ‘In 
de winter is het belangrijk om goed 
te eten. Wij merken dat veel mensen 
alleen moeten eten en zich eenzaam 
voelen. Wij willen die eenzaamheid 
graag doorbreken door twee keer 
per maand een gezonde tweegangen-
maaltijd aan te bieden voor iedereen 
die daar gebruik van wil maken. 
Geen aparte gerechten maar gewoon 
Hollandse pot. Lekker en gezond.‘

Voor de aftrap van het initiatief ‘De 
eetkamer van Bakker’ had Liesbeth 
Bakker haar buren uitgenodigd. Me-
vrouw Van Londen (66) nam samen 
met negen andere buren graag ge-
bruik van deze uitnodiging. ‘Mijn 
kinderen wonen dichtbij en ik zie ze 
regelmatig. Ik voel me dan ook niet 
eenzaam maar samen eten is wel veel 
leuker. Gezellig om hier vanmiddag 
met de buren te zijn.’ 
Gastvrouw Loke Bakker heet na het 
opdienen van het hoofdgerecht alle 
aanwezigen van harte welkom en 
spreekt de wens uit dat dit initiatief 
een goed vervolg krijgt. Daarna wenst 
ze iedereen een smakelijk eten toe. 
Op het menu staat deze eerste keer 
reepeper met aardappelpuree, rode 
kool en stoofpeertjes. De gasten laten 
het zich goed smaken. Zo ook me-

vrouw Boerstoel (75) die samen met 
haar man (77) is gekomen. ‘Een heel 
mooi initiatief van de familie Bakker 
waar we direct enthousiast over wa-
ren. Leuk dat ze ons hierop trakteren. 
Wij zijn weliswaar met z’n tweeën 
maar vinden het heel gezellig om in 
een groter gezelschap te eten.’ 
Liesbeth Bakker peilt ondertussen 
bij de aanwezigen of het middaguur 
voor dit initiatief goed gekozen is . 
Haar buren geven haar direct gelijk 
want zo’n samenzijn doorbreekt de 
dag. En dat stemt Liesbeth tevreden: 
‘We hopen hiermee mensen twee 
keer maand niet alleen een goede 
maaltijd te bezorgen maar ook een 
gezellige middag.’ En gezellig is het 
zeker. De buren zijn volop in gesprek 
met elkaar en genieten van het heer-
lijke eten. Als het dessert van vanille-

ijs met slagroom wordt opgediend, 
roept mevrouw Boerstoel enthousi-
ast: ‘Het is echt een feestmaaltijd.’ 
Het doel van deze middag is duidelijk 
bereikt. Iedereen heeft goed gegeten 
in een aangenaam gezelschap en 
komt een volgende keer graag terug.

Wilt u ook graag een keer aanschui-
ven in de eetkamer van Bakker? Dat 
kan elke tweede en vierde maandag 
van de maand om 12.30 uur. Op het 
menu staat iedere keer een voorge-
recht en een hoofdgerecht of een 
hoofdgerecht en een nagerecht. De 
kosten zijn € 10,00 per persoon excl. 
drankjes. Reserveren kan tot 11.00 
uur op de dag zelf. Geef daarbij ook 
eventuele dieetwensen aan. Voor 
meer informatie, zie www.bakkerin-
vorden.nl of bel naar 0575 – 55 13 12.

Heerlijke en succesvolle start van 
‘De eetkamer van Bakker’
Vorden – Hotel Bakker startte 
maandag 20 oktober met het 
nieuwe initiatief ‘De eetka-
mer van Bakker.’ Twee keer per 
maand biedt het hotel-restaurant 
op maandagmiddag een tweegan-
gen maaltijd aan voor iedereen 
die graag in gezelschap wil eten.

De kundige monteurs van het mer-
konafhankelijke garagebedrijf aan 
de Rondweg 2 controleren kosteloos 
uw auto op alle belangrijke punten. 
Veiligheid is één van de belangrijkste 
aandachtspunten bij de wintercheck. 
Onder meer banden, verlichting, 
remmen, stuurinrichting, ruitenwis-
sers en het niveau van olie, koelvloei-
stof en ruitensproeiervloeistof wordt 
onder de loep genomen.

De wintercheck bij Autobedrijf Groot 
Jebbink start zaterdag 1 november 
om 8.30 uur en loopt tot 15.00 uur. 

In de tijd dat uw auto wordt gecon-
troleerd, kunt u in de aparte wacht-
ruimte genieten van een - eveneens
gratis - kopje koffie of thee. 

Over Autobedrijf Groot Jebbink
Autobedrijf Groot Jebbink is een 
universeel garagebedrijf waar iedere
auto, ook de allernieuwste, welkom
is. En dat al meer dan 50 jaar. Dank-
zij goed opgeleide monteurs en mo-
derne werkplaatsapparatuur kan dit 
Bosch Car Service autobedrijf werken
op dealerniveau, tegen een duidelijk
lager tarief.

Gratis wintercontrole voor 
uw auto

Vorden - Veilig en zorgeloos de winter door? Autobezitters uit Vorden
en omstreken kunnen zaterdag 1 november terecht bij Autobedrijf
Groot Jebbink voor een gratis wintercheck.

Op informele wijze komt het on-
derwerp moed, moedige mensen (of 
juist niet?) ter sprake. Zegt de bijbel 
hierover nog iets waar we wat mee 
kunnen? De korte bijeenkomst, van 

een half uurtje, start om 19.00 uur. 
Daarna is er koffie en tijd om gezellig 
na te praten. 
Nog nooit geweest bij een Ont-moe-
ting? Jong en oud, wees welkom.

Ont-moeten in het Achterhuus
Vorden - Zondag 2 november is er 
weer een Ont-moeten in het Ach-
terhuus (Achter de gereformeer-
de kerk aan de Zutphenseweg).

Kaasbeurzen
Traditioneel is september de maand 
van de kaas en delicatessen beurzen. 
Producenten en leveranciers presenteren 
hun noviteiten en uiteraard kan er 
volop geproefd worden.

Ieder jaar komen we weer leuke 
nieuwe kazen tegen, of juist hele oude, 
maar nog onbekende. O.a. vergeten 
geitenkaas. Een geitenbrokkelkaas 
uit Nederland van een jaar of 4 oud. 
Je proeft een licht zoete kaas met een 
nootachtige ondertoon. Deze kaas laat 
zich erg goed combineren met de ietwat 
bittere smaak van Spaanse amandelen 
met zeezout.

Ook sprak ik met de kaasmaker van de 
Blu’61. Dit is een Italiaanse blauwader 
van koemelk die rijpt in een vat Raboso 
passito. Het zoete van deze dessertwijn 
combineert geweldig met de blauwader 
in de kaas. Het is een echte dessertkaas. 
En als je hem wilt combineren dan mogen 
er wel wat stevige smaken tegenover 
staan zoals een rode dessertwijn of 
een glas port.

Misschien wel het leukste aan deze kaas 
is de naam, Blu’61. Kaasmaker Antonio 
Carpenedo maakte deze kaas in 2011 
voor het eerst, om 50 jaar huwelijk met 
zijn vrouw Giuseppina te vieren. Een jaar 
later won deze kaas zijn eerste grote prijs. 

Marcel Schilt 
kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

Herken je dit?

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

Belangrijke meerwaarde van de Jaartraining is de opbouw om het geleerde 
in de praktijk te integreren.

 zaterdagochtend 8 november (vooraf aanmelden).
 7 februari (12 zaterdagen in 2015).

Deze training wordt verzorgd door Ans Hoogland (InnerPulse), aangesloten 
bij de beroepsvereniging SBLP (lichaamsgeoriënteerde psychotherapie) en 
VMBN (Mindfulness).

  
 



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

Ruim 25 bedrijven, waarvan 20 
lid zijn van de Vereniging Streek-
producten Achterhoek en Liemers 
(VSA) presenteren net als voorgaan-
de jaren hun mooie producten. Am-
bachtelijkheid en veel lekkers staat 
centraal.
Op de markt zijn de kramen inge-
richt met onder meer Achterhoek-
se worst, jam, kaas, ham, groente, 
fruit en biertjes. Van deze produc-
ten zal kok René Klein live gerech-
ten koken om te proeven. Een echte 
preuverieje, Achterhoeks voor live 
cooking. Ook aan de kinderen is 
gedacht, zij kunnen gratis broodjes 
bakken.
Lekker Achterhoek laat zien wat de 
Achterhoek voor moois te bieden 
heeft als het gaat om culinaire pro-
ducten, producenten en horecage-
legenheden. Lekker Achterhoek is 
een initiatief van de Gelderlander 
en lanceert deze zondag het boek 
‘Ode aan de koe’. Een boek vol 
recepten van Achterhoekse chef-
koks, verhalen van Achterhoekse 
streekboeren over hun liefde voor 
de koe en 101 weetjes over de koe. 
De Gelderlanderjournaliste en 
schrijfster Ellen Willems en foto-
graaf Jan van den Brink struinden 
afgelopen jaren over boerenerven 
en door weilanden. Ook bezochten 
ze een ambachtelijke slachterij, res-
taurants en keukens op zoek naar 
alles over de koe. Want het gerecht 

smaakt zoveel lekkerder als het ver-
haal achter het gerecht klopt!
Dit jaar is de markt extra bijzon-
der omdat AGF Boerderij de Kruis-
brink het 35-jarig jubileum viert. 
Dick Garritsen vertelt: “Ik teelde 
witlof en andere groenten en ging 
daarmee naar de veiling. De me-
dewerkers vroegen toen om ook 
groenten mee terug te nemen. Zo 
kwam destijds de groetenwinkel tot 
stand.” Op vrijdag 31 oktober wordt 
door Dick en Jolanda Garritsen een 
reünie georganiseerd. Op die avond 

is er een barbecue voor ( oud) me-
dewerkers. De familie Garritsen 
heeft een aantal oud-medewerkers, 
waaronder Edwin van Zuilekom, 
Julia Delsink en Maarten Disbergen 
gevraagd om hierin mee te denken 
en mee te helpen. Via een facebook 
uitnodiging en advertenties in lo-
kale kranten zijn reünisten op de 
hoogte gesteld. Wie zich nog niet 
heeft aangemeld, kan dit tot don-
derdag 30 oktober doen door het 
sturen van een mail naar reunie.
agfgarritsen@gmail.com.

Wederom streekproductenmarkt in Toldijk

Preuverieje, Achterhoekse 
 streekproducten en Ode aan de koe
Toldijk - Op zondag 2 november 
organiseert AGF De Kruisbrink 
in samenwerking met Lekker 
Achterhoek wederom de Ach-
terhoekse streekproducten-
markt bij boerderijwinkel ‘de 
Kruisbrink’ in Toldijk aan de 
Kruisbrinkseweg 7. De markt is 
overdekt en duurt van 11.00 tot 
17.00 uur. De toegang is gratis.

De winkel van AGF Garritsen in vroeger tijden.

De Kapel De Wildenborch is een 
uitstekende locaties voor dit soort 
activiteiten. De afgelopen weken 
zijn de voorbereidingen getroffen 
voor deze show. Er zijn 200 dieren 
te bewonderen bestaande uit grote 
hoenders, dwerghoenders, sera-
ma’s, sierduiven, siervogels, konij-
nen en cavia’s. Vrijdag 31 oktober 
vindt de keuring plaats door 5 keur-
meesters die de dieren kritisch be-
oordelen op bouw, raseigenschap-
pen, tekening, kleur en conditie. In 
elke diersoort wordt een kampioen 
aangewezen.

De officiële opening vindt plaats op 
vrijdagavond om 20.00 uur. Tevens 
zal die avond een lid worden gehul-
digd die 50 jaar lid is van de lande-
lijke bond, genaamd Kleindieren 
Liefhebbersvereniging Nederland  
(K.L.N.). Daarna is de tentoonstel-

ling geopend voor het publiek.
Zaterdagmiddag 1 november vindt 
om 14.00 uur de eindjurering plaats 
van de wedstrijd Kind en Dier door 
2 leden van P.K.V. Dit jaar komen 
17 kinderen met hun lievelingsdier 
zoals een hoen, konijn, cavia en 
hamster naar de Kapel.

Op zondag 2 november is er een 
verkoopklasse aanwezig. Het is een 
uitstekende gelegenheid om een 
goed en gezond dier te kopen van 

een bekende en erkende fokker. De 
verkoopklasse bestaat uit verschil-
lende soorten hoenders, konijnen 
en cavia’s. Ook kan men tijdens de 
show informatie in winnen over 
het houden en verzorgen van die-
ren.
De openingstijden zijn: Vrijdag 31 
oktober van 20.30 uur tot 22.00 uur, 
zaterdag 1 november van 10.00 uur 
tot 18.00 uur, zondag 2 november 
van 10.30 uur tot 16.30 uur.

Bronckhorsterkleindierenshow
Vorden - De Pluimvee- en Ko-
nijnenvereniging Vorden e.o. 
(P.K.V.) organiseert op 31 okto-
ber, 1 en 2 november de jaarlijk-
se clubtentoonstelling onder de 
naam Bronckhorsterkleindie-
renshow in Kapel De Wilden-
borch, Kapelweg 1 te Vorden.

De Slimbelly is een gordel die door 
middel van lichte wisseldrukmas-
sage de doorbloeding van de buik 
verbetert, en de stofwisseling en de 
vetreductie stimuleert. Naast deze 
training ontvangt u een voedings-

advies (gezond en lekker!) en zal 
er regelmatig een resultaatmeting 
plaatsvinden. Trainen is op alle da-
gen mogelijk tijdens openingstijden 
van Sportcentrum AeroFitt Henge-
lo op basis van tijdsreservering.

Lijkt het u een uitdaging om het re-
sultaat van minimaal zes centime-
ter te halen, meldt u zich dan aan 
voor de Slimbelly-Challenge. De 
all-in prijs voor zes weken bedraagt 
79 euro voor niet-leden. Bent u lid 
bij AeroFitt dan betaalt u 49 euro. 
Aanmelden kan tot 31 oktober via 
hengelo@aerofitt.nl of even bellen 
naar: 0575-465001. Wees er snel bij 
want vol=vol!

Sportcentrum AeroFitt Hengelo 
start met de Slimbelly-challenge
Hengelo - Minimaal zes centimeter in buikomvang verliezen door 
gedurende zes weken twee tot drie maal per week 20 tot 30 minu-
ten licht te trainen op loopband, fiets of crosstrainer waarop de 
Slimbelly aangesloten wordt.

Voordelige bloemen
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volgens de Consumentenbond*

1.19
v   van 1.39

1.29
v   van 1.39

1.29
v   van 1.39

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

PRIJSVERLAGINGEN

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEEL
WEEKEND

Lengte 40 cm, 
22 stelen of 
lengte 50 cm, 
12 stelen.

Rozen**

Pompoen* 
250 gHokkaido, per stuk

Snoep-
tomaatjes*

4 STUKS

Varkenssaté*

500 g

Stokbrood*

Ca. 400 g

Boomstammetjes*

400 g

* Bron: Consumentengids april 2014

*  Aanbiedingen geldig vanaf 31 oktober 2014.

** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  

** Geldig t/m zondag 02-11-2014

Lengte 50 cm, 
max. 20 stelen.

Bloemenboeket**

Reinigingsmelk, 
oogmake-up 
remover, of tonic 
met of zonder 
alcohol. 250 ml

Gezichts-
reiniging

75 ml

Handcrème 
Q10 2x 100 stuks. 

Watten-
schijfjes



OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

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

Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

Wij verzorgen klein-
schalige, aangepaste 
vakanties voor ouderen 
en zoeken hiervoor 
vrijwilligers. 

Bel voor meer informatie: 
(0318) 48 51 83 
www.allegoedsvakanties.nl

Dorpsstraat 22, Vorden  tel. 0575-554264

www.slijterijvorden.nl  info@slijterijvorden.nl

Vind ons op Facebook

Slijterij & Wijnhandel 

Sander Pardijs

Aanbiedingen geldig t/m 8 november 2014 of zolang de voorraad strekt.

Gr

ati
s slipcursus!

Kom naar de speciale Sinterklaas koopavonden
en ontvang dan een gratis verrassingstas!

Geschenkenhuis 

BEUSEKER 
Landlustweg 2 

STEENDEREN 
Tel. 0575-451198 

WWW.BEUSEKER.NL



Voor de jeugd tot en met 12 jaar is 
er een ronde van 1.500 meter. Op de 
7,5 kilometer wordt tevens het club-
kampioenschap voor senioren en 
masters van Hanzesport afgewerkt. 
De jeugdloop start om 10.30 uur en 
de andere afstanden staan voor 11.00 
uur geprogrammeerd. Iedere deelne-
mer ontvangt een leuke herinnering.
Inschrijven kan bij Free-Wheel Sport 
en Recreatie, Netwerkweg 7, op 10 
minuten loopafstand van het NS-sta-
tion Vorden. Daar zijn ook start en 

finish, douches, kleedgelegenheid en 
een infostand van Natuurmonumen-
ten. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 

euro (jeugdloop) en 6 euro (7,5/15 km). 
Info: www.hanzesport.nl

Rennen door het Grote Veld in Vorden
Vorden - Zondag 2 november 
organiseert Atletiekvereniging 
Hanze-sport Zutphen, in samen-
werking met Natuurmonumen-
ten, weer de Grote Veldloop. In 
het prachtige natuurgebied het 
Grote Veld bij Vorden kunnen 
hardlopers zich uitleven op een 
gevarieerd bosparcours. Daarbij 
kunnen ze kiezen uit twee afstan-
den: 7,5 en 15 kilometer.

De “oude” tassen worden, zoals het 
hoort, hergebruikt voor andere spe-
lers binnen de Ratti jeugd. Uiteraard 
in de Ratti huiskleur groen dat na-
tuurlijk ook staat voor duurzaam-
heid.  Op de foto de ambassadeur 
van Twence, Wilma Raggers, met een 
afvaardiging  van het Ratti F team. 
Twence: bedankt!

Nieuwe tassen voor Ratti F
Kranenburg - Twence, het bedrijf 
dat afval omzet in grondstoffen, 
bouwstoffen en stroom, hebben 
opnieuw de energie gevonden om 
de Ratti F te voorzien van nieuwe 
tassen.

Wilma Raggers (Twence) met een afvaardi-
ging van de Ratti F spelers.

De eerste set begonnen de Vordena-
ren zeer sterk en stond er snel een 
voorsprong op het scorebord die ook 
niet meer verdween. Een goede ser-
vicedruk, maar vooral ook een erg 
goede passing onder leiding van Man-
dy Nijbroek, zorgde ervoor dat Forza 
Hoogland geen schijn van kans had. 
Door de goede passing konden alle 
aanvalsters met gemak aangespeeld 
worden en konden de ballen fijn naar 
de grond gewerkt worden. Al had 

Forza Hoogland een goed blok staan 
met veel lange meiden, de Vordena-
ren pakten toch de eerste setwinst 
met 25-20.

In de tweede set gingen de dames 
van Dash door waar ze de eerste set 
gebleven waren. Door een goede ser-
vicedruk hadden de rood-zwarten 
de tegenstanders goed onder druk. 
Doordat ook de pass nog steeds goed 
aan het net kwam, konden onder 

andere Maike van Mourik en Debbie 
van de Vlekkert de ene na de andere 
bal aan de kant van Amersfoort naar 
de grond werken. Ook deze set werd 
winnend afgesloten met 25-18.
Toen kwam de beruchte derde set. De 
dames van Dash hadden een goede 
service druk, maar dit keer hadden 
de dames uit Amersfoort er wel een 
antwoord op. Het ging gelijk tot een 
stand van 23-23. Op dit moment was 
Lidwien Kiezer het helemaal zat met 
de spanning en ging serveren. Na een 
ace en een ketser bij de tegenstanders 
was ook deze set voor de Vordenaren.
De vierde set begonnen de dames uit 
Vorden niet heel scherp. Er stond 
dan ook een kleine achterstand op 
het scorebord. Er werd veel plezier 
gemaakt onderling, maar het volley-
bal leed hier lichtelijk onder. Doordat 
de dames uit het achtkastelendorp 
weer op scherp werden gezet door de 
coach en met het rondje in het voor-
uitzicht van sponsor ‘Visser Mode’ 
als er met 4-0 gewonnen zou worden, 
werd het spel weer opgepakt en werd 
deze achterstand snel weer omgezet 
in een voorsprong en hiermee ook de 
setwinst. Setstand 25-22

De 4-0 overwinning is weer een feit. 
Ook het Vordense volkslied klonk 
weer door sporthal ’t Jebbink en na 
de wedstrijd werd nog lekker na ge-
borreld en gegeten in de kantine. Za-
terdag 1 november zal het team uit 
Vorden de strijd aangaan met HSC uit 
Hierden. Deze wedstrijd begint om 
18:00 uur in sporthal De Rumels. Ook 
deze keer zal er geknokt worden om 
de punten weer mee terug te nemen 
naar Vorden!

Alle punten blijven weer in Vorden

Vorden - Op zaterdag 25 oktober mocht Dash dames 1, na een weekend 
rust, weer lekker volleyballen. Dit keer tegen Forza Hoogland dames 
1 uit Amersfoort. Zij waren, net als Dash, goed begonnen aan de com-
petitie, maar hadden ook al een wedstrijd verloren en een wedstrijd 
minder, dus zij stonden voor deze wedstrijd op de zesde plaats. Dash 
stond, na de verliespartij tegen Orion, nog steeds op de tweede plaats 
en was ook van plan om een gaatje te slaan door alle punten in eigen 
huis te houden.

Naast PAX (7 december) en AZC (ko-
mende zondag) is de wedstrijd tegen 
Warnsveldse Boys ook een bijzon-
dere dit jaar. Buurman en promo-
vendus Warnsveldse Boys beleefde 
dit ook op deze manier en vandaar 
dat er met 800 toeschouwers sprake 
was van een echte derbysfeer. Maar 
natuurlijk was ook de ruime voor-
sprong op nummer twee en daarmee 
de mogelijkheid voor Vorden 1 om de 
1e periodetitel te pakken een reden 
voor vele mensen om het sportpark 
te bezoeken. Het 1ste elftal begon de 
wedstrijd afgelopen zondag furieus 
en liet er geen enkele twijfel over 
bestaan dat zij deze pot per se wilde 
gaan winnen. Zij kwamen constant 
als winnaar uit de bus tijdens de vele 
duels, waren in balbezit altijd direct 
gericht naar voren en gaven Warns-
veldse Boys geen enkel moment het 
gevoel dat zij in de wedstrijd zouden 
komen. Als je op deze wijze de wed-
strijd begint dan is het altijd plezierig 
dat dit direct resulteert in een vroeg 
doelpunt en dat kwam er gelukkig 
ook voor Vorden 1. 

Aan de linkerkant viel de bal precies 
over de verdediging heen en de stui-
terbal vlak voor de 16 meter, werd 
door Daan Horstman als eerste opge-
pakt en met de punt van de schoen 
was hij met een boogbaal iedereen 
te slim af: 1-0. Nog geen 10 minuten 
later stond het zelfs 2-0 toen Rick 
Schröer een voorzet van de linker-
kant heel fraai met het hoofd binnen 
kopte. Warnsveld liet zeker het hoofd 
niet hangen en ging op het midden-
veld flink de strijd aan en probeerde 
op deze manier toch in de wedstrijd 
te blijven, maar Vorden 1 was deze 
middag gewoonweg op alle fronten 
de betere ploeg.
Na een klein half uur werd de stand 
zelfs 3-0 toen Daan Horstman prima 
vrij werd gespeeld en alleen voor de 
keeper zorgde hij via een passeerbe-
weging dat hij daarna de bal in het 
lege doel kon plaatsen. Waar Vorden 
1 in de voorgaande wedstrijden zich 
liet inzakken en vooral na een voor-
sprong, bleef het team van trainer 
Michel Feukkink, die deze week het 
contract weer heeft verlengd met een 
seizoen, nu maar steeds vooruit druk 

zetten en speelde pressie over het ge-
hele veld. De laatste 10 minuten werd
de uitvoering in balbezit echter slor-
dig en vandaar dat de afsluiting van
de 1e helft een mindere fase van de
wedstrijd was.

