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Het begon op deze zondagmorgen 
allemaal met een warming- up: op-
zij- naar voren – naar achteren- naar 
links- naar rechts. Het enthousiasme 
spetterde er vanaf. Toen kort daarop 
het startschot werd gelost vlogen de 
eerste deelnemers (4 kilometer) als 
een pijl uit de boog weg, gevolgd 
door de deelnemers aan de 6 en 12 
kilometer. Onder hen de groep ‘La-
dies’, zes dames (Miranda, Bernadet-
te, Birgit, Anita, Sanne en Martine). 
‘Ik ben benieuwd hoe het gaat, het is 
de eerste keer dat wij meedoen. Het 
wordt ongetwijfeld een beproeving’, 
zo sprak first-lady Miranda Beek-
man. Opvallende groep ‘Bloedgoed‘, 
een veertigtal mannen en vrouwen, 
velen afkomstig uit de Kranenburg. 
Een zeer gemotiveerde groep. Gertjan 
Brinkman daarover: ‘Nancy Rutgers, 
initiatiefnemer van de groep en ik 
hebben beiden kanker gehad en vin-
den gewoon dat wij aan deze Blubber 
Run voor het goede doel, KWF Kan-
kerbestrijding , moeten meedoen’, zo 
sprak Gertjan.

Een eindje verderop staat Nancy Rut-
gers vooraan bij de ‘Bloedgoed‘ om 
het gezelschap tijdens de warming-
up te enthousiasmeren. Een gedreven 
Nancy: ‘Gertjan heeft lymfklierkan-
ker gehad en ik zelf leukemie. Drie 
en een half jaar geleden heb ik een 

stamceltransplantatie ondergaan. Op 
zich gaat het thans weer goed met 
mij. Ik werk tegenwoordig 16 uur per 
week als leerkracht aan het VMBO in 
Zutphen. Daarnaast ben ik bezig om 
langzamerhand de conditie weer op 
te bouwen. Tijdens deze Blubber Run 
voor de KWF wilden we zeker van de 
partij zijn’, zo zegt Nancy. Speaker 
Jannes Mulder, deed niets voor het 
enthousiasme van de deelnemers 
onder. ‘Meedoen is belangrijker dan 
winnen’, zo riep hij. Die gedachte had 
voormalig huisarts Gerben Sterringa 
blijkbaar ook, toen hij breed grijn-
zend van start ging!

Na twintig minuten opnieuw Jannes 
Mulder: ‘Dames en heren daar ge-
beurt het, ik zie in de verte een schim 
uit het bos komen. Helaas geen hard-
loper, het is een konijn’, zo schalde 
de stem van Jannes door de micro-
foon. Een paar minuten later was 
het wel raak en kwam Dawid Zents 
(4 km) als eerste over de finish, op de 
voet gevolgd door zijn jongere broer 
Patryk. Na eerst een banaan te heb-
ben opgepeuzeld analyseerde Dawid 
zijn race. ‘Eigenlijk vond ik het een 
makkie, wel een paar lastige slootjes, 
maar goed te doen. Mijn broertje Pa-
tryk (14) lag vlak voor de finish nog 
voor. Ik dacht toen bij mijzelf, het 
zal niet gebeuren dat hij van mij 

Wat een deelname: 1067 hardlopers voor de KWF !
Blubber Run: Een hartverwarmend evenement

Vorden - Een paar dagen voor de Blubber Run, vertelde Cindy Zweve-
rink namens de organisatie, dat er op zondag 28 oktober minstens 
600 deelnemers aan de start zouden verschijnen. Haar verwachting 
werd verre overtroffen. Waarschijnlijk gestimuleerd door het bijzon-
der fraaie herfstweer gingen er precies 1067 ‘lopers‘ op het weiland 
nabij de Lindesche molen van start. Dat leverde vooraf een ongekende 
situatie op: filevorming in het buurtschap Linde. Zelfs een politieauto 
ontkwam er niet aan!

gaat winnen. Ik heb er toen nog een 
schepje bovenop gedaan’, zo zegt een 
tevreden Dawid (15 jaar) die in Bor-
culo de AOC bezoekt. 
Kort daarop kwam de overgelukkige 
‘Bloedgoed‘ over de finish. Jannes 
Mulder: ‘Voor mij zijn jullie allemaal 
helden’, zo prees hij. Raymond Mars, 
compagnon van Arjan Mombarg 
(Free Wheel) en mede sponsor van de 
Blubber Run, kwam hijgend over de 
streep. ‘Ik heb geen goede conditie, 
maar één keer per jaar loop ik hier 
voor het goede doel’, aldus Raymond. 
Erik Lettink liep namens de Pierson-
school uit Hengelo samen met zijn 
dochter Esmee deze Run, althans een 
gedeelte. ‘Ik ben haar onderweg kwijt 
geraakt. Ik zie haar zo dadelijk wel’, 
zo sprak pa. Een prachtig gezicht de 
binnenkomst van de groep van 33 
Berkelduikers, de zwemclub uit Lo-
chem. ‘Zwemmen is gewoon veel leu-
ker dan dit, maar we wilden gewoon 
eens iets anders’, zo sprak Thomas 
Luchies. Hij zat van onder tot boven 
onder de blubber. ‘Teamgenoot Luuk 
Nijholt heeft mij bewust in de sloot 

geduwd’, aldus Thomas. ‘Helemaal 
niet, je bent er zelf in gevallen’, zo 
sprak Luuk met pretoogjes. Ingrid 
van der Linden deed voor de eerste 
keer mee aan de Blubber Run. ‘Toch 
wel heel anders dan fietsen tegen een 
berg op’, zo sprak Ingrid doelend op 
de fietstocht die zij de afgelopen zo-
mer op d’Alpe d’Huez maakte. ‘Ik 
zie het meer als een ‘dubbelslag’. 
Volgend jaar doe ik zeer zeker weer 
aan deze Blubber Run mee , maar 
dan samen met mijn moeder Ria en 
vader Hans. Zal pa leuk vinden als 
hij dit leest, ha, ha’, aldus Ingrid. De 
deelnemers druppelden één voor één 

binnen, trots op de eigen prestatie 
en trots dat ze een steentje konden
bijdragen aan de kWF Kankerbestrij-
ding.
De uitslagen van de Blubber Run wa-
ren als volgt:
Jongens 4 kilometer: 1 Dawid Zents
21.20 minuten, 2 Patryk Zents 21.32,
3 Robert Bosveld 22.04. Idem meisjes:
1 Mickie Roes 29.30, 2 Petra Vredeg-
oor 29.45, 3 Karin Garritsen 29.50. He-
ren 6 kilometer: 1 Dennis Weyers 24
minuten, 2 Sam van der Eijnde 24.35,
3 Bennie van Schaik 24.51. Dames 
6 kilometer: 1 Mariette Bruggeman 
34.49, 2 Esther Strijker 35.14, 3 Maria
Verkade 36.27. Heren 12 kilometer: 
1 Mark Groeneweg 49.10, 2 Willem 
Schreurs 52.30, 3 Dennis Woeltjes/
Ronny Leeftink 52.36. Dames 12 ki-
lometer: 1 Petra Peters 1 uur 6 minu-
ten en 46 seconden, 2 Thea Putman
1.10.10, 3 Esther Hiddink 1.13.02

Ga naar Contact.nl voor meer
beelden

De foto’s kun-
nen voor eigen 
gebruik in 
hoge kwaliteit 
worden 
gedownload.

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl

Katern Sinterklaas 2012

Verschijning: week 46
Aanleveren: week 45

In week 46 verschijnt het 
Contact met een Sinterklaas 
katern in het Contact.

Meer informatie
& reserveren:
Jan Marinissen 
Advertentie@contact.nl
Tel. 0575-551010

VANAF 1 NOVEMBER A.S. NOOIT MEER WACHTEN VOOR DE WASSTRAAT.

ALS U ONLINE EEN AFSPRAAK MAAKT VIA WWW.CARCLEANING-ZUTPHEN.NL

UW AUTO HANDMATIG GEWASSEN VOOR SLECHTS € 15.00 INCLUSIEF VELGEN 
EN DEURSTIJLEN REINIGEN. 

U KUNT GEBRUIK MAKEN VAN ONZE VERWARMDE WACHTRUIMTE EN 
ONDER HET GENOT VAN EEN GRATIS CONSUMPTIE RIJDT U GLANZEND VERDER!

WIJ ZIJN OOK OP DINSDAG- EN DONDERDAGAVOND GEOPEND VAN 17.00 - 20.00 UUR !!!

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

Vordenseweg 23
Warnsveld

tegenover Wok Maxis

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 Amaryllissen

voor € 5.99

Deze week
in Contact



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Dorpskerk Vorden
Zondag 4 november 10.00 uur, Gezamenlijke Raad-van-Kerken 
dienst in de Dorpskerk, Actie Schoenendoos, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 november 10.00 uur, Gezamenlijke Raad-van-Kerken 
dienst in de Dorpskerk, Actie Schoenendoos, ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 4 november 10.00 uur, ds. Bos, Doetinchem.

R.K. kerk Vorden
Vrijdag 2 november 9.30 uur, Woord- en communieviering, lo-
catie de Wehme, diaken Th. ten Bruin.
Zaterdag 3 november 18.30 uur, Woord- en communieviering, 
werkgroep.
Zondag 4 november 10.00 uur, Oecumenische viering, locatie 
NH Kerk, werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
Vrijdag 2 november 19.00 uur, Eucharistieviering, ’t  Klooster, 
m.m.v. Koorleden.
Zaterdag 3 november 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Koorleden.
Zondag 4 november 10.00 uur, Woorddienst, Groep 1, Heren-
koor.

Tandarts
3 - 4 november D. Stolk, Ruurlo (0573) 45 20 21.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

Amivedi
Tel. (088) 066 33 05; St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Te huur: in centrum van
Vorden in representatief 
pand 3 kleine kantoor/
p rak t i j k /w inke l r u im ten , 
grootte ca. 20- 35 en 45 m2. 
Spoedig te aanvaarden. Tel. 
06-20434267

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 5 november.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

De lekkerste handsinaasappelen van 
Vorden zoet en vol sap, 1.5 kg         € 2.49
wegens succes herhaald!!

Kaki/pesimon fruit 8 voor € 2.99
Hollandse Elstar appelen   2 kg € 2.49
Rode of witte kool  kg € 0.89
Rode of witte kool gesneden 400 g € 0.89
Uit eigen keuken: gebakken half haantje met 
krieltjes en groente en een bakje rauwkost 
naar keuze p.p. € 6.98

Te huur tijdl.woonr. ge-
meub. vak.huis+c.v. Ruurlo € 
450,- ex 06-20145281

Jong Gelre Vorden-
Warnsveld presenteert de 
revue ‘De eeuwige jachtvel-
den’. Kom 10, 16 of 17 no-
vember naar het dorpscen-
trum te Vorden en ga mee 
op reis! Start voorverkoop: 1 
november.

�

Heerlijke oliebollen uit 
Wichmond; ze zijn er weer 
zaterdag 3 november. 
Verkoop ten bate van het on-
derhoudsfonds van de PKN 
te Wichmond.

�

tijdelijk te huur ruime

vrijstaande woning te

Steenderen. 3 sl.kamers

huurprijs € 750,- p.m. tel:

0575-451747.(Achterkamp

Vastgoed)

Dagmenu’s 31 oktober t/m 6 november

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 31 oktober
Chinese groetensoep / Zuricher geschnetzeltes met rösti 
en groente
Donderdag 1 november
Karbonade de Rotonde, aardappelen en groente / Tiramisu 
met slagroom
Vrijdag 2 november
Minestronesoep/Urker vis potje in wittewijnsaus, aardap-
pelpuree en groente
Zaterdag 3 november (alleen afhalen / bezorgen)
Varkenshaassaté met pindasaus, aardappelen en rauwkost-
salade / IJs met slagroom
Maandag 5 november
Pompoensoep / Wokki wokki van ossenhaaspuntjes, wok-
groente, rijst en rauwkost
Dinsdag 6 november
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom

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

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

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

10 november, 10- 11-12
party, Kranenburgs carna-
val ism cafe uenk, Aanvang 
20.30 entree gratis.

TE HUUR , kantoor,

bedrijf-, opslagruimte v.a. 120

m2 nabij centrum zelhem,

gsm 0620364752

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

�

Vlaai van de week

Hazelnootslagroomvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Week-aanbieding

Speculaasstaaf € 2,50
Kruidkoek € 1,50
Aanbiedingen geldig van di. 30 okt. t/m za. 10 nov.

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

Alleen op afspraak.



Contactjes
vervolg

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

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

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

Onze 50e huwelijksdag was een bijzonder fijne dag. 
Zoveel vriendschap, warmte, genegenheid en lief-
de in allerlei vormen te ervaren was voor ons heel 
bijzonder.

We danken U daar van harte voor!

Jan en Gerda
Wansink-Walgemoed

Hengelo (Gld.), oktober 2012

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

www.marionpolman.nl voor een geheel 
verzorgde 

persoonlijke
uitvaart

ongeacht waar u 
verzekerd bent

“als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

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

 T 06-55916250dag en nacht

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

 

Beste mensen,

Daar het mij onmogelijk is om iedereen persoon-
lijk te bedanken, wil ik langs deze weg iedereen 
bedanken die mij op welke manier dan ook, mijn 
80e verjaardag tot een onvergetelijke dag hebben 
gemaakt. 

Jan Garritsen
Zelhem.  

De Wintertijd is begonnen,
hebt u al gedacht aan de
Kerstpakketten  deze winter?
het kan nog, kom snel naar
de Wereldwinkel in Vorden
of bel 0575- 554155.

HARTELIJK DANK!
aan alle inwoners van Vorden en omgeving, 

onze sponsors en leveranciers
voor het slagen van onze slaatjesactie.

Het was weer geweldig!

Bestuur en leden Harmonie Vorden

• 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

De Stichting BlubberRun bedankt alle 

betrokkenen bij de BlubberRun 2012. 

Dankzij hun medewerking en enthou-

siasme is de BlubberRun, met dit jaar 

maar liefst 1067 deelnemers, wederom 

een groot succes geworden!

Zonder land geen blubber 

en  zonder blubber geen 

BlubberRun, dus onze 

bijzondere dank gaat uit 

naar alle grondeigenaren: 

Landgoed Zelle, Stichting 

Gelders Landschap, fam. 

Mombarg, fam. Antink, 

fam. Haaring, fam. Knoef, fam. Havekes, 

camping de Bijvanck & fam. G.J. Groot 

Jebbink, fam. Lebbink, fam. Bosch en de 

fam. Menkveld.

Alle vrijwilligers, betrokkenen en deel-

nemers bedankt voor hun inzet. De 

BlubberRun is mede mogelijk gemaakt 

door donaties of medewerking van: 

Unive, Velhorst groot groen, Weevers gra-

fimedia , Bakker, Free-Wheel, Volksfeest 

Linde, De Lindese Molen fam Ruiterkamp, 

‘t Proathuus, Salamon, Tandprotetische 

praktijk Diseraad, Rensa, Zelle promotie, 

11 internet Jan Willem Bobbink, TPAST, 

Ami Kappers, Blooms and More, Eduva 

Geluid en licht techniek, Etos Barendsen, 

Harmat, Wunderink, Mitra slijterij Vorden, 

Slagerij Vlogman, Reinier en Leonie’s 

groenten en fruit, Bakkerij Joop, Bakkerij 

Van Asselt, Welkoop Vorden, Hema Vorden, 

Sport Connection, Hermsen stalinrich-

ting, RTV Vierakker, Europlanit, Goossens 

Atomica, Scouting David G Alford, 

Running centre Zutphen, Hesselink kof-

fie, Tanja Papez, EHBO, Dierenpension De 

Poelert.

Heden is van ons heengegaan

Tante Gerrie
Woestenenk

Wij wensen de familie kracht toe bij het dragen van 
dit verlies.

Bestuur stichting “Herrie bi-j tante Gerrie”

Te huur: Woonruimte in
buitengebied Vorden, 4 ka-
mers, begane grond. Tel
0575-556680.

�

Zo mooi
Zo lief

Zo welkom

Ons ventje is geboren!

Luuk
15 oktober 2012
4295 gram - 51 cm

Wilco Schouten en Manon Krabbenbos

Deldensebroekweg 8a
7251 PL Vorden

last van blad in uw dakgoot

geen nood ik los het voor u

op bel. 0627373983

W’j wetten hoe’j 
gezond kunt etten ?
Voedingsadvies op 
moat ... wees wies,

goa naar Jerna 
Bruggink veur advies!

0575 - 463205 /
06-55 166 420

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

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

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

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

per 1 dec kamer te huur

mgv keuken douce wc

keijenborg tel 0610201574

KAMPIOENTJES

PER STUK  € 0.40

3 VOOR

€ 1.15

WEITE
BROOD

NU VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 30 okt. t/m zaterdag 3 nov.

STOOFPEREN 
BAVAROISE 

VLAAI
 KLEIN

€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25



De ‘villa voor de Schoonebeker heideschapen’ staat nabij 
de kruising van de Almenseweg met de Lochemseweg en 
springt in het oog. Het gebouw is gemaakt van hout uit 
gebieden die Natuurmonumenten beheert. De partijen 
die samenwerkten om deze prachtige schaapskooi te rea-
liseren zijn behalve Natuurmonumenten ook de provincie 
Gelderland en Stichting Graafschaps Niejboer. Laatstge-
noemde zal de schaapskudde gaan beheren.
Arne Heineman, regiodirecteur van van Natuurmonu-
menten Gelderland en Hein Smeerdijk van Grafschaps 
Niejboer tekenden vrijdag de overeenkomst. Vervolgens 
was het de eer aan Smeerdijks kleindochter Jasmijn en 
gedeputeerde Jan Jacob van Dijk om de schaapskooi 
officieel te openen. Een paar honderd belangstellenden 
gingen vervolgens naar binnen om het verblijf van de 
schapen te bewonderen.

HET GROOTE VELD BIJZONDER BEKEKEN
Het beeld in de schaapskooi met de mooie dieren terwijl op 
de achtergrond door de deuropening het prachtige land-
schap zichtbaar is, zal bij menig kunstenaar voor inspira-
tie hebben gezorgd. Dat gebeurde al bij een groep dichters 
en fotografen die samen verantwoordelijk waren voor de 
inhoud van het boekje ‘Het Groote Veld bijzonder beke-
ken’. Een exemplaar van deze bundel die gedrukt werd 
door Weevers Grafimedia, werd door Simon Dermijn van 
dichtersgroep Kopwit overhandigd aan gedeputeerde Jan 
Jacob van Dijk.

GOUDEN BEITEL VOOR JOOST BAKKER 
Arne Heineman van Natuurmonumenten zette nog een 
extra punt op het programma van deze middag. Op het 
eind van het officiële gedeelte nam hij het woord en prees 
hij Joost Bakker voor de grote hoeveelheid energie die hij 
niet alleen in de schaapskooi had gestoken, maar ook in 
andere gebouwen van de stichting zoals Hackfort in Vor-
den en het Staringkoepeltje aan de Berkel in de gemeente 
Lochem. Het leverde Bakker de gouden beitel op.

Opening schaapskooi en presentatie foto- en dichtbundel

Schoonebeekers leven in luxe op 
Het Groote Veld
Warnsveld - Onder grote belangstelling is vrijdag-
middag 26 oktober de nieuwe schaapskooi op het 
Groote Veld aan de Werkveldseweg in Warnsveld 
geopend. Tevens werd die middag het gedichten- en 
fotoboekje ‘Het Groote Veld bijzonder bekeken’ ge-
presenteerd. Op het eind van de bijeenkomst werd 
Joost Bakker van Natuurmonumenten nog beloond 
met de Gouden Beitel vanwege zijn grote inzet voor 
de stichting.

De werken getuigen van ieders grote 
eigenheid in beeldtaal, inhoud en 
techniek. Te zien zijn een 40-tal intri-
gerende kunstwerken die er om vra-
gen door de beschouwer veroverd te 
worden. Galerie Agnes Raben, Nieuw-

stad 20 in Vorden is open van donder-
dag t/m maandag van 11 tot 17 uur
en is gesloten op dinsdag en woens-
dag. Zie voor meer informatie: www.
galeries.nl/agnesraben. De expositie
vindt plaats van 28-10 t/m 20-1-2013.

Hidden Traces spannende kunst die uitnodigt geheimen te ontrafelen!

4 kunstenaars van 
formaat exposeren in 
Galerie Agnes Raben 

Vorden - ‘Hidden Traces’ is de titel waaronder vier Nederlandse beel-
dend kunstenaars samen exposeren in Galerie Agnes Raben. Frans
Drummen uit Nijmegen, Han Klinkhamer uit Demen, Brabant, Erik
Oldenhof uit Amsterdam en Anne Semler uit Lochem.

Daarna ontfermden de natuurgidsen 
van IVN zich over hen om ze op speel-
se wijze enige kennis over de natuur 
bij te brengen, waardoor ze hopelijk 

ook later waardering voor natuur, 
landschap en landgoed hebben. De 
lessen voor de ca. 200 leerlingen die 
in dit seizoen Hackfort bezochten 

varieerden van het vieren van de ver-
jaardag van Erik de eekhoorn voor de 
allerkleinsten tot het meten van wa-
terkwaliteit in de Baakse beek voor 
groep 8.
Dit alles in het kader van het project 
van Dassenburght tot Luchtkasteel 
waaraan meer dan 70 landgoederen 
deelnemen.

De natuur in met 
basisschool Het Hoge uit Vorden

Vorden - Ook bij de natuurlessen van de basisschool Het Hoge uit 
Vorden van de afgelopen weken werden de leerlingen welkom geheten 
door de gastheer van kasteel Hackfort,  Natuurmonumenten boswach-
ter Willem Regtop.

De meeste aandacht zal men beste-
den aan de Dolle Dinsdag Zangfestijn 
en de Optocht, vooral voor de deel-

nemers die zelf meedoen,is dit een 
mooie gelegenheid om zich zelf in 
aktie te zien.. Verder zal er een film 

te zien zijn van de optocht 15 jaar ge-
leden.  Ook zullen er weer een aantal 
juryleden aanwezig zijn waar men 
eventueel vragen aan kan stellen.
De organisatie zal het op prijs stellen 
dat er veel inwoners aanwezig zullen 
zijn.

Terugblik feestweek 2012 
Vierakker-Wichmond
Vierakker-Wichmond – Het Oranje Comité laat op vrijdagavond 9 no-
vember a.s. aanvang 20.00 uur een videofilm zien van de feestweek 
2012 in het Ludgerusgebouw.

Het dorp is bijzonder bevoorrecht 
geweest met een amateur filmer die 
meer dan 25 jaar de gehele kermis-
week op film heeft vastgelegd. Joop 
Tjoonk heeft dit met veel inzet en 
enthousiasme gedaan en heeft een 
prachtig tijdsbeeld van het dorp vast-
gelegd in deze periode. Het Oranje 
comité heeft dankbaar gebruik ge-

maakt van zijn filmbeelden. Joop
bereikt echter volgend jaar de respec-
tabele leeftijd van 75 jaar en wil zijn
filmactiviteiten gaan beëindigen. Het
Oranje comité is dringend op zoek 
naar iemand, of meerdere personen 
die hierin plezier hebben en het een
uitdaging vinden om een film van de
kermisweek te maken.

Mensen die hiervoor belangstelling
hebben, kunnen contact opnemen
met Gerrit Weenk (secretaris) tele-
foon: 06-53449401.

Oranje comité 
Vierakker-Wichmond 
zoekt een filmer
Vierakker-Wichmond - Oranje 
comité Vierakker-Wichmond is 
op zoek naar iemand die het leuk 
vindt om te filmen.

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

Profiel van een vrijwilliger

Bertus Meijer (73) is eigenlijk een 
Rotterdammer. U weet wel: dat 
zijn van die mensen die niet kie-
zen voor woorden, maar voor da-
den. Dat bewees Bertus al toen 
hij, zo’n twintig jaar geleden, met 
zijn vrouw Nel in Wichmond ging 
wonen. Vrijwillig chauffeur van 
de buurtbus. Helpen in de kan-
tine van de voetbalclub. Toen ze 
naar Vorden verhuisden werd hij 
o.a. een erg gewaardeerde hulp-in-
nood-vrijwilliger. Uitsluitend op  
verzoek van Welzijnswerk Vorden 
helpt-ie bijv. als een alleenstaande 
senior het bij een verhuizing niet 
meer ziet zitten. Of als er vervoer 
nodig is naar de dokter voor wie 
een taxi een te grote uitgave is 
omdat het bezoek wel even kan 
duren. Of als er iemand naar het 
ziekenhuis moet. Er zijn gelukkig 
meer van die helpers die op het 
lijstje staan van de mensen van het 
Welzijnswerk. Maar Bertus  is vaak 
beschikbaar. 
Zo maakt-ie maandelijks wel een 
paar tochten naar het ziekenhuis 

in Warnsveld 
of Doetinchem. 
Gaat – als dat 
nodig is – met 
de reisgenoot 
met de rolstoel langs de dokter, 
de röntgen- of de prikafdeling. En 
als dat niet hoeft zit-ie rustig in de 
hal te wachten. Soms een half uur. 
Soms twee uur. Dan kijkt-ie met 
een bakkie koffie graag naar al dat 
drukke verkeer dat langs komt. 
Verdrietige mensen die in het zie-
kenhuis worden opgenomen. Blije 
mensen die naar huis mogen. 
Ja, vrijwilliger zijn is boeiend werk. 
Je beleeft van alles. En je bent blij 
als  je  na  afloop  een  dankbare 
reisgezel naar zijn of haar huis 
kunt brengen.  

Meer weten over vrijwilligerswerk 
in Vorden? Bel dan Stichting Wel-
zijn Vorden, tel. 0575 553405.

Waarom zit Bertus nogal 
vaak in ‘t ziekenhuis?



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

De nieuwe BER NINA 7-serie
De beste technologie voor naaien en borduren:

BERNINA 9 Grijper

7-inch TFT-kleurentouchscreen

BERNINA 
SteekRegulator (BSR)

Extra groot: vrije arm en 
borduuroppervlak

BERNINA dubbeltransport

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

Nieuwstad 31, Lochem Tel. 0573 - 25 27 48

DIE DAGEN
HEBBEN WIJVERSCHILLENDEAANBIEDINGEN

Aanbiedingen gelden van maandag 29 oktober t/m zaterdag 10 november 2012



De aantrekkingskracht van Celtic 
Wind is de eigen sound en sfeer die de 
band geeft aan de oorspronkelijke uit-
voering van de Ierse muziek. Belang-
stellenden kunnen kaarten reserve-
ren via www.natuurmonumenten.nl 

SONGS, REELS, JIGS EN 
HORNPIPES
Het repertoire van Celtic Wind is 
sterk afwisselend door stevige songs, 
ingetogen ballades en instrumentale 
nummers (reels, jigs en hornpipes) en 

bestaat uit Ierse traditionals en mo-
dernere Ierse songs. Zo zijn bekende 
en minder bekende liedjes van Ierse 
artiesten als de Dubliners, Christy 
Moore, The Corrs en Gaelic Storm te 
beluisteren. 

De muziek wordt op akoestische 
wijze gebracht in de basiscombi-
natie gitaar, mandoline, viool en 
bodhran(percussie).

Celtic Wind op Hackfort Vorden

Vorden - Beleef avond Ierse folkmuziek in de stijl van de Dubliners, 
Christy Moore en The Corrs. Op zaterdagavond 17 november geeft Cel-
tic Wind een klinkend optreden in de sfeervolle Westerholtzaal van 
kasteel Hackfort in Vorden.

IN DE A-LIJN;
1. Nel Hendriks en 
 Theres Schreur 57,36%
2. Jan Holtslag en 
 Henk Wagenvoorde 55,69%
3. Lien van Gastel en Jan Post 52,17%
 

IN DE B-LIJN;
1. Han en Frits Stertefeld 60,07%
2. Rie de Bruin en 
 Gerry ter Scheggert 55,89%
3.  Stef en Fred Brink 54,03%
 
Mocht U ook interesse hebben om op
woensdagmiddag te komen bridgen.
Dan kunt U kontakt opnemen met de
competitieleide de heer J. Koekkoek
tel. 0575-441970.

Bridgeclub vorden
Vorden - De 1e periode van de 
woensdagmiddag competitie van 
het seizoen 2012/2013 is afgelo-
pen en de uitslagen zijn als volgt.

Veel ballonnen kwamen in Duitsland 
terecht. Uiteindelijk zijn er 10 kaart-
jes teruggestuurd. De verste kwam 
282 km rijden van Wichmond van-
daan. De gelukkige winnaar was Luc 

Rouwenhorst (foto). Hij kreeg een 
leuke prijs uitgereikt. Ook de 2e en 
3e plaats kregen een prijs. Die waren 
voor Sal Ter Linden en Alysja Pierik.

Luc Rouwenhorst wint 
ballonnenwedstrijd Wichmond

Wichmond - Tijdens de feestweek in Vierakker/Wichmond hebben 
de kinderen gezamenlijk hun ballonnen opgelaten. Met daaraan hun 
kaartje.

Luc Rouwenhorst

Fascinerend en verrassend hoe Joyce 
bij elke maand een eigen geluid pro-

duceert. Zij zingt ter plekke haar ei-
gen koortjes in en improviseert daar-
overheen met tekst. Irmgard heeft 
voor elke maand een andere frame-
drum of ander mooi instrumentje, 
waarmee ze de stem van Joyce onder-
steunt. Samen brengt dit het publiek 
in een soort trance, een meditatie. 
Voor TOM was dit de eerste kennis-
making met een spirituele manier 
van muziek maken. Het publiek was 
onder de indruk, boeken en cd’s met 
handtekening werden dan ook grif 
gekocht in de pauze. Binnenkort kan 
men een impressie van deze avond 
vinden op de webstek van het thea-
ter: www.tom-vorden.nl.

Godinnenliederen in TOM
Vorden - Zaterdagavond 27 okto-
ber jl. was er een speciale voor-
stelling in Theater Onder de Mo-
len te Vorden. Joyce Hellendoorn 
en Irmgard Cottaar namen het 
publiek van TOM mee in hun be-
leving van de maancyclus van ja-
nuari tot december. Elke maand 
een eigen geluid en een eigen 
Godin. Het programma volgt het 
boek ‘De Stem van de Godin, le-
ven volgens de maancyclus’, dat 
Joyce schreef met een bijpassen-
de, door haarzelf ingezongen cd.