Na rust probeerde Warnsveld toch
nog terug te komen in de wedstrijd
en met een venijnig schot in de korte
hoek werd doelman Robin Verstege
op de proef gesteld, maar deze bal
was een eenvoudige  prooi voor de
19-jarige sluitpost die dit seizoen
nog maar 3 tegentreffers heeft geïn-
casseerd. Als Warnsveldse Boys ook
maar heel even heeft gedacht dat zij
terug zouden kunnen komen in de 
wedstrijd, dan werd dit idee in de
55ste minuut keihard teniet gedaan,
want met een prima vrije trap bracht
Erik Oldenhave de stand op 4-0. Daar-
na liet Michel Feukkink ook Niek Nij-
enhuis, Michael Vet en Stijn Wentink
mee delen in de vreugde en de eerste
twee scoorden zelfs een doelpunt.
Niek Nijenhuis strafte een foutieve
terugspeelpas af en Michael Vet be-
paalde met een bekeken schuiver de
stand op 6-0.
Op het sportpark en met namen voor
de kantine en onder de overkapping
ontstond een prachtig sfeertje en met
vlaggen, rookbommen, fakkels en 
vuurwerk werd het feest al voor het
einde van de wedstrijd ingezet. Vor-
den 1 kon om 15.45 uur mee delen 
in de vreugde toen scheidsrechter Ru-
dolph voor het einde floot en daarna
bleef het nog lang gezellig in de bom-
volle kantine.

Nieuwe kleding ‘Dinsdagploeg’
‘Dinsdagploeg’ van v.v. Vorden heeft
nieuwe bodywarmers van Bosrestau-
rant de Reehorst. De voetbalvereni-
ging Vorden heeft een stel vrijwilli-
gers die al jarenlang op dinsdag het
Sportpark onderhouden. Iedere week
zijn er natuurlijk vele klussen te doen
en helemaal sinds 2013 ook de velden
zijn geprivatiseerd. De voetbalvereni-
ging Vorden is dan ook zeer blij met
deze groep vrijwilligers en waardeert
de geste van sponsor Bosrestaurant
de Reehorst door deze groep mannen
te voorzien van een bodywarmer, dan
ook enorm.

Vorden 1 wint met 
 imponerende cijfers de 1e 
periodetitel in 3c

Vorden - Het 1e elftal van v.v. Vorden heeft met indrukwekkende cij-
fers de 1e periodetitel gewonnen in de 3e klas. 7 overwinningen, 16
doelpunten voor, 3 doelpunten tegen, vijf punten voorsprong op de
nummer twee, 7 keer met dezelfde basiself begonnen, nog geen enkele
keer achter gestaan in deze competitie en slechts zes gele kaarten 
tegen. De eclatante 6-0 overwinning op promovendus en buurman
Warnsveldse Boys past dus helemaal in het beeld dat Vorden 1 met de
start van de competitie heeft gecreëerd.

Sponsor Arend Verbeek van Bosrestaurant de Reehorst krijgt een bos bloemen aangereikt
van bestuurslid Johan Verstege.

OERRR-KRACHTEN IN DE NATUUR
Ontdek je eigen OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

Volg en like ons 
ook op Facebook:

       ContactAchterhoekh k



Bouma

     Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47 (winkelcentrum Leesten)                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

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

Gratis parkeren!P



“Wij zijn ontzettend trots dat een 
groep als het Budapest Saxophone 
Quartet komt optreden in het Kul-
turhus Vorden. Normaal gesproken 
staan zij op veel grotere podia, dus dit 
is best bijzonder te noemen. Boven-
dien sluit het precies aan bij het ge-
varieerde aanbod dat het Kulturhus 
graag wil bieden, een aanbod voor 
alle lagen van de bevolking”, aldus 
Jan Holtrigter, bestuurslid van het 
Kulturhus. 

Het Budapest Saxophone Quartet, ge-
inspireerd door  Nederlandse musici, 
komen voor een week naar Neder-
land. Op 1 november staan ze in Am-
sterdam, 2 november in het Kultur-
hus Vorden, op 6 november in Doe-
tinchem en 9 november in Steenwijk. 
Daarnaast vinden er  ook een aantal 
besloten activiteiten plaats, waaron-
der een workshop in Arnhem. Overi-
gens is 6 november 2014 een zeer bij-
zondere dag voor het kwartet, want 
dan is het precies 200 jaar geleden 
dat Adolphe Sax – de uitvinder van 
de saxofoon – werd geboren. 

Het repertoire
Het programma bevat repertoire uit 
diverse stijlperiodes en genres. Zo 
kan men o.a. luisteren naar ‘La Tem-
pesta di Mare’ by A.Vivaldi en ‘Grand 
Quatuor Concertante’ Op.79. by J.B. 
Singelée. Dit werk (geschreven om-
streeks 1850) is waarschijnlijk het 
eerste werk wat ooit geschreven is 
voor saxofoonkwartet. Daarnaast zal 

er ongetwijfeld muziek op het pro-
gramma staan van Zoltán Kodály en
Béla Bartók, twee grote Hongaarse 
componisten. Licht klassiek repertoi-
re van Brahms (Hongaarse dans nr. 5)
en filmmuziek van Nino Rota (Otto e
Mezzo) vormen een mooie brug naar
wat meer lichtere muziekstijlen, zo-
als ragtime, jazz en folk.

Achtergrond
Ze zijn begonnen als klarinettis-
ten want een klassieke opleiding in
saxofoon bestond toen nog niet in 
Budapest. Op het gebied van klarinet
spelen, behoren zij tot de top in Bu-
dapest.  Als saxofoonkwartet zijn ze
veelgevraagd in het buitenland, waar
ze als echte beroemdheden worden
ontvangen. Op dit moment zijn ze
net terug uit Korea. 
Het zijn allround muzikanten met
veel cd’s waarop een groot deel van
hun samenwerkingen met anderen
uit de muziekwereld te horen zijn. 
Daarnaast geven ze allen les; kortom
een groot en omvangrijk CV. Maar
ondanks al hun prestaties, is het een
kwartet zonder sterallures. 

Het concert
Het concert van het Budapest Saxop-
hone Quartet vindt plaats op zondag-
middag 2 november, aanvang 16.00
uur (zaal open 15.30 uur). Kaarten (10
euro) zijn verkrijgbaar bij Bruna Vor-
den en Kulturhus het Dorpscentrum.
www.kulturhusvorden.nl .

Musici van wereldfaam komen naar Kulturhus Vorden

Budapest Saxophone Quartet

Vorden – Vier saxofoons die klinken als één stem. Vier gepassioneerde
klassieke musici die kunnen swingen. Het Budapest Saxophone Quar-
tet bestaat uit vier muzikale heren waarvan het leven in het teken 
staat van muziek. Sopraansaxofoon, altsaxofoon, tenorsaxofoon, ba-
ritonsaxofoon; diverse door Adolphe Sax (1814 - 1894) uitgevonden in-
strumenten passeren de revue op 2 november in Kulturhus het Dorps-
centrum te Vorden.

Haar werk getuigt zowel van inti-
miteit als van ongedwongenheid. 
Ze schildert sinds kort ook ‘en plein 
air’ en maakt zo snelle sfeerimpres-
sies van landschappen. Hoewel ze 
ook met acryl, potlood, pastel en met 
houtskool werkt geeft Adriana Mast 
de voorkeur aan het schilderen met 
olieverf. Ze houdt van de vertraging, 
de laag over laag techniek. 
Zijn liefde voor de muziek laat Jaap 
Grünbauer terugkomen in zijn ab-
stracte schilderijen. Het creëren van 
klanken bij muziekimprovisaties 
geeft voor hem eenzelfde verbeelding 
als het vormen en kleuren van zijn 
schilderwerk. Zijn kleurgebruik is 
daarbij onconventioneel. Ook daarin 
legt hij een verband met zijn muziek-
beleving: zijn het niet juist de ‘ver-
boden klanken’ die het muziekstuk 
maken? 
Gert van der Woude maakt figura-
tieve plastieken van mens en dier in 
steen, brons en roestvrijstaal. Zijn 
werk kenmerkt zich door de aanwe-
zigheid van emoties en realiteit. Ver-
eenvoudiging of weglating geeft zijn 
werk extra kracht. Een keuze die hij 
steeds vaker maakt, op weg naar het 
abstract figuratisme. Heidi Janssen 
maakt eigentijdse sieraden van di-
verse materialen, vaak gecombineerd 

met parels of edelstenen. Iedere lijn 
in haar collectie heeft een eigen uit-
straling: titanium oogt wat strakker, 
zilver meer antiek en goud straalt 
luxe uit. Kwaliteiten die je in elke lijn 
terug ziet zijn speelsheid, fijnheid, 

kleur en draagbaarheid. De opening 
wordt luister bijgezet met optredens 
van singer-songwriter Rolf Kramer. U 
bent van harte uitgenodigd. Galerie 
De Burgerij, Zutphenseweg 11, 
www.deburgerij-vorden.nl.

Figuratieve en non-figuratieve 
kunst in Galerie De Burgerij
Vorden - Op zondag 2 novem-
ber om 15.30 uur opent Galerie 
De Burgerij haar herfstexpositie 
met werk van Adriana Mast (figu-
ratieve schilderijen), Jaap Grün-
bauer (abstracte schilderijen), 
Gert van der Woude (beelden) en 
Heidi Janssen (sieraden). De schil-
derijen van Adriana Mast zijn 
realistisch, waarin de mens een 
centrale rol speelt. Daarbij zijn 
haar beeltenissen uitingen van 
een scherpe waarneming en to-
nen ze de kwetsbaarheid van het 
bestaan.

De kinderen en hun ouders beleefden 
een gezellige avond met een serieus 
thema: het belang van het donker. 
Want in Nederland is het ‘s nachts 
steeds lichter, terwijl echt donkere 
nachten goed zijn voor mens en dier. 
En voor het milieu, want al dat licht 
kost heel veel energie! Op de bank-

jes kon iedereen luisteren naar het 
nachtverhaal verteld door Liesbeth 
Groot Jebbink. Daarna ging de wan-
deling van start met de lampion-
nen. De route liep vanuit een donker 
dorp, want in de dorpskern rondom 
de kerk stonden deze Nacht van de 
Nacht de straatlantaarns uit en bijna 

alle etalages waren donker. Langs het 
donkere pad naar Kasteel Vorden gaf 
het een mooie slinger van lichtjes.
Bij de kerk teruggekomen stonden de 
bankjes rondom de vuren en konden 
de kinderen een stok met brooddeeg 
ophalen om te bakken. Boswachter 
van Natuurmonumenten Willem 
Regtop had een aanhanger meege-
nomen, waarin hij een nachtelijk 
bos had gemaakt. Over de dieren van 
de nacht, zoals de das, steenmarter, 
kerkuil of bosuil, kon hij enthousiast 
vertellen. De kerkuil bijvoorbeeld, 
is steeds meer in het bos te vinden, 
nu er in oude schuren en gebouwen 
minder toegang is om een nest te ma-
ken.
Vrijwilligers van de Sterrenwacht 
Phoenix uit Lochem hadden een 
kraam ingericht met informatie over 
sterren en planeten. Ook namen zij 
een telescoop mee en lieten daarmee 
de dubbelster Albireo zien, die op 380 
lichtjaren van de aarde staat. Om-
dat de aarde draait, moest de kijker 
steeds worden bijgesteld, maar veel 
kinderen vonden het reuze interes-
sant om op het trapje te mogen staan 
en de twee contrasterende kleuren te 
ontdekken: geel en blauw.
Gedurende de avond was er gitaar-
muziek onder leiding van Wieteke 
Schotsman. Daarbij werd ook gezon-
gen en meegezongen. Voor alle kin-
deren was er drinken en een lekkere 
appel.

De Nacht van de Nacht is een jaarlijks 
evenement, georganiseerd door de 
Gelderse Natuur- en Milieufederatie.

Nacht van de Nacht in Vorden

Ruim tweehonderd kinderen 
beleven Duisternis

Vorden - Zaterdagavond 25 oktober kwamen meer dan tweehonderd 
kinderen naar het centrum van Vorden waar voor de zevende keer de 
Nacht van de Nacht werd georganiseerd. Op het grasveld bij de N.H. 
kerk was het die avond een gezellige drukte.

Een sfeerimpressie van de Nacht van de Nacht in Vorden.

De meeste aandacht zal besteed wor-
den aan de optocht. Vooral voor de 
deelnemers die zelf meedoen, is dit 
een mooie gelegenheid om zichzelf in 
actie te zien. Natuurlijk zijn er ook 
beelden te zien van de Dolle Dinsdag-

avond en foto’s van de feestweek. 
Verder zal er op deze avond, net als
voorgaande jaren, een film te zien
zijn van de optocht van 15 jaar gele-
den.

Filmavond: Feestweek 2014 
Vierakker-Wichmond
Vierakker - Op vrijdagavond 7 november laat het Oranje Comité 
Vierakker-Wichmond filmopnames zien van de feestweek 2014. Deze
avond wordt gehouden bij het Ludgerusgebouw te Vierakker en be-
gint om 20.00 uur.



Jelle is geboren op 6 september 2013 
met een hazenlip, kaakspleet en ge-
hemeltespleet. Al snel bleek dat er 
meer aan de hand was. Jelle ging 
naar een academisch ziekenhuis 
voor verder onderzoek en vanaf dat 
moment ging het leven van de fa-
milie Velhorst volledig overhoop.
Jelle ging letterlijk en figuurlijk 
compleet door de medische molen. 
Hierdoor zijn meerdere afwijkingen 
aan het licht gekomen. Er zijn twee 
zeldzame chromosoomafwijkingen 
geconstateerd waar nog niets van 
bekend is in de medische wereld. 
Veel langdurige opnames in zieken-
huizen door het hele land waren 
het gevolg; Nijmegen, Rotterdam, 
Groningen en als laatste het WKZ 
in Utrecht, dat nu alle opnamen en 
onderzoeken coördineert. Geen en-
kele arts weet hoe de toekomst van 
Jelle eruit ziet.
“Je komt van de ene op de andere 
dag in een rollercoaster. Je weet 
eerst niet waar je naar toe moet, 
je weet de weg niet,” vertellen de 
ouders, Rik en Monique Velhorst. 
“Toen we van Vorden hier ruim 
twee jaar geleden naar toe verhuis-
den, hadden we heel andere plan-
nen. Zoontje Chris was er net en we 
kwamen mooi buitenaf te wonen. 
Maar na de geboorte van Jelle werd 
alles anders en telde nog maar één 

ding. Jelle had constante zorg nodig 
en daardoor zagen we ook elkaar 
nauwelijks meer, want Rik heeft een 
eigen bedrijf in boomverzorging en 
moet hoe dan ook de financiële kar 
trekken. Gelukkig kon hij dikwijls 
hulp inroepen van collega’s. Het af-
gelopen jaar was voor ons als gezin 
zwaar, met een hoop zorgen. Steeds 
schakelen, regelen, survivallen bin-
nen het gezin. Maar de wilskracht 
van ons mannetje om te leven is 
groot. En zolang Jelle vecht, vecht 
je als ouders en broer mee.” Gaan-
deweg werden ze wijzer en kregen 
ook het advies van artsen, pedago-
gisch medewerker en verpleegkun-
digen hulp in te roepen. In mei ging 
een aanvraag om hulpmiddelen 
naar de gemeente, aanleiding was 
de vraag om een aangepaste auto-
stoel. Een gesprek volgde en een ex-
tern bureau werd ingehuurd voor 
advies. Dit kostte tijd maar in juli 
pakte Marian Pater, consulente van 
de gemeente Bronckhorst, de zaak 
op. Zij ging daadkrachtig aan de 
slag en vroeg offertes op voor een 
zorgunit. De woning is namelijk 
niet geschikt om Jelle goede zorg te 
kunnen geven en door de constant 
aanwezige kinderthuiszorg was er 
geen enkele privacy meer voor Rik 
en Monique. 
Jelle zou daardoor nauwelijks thuis 
verzorgd kunnen worden en vaak 
naar het ziekenhuis moeten, zeker 
in de winter. Een zorgunit was het 
advies, maar de gemeente Bronck-
horst had daar weinig ervaring mee. 
Een eerder gebruikte container was 
ongeschikt. Marian Pater kwam 
terecht bij aannemer Veeneman 
uit Apeldoorn. Drie maanden later 
is het project gerealiseerd. Binnen 
één week is de zorgunit geplaatst, 
helemaal naar wens van ouders en 
kinderthuiszorg.
Monique: “Dat was geweldig. We 

mochten alles zelf bepalen, de ra-
men, de inrichting, de ingang. Een 
compleet team heeft snel en goed 
werk geleverd. Er is een aparte in-
gang voor de kinderthuiszorg, die 
78 uur per week hier doorbrengt. 
Alle voorzieningen zijn er, het is 
ruim en perfect voor Jelle. En het 
ziet er ook nog goed uit! Hij heeft 
een veel stabielere leefomgeving ge-
kregen waardoor hij zolang hij nog 
groeit, leeft en ontwikkelt, een toe-
komst heeft en onderdeel uitmaakt 
van ons gezin. De aanwezigheid van 
hem, maakt dat je als gezin com-
pleet bent. Hiervoor zijn we de ge-
meente Bronckhorst en de kinder-
thuiszorg heel erg dankbaar, ook 
dat dit mogelijk is in Nederland. 
Je dierbare in de nabij huiselijke 
omgeving verzorgen. Na een week 
merken we al dat we meer rust heb-
ben en elkaar vaker zien.”
Marian Pater is ook erg blij met 
de geplaatste zorgunit, de eerste 
van dit soort in de gemeente. Ze 
worden ook gebruikt bij andere 
zorgvragers, zoals ALS-patiënten. 
De familie Velhorst heeft de unit 
in bruikleen van de gemeente. Ook 
andere instanties hebben al belang-
stelling getoond voor dit concept. 
De WMO-consulente maakt deel uit 
van het Sociaal Team Vorden, maar 
blijft het aanspreekpunt voor Rik 
en Monique.
Ze vinden het soms moeilijk alles 
aan anderen uit te leggen. Op de 
website www.jellevelhorst.nl kun-
nen oprecht geïnteresseerden het 
verloop volgen. Monique besluit: 
“Het zal ook in de toekomst abso-
luut niet makkelijk zijn om de bal-
len in de lucht te houden. Het was 
en is een heleboel geregel met aller-
lei instanties en artsen. Dit zal vast 
niet minder worden. Maar deze zor-
gunit zorgt er wel voor dat we het 
als gezin beter aan kunnen.”

Stabielere leefomgeving

Gemeente helpt Jelle aan zorgunit
Vorden - Op 13 oktober kreeg de 
familie Velhorst aan de Steen-
derenseweg in Bekveld een zor-
gunit opgeleverd voor hun ge-
handicapte zoon Jelle. Dit werd 
mogelijk gemaakt dankzij een 
prima samenwerking met de ge-
meente Bronckhorst, waardoor 
Jelle een stabielere leefomge-
ving heeft gekregen, een betere 
zorg krijgt en vaker thuis kan 
blijven. Een aangrijpend ver-
haal.

Jelle met het team van bouwonderneming Veeneman voor de zorgunit in aanbouw.

‘Waarom ‘– vroegen we aan Ma-
rion ‘organiseer je juist op de Kra-
nenburg deze viering die toch veel 
voorbereiding kost?’ Marion: ‘Om-
dat ik in Vorden voor veel families 
een uitvaart heb mogen verzorgen 
leek het me een goede gedachte 
dit ‘Gedenkmoment‘ ook in mijn 
geboortedorp te organiseren. Dat 
ik voor het intieme kerkhof op de 
Kranenburg koos is mede op ver-
zoek van enkele families die hier 
een gezinslid hebben begraven’.

Gedenkmoment
Een ‘Gedenkmoment’, wat is dat ei-
genlijk? ‘Dankzij de medewerking 
van de beheerders van het kleine 
RK-kerkhof mogen we iedereen 
uitnodigen voor een kort bezoek. 
Met vuurkorven en fakkels worden 
de paden verlicht, het koor ‘Vocal 
Impulse’ uit Zutphen zingt enkele 
toepasselijke liederen en de bezoe-
kers ontvangen bij de ingang des-
gewenst een brandende kaars. Die 
kan men bij een graf plaatsen of op 

een centraal tableau te midden van 
de bezoekers. Bram van der Zijden, 
een man die de gave bezit bij een 
uitvaart de juiste gevoelens onder 
woorden te brengen, houdt een 
korte toespraak’.

Dat is het Gedenkmoment. Met el-
kaar even stilstaan en enkele gebe-
den of goede gedachten wijden aan 
geliefden die hier of op een andere 
plaats hun levensreis hebben vol-
bracht. Marion Polman wil graag 
de beheerders van de begraafplaats 
danken voor hun medewerking 
evenals de vrijwilligers die haar hel-
pen om, tussen haar drukke werk-
zaamheden door, dit mooie gebruik 
ook dit jaar weer vorm te geven. 
De datum is zondag 2 november. 
Plaats: het RK- kerkhof aan de Ei-
kenlaan op de Kranenburg. Aan-
vang 17.30 uur.

Zinvolle viering van 
‘Gedenkmoment’ op de Kranenburg
Kranenburg - Het feest van Allerzielen wordt al meer dan vijf eeu-
wen in de hele wereld gevierd. Een gebruik waarbij gelovigen, maar 
ook zij die geen kerkelijke binding hebben, een moment stil willen 
staan bij de mensen die ons ‘zijn voorgegaan’. Een oud gebruik dat 
in deze tijd, nu nogal wat kerkelijke gebruiken verdwijnen, juist 
meer aandacht krijgt. Ook in Kranenburg, dankzij een initiatief 
van Uitvaartverzorgster Marion Polman. Zij startte zes jaar geleden 
het ‘Gedenkmoment’, een korte samenkomst waar iedereen van 
harte welkom is.

De marketing- en communicatieafdeling vormt de creatieve kracht achter iedere organisatie. Ideeën 
genoeg! Deze ideeën naar een hoger plan tillen? Weevers denkt mee, waarbij we online en offline 
verbinden.

COMPLEET COMMUNICATIETRAJECT

Van concept tot creatie en realisatie; wij helpen u bij het gehele of een deel van het communicatietraject, 
het is maar net waarbij u onze expertise nodig heeft. Omdat wij werken met een vast team van 
professionals, kunnen we snel schakelen. En is geen vraag ons te gek.

CONCEPT
CREATIE
REALISATIE

Waarbij u als klant centraal staat, we gaan samen met u aan de slag!

WIJ ZIJN WEEVERSweevers.nl (0575) 55 10 10



Naar goede Achterhoekse traditie 
was er door de huidige generatie 
bestuursleden ‘mooi gemaakt’. Na-
dat Annemiek Riefel (27) alle offici-
ele genodigden welkom had gehe-
ten in haar felrode jurk was het de 
beurt aan de Vordense cabaretgroep 
Hoe?Zo! Een van de voorbeelden hoe 
oud-leden zich in latere periode ont-
wikkelden. Immers de groep legde de 
basis van haar huidige succes in de 
periode dat men actief deelnam aan 
de legendarische culturele wedstrij-
den binnen de plattelandsjongeren-
organisatie. Erik Knoef en consorten 
hadden hun optreden aangepast aan 
het eeuwfeest. En dat leverde de nodi-
ge woordspellingen en herinneringen 
op met een beetje de ondertoon van 
‘Toen was alles beter’. En dat leverde 
de groep een staande ovatie van de 
voormalige bestuursleden op. 

In het daarop volgende ‘vragen-
rondje’ van Annemiek Riefel met de 
oud-bestuursleden wat persoonlijk 
de hoogtepunten uit al die jaren wa-
ren, kwam een scala van activiteiten 
voorbij: de revues in Uitspanning De 
Uitrusting in Eefde, de uitwisseling 
met Amerika, de landdagen, regio-
nale, provinciale en landelijke sport- 
en speldagen, zeskampen, polsstok 
verspringwedstrijden, de Nieuw-
jaarsballen, toneelavonden, vor-
mingsweekeinden en natuurlijk de 
vriendschappen en de eeuwige lief-
des die er uit de Jong Gelre periode 
ontstonden. Tijdens de aansluitende 
receptie kwamen diverse Vordense/
Warnsveldse verenigingen en instan-
ties de jubilerende vereniging felici-
teren. Namens de gemeente Bronck-
horst bracht burgemeester Aalderink 
de felicitaties over. ‘De mannen van 

af en toe’ bestaande uit het kwartet 
Gerrit Borgman, Frank ten Damme, 
Nout Nijenhuis en Geert Harmsen 
bood Jong Gelre een grote banner aan 
waarop de komende revue van Jong 
Gelre wordt aangekondigd. 