De ‘Nacht van de nacht‘ bleef voor de kinderen van de 
plaatselijk basisscholen de gehele zaterdagavond een 
spannende gebeurtenis. Deze happening in het donker 
werd in Vorden georganiseerd door de plaatselijke on-
dernemersvereniging VOV, de gemeente Bronckhorst en 
Natuurmonumenten. De op-
roep van de organisatie om 
deel te nemen aan de lampi-
onnenoptocht was niet aan 
dovemansoren gericht. Circa 
350 kinderen, de meesten 
vergezeld van hun ouders 
vertrokken voor een wan-
deling vanaf het dorp door 
‘donker Vorden’ richting het 
gelijknamige kasteel en ver-
volgens weer terug naar het 
grasveld bij de kerk. 
Daar luisterden ze in grote 
getale naar Willem Regtop 
van Natuurmonumenten. 
Terwijl de kinderen ‘hon-
derd-uit‘ vroegen, vertelde 
Willem over de opgezette 
dieren in het namaak-bos. ‘ 

Kijk dit zijn fretten, die worden tegenwoordig ook wel als
huisdier gehouden , maar ze worden veelal ingezet om
konijnen uit hun holen te verdrijven. De bunzing hier, die
eet muizen en konijnen’. Willem bleef vertellen over de
steenuilen, de bosuilen en over de andere dieren die in de
duisternis leven. Terwijl een kinderkoor prachtige liedjes
zong, was het bij het kampvuur eveneens een drukte van
belang. De kinderen vonden het prachtig om zelf broodjes
te bakken. 
Ook een rij kinderen bij de Sterrenwacht van Phoenix. 
Jaap Kaemingk liet de kinderen door de telescoop kijken,
waarbij hij vertelde over de flonkerende sterrenhemel. 
Wim Bossink, eveneens medewerker van Phoenix: ‘Wij

hebben vanavond geluk, een
prachtige heldere hemel,
mooier kan het niet. Wij zijn
blij dat wij ieder jaar bij deze
‘Nacht van de Nacht’ aanwe-
zig mogen zijn’, zo sprak hij.
Of sterrenwacht Phoenix ook
in 2013 van de partij is, blijft
vooralsnog een open vraag.
Marcel Leferink, voorzitter 
van de VOV: ‘Wij hebben
deze ‘Nacht van de Nacht‘ nu
vijf jaar achtereen met veel
succes op deze wijze georga-
niseerd. Tijd om het volgend
jaar anders in te vullen. Wij
beraden ons er nog over hoe
we dat gaan doen’, aldus
Marcel Leferink.

Kinderen genoten met volle teugen

Nacht van de Nacht Vorden, 
een spannende gebeurtenis

Vorden - ‘Er was eens een Prinses en een kikker. Een 
bijzondere kikker, want hij veranderde op gegeven 
moment in een Prins. En natuurlijk gingen de Prins 
en de Prinses toen trouwen en leefden zij nog lang 
en gelukkig’, zo vertelde Arjan Verschuur. Voor 
hem op het grasveld bij de hervormde Dorpskerk 
luisterden een paar honderd kinderen ademloos 
naar zijn verhaal!

Arjan Verschuur vertelt

Lampionoptocht door de donkere nacht

Sterren kijken
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Er was niet alleen geduld maar ook 
moed voor nodig. Want in het eerste 
jaar waren er slechts enkele families 
bij dit Gedenkmoment aanwezig. 
Maar elk jaar groeide de belangstel-
ling, vooral ook omdat steeds meer 
families in de loop van de tijd kennis 
hebben gemaakt met de zeer per-
soonlijke en stijlvolle wijze waarop 
Marion haar werk doet. Ze ziet - zegt 
ze - deze twee bijeenkomsten min of 
meer als een voortzetting van haar 
dagelijkse werk als begeleider van 
een uitvaart. En ze besteedt, samen 
met enkele vrijwilligers, veel tijd aan 
de voorbereiding van deze jaarlijkse 
bijeenkomsten. 

ALS HET DONKER WORDT
Dan begint a.s.vrijdagavond 2 no-
vember om 18.00 uur op het intieme 
RK-kerkhof in de buurtschap Kranen-
burg de eerste bijeenkomst. De paden 
zijn verlicht met fakkels en enkele 
vuurkorven, tientallen families, vaak 
compleet met jonge kinderen, bezoe-

ken de graven en luisteren naar een
kort gedicht. Een koor zingt enkele
toepasselijke liederen. Wie hier vo-
rig jaar bij aanwezig is geweest weet
hoeveel wijding er uitgaat van deze 
stille rondgang langs de graven van 
geliefden. ’Een goed moment’ schreef
een van de bezoekers de week daarna
in ‘Contact’.

OOK IN HET DORP VORDEN
Dezelfde avond begint om half ne-
gen eenzelfde herdenking op de Al-
gemene begraafplaats in het dorp.
Ook hier zijn de paden verlicht met
fakkels en korven die voor voldoende
licht zorgen. Wie naar de ontmoe-
tingsplaats loopt, wordt begeleid door
de klanken van liederen die door het
begroetingskoor de nacht in worden
gezongen. Er is nog een zangkoor en
een spreker voor een kort moment
van bezinning en er worden bezoe-
ken gebracht aan de graven. 
Ook van deze bijeenkomst gaat een
wijding uit die - zo blijkt uit de reac-
ties - de bezoekers als heel positief
ervaren. Het was, nu vier jaar gele-
den, een goede gedachte om dit oude
gebruik, dat in veel landen nog heel
intensief wordt gevierd, ook in Vor-
den te doen herleven. Er is dan ook 
veel waardering voor dit initiatief 
van uitvaartleider Marion Polman die
verheugd is over de groeiende belang-
stelling voor dit ‘Gedenkmoment’ op
Allerzielen.

Op de Kranenburg verleent het r.k.-
kerkkoor Vocale haar medewerking
aan deze viering en op de Algemene
Begraafplaats wordt dit gedaan door
het koor Inspiration. Op beide loca-
ties is het koor Vocal Impuls ter be-
groeting aanwezig. De gedichten wor-
den gelezen door ritueel begeleidster
Gerrie Vos.

Voor de vierde keer
Een Gedenkmoment Vorden

Vorden - Je moet wel veel ge-
duld hebben en moed om door 
te zetten. Geduld om een zinvol 
gebruik uit het verleden, dat ver-
loren dreigt te gaan, een nieuwe 
impuls te geven. Dat geduld heeft 
uitvaartbegeleider Marion Pol-
man. Vier jaar geleden startte 
ze met ‘het Gedenkmoment’. In 
overleg met de beheerders van de 
twee Vordense begraafplaatsen 
verzorgt ze, op de avond van Al-
lerzielen (2 november) nu voor de 
vierde keer deze eigenlijk al eeu-
wenoude traditie. Om ieder die 
dit wil de gelegenheid te geven 
op het kerkhof tijdens een korte 
samenkomst overleden familie, 
buren of vrienden op passende 
wijze te gedenken.

Momenteel studeert hij aan het 
Gentse Conservatorium bij de docent 
Vitaly Samoshko. Het repertoire van 
Matthieu Idmtal reikt van de barok 
tot de hedendaagse muziek. Toch 
gaat zijn interesse vooral uit naar 
Russische en Romantische muziek, 
met als voornaamste componist 
Alexander Scriabin. Van deze com-
ponist staan 10 preludes op het pro-
gramma 4 november. Verder speelt 
hij werken van D. Scarlatti en F. Cho-

pin. Na de pauze speelt Matthieu een 
groot werk van R. Schumann, ’Kreis-
leriana’. Dit werk heeft Schumann 
opgedragen aan Chopin en wordt 
gezien als één van Schumann’s mooi-
ste composities voor piano. Het acht-
delige werk refereert sterk aan het 
gevoelsleven van R. Schumann en be-
vat zeer impulsieve en daarnaast dro-
merige muziek en heeft als subtitel 
’ Phantasien für das Pianoforte‘. Het 
Klavier is er erg verguld mee om deze 

jonge virtuoos in Vorden te kunnen 
ontvangen want Matthieu gaf inmid-
dels al vele soloconcerten in België, 
Italië, Nederland, Frankrijk, Spanje. 
Ook is hij een veelgevraagde partner 
voor het spelen van kamermuziek; 
zo vormt hij een succesvol pianoduo 
met de Ukrainse pianiste Anastasia 
Kozhushko en heeft hij inmiddels al 
een reeks eerste en tweede prijzen in 
de wacht gesleept bij diverse concour-
sen in Nederland, België en Italië. Het 
lunchconcert begint om 12.30 uur en 
in de pauze is er koffie met krenten 
- en suikerbrood. Het Klavier bevindt 
zich aan de Ambachtsweg 2B (indu-
strieterrein Het Werkveld) te Vorden. 
Kaarten kunnen gereserveerd wor-
den via 0575-550756.

Lunchconcert bij Het Klavier Vorden
Vorden - De uit Brussel afkomstige pianist Matthieu Idmtal geeft op 
zondag 4 november een lunchconcert bij Het Klavier, piano’s en vleu-
gels in Vorden. Matthieu begon op 7-jarige leeftijd zijn muzikale oplei-
ding bij Frima Nakimovitch en op 10-jarige leeftijd gaf hij zijn eerste 
concert. Na enkele jaren vervolgde hij zijn studies bij Maria Andreeva 
en ook aan de Brusselse Kunsthumaniora.

Deze uniformiteit komt de bekend-
heid en  herkenbaarheid van de 
vereniging ten goede. Wel  is toen 
afgesproken dat alle teams een eigen 
shirtsponsor mogen hebben.  Aan het 
eind van het seizoen 2011-2012 was 
er voor 2 teams nog geen shirtspon-
sor gevonden. 

De sponsorcommissie is er echter in 
geslaagd met de start van het nieu-
we seizoen alle teams van een shirt-
sponsor te kunnen voorzien. Voor de 
teams van Meisjes A1 en Dames 7 die 
nog geen shirtsponsor hadden zijn 
nu sponsors gevonden. Dierenspeci-
aalzaak Kluvers zal de komende jaren 
de shirtsponsor van meisjes A1 zijn 
en Zelle promotiekleding staat de ko-
mende jaren op het shirt van D7. 

Het bestuur is blij dat, ondanks de 
crisis, er bedrijven zijn die de volley-
balvereniging financieel willen steu-
nen. Helaas was zij genoodzaakt het 
contract met één van de subsponsors 
van D1 te ontbinden en is men op 
zoek naar een nieuwe subsponsor.

Nieuw sponsors voor DASH Vorden

Vorden - Nu ongeveer 3 jaar geleden heeft het bestuur van DASH be-
sloten om alle teams in het zelfde shirt te laten spelen. 

Van vrijdag 19 oktober tot en met 
zondag 21 oktober waande hij zich 
samen met 31.000 bezoekers (een 
record) en 1200 re-enactors (ook een 
record) in 1627. 
Zowel op het slagveld als in het cen-
trum van Groenlo viel hij van de ene 

in de andere verbazing. Ga voor een 
uitgebreid verslag van dit evenement 

en foto- en videoreportages naar 
www.contact.nl

Spectaculaire Slag om 
Grolle breekt alle records
Groenlo - Dat de Slag om Grolle 
voor de liefhebber van historie 
en spektakel een geweldig eve-
nement zou worden, stond al ver 
van tevoren vast. Het evenement 
had de afgelopen edities immers 
al een goede naam opgebouwd. 
De foto’s, filmpjes en verhalen 
vooraf hadden voor hoge ver-
wachtingen gezorgd, maar zoals 
het een journalist betaamt, ge-
looft hij iets pas als het met eigen 
ogen is aanschouwd. Dat de sfeer 
en beleving zo overweldigend 
zouden zijn daar had deze ver-
slaggever niet op gerekend.

De eerste verwerpelijke graai-actie 
van de gemeente is dat zij de oud-pa-
pier opbrengsten voor alle verenigin-
gen in 2013 voor zich zelf op eist. Het 
verenigingsleven is de ‘kruipolie’ in 
onze samenleving. De verenigingen 
hebben in deze tijd al moeite genoeg 
om overeind te blijven. En juist nu 
gaat de gemeente hun inkomsten-
bron voor zich opeisen door zelf het 
oud papier op te gaan halen. Waar 
halen zij het lef vandaan? Graaien, 
dat is het!
De tweede verwerpelijke graai-actie, 
is dat onze burgers als zij braaf hun 

afval scheiden, daar in 2013 ook nog
eens zo’n 40% meer voor gaan be-
talen (in tegenstelling tot wat de ge-
meentelijke folder verkondigt)! 
En ondertussen nemen de afvalver-
werkingskosten voor de gemeente 
ook nog eens beduidend af door de
verminderde afvalstroom! Waar is
het morele besef bij het gemeentebe-
stuur dat je dit niet kan maken tegen-
over je burgers?! Graaien, dat is het!
B&W, zowel bewoners als verenigin-
gen moeten in deze tijd al genoeg 
inleveren. Het kan anders; beloon in-
woners die afval scheiden en graai bij
verenigingen niet de laatste kruimels
weg!

Titus Smit, 
Schuttestraat 14, 7251 MZ Vorden

Graai-cultuur slaat toe bij 
B&W Bronckhorst
Net als in de top van de banken 
slaat de graai-cultuur nu ook toe 
bij de wethouders van de gemeen-
te Bronckhorst.

De Paradox is een streekschool, waar 
kinderen leren op de manier die bij 
ze past. Kinderen zijn van nature 
nieuwsgierig en ondernemend. Net 
zoals een kind uit zichzelf, met hulp 
van anderen, leert lopen en praten, 

kan een kind ook leren lezen, schrij-
ven en rekenen. Kinderen leren spe-
lenderwijs door doen en nadoen. 
Daarom is er bij De Paradox alle 
ruimte om naar hartenlust te spelen. 

De school is gevestigd in de oude 
EMPO-fabriek aan de Enkweg 17A in 
Vorden, vlakbij het station. Meer in-
formatie vindt u op 
www.schooldeparadox.nl.

Open middag voor kinderen van 
4 tot 18 jaar op De Paradox Vorden
Vorden - Op vrijdag 9 november 
houdt School De Paradox een 
open middag van 15.00 tot 18.00 
uur.

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



HET PROGRAMMA 
Galerie Agnes Raben heeft een ten-
toonstelling met schilderijen, teke-
ningen en objecten van hout; Joep 
Sterman, beeldhouwer en ruimtelijk 
vormgever geeft een lezing over zijn 
reliëfwerken die in de bovenruimte 
van de galerie te zien zijn (aanvang 
11.15 uur, vooraf reserveren). Galerie 
De Blauwe Deur sluit haar lopende 
tentoonstelling af met een fotogra-

fiemiddag; neem uw camera mee
en vraag wat u altijd al heeft willen
weten (12.00-17.00 uur, toegang gra-
tis). Bij Galerie A-quadraat vertelt ex-
posant Margreet de Vries over haar 
werk: aardewerk, porselein en tex-
tiel (13.00 uur). Galerie Bozana Milic
heeft de tweede lezing van een serie
lezingen van kunsthistoricus Rob 
Smulders, dit keer over de relatie tus-
sen fotografie en beeldende kunst in
het licht van de huidige tentoonstel-
ling (13.00 uur). Galerie iZArte biedt
deze middag in aanvulling op de fo-
totentoonstelling over het leven in 
de township Kliptown bij Johannes-
burg een koffietafel vol met boeken
over Zuid-Afrikaanse foto’s en Zuid-
Afrikaanse kunst (11.00 – 17.00 uur).
In het Henriëtte Polak Museum is de
opening van de tentoonstelling ‘Wild
en dromerig, het fantastische werk
van Jan Mensinga’ (15.00 uur,). 
De planning is zo gemaakt dat er drie
activiteiten na elkaar bezocht kun-
nen worden. Voor verdere gegevens 
raden wij u aan te kijken op de web-
site van Kunst in Beeld www.kunstin-
beeld.com, daar vindt u ook de eigen
websites van de genoemde galeries en
musea.

KunstSurplus | 
Kunst in Beeld Vorden
Vorden - De galeries en musea 
van het Kunst in Beeld collec-
tief (galeries|musea in Zutphen, 
Almen, Vorden) organiseren op 
zondag 4 november een Kunst-
Surplus – de tweede van een 
cyclus. Een plezierige en inspi-
rerende invulling voor deze zon-
dag. Op deze gezamenlijke open 
dag is er in de Kunst in Beeld 
galeries en musea meer dan al-
leen kunst te zien. Ieder Kunst in 
Beeld lid (behalve Kunstuitleen 
Zutphen) organiseert een Kunst-
Surplus, bij de een om 11 uur, bij 
de ander om 13 uur, bij weer een 
ander om 15 uur. Dit stelt u in 
staat om 3 activiteiten na elkaar 
bij te wonen.

Het zwaartepunt van de avond lag bij 
de presentatie van 3 ondernemers, die 
ieder op hun eigen manier bezig zijn 
met het werven van klanten. Voor 
Smederij Oldenhave, vertegen-woor-
digd door Erik Oldenhave, ging dat 
in het verleden meestal via bekende 
architecten, waardoor er belangrijke 
en grote opdrachten konden worden 
binnen gehaald. 

De huidige economische situatie 
maakt echter een andere aanpak 
nodig. Als voorbeeld noemde hij de 
aanwezigheid van Smederij Olden-
have op het Ladies Event in Laren. 
Rachèl Woltering benadrukte vooral 
het belang van netwerken en een 
actief relatie-beheer voor haar gelijk-
namige coachings- en trainingbedrijf. 

Door een breed pakket aan diensten 
slaagt zij er redelijk gemakkelijk in 
om te anticiperen op wijzigingen 
in de markt, aldus de Vordense on-
derneemster. De 3e presentatie was 
afkomstig van Dolf Klein, voormalig 
directielid van Ad.A.Klein Transport-
techniek B.V. in Weesp en al een aan-
tal jaren in Vorden woonachtig. 

Het bedrijf bestaat inmiddels 103 
jaar en kan dus wel tegen een stootje 
zou je zo zeggen. Desondanks bena-
drukte Klein dat je ook als gevestigde 
onderneming alert moet zijn. Soms 
moet je taken afstoten en nieuwe 
aan je onderneming toevoegen en in 
dat laatste geval zal je hiervoor “de 
boer” op moeten om nieuwe klanten 
te werven. Voor Klein is kwaliteit het 

sleutelwoord naast een goed contact 
met je afnemers. Tijdens de diverse 
presentaties werden de aanwezige le-
den van het Ondernemerscafé in de 
gelegenheid gesteld vragen te stellen 
aan de 3 ondernemers. 
Ook de inleider leverde commentaar 
op de verhalen van de leden van het 
forum dat werd geleid door Martien 
Pater. Dit leverde aardige discussies 
op over bijvoorbeeld het gebruik van 
social media als onderdeel van de 
marketing en hoe je je doelgroep(en) 
bepaalt. De opzet met een forum 
van ondernemers als onderdeel van 
het programma was nieuw voor het 
Ondernemerscafé en lijkt voor herha-
ling vatbaar. 

De ca. 25 aanwezigen kunnen te-
rugzien op een nuttige en gezellige 
avond, waarbij Brasserie Lettink met 
een verrassend menu, zeker een niet 
onbelangrijke bijdrage, leverde. 

De eerstvolgende bijeenkomst van 
het ondernemerscafé is op donderdag 
15 November a.s. Rick Hulshof, voor-
malig Directeur van de VVV Bronck-
horst en tegenwoordig ondernemer 
in de kunst zal dan een inleiding ver-
zorgen.

Marketing: een kwestie van doen!
Vorden - Tijdens de bijeenkomst van het Vordens ondernemerscafé 
van afgelopen donderdag was Bert Breukers van het ROZ uitgenodigd 
als gastspreker. Zijn inleiding over marketing had als titel “ Het water 
moet rimpelen”, waarmee hij bedoelde te zeggen dat je als onderne-
mer altijd in beweging moet blijven, dus op zoek naar potentiële klan-
ten? Hij benadrukte dat het hierbij vooral belangrijk is om te weten 
wie je doelgroep is en hoe je die het beste kunt bereiken. Veel onder-
nemers zijn hier niet gericht mee bezig en als de nood aan de man/
vrouw komt blijkt het lastig om een plan te maken dat ook resultaat 
op levert. Tijdens zijn inleiding gaf Breukers een aantal tips, waarmee 
de aanwezigen hun voordeel konden doen.

De vakwedstrijden worden eens in de 
drie jaar gehouden. De vorige keer 
won de Vordense ondernemer tien 
keer goud en ditmaal dus twaalf keer. 
Behalve de genoemde producten zijn 
dat de droge worst, fijne rookworst, 
nagelholt, spareribs, achterham, ge-
braden gehaktbal, runderrookvlees 
en de kookworst. Een jury bestaande 
uit echte vleesspecialisten beoordeel-
de alle inzendingen op criteria zoals 
vorm, smaak, kleur en vaktechniek.
“We doen mee om te laten zien wat 

we kunnen”, vertelt de slager. “Het is 
tevens het bewijs dat we op de goede 
weg zijn.” 
De ambachtsman is ook blij dat al-
le prijswinnende producten tot de 
meest verkochte artikelen uit zijn 
winkel aan de Zutphenseweg horen. 
Op de vraag hoe je tot zo’n uitmun-
tende prestatie komt, antwoordt 
Vlogman: “Dat begint bij de basis. 
Als de grondstoffen vers zijn en je er 
vervolgens goed en hygiënisch mee 
omgaat, ben je al een heel eind.”

PAUL BULTENS LIEFDE VOOR 
HET VAK UITBETAALD
Goed personeel blijkt voor Dick Vlog-
man letterlijk goud waard te zijn. 
De slager mag dan zelf de recepten
bedacht hebben, voor de uitvoering
is Paul Bulten verantwoordelijk. Hij 
prijst de liefde die zijn worstmaker
voor het vak heeft. “Paul bereidt de
producten met al z’n ziel en zalig-
heid”, vertelt de slager trots. “Van 
elk product wil hij zien hoe het ge-
worden is. Zo’n vakman is echt een
enorme toegevoegde waarde aan het
bedrijf.” De consument is daardoor
bijl Vlogman aan het juiste adres om
verzekerd te zijn van eerlijk, veilig en
vooral lekker vlees.

Zie ook de advertentie elders in deze
krant

Keurslager Vlogman wint goud 
met twaalf producten

Vorden - Met maar liefst twaalf producten heeft Keurslager Dick Vlog-
man uit Vorden goud gewonnen tijdens de nationale Slavakto vak-
wedstrijden in Utrecht. Aan de boterhamworst, rauwe ham, bakbloed-
worst en fijne leverworst had jury zelfs helemaal niets op te merken 
en deze producten mogen daarom het predikaat goud met ster dra-
gen. Vlogman is ontzettend trots en prijst de bevlogenheid van zijn 
worstmaker Paul Bulten.

Van links naar rechts: Roy Vlogman, Paul Bulten, Hetty Vlogman en Dick Vlogman

Eén ding staat daarbij voorop: echt 
elke Opel is welkom, ongeacht zijn 
leeftijd en herkomst. Hiermee sluit 
de Nationale Opel Testdag perfect aan 
op de recent gelanceerde Opel-cam-
pagne ‘Welkom Thuis’. Opel-eigena-
ren die de Opel-dealer uit het oog zijn 
verloren of deze nog nooit hebben be-
zocht, worden uitgenodigd hun auto 
– van welk bouwjaar of herkomst 
dan ook – voor onderhoud en service 
naar de Opel-dealer te brengen. Daar-
mee komen ze in aanmerking voor 
aantrekkelijk voordeel. Deze controle 
wordt gratis aangeboden, net als een 

attentie voor iedere Opel-rijder. Ver-
der kunnen de bezoekers profiteren 
van aantrekkelijke aanbiedingen. 
Zoals het Winterplan-certificaat dat 
tijdens de Nationale Opel Testdag 
niet € 22,50 maar € 17,50 kost. Het 
certificaat geeft tot 1 april 2013 ga-
rantie op wintergevoelige onderde-
len van de auto, zoals de accu en de 
thermostaat. En met elk verkocht 
Winterplan-certificaat doet Opel een 
donatie aan KWF Kankerbestrijding.

KORTINGSVOUCHER
De ‘Welkom Thuis’-campagne van 
Opel loopt sinds medio september en 
is inmiddels beëindigd. Het heeft een 
paar duizend Opel-rijders overtuigd 
van het feit dat de Opel-dealer van-
wege zijn expertise en liefde voor het 
merk Opel, het enige juiste adres is 
voor onderhoud en service aan hun 
auto. En dat zal ook volop blijken 
tijdens de Nationale Opel Testdag op 
zaterdag 3 november aanstaande bij 
Auto Hillen.

Gratis 18-puntentest middelpunt van Nationale Opel 
Testdag op zaterdag 3 november bij Auto Hillen

Élke Opel is welkom op 
Opels grootste jaarlijkse 
testevenement
Zutphen - Alle Opel-dealers staan 
op zaterdag 3 november aan-
staande in het teken van de Nati-
onale Opel Testdag. Op deze Opel-
feestdag kunnen alle Opel-rijders 
in Nederland hun auto langs-
brengen voor een gratis 18-pun-
tentest en profiteren van diverse 
aanbiedingen op onderdelen en 
accessoires.

De gezamenlijke clubshow vindt 
plaats in het clublokaal van Postdui-
venvereniging Roderlo aan de Ven-
tersteeg 5a in Ruurlo. Er worden 215 
vogels ingebracht tijdens de show. 
Naast kleur- en postuurkanaries zijn 
er zebravinken, barmsijsjes, drie-
kleurspreeuwen, parkieten (zowel 
de Hollandse als de Engelse parkiet) 
en agaporniden te zien. Ook zijn er 
weer diverse soorten grote parkieten 

Vogelhouders te gast bij postduivenvereniging
Gezamenlijke clubshow 
Ruurlo en Vorden
Ruurlo - Vogelvereniging Ruurlo 
en Omstreken en Vogelvereni-
ging De Vogelvriend uit Vorden 
houden zaterdag 3 en zondag 4 
november haar jaarlijkse geza-
menlijke clubtentoonstelling. In 
de even jaren organiseert Vogel-
vereniging Ruurlo en Omstreken 
deze tentoonstelling. In de on-
even jaren De Vogelvriend.

In de loop der jaren heeft het koor zich een vooraanstaande positie in het 
Nederlandse muziekleven verworven. Maar ook elders in en buiten Europa 
heeft het ensemble een uitstekende reputatie opgebouwd. Zo maakt Cappella 
Amsterdam sinds 2005 deel uit van het Europees netwerk voor professionele 
kamerkoren Tenso.
Cappella Amsterdam wordt geroemd om zijn homogene en verfijnde ensem-
bleklank en zijn grote veelzijdigheid. Het koor voelt zich evenzeer thuis in de 

werken van eigentijdse als in die van oude meesters. Een bijzondere affiniteit 
heeft het ensemble met het oeuvre van Nederlandse componisten. Kenners 
spreken intussen van een echt Europees topkoor! Met dit programma wordt 
het een onvergetelijke middag dat past bij het kader van dit jaarlijkse concert 
in het begin van november, namelijk “requiem”. Het is vanouds een tijdstip 
om dierbaren te gedenken en niet te vergeten wie ze zijn geweest. Dat kan op 
vele manieren. Een requiem kan heilzaam zijn en rust brengen en het verlies 
omzetten naar acceptatie. Het orkest kan met tradities schoonheid als deel van 
iemands leven verankeren en het publiek verbinden…..

Zo wordt zondagmiddag 4 november een middag om te gedenken, om stil te 
worden of om alleen maar te komen genieten van wat muziek mensen bren-
gen kan. www.stichtingrequiemlochem.nl

Achtste requiemconcert Cappella Amsterdam in Lochem
Lochem - Voor de achtste achtereenvolgende keer komt Cappella 
Amsterdam naar Lochem om in de Grote of Sint Gudula Kerk een 
requiemconcert uit te voeren. Cappella Amsterdam werd in 1970 
opgericht door Jan Boeke en staat sinds 1990 onder artistieke leiding 
van Daniel Reuss.

zoals dwergpapegaaien, turquoisines, 
splendid en swiftparkietenparkieten, 
Roodvoorhoofdkakariki’s, pracht, 
geelbuik en pennantrosella’s te be-
wonderen evenals halsband- en rood-
vleugel parkieten. De tentoonstelling 
wordt zaterdag om 10.00 uur geopend 
voor inzenders en voor bezoekers om 
11.00 uur. Zondags is dit vanaf 10.00 
uur voor bezoekers. De sluitingstijden 
zijn zaterdag 20.00 uur en zondag 
16.00 uur. De toegang gratis.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL



Dames 1 speelt dit jaar sinds jaren 
weer in de 2e klasse en het is zaak  
niet direct weer te degraderen. 

Wij zoeken overigens nog steeds
nieuwe  dames zodat al onze shirt
gevuld kunnen worden.

Nieuwe shirt sponsors voor 
Socii volleybal Dames 1

Het 1e volleybalteam van Socii heeft 2 nieuwe shirtsponsors zowel
Smederij Oldenhave en Bouwmeester Precisie Graafwerk  staan dit 
seizoen op de shirts.

Nu is er wat verandering ontstaan, 
naast de vertrouwde gezichten van 
Marion, Hester, Betty en Marianne 
zelf komen er drie nieuwe gezichten 

bij, Alissa , Ilona en Maud. Hierbij zijn 
twee jonge en enthousiaste kapsters 
die ervaren zijn in hun vak, Maud is 
hard op weg ook het vak te leren, een 

ieder wil dit ook graag laten zien. Sa-
men met dit leuke en nieuwe team 
gaan we met evenveel enthousiasme 
als voorheen verder en hopen zo het 
vertrouwen van de klanten te behou-
den.

Voor gezelligheid met vakmanschap 
hopen wij u, nog steeds, te mogen 
ontvangen, wij behandelen zowel da-
mes als heren.

Zie aanbieding advertentie in deze krant.

Nieuwe gezichten bij 
Salon Marianne Vorden

Al heel wat jaren, heeft Salon Marianne haar-en huidverzorging een 
vast en hecht kappersteam gehad dat zich altijd met veel inzet en 
plezier het kappersvak heeft  uitgeoefend. Dit team hielp veel men-
sen met hun uiterlijke verzorging en door het daarbij opgebouwde 
vertrouwen hebben zij een sterke band gecreëerd met de klanten en 
dat wordt zeer gewaardeerd. Marianne zelf houdt zich bezig met de 
schoonheidssalon. Zij heeft vele jaren ervaring in het huidverzorging 
vak, maar ook de vele specialisaties met erkende vakdiploma’s.

V.l.n.r Ilona, Marion, Hester, Alissa, Marianne. op de foto ontbreken Maud en Betty

De eerste set startte Dash te mak. Er 
zat weinig beleving in het spel. Aan 
het einde van de eerste set werden de 
dames wakker. Dankzij een servicese-
rie van Mara Franken en een dubbele 

wissel werden de Nijmeegse dames 
onder druk gezet en wist Dash de set 
binnen te slepen. (25-20)
In de tweede set wisten de Vordense 
dames een voorsprong op te bouwen. 

Door een harde en moeilijke service 
van het Nijmeegse team, kwamen de 
dames van Dash nu zelf onder druk. 
De zwart roden keken hierdoor in-
eens tegen een achterstand aan in 
plaats van een voorsprong. Door hard 
knokken herpakten de dames zich 
weer. De tweede set werd nipt door 
Dash gewonnen. (26-24)
De derde set ging wederom gelijk op. 
Wel liet de servicedruk aan Vordense 
kant te wensen over. Gelukkig wisten 
de meiden van Dash zich staande te 
houden door vooral weer enthousi-
asme uit te stralen en er een feestje 
van te maken. Met 25-23 werd ook de 
derde set aan Vordense kant gehou-
den. De overwinning was hierbij een 
feit. Natuurlijk wilden de meiden van 
Dash ook de laatste set winnen.
Al vroeg in de vierde set wist het 
rood zwarte team de servicedruk op 
te voeren en een voorsprong op het 
scorebord te zetten. De meiden van 
Pegasus hadden geen antwoord op de 
snoeiharde service van onder andere 
Debbie van den Vlekkert. Ook aan 
het net wisten de meiden van Dash 
vol overtuiging de ballen erin te ba-
teren. Dit resulteerde in een ruime 
overwinning van de laatste set voor 
de Vordenaren. (25-15)

Aan het eind van de wedstrijd galm-
de het Vordense volkslied weer door 
sporthal ’t Jebbink. De eerste 4-0 
overwinning is een feit voor de mei-
den van Dash dames 1.