Hippie periode
Inmiddels haalde Wim Regelink (68) 
uit Vierakker samen met Willy Brum-
melman – Steege uit Warnsveld in de 
foyer van ’t Dorpscentrum, waar een 
kleine overzichtstentoonstelling was 
ingericht, herinneringen uit hun ac-
tieve Jong Gelre periode op. “Kijk dat 
is mijn handschrift”, zo verklaart Re-
gelink als hij in een van de oude notu-
lenboeken van Jong Gelre Warnsveld 
bladert. Hij verwijst naar de notulen 
van een avond waarop een voorma-
lig geneeskundige arts van ’t Graffel 
een inleiding houdt over het gebruik 
van het verboden middel LSD. “Dat 
was in de hippie periode. Wij als plat-
telandsjongeren verlegden toen ook 
onze grenzen. Ik heb overigens nooit 
LSD gebruikt. Maar we wilden als jon-
geren wel alles weten over de verbo-
den middelen”. Ook het verslag van 
de thema-avond ‘Seks voor het huwe-
lijk’ trekt de aandacht van Regelink. 
“We gingen in die periode discussie-

onderwerpen niet uit de weg. Ik hield 
van die avonden. Het heeft me later 
in de periode dat ik actief was binnen 
de Gelderse Maatschappij van Land-
bouw, maar ook zeker in de politieke 
periode van de voormalige gemeente 
Vorden voor het CDA (1989-2000) 
geen windeieren gelegd.”

Kweekvijver
Uit de geschiedenisboeken blijkt 
dat zowel de afdeling Vorden als 
Warnsveld de kweekvijvers waren 
voor doorstroming naar regionale en 
provinciale besturen en commissies 
binnen Jong Gelre. Om een paar na-
men te noemen: Dick Regelink, Ger-
rie Harmsen-Gotink, Jan Borgman die 
als provinciaal voorzitter actief waren 
en ook huidig voorzitter Annemiek 
Riefel heeft zitting in het provinciaal 
bestuur. Dika Harmsen-Rossel (76) is 
een van de oudste oud-bestuursleden 
die zich had aangemeld voor de ‘re-
unie’. Veel leeftijdgenoten van het 
voormalige BOLH bestuur van afde-
ling Vorden treft de deze avond niet. 
Ze was in de eind jaren vijftig en be-
gin jaren zestig van de vorige eeuw 
actief toen de voorlopers van Jong 
Gelre de Bond Oud-Leerlingen Huis-
houdonderwijs (BOLH) nog als zelf-

standige meisjesafdeling actief was 
naast de jongensafdeling van de Bond
Oud-leerlingen van Gelderland (BOG).
BOG en BOLH fuseerden in 1965 tot
Jong Gelre. Reint Mennink (68) was
de eerste voorzitter van Jong Gelre
Vorden na de fusie. Samen met onder
meer Harry Wagenvoort (68) en Toos
Zeevalkink - Pardijs (68) van Jong
Gelre Vorden en Bertus Harmsen, die
voor Jong Gelre Warnsveld ook bin-
nen de Kring Berkelstreek actief was,
haalde hij zaterdagavond de nodige 
herinneringen op. 

Moe maar voldaan
Intussen zette de mannen van Boh
Foi Toch onder leiding van Hans Keu-
per in de grote zaal de boel op stel-
ten. De Achterhoekse dialectband
was ook op het 75-jarig jubileum van
Jong Gelre Warnsveld in 1994 van de
partij. Jong Gelre Vorden-Warnsveld
had het eeuwfeest ‘opgehangen’ aan
het honderd jarig bestaan van Jong
Gelre Vorden die in 1914 haar levens-
licht zag. Annemiek Riefel keek za-
terdagnacht moe maar voldaan rond
het tijdstip dat de klok formeel van 
de zomertijd naar de wintertijd werd
teruggezet op een uitermate geslaag-
de avond terug. “Wauw, het was een

Vervolg van de voorpagina

‘Wauw, het was een geweldige avond’

Vorden - Langzaam druppelden zaterdagavond de oud-bestuursleden 
van de tot 1999 voormalige zelfstandige afdelingen van Jong Gelre 
Vorden en Warnsveld in foyer van ’t Dorpscentrum binnen voor het 
eeuwfeest. Soms jarenlang elkaar niet gezien hebbende. Op hun borst 
de naamkaartjes met de bestuurperiode die men actief was. Die liep 
niet altijd parallel met de daadwerkelijke periode. Maar een kniesoor 
die zich daarover druk maakte. De ontmoeting en de ‘oude koeien uit 
de sloot halen’ stond deze avond centraal in de gezellig aangeklede 
grote zaal van ’t Dorpscentrum.

Talloze oud-leden haalden herinneringen op in de tentoonstellingsruimte. Voorziter Annemiek Riefel verwelkomde iedereen op haar kenmerkende 
humoristische en krachtige wijze de aanwezigen.

Tot het feestprogramma behoorde een optreden van de Vordense cabaret-
groep Hoe?Zo! die ooit uit Jong Gelre Vorden voortkwam.

Een deel van de oud-bestuursleden van Jong Gelre Vorden en Warnsveld. Het bestuur van Jong Gelre Vorden-Warnsveld ontving van ‘De mannen 
van af en toe’ een banner waarop de komende revue wordt aangekondigd.

De Achterhoekse dialectband Boh Foi Toch zorgde voor het afsluitende 
avondfeest.

Bij de Hygiënekeuring wordt aller-
eerst de naleving van de Hygiënecode 
getoetst. Op een onverwacht mo-
ment is ook het Rundergehakt van 
Vlogman gekeurd en beoordeeld met 
een 10! Een prima prestatie, dat werd 
beloond met een Rundergehakt Oor-
konde. Het gehakt werd onderzocht 
op kwaliteit, versheid en hygiëne. 
Beide onderzoeken werden uitge-

voerd door een inspecteur van de 
Stichting Voedsel Veiligheidinspectie 
Wageningen (SVVW), in opdracht 
van de Keurslagerorganisatie. De be-
treffende inspecteur heeft geconsta-
teerd dat het met de versheid, hygië-
ne én productiewijze (ook wel proces-
beheersing) bij Keurslager Vlogman 
prima is gesteld. 

Verder zijn o.m. de volgende produc-
ten bemonsterd en getest op bacteri-
ologische gesteldheid:
- Runder snipper super 10,0;
- Magermet 10,0;
- Kipfilet (kippoulet) 8,0;
- Rundergehakt 10,0;
- Filet Americain 10,0.

Keurslagerij Vlogman  ontvangt 
oorkonde voor hygiëne én 
 rundergehakt
Vorden - Onlangs heeft Keursla-
gerij Vlogman de speciale Hygi-
ene Oorkonde ontvangen. Als 
een Keurslager deze oorkonde 
krijgt uitgereikt, dan staat hij ga-
rant voor een uiterst hygiënische 
werkwijze.

Het idee leeft nu om in 2015 weer 
zo‘n reis aan te bieden, maar dan 
regionaal en oecumenisch opge-
zet. 
Als extra willen we een dagtocht 
naar Assisi aan het programma 
toevoegen. Gedacht wordt aan de 
periode 9 t/m 14 april, met een 
aantal voorbereidingsavonden 
in de maanden daaraan vooraf-
gaand. 

De informatieavond is maandag 
3 november om 20.00 uur in de 
Voorde, Kerkstraat 15. 

Voor nadere informatie (die nog 
tot niets verplicht) of aanmelding 
kunt u zich wenden tot 
ds. Jan Kool (Tel. 0575-553576 of 
jan1.kool@planet.nl). 

Hartelijk welkom.

Informatieavond Reis 
naar Rome
Vorden - Het is alweer acht jaar geleden dat we van de Dorpskerk 
Vorden de eerste gemeentereis ondernamen. De reis naar Rome 
was een ‘klein reisje’ van slechts 6 dagen, maar de moeite waard. 
We keken onze ogen uit: de Sint Pieter, het Vaticaans Museum, 
het Colloseum, het Pantheon, de Trevi fontein enz. Daarbij de 
opgewekte sfeer van het reisgezelschap. Onvergetelijk!
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“Recent heb ik ook nieuwe meubelen 
gemaakt voor klanten met bijzon-
dere wensen. Je kunt hierbij denken 
aan bijvoorbeeld een rolbureau met 
een heel specifieke maatvoering, ta-
fels of een spreekgestoelte. Meestal 
is het aanleveren van een voorbeeld-
tekening of -foto voldoende om tot 
een mooi product te kunnen komen. 
Ook hierbij geldt dat ik probeer om 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
specifieke wensen van de opdrachtge-
vers”, zo zegt Ruud Assinck die zijn 
werkplaats aan de Zwiepseweg in Lo-
chem heeft. Ruud Assinck koos ruim 
twintig jaar gelden voor de richting 
van antiekrestaurateur/meubelma-
ker omdat juist het fijne houtwerk 
zijn interesse heeft. 
Ruud Assinck: “Het restaureren van 
antieke meubelen vraagt nu eenmaal 
een zachte hand van bewerken en 
kennis van zaken als het gaat over de 
specifieke houtbehandelingen. Juist 

op dat laatste heb ik mij gespeciali-
seerd tot ambachtelijk restaurateur. 
Het is mijn doel om het betreffende 
meubel zodanig te restaureren dat de 
authentieke uitstraling weer in volle 
glorie zichtbaar is.”
Het grootste deel van Assinck’s op-
drachtgevers bestaat uit particulie-
ren, maar incidenteel werk hij ook 
voor bedrijven of instellingen. Zo 
heeft hij een grote restauratie uitge-
voerd bij de politieacademie in Apel-
doorn.

Opdrachtgever
Wanneer men overweegt een meu-
belstuk door Ruud Assinck te laten 
beoordelen kan men contact met hem 
opnemen via het contactformulier op 
zijn website www.ruudassinck.nl. “Ik 
neem dan vrijblijvend contact met de 
opdrachtgever op om een afspraak te 
maken, bij voorkeur thuis zodat ik 
het meubel kan beoordelen. Aan de 

hand van de wensen wordt dan door 
mij een offerte opgesteld zodat men 
vooraf weet waar men aan toe is en 
wat men van mij kunt verwachten. 
Mochten zich tijdens de restauratie 

onvoorziene problemen voordoen leg 
ik dat eerst de opdrachtgever voor zo-
dat men zelf kan beoordelen in hoe-
verre dat door mij opgelost wilt heb-
ben.” Nadat de opdracht is verstrekt 

neemt Assinck het betreffende meu-
bel mee naar zijn werkplaats om de
restauratie uit te voeren. De kosten 
voor het halen en weer retour bren-
gen van het meubel zijn afhankelijk
van de afstand. “Ik neem deze kosten
mee in de offerte. Op afspraak is het
mogelijk om de vorderingen van de
restauratie zelf te volgen middels een
bezoek aan mijn werkplaats.”

Rijke schakering
Uit de portfolio van Ruud Assinck 
blijkt dat hij een rijke schakering
van gerestaureerde meubelen heeft. 
Bijvoorbeeld: kabinetten, secretai-
res, coulissetafels, staande horlo-
ges, salontafels en stoelen in diverse
soorten.“In de lange periode dat ik in
deze branche werkzaam ben hebben
veel, op het oog verwaarloosde, meu-
belen via mijn hand een tweede leven
gekregen.”
Specifieke kenmerken van de Ruurlo-
se antiekrestaurateur/meubelmaker
is het gebruik van beenderlijm en vis-
lijm, hergebruik van oud fineer, van
traditioneel afwerkmateriaal zoals
schellak/politoer. 

Meer informatie: 
www.ruudassinck.nl of tel. (0573)
453038 of 06 10570016.

Antiekrestaurateur/meubelmaker Ruud Assinck

‘Het restaureren van antieke meubelen vraagt om een 
zachte hand’
Ruurlo - “Eigenlijk maak ik alles wat van hout is. Naast het restaura-
tiewerk verricht ik ook reparatiewerk aan recentere meubelen. Con-
creet kun je hierbij denken aan het afschuren en opnieuw afwerken 
van tafelbladen, lijmen van stoelen, aanpassen van meubelen, bijvoor-
beeld ten behoeve van een verbouwing of ten gevolge van een lichame-
lijke handicap. Ook maak ik nieuwe meubelen als mede keukens en 
buiten keukens.” Aan het woord is Ruurloër Ruud Assinck (47), al 22 
jaar antiekrestaurateur/meubelmaker van beroep waarvan de laatste 
vijftien jaar als zelfstandig ondernemer.

In de lange periode dat Ruud Assinck in de branche is heeft hij veel, op het oog verwaar-
loosde, meubelen via zijn handen een tweede leven gekregen.

Volg en like ons 
ook op Facebook:

       ContactAchterhoekh k

Totale leegverkoop van de eerste en tweede etage voor het plaatsen van een nieuwe meubellijn

Helmink Wonen introduceert een nieuw meubelconcept 
en breidt de slaapafdeling uit
Vorden - Helmink Wonen haalt een splinternieuwe meubellijn 
in huis en breidt de slaapafdeling flink uit. Om daar ruimte 
voor te maken moeten de twee bovenste verdiepingen van de 
winkel aan de Zutphenseweg 24 helemaal leeg.

Jeroen Helmink: “Er komt hier iets heel moois waarmee we 
de komende jaren vooruit kunnen.” Helmink luistert heel goed 
naar wat de regionale markt van het bedrijf vraagt. Om aan 
de wensen van de klant tegemoet te komen, bezoekt Helmink 
bijvoorbeeld zelf de meubelbeurzen om producten voor het 
eigen assortiment te selecteren. “Dit kun je aan een inkoop-
organisatie overlaten”, vertelt de Vordense ondernemer. 
“Maar deze regio vraagt om hele andere meubels dan de 
consument in bijvoorbeeld de Randstad. Omdat wij de klant 
heel goed kennen, doen we het grotendeels zelf.”

Consumentenpanel
Om het oor nog beter te luister te leggen bij de klant, is er de 
afgelopen tijd een consumentenpanel samengesteld bestaan-
de uit zowel klanten als niet-klanten. Naar voren kwam onder 
meer dat Helmink uitstekende service  levert en dichtbij de 
klanten staat, maar ook een aantal verbeterpunten en wen-

sen. “Er was een duidelijke vraag naar meer merkmeubelen 
en moderne producten.”
Het lijkt wellicht wat radicaal om dan meteen de twee boven-
ste etages op te ruimen, maar Helmink is er van overtuigd dat 
het nieuwe concept aan zal slaan bij het publiek. Bovendien is 
de ruimte hard nodig om alles een plek te geven. “De nieuwe 
meubelcollectie neemt al minimaal 1200 vierkante meter in 
beslag.  Het moderne segment zal meer vertegenwoordigd 
zijn, maar ook de traditionele producten zullen zeker nog bij 
ons te vinden zijn. Voor de nieuwe generatie senioren komt 
een nieuwe lijn in comfortmeubelen, maar wel in een eigen-
tijdse strakke lijn.”

Maatwerk
Dankzij de nieuwe weg die wordt ingeslagen en de nieuwe 
merken die daarmee in huis worden gehaald, zal Helmink nog 
meer maatwerk kunnen bieden. Daarbij valt te denken aan 
zitdiepten, rughoogtes en relaxmogelijkheden van banken en 
fauteuils, maar is er tevens meer variatie mogelijk in kleuren 
en materialen. “En in prijsniveau’s”, voegt Helmink toe. “Op de 
relaxfauteuil afdeling heeft de klant straks een keuze uit ruim 
120 modellen”.

Slaapafdeling
Behalve de introductie van de nieuwe meubelcollectie, wordt 
de slaapafdeling fors uitgebreid en deze krijgt daarmee ook 
een prominentere plek in de winkel. Helmink vertelt trots: 
“We worden exclusief dealer van een nieuw concept van 
traagschuimmatrassen, Curem, in deze regio.” Mensen met 
rug- en spierklachten zijn bij Helmink dus aan het juiste adres 
voor matrassen die zich aanpassen aan het lichaam. “Deze 
matrassen kunnen wij straks aanbieden in een veel lager 
prijsniveau, maar met een veel betere ventilatietechniek dan 
de traditionele traagschuim- of nasaschuimmatrassen.”

Beleving
Doordat de hele winkel anders wordt ingericht, zal de klant 
meer beleving van de producten ervaren, belooft de meu-
belspecialist. “De routing wordt verbeterd en de winkel zal 
straks overzichtelijker ingedeeld zijn. We bieden onze klanten 
inspiratie door het complete plaatje van een woonruimte te 
tonen in onze showroom. Door het nieuwe concept zijn we 
ook makkelijker in staat om sneller in te spelen op kleuren en 
materialen die in de mode zijn.”

Uitverkoop 
Om de nieuwe plannen te realiseren, moet het grootste 
gedeelte van de bestaande collecties weg. Daarom start 
Helmink op 30 oktober met een leegverkoop van de eer-
ste en tweede etage. De producten worden met hoge 
kortingspercentages verkocht waaronder ook vele woon-
accessoires voor 1, 5, 10 of 20 euro. Op die donderdag 
en de vrijdag daaropvolgend is de winkel maar liefst tot 
23.00 uur geopend.
Na de uitverkoop worden in december de verschillende 
etages helemaal opnieuw gestyled zodat vanaf de kerst 
het eerste gedeelte van het nieuwe concept geïntrodu-
ceerd kan worden. “En daar kunnen we de komende jaren 
weer mee vooruit!”



Blubberrun 2014: 
Door de modder voor KWF Kankerbestrijding

Een actie voor



Begroting 2015

Vorige week berichtten wij u op de gemeentepagina’s uitgebreid 
over de begrotingsplannen van b en w. De in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde politieke partijen geven deze week in het 
kort hun mening over de begroting 2015. In het Contact van 11 
november komt een verslag van de komende begrotingsverga-
dering. Met deze publicaties hopen wij u een compleet overzicht 

van de begrotingsbehandeling van onze 
gemeente te geven.
De begroting 2015 is in z’n geheel in te zien 
tijdens de openingstijden van het gemeente-
huis bij de publieksbalie, via www.bronck-
horst.nl/financieel of door de QR-code te 
scannen.

Begrotingsvergadering 
De gemeenteraad beslist in de raadsvergadering van 6 novem-
ber over de begroting 2015. U bent van harte welkom om bij 

deze bijeenkomst aanwezig te zijn. De vergadering begint om 
17.00 uur (let op afwijkende tijd)!

Hoe kan ik mijn stem laten horen over de begroting?
Tijdens raadsvergaderingen kan niet worden ingesproken. 
Over onderwerpen die op de agenda staan, in dit geval de 
begroting, kunt u inspreken tijdens de speciale, openbare   
commissievergadering van de raadsfracties op 29 oktober 
om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Over 
onderwerpen die niet op de agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agendapunt ‘Mogelijkheid tot inspre-
ken over niet-geagendeerde onderwerpen’ in de commissie-
vergadering.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een aantal spelregels, zoals 
spreektijd max. 5 minuten per persoon. Voor meer informatie of 

aanmelden voor het spreekrecht kunt u contact opnemen met 
de griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of griffie@bronckhorst.nl.

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u de raadsvergadering van
6 november live volgen. Neem een kijkje! U hoeft hiervoor
dus niet per se naar het gemeentehuis. 

Hieronder vindt u de reacties van de raadsfracties 
op de begroting 2015

Algemene beschouwingen
Raad geeft mening over begrotingsplannen b en w

Samen werken is samen leven is samen zorgen is 
samen succesvol

Dit is de titel van een rapport 
van de werkgroep Participatie 
van het CDA die in 2013 een 
document liet verschijnen om een handreiking te geven om te 
komen tot een inclusieve en solidaire samenleving vanuit het 
CDA gedachtengoed. In deze notitie worden de taken die de 
gemeenten krijgen in het kader van de decentralisaties in het 
CDA principe verder uitgewerkt. Bij deze algemene beschouwin-
gen in 2014 gaat de aandacht van het CDA Bronckhorst uit naar 
de komende (zorg)taken die we als gemeente krijgen vanuit Den 
Haag. In de raadsvergadering van 30 oktober behandelen wij als 
raad de plannen die wij als gemeente hebben om de nieuwe 
taken op ons te nemen. Voor-
waar geen eenvoudige taak. 
Meer doen met minder geld is 
de opdracht. Dat betekent dus 
dat we slimmer moeten wer-
ken, meer met elkaar samen 
zonder overbodige werkzaam-
heden. 

De participatiewet
Door de nieuwe participatiewet krijgt de gemeente de verant-
woordelijkheid voor inwoners met een bijstandsuitkering, 
arbeidsgehandicapten en de huidige Wsw doelgroep. Dit zal op 
financieel en praktisch niveau veel van onze gemeente vragen. 
CDA Bronckhorst gelooft in de kracht van de mensen. Daarom is 
het belangrijk hen die niet zonder hulp of benodigde faciliteiten 
kunnen, te ondersteunen waar nodig. Een solidaire samenleving 
vraagt om ieders bijdrage, hoe groot of klein deze ook is, om 
samen te bouwen aan een mooie toekomst met ruimte voor 
talenten. Bij deze realisatie spelen werkgevers een belangrijke 
rol. Het biedt hen een mooie kans om betrokken te zijn en om 
ervaringen te delen en gezamenlijk andere werkgevers te over-
tuigen van de mogelijkheden van mensen met een handicap.

WMO 
De WMO is de afgelopen jaren een vergaarbak geworden van 
regelingen die voor het rijk te duur werden en waarvan de ver-
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antwoordelijkheid is afgestoten dan wel overgeheveld naar de 
gemeenten. Het CDA staat er dan ook voor dat:

-
deld met één plek waar alle zorg in één aanvraag wordt

 geregeld

ZVW en AWBZ

eigen omgeving zoveel mogelijk goed op te vangen en als het 
enigszins kan zelf de zorgvraag te beperken

worden door de gemeente waar dat kan en de zorg overnemen 
wanneer dat noodzakelijk is. Instellingen die zich met een lich-
tere vorm van zorg bezig houden gaan waar mogelijk een meer 
toezichthoudende en faciliterende rol spelen.

Onderwijs
Samen naar school is de toekomst. Als kinderen met een handi-
cap in kunnen stromen in het regulier onderwijs leren alle kinde-
ren van jongs af aan om te gaan met de verschillen en de voorde-
len van een inclusieve maatschappij. Het CDA staat er dan ook 
voor dat:

gemeente in een op overeenstemming gericht overleg zoals 
dat binnen het passend onderwijs is benoemd

onderwijsinstelling om samen tot een gericht plan te komen 
binnen de mogelijkheden van het kind

-
gankelijkheid

Mobiliteit
Om deel te kunnen nemen aan de samenleving is mobiliteit een 
primaire behoefte. Bij een minder wordend openbaar vervoer zal 
er aanvullend vervoer nodig zijn. Het is de vraag in hoeverre er 
andere manieren zijn om deze systemen betaalbaar te houden en 
meer verantwoordelijkheid bij de burger neer te leggen. Daar-
naast is breedband ook een vorm van bereikbaarheid en dus 
mobiliteit. 

Zo kunnen wij samen succesvol zijn.