Eerste 4-0 overwinning voor 
dames Dash 1 een feit

Vorden - Op zaterdag 27 oktober speelde Dash dames 1 tegen Pegasus 
dames 1 uit Nijmegen. Pegasus heeft dit seizoen nog niet meer dan 
twee punten weten te pakken en is daarmee hekkensluiter in de com-
petitie. Op papier zou Dash deze wedstrijd eenvoudig moeten kunnen 
winnen, maar de praktijk liet wat anders zien. In een gelijk opgaande 
wedstrijd wist Dash de winst wel in eigen huis te houden. In een wed-
strijd waarbij zowel speelsters als supporters met samengeknepen bil-
len zaten, won het Vordense team uiteindelijk met 4-0.

Sociï kwam goed uit de startblokken. 
Het liet Steenderen wat komen, maar 
gaf niets weg. Na tien minuten resul-
teerde dit in de verdiende 1-0. Tim 
Groot Roessink hield de bal op type-
rende wijze onder zich. De bal kwam 
uiteindelijk bij aanvoerder Dubaern 
Besseling terecht. Vanaf de rechter-
kant draaide Besseling de haarfijn in 
met links en liet de keeper kansloos. 
Sociï bleef daarop aardig voetballen 
en Steenderen kreeg geen grote mo-
gelijkheden. Groot Roessink kreeg 
nog een goede mogelijkheid, terwijl 
hij ook had kunnen afleggen op 
Maarten Rensink. Daarna zakte Sociï 
weg en werd Steenderen sterker. Een 
vrije trap van ruim 20 meter werd 
vakkundig in de hoek gewerkt waar-
door de 1-1 op het bord kwam in de 
33e minuut. Tot aan de rust ging het 
verder gelijk op, Groot Roessink mis-
te nog een goede kopkans.
Het verhaal van de tweede is vrij sim-
pel. Steenderen speelde om te win-
nen, Sociï nam genoegen met 1-1. So-
ciï creëerde geen enkele kans, Steen-
deren wel enkele. Tot de 65e minuut 
ging er daarvan geen enkele in. Toen 
in die minuut de bal voor de voeten 

van een Steenderen-speler kwam te
liggen plaatste hij de bal in de verre
kruising; 1-2. Drie minuten later liet
Sociï zich de genadeklap toebrengen,
een voorzet vanaf rechts werd vrij 
nonchalant verdedigd. Bij de eerste
paal kon de Steenderen-spits de bal
vrij binnenwerken 1-3. De laatste 
20 minuten werd de wedstrijd lauw
uitgespeeld door beide ploegen. Sociï
probeerde nog wat, maar het ontbrak
aan overtuiging. De eindstand werd 
dan ook 1-3.

Na de 1-1 maakte Sociï vandaag geen
enkele aanspraak meer op één of
meer punten. Het is dan ook maar 
goed dat we volgende week weer op
0-0 beginnen, dan om 14.30 uur Wes-
tervoort uit.

UITSLAGEN 
ZONDAG 28 OKTOBER
Sociï 1 – Steenderen 1; 1-3
Sociï 2 – Vorden 3; 2-2
Sociï 3 (vrij)
Sociï 4 – DVV 6; 3-3
Pax 9 – Sociï 5; 5-0
Ruurlo DA 1 – Sociï DA 1; 6-1

PROGRAMMA 
ZONDAG 4 NOVEMBER
Westervoort 1 – Sociï 1
Voorst 2 – Sociï 2
Sociï 3 – Pax 5
Eerbeekse Boys 6 – Sociï 4
Sociï 5 – Loenermark 7
Sociï DA 1 – SHE DA 1

Sociï scoort een onvoldoende 
in semi-derby tegen Steenderen
Wichmond - Op de dag van de 
derby’s speelde Sociï een halve 
tegen Steenderen. De volle bele-
ving die nodig is voor een derby 
was ook niet geheel aanwezig. De 
wedstrijd ging dan ook jammer-
lijk verloren na een goed begin.

In het herendubbel lieten Chjehran-
do en Niels weer zien hoe goed ze 

op elkaar zijn ingespeeld. De tegen-
standers werden met 21-11 en 21-9
opgerold en ook Anne en Hermien 
speelden een goed damesdubbel. Zij
wonnen met 21-19 en 21-13. Beide
mixen werden daarna ook in twee 
sets gewonnen waardoor Flash na
vijf gespeelde wedstrijden fier aan de
leiding staat. Er werden 36 partijen 
gewonnen en maar vier verloren.
Flash Vorden 1 – NOP 2:  7-1

ANDERE UITSLAGEN:
Eefde 2 – Flash Vorden 2: 5-3
Flash Vorden 3 – Varsseveld 1: 2-6
Flash jeugd 2 – Steenderen j. 2: 4-4
Flash jeugd 3 – Phido Jeugd 3: 5-3
Phido jeugd 2 – Flash jeugd 4: 7-1

Flash Vorden 1 doet weer 
goede zaken
Vorden - NOP uit Emmeloord 
was afgelopen donderdag de te-
genstander van Flash.  Er werd 
gespeeld met het vaste team Ch-
jehrando Gasper, Niels Lijftogt, 
Anne van Eeuwijk en Hermien 
Oudenampsen. Chjehrando won 
zijn enkelspel in een regelmatige 
twee keer 21-14. Ook Niels liet 
zich niet onbetuigd en won met 
21-8 en 21-11. Anne speelde zeer 
bekeken en won haar enkelspel 
met 21-8 en 21-16. Hermien had 
het een stuk lastiger en verloor 
helaas in twee sets.

Cadeau-tip? Kijk en koop bij onze adverteerders Lekker dichtbij en een ruime keus!



Pete is een geweldige songwriter, gi-
tarist en zanger. Gregor is violist, met 
maar liefst acht gewonnen “fiddle”-
kampioenschappen op zijn naam 
(o.a. Henry Williamson Trophy in 
Inverness). Hij zet de nummers van 
Pete op muziek. Het lied “Windy har-
bour” is een uitstekend product van 
hun samenwerking. Dave Walmisley, 
muzikaal multitalent staat zijn man-
netje als songwriter en uitvoerend 
musicus op gitaar en mandoline, bas-
gitaar, double bass, piano, en drums-
percussie.
John Wright is nog steeds duidelijk 
aanwezig; hij leeft voort in bijvoor-
beeld de songs “When my morning 
comes around” en “Winds of free-
dom”. Pete, Greg en Dave koesteren 
zijn nalatenschap. Maar het zijn niet 
alleen de nummers van John die hun 
optredens tot iets bijzonders maken. 
Het zijn de bandleden zelf, die met 
hun charme en grappen voortdurend 
contact maken met het publiek; ieder 
voor zich een excellent en veelzijdig 
begaafd muzikant. Samen, met be-

houd van hun individualiteit, vormen 
zij een virtuoos trio, dat je even alles 
laat vergeten en je weet te betoveren.
Hier mag en moet gedroomd worden; 
de muziek stemt je hoopvol, maar be-
zorgt je ook kippenvel.
Gewoon je ogen dichtdoen en luis-
teren.., je weg laten dragen door het 
expressieve spel van de viool, dat is 
de ene kant van hun muziek. De an-
dere kant is zo opgewekt en vrolijk...., 
daar kun je weer niet stil bij blijven 
zitten. Er worden grappen gemaakt 
en er wordt veel gelachen; meelachen 
en meezingen is onvermijdelijk. Op 
10 november brengt Other Roads de 
nummers van de nieuwste live CD en 
enkele nieuwe songs. De melodieën 
spreken hun eigen taal; verspreiden 
warmte, stralen optimisme uit en no-
digen uit te geloven in het ongelofe-
lijke. Kom en geniet van deze Schotse 
avond. Kaartverkoop via www.kunst-
kringruurlo.nl 

Dit wordt een TOP-avond met een 
TOP-band!

Schotse Folkmusic 10 november Kulturhus Ruurlo!
Ruurlo - Een viool, een gitaar, een mandoline en drie wel klinkende 
mannenstemmen.., meer is er niet nodig voor muzikaal vuurwerk. 
“Other Roads” op tournee in Nederland, komt voor het eerst in het 
Kulturhus in Ruurlo met Schotse folk muziek. Pete Abbott, Gregor 
Borland en Dave Walmisley zijn sterker en beter dan ooit. De weg, die 
zij na het plotselinge overlijden van bandleader John Wright in 2008 
moedig insloegen, heeft hun kracht gegeven, laat hen boven zichzelf 
uitstijgen en geeft hun songs schwung!

Na een voorbereiding van maanden 
is de nachtploeg vrijdagavond aan de 
slag gegaan met de verse ingrediën-
ten.  Traditiegetrouw was De Herberg 
ook nu weer het zenuwcentrum. Op 
de zaterdagmorgen was het een ko-
men en gaan van leden en andere 
hulptroepen om de vers bereide sala-
des huis aan huis te verkopen, waar-

door tegen het middaguur het sein
uitverkocht gegeven kon worden.
Een mooie opsteker voor de penning-
meester van Harmonie Vorden, de
opbrengsten zullen onder meer wor-
den aangewend voor aanschaf van 
instrumentarium.

HARMONIE VORDEN ZIT 
ONDERTUSSEN NIET STIL.
Op zaterdag 10 november wordt een
concert verzorgd in samenwerking 
met Heelsums Harmonie in de Dorps-
kerk in Vorden.

Ook de volgende actie staat reeds 
voor de deur: De oliebollenactie van
voorheen Concordia wordt ook voort-
gezet door de Harmonie. Op vrijdag 
6 en zaterdag 7 december zullen de
leden deze bekende bollen weer huis
een huis gaan verkopen.

Slaatjesaktie Harmonie 
Vorden succesvol verlopen
Vorden - Voor de 32e keer is in 
Vorden de slaatjesactie gehou-
den. In de 31 jaargangen daar-
voor was het de muziekvereni-
ging Sursum Corda  die deze actie 
tot een succes wist te maken. Na 
de fusie met Concordia heeft de 
nieuw ontstane vereniging Har-
monie Vorden deze actie voort-
gezet. Ook dit jaar is weer een 
groot aantal vrijwilligers in touw 
geweest.

Trijntje Klein Kranenbarg is al vanaf 
de oprichting met ‘haren en snaren 
‘ bij het wel en wee van De Zonne-
bloem in Vorden betrokken. Wordt 
er tijdens een ontspanningsmiddag 
een verloting gehouden, Trijntje 
‘scharrelt ‘ de prijzen bij elkaar. En 
nog steeds vindt ze een feestmiddag, 
een boottocht of busreis een span-
nende gebeurtenis. ‘ Het klinkt mis-
schien raar maar vooraf denk ik al-
tijd ‘ zou het allemaal wel goed gaan 
vandaag ‘. En dat gebeurt ook altijd 
wel, maar het blijft spannend’, zo 
zegt Trijntje lachend. De oprichting 
van De Zonnebloem staat haar nog 
helder voor de geest. ‘ Toen ik naar 
de oprichtingsvergadering ging zei 
mijn man Gerrit: ‘ Zorg ervoor dat 
je niet in het bestuur komt. Toen ik 
weer thuis kwam zei Gerrit: ‘En ‘?‘ 
Ik ben tot penningmeester gekozen. 
Pastoor van Zeelst was namelijk van 
mening dat De Zonnebloem er is voor 
alle geloven en dat is het nog steeds’, 
zo zegt Trijntje.
Dat was in de beginfase wel anders. 
Landelijk bestaat De Zonnebloem al 
meer dan 60 jaar. Het begon in 1945 
met de eerste uitzending van ‘Ra-
dioziekenbezoek De Zonnebloem‘, 
gepresenteerd door Alex van Wayen-
burg. Het ideaal van Alex, een samen-
leving waarin plaats is voor gezonden 
en zieken, sloeg enorm aan. Zo werd 
op 17 januari 1949 stichting ‘De Zon-
nebloem’ opgezet. In 1964 werd de 
stichting een vereniging met onder-
steunende leden, die jaarlijks een fi-
nanciële bijdrage leveren. Een groots 
moment in de geschiedenis van De 
Zonnebloem, was de komst van een 
volledig aangepast hotelschip voor 
zieken en gehandicapten. Op 9 febru-
ari 1985 liet Koningin Beatrix het mo-
torpassagier schip De Zonnebloem te 
water. Het geld voor het schip was bij 

elkaar gebracht door massale deelna-
me van het Nederlandse publiek aan 
een spelprogramma dat door de KRO 
werd uitgezonden: de 1 – 2- 3 show’. 
In 2006 nam De Zonnebloem een 
nieuw rivier - cruisschip in gebruik. 
Elk jaar gaan bijna 8000 mensen met 
De Zonnebloem mee op een aange-
paste trip of vakantie. 
Weer terug naar het begin van De 
Zonnebloem in Vorden. Daarover 
zegt Ria Gerritsen: ’Ik was in die tijd 
bij de KBO. Daar kwam op gegeven 
Jan Kuijperij als districthoofd van De 
Zonnebloem, deze organisatie pro-
moten. Hij kwam daar later bij ons 
thuis verder over praten, waarbij hij 
vroeg of ik in Vorden een afdeling 
van De Zonnebloem wilde oprichten. 
‘Dat doe ik wel’, zo sprak mijn man 
Paul bij die gelegenheid. Na een ad-
vertentie in weekblad Contact werd 
er vervolgens in het Dorpscentrum 
een informatieavond belegt die door 
circa tien dames en ook door pastoor 
van Zeelst werd bijgewoond‘, aldus 
Ria Gerritsen. Het oprichtingsbe-
stuur bestond uit (tijdelijk) voorzitter 
Joop Bleumink, Paul Gerritsen secre-
taris en Trijntje Klein Kranenbarg 

penningmeester. Trijntje bleef deze 
functie 19 jaar uitoefenen . De afde-
ling Vorden organiseert jaarlijks o.m. 
diverse uitstapjes. 

Het dagelijks bestuur bestaat thans 
uit: Hans Hulleman voorzitter, In-
eke de Hoogen secretaris en Hanny 
Wichers penningmeester. Verder telt 
de afdeling een activiteitencommis-
sie. Er zijn 463 donateurs/leden, 130 
‘gasten‘ en 31 vrijwilligers. Trijntje 
Klein Kranenbarg: ‘Vooral de contac-
ten met de verschillende gasten geeft 
voldoening. Gesprekken die ze liever 
niet met hun eigen kinderen voeren. 
Ze willen hun hart luchten’, zo zegt 
Trijntje. ‘Het is heel erg belangrijk 
een luisterend oor te hebben’, zo vult 
Ria Gerritsen aan. De ‘gasten‘ van de 
Zonnebloem zijn veelal ouderen die 
niet goed meer kunnen, maar ook 
ouderen waarvan de kinderen ver 
weg wonen. Middels een bijdrage van 
de ondersteunende leden en de op-
brengst van de verloting tijdens een 
ontspanningsmiddag en de ‘grote’ 
jaarlijkse verloting kan de afdeling 
Vorden van De Zonnebloem zich fi-
nancieel bedruipen.

De Zonnebloem is er voor alle ‘geloven’

Afdeling Vorden viert zilveren jubileum
Vorden - De afdeling Vorden van 
De Zonnebloem viert zaterdag 3 
november haar 25 jarig bestaan 
met een gezellige middag in het 
Dorpscentrum. Daaraan zullen 
ook een aantal artiesten mede-
werking verlenen. Welke ? Dat 
blijft volgens het bestuur een ver-
rassing.

Ria Gerritsen en Trijntje Klein Kranenbarg

Velen vonden het ontbrekende onder-
deel van hun Wedgwood- en Villeroy 
& Bochservies of een leuke puzzel of 
sfeermaker! Perfect voor de komende 

maanden om je huis weer gezellig te
maken of om een ander cadeau te
geven. Puzzels van Wasgij & Jan van
Haasteren tegen zeer scherpe prijzen.
Sfeermakers voor ieder budget! 