De CDA-fractie

Gemeentebelangen Bronckhorst maakt zich zorgen! 
Onze zorg ligt in het coalitieakkoord ‘Bronckhorst 
Dichtbij’

Een visie op hoofdlijnen, die wij 
van harte omarmen en onder-
steunen. Dit vraagt echter om een 
terugtredende, faciliterende en 
verbindende overheid. Een over-
heid die ruimte biedt, inwoners 
tijdig betrekt en randvoorwaar-
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den schept om dit mogelijk te maken. Dus ruimte in regelgeving 
en aangedragen oplossingen en alternatieven. Vanuit integrali-
teit zaken benaderen en middelen en mogelijkheden bieden om 
eigen initiatief en kracht van de samenleving, inwoners, organi-
saties en ondernemers te versterken.
Daarvoor is het nodig om pro-actief met de samenleving en  
samenwerkingspartners in gesprek te gaan en inzicht te bieden 
in de ontwikkelingen, die op ons afkomen. Dit biedt de samenle-
ving ook de kans hierin tijdig mee te denken en hierop te kunnen 
anticiperen. Voor ons als raad is dit belangrijk, maar ook voor 
onze inwoners en samenwerkingspartners. Zeker in een tijd 
waarin we steeds meer inzet en eigen verantwoordelijkheid
vragen. Willen we burgerparticipatie en initiatief stimuleren
dan zullen we hen tijdig moeten betrekken en kaders en rand-
voorwaarden moeten meegeven.

Een paar voorbeelden:
Zorg
We doen een groot beroep op onze inwoners, vrijwilligers en 
samenwerkingspartners. Noaberschap en vrijwilligerswerk 
moeten we koesteren. Dichtbij betekent dan ook: Lokaal wat kan 
en Regionaal wat moet. Sociale teams en professionele wel-
zijnswerkers vormen de verbindende schakel voor inwoners, 
organisaties en instellingen. De gemeente moet met de haar 
beschikbare middelen regisseur zijn van het proces rond het 
leveren van zorg. Maar wel zo dat externe deskundigheid en pro-
fessionaliteit ook in de toekomst gewaarborgd blijft. We zullen 
ons daarbij telkens moeten afvragen of de regionale koers vol-
doende aansluit bij onze lokale plattelandsomgeving, die andere 
eisen stelt maar ook andere mogelijkheden biedt. De gemeente in
de regierol betekent niet taken overnemen of onnodige schakels 
inbouwen. Schaarse zorgmiddelen mogen niet verloren gaan in 

sionele en vrijwilligers organisaties moet leiden tot efficiëntere 
en effectievere zorg op maat, aansluitend bij de behoefte van 
onze inwoners.

Gemeentelijke regierol en versterking van de samenleving
Als we meer taken en verantwoordelijkheden bij de inwoner 
neerleggen zullen we hen ook middelen en mogelijkheden moe-
ten geven. We moeten voorkomen dat de inwoner steeds zwaar-
der wordt belast en het gevoel heeft er niets voor terug te krijgen.
Als voorbeeld: de nieuwbouw van de brandweerkazerne en werf. 
Er wordt 6,3 miljoen geïnvesteerd, terwijl er zoveel bedrijfspan-
den leeg staan. Daarnaast is de toekomstvisie van de regionale 
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brandweer en de werf nog niet uitgekristalliseerd en voor ons als 
raad onduidelijk. Hoe kun je 6,3 miljoen uitgeven aan iets, waar-
van je niet kunt aantonen dat het duurzaam is.

Participatie
We willen naar een participatiesamenleving, waarin een ieder 
zijn/haar steentje bijdraagt. De kracht van onze lokale samenle-
ving heeft daarin veel te bieden aan onze (kwetsbare) inwoners. 
Dit vraagt iets van onze inwoners maar ook van ons als overheid. 
Een faciliterende overheid biedt daartoe ook perspectieven, kan-
sen en mogelijkheden. Diverse partners in onze gemeente staan 
hiervoor ter beschikking denk bijvoorbeeld aan de zorgboeren, 
zwembaden, voetbalverenigingen, landgoederen, ondernemers 
en vrijwilligersorganisaties. Belangrijk is dat we ze vroegtijdig 
mee laten denken, maar ook middelen en faciliteiten bieden om 
dit mogelijk maken. Hierin liggen ook kansen voor werkvoorzie-
ningsschap. De vraag is dan ook of de gemeente dit naar zich toe 
moet trekken.

Kortom: 
De kracht van onze samenleving moeten we dan ook faciliteren 
en stimuleren! Daarbij hebben we een gemeenschappelijk doel: 
dat het voor onze inwoners prettig wonen, werken en leven is in 
de gemeente Bronckhorst en zij zich betrokken en medeverant-
woordelijk voelen. Een middel daarbij is: helder communiceren 
met onze inwoners om samen de toekomst vorm te geven!

De GBB-fractie

Durf maatwerk te leveren op alle fronten en voor 
iedere inwoner, want niets is zo ongelijk, als een ge-
lijke behandeling van ongelijken

Creatief, flexibel bestuur gevraagd
Het college wil betrokken, duurzaam en 
solide besturen. De VVD begrijpt niet 
waarom hier niet genoemd wordt ‘een 
creatief, flexibel bestuur’. Dat lijkt toch 
onontbeerlijk, als je ‘goed wilt inspelen’ 
op de ontwikkelingen en we ons realise-
ren dat de doorlooptijd van ontwikkelin-
gen alsmaar korter wordt. Staat de term 
‘solide’ niet in zekere tegenstelling tot 
‘goed inspelen op ontwikkelingen’. Daarom heeft de VVD-fractie 
gekeken in hoeverre kunnen de programma’s ‘solide’ in de bete-
kenis van ‘vast’ genoemd worden en in hoeverre zijn ze ‘creatief 
en flexibel’. 

Wonen en werken
Opvallend is dat de basis van het programma ‘Wonen en werken’ 
voor een belangrijk deel gevormd wordt door nota’s van vóór 
2009, dus waarin de crisis en haar gevolgen nog niet zijn meege-
nomen. Aanpassingen vragen om creatieve plannen. Ook ontbre-
ken duidelijke beleidsvoornemens met betrekking tot de toene-
mende relatie tussen wonen, werken en het sociaal domein. Wat 
de VVD betreft, staat er te vaak ‘we willen’ in plaats van ‘we gaan 
doen’ als het over maatwerk gaat. De VVD wil graag meewerken 
aan meer ondernemende programma’s op deze gebieden. 

Ondernemers
De VVD noemt de ondernemers maar even expliciet, want betrok-
kenheid met de ondernemers in deze moeilijke tijden vinden we 
niet. En ….. waarom staat er niet: ‘we zorgen ervoor dat er in 2015 
een fijnmazig glasvezelnet over onze gemeente wordt uitgerold’. 
Nu wordt het ‘verwacht’.

Sociaal Domein
De structuur van het ‘sociale domein’ is wél van deze tijd en het 
programma staat, wat de VVD betreft, redelijk goed in de stei-
gers. Ondanks het feit, dat we vertrouwen hebben in de mensen 
die er mee aan de slag gaan, vragen we ons toch af of men de 
eigen kwaliteiten niet overschat en de nieuwe situatie niet onder-
schat. Recente studies, o.a. van de Universiteit van Twente, heb-
ben aangetoond, dat professionals in de reeds bestaande sociale 
teams vervallen in de oude werkwijze van ‘zorgen voor’ i.p.v. het 
scheppen van voorwaarden om de ‘eigen kracht van de burgers 
te versterken’. Dat laatste geldt overigens niet alleen voor de 
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zorg, maar voor de hele ‘participatiemaatschappij’. Hier wordt 
creatief en flexibel handelen gevraagd. De VVD zal de ontwikke-
lingen positief maar zeer kritisch volgen, want ‘goede zorg is ook 
onze zorg’.

Lasten voor de burger
‘Het compliment aan de samenleving’ met betrekking tot de 
gescheiden afvalverzameling, viel niet in goede aarde. Ondanks 
het goede werk van inwoners werden/worden de rekeningen nog 
steeds ‘verrassend’ hoger. ‘Afval is tegenwoordig toch geld’.  
Inderdaad, de  paragraaf ‘middelen’ is ‘solide’, in de betekenis 
van ‘degelijk’. Maar van enige empathie met teleurgestelde inwo-
ners is nergens sprake. Verhogingen van OZB, afvalstoffenhef-
fing, leges etc. zijn blijkbaar automatismen. Creativiteit is hier 
ver te zoeken.

Solide bestuur?
Twee betekenissen van ‘solide’ uit de Van Dale zijn de VVD uit het 
hart gegrepen. ‘Goed voor het geld’ en ‘zonder uitspattingen’. 
Maar is het financiële beleid zo wel solide te noemen? De VVD 
gaat in op 2 aspecten:

Afnemende reserves
De demografische en andere ontwikkelingen zorgen voor minder 
inkomsten. Dat weet zo langzamerhand iedereen. Maar sinds het 
ontstaan van Bronckhorst slinken onze reserves ook bijna jaar-
lijks. Dát is minder bekend. Bronckhorst toekomstbestendig 
maken, gebeurt niet alleen door het uitvoeren van projecten, 
maar ook door bij elke investering met een financieel ‘hervor-
mingsplan’ te komen om de reserves op peil te houden. Dat is 
‘solide’. Elk volgend jaar meer geld uitgeven dan dat er binnen-
komt mag niet alleen leiden tot een ‘alle hens aan dek’ zoals het 
college aangeeft, maar moet leiden tot een structurele omslag. 
Die wordt door de VVD nog steeds gemist.

6,3 miljoen
Waarom moet een brandweerkazerne en gemeentewerf zo duur 
zijn? En waarom moet hetzelfde plan met nagenoeg dezelfde 
onderbouwing nu weer opgevoerd worden? Met die vragen staat 
de VVD niet alleen. Natuurlijk, de weg naar de besluitvorming is 
deze keer sluwer opgezet door met ‘alternatieven’ te wapperen. 
Tegenstanders uit 2012 zijn waarschijnlijk om politieke redenen 
overgelopen en melden nu ‘overtuigd’ te zijn. Voldoet dit aan het 
criterium ‘solide’ in de betekenis van ‘zonder uitspattingen’? Gaat 
de ‘betrokkenheid’ hier niet meer uit naar de stenen dan naar de 
mensen van Bronckhorst?
Gaat de VVD mee met echte betrokkenheid? Natuurlijk. Volgt de 
VVD de plannen voor duurzaamheid? Vanzelfsprekend. Wat vindt 
de VVD van het ‘solide besturen’? Dat hangt er van af. Op een aan-
tal terreinen kan het college niet op ons rekenen. Dat hebben we 
hier toegelicht. Maar de VVD zal altijd positief meedenken met 
het college als het creatief en flexibel te werk gaat en maatwerk 
levert bij iedere vraag van de burger.

De VVD-fractie

De begroting 2015: De PvdA-fractie Bronckhorst 
spreekt zich uit

In 2015 krijgt de gemeente er een paar flinke taken bij op het 
gebied van zorg, jeugdzorg en participatie. Het wordt een 
belangrijk jaar. Wij, de leden van de PvdA-fractie, vinden dat 
burgemeester en wethouders zich goed voorbereiden op 2015.

Sociaal beleid
Maar we horen signalen van 
bezorgde inwoners, bijvoor-
beeld over kwetsbare mensen 
die niet zelf aan de bel trekken. 
De gemeente moet een goed 
vangnet creëren voor mensen 
die niet op eigen kracht of met 
behulp van hun eigen omgeving 
mee kunnen doen. Wij gaan dit 
kritisch volgen. 
De sociale teams krijgen een 
spilfunctie. Zij werken dichtbij 
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de mensen thuis, voor alle vragen over zorg, inkomen, jeugd en 
opvoeding. Ze zorgen dat de vragen op de juiste plek terecht 
komen. De teams hebben contact met wijkverpleegkundigen, de 
huisarts, de scholen en andere instanties die zorg verlenen. De 
PvdA volgt of de teams dit grote pakket van taken goed aankunnen. 

Zorg voor elkaar  
Vrijwilligers zijn steeds meer nodig. Zij moeten in 2015 kunnen 
rekenen op goede ondersteuning. Het welzijnswerk krijgt een 
belangrijke rol in het versterken en verbinden van de vrijwilli-
gers. Vrijwilligerswerk moet geen banen verdringen. Dat is voor 
de PvdA een kritisch thema. Ondersteuning van verenigingen 
blijft nodig. Een volgende groep die onze ondersteuning nodig 
heeft zijn de mantelzorgers. Overbelasting van mantelzorgers - 
een groot risico -  moet worden voorkomen. Zorgverleners en 
vrijwilligers moeten deskundig zijn in het werken met mantelzor-
gers. Voor de hulp in de huishouding is de komende jaren veel 
minder geld beschikbaar. In een persoonlijk gesprek bij mensen 
thuis worden de mogelijkheden besproken. De gemeente neemt 
een half jaar langer de tijd om dit goed te regelen. Hier is extra 
geld voor gereserveerd. De PvdA juicht dit toe.
Voor de mensen die vanaf 2015 niet meer terecht kunnen in de 
sociale werkplaats, maakt de gemeente afspraken met andere 
organisaties over werk of een zinvolle dagbesteding, zoveel 
mogelijk in onze eigen gemeente. Ook neemt de PvdA
maatregelen om zoveel mogelijk werknemers in de zorg
aan het werk te houden. 
Voor de jeugdzorg blijven de huidige afspraken volgend jaar 
doorlopen. De gemeente heeft daardoor meer tijd om goede 
plannen te maken en hiaten in de hulp te voorkomen. Er zijn 
inmiddels afspraken gemaakt om problemen bij de jeugd sneller 
te signaleren en zo eerder ondersteuning te kunnen bieden.
Ook een groep die van belang is voor de PvdA-fractie is die van 
mensen met de smalste beurzen. Ouders en kinderen kunnen 
met een financiële aanvulling bijvoorbeeld lid blijven van een 
sportvereniging of andere club. 

Gevolgen van krimp
Het aantal inwoners in Bronckhorst neemt verder af; er zijn min-
der jongeren en meer ouderen. Er is rumoer over het behouden 
van scholen in de kleinere kernen, dat is begrijpelijk. De PvdA wil 
op de langere termijn voorzieningen van een goede kwaliteit 
overeind houden, met vervoersmogelijkheden voor iedereen.
Dat betekent vaak dat organisaties moeten samenwerken of 
zelfs fuseren.  
Door de krimp komt er weinig nieuwbouw. Het komend jaar zoe-
ken we naar creatieve oplossingen voor nieuwe vormen van 
wonen, zodat er een goede aansluiting blijft bestaan tussen 
woonbehoeften en de beschikbare woningen in de gemeente. 
Voor de ruimtelijke ordening komt er nieuwe wetgeving. Bronck-
horst gaat met minder regels werken en er komt meer ruimte 
voor maatwerk.
De PvdA is warm voorstander van een nauwe samenwerking met 
andere Achterhoekse gemeenten. Denk daarbij aan het stimule-
ren van de werkgelegenheid, aan maatregelen om het alcoholge-
bruik onder minderjarige jongeren tegen te gaan en aan vroegtij-
dige onderkenning van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De PvdA-fractie steunt met kracht het beleid van dit college. 
Tegelijkertijd blijft de PvdA kritisch als het gaat om de zorg 
voor de meest kwetsbare inwoners in Bronckhorst. 

De PvdA-fractie

Inwoners met vragen over zorg en 

welzijn kunnen o.a. bij de sociale 

teams op 5 locaties in Bronckhorst 

terecht. Op de foto ziet u het team dat 

in het Dorpscentrum op de Raadhuis-

straat 6 in Vorden is gevestigd.

Inwoners aan zet

Dit is de eerste Bronck-
horster begroting waar-
voor ook D66 als lid van 
de coalitie verantwoordelijk is. En toeval of niet: de begroting is 
duidelijk en de begroting is meer dan sluitend. In de komende 
jaren dreigt echter een begrotingstekort te ontstaan. Dus moeten 
we maatregelen nemen. Om het begrotingstekort vanaf 2016 op 
te vangen gaat het college vooral werken aan een besparing van 
kosten in de interne organisatie. Efficiënter werken en overbodi-
ge zaken afschaffen. D66 vindt dat een goede zaak. Eerst het vet 
van de eigen botten, dan pas maatregelen nemen die de inwo-
ners treffen.    

Algemene beschouwingen van de 
D66-fractie

Bronckhorst
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Economie
Het herstel van de economie gaat langzaam. Daar hebben we 
allemaal mee te maken. Dorpskernen kennen veel (winkel)leeg-
stand en op het platteland is voor vrijkomende agrarische gebou-
wen lang niet altijd een nieuwe invulling voorhanden. Voor platte-
landsontwikkeling en leefbaarheid is geld beschikbaar. Volgens 
het college is leefbaarheid sterk afhankelijk van ideeën en initia-
tieven van burgers en dorpsraden. Onder de noemer van 
gebiedsgericht verbindend werken rekent het college op zulke 
initiatieven. Het is de nieuwe aanpak om inwoners meer zelf te 
laten bepalen. Maar moeten we als gemeente daar niet uitdruk-
kelijker op inspelen en inwoners meer stimuleren om met ideeën 
te komen? Zelfkracht zit ons nog onvoldoende tussen de oren. 

Een promotiecampagne onder het motto: ‘Bronckhorst heeft 
ruimte voor bruisende projecten’ kan wat D66 betreft hel-
pen. Een campagne die zowel gericht is op het aantrekken 
van kleinschalige bedrijvigheid in vrijkomende agrarische 
gebouwen als ook op recreatie en toerisme. Recreatie en 
toerisme is met de landbouw één van de economische dra-
gers in onze gemeente. Nu het aantal overnachtingen terug-
loopt, is promotie van onze gemeente op toeristisch gebied 
zeer gewenst.

Sociaal Domein
Per 1 januari 2015 neemt de gemeente een aantal taken over van 
andere overheden. Het gaat om jeugdzorg, participatiemogelijk-
heden en gezondheidszorg. We hopen die taken uit te kunnen 
voeren voor het geld dat we daarvoor uit Den Haag ontvangen. 
Voor onvoorziene uitgaven heeft de gemeente een bedrag gere-
serveerd. De belangrijkste vernieuwing is misschien wel de 
oprichting van sociale teams. Zij vormen de toegang tot de hulp-
verlening op allerlei terreinen: hulp bij het huishouden, persoon-
lijke begeleiding, jeugdzorg, werk en inkomen. Zij organiseren de 
ondersteuning op een andere manier dan nu het geval is. Het 
team staat dicht bij de inwoners en is goed bekend met de directe 
omgeving. Bij een hulpvraag nemen inwoners straks eerst zelf 
verantwoordelijkheid en regie, eventueel met hulp van hun socia-
le netwerk. De teams hebben als uitgangspunt  ‘zorgen dat’ in 
plaats van ‘zorgen voor’. Zij nemen de hulpvraag niet over, maar 
volgen actief en ondersteunen waar nodig. 

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen, maar niet 
iedereen beschikt over voldoende eigen kracht, of over een 
stevig netwerk. Dan kan de gemeente bijspringen. Volgens 
onze fractie is voor het sociaal domein nog een onafhankelij-
ke klachtencommissie nodig, maar ook een goede regeling 
om de privacy van inwoners te waarborgen én een communi-
catieplan. En om de vinger aan de pols te kunnen houden, wil 
D66 elk half jaar geïnformeerd worden over de uitvoering 
van de nieuwe taken.

Afvalstoffenheffing in 2015 
Vorig jaar besloot de raad via een amendement om de tarieven 
van de afvalstoffenheffing minder te verhogen dan het college 
voorstelde. Dit jaar ontkomen we niet aan een verhoging; het 
egalisatiefonds is uitgeput. Door goed scheiden is het volume 
restafval sterk gedaald en worden grijze containers minder aan-
geboden. De gemeente loopt hierdoor een deel van de inkomsten 

Zorg bij de gemeente: een zorg minder of zorgwekkend?

2015 wordt een bijzonder 
jaar: de overgang van 
(zorg)taken van het rijk 
naar de gemeente. Een 
belangrijke testcase of de 
gemeente erin slaagt om aan inwoners die hulp te bieden die zij 
nodig hebben. Steeds wordt als een mantra gerept over het 
nemen van de eigen verantwoordelijkheid. GroenLinks is vóór 
het nemen van eigen verantwoordelijkheid maar dan wel met 
de uitdrukkelijke begrenzing dat het vangnet, waar inwoners 
het niet zelf kunnen, in voldoende mate aanwezig is. Over hoe 
het in Bronckhorst aangepakt wordt, zijn wij gematigd positief. 
Dat kan ook niet anders omdat er veel verwachtingen zijn maar 
zoals de uitdrukking luidt: ‘the proof of the pudding is the eating’. 
In goed Nederlands: eerst zien 
dan geloven. De sociale teams 
zijn enthousiast van start 
gegaan, dat is goed. Twijfel bij 
ons is er bij het feit dat er wel 
erg veel op het bordje gelegd 
wordt van de sociaal consulen-
ten. We zijn benieuwd naar uw 
ervaringen hiermee na 1 janu-
ari 2015. Wilt u ons s.v.p. uw 
ervaringen doorspelen?

Initiatieven vanuit de bevolking
Het nieuwe college was erg enthousiast over het meer overlaten 
aan initiatieven van bewoners: van overhevelen van zwemba-
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den, sportvoorzieningen en groenonderhoud. Prima, maar dan 
moet dat op alle fronten gefaciliteerd worden. Als inwoners dan 
zoals in Velswijk hun uiterste best doen om hun school voor de 
toekomst te behouden onder een andere vlag dan verwachten 
we daar vanaf het eerste begin ook stevige ondersteuning bij 
van de kant van de wethouder. En niet vanaf het moment dat het 
bijna te laat is. Een wethouder dient te faciliteren, partijen bij 
elkaar te brengen, alles in het belang van behoud van onze 
gemeenschap.

Weer greep reserves 
Tijdens de vorige collegeperiode is al fors ingeboet op de reser-
ves van de gemeente: miljoenen gingen naar de afkoop van 
grondexploitaties waarvoor met ontwikkelaars verregaande 
afspraken waren gemaakt. Forse afkoopsommen werden 
betaald voor de privatisering van de zwembaden en sportvoor-
zieningen. Nu meent het huidige college om 6,3 miljoen te moe-
ten investeren in een nieuwe brandweerkazerne en gemeente-
werf. Kwalijk hierbij is dat op geen enkele manier goed nage-
dacht is over alternatieven noch over toekomstige ontwikkelin-
gen die van invloed zijn op de behoefte. In 2012 was er gemeen-
teraad breed (dus ook bij de huidige coalitiepartijen) grote twijfel 
bij nut en noodzaak hiervan. In de stukken blijkt in geen enkel 
opzicht dat die noodzaak er wel is. GroenLinks stelt voor om 
eerst na te denken over wat er in de toekomst nodig is. Reke-
ning te houden met de nieuwe ontwikkelingen bij de brandweer 
in het kader van het 
project MOED. En na te 
denken over de nieuwe 
rol van de gemeente en 
daarmee de benodigde 
ruimte voor de 
gemeentewerf. Nadat 
deze analyses gemaakt 
zijn een passend plan 
maken. Bezint eer ge 
begint!

Bedrijventerrein RBT A-18
Nog een erfenis van het vorige college: de miljoenen winst die 
behaald zouden gaan worden bij realisatie van het regionaal 
bedrijventerrein (RBT) langs de A18 bij Wehl. Op dit moment is al 
een voorziening getroffen van 6 ton euro, maar de verliezen zul-
len nog meer toenemen. Daar komt bij dat elke uitbreiding bij 
bestaande bedrijven niet leidt tot verplaatsing van de activitei-
ten: begrijpelijk gezien vanuit de bedrijven zelf, onbegrijpelijk 
als je kijkt naar de intenties die er bij de Achterhoekse colleges 
waren. Het werkt dus niet. Bij de verkiezingen hebben we als 
GroenLinks al gezegd: beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald!

Minder om geld, meer om mensen
De gemeente wil op dit moment nog grote uitgaven doen, terwijl 
die strikt genomen nu niet nodig zijn. Het is beter nu even het 
geld in de zak te houden voor als straks blijkt dat je het geld 
meer nodig hebt om mensen te kunnen helpen. Dat is waar 
GroenLinks voor staat: het moet minder om geld gaan en meer 
om mensen.

De GroenLinks-fractie

mis. We zijn slachtoffer van ons eigen succes. Het college stelt 
een behoorlijke verhoging voor, met name van het vastrecht. We 
zien wel dat een verhoging nodig is, maar willen toch proberen 
deze iets te verminderen. Maar voor D66 blijft het verminderen 
van onze hoeveelheid afval hoofdzaak.

De D66-fractie

4
6000 m2 
beursterreinwww.b4bevent.nl

1 & 2 NOVEMBER
ZATERDAG 10.00 - 20.00 UUR      ZONDAG 11.00 - 17.00 UUR

LIKE 
&WIN!

facebook.com/B4BEvent
en win een dinercheque van 

LOCO Eten & Drinken Lievelde 
t.w.v. 3 100,- 

Locatie: De Venterkamp 8 Ruurlo
SSTTARRTTEENND 

EENN OOOOK 
VEERRNNIEEUUWWEENND 
OONNDERRNNEEMMEENLike en Win actie wordt 1 november tijdens het B4B Event bekend gemaakt.

Verkoop bij inschrijving
Perceel landbouwgrond gelegen aan de Bronkhorsterstraat – 
Broekweg te Hengelo (Gld.). Oppervlakte: 2 ha, 48 are en 70 ca.

Uiterste inleverdatum bieding: 19 november 2014

Inschrijfformulieren met de bijbehorende voorwaarden
via Streek Makelaars te verkrijgen.
Aanvragen stukken bij voorkeur via de mail: 
hansboschloo@streekmakelaars.nl
Voor verdere informatie: www.streekmakelaars.nl en                                                          
Hans Boschloo, tel. 06-30543954

Disco
Zaterdag 1 november

FEEST met

DJ MARTIN



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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binnenkort in de bus!
Een dezer dagen ligt hij bij u in de 
bus: de spiksplinternieuwe gemeen-
tegids Bronckhorst 2014/2016. Een 
kleurrijke en handige wegwijzer voor 
alle inwoners van de gemeente. 

Zoals u gewend bent, staat ook de 
nieuwe gids weer boordevol informa-
tie over verenigingen, scholen, stich-
tingen, bedrijven en instellingen in 
Bronckhorst. Daarnaast bevat de gids 
vanzelfsprekend de nodige informa-
tie over het gemeentebestuur, de 
ambtelijke organisatie,  onze wijze 
van dienstverlenen en de producten 
en diensten die wij verstrekken. Ook 
is er aandacht voor de geschiedenis 
en bezienswaardigheden van de 
plaatsen die Bronckhorst vormen, 
onze trouwmogelijkheden en het 
Bronckhorster inwonerpanel. Verder 
handige tips voor verbouwen en 
wonen in uw eigen woning als u 
ouder wordt etc. 

Let op
Het kan zijn dat de gegevens van uw 
vereniging of instantie onlangs zijn 

gewijzigd of binnenkort veranderen. 
Mailt u dan naar FMR-producties, de 
uitgever van de gids, via info@fmr-
producties.nl. Op de website van de 
gemeente vindt u de digitale gemeen-

tegids met alle gegevens van vereni-
gingen en instanties inclusief een 
handige routewijzer. Deze gegevens 
worden door FMR-producties bijge-
houden en zeer regelmatig ververst. 

Uw vereniging kan dan binnenkort 
wel met de juiste, nieuwe gegevens 
op de website van de gemeente 
staan. 

De gemeentegids wordt huis aan huis 
bezorgd. Let op: hij kan meegestuurd 
zijn met meerdere folders! Inwoners 
met een ja/nee adressticker ontvan-
gen de gemeentegids wel in de bus. 
Inwoners met een nee/nee sticker 
niet. Zij kunnen deze afhalen bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis of 
aanvragen via www.bronckhorst.nl. 

Gemeentegids en de toekomst 
We zijn allemaal steeds digitaler 
ingesteld en daarom is het adres-
sendeel met de gegevens van ver-
enigingen en organisaties via onze 
website ook al een aantal jaren digi-
taal te raadplegen. We zijn echter 
bezig om van de volgende uitgave 
van de gemeentegids een compleet 
digitale en meer interactieve versie 
te maken. Maar hierover later meer, 
een volgende uitgave staat namelijk 
pas weer gepland medio 2016.

De gemeente heeft voor hele spe-
ciale gelegenheden, zoals bijzon-
dere bezoekers aan het gemeente-
huis of die wij bezoeken, jubilea, 
prestaties etc. een origineel rela-
tiegeschenk dat we aanbieden als 
blijvende herinnering. Op dit 
moment is dat een schilderij met 
een moderne weergave van 
Bronckhorst in gelimiteerde opla-
ge. Deze raakt op en we zijn op 
zoek naar een nieuw geschenk. 
Onze voorkeur gaat uit naar een 
beeldje bij voorkeur met een 
Bronckhorst tintje. Graag nodigen 
we Bronckhorster kunstenaars uit 
om een idee te mailen naar com-
municatie@bronckhorst.nl voor 10 
november. Prijsindicatie tussen de 
40 en de 80 euro per kunstwerk 
(oplage 50 tot 100). We willen het 
eerste geschenk aan kunnen bie-

den voor een bijzondere uitreiking 
tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 
januari van 2015. De burgemees-
ter, onze medewerker kunst en 
cultuur en een communicatieadvi-
seur maken de keuze. Zij beoorde-
len op prijs en kwaliteit. Vragen 
kunt u ook stellen via de mail. Wij 
zien uw reactie graag tegemoet!

Kunstenaars opgelet:  
Nieuwe relatiegeschenk 
gemeente door u gemaakt?

Eind augustus legden we de ontwerp-
vergunning voor de realisatie van 
solarpark De Kwekerij in Hengelo zes 
weken ter inzage. Er waren ook twee 
inloopbijeenkomsten en verschillende 
belangstellenden en omwonenden zijn 
langs geweest om zich hierover te 
laten informeren en in gesprek te 
gaan met de initiatiefnemers. Dit heeft 
ertoe geleid dat wij afgelopen week 
aan de initiatiefnemers van de defini-
tieve vergunning hebben verleend 
voor de aanleg van dit bijzondere park 
in onze gemeente. Een mooie stap! 

Twee jaar geleden ontstond het idee 
voor een bijzonder solarpark in Hen-
gelo. Solarpark De Kwekerij moet een 
zonne-energiepark worden, prachtig 
ingepast in het landschap, waar 
natuur om te recreëren en het duur-
zaam opwekken van energie hand in 
hand gaan. De zonnepanelen in het 
park moeten voor ca. 500 huishou-
dens stroom gaan opwekken! Mis-
schien ook uw eigen zonnestroom, 
maar dan zonder zorgen en zonder 
dat het op uw eigen dak ligt? De initia-
tiefnemers verwachten later dit jaar 
met concrete informatie hierover te 

komen. Dit is onder meer afhankelijk 
van een rijkssubsidietraject dat loopt. 
Als alles volgens planning verloopt 
kan de aanleg van het park medio 
2015 starten.

Wie en waar
De initiatiefnemer voor het park is NL 
Solarpark De Kwekerij BV, opgericht 
door IQ-SOLAR.COM, in samenwerking 
met NL Greenlabel (Nico Wissing en 
Lodewijk Hoekstra). De gemeente stelt 
de gronden beschikbaar. Het plange-
bied voor het nieuwe solarpark loopt 
van de Hiddinkdijk aan de noordkant 
tot De Heurne aan de zuidkant, het 
Vordens voetpad aan de oostkant en 
nieuwbouwwijk De Kwekerij aan de 
westkant, in Hengelo. Voor meer info 
over het solarpark zie www.nlsolar-
parkdekwekerij.nl of scan de QR-code. 

Reactietermijn 
Voor meer informa-
tie over de verleen-
de vergunning zie 
de rubriek Openba-
re bekendmakingen 
elders op deze 
gemeentepagina’s.

Vergunning voor solarpark De 
Kwekerij in Hengelo verleend

Vorige week verraste wethouder 
Spekschoor van afval en milieu de 
9-jarige Daniek van Lee en zijn 7-jari-
ge broertje Julian met een slagroom-
taart. De jongens zamelen al twee 
jaar op eigen initiatief zwerfvuil in in 
hun woonplaats Hengelo. Na school-
tijd gaan ze vaak samen op pad. Het 
begon in de buurt van hun huis, maar 
ze hebben de smaak te pakken en zijn 
nu ook op andere plekken in het dorp 
actief. De jongens vinden het leuk om 
te doen en vinden het vooral heel nor-
maal dat je zelf de buurt een beetje 
schoon houdt. Hoog tijd om ze eens in 

het zonnetje te zetten! Daniek en Juli-
an, bedankt voor jullie inzet en ga zo 
door!

Speciaal bedankje voor goede 
werk van Daniek en Julian



De voorgenomen werkzaamheden 
voor de uitbreiding en aanleg van de 
definitieve parkeerplaats in stadje 
Bronkhorst worden uitgesteld. Van-
wege de kans op hoog water in de 
winterperiode heeft rijkswaterstaat 
besloten dat dit nodig is. De werk-
zaamheden worden nu in het voor-
jaar van 2015 gerealiseerd. In 2010 is 
op de hoek Bakerwaardeseweg/
Veerweg een tijdelijke parkeerplaats 
aangelegd voor bezoekers aan 
Bronkhorst. Het blijkt dat deze plek 
een goede plek voor een parkeer-
plaats is en dat er voldoende ruimte 
is voor uitbreiding van de parkeerca-

paciteit tot 60 voertuigen. We voeren 
de nieuwe verharding in lichtgrijs 
asfalt uit. Het terrein krijgt een afras-
tering van gekloofde eiken palen.

Aanleg definitieve parkeerplaats 
Veerweg Bronkhorst uitgesteld

In deze rubriek leest u mooie en bijzondere verhalen van inwoners van Bronckhorst over maatschappelijk mee-
doen. Mensen die dankzij hulp van anderen uit hun omgeving thuis kunnen blijven wonen, mensen die meer kun-
nen dan ze zelf dachten of mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen. Er gebeurt heel veel in onze gemeente. 
Dat is Goed voor Elkaar! Deze maand vertelt Angela Oostendarp uit Vorden haar verhaal.

Het verhaal van Angela Oostendarp uit Vorden

Goed voor Elkaar

Angela Oostendarp: “Ik heb vier kin-
deren. Ben van negen en Luc, Wes 
en Nik van zes jaar. Geweldige jon-
gens. Maar het opvoeden van deze 
vier kanjers gaat niet zonder slag of 
stoot. Ik sta er alleen voor en de jon-
gens vragen veel energie. Daar komt 
bij dat Wes een ontwikkelingsstoor-
nis heeft en lichte spasticiteit aan de 
rechterkant van zijn lichaam. Hij 
loopt met alles achter en heeft daar-
door meer aandacht nodig.” 

“Gelukkig is mijn familie er om mij te 
steunen en te helpen waar zij kun-
nen. Zo passen zij af en toe op, bren-
gen de kinderen weg of helpen in het 
huishouden. Kleine dingen, maar 
voor mij heel waardevol. Ook heb ik 
hulp van Zozijn, met name voor Wes. 
Zij hebben mij onder andere door 
middel van video-hometraining laten 
zien hoe ik bepaalde situaties met 
mijn kinderen het beste kan aanpak-
ken. Hier heb ik veel van geleerd.”

Energie
“Ik ben hele dagen in de weer met de 
kinderen. Dat doe ik met veel liefde. 
Ondanks dat en alle hulp, had ik toch 
regelmatig het gevoel dat ik alleen 
maar bezig was met ‘overleven’. Ik 
wilde graag weer iets voor mezelf. 
Werken zit er niet in vanwege de 

thuissituatie, maar sinds vorig jaar 
help ik bij de overblijf op de Dorps-
school in Vorden. Daar word ik blij 
van en de vrijwilligersvergoeding is 

een mooie aanvulling op mijn uitke-
ring. Doordat ik bij de overblijf help 
heb ik meer ritme in mijn dagen en is 
mijn sociale netwerk verbreed. Ik 
krijg er energie van en ben blij dat ik 
deze kans gekregen heb.“

“Ik hoop dat ik in de toekomst de 
mogelijkheid krijg om meer te gaan 
werken. Ik weet nog niet wat ik wil 
gaan doen, maar waarschijnlijk iets 
met kinderen. Misschien wel kleu-
terjuf, dat wilde ik vroeger namelijk 
al. Wat de toekomst mij gaat bren-
gen, weet ik niet. Maar wat ik wel 
weet, is dat ik veel zelf voor elkaar 
kan krijgen en dat, op de momenten 
dat het even niet gaat, er altijd hulp 
is. Als je er maar om vraagt of het 
aanneemt als het wordt aangebo-
den.”

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan 
langdurig zieken en ouderen, voor het bieden van hulp aan werkzoekenden 
bij het vinden van een baan en voor alle vormen van jeugdhulp. Dat is nieuw. 
Deze taken lagen eerst onder meer bij de provincie of het rijk. Deze overhe-
veling noemen we de ‘decentralisaties’. Gemeenten krijgen minder geld 
voor de taken dan het rijk en provincie eraan uitgaven. Wat deze verande-
ring precies voor u betekent, is op dit moment nog niet duidelijk. Wat we wel 
weten, is dat we het samen moeten doen. We verwachten daarom ook iets 
van u en van de mensen om u heen. Als u een ondersteuningsvraag heeft, 
kijken we samen met u op welke manier u zo snel mogelijk weer op eigen 
kracht verder kunt. Daarbij kan ook uw familie, de buurt of een vrijwilliger 
een rol spelen.

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de sirenes 
te horen in heel Nederland. Dus ook 
in Bronckhorst. De sirenes geven 
dan één luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Omdat het 
om een test gaat, hoeft u geen actie 
te ondernemen. Het maandelijkse 
alarm heeft tot doel het landelijke 
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga direct naar bin-
nen, sluit ramen en deuren en zet de 
radio of TV op omroep Gelderland’. 

Via deze omroep wordt u op de hoog-
te gehouden van de ramp en ont-
vangt u zonodig instructies. Op 
maandag 3 november a.s. is de 
eerstvolgende sirenetest. 

Als aanvulling op de sirene is er 
NL-Alert, een alarmmiddel voor de 
mobiele telefoon. Stel het in! Lees 
meer op www.nl-alert.nl.

Sirenetest

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente op 5 januari 2015 in het 
gemeentehuis huldigen we de kampi-
oenen van 2014. Kent u een persoon of 
club die het afgelopen jaar kampioen 
geworden is op sportief of cultureel 
gebied? Geef dit dan vóór 1 december 
a.s. door aan de gemeente.

De huldiging van de kampioenen is 
een blijk van waardering van de 
gemeente aan haar inwoners voor hun 
bijzondere prestatie. Om geen kampi-
oenen over te slaan, vragen wij uw 
medewerking. U kunt personen of 
clubs aanmelden als zij voldoen aan 
de volgende voorwaarden:

Bronckhorst

tweede of derde prijs behaald tij-
dens een nationaal kampioenschap 
of een Europees- of wereldkampi-
oenschap

zijn door een (landelijke) bond

of club zelf verricht zijn, de eigenaar 
van bijvoorbeeld een rashond of bij-
zondere vogel komt niet in aanmer-
king

Bij de aanmelding graag filmbeelden 
of (digitale) foto’s voegen van de per-
soon of club tijdens beoefening van de 
sport of discipline. Dit beeldmateriaal 
gebruiken we bij de huldiging op de 
nieuwjaarsreceptie. Voor vragen hier-
over kunt u contact opnemen met de 
gemeente, tel. (0575) 75 02 50. Een 

kampioenenaanmeldingsformulier 
kunt u online invullen en opsturen via 
www.bronckhorst.nl. Het formulier is 
ook verkrijgbaar bij de publieksbalie 
in het gemeentehuis. Dit ingevulde 
formulier met bijlagen kunt u opsturen 
naar de gemeente (geen postzegel 
nodig) of persoonlijk afgeven bij
de publieksbalie. Doet u dit vóór
1 december!

De kampioenen van 2013

Gezocht: Kampioenen van Bronckhorst

De gemeente zet vrijwilligers die 
zich onderscheiden door hun activi-
teiten in Bronckhorst in het zonnetje 
met de verkiezing van ‘Vrijwilliger 
van het jaar’. Kent u een persoon of 
groep waarvan u vindt dat zij de titel 
‘Vrijwilliger van het jaar’ verdienen? 
Meld deze vrijwilliger(s) dan digitaal 
aan via www.bronckhorst.nl! Dit kan 
tot 15 november.

Drie genomineerden
De bekendmaking van de vrijwilliger 
van het jaar gebeurt tijdens de nieuw-
jaarsreceptie op 5 januari 2015 in het 
gemeentehuis. Een commissie beoor-
deelt de aanmeldingen en selecteert 
drie genomineerden. De commissie 
let daarbij op onder meer de specifie-
ke werkzaamheden die zijn verricht, 
het belang van de activiteiten en het 
aantal keren dat iemand is aange-
meld. 

Prijs van € 250,-
De ‘Vrijwilliger van het jaar 2014’ ont-

vangt natuurlijk de eretitel, maar 
daarnaast ook een geldbedrag van
€ 250,-. Als de eretitel naar een vrij-
willigersgroep gaat dan ontvangt 
deze een geldbedrag van € 500,-. De 
andere twee genomineerden krijgen 
een oorkonde en € 50,-. 

Groot belang vrijwilligerswerk
Met deze verkiezing van ‘Vrijwilliger 
van het jaar’ laat de gemeente haar 
enorme waardering blijken voor het 
vrijwilligerswerk. Het vrijwilligers-
werk is namelijk van groot belang 
voor grote groepen in onze gemeente 
of voor de hele gemeenschap. De 
benoeming is een symbolische prijs 
en de verkozen vrijwilliger represen-
teert alle vrijwilligers. 

Voorwaarden voor nominatie
Er zijn enkele voorwaarden verbon-
den aan de nominatie van vrijwilligers 
voor de titel:

georganiseerd verband, bijvoor-

beeld bij stichtingen of verenigin-
gen of bij professionele organisa-
ties of religieuze organisaties die 
zich inzetten voor maatschappelijke 
ondersteuning. 

gemeenten die in Bronckhorst vrij-
willigerswerk doen, aangemeld 
worden

mantelzorg) komt niet in aanmer-
king, maar de overkoepelende or-
ganisaties (die zich bijvoorbeeld in-
zetten voor mantelzorgers) wel 

politiek komt niet in aanmerking 

Koninklijke onderscheiding of het 
ereburgerschap hebben ontvangen, 
kunnen niet meedingen naar de

 titel

Vragen?
Voor meer informatie kunt u mailen 
naar info@bronckhorst.nl of ons bel-
len, tel. (0575) 75 02 50.

Oproep voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2014’
Meld uw vrijwilliger aan voor de eretitel!

Op 1 november is het weer landelijke 
Natuurwerkdag. Dan steken meer 
dan 12.000 vrijwilligers, jong en oud, 
de handen uit de mouwen. Iedereen 
met een warm hart voor natuur en 
landschap kan een dagje meehelpen 
met poelen schoonmaken, bomen 
knotten, fruitbomen snoeien of heide 
opschonen. In Bronckhorst zijn 3 
Natuurwerkdaglocaties: we gaan aan 
de slag op Het Boelekeerlspad in Hal-
le/Zelhem, park De Bleijke in Hengelo 
en in natuurgebied de Bakerwaard in 
Baak.

Park De Bleijke
Het Cool Nature deel van dit park in 
Hengelo heeft natuurlijke speelele-
menten voor de jeugd en veel natuur 
met wilde bloemen. Hier gaan we 
voornamelijk aan de slag met wilgen 
opschonen (knotten), ruig terrein 
schonen door o.a. brandnetels en 
groot hoefblad weg te halen. We gaan 
bloemen en planten zaaien en bollen 
poten. Op de locatie zijn ook werk-
zaamheden voor kinderen jonger dan 
12 jaar (onder begeleiding van 
ouders). Zij kunnen bijenhotels, vo-
gelkastjes en vetbollen maken. 

Boelekeerlspad
Het Boelekeerlspad is een initiatief 
van buurtbewoners. Het pad is circa 6 
km lang en voert langs watergangen, 
waaronder de Halsche Vloed, poelen, 
landerijen, oude en nieuw aangelegde 
natuur. Het pad is genoemd naar de 
‘boelekeerl’, een boeman waarmee in 
vroeger tijden kinderen angst werd 
aangejaagd om ze op die manier bij 
putten, kolken en poelen vandaan te 
houden. De werkzaamheden bestaan 
met name uit snoeien, dunnen en 
snoeihout verzamelen. 

Bakerwaard
Tussen Steenderen en Baak ligt het 
natuurgebied de Bakerwaard: een 
oude dichtgeslibde rivierarm die 
eigendom is van Staatsbosbeheer. 
Lopend door en langs het bos kunnen 
bezoekers genieten van fraaie door-

zichten naar het erachter gelegen 
natuurgebied. We willen dit gebied 
ontsluiten en zichtbaar maken door 
het maken van een wandelroute. De 
werkzaamheden bestaan o.a. uit 
snoeien, ruimen van oude rasters etc.

Werk je mee?  
Alle hulp is welkom. Ervaring is niet 
nodig, maar u moet wel de handen uit 
de mouwen willen steken. Help mee 
de natuur en het landschap te onder-
houden. Neem vrienden en/of familie 
mee. Aanmelden kan via www.
natuurwerkdag.nl of scan de QR-
code. Hier vindt u ook meer informa-
tie over de werkzaamheden, locaties 
en verzamelpunten.

Maatschappelijke stage
Op beide locaties kunnen leerlingen 
van het voortgezet onderwijs een 
maatschappelijke stage lopen. Zij 
kunnen zich ook aanmelden via www.
natuurwerkdag.nl. Hun stagecoördi-
nator wordt dan via dezelfde website 
automatisch geïnformeerd. Als aan-
denken krijgen de jongeren een certi-
ficaat. De werkdag begint om 09.00 
uur en duurt tot 
ongeveer 15.00 
uur. Zorg voor 
stevig schoeisel 
en werkkleding. 
Voor een lunch 
wordt gezorgd.

Doe mee aan de Natuurwerkdag!



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.

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 16 oktober 2014:

Ontvangen op 17 oktober 2014:

Ontvangen op 20 oktober 2014:

Ontvangen op 21 oktober 2014:

Ontvangen op 22 oktober 2014:

-
-

-
-

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar 
-

-

Voorlopige voorziening 

-

-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

-

-

Voorbereidingsbesluit ‘Beekstraat 2 Hengelo’
-

-

-

-

-

➝ ➝
-

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Dorpsstraat 4 Wichmond’

-

➝ ➝
-

Bestemmingsplannen

Mogelijkheden voor beroep
-

-

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

-

-

Wet milieubeheer



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

Edzard Berkouwer dankte de leden van 
de Lionsclub voor hun initiatief, met een 
geweldig resultaat. Ook bedankte hij Rik 
Ringenier uit Toldijk, die actief is voor 
de stichting, voor het opperen en stuwen 
van het idee. Berkouwer schetste kort 
het beeld van Stichting Sayap Ibu Neder-
land, dat op verschillende manieren geld 
inzamelt voor de stichting en projecten 
initieert en begeleidt in Indonesië voor 
Stichting Sayap Ibu Indonesië.
“Die stichting bestaat uit vier weeshui-
zen, twee in Zuid Java en twee in Noord 
Java. We richten ons met name op de 
weeshuizen van die vier, waar meervou-
dig gehandicapte kinderen zitten, die 
waarschijnlijk niet voor adoptie in aan-
merking zullen komen en langere tijd 
aan die tehuizen gebonden zijn.”
Veertig jaar geleden nam de stichting 
zich voor om van alles wat wordt ingeza-
meld aan giften en donaties, 100% naar 
Indonesië gaat. Verschillende gemaakte 

kosten, zoals reizen, komen op rekening
van het bestuur. Het geld van Nederland
moet een goede bestemming krijgen. De
meeste donaties worden gebruikt om
de mensen daar te ondersteunen met
betere middelen en medicijnen, pijnbe-
strijding, een heel breed medisch vlak.
Vanuit de hele wereld zijn donateurs 
die helpen, maar ook vanuit Indonesië
zelf komt veel hulp. “Wat je in Indone-
sië veel ziet gebeuren is, dat ze goederen
aandragen zoals eten, drinken, knuffels,
kleding. Niet het geld maar meer de spul-
len die ze ook nodig hebben,” vertelt Rik
Ringenier. “Dan komt er een schoolklas
en iedereen heeft wat meegenomen.”
Presidente Adriana Achterkamp over-
handigde aan Edzard Berkouwer de 
cheque van 1500 euro. “Ik hoop dat jul-
lie er een goede bestemming voor vin-
den.” Lionsclub Bronckhorst zal worden
geïnformeerd over waar hun donatie
aan is besteed.