U kunt nog drie keer terecht zonder
afspraak op de zaterdagen tot en met
17 november 2012 van 11:00 - 16:00
uur aan de Whemerweg 20 in Almen.
Meer info www.servieskast.nl

Cadeau nodig?
Almen - Afgelopen zaterdag was 
weer een groot succes! Het weer 
was prachtig. Vele enthousiaste 
mensen kwamen langs bij de 
Schuurverkoop op Niveau aan de 
Whemerweg 20 in Almen.

Jaarlijks wordt op 10 november de 
landelijke ‘Dag van de Mantelzorg’ 
gehouden. Een dag waarop aandacht 
wordt gevraagd voor de zorg die door 
mantelzorgers gegeven wordt. Ieder-
een die zorgt voor een zieke, demen-
terende of iemand met een beperking 
in zijn omgeving is mantelzorger. De 
zorg kan variëren van éénmaal per 
week tot 24 uur per dag en kan soms 
heel zwaar zijn. Daarom worden op 

de ‘Dag van de Mantelzorg’ diverse
activiteiten georganiseerd om daar-
mee mantelzorgers in het zonnetje te
zetten en waardering te tonen voor
de zorg die ze geven. Voor de mantel-
zorgers uit de gemeente Bronckhorst
organiseert VIT-hulp bij mantelzorg
een lunch met een optreden van zan-
geres Josée van der Staak. De middag
begint om 12.00 uur en duurt tot
14.00 uur. 
Bent u mantelzorger dan bent u van
harte welkom. Voor deze activiteit
dient u zich aan te melden; er zijn 
geen kosten aan verbonden. Aanmel-
den kan telefonisch bij VIT-hulp bij
mantelzorg tel. 0544-820000 of via
email info@vithulpbijmantelzorg.nl

Voor mantelzorgers
Dag van de Mantelzorg: 
feestelijke lunch
Bronckhorst - Op donderdag 8 
november kunnen mantelzorgers 
uit de gemeente Bronckhorst 
genieten van een overheerlijke 
lunch in De Lindesche Molen aan 
de Lindeseweg 29 in Vorden.

Er hebben zich inmiddels al flink wat personen opgegeven. 
Echter, er is nog ruimte voor de laatste aanmeldingen. 
Men kan zich nog tot en met woensdag 31 oktober opgeven bij 
of de stichting Welzijn Vorden of bij het Dorpscentrum.

Nog plaats voor gratis lunch in Vorden
Vorden - Maandagmorgen 5 november organi-
seert de stichting Welzijn Vorden in samenwer-
king met het Dorpscentrum voor de bewoners 
uit Vorden, een gratis lunch voor 55 plussers.



De wedstrijd was in alle opzichten 
volledig in evenwicht. Beide teams 
hebben een uitstekende doelman en 
zowel Mars als Vertege heersen in 
de 16-meter, waardoor ook de ‘dode 
momenten’ niet tot echte kansen ge-
promoveerd konden worden. Beide 
teams hebben geen ‘echte spits’ tot 
hun beschikking en hebben een mid-
denvelder omgeturnd tot midden-
voor, waardoor bij beide ploegen het 
echte gevaar van de vleugelspitsen 
Wolfsheumer en Horstman moest 
komen. Tenslotte hebben beide 
teams een ijzersterk defensief duo, 
waarbij vooral de beide mandekkers 
Hulshof en Eggink een ruime vol-
doende haalden en zorgden dat ook 
op dat punt de wedstrijd volledig in 
evenwicht was. 
In de eerste helft werd dit evenwicht 
ook tot uitdrukking gebracht in het 
veldspel, want bij beide ploegen werd 
veelal de lange bal gehanteerd en de 
daaruit voortkomende duels zorgden 
voor veel strijd en inzet maar wei-
nig vernuft. Toch had Vorden twee 
momenten waarop het gevaarlijk 
werd en dicht bij een 0-1 voorsprong 
kwam. In de 20e minuut werd een 
vrije trap van Eric Oldenhave vanaf 
de linkerkant gevaarlijk voor het doel 
gebracht en kreeg Rick Schroer een 
vrije kopkans vanaf 7 meter. Hij raak-
te de bal echter niet vol genoeg en 
deze verdween net aan de verkeerde 

kant van de paal naast het doel. Vijf 
minuten later werd er wederom een 
vrije bal in de 16-meter gebracht en 
na half wegwerken van PAX probeer-
de Stefan Eggink met een prachtige 
omhaal doelman Mars te verschal-
ken, maar deze kon de poging van 
Eggink pareren tot corner. 
In de tweede helft bleek dat Vorden 
op twee punten de wedstrijd wel had 
gewonnen... Ten eerste waren de vele 
honderden supporters uit Vorden 
flink uitgedost in geel-zwart en had 
niet alleen het Sportpark in Hengelo, 
maar zelfs het centrum (geel zwarte 
motorrijder) van Hengelo een geel-
zwart tintje gekregen. Ten tweede 
had aanvoerder Wentink de tos ge-
wonnen en besloot toen heel slim dat 
Vorden de eerste helft ‘de kantine-
kant’ ging verdedigen. PAX kon hier-
door niet in de 2e helft haar geliefde 
kant op spelen en daardoor bleef het 
spektakel en tumult vanaf ‘de bult’ 
achterwege. Maar het was ook Vor-
den zelf dat PAX terug ging dringen 
in de tweede helft en een periode van 
zo’n 20 a 25 minuten leek het erop 
dat de ploeg van trainer Michel Feuk-
kink de beslissing ging forceren. Het 
geliefde spelletje kwam er bij vlagen 
uit en het combinatievoetbal via Ab-
bink, de Jong, Horstman, Oldenhave, 
Schroer en Stokman zorgde voor een 
verhoogd spelaandeel van de geel-
zwarte ploeg. 

In deze fase knokte Roy Bohmer kei-
hard om voorin in balbezit te komen 
en als aanspeelpunt te fungeren. 
Door het prima verdedigen van Jaap 
Hulshof lukte dit niet altijd, maar 
toch kon Bohmer genoeg afdwingen 
om Vorden gevaarlijker te laten wor-
den. Alles wat Vorden was veerde in 
de 30e minuut van de tweede helft 
op toen Roy Bohmer met een kop-
bal doelman Mars passeerde, maar 
de paal stond succes van Vorden in 
de weg. Uit het niets nam PAX het 
laatste kwartier de wedstrijd over en 
onder leiding van aanvoerder Kohler 
werd het middenveld in handen ge-
nomen en was het ineens PAX dat 
de lakens uitdeelde. Rechtsbuiten 
Wolfsheumer kreeg twee dotten van 
kansen, maar beide keren schoot hij 
in de korte hoek in het zijnet. Ook 
wat betreft het ‘houtwerk’ kwam de 
wedstrijd in evenwicht want in de 
laatste minuut spatte een keihard 
schot van Jesse Bulten op de kruising 
uiteen. 
Onder toeziend oog van burgemees-
ter Aalderink en wethouder Seesink 
floot de goed leidende arbiter voor 
het einde van de wedstrijd en was een 
ieder tevreden over het gelijke spel, 
ondanks dat er aan beide kanten wel 
een lichte teleurstelling was over het 
uitblijven van het echte voetbalspek-
takel. Uiteindelijk kon men allemaal 
terug kijken op een mooie happening 
met ongeveer 1.000 man publiek. v.v. 
Vorden wil dan ook alle supporters, 
leden en de speciaal hiervoor gevorm-

de sfeercommissie hartstikke bedan-
ken voor het geel-zwarte spektakel, 
want ondanks dat het een uitwed-
strijd betrof was het ‘geel-zwart’ ook 
langs de kant minstens in evenwicht.

‘Lagere senioren’ bij v.v. Vorden 
behalen wisselende resultaten

Het invullen van de vrije tijd op een 
willekeurige zondagmorgen in okto-
ber van de gemiddelde Achterhoeker 
varieert van het je in het zweet wer-
ken op de mountainbike tot het ma-
ken van een flinke boswandeling met 
het gezin tot hier en daar een bezoek 
afleggen aan de kerk. Toch wordt er 
in alle vroegte ook al tegen een bal 
aan getrapt en ondanks de concur-
rentie van het prachtige evenement 
‘de blubberrun in Linde’ waren er af-
gelopen zondag zelfs enkele tiental-
len bezoekers op ons sportpark om 
de verrichtingen van Vorden 5,6 en 7 
te aanschouwen. 
De lagere senioren, zoals deze groep 
voetballers worden genoemd en 
waarvan niemand de betekenis echt 
begrijpt, zijn bij v.v. Vorden onder 
verdeeld in Vorden 3, 4,5, 6 en 7. De-
ze vijf teams spelen in de reserve 5e, 
6e en 7e klasse. Na zeven wedstrijden 
kan men concluderen dat het 7e elf-
tal af en toe een iets te sterke tegen-
stander treft en dan met flinke cijfers 
onderuit gaat, maar dat men ook ze-
ker op zijn tijd een overwinning mee 
pikt en met het oudste spelende lid 
in haar gelederen (Bennie Wentink) 
keurig positiespel aflevert. 
Het 5e elftal zit met de gemiddelde 
leeftijd ook rond de 45 en wil graag 
voor de bovenste plaatsen mee doen, 
maar moest afgelopen zondag twee 
dure punten inleveren door een ge-
lijk spel tegen Keyenburgse Boys. Het 
3e elftal bestaat uit vele fitte dertigers 
met een enkele hele fitte veertiger! 
Zij spelen in de top van de reserve 
5e klas en moeten vaak tegen selec-
tieteams spelen. Zo ook afgelopen 
zondag toen Socii 2 de tegenstander 
was en ondanks de aanwezigheid van 
good-old keeper Gerrit Wenneker be-
haalde men een 2-2 gelijk spel en dat 
zijn dure punten in de strijd om de 
bovenste plaatsen. 
Vorden heeft ook nog twee ‘jonge’ 
elftallen want de gemiddelde leeftijd 
van zowel Vorden 4 als Vorden 6 is 
tussen de 20 en 25 jaar. Afgelopen 
zondag was Vorden 6 met 6-3 te sterk 
voor PAX 11 en dat zorgde voor uit-
bundige taferelen op het sportpark, 

maar Vorden 
4 verloor met 
maar liefst 0-11 
bij ABS in Bath-
men. De zeer wisselende resultaten
bij dit team hebben zeer zeker te ma-
ken met het aanvangstijdstip, maar 
wellicht dat deze jongens het ook wel
zeer moeilijk hebben met de afwe-
zigheid van hun ‘geestelijk moeder’
aangezien Anita Pierik zich verdien-
stelijk maakt in Oeganda.

Uitslagen v.v. Vorden 
zondag 28 oktober 2012:
 Pax 1-Vorden 1 0-0, Zelhem 2-Vorden
2 1-1, Socii 2-Vorden 3 2-2, ABS 3-Vor-
den 4 11-0, Vorden 5-Keijenburg. Boys
6 2-2, Vorden 6-Pax 11 6-3, Vorden 
7-Eerbeekse Boys 6 1-8zaterdag 27 
oktober 2012AVW ‘66 A1-Vorden A1
5-0, Vorden A2-FC Zutphen A2D 3-6,
Lochem SP B1-Vorden B1 6-0, Vorden
B2-SBC ‘05 B2 4-8, Zelos C1-Vorden
C1 1-2, Vorden C2-SBC ‘05 C1G 3-1,
Vorden D1G-SP Lochem D2G 3-0, Vor-
den D2G-Peeske ‘t D220-1, Vorden 
D3D-Brummen D2 0-3, Gorssel D2-
Vorden D4G8-0, MvR E1-Vorden E1
9-1, Zelhem E1-Vorden E20-3, Vorden
E3G-Rheden E3 1-12, Zelos E3-Vorden
E4G 2-8, Vorden E5G-AZC E5G 13-2,
Vorden E6-MvR E6 6-2, Zelos F1-Vor-
den F1 11-2, DZC ‘68 F6-Vorden F2
3-2, FC Zutphen F3-Vorden F3 11-3,
Vorden F4G-Ratti F1G 4-6, Harfsen
F2-Vorden F5 9-3dinsdag 23 oktober 
2012Vorden B1-DEC ‘10 B1 3-4

Programma v.v. Vorden zaterdag
3 november 2012:
Vorden A1-Schalkhaar A2, OBW A2-
Vorden A2, Vorden B1-HSC ‘21 B2, 
EDS B1-Vorden B2, Vorden C1-v.v. 
Dieren C2G, Zelos C3-Vorden C2,
Neede D1-Vorden D1G, HC’03 D2-
Vorden D2G, Vorden D4G-Doetin-
chem D2, Vorden E1-FC Zutphen E1,
Vorden E2-DZC ‘68 E3, De Hoven De
E3-Vorden E3G, Vorden E4G-VVL E1,
Epse E2-Vorden E5G, DVV E11-Vor-
den E6,Vorden F1-DCS F3, Vorden
F2-VIOD F3, Vorden F3-v.v. Dieren 
F4, Halle F2-Vorden F4G, Vorden F5-
Keijenburg. Boys F2G, Oeken / De Ho-
ven-Vorden MF1zondag 4 november 
2012Vorden 1-SML 1, Vorden 2-AZC 
2, Vorden 3-ABS 3, Vorden 4-AZC 3,
Hoven De 4-Vorden 5, ABS 6-Vorden
6, FC Zutphen 5-Vorden 7

Op Contact.nl staat een foto-
reportage van Johan Bolink

PAX en vv Vorden volledig in evenwicht

Hengelo - De derby PAX - Vorden eindigde met 0-0 zoals die begon en 
iedereen uit Hengelo en Vorden kon hier prima mee leven.

De premiére is op zaterdag 10 no-
vember. Op vrijdag 16 november en 
zaterdag 17 november wordt deze 
revue eveneens opgevoerd. Sebasti-
aan Hamer is er nauw bij betrokken. 
Hij maakt namelijk ook deel uit van 
de schrijverscommissie die verder 
bestaat uit Annemiek Riefel, Anouk 
Pardijs, Frank ten Damme en Nout 
Nijenhuis. 

Sebastaan die vorige jaar ook al deel 
van deze commissie uitmaakte (Jong 
Gelre voert elk jaar een revue op, 
red.) zegt daarover: ‘Wij zijn begin 
januari al bij elkaar gekomen. Een 
beetje brainstormen, ideeën uitwis-
selen, luisteren naar elkaar, maar 
ook kritisch naar elkaar toe. Uitein-
delijk kwam de revue op papier met 
als titel ‘De eeuwige jachtvelden ‘, zo 
zegt hij.

Op de vraag ‘waar gaat de revue over 
‘, slaakt Sebastiaan een diepe zucht. 
Ik wil er wel wat over vertellen, ech-
ter ik moet oppassen dat ik de clou 
niet verraad’. Na heel diep nadenken 

zegt Sebastiaan: ‘ Het gaat over een 
oudere man die komt te overlijden. 
Hij heeft twee dochters Ingrid en 
Adele. Die vernamen na de dood van 
hun vader dat er ook nog een zoon 
moest zijn, een halfbroer van beide 
zussen. Zij zijn naar hem op zoek ge-
gaan en liepen daarbij tegen allerlei 
toestanden aan. 

Meer zeg ik niet, de mensen moe-
ten straks zelf maar komen kijken 
hoe het afloopt’, zo zegt Sebastiaan 
lachend. De oogjes van de 21 jarige 
Sandra Klein Haneveld , die eveneens 
bij het gesprek aanwezig is, beginnen 
te glimmen. Zij weet immers hoe de 
revue in elkaar steekt, want Sandra 
speelt zelf ook mee. 

Zegt ze: ‘ Vorig jaar heb ik voor het 
eerst met de revue meegedaan, toen 
werd de ‘Koningin van het witte 
goud ‘ opgevoerd. Heel erg leuk om 
te doen, blij dat ik er nu weer bij 
ben. We hebben een leuke groep die 
elkaar geweldig stimuleert en indien 
nodig ook corrigeert’, zo zegt Sandra. 

Zowel Sebastiaan als Sandra hebben 
niets dan lof over de aanpak van re-
gisseur Gitta Hendrikse. Sebastiaan: 
‘ Gitta heeft veel goede tips en kan 
heel goed uitleggen hoe wij moeten 
acteren’. Sandra: ’ De eeuwige jacht-
velden ‘ is een revue met veel humor 
en waarin diverse leuke typetjes een 
rol spelen. Persoonlijk denk ik dat 
deze revue nog leuker is dan vorig 
jaar’, zo zegt ze.

Er werken in totaal zo’n 70 jongeren 
aan de revue mee. De muziekband 
staat onder leiding van Victor Macaré. 
Marieke Jansen heeft de leiding over 
de zanggroep. De dansgroep staat on-
der leiding van Ellen Peters. Dan is er 
nog een decorbouw- ploeg onder lei-
ding van Jarno Meulenbeek, terwijl 
Josine Nijenhuis de grime verzorgt. 

De algehele leiding van ‘De eeuwige 
jachtvelden‘ is in handen van Nout 
Nijenhuis. Overigens is Nout zeer 
tevreden over de voorbereidingen. 
Daarover zegt hij: ‘Ik heb de repeti-
ties een paar keer bijgewoond en heb 
ik geconstateerd dat wij op schema 
zitten. Dans, zang, toneel, het loopt 
allemaal goed en wat de beide zussen 
Ingrid en Adele betreft, wil ik nog 
wel verklappen dat hun zoektocht 
naar de halfbroer zich niet alleen be-
perkt tot Nederland. De dames gaan 
zelfs de landsgrenzen over’, zo zegt 
Nout geheimzinnig.

‘Maar wat gebeurt er op aarde’ ?

Jong Gelre Vorden brengt revue ‘De eeuwige jachtvelden’
Vorden - De 20 jarige Sebastiaan Hamer vertrekt elke week of op zon-
dagavond of op maandagmorgen naar Den Bosch waar hij studeert 
aan de HAS (Hogere Agrarische School). Normaliter keert hij op vrij-
dagavond weer terug naar zijn ouderlijk huis in het buurtschap Del-
den. Vanaf begin september ook op de woensdagavond en vanaf deze 
weeks zelfs ook op de maandagavond. Dan repeteert Jong Gelre Vor-
den/Warnsveld in het Dorpscentrum voor de revue ‘De eeuwige jacht-
velden‘. En dan mag ik niet ontbreken’, zo zegt Sebastiaan.

Sebastiaan Hamer en Sandra Klein Haneveld
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BGE71
Elektrische bladblazer
Perfect lichtgewicht voor particulier gebruik 
(3kg). Ook inzetbaar als zuighakselaar dankzij 
de optionele aanbouwset.

114,-

99,-

MS211
Nieuwste Trillingsarme  motorzaag
Vermogen 2.3 PK. Zaagbladlengte 35 cm

MS171
Lichte trillingsarme motorzaag
Vermogen 1.8 PK. Zaagbladlengte 30 cm

MSE 140 C-Q
Electrische motorzaag 
Zaagbladlengte 35 cm

BR200 
Ruggedragen bladblazer op benzine
Instapmodel met 2-MIX-motor en katalysator. Weinig
vibraties en makkelijk te starten. Voor professioneel
of privégebruik.

PELGROM, Sterk gesnoeide PRIJZEN

Broekstraat 1-A – 6999 DE Hummelo – Tel: 0314-38 18 42 –  
www.pelgrom.nl –  info@pelgrom.nl

MSA160
Accu kettingzaag
Zaagbladlengte 30 cm

399,-

 334,-

194,-

 169,-
274,-

 239,-

449,- 

399,-

BGA 85
Accu bladblazer
Krachtig lichtgewicht, ontworpen voor geluidsgevoelige omgevingen.
Zeer eenvoudig in gebruik.

vanaf

279,-

BG56
Bladblazer op benzine
Zeer goede vermogen-gewichtverhouding.
Voor het snel verwijderen van bladeren
en gemaaid gras. Met katalysator

309,- 

249,-

SH56
Zuighakselaar en bladblazer op benzine
Met katalysator en grote zuigcapaciteit.
Met blaaspijp en ronde blaas-/zuigmond.

SHE71
Elektrische zuighakselaar en bladblazer
Lichtgewicht instapmodel. Geluidsarm en
dus optimaal inzetbaar rondom het huis

349,- 

299,-
149,- 

129,-

vanaf

349,-

KIJKEN-KOPEN-RIJDEN VOORDEEL!

PEUGEOT 208 3-DRS 1.2 VTI ENVY
CLIMATE CONTROL • KLEUREN NAVIGATIE 
PARKEERHULP PAKKET • MISTLAMPEN VOOR 

Ook leverbaar als 5-drs. Genoemde adviesprijs is incl. bpm, btw, € 1.000 inruilpremie, € 650 extra voorraadkorting, excl. kosten rijklaarmaken, eventueel vernislak, verwijderingsbijdrage en leges. 
Vraag in de showroom naar de mogelijkheden en voorwaarden. Afgebeeld model kan afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Actie geldig t/m 30 november 2012.

VAN € 16.990 VOOR € 15.340

Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 5,6, km/l: 17,9; CO
2
: 102 gr/km.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  

Tel.: (0575) 46 19 47 www.ridderhof.peugeot.nl

RIDDERHOF
GEEN WEGENBELASTING

GEEN BPM  



Herwers durfde het aan om bij aanvang van 
de crisis juist te investeren in mensen in plaats 
van te snijden. De Hengelose ondernemer ver-
telt hoe hij ondanks de economische tegenwind 
hierdoor toch een hogere omzet realiseerde.
“Ik ben van huis uit een positievelling”, begint 
Herwers. “ Mijn vader zei altijd: je moet zorgen 
dat je aan de goede kant van de tafel zit.” Dat 
is mogelijk door vooruit te kijken. En: “Nooit in 
problemen, maar in uitdagingen denken.”
Dat was ook het devies toen eind 2008 de fi-
nanciële crisis als een onweerswolk opdoemde. 
“In de automotive-sector werd zwaar weer voor-
speld.” Je kunt dan flink gaan snijden in je uit-
gaven. De Hengelose autodealer koos er echter 
voor de Herwers Groep met vestigingen in on-
der meer Doetinchem, Hengelo en Apeldoorn 
op de juiste plekken te versterken. 

HOL’T IN DE HAND
Hol’t in de hand, kortweg HIDH, dat moest iede-
re medewerker begin 2009 in zijn hoofd pren-
ten. “In principe is auto’s verkopen een simpel 
spelletje”, legt Herwers uit. “Als een klant na de 
aanschaf tevreden is, laat hij de auto bij jou on-
derhouden en koopt hij ook de volgende wagen 
in jouw zaak.” Om die cirkel rond te krijgen heb 
je bekwame mensen nodig. “We zijn daarom 
blijven investeren in de ontwikkeling van onze 

medewerkers en hebben de afdeling marketing 
versterkt.”

VOOR DE TROEPEN UIT
De eigenaar van de Herwers Groep loopt sa-
men met zijn medewerkers op meerdere gebie-
den voor de troepen uit. Behalve aan de eigen 
Herwers Kwaliteits Standaard, voldoet het be-
drijf aan de hoogste eisen die de merken stellen. 
En niet zonder resultaat. Zo werd Herwers als 
een van de eerste Nissan-dealers uitverkoren om 
de elektrische Leaf te verkopen, mag het bedrijf 
zich High Performance Centre noemen en staat 
de exclusieve sportwagen Nissan GT-R behalve 
in Amsterdam ook in de Hengelose showroom. 
Tevens werd Herwers in 2011 verkozen tot bes-
te Renault-dealer van Nederland en is het bedrijf 
de enige Hyundai Excellent Dealer 2012 van 
Gelderland. Ook is Herwers een van de eerste 
dealergroepen die zelfstandig het certificaat ‘er-
kend duurzaam’ heeft behaald. 

HEPPIE
Deze successen zorgden voor een flinke stij-
ging van de omzet. En daar dromen veel on-
dernemers van, maar het vergt ook veel van de 
medewerkers. “De druk op mijn mensen werd 
enorm hoog.” Tijdens een brainstorm op de hei 
met het managementteam en later ook met de 

servicemanagers, luidde 
de conclusie: de druk is 
hoog, maar er zijn vol-
doende mensen om de 
klus te klaren. Het ant-
woord op de vraag 
hoe dat te doen, 
werd het speerpunt 
voor 2011 geboren: 
Happy. Maar dan 
op zijn Herwers 
geschreven: Heppie. He staat 
voor Herwers, de eerste P voor personen, de 
tweede P voor processen, de I voor innovatie 
en de E voor effectiviteit. “Mijn mensen moeten 
naar onze klanten uitstralen dat ze zich sterk en 
prettig voelen in hun werk. Daar heeft Heppie 
voor gezorgd.”

EN NOE VEURRUUT
Het speerpunt voor 2012 is ‘veur(r)uut’. Het 
succes van een bedrijf valt of staat echter niet 
alleen met interne factoren. De wereld is groter 
dan de showrooms en werkplaatsen van Her-
wers en staat bovendien ook niet stil. Neem het 
veranderende klantgedrag en de opkomst van 
social media. Het wereldwijde web maakt het 
voor consumenten allemaal veel transparanter. 
Binnen een paar klikken heb je een schat aan 
informatie over een bepaald product en dien-
sten. 
“Ik sprak niet zo lang geleden een onderne-
mer die me vertelde dat hij niet blij was met de 
komst van internet, omdat hij daardoor de prijs 
niet meer kon vragen die hij eigenlijk wilde”, 
vertelt Herwers. “Dan snap je het echt niet. Inter-
net biedt ons juist extra kansen. Jaren geleden  
vroeg  ik me al af hoe ik vanuit Hengelo ieder-

een kon laten weten 
dat wij de klant het 
meeste en het beste te 
bieden hebben. Dank-
zij internet hoef ik de 
potentiële klanten het 
niet allemaal zelf meer 
uit te leggen.”
De ondernemer uit de ge-
meente Bronckhorst is de 
laatste die zal zeggen dat 
de successen compleet op 
zijn conto te schrijven zijn.

Over alle nieuwe ontwikkelingen kan hij moei-
lijk zelf alle kennis vergaren. Herwers levert een 
actieve bijdrage aan samenwerking met onder-
wijsinstellingen. Dit om de instroom van nieuwe 
kennis binnen de autobranche te waarborgen 
en maakt Herwers ook gebruik van initiatieven 
zoals www.achterhoekwerkt.nl. 

“Het is voor ons ontzettend belangrijk dat we 
ook hoger opgeleiden in de Achterhoek hou-
den. Wij willen graag een kweekvijver zijn en 
daarom willen wij dat tenminste tien procent 
van onze medewerkers bij de Herwers Groep 
vertegenwoordigt wordt door leerlingen en sta-
giaires.”

Ook zij moeten inzien dat het de medewerkers 
en klanten zijn die voor Jos Herwers centraal 
staan. En daarom vond hij het ook zo mooi dat 
Carlos Ghosn, de hoogste man van Nissan we-
reldwijd, hem bij het uitreiken van de Nissan 
Global Award 27 september jl. in Parijs ver-
telde: “Ik reik hem aan jou uit, maar hij is voor 
je mensen die hebben hem ten slotte verdiend.”

Door elk jaar duidelijke speerpunten te formuleren die door 
iedereen binnen het bedrijf begrepen worden, legde Jos Her-
wers de basis voor de behaalde successen. De gepassioneerde 
ondernemer werd onlangs nog beloond met de Nissan Global 
Award omdat hij en zijn team het beste presteerde van alle 
Nissan-dealers in Nederland.

Investering in mensen 
brengt Herwers Groep 
succes

Joop Hendriksen en Frank Mengerink bij de vestiging in Doetinchem naast 
de Nissan LEAF.

Bavo Galema van het TV-programma ‘Gek op wielen’ op bezoek in 
Hengelo.

Showroom van Herwers Renault in Hengelo.



Begroting 2013

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 2013. In het Contact van 
13 november staat een verslag van de komende begrotings-
vergadering. Met deze publicaties hopen wij u een compleet 
overzicht van de begrotingsbehandeling van onze gemeente 
te geven. De begroting 2013 is in z’n geheel in te zien tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis bij de publieksbalie. 

Ook kunt u deze raadplegen op 
www.bronckhorst.nl  Bestuur en 
organisatie  Beleid en rapporten  
De financiën, of door de QR-code te 
scannen. Verder ligt de begroting ter 
inzage in de bibliotheken in Vorden, 
Hengelo en Zelhem. 

Begrotingsvergadering 
De gemeenteraad beslist in de raadsvergadering van 
8 november over de begroting 2013. 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 1 november 
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 
inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen’ in de 
commissievergadering.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een aantal spelregels, zoals 
min. 48 uur voor de vergadering aanmelden en 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 
8 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 2013.

Algemene beschouwingen begroting 2013
Raad geeft mening over begrotingsplannen b en w

Samen een toekomst met perspectief?
2012 is een jaar geweest van opnieuw allerlei ontwikkelingen. 
De demografische ontwikkelingen hebben een steeds nadruk-
kelijker invloed op landelijke en gemeentelijke beleidskeuzes. 
Het kabinet is gevallen en daardoor zijn er geen duidelijkheden 
over de rijksmaatregelen die op ons afkomen. Hierdoor zijn er 
verschillende risico’s. Deze risico’s wil het CDA net als het col-
lege met een proactieve houding benaderen. Daarnaast is de 
economische crisis een zorgenkind. Toch geeft deze begroting 
aanleiding tot een kleine vreugdekreet. B en w concluderen dat 
er ondanks enkele donkere wolken een zonnetje zichtbaar is. 
Het CDA deelt deze mening en ziet dit als het resultaat van een 
gedegen financieel beleid. Het CDA houdt vast aan dit duur-
zaam financieel beleid. Wij willen geen rekeningen naar onze 
kinderen doorschuiven.

Samen, met oog voor vernieuwing
Het ingezette traject Toekomstbestendig Bronckhorst nadert 
zijn afronding. Inwoners hebben direct invloed gehad op de 
nieuwe visie over Bronckhorst. Het CDA, die hier een groot 
voorstander van is, wil hier met inwoners een verdere invul-
ling aan geven. We hebben de directe betrokkenheid van
inwoners, de initiatieven die ondernomen zijn en de oplos-
singen waaraan gewerkt is als een positieve participatie van 
inwoners ervaren. We roepen inwoners op het hierbij niet te 
laten. Bronckhorst is nog niet af en kan alle ideeën gebruiken. 
Niet alle ideeën zullen gerealiseerd kunnen worden, maar 
deze ideeën geven een input voor allerlei oplossingen die 
ontwikkeld moeten worden.

Samen, met een duurzaam financieel beleid
Om voor de toekomst een goed financieel meerjarenbeleid te 
realiseren, is een verhoging van de OZB voor bedrijven naar 
60% van het Gelders gemiddelde noodzakelijk. Het CDA steunt 
deze maatregel. Het CDA vraagt dit offer van de bedrijven die 
in onze gemeente gevestigd zijn. Het is voor ons acceptabel 
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omdat het op 60% van het Gelders gemiddelde komt. Daar-
naast moeten we nog wel besluiten nemen over de toekomst 
van de zwembaden. Besluiten hierover komen binnenkort in 
een raadsvergadering aan de orde.