Lionsclub Bronckhorst 
overhandigt cheque aan 
Sayap Ibu

Baak - Vooraf aan de vergadering van de Lionsclub Bronckhorst in hun 
residentie Pepe in Baak op 22 oktober, ontving de heer Edzard Berkouwer,
voorzitter van Stichting Sayap Ibu, een cheque van 1500 euro uit handen
van presidente Adriana Achterkamp.

Edzard Berkouwer, Adriana Achterkamp en Rik Ringenier.

Pim Reijrink en Chiel Meekes van 
het bedrijf dat de beurs onderdak 
biedt, organiseren het event samen 
met Monique Wassink van Studio-
4Graphics en Ans Bieleveld en Mar-
cel Oldenkotte van In & In Automa-
tisering.
De kiem voor het evenement werd 
door Meekes gelegd. De afgelopen 
3,5 jaar konden klanten van zijn 
handelsonderneming iedere derde 
zondag van de maand bij zijn be-
drijf terecht voor de Ondernemers-
zondag. “Het werd tijd om weer 
eens iets nieuws te doen”, vertelt de 
enthousiaste en jonge ondernemer. 
Kwaliteit wordt met B4B Event ver-
kozen boven kwantiteit; het is de 
bedoeling dat de beurs maximaal 
twee keer per jaar wordt gehouden. 
“We hebben maar liefst 38 deelne-
mers voor de eerste editie”, vertelt 
de organisator trots. Anders dan 
bij veel andere beurzen, beconcur-
reren de standhouders elkaar niet. 
“De diversiteit is enorm. De meest 

uiteenlopende branches zijn verte-
genwoordigd. Het doel is elkaar in-
spireren en versterken.”
De stands worden opgesteld in de 
hallen van Meekes en in een grote 
tent die voor het pand wordt opge-
bouwd. De organisatie heeft goed 
nagedacht over de opzet van de 
beurs. “De routing is uitgezet dat 
bezoekers langs alle stands moeten, 
er zijn dus geen slechte plekken.”
Op beide dagen zijn er vanaf 13.00 
uur lezingen van onder meer Soer 
gerechtsdeurwaarders & incasso, 
Rhömer Verlichting, ICT Harbers 
en diverse andere sprekers. 

Verder is er een groot horecaplein 
waar men kan genieten van een 
hapje en drankje. Het duo Suzan 
& Freek zorgt op zaterdag tussen 
16.00 en 20.00 uur voor de muziek. 
Voor de kinderen is er een spring-
kussen.

De beursvloer is zaterdag geopend 
van 10.00 tot 20.00 uur en op zon-
dag van 11.00 tot 17.00 uur.

Kijk voor meer info en interessante 
beursacties op de Facebookpagina 
en de website van B4B Event:
www.b4bevent.nl

Nieuw: B4B Event in Ruurlo
Ruurlo - ‘Startend en vernieu-
wend ondernemen’, dat is het 
thema van het B4B Event dat 
zaterdag 1 en zondag 2 no-
vember voor het eerst op het 
terrein van Chiel Meekes Han-
delsonderneming aan de Ven-
terkamp 8 in Ruurlo wordt ge-
houden. Twee dagen lang zijn 
er 38 standhouders uit diverse 
branches vertegenwoordigd op 
het 6000 vierkante meter grote 
beursterrein. Het doel: elkaar 
inspireren en versterken.

De organisatie van het B4B Event in Ruurlo.

De cursus is bedoeld zowel voor senio-
ren die al een e-bike bezitten als voor 
senioren die erover denken om over 
te stappen op een e-bike. De gemeente 
organiseert deze dag in samenwerking 
met het Regionaal Orgaan voor de Ver-
keersveiligheid Oost Nederland en de 
Fietsersbond.  

Veilig en gezond op de fiets of e-bike 
Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat 
(blijven) bewegen goed is voor de licha-
melijke én de geestelijke gezondheid. 
Een groeiend aantal senioren begrijpt de-
ze boodschap en kiest voor de fiets of de 
e-bike om in beweging te blijven; ze ge-
bruiken de fiets/e-bike voor boodschap-
pen doen, familiebezoek en recreatieve 
tochten. Maar de behaalde gezondheids-
winst wordt soms tenietgedaan door een 
verkeersongeval – vaak eenzijdig – waar-
door men alsnog in het medische circuit 
terecht komt. Met de voorlichting die 
wordt gegeven op de E-bikedag hopen 
de gemeente Bronckhorst en de Fietsers-
bond de senioren tips en adviezen aan 
te reiken, waardoor zij nog lang en op 
een veilige en prettige manier kunnen 
blijven fietsen.

Hoe ziet de cursusdag eruit? 
De deelnemers komen op de eigen fiets 
of e-bike naar de E-bikedag. Na de ont-
vangst is er eerst een presentatie over 
alle facetten van de aanschaf van en het 
rijden op een e-bike. Vervolgens staan 

praktijkoefeningen op het programma: 
de deelnemers krijgen ‘fietsgymnastiek’
van een beweegdocente; op een afgezet
parcours worden de reactiesnelheid, het
evenwicht en de fietsvaardigheid van de
senioren getest en kunnen verschillende
typen e-bike worden uitgeprobeerd. Ook
is er de mogelijkheid de eigen fiets/e-bike
te laten controleren door een lokale rij-
wielhandelaar. 
‘s Middags worden de kennis van de ver-
keersregels en het verkeersinzicht ge-
test - hierbij is er speciale aandacht voor
lokale verkeerssituaties. Daarna wordt 
het groepsfietsen geoefend tijdens een 
korte fietstocht langs enkele gevaarlijke/
onoverzichtelijke verkeerssituaties in de
gemeente. De cursusdag duurt van 9:00
tot 16.00 uur en wordt rond 12.30 uur
onderbroken voor een gezellige en lek-
kere lunch. 

Aanmelden
Belangstellenden voor de E-bikedag
kunnen zich aanmelden via www.fiet-
sersbond.nl/fietsinformatiedagen of een
brief te sturen naar Fietsersbond t.a.v.
Fietsschool, Antwoordnummer 4309, 
3500 VE Utrecht (postzegels niet nodig).
(o.v.v. ‘aanmelding E-bikedag Hengelo
GLD 7-11). Noteer in de brief s.v.p. naast
uw naam, adres, telefoonnummer en 
leeftijd ook of u met de fiets/ e-bike komt
en of u WA verzekerd bent. Er zijn geen
kosten verbonden aan de deelname.
Deelname is op eigen risico.

E-bikedag in Hengelo
Hengelo - Steeds meer fietsende senioren kiezen voor de e-bike, de fiets met
elektrische trapondersteuning. Begrijpelijk, want met zo’n rijwiel kunnen
ouderen vaak langer blijven fietsen. Maar is de e-bike behalve een snel en
gemakkelijk vervoermiddel ook een veilig alternatief voor de fiets? Onder
andere over deze vraag gaat het op de zogeheten E-bikedag voor senioren,
een eendaagse cursus over alle aspecten van dit relatief nieuwe vervoer-
middel. De gemeente Bronckhorst vindt het belangrijk dat senioren in de
gemeente plezierig en veilig kunnen blijven fietsen en organiseert daarom
zo’n E-bikedag, op 7 november op de  Elderinkweg 2, Hengelo (Gld).

Geldig in de maanden oktober en november 2014.

1 product      10% korting
2 producten 12,5% korting
3 producten 15% korting
4 producten  20% korting
* Combinatie van verschillende L’anza of comfort zone producten

*

*
*



En dat de jeugd de toekomst heeft, 
hebben diverse Achterhoekse teams 
waaronder de jongste Willemsen 
telgen, dit jaar wel even duidelijk ge-
maakt! Wat te denken van team Her-
mans, met als jongste rijder 17 jaar 
en dan meteen in zijn debuut jaar 
100 punten bij elkaar te sprokkelen 
in het WK! Hij deed dit samen met 
de iets oudere Kenny van Gaalen, (al 

eerder wereldkampioen met Daniel
Willemsen). Een verdienstelijke 25ste
plek was er weggelegd voor de neefjes
Keuben, dit ging niet geheel zonder
tegenslag. Ook diverse Kidsandside-
car Teams streden dit jaar voor het
hoogste bij de MON en zo zullen ook
in 2015 diverse teams dit voorbeeld
volgen. 

Opstapdag
Dus deze opstapdag (waaronder velen
van deze teams aanwezig zijn) is een
mooie kweekvijver voor jonge en-
thousiastelingen. In de toekomst zul-
len zij dan begeleid worden door me-
dewerkers van Kidsandsidecars. Dus
komt allen een kijkje nemen met de
kleintjes en een gratis ritje maken in
een zijspan. Di alles vindt plaats op 9
november aan de Stellingweg 2 in de
Veldhoek (tussen Ruurlo en Zelhem).

Sidecarparty en opstapdag 
Zijspansport
Veldhoek - Dit jaar alweer de 13de 
editie van de Sidecarparty en te-
vens opstapdag voor alle geïnte-
resseerden in de Zijspansport om 
eens een rondje mee te rijden in 
een zijspan, ook zullen de Kids-
andsidecar Teams weer aanwezig 
zijn met diverse teams om zo ook 
de allerkleinsten kennis te laten 
maken met de geliefde zijspans-
port.

In de A-lijn: 1. Inge & Reint Pellenberg 
61,67%; 2. Miguel Mendes de León & 
Ruud Bijloo 59,58%; 3. Diny Mijnen & 
Herman Stapelbroek 58,33%. 
B-lijn: 1. Tiny Kleinreesink & Wim 
Schipper 63,54%; 2. Joop te Veldhuis 
& Gertie Hissink 57,60%; 3. Riet Bot-
schuyver & Silvia Schreiber 56,77%.

C-lijn: 1. Gerrit Vorselman & Marga-
ret Heijting 64,35%; 2. Ineke & Wim
Veldhorst 57,67%; 3. Ans Knaake & 
Leida Pennekamp 54,83%. 
Het was al met al een gezellige avond.
Tot donderdag 30 oktober bij Den
Bremer; Z-Eweg 37, te Toldijk. Afmel-
den kan op verschillende manieren: 
via een mail naar bcbronkhorst@hot-
mail.nl  of een sms naar 06-28633453
(inspreken lukt niet!), of op de wed-
strijddag bellen naar genoemd mo-
biel nummer.

Bridgen in Toldijk
Toldijk - De uitslag van de derde 
competitieavond van de tweede 
ronde, gespeeld op donderdag 23 
oktober.

Johnny Bosman werd 3de ondanks 
een koprol in de laatste ronde. WPM-
KTM teamgenoot Mark Wassink 
kwam te val en brak een sleutelbeen. 
Daardoor zijn de kansen op het kam-
pioenschap verkeken voor hem. Suc-
ces was er voor E1 rijder Bas Klein-Ha-
neveld die het dit keer moeilijker had 
dan verleden week in Vorden. Won 
hij vorige week nog, nu moest hij 
genoegen nemen met een 3de plaats 
achter Lucas Dolfing en team maatje 
Ismo ten Velde. Bij de EV 40 was het 
Peter Bergsma uit Hummelo die het 
podium mocht beklimmen. Hij werd 
3de achter Alex v.d. Broek en Dinant 
Tijhuis. 
Sjoerd Eskes haalde wederom het po-
dium met een 2de plek achter Jordie 
Berghorst in de klasse N1. Bart Oos-
ting, Nico Freriks en Tom Berends 
werden respectievelijk 7de, 12de en 

14de in de categorie N3. Aankomen-
de zaterdag is de volgende wedstrijd 
voor het ONK Enduro kampioen-

schap rondom Zelhem. Daar zal de 
36ste Jan van Beek Rit georganiseerd 
worden door de ZAMC uit Zelhem.

2de en 3de plaats voor Plekkenpol 
en Klein Haneveld in Hellendoorn
Bronckhorst - Erwin Plekkenpol 
behaalde afgelopen zaterdag een 
uitstekende 2de plaats tijdens 
de ONK Enduro te Hellendoorn. 
Plekkenpol die uitkomt in de ca-
tegorie E3 eindigde achter Wesley 
Pittens die er met de winst van-
door ging.

Tweede plaats voor Plekkenpol in Hellendoorn. Foto: Henk Teerink

Thijs reed vanaf het begin heel sterk 
en het lukte hem in de laatste ronde 
weg te rijden bij de Nederlands Kam-
pioen Lars van der Haar en als eerste 
over de eindstreep te rijden. Hij was 
geweldig blij met zijn eerste profzege. 
Hij heeft de afgelopen seizoenen heel 
sterk gereden en haalde verschillen-
de top-10 noteringen. Dit jaar is hij 

overgestapt naar het Telenet Fidea 
Cycling Team en het lijkt nu nog be-
ter te gaan; 19 oktober werd hij in de
wereldbekerwedstrijd op de Cauberg
6de en 25 oktober eindigde hij in de
cyclowedstrijd in Mannheim op de 
5de plaats. Allemaal geweldige uitsla-
gen en het seizoen is nog maar net
begonnen.

Veldrijder Thijs van Amerongen 
winnaar in Woerden
Vorden - Dinsdag 22 oktober was de veldrijwedstrijd ‘De nacht van 
Woerden’. De Vordenaar Thijs van Amerongen, lid van RTV Vierakker-
Wichmond, wist daar zijn eerste overwinning als prof te behalen. Het
was een heel zware wedstrijd; de renners hadden te maken met regen,
hagel en harde wind, velen haalden de finish niet door onderkoeling.

Zaterdag 25 oktober speelde Quin-
tus E2 in Sportcentrum Triominos 
Endesprong in Duiven tegen Loo E2. 
Het team kwam al gauw op 1-0 ach-
terstand, maar door goed samenspel 
en keeperswerk werd de rust gehaald 
met 2-3. Na rust werd het 2-5 voor 
Quintus en dit was ook de eindstand.
De meiden van D2 speelden een uit-
wedstrijd tegen Udi ‘96 D3 in Sport-
hal Kermisland in Arnhem. De eerste 
helft ging het nog gelijk op en was 
de ruststand 2-3. Door goede verde-
diging en een eindspurt qua doelpun-
ten in laatste 10 minuten, eindigde 
de wedstrijd met een stand van 5-8.
In Sporthal Walburgen in Gendt 
was Angeren E1 de tegenstander van 
Quintus E1. Na een eerste helft waar 
Angeren er niet door kwam doordat 
de Hengeloërs zeer gegroepeerd ver-
dedigden, was de ruststand 0-3. De 
tweede helft liep Quintus uit naar 
0-8, maar toen werden ze slordig en 
gehaast en kwam Angeren terug naar 
5-8. Gelukkig hervatten de jongens 
zich, met zeer goed keeperswerk. 
Eindstand 7-10.

De dames C1 hadden hun handbal-
wedstrijd tegen Pacelli/Wessels Keu-
kens DC1 in het Sourcy Center in 
Zieuwent. Ze begonnen de wedstrijd 
erg goed en kwamen op een voor-
sprong, maar daarna liep het gelijk 
op. De ruststand was 10-9 voor Pacel-
li. Het lukte niet om de voorsprong 
te behouden en Quintus verloor met 
17-15.
Quintus D1 ontmoette Groessen D1 
in Sporthal de Kamp. De beide teams 
waren aan elkaar gewaagd al was het 
thuisteam net iets zuiverder in de af-
sluiting. Ruststand 4-1. Quintus was 
heel snel met opbrengen van de bal 

en liet mooi teamspel zien. Eindstand 
10-7.

De Heren B1 speelden tegen WPG 
Research/De Gazellen HB1 uit Doe-
tinchem. Het thuisteam maakte al 
snel het eerste doelpunt. De Gazellen 
scoorden ook en de wedstrijd ging ge-
lijk op, al stonden de Doetinchemse 
handballers met rust op voorsprong, 
5-7. De tweede helft kwam Quintus 
nog wel tot scoren met goed samen-
spel, maar de Gazellen boekten meer 
resultaat, uitslag 8-18.
De laatste thuiswedstrijd was die tus-
sen de Heren 1 teams van Quintus en 
Zwolle. De eerste helft had Quintus 
de dekking goed dichtzitten en daar-
door kwamen de Hengeloërs op een 
tussenstand van 8-5 winst. Aan het 
begin van de tweede helft zakte het 
thuisteam terug waardoor de stand 
gelijk werd en Zwolle kon terugko-
men in de wedstrijd. Eindstand 14-16.

Programma 2 november
11:00 uur Duiven HB1-Quintus HB1: 

Sportcentrum Triominos Ende-
sprong;
14:05 uur Quintus DS1-HCW DS2: 
Sporthal de Pol;
14:10 uur Duiven HS2-Quintus HS1: 
Sportcentrum Triominos Spoorzone;
15:20 uur Quintus HS2-Apollo ‘70 
HS2: Sporthal de Pol.

Thuiswedstrijden Sporthal De 
Kamp
09:00 uur Quintus E1-A.A.C.1899 E1;
09:45 uur Quintus E2-HV Angeren 
E3;
10:35 uur Quintus D2-HCW D1;
13:00 uur Quintus DC1-HV Angeren 
DC1.

Mooie handbalwedstrijden Quintus
Hengelo - Zaterdag 25 en zondag 
26 oktober speelden zeven teams 
van Handbalvereniging SV Quin-
tus hun uit- of thuiswedstrijd. 
Op de tribune van Sporthal De 
Kamp bekeek het publiek drie 
sportieve thuiswedstrijden. Vier 
wedstrijden eindigden met winst 
voor Quintus.

Mooie aanval Quintus in de wedstrijd tegen Zwolle.

Pacelli DC1-Quintus DC1: 17-15; 
Udi ‘96- Quintus D2: 5-8; 
HV Angeren- Quintus E1: 7-10; 
Loo E2 - Quintus E2: 2-5; 
Quintus HS1-Zwolle HS1: 14-16; 
Quintus HB1 - De Gazellen HB1: 8-18; 
Quintus D1- Groessen D1: 10-7.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus 
van 25 en 26 oktober:

Mahjong is een eeuwenoud Oosters 
bordspel dat tegenwoordig ook me-
nig Nederlandse huiskamer heeft ver-
overd. Riichi Mahjong is de Japanse 
variant van Mahjong. De regels zijn 
naar aanleiding van het EK Riichi 
(2008) herzien en gestandaardiseerd. 
In Nederland worden deze spelregels 
toegepast op verschillende toernooi-
en en vanuit de Bond worden meer-
dere Riichi toernooien georganiseerd.
Nederlands Kampioenschap Riichi 

Mahjong in Toldijk is tevens het zes-
de Roode Vijven toernooi, MERS 2. Er
wordt gespeeld in acht rondes van 90
minuten. Er zijn prachtige prijzen
te verdienen voor de beste vier van
het toernooi en een extra prijsje voor
iedereen die een geldige Mahjong
maakt met drie rode vijven. 
Nieuw: er wordt gespeeld met Riichi
stokjes.

De eerste ronde, Hanchan genoemd,
begint om 10.30 uur, de laatste van 
zaterdag om 16.00 uur en zondag
15.30 uur. De prijsuitreiking zal
dan rond 17.15 uur plaatsvinden. Er
komen deelnemers uit Nederland,
Frankrijk, Duitsland en Ierland. Wie
wil komen om te kijken wat Mahjong
nu eigenlijk voor sport is, is van harte
welkom.

Nederlands Kampioenschap 
Riichi Mahjong Toldijk
Toldijk - Op zaterdag 1 en zon-
dag 2 november wordt bij Café 
Restaurant Den Bremer, Zutphen 
Emmerikseweg 37 in Toldijk het 
Nederlands Kampioenschap Rii-
chi Mahjong georganiseerd door 
Riichi Mahjong club ‘de Roode 
Vijven’.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoekZelf een persbericht insturen?  redactie@CONTACT.nl
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Met het oog op:

Nog meer ruimte voor inspiratie bij 
Wessels Keukens & Vloeren 
Alle grote bedrijven beginnen klein. Door 

lef te tonen en goed ondernemerschap kun 

je echter fl ink groeien, bewees ook Nico 

Wessels. Als tegelzetter begon hij in 1973 

voor zichzelf wat resulteerde in het inmiddels 

landelijk opererende Wessels Tegels. In 

2009 werd de grote toonzaal van Wessels 

Tegels &Sanitair op het industriegebied van 

Lichtenvoorde geopend. In 2010 opende 

Wessels op steenworpafstand ook een 

toonzaal voor keukens. Dit jaar schoof 

Wessels Keukens een klein stukje op naar de 

Nobelstraat 11 om een nieuwe showroom 

van ruim 1000 vierkante meter te realiseren 

en verder te gaan onder de naam Wessels 

Keukens & Vloeren. Zondag 2 november is er 

een open huis. 

Wessels is landelijk actief voor bouwpartners 

als BAM en Ballast Nedam, maar richt 

zich ook op consumenten met het one-

stop-shoppingconcept op het gebied van 

keukens, tegels en sanitair.

In de toonzalen kan men zich naar hartenlust 

laten inspireren door het brede scala aan 

producten. In de nieuwe toonzaal van 

Wessels Keukens & Vloeren is het aanbod 

sinds afgelopen zomer een stuk groter 

geworden. Er staan nu maar liefst veertig 

keukenopstellingen opgesteld, van modern 

tot klassiek. Ook op het gebied van vloeren 

is er voldoende te vinden, zoals de op dit 

moment erg populaire PVC-vloeren. Om een 

echt duidelijk beeld te krijgen van hoe deze 

producten er in de eigen woning uitzien, kan 

men met een geavanceerd 3D-programma 

de producten ook daadwerkelijk beleven 

door de situatie thuis na te bouwen. In 

de toonzaal kan de klant gevoel met het 

materiaal krijgen.

Aangezien men bij een nieuwe woning vaak 

zowel de producten van Wessels Keukens 

& Vloeren en Wessels Tegels & Sanitair 

benodigd zijn, kan het interessant zijn om 

een dubbelafspraak te maken. “We bieden 

dan de mogelijk om de ochtend in de ene 

toonzaal en de middag in de andere door te 

brengen. Indien gewenst zorgen we tussen 

de middag voor een lunch.”

Behalve in het one-stop-shoppingconcept 

zit de meerwaarde van Wessels voor de 

klant hem in het ontzorgen, vertelt Wilbert 

Vergeer van Wessels Keukens & Vloeren. “Of 

het nou gaat om nieuwbouw of renovatie. 

Wij kunnen het hele project begeleiden van 

ruwbouw tot afbouw. De planning wordt in 

het oog gehouden en daarnaast treden wij 

op als budgetcoach.”

Neem zondag 2 november een kijkje in de 

nieuwe toonzaal van Wessels Keukens & 

Vloeren en maak kennis met het one-stop-

shoppingconcept.

Open dag en acties
Zondag 2 november is de nieuwe toonzaal van Wessels Keukens 

& Vloeren van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Bezoekers zullen niet 

alleen hun ogen uitkijken in het nieuwe gebouw met ruim 1000 vier-

kante meter aan inspiratie op het gebied van keukens en vloeren, 

ook de smaakpapillen zullen fl ink worden geprikkeld. 

Een kok van het keukenmerk AEG geeft demonstraties op allerlei 

apparatuur en de resultaten daarvan kunt u direct proeven. Tijdens 

het open huis is er ook een demonstratie van cup a cakes en pop 

cakes boven in de toonzaal.

Laat u dus inspireren en verwennen op 2 november. Daarnaast zijn 

er de komende tijd producten van Wessels Keukens & Vloeren tegen 

zeer scherpe actieprijzen te verkrijgen zoals een complete keuken 

voor 2595 euro en een PVC-vloer vanaf 45 euro.

Deze stunts en meer actuele keukenopstellingen worden ook 

getoond op de compleet vernieuwde website. Daarop komen steeds 

wisselende acties te staan zoals de verkoop van showroommodellen 

tegen voordeeltopperprijzen. 

Neem gauw een kijkje op:

w w w . w e s s e l s k e u k e n s . n l

Nobelstraat 11

7131 PZ Lichtenvoorde

0544 378 680

ONE-STOP-SHOPPINGKEUKENS, VLOEREN & TEGELS

NIEUWE TOONZAAL

Meer dan 1000m² 
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Workshops en cursussen
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus 
bij onze lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden 
en kosten contact op via advertentie@contact.nl of 06-52584992

Een bijzonder concert op Allerzielen 
om onze dierbaren te gedenken, om 
stil te worden of om alleen maar te 
komen genieten van ongekend mooie 
muziek uitgevoerd door topmusici op 
een toplocatie met adembenemende 
akoestiek: de Gudulakerk in Lochem. 
Amsterdam Sinfonietta en Cappella 
Amsterdam slaan de handen ineen 
voor een landelijke tournee met Mo-
zarts Requiem, samen met een top-
cast aan solisten. 
Eerst klinken de ensembles afzonder-
lijk. 

Amsterdam Sinfonietta speelt het 
door J.S. Bach geïnspireerde Adagio 
en Fuga van Mozart voor strijkor-
kest, Cappella Amsterdam zingt een 
selectie uit de Kanon Pokajanen (boe-
tepsalmen) van Arvo Pärt. Dit religi-
euze werk voor a capella koor is een 
van de belangrijkste mijlpalen in zijn 
oeuvre. “‘Het kostte me twee jaar om 
de Kanon Pokajanen te componeren 
en de tijd die we samen doorbrach-
ten was enorm verrijkend. Daarom 
betekent dit werk zo veel voor me”, 
aldus Pärt.

Daarnaast maakt beeldend kunste-
naar Lynne Leegte in opdracht van 
de Stichting Requiem Lochem een 
kunstinstallatie speciaal voor dit con-
cert.
Speciale vriendenactie: om 13.45 uur 
ontvangst in de Lochemse Kunstfac-
tor, Markt 3 te Lochem. Een kijkje in 
keuken van... In gesprek met Willem 
de Bordes, artistiek leider van Am-
sterdam Sinfonietta, en Anna Becker, 
zakelijk leider van Cappella Amster-
dam. 

Zondag 2 november Sint-Gudulakerk 
te Lochem, aanvang: 15.00 uur, kerk 
open: 14.00 uur. Kaarten a 39,50 euro 
te bestellen via: www.schouwburglo-
chem.nl. 
Informatie: 
www.stichtingrequiemlochem.nl

Requiem voor …

Lochem - Ter gelegenheid van het 10de concert van de jaarlijkse tradi-
tie in november van Requiem voor … een heel speciale uitvoering: het 
indrukwekkende en majestueuze Requiem van Wolfgang Amadeus 
Mozart. Door Cappella Amsterdam in samenwerking met het strijker-
sensemble Amsterdam Sinfonietta. Het geheel staat onder leiding van 
Daniel Reuss.

Er zijn in heel Nederland heel veel 
tekentaal docenten, die met elkaar 
deze workshop op hun geheel eigen 
manier vorm gaan geven, maar al-
lemaal vanuit de holistische mens-
visie en dezelfde grondgedachten. 
Veel tekentaal docenten zijn ook 
tekentherapeut en kunnen waar no-
dig ook op therapeutisch vlak veel 
bieden. Josée van der Staak wil met 
een aantal collega’s hier aan deelne-
men in de Achterhoek.
Tekentaal is meer dan alleen maar 
schilderen en tekenen. Het gaat niet 
direct om het resultaat, maar de 
weg erheen is heel belangrijk. Het 

plezier staat uiteraard voorop en de 
inzichten, die tijdens het tekenen 
en schilderen naar boven komen, 
worden opgeschreven en vertaald 
naar een mooie taalvorm. Mensen 
gaan altijd met een goed gevoel van 
tafel. Dit alles wordt deskundig be-
geleid.
Het thema van deze workshop 
‘Kleurrijke oogst’ kan door jong en 
oud ingevuld worden.
De workshops worden gegeven in 
de maand november: Dinsdagavond 
4 november in bibliotheek Vorden: 
Ingeborg van Dijk en Josée van der 
Staak. Dinsdagavond 11 november 
in bibliotheek Zelhem door Josée 
van der Staak. Donderdagavond 13 
november in bibliotheek Hengelo 
(Gld) Monique Blom en Ingrid Kes-
ler. De workshop duurt van 18.30 
uur tot 20.00 uur. Deelname is gra-
tis, maar een vrije gift voor mate-
rialen is welkom. Voor meer infor-
matie kunt u terecht op de website: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Tekenworkshops in 
 bibliotheek Vorden, 
Zelhem en Hengelo
Bronckhorst - De Vereniging 
Tekentaal bestaat 15 jaar en wil 
hier landelijk bekendheid aan 
geven door in alle provincies 
gratis workshops te geven. De 
maand oktober is uitgeroepen 
als maand van de tekentaal en 
de landelijke workshop heeft 
als thema ‘Kleurrijke oogst’.

De huisslachter was vooral in vroeger 
jaren een bekend fenomeen. Zo gauw 
de novembermaand aanbrak, waren 
deze heren overal op het platteland 
te vinden, meestal op de fiets met de 
slachters benodigdheden achterop. 
Het slachten gebeurde in de regel van 
november tot februari, omdat er in 
deze periode geen bromvliegen of an-
der ongedierte waren die voor maden 
in het vlees zouden kunnen zorgen.
Wanneer het varken of soms ook 
wel een koe geslacht was, kwam de 
buurt om het vlees te keuren, het 
zogenaamde ‘vetpriezen’. Uiteraard 
omdat de mensen vroeger veelal 
zware lichamelijke arbeid verricht-
ten en om die reden veel vet en spek 
tot zich namen. Het kwam voor, dat 
er op een varken dat de hele zomer 
gemest was, zich een speklaag van 
wel zeven centimeter dik voordeed, 
iets wat men in een huidige slachterij 
niet meer tegen zult komen.

Er werd bij de slacht niets wegge-
gooid: de darmen werden schoonge-
maakt om worst van te maken, de 
kop werd gekookt voor hoofdkaas en 
van de haren werden verfborstels ge-
maakt.
Ouderwetse producten worden tij-
dens de slachtvisite gemaakt en kun-
nen uiteraard geproefd en gekocht 
worden. Verder zorgt een oldtimer-
orkest de gehele dag zal voor de 
muzikale omlijsting en is er een op-
treden van gezelligheidskoor ‘Efkes 
Anders’ uit Barchem. Tevens zijn er 
diverse stands van hobbyisten en pro-
ducenten van streekproducten die 
hun waar aanbieden.
Slachtvisite bij Vleesboerderij 
Garritsen,Wolfsstraat 5, Toldijk op 
zaterdag 8 november. Informatie 
(0575) 441383. De entree voor deze 
dag bedraagt 4 euro inclusief con-
sumptie en proeverij. De aanvang is 
10.00 uur.

Huisslachter, een uitgestorven beroep

Slachtvisite bij 
Vleesboerderij Garritsen

Toldijk - Om oude gebruiken luister bij te zetten, heeft men bij Vlees-
boerderij Garritsen in Toldijk het plan opgevat om zaterdag 8 novem-
ber ouderwets een varken op de ladder te hangen. Het uitbenen zal 
gebeuren door vakkundige mensen, die al een halve eeuw het slagers-
vak hebben beoefend. Eveneens op de ouderwetse manier wordt verse 
worst gedraaid en er zullen demonstraties worden gegeven van het 
bakken van onder andere balkenbrij, kaantjes, smaltappel en bak-
bloedworst.

Vroeger tijden met een varken op de ladder.

Erminia Fernández Córdoba is met 
haar rijkgeschakeerde stem een van 
de meest gevraagde flamencozange-
ressen in Nederland. Geboren in 1980 
uit een Nederlandse moeder en een 
Argentijnse vader in La Plata, Argen-
tinië verhuisde zij in 1981 naar Ali-
cante. Daarna studeerde zij in Neder-
land Latin zang aan het Rotterdams 
conservatorium waar ze afstudeerde 
in 2006.
In het jaar 2000 begon ze met flamen-
cozang en vrijwel meteen gaf ze con-
certen samen met haar man, flamen-
cogitarist Arturo Ramón. Deze zoon 
van een Nederlandse moeder en een 
Spaanse vader ging op zijn vijftiende 
naar het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag om klassiek gitaar te stu-
deren. Twee jaar later koos hij voor 

de flamencogitaar. Arturo wordt veel 
gevraagd als sologitarist en als bege-
leider. Hij zal het publiek met zijn be-
gaafde spel op 8 november betoveren.

Thijs Borsten (1966), improviserend 
musicus, actief als pianist/toetsenist 
in de jazz- en wereldmuziek, com-
poneert en arrangeert. Thijs Borsten 
speelt eigen muziekproducties zoals 
de muzikale reizen en De Uitdaging. 
Bij deze verrassende en vrolijke voor-
stellingen komt het publiek ogen en 
oren te kort. 
Aanvang: 20.30 uur. Kaarten zijn voor 
17.50 euro verkrijgbaar via www.
kunstkringruurlo.nl bij Everwennink 

aan de Leeuwerikstraat, Groot Jeb-
bink Bloemen aan de Dorpsstraat 57 
en aan de kassa.

Van 19.00 tot 20.00 uur geeft Gabri-
ella Halvax een workshop Flamenco 
dans. Gratis voor bezoekers van de 
voorstelling. Aanmelden via mu-
ziek@kunstkringruurlo.nl. Bezet-
ting: Erminia Fernández Córdoba 
(zang) – Arturo Ramón (flamencogi-
taar) – Thijs Borsten (piano) alsmede 
Jasper Verburch (techniek). 

Zie ook de website van 
Arminia: www.erminia.nl en van 
Arturo: www.arturoramon.com .

Gabriëlla Halvax geeft een workshop Flamenco dans

Flamenco muziek en dans in 
Kulturhus Ruurlo
Ruurlo - Thijs Borsten is inmid-
dels, behalve in heel Nederland 
ook in Ruurlo een bekende per-
soon geworden. Met zijn voorstel-
lingen De Uitdaging en Weg van 
Kaapverdië met Dina Medina in 
het Kulturhus wist Thijs Borsten 
de harten van de muziekliefheb-
bers in onze regio te raken. Zij 
kunnen op 8 november van de 
muzikale reis Weg van Spanje 
komen genieten. Centraal staan 
de Argentijns/Nederlandse fla-
mencozangeres Erminia Fernán-
dez Córdoba (1980) en haar echt-
genoot flamenco gitarist Arturo 
Ramón (1981). De Spaanse singer-
songwriter Joan Manuel Serrat 
is voor Erminia een grote inspi-
ratiebron. Met haar krachtige, 
beetje hese, typisch Spaanse stem 
zal Erminia tijdens de voorstel-
ling een eerbetoon brengen aan 
het repertoire van Serrat.

Flamencozangeres Erminia Fernández Córdoba en flamencogitarist Arturo Ramón.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl



 LEEG-
VERKOOP

Zutphenseweg 24 Vorden  I  0575 55 15 14  I  info@helminkwonen.nl

EENMAL IG  BIJ  HELMINK  WONEN  VORDEN

2.500 m2 - 3 hele etage’s vol met  
meubelen moeten leeg. WEG = PECH

Wij gaan onze showroom 
rigoureus vernieuwen!

W W W . H E L M I N K W O N E N . N L / V O R D E N

VERKOOP START OP DONDERDAG  
30 OKTOBER A.S. OM 14.00 UUR 
MET EEN EXTRA LANGE KOOPAVOND TOT 23.00 UUR

OOK VRIJDAG 31 OKTOBER EEN EXTRA LANGE 
KOOPAVOND TOT 23.00 UUR

fauteuils, bankstellen, wand-
meubelen, eethoeken, slaap-
kamers, matrassen, banken, 
dressoirs, salontafels,  
lampen, schilderijen,  
tapijtcoupons enz. enz.

SLA UW SLAG, DAN HEEFT U

KWALITEITSMEUBELEN VOOR EEN PRIKKIE!

KORTING 
TOT WEL

TOTALE
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De klant geeft informatie, maar er is 
ook vaak een gastspreker die vertelt 
over een interessant onderwerp. In 
oktober kwam wijkagent Jack Wit-

marsum vertellen over het thema
Veilig Wonen. Nadat de wijkagent 
ons tips heeft gegeven hoe we zelf
een bijdrage kunnen leveren aan on-
ze veiligheid, konden de aanwezigen
aan de hand van stellingen hun zegje
doen over hoe de zorg van Sensire er-
varen wordt. Alle wijken uit Bronck-
horst waren vertegenwoordigd, het 
was een leerzame en prettige bijeen-
komst.

Klantbijeenkomst door 
Sensire wijkzorg Bronckhorst
Regelmatig nodigt Sensire klan-
ten uit om hun mening te ho-
ren, zodat de zorg zo goed mo-
gelijk kan worden afgestemd op 
de wensen van de klant. Tijdens 
deze bijeenkomsten is er sprake 
van tweerichtingsverkeer.

Jaarlijks wordt op of rondom 10 no-
vember de landelijke ‘Dag van de 
Mantelzorg’ gehouden. Iedereen die 
zorgt voor een zieke, dementerende 
of gehandicapte in zijn omgeving is 
mantelzorger. De zorg varieert van 
éénmaal per week tot 24 uur per dag 
en kan soms heel zwaar zijn. Tijdens 
de ‘Dag van de Mantelzorg’ wordt 
aandacht gevraagd voor de zorg die 
de mantelzorger geeft en worden ac-
tiviteiten georganiseerd om de man-
telzorger in het zonnetje te zetten. 

In de gemeente Bronckhorst worden 
daarom alle mantelzorgers uitgeno-
digd om deel te nemen aan een High 
tea. Op dinsdag 18 november van 
13.30 – 15.30 uur kunt u bij Partycen-
trum Langeler in Hengelo, genieten 
van verschillende soorten thee met 
daarbij zoete en hartige lekkernijen. 
Wethouder Antoon Peppelman zal 
een welkomstwoord richten tot de 
mantelzorgers.  

Deze middag is gratis toegankelijk 
voor mantelzorgers. 

U dient zich wel op te geven bij VIT, 
tel. 0544-820000 of via mail 
info@vithulpbijmantelzorg.nl 
vóór 6 november.

High tea voor 
mantelzorgers
Hengelo - Op dinsdag 18 novem-
ber wordt voor mantelzorgers 
uit de gemeente Bronckhorst een 
High tea aangeboden bij Party-
centrum Langeler, Spalstraat 5 in 
Hengelo. Deze activiteit wordt ge-
organiseerd in het kader van de 
Dag van de Mantelzorg door VIT-
hulp bij mantelzorg.

Zo geeft men bij Galerie Op het Trep-
ken, Heerenstraat 16, in de aanloop 
naar Sinterklaas een korting van 20 
procent op het eigen gemaakte werk, 
o.a. op schitterende etsen.
Atelier aan het Putpad nodigt de be-
zoekers uit voor een tentoonstelling 

van gastexposant Martin Lempersz 
uit Enschede. Deze beeldend kunste-
naar maakt impressionistische olie-
verfschilderijen in de stijl van Der 
Blaue Reiter, Die Brücke en George 
Rouault. Boekdrukkerij De Arend 
aan de Burg. Nahuyssingel 28 stelt 
kerstkaarten tentoon uit grootmoe-
ders tijd. 
Tevens kan men een demonstratie 
bijwonen van het drukken van mo-
derne kerstkaarten.

Marjolijn Goudsmid aan de Bresstraat 
gaat enkele maanden sluiten ivm 
zwangerschap. Voor de feestdagen 
geeft ze tijdens deze Culturele Zon-
dag 20 procent korting bij een aanbe-
steding boven € 20,- (m.u.v maatwerk 
en spelden/pins).

Galerie De Swarte Ram aan de Ooi-
poortstraat heeft in samenwerking 
met circa 30 kunstenaars na voor-
gaand succes weer een groepsver-
kooptentoonstelling met de titel 
Kunstkado. De prijzen variëren van 
€ 5,- tot € 500,-. Deze tentoonstelling 
duurt tot 4 januari.

Bij de VVV en bij de deelnemers is 
een uitvoerige brochure te verkrijgen 
met een plattegrond van Doesburg 
met daarin de aanwijzingen waar 
men zoal terecht kan. Met dit veel-
zijdige programma wil de Culturele 
Zondag Doesburg u een mooie dag 
aanbieden. 
U bent van harte welkom tussen 
12.00-17.00 uur.  
www.culturelezondagdoesburg.nl

Culturele Zondag Doesburg al in 
het teken van de feestdagen
Doesburg - Op zondag 2 novem-
ber is er tijdens de Culturele 
Zondag in Doesburg weer veel te 
beleven in de oude Hanzestad. Bij 
deze manifestatie zetten kunste-
naars, galeries, muziekpodium 
en ambachtslieden hun deuren 
open voor publiek. Bijna overal 
heeft men gratis toegang. Vele 
deelnemers hebben al voorberei-
dingen getroffen voor de komen-
de feestdagen.

De verbazing bij binnenkomst van 
de gasten was op hun gezichten af 
te lezen. Wederom was het team van 
Gaon etten er in geslaagd invulling 
te geven aan het concept: een pop-up 
restaurant op een bijzondere locatie. 
En ze kregen daarbij de volledige me-
dewerking van de vrijwilligers van 
het Heiligenbeeldenmuseum. Wim 
Nijenhuis en Bart Overbeek konden 
aan de vele gasten uitleg geven over 
het museum en de beroemde archi-
tect van het kerkgebouw, Pierre Cuy-
pers.
Met allerheiligen in het verschiet een 
wel heel toepasselijk gekozen locatie. 
De gasten kregen een voortreffelijk 
3-gangen menu, uiteraard samenge-

steld uit louter vanuit diverse plek-
ken in de Achterhoek aangedragen 
ingrediënten. Maar ook van dichtbij, 
zoals wijn van wijnhoeve Elanova, di-
verse broodsoorten van Van Asselt en 
kastanje ijs van IJssalon Lekker, allen 
uit Vorden. 
Wat ook bijzonder in de smaak viel 
bij de gasten was het optreden van 

VPS KeK. Muisstil was het tijdens hun 
optreden in de voor dit repertoire 
akoestisch zeer geschikte ruimte. 

Volgend jaar op 24 april zal de eerst-
volgende editie van gaon het 4de sei-
zoen inluiden. Binnenkort kan men 
zich via de website hiervoor alvast 
aanmelden. www.gaon.nl

Gaon etten tussen de heiligbeelden
Kranenburg – Onder het wakend 
oog van Sint Hubertus, schuts-
patroon van de jacht konden de 
bezoekers van Gaon etten afgelo-
pen vrijdag 24 oktober genieten 
van een fantastische avond in 
het Heiligenbeeldenmuseum op 
de Kranenburg.  De laatste editie 
van Gaon van dit seizoen stond 
zoals gebruikelijk in het teken 
van wild eten.

Foto: Achterhoekfoto.nl

- advertorial -

3D-printen voor particulieren en 
de zakelijke markt
Bij Bits2Atoms gaat een 3D-wereld voor u open
Voor veel mensen is het nog hocus pocus, maar dat gaat snel ver-
anderen als het aan Jan Willem en Maaike Boesveld van Bits2Atoms 
ligt. Met hun toegankelijke winkel in hartje Zutphen die op 16 mei 
geopend werd, willen ze iedereen laten zien wat 3D-printen inhoudt 
en wat de mogelijkheden zijn. Ze hebben bewust voor een pand in het 
centrum gekozen om de stap naar de wereld van 3D-printen klein 
te maken. De dagen vliegen hier voorbij voor Maaike en Jan Willem. 
Elke dag komen weer nieuwe mensen langs met goede ideeën en 
daar kunnen hele interessante dingen uitkomen.

3D-printen is de laatste jaren enorm 
gegroeid. Vijf jaar geleden zijn de 
patenten op de eerste printers, die 
al in de jaren tachtig bestonden, 
vervallen waardoor de markt nu 
open ligt voor andere producenten. 
Jan Willem en Maaike zijn erg en-
thousiast over het feit dat ze aan de 
vooravond van het 3D-printen staan. 
Hun verwachting is dat de 3D-prin-
ter over een aantal jaren bijna net zo 
normaal is geworden als de printer 
die vrijwel iedereen nu thuis heeft 
staan.

Met 3D-printen kan een ontwerp 
driedimensionaal uitgeprint wor-
den. Dat is handig voor het dagelijks 
leven en voor bedrijven. Missende 
of kapotte onderdelen kunnen ver-
vangen worden en voor speelgoed, 
schaalmodellen of een persoonlijk 
(relatie)geschenk is een 3D-printer 
ideaal.

Er zijn industriële printers, die wer-
ken met een poeder, waarmee je een 
voorwerp in verschillende kleuren 
kunt maken. Met metalen kan even-
eens gewerkt worden, bij het maken 
van sieraden bijvoorbeeld. Er zijn 
eindeloos veel mogelijkheden. De 
desktop 3D-printers die Bits2Atoms 
verkoopt, werken met filament, een 
hard of flexibel kunststof in een of 
meerdere kleuren dat als een draad 
in de printer gaat en er in de juiste 
vorm weer uitkomt.

Voor alles wat nog nodig is bij 3D-
printen, kunt u bij Bits2Atoms 

terecht. In het assortiment zitten 
onder andere 3D-printers, 3D-scan-
ners en filament, maar ook een 
3D-printpen waarmee driedimen-
sionaal getekend kan worden. Jan-
Willem heeft door zijn achtergrond 
als werktuigbouwkundige en ICT-er 
profijt van zijn ruimtelijk en tech-
nisch inzicht. “Er zijn wel websites 
met modellen die je gewoon kunt 
downloaden, maar wij maken een 
ontwerp uiteraard het liefste zelf. 
Kinderen pakken het overigens heel 
makkelijk op. Eigenlijk zou dit ge-
stimuleerd moeten worden, vooral 
op scholen.”

Het pand van Bits2Atoms heeft een 
frisse uitstraling en alles wat je ziet, 
nodigt uit tot creatief denken. Met 
de twee computers die er staan, 
kunnen klanten zelf aan de slag om 
vervolgens het ontwerp uit te prin-
ten. Iedereen die nog niet zo ver is 
kan de basisworkshop 3D-printen 
en -ontwerpen volgen. Een ontwerp 
laten maken en printen kan even-
tueel ook.

Ook bedrijven zijn van harte welkom, 
want ieder bedrijf kan een 3D-printer 
gebruiken, vinden ze bij Bits2Atoms. 
Regelmatig zeggen mensen dat zo’n 
printer een uitkomst zou zijn voor 
het bedrijf waar ze werken.

Bits2Atoms, 
Sprongstraat 4, Zutphen
T: 0575-469554
E: info@bits2atoms.nl
www.bits2atoms.nl

Evert: Ik was al enige tijd op zoek 
naar mogelijkheden om mijn pas-
sie  (het opleiden van toekomstige 
automobilisten), verder uit te brei-
den in de regio Achterhoek.

Omgaan met vooral jongeren is 
en blijft voor mij opnieuw, steeds 
weer een leuke ervaring.

Het mooiste is dat niemand hetzelf-
de is en iedereen heeft weer een an-
dere aanpak nodig, uiteraard met 
de nodige dosis humor. 

Mijn motto is: wanneer iemand 
met plezier aan het lessen is, komt 
er veel meer uit.

Geduld  vindt ik ook belangrijk,  ze-
ker voor de cursisten die wat meer 
moeite hebben met de leerstof door 
wat voor oorzaken dan ook. Ook 
wat ouderen mensen hebben hier 

soms wat meer moeite mee, daar 
moet je gewoon wat meer tijd in-
vesteren.

Steeds als er weer iemand slaagt 
voor zijn of haar rijbewijs zie ik 
het toch weer al een kroon op onze 
samenwerking , want het bereiken 
van een goede resultaat doe je sa-
men.

Dat ik gekozen hebt voor de  jon-
ge onderneming  NXXT is niet zo 
vreemd omdat ik zelf 2 kinderen 
heb van 14 en 16 jaar en daarom 
weet wat er speelt onder de jon-
geren en wat ze bezig houd. Het 
houd mij ook weer jong en leven-
dig. NXXT promoteam is dan ook 
regelmatig te vinden op grote eve-
nementen  en scholen door het 
hele land. 

Ik hoop in iedere geval dat ik een 
aardige steen bij kan dragen in de 
regio Achterhoek.

Voor meer informatie: kijk verder 
in deze uitgave naar de advertentie.

Aanmelden voor een gratis proef-
les?  Ga dan naar NXXT.nl  of bel 
mij: 06-53885997

Met vriendelijke groeten,
Evert van den Oudenalder

Autorijschool NXXT
nu ook gestart in de regio Achterhoek

- Advertorial -

Na  jaren ervaring te hebben opgedaan,   heeft  Evert van den 
Oudenalder vanuit  zijn woonplaats Vorden,  zich aangesloten 
als Franchisenemer  bij  de landelijke Autorijschool NXXT.
NXXT is een  jong en vooral groeiende  onderneming met de in-
tentie om lespakketten aan te bieden op maat, waarbij kwaliteit 
hoog in het vaandel staat tegen en scherpe prijs.



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

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

NISSAN 
NOTE 1.6 

FIRST NOTE
MPV, DONKERBLAUW 

METALLIC
125.902 KM, 05-2006

€ 7.250
BMW Z3 ROADSTER 1.8 228.367 KM 1997 €  4.999,-
FORD FIESTA 1.25 TREND 146.323 KM 2009 €  6.750,-
FORD FOCUS WAGON 1.6 TITANIUM 135.194 KM 2008 €  9.750,-
HYUNDAI I20 1.2I DYNAMICVERSION 73.610 KM 2010 €  8.350,-
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD ACTIVE 7P. 113.980 KM 2009 € 17.500,-
KIA VENGA 1.4 CVVT WORLD CUP EDITION 84.190 KM 2010 € 11.750,-
NISSAN ALMERA 1.5 VISIA 112.639 KM 2004 €  4.750,-
OPEL CORSA 1.2-16V EDITION 59.795 KM 2011 € 9.250,-
PEUGEOT 107 1.0-12V XS 65.148 KM 2011 € 7.250,-
PEUGEOT 207 SW 1.6 VTI XS 129.659 KM 2007 € 7.500,-
PEUGEOT 307 BREAK 1.6-16V XS 120.847 KM 2004 € 4.500,-
PEUGEOT 307 CC 2.0 16V-130KW 3BRFKC 188.544 KM 2005 € 7.250,-
PEUGEOT PARTNER MPV 1.4 XT 118.401 KM 2007 € 7.450,-
RENAULT TWINGO 1.2-16V DYNAMIQUE 97.261 KM 2007 € 5.500,-
VOLKSWAGEN GOLF 1.6-16V TRENDLINE 207.971 KM 2001 € 3.250,-

Audi  A3  Sportback 1.6 Attraction Pro Line nov-05 91.947 Grijs met. € 9.750 
Citroën  C1  1.0-12V Séduction jun-06 145.322 Rood € 4.250 
Citroën  Grand C4 Picasso  1.6 VTi Navigatie / ecc / 7p. sep-09 107.404 Grijs € 11.250 
Dacia  Sandero  1.4 Ambiance jan-09 77.702 Grijs met. € 5.750 
Fiat  Stilo  2.4-20V Abarth jan-06 93.319 Zwart € 5.750 
Ford  Mondeo  Wagon 2.0-16V Trend aut./ ecc jan-04 215.530 Grijs met. € 2.500 
Opel  Vectra  Wagon 1.8-16V Comfort aug-04 216.880 Grijs met. € 2.750 
Peugeot  107  1.0-12V Airco / 5drs / centr vergr apr-11 34.467 Zwart € 6.750 
Peugeot  206  SW 1.4 Airco Cruise control mrt-06 198.707 Grijs € 4.500 
Renault  4  R 4F4 mei-88 111.706 Wit € 5.950 
Renault  Scénic  1.5 dCi 110pk/navigatie 2009 141.604 Zilver € 10.750 
Renault  Scénic  1.6-16v Authentique 2011 44.709 Zwart met. € 15.500 
Suzuki  Swift  1.2 Exclusive EASSS feb-12 22.199 Zwart € 11.250 

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Ford  Ka  1.2 Cool & Sound
jun 2010  33.425 km  Blauw metallic 

€ 6.500

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding OKTOBER

OKTOBER WOONMAAND: 
PVC vloer, toplaag 0.7 mm, 

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

Diverse raamdecoraties uit onze 
huiscollectie: 25% korting.

ccaappppeelllaa aaammmmsttterrdaam
&

aammmstteerddddammm sssiinffffooonniiettta
o.l.v.

dddaaaniell rrreuss

Mozart Adagio en Fuga 
Arvo Pärt Ode 6 & 9 uit Kanon Pokajanen

Mozart Requiem
zondag 2 november 2014 15.00 uur

grote of sint-gudulakerk lochem
kaarten: € 39,50, 0573-250051 of www.schouwburglochem.nl

www.stichtingrequiemlochem.nl

           voor ...

PRIKKELT Media ook 

JOUW ZINTUIGEN….. 

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

Laat ons eens horen, hoe uniek jij bent.

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

 

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

OPEN HUIS op ons nieuwe adres 

en het 5 jarig bestaan van

Buurtzorg Hengelo Gld. en Keijenborg

Wij nodigen u van harte uit voor de 
inloop op vrijdag 31 oktober vanaf 
14.00-17.00 uur op Spalstraat 23 in 
Hengelo (Gld.)

Met vriendelijke groet,
Team 1 en 2 Hengelo Gld. en Keijenborg

Uitnodiging
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Zoals je van een boom
de wortels niet ziet
Denkt ook een ieder van ons

heimelijk z’n gedachten
Goed of fout
een ontzichtbare 
functionele warboel
Die als ‘t goed is
alles voedt
en staande houdt

J. Wagenvoort

Deze open dag vindt plaats op za-
terdag 1 november van 9.30 uur tot 
12.30 uur aan de Wolfersveenweg 3 
in Zelhem.
De Speel-/leergroep biedt naast het 
peuterspeelzaalwerk, ook mogelijk-
heden voor verlengde en/of flexibele 
opvang (zie voor uitgebreide informa-
tie en openingstijden de website van 
Avonturijn) aan 2 tot 4 jarigen met 
een VVE aanbod. Op SCCSSCHL 3.0 
verzorgt Avonturijn ook de buiten-
schoolse opvang. 
In unit 1 wordt activiteitengericht 
gewerkt met de kinderen, ze spelen 
natuurlijk veel buiten in een prach-
tige, bosrijke omgeving. De school 

creëert een uitdagende maar veilige 
en fijne omgeving en stimuleert de
zelfstandigheid van de kinderen. Het
concept van Avonturijn sluit aan bij
het onderwijsconcept van SCCSSCHL
3.0. Het kind staat centraal. Er wordt
gewerkt vanuit en aangesloten bij de
onderwijsbehoeften van het kind.
Binnen een aantal kaders krijgt het
kind de ruimte mee te denken over
wat het nodig heeft om een volgende
stap in zijn ontwikkeling te maken.                                                                                              
Beide teams nodigen u van harte uit
om eens nader kennis te maken met
de medewerkers, het onderwijscon-
cept en om de (buiten)omgeving te
komen bewonderen!

Open dag Sccsschl 3.0 en 
speel/leergroep Avonturijn

Wolfersveen - Na een geweldig jaar, waarin tussen SCCSSCHL 3.0 en
Avonturijn veel is ontwikkeld, geëvalueerd en bijgesteld, willen ze ie-
dereen de gelegenheid geven om eens een kijkje te nemen in unit 2
van de school en in unit 1 de Speel-/leergroep (peuterspeelzaal onder
de Wet Kinderopvang) van kinderopvang Avonturijn.

Hanneke Dessing, directeur Diabetes 
Fonds: “Het is ook in Nederland een 
trend dat steeds meer mensen zich 
willen inzetten voor een goed doel 
door een prestatie te leveren en mee 
te doen aan een sponsorloop. Collec-
tanten doen eigenlijk hetzelfde; zij 
komen in beweging, trotseren weer 
en wind en gaan van deur tot deur. 
Kortom; onze collecteweek is in feite 
een Deur tot Deur Run.”

Sponsoren collectelopers
Met de Deur tot Deur Run roept het 
Diabetes Fonds op om de collectelo-
pers te sponsoren door geld te geven 
aan de deur. Maar voor wie de collec-
tant heeft gemist of de lopers nog een 
extra steuntje in de rug wil geven, is 
online supporten ook mogelijk. Op 
de website www.deurtotdeurrun.nl 
kunnen mensen collectanten spon-
soren voor het aantal deuren dat hij 
of zij langs gaat; bijvoorbeeld jong-
ste deelnemer Tijn Coppes (3 jaar, 
50 deuren) uit Druten of Marcel van 
Herpt (56 jaar, 76 deuren) uit Waal-
wijk die al voor de 30e keer meeloopt.

Opbrengst Deur tot Deur Run
Met de eerste collecte in Nederland 
die dus ook een sponsorloop is, bena-
dert het Diabetes Fonds fondsenwer-
ving op een nieuwe manier. Dessing: 
“Het geeft niet alleen aan het collec-
teren een extra dimensie, maar het 
is ook hard nodig. Inmiddels hebben 
zo’n 1 miljoen mensen in Nederland 
diabetes en elke week komen daar 
1.000 mensen bij. Diabetes steelt je 
gezondheid en laat je leven met de 
dreiging van blindheid en uitval van 
hart en nieren. Dat vinden wij onac-
ceptabel. Met de opbrengst van de 
Deur tot Deur Run betalen wij we-
tenschappelijk onderzoek naar de 
genezing van diabetes, en naar oplos-
singen die leven met diabetes makke-
lijker maken.”  

Collecteren 2.0
Naast het fysiek collecteren kunnen 
collectanten ook vanaf deze week een 
online collectebus aanmaken. Des-
sing: “We spelen in op de behoefte 
van onze collectanten om via Face-
book ook hun vrienden en familie, 
bij wie ze niet langs de deuren gaan, 

te vragen om wat in de collectebus te 
stoppen. We gaan hiermee naar col-
lecteren 2.0.” 

De online collectebussen zijn aan te 
maken op www.deurtotdeurrun.nl.

Diabetes Fonds vindt collecteweek 
opnieuw uit
Regio - Nederland is een run rijker: de Deur Tot Deur Run. In de week 
van 26 oktober tot 1 november gaan ruim 25.000 lopers langs meer 
dan 2 miljoen deuren. Het is een initiatief van het Diabetes Fonds, dat 
hiermee aan zijn jaarlijkse collecteweek een extra dimensie geeft.

Tijn

Tot circa 2007 is de lijst redelijk 
goed bijgehouden. Vanwege bezui-
nigingen is sindsdien de controle er 
bij in geschoten. Vorig jaar ontving 
de landelijke Bomenstichting echter 
weer geld om iemand aan te nemen 
die de complete lijst nu aan het digi-
taliseren en actualiseren is. Hij heeft 
hierbij de hulp van een groot aantal 
lokale bomenorganisaties. Vereni-
ging Bomenbelang controleert de ge-
noemde 125 bomen of boomgroepen 

op het grondgebied van de gemeente 
Bronckhorst. Mogelijk vallen er nu 
bomen af, mogelijk komen er ook 
nieuwe bomen bij. 
De controle op het grondgebied van 
Bronckhorst verloopt sneller dan de 
landelijke controle. De landelijke Bo-
menstichting verwacht dat de com-
plete landelijke lijst in het voorjaar 
van 2015 voor iedereen toegankelijk 
komt. In de gemeente Bronckhorst 
is medio oktober ruim driekwart van 
de monumentale bomen bekeken. 
Met name enkele landgoederen moe-
ten nog bezocht worden. 

Eigenaren die bomen op hun grond-
gebied graag op de lijst van monu-
mentale bomen geplaatst willen zien, 
kunnen contact opnemen met het be-
stuur van Vereniging Bomenbelang: 
www.bomenbelang.nl of (0575) 470 
530.
Als alle bomen gecontroleerd zijn, 
gaat Vereniging Bomenbelang een 
kaart maken waarop de meest opval-
lende en goed te bekijken monumen-
tale bomen in de gemeente vermeld 
staan, zodat u uw eigen fietsroute 
langs het fraaie groen in de gemeente 
kunt maken.

Controle monumentale bomen 
in Bronckhorst verloopt vlot
Bronckhorst - Een groep van tien 
leden van Vereniging Bomenbe-
lang Bronckhorst werkt sinds 
enkele maanden aan de con-
trole van de circa 125 bomen en 
boomgroepen die voorkomen in 
het Landelijk Register van Monu-
mentale Bomen. Dit register, dat 
destijds opgesteld is door de lan-
delijke Bomenstichting, wordt 
sinds april in heel Nederland na-
gelopen en geactualiseerd. Lan-
delijk betreft het circa 15.000 
bomen of boomgroepen. In het 
register staan bomen die én een 
minimale leeftijd van 80 jaar 
hebben én beeldbepalend voor de 
omgeving zijn of cultuurhistori-
sche waarde hebben of zeldzaam 
zijn of bijzondere planten en/of 
dieren herbergen of qua omvang, 
hoogte, ouderdom of anderszins 
opvallend zijn.

Samen hebben ze een project opge-
zet en besloten een kleuterschool te 
bouwen voor aids weeskinderen en 
kansarme kinderen. Dit om deze kin-
deren voor te bereiden voor het basis-
onderwijs. De kinderen krijgen dan 
onderwijs in de Engelse taal. Kaonde 
is de lokale spreektaal. Door de kinde-

ren vroegtijdig het Engels bij te bren-
gen hoopt men dat ze goed voorbe-
reid aan het basisonderwijs kunnen 
beginnen. Nu starten deze kinderen 
vaak met een taalachterstand. 
Het basisonderwijs wordt over het al-
gemeen betaald door de overheid. Dit 
geldt helaas niet voor kleuterscholen. 

De bouw van de kleuterschool is in-
middels begonnen. De voorzet van 
dit project is in 2012 gegeven door 
de vrouwenvereniging Passage in Tol-
dijk. Basisschool Het Hoge in Vorden 
heeft het afgelopen jaar een duit in 
het zakje gedaan door het “zendings-
geld” een periode te sparen voor dit 
project. Ook zijn er verschillende par-
ticuliere acties geweest. 

Graag nodigt Stichting Lubofu Foun-
dation u uit op zaterdag 1 november 
voor een bezoek aan de Welkoop in 
Toldijk en komt u dan vooral ook 
even bij de Stichting Lubofu Founda-
tion aan.

Stichting Lubofu Foundation 
presenteert zich in Toldijk
Toldijk - Op zaterdag 1 november presenteert Stichting Lubofu Foun-
dation zich bij Welkoop Toldijk. Welkoop Toldijk biedt de Stichting 
de gelegenheid om het winkelend publiek een kijkje te laten nemen 
in het gebied Lubofu in Zambia. Door middel van een powerpoint pre-
sentatie, verkoop van Zambiaanse artikelen, jammen en sappen en 
hortensia kransen hoopt de Stichting extra geld te verzamelen voor 
de Lubofu Womens Club in Zambia. Als Stichting Lubofu Foundation 
in Toldijk, willen zij deze vrouwen graag ondersteunen.

De aanmelding is echter zo groot dat 
inschrijving, door de beperkte ruimte 
in het auditorium van de Slingeland 
Ziekenhuis, niet meer mogelijk is. 

De organisatie wijst erop dat veel
gemeenten in de regio binnenkort
ook informatiebijeenkomsten gaan
verzorgen met betrekking tot de wij-
zigingen in de W.M.O. Data en loca-
ties kunt u vinden op de betreffende
websites en gemeentepagina’s en in
de plaatselijke weekbladen. 
Informatie over het Longpunt vindt u
op www.gelderland.longfonds.nl.

Info-bijeenkomst Longpunt 
Doetinchem volgeboekt
Doetinchem - Donderdag 30 ok-
tober houdt Longpunt ‘de Ach-
terhoek’ in Doetinchem een bij-
eenkomst, waarin informatie ver-
strekt wordt over de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning.
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Marja heeft een ruime ervaring met aspecten rondom 
het Sociaal Domein. Iets dat de komende jaren op de 
gemeente af komt. Door de komst van Marja telt de 
fractie 5 raadsleden en 3 commissieleden.
De komende raadsperiode staan zij dus geheel voor u 
klaar. Heeft u vragen? Neem contact met hen op (info@
gbbronckhorst.nl). Zij houden minimaal tweemaal per 
maand een fractievergadering. Op de website www.gb-
bronckhorst.nl staan de vergaderdata vermeld. Laat het 
even weten als u de fractievergadering wilt bezoeken, 
zodat zij u bij de ingang van het gemeentehuis kunnen 
ontvangen.

Uitbreiding fractie GBB

Bronckhorst - Verheugd zijn ze om u te kunnen 
melden dat de fractie van Gemeentebelangen 
vanaf donderdag 30 oktober wordt versterkt door 
een nieuw commissielid. Zij verwelkomen Marja 
Berenschot uit Hengelo binnen de fractie.

De namen van de fractieleden Geert Jan Oosterhuis en 
Ton van Linder waren verkeerd gespeld.

Rectificatie

VVD Bronckhorst
Bronckhorst - Op de Politiek-pagina in de krant 
van vorige week zijn twee vervelende fouten ge-
slopen in het stuk over de VVD Bronckhorst.

IJssel
computerservice

*

*

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

tel. 0575-587870 

of 

www.degraafschapdierenartsen.nl 

Paard
0575 - 587870

Sinds 2009 is er in Europa een ver-
ordening van kracht die bepaalt dat 
medicijngebruik bij paarden, pony’s en 
ezels geregistreerd moet worden in het 
paardenpaspoort. Een paard is in prin-
cipe een consumptiedier (bestemd voor 
de slacht). Om ervoor te zorgen dat er 
geen verboden stoffen in voedingsmid-
delen terecht komen, is het bijhouden 
van medicijngebruik belangrijk. Het is 
mogelijk om het paspoort van het dier 
af te laten tekenen, waardoor hij of 
zij als “niet voor humane consumptie” 
wordt bestemd. In feite verandert u de 
status van uw paard van consumptie-
dier naar huisdier. Met deze aanteke-
ning in het paspoort wordt een betere 
en meer uitgebreide behandeling van 
uw paard, pony of ezel mogelijk.  

Tijdens de paspoortendag kunt u ook 
voor een gereduceerd tarief uw paard, 
pony of ezel laten vaccineren tegen 

Tevens kunt u een mestonderzoek 
uit laten voeren voor slechts €12,50. 
Benieuwd hoe dit onderzoek in zijn 
werk gaat? U heeft tijdens deze dag de 
mogelijkheid om mee te kijken. De die-
renarts kan u aansluitend voorzien van 
een ontwormadvies op maat. 
 
Team Paard van De Graafschap 
Dierenartsen heet u van harte welkom 
op 8 november tussen 10:00 – 17:00 
uur op de paardenkliniek te Vorden. 

gebak! 

Met diverse scholen in ons werkgebied 
werkt Avonturijn samen aan de (door)
ontwikkeling en realisatie van Integrale 
Kindcentra (IKC). Samenwerking en over-
dracht is van essentieel belang voor de 
doorgaande ontwikkellijn! We werken 
spelenderwijs aan een stevige basis, 
zodat kinderen op een leuke én professio-
nele manier worden opgevangen en goed 

voorbereid zijn op de toekomst. Kijk voor 

meer informatie op www.avonturijn.nl
Kinderopvang 

...ons vak!
Daar zijn we trots op, 

vinden we leuk en 
dat  laten we zien.

Met Avonturijn naar een 
Integraal Kindcentrum

www.avonturijn.nl

Uw kunstgebit verdient een erkend specialist

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

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Reparaties snel en vakkundig uitgevoerd
óók in het weekend



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

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

(NIEUW EN GEBRUIKT). 
OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

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

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

(bromfiets)Rijbewijs A M

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

TIG lasser M/V

Ben jij een vakman en zoek je een functie als TIG 
Lasser?

Functieomschrijving
In de functie van TIG lasser ben je verantwoordelijk voor 
het zelfstandig lassen van diverse constructies vanaf 
tekening. De werkzaamheden zijn wisselend, 50% van 
de tijd ben je daadwerkelijk aan het lassen en 50% zul je 
montage en sleutelwerkzaamheden verrichten. Je bent 
allround inzetbaar, echter, kandidaten met weinig erva-
ring worden ook gevraagd te reageren.

Inkoper M/V

Sta jij stevig in je schoenen als inkoper en ben je 
technisch commercieel ingesteld?

Functieomschrijving
In de functie van Inkoper ben je verantwoordelijk voor het 
tijdig beschikbaar hebben van de in te kopen goederen 
voor het productieproces. Het gaat met name om tech-
nische goederen, technische affiniteit is in deze functie 
dan ook zeer  belangrijk. Daarnaast voer je onder-
handelingen met betrekking tot prijzen, levertijden en 
inkoopcondities en ga je daarin doel- en resultaatgericht 
te werk. Het verder optimaliseren van het inkoopproces 
behoort ook tot je taken, evenals het tijdig informeren van 
betrokkenen op het gebied van het inkkoopproces. Het 
betreft een fulltime functie voor langere tijd, vanaf circa 
december 2014.

Oproepkracht M/V

Ben jij op oproepbasis beschikbaar voor diverse 
soorten werk?

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

Webontwikkelaar M/V

Heb jij een passie voor webontwikkeling en wil jij 
werken binnen een enthousiast team van specialis-
ten?

Functieomschrijving
In de functie van webontwikkelaar ben je verantwoorde-
lijk voor het beheer van zowel opgeleverde als nieuwe 
projecten. Dit is veelal gebaseerd op het aanpassen van 
bestaande websites en apps. Daarnaast werk je aan 
interessante nieuwe en lopende webontwikkelprojecten 
en zul je klanten voorzien van professioneel advies. 
Enkele kernwoorden die jou omschrijven zijn: enthousi-
ast, leergierig, creatief en plezier hebben in je werk. Het 
betreft een functie binnen een hecht team.

Productcontroleur M/V

Ligt jouw uitdaging in het controleren van specifi-
caties en maatvoering volgens hoge standaarden?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een zeer 
nauwkeurig controleur die ervaring heeft in een soortge-
lijke functie. Je bent verantwoordelijk 
voor het controleren van producten 
op maatvoering, specificaties en 
uiterlijke conditie. Je bent in staat 
om te assisteren van productieafde-
lingen in geval van twijfel aan maat-
voering, specificaties en uiterlijke 
conditie. Je bent verantwoordelijk 
voor het zorgvuldig behandelen en 
gebruiken van toegepaste middelen. 
Je bent in staat om voorstellen te 
doen voor verbeteringen in meet-
methoden.

Salon Krabben & Krabben; waar innerlijke 
en uiterlijke schoonheid samen komen.

Wij geloven erin dat uiterlijke schoonheid samen gaat 

met innerlijk goed voelen. Wij geloven in een exclusieve 

beleving waarin mensen van binnenuit gaan stralen en 

daardoor zichzelf sterker voelen.

Wij zoeken jou!
Ben jij een All-round schoonheidsspecialiste? 

(20 uur per week of zelfstandig per 01-01-2015)

Je functie omvat de volgende werkzaamheden:

Wat we vragen: 

Wat we bieden:

Ben jij geïnteresseerd in deze uitdagende functie.

Salon Krabben & Krabben

T.a.v. Kim Krabben

Of mail naar: info@salonkrabbenenkrabben.nl



Attentie

* Exclusief artikelen met een gele sticker, door de wet uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 
1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

50% 
kassakorting*

Woensdag 29 oktober 

C1000 Grotenhuys  Dorpsstraat 18, Vorden