Samen, met en voor elkaar 
Ieder mens heeft het recht om mee te doen en de plicht om 
bij te dragen. Mensen kunnen meer dan zij zelf soms beseffen. 
De uitdaging is om onvermoede kwaliteiten te vinden en aan 
te boren. Het CDA blijft daarbij pal staan voor de kwetsbaren in 
de samenleving. ‘Zij die niet de veerkracht bezitten en niet zijn 
toegerust om hun plek op de arbeidsmarkt te vinden, moeten 
op de solidariteit van de samenleving kunnen blijven rekenen.’ 
Dit is een citaat uit het verkiezingsprogramma van het CDA bij 
de landelijke verkiezingen in september. De economische ont-
wikkelingen in de toekomst kunnen een bedreiging voor onze 
gemeentefinanciën worden. Dit citaat zal echter een toetssteen 
zijn bij het beoordelen van voorstellen die ons in dit kader 
bereiken. 

Samen vraagt wat van ons
Samen kunnen we meer. Dit is niet zomaar een kreet die we 
als individuen te pas en te onpas kunnen gebruiken en vervol-
gens naast ons neer kunnen leggen. Deze oproep doet een 
beroep op ons als inwoners. 
De CDA-fractie wil hier graag 
invulling aan geven samen 
met u. Aarzel niet om contact op 
te nemen als u een vraag hebt. 
Informeer ons over uw zorgen 
en spreek ons aan op een 
probleem dat u signaleert. 
Want wij geloven echt dat 
we deze oproep samen met u 
inhoud kunnen geven. 

De CDA-fractie

Doorpakken en kansen benutten 
In juni van dit jaar zijn de belangrijkste eer-
ste stappen gezet voor het financieel ge-
zond houden van onze gemeente. Wat de 
VVD-fractie betreft, zijn we hier nog niet 
mee klaar. Nederland en ook Bronckhorst 
hebben de afgelopen jaren door de steeds 
maar stijgende welvaart op grote voet 
kunnen leven. We zullen nu eerst stappen 
terug moeten doen, om weer in balans te komen. Ook moeten 
we hierbij rekening houden met de verslechtering van de 
inkomensposities van veel inwoners in onze gemeente en 
niet klakkeloos belastingen gaan verhogen. 

Economie
Voor een financieel gezond Bronckhorst zijn ondernemers 
onmisbaar. Zij zijn het die door investeren in nieuwe ideeën 
en innovatie, een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in 
onze gemeente. Minder regelgeving kan, waar mogelijk, belem-
meringen in de vorm van onnodige vergunningen wegnemen.

De toenemende werkloosheid in de bouwsector zal mede als 
gevolg van de besluiten die voortvloeien uit de regionale woon-
visie verder onder druk komen. Toch liggen hier ook kansen. 
De op wereldschaal toenemende vraag naar energie zal de 
prijs van energie verder laten stijgen. Deze stijging tast het 
besteedbaar inkomen verder aan. Om hieraan een halt toe te 
roepen zullen op grote schaal woningen energieneutraal 
gemaakt moeten worden. Dat geldt niet alleen voor nieuwbouw, 
maar ook voor bestaande woningen. Dit kan een enorme 
impuls betekenen voor bouwactiviteiten in onze gemeente en 
daarmee voor de werkgelegenheid. De VVD-fractie vindt dat 
de gemeente en ook de regio hier een grote aanjagende rol in 
moeten spelen. 

Voorzieningen
De VVD-fractie heeft waardering voor de wijze waarop b en w 
inspelen op toekomstige demografische ontwikkelingen, 
zoals de daling van het aantal jongeren in Bronckhorst. 
Prognoses geven aan dat het aantal scholen in de Achter-
hoek met meer dan 25% gaat dalen. In een gemeente als 
Bronckhorst met een bovengemiddelde vergrijzing kan het 
aantal nog wel groter zijn. Schoolbesturen zijn zich hiervan 
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bewust. Samen met de gemeente, die verantwoordelijk is 
voor de huisvesting van scholen, wordt gezocht naar pas-
sende oplossingen. De VVD-fractie vindt dat daarbij gekeken 
moet worden hoe schoolgebouwen zoveel mogelijk een 
multifunctioneel karakter kunnen hebben, zodat er ook na 
schooltijd gebruik van kan worden gemaakt. Waardering 
heeft de VVD-fractie ook voor het feit dat het college hierbij 
tracht zaken zoveel mogelijk gebiedsgericht aan te pakken. 
B en w onderkennen daarbij dat de kernen in Bronckhorst 
geen eenheidsworst zijn. Wel is van belang zaken per gebied 
integraal aan te pakken voor een optimaal gebruik van de 
aanwezige voorzieningen. Voor het verkrijgen van draagvlak 
is het noodzakelijk dat inwoners en dorpsbelangenorganisa-
ties, rekening houdend met de financiële middelen, voldoende 
gelegenheid krijgen om met eigen plannen te komen. In dit 
verband vraagt de VVD-fractie eerder gesloten convenanten 
tegen het licht te houden en deze samen met de organisaties 
op houdbaarheid te toetsen.

De gemeentelijke organisatie
Met de in het voorjaar aangenomen Perspectiefnota (de voor-
loper van de begroting) is ook een eerste stap gezet tot een 
aanpassing van de gemeentelijke organisatie. Het zal leiden 
tot een personeelsreductie van ruim 20 medewerkers, omdat 
er taken vervallen. De VVD-fractie vindt dat we er daar niet 
mee zijn. Uit de financiële stukken blijkt dat bouwaanvragen 
en bestemmingsplanwijzigingen aanzienlijk zijn gedaald. 
Dit betekent minder werk en moet opnieuw tot een aanpassing 
van de gemeentelijke organisatie leiden. 

Op naar 2013
Onze gemeente zit op het goede spoor, maar we zijn er nog 
lang niet. De VVD-fractie waakt ervoor dat we zuinig omgaan 
met overheidsgeld. Want de VVD-fractie is zich ervan bewust 
dat iedere euro die de gemeente uitgeeft belastinggeld is.

De VVD-fractie

Begroting 2013 - vervolg

Begroting; weer tekort en 
perspectiefloos
De begroting is, zou, een hoogtepunt 
in het jaar van de gemeenteraad 
moeten zijn: het college geeft de 
financiële stand van zaken weer maar wat nog veel belangrijker 
is, waar gaan wij onze euro’s het komende jaar aan uitgeven 
en wat zijn daar de maatschappelijke gevolgen van; kortom 
wat is onze kijk op de Bronckhorster samenleving.

Wederom zijn wij teleurgesteld, het financiële deel is wel 
duidelijk, een begroting die niet sluitend is met een tekort van 
ruim een half miljoen en maar weer aanvullen vanuit onze 
algemene reserve. Maar veel erger is dat er totaal geen beeld 
is van de gevolgen van dit financieel rigide beleid voor onze 
inwoners, verenigingen en instellingen. Je mag van een college 
verwachten dat zij duidelijkheid verschaft, maar dat is zeker 
niet het geval.

Bezuinigingen op accommodaties wel verwerkt, maar niet 
gerealiseerd
Wij krijgen een begroting voorgeschoteld waarin de bezuini-
gingen op de accommodaties, waaronder zwembaden, volledig 
zijn verwerkt. De gesprekken lopen nog en het is onfatsoenlijk 
om dit nu al zo op te nemen. Om over centrum De Brink in Zelhem 
maar niet te spreken, want de gemaakte puinhoop is daar zo 
groot dat een gang naar de rechter is ingezet.

Zorg en welzijn onder druk: euro’s voor stenen, niet voor 
mensen
B en w hebben alleen maar oog voor euro’s en vooral materi-
ele zaken en niet voor de mensen waar het om gaat. Op de 
uitgaven voor huishoudelijke hulp en de Regiotaxi wordt 
snoeihard bezuinigd, maar de centrumplannen in Hengelo 
en Vorden gaan onverkort door zonder dat b en w er kritisch 
naar willen kijken. Met een meer sobere uitvoering zijn 
miljoenen te besparen. 

Algemene beschouwingen van de 
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Op het gebied van zorg en welzijn is er al veel veranderd en 
gaat de komende jaren nog veel veranderen. Alle mensen 
moeten meedoen, is het uitgangspunt. We vinden het goed dat 
mensen naar elkaar moeten omkijken, maar de overheid moet 
altijd een verantwoordelijkheid houden! De belastbaarheid van 
vrijwilligers en mantelzorgers kent ook grenzen. Bij de uitvoering 
van een onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning, 
de ‘eenvoudige’ huishoudelijke hulp, promoten b en w de inzet 
van alfa-hulpen met slechte arbeidsvoorwaarden. We vinden 
dit een slechte zaak en de keuze is weer geldgedreven. 

Effecten van maatregelen zijn niet duidelijk
Door de rigoureuze maatregelen rond sportvelden, sporthallen, 
buurthuizen etc. maken wij ons grote zorgen over de effecten 
die dat heeft op lange termijn: activiteiten die voor iedereen 
gemakkelijk toegankelijk zijn, worden steeds duurder en de 
verantwoordelijkheid wordt afgeschoven naar vrijwilligers. 
Deze vrijwilligers, de smeerolie van onze samenleving, hebben 
hun handen nu al vol aan het runnen van de verenigingen. 
Ze krijgen daar nu een zware verantwoordelijkheid en last bij 
waar ze veelal niet om hebben gevraagd en waar ze vaak ook 
niet op berekend zijn. In onze ogen kan dit niet op deze wijze.

Wel een nieuwe werf en brandweerkazerne?
Wij gunnen iedereen een goede werkplek en de gemeentewerf 
en brandweerkazerne in Hengelo zijn niet meer optimaal, 
maar om nu plannen te maken die zoveel kosten, getuigt van 
weinig realiteitszin, weet dit college wat er in Bronckhorst 
leeft? Zoveel geld uitgeven aan nog meer materiële zaken 
terwijl subsidies op de tocht staan, bezuinigd wordt op het 
beheer van sporthallen, bibliotheekwerk en muziekeducatie in 
zwaar weer zitten en de zorg voor mensen uitgeknepen wordt? 
Wij vinden dat niet verantwoord.

En eindelijk een kleine stap
Ook nog een (klein) compliment, de belasting voor niet-woningen 
gaat omhoog naar 60% van het Gelders gemiddelde, een kleine 
stap om de lasten voor deze groep wat op te trekken maar waar-
om niet gewoon naar 100%; met de belasting voor huiseigenaren 
wordt ook niet zo krampachtig omgegaan.

Onze reserve is bij dit college niet in goede handen, opeenvol-
gende jaren is uit de reserve geput om de begroting kloppend 
te maken. We noemen dit gewoon potverteren, daar is dit 
college goed in.

De PvdA-fractie

Over beperken, over-
laten en aanjagen
Woorden zeggen meer dan 
cijfers, ook in de begroting. 
Beperken, versoberen, overlaten, overdragen en versterken. 
Welke onderwerpen zou u bij welke woorden zetten? 
B en w van Bronckhorst doen het zo:

De aandacht voor Zorg en welzijn wordt beperkt. Ditzelfde 
geldt voor Toezicht en handhaving. De zorg voor Accommo-
daties wordt overgelaten aan marktpartijen of overgedragen 
aan verenigingen. De Groenvoorzieningen worden versoberd. 
Alleen de Economie wordt versterkt. Het toverwoord hierbij is 
‘de terugtredende overheid’. De overheid moet meer overlaten 
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aan het menselijke kapitaal dat in de maatschappij aanwezig is. 
De eigen kracht van mensen moet benut worden. Het college 
bedoelt dat u meer vrijwilligerswerk moet gaan doen. Meer 
zorgen voor de mensen in uw omgeving, het beheer van 
accommodaties overnemen, het openbare groen in uw buurt 
onderhouden. Alleen de dorpskern, bijvoorbeeld in Hengelo en 
Vorden, wordt door diezelfde overheid voor miljoenen aange-
harkt. Dat versterkt de economie.

Vrijwilligerswerk 
Bij onze buren in Duitsland wordt vrijwilligerswerk een 
‘Ehrenamt’ genoemd. Ook daar zetten ze zich in voor de 
maatschappij. Niet omdat de overheid dat zegt, maar uit eigen 
keuze. Dit bleek bijvoorbeeld tien jaar geleden toen de Duitse 
overheid zorgtaken door vrijwilligers wilde laten doen: de 
belangstelling was gering. Het zal in Bronckhorst niet anders 
gaan. Je wordt geen vrijwilliger omdat de gemeente dat wil, 
maar omdat je er zelf voor kiest om iets voor de gemeenschap 
te doen. B en w zien dit ook wel, zij zeggen dat er verschillen 
tussen dorpen zullen ontstaan. Zijn er namelijk onvoldoende 
vrijwilligers om een sporthal te beheren, dan sluit die hal. 
Hetzelfde geldt voor de andere onderwerpen.

Alleen de ondernemers worden in de watten gelegd. Bedrijven-
terreinen worden op kosten van de gemeenschap opgeknapt. 
De Achterhoekse gemeenten betalen de promotie voor recreatie 
en toerisme. Dorpskernen worden opgeknapt t.b.v. de midden-
stand. Op het platteland mogen zich steeds meer bedrijven ves-
tigen. Klein minpuntje: de OZB voor bedrijven gaat iets omhoog.

De keuzes die het college maakt zijn typische VVD-keuzes. 
De invloed van het CDA op deze plannen is nauwelijks terug te 
vinden. Het zal duidelijk zijn dat GroenLinks niet meeverant-
woordelijk wil zijn voor dit beleid. We gunnen de ondernemers 
in Bronckhorst het allerbeste, maar dan wel op eigen kracht. 
Wij zetten ons liever in voor al datgene dat om welke reden 
ook de kracht niet heeft om zichzelf te redden. Het gaat hierbij 
om mensen, maar ook om onderwerpen als cultuur, natuur en 
landschap. Daar is toch geen geld voor, zult u zeggen. Dit geld 
is er wel, maar dan moeten er andere keuzes gemaakt worden.

De GroenLinks-fractie

Haastige spoed is zelden goed
Tijdens de behandeling van de perspectiefnota in juni is een 
aantal keuzes gemaakt om te komen tot een sluitende begro-
ting voor 2013 en daaropvolgende jaren. D66 was het met een 
aantal keuzes eens, met andere niet. De raad heeft meerdere 
zaken vooruitgeschoven omdat er onvoldoende onderzoek 
was gedaan naar mogelijkheden voor een andere aanpak. 
Een andere aanpak vraagt om een andere manier van denken. 
Zo’n cultuuromslag kost tijd. D66 wil die tijd graag nemen.

Algemene beschouwingen van de 
D66-fractie

Stef Ringroot
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D66 is benieuwd naar het voorstel van b en w voor een nieuwe 
subsidieregeling voor verenigingen. Deze wordt voor 1 april 2013 
aan de raad voorgelegd. Verenigingen die tijd nodig hebben om 
hun financieel beleid voor de toekomst rond te krijgen, zouden 
die gelegenheid moeten krijgen.

Slimmer beheren 
De gemeente wil het aantal binnensportaccommodaties 
aanpassen aan het toekomstig lagere aantal inwoners in de 
gemeente. Op de exploitatiekosten zal bezuinigd worden. 
Gesprekken met gebruikers van binnensportaccommodaties 
lopen tot voorjaar 2013. Gedacht wordt aan slimme combinaties 
(o.a. met de zwembaden). Haalbaarheidsonderzoeken van par-
ticulieren of bedrijven die hebben aangegeven een zwembad te 
willen overnemen, moesten half oktober gereed zijn. De raad 
heeft deze onderzoeken nog niet besproken. D66 verbaast zich 
over het voorstel van b en w om de besparing op zwembaden 
nu al in te boeken. D66 denkt dat het te vroeg is om in novem-
ber 2012 al een besluit te nemen over de beëindiging van 
exploitatiebijdragen en eventuele sluiting van zwembaden. 
Wij willen dit proces voldoende tijd gunnen. 

Eerder heeft D66 gesteld dat indien accommodaties met een 
beperkte bijdrage van de gemeente open gehouden kunnen 
worden, wij daar vóór zullen zijn. Zeker als deze accommo-
daties onderdeel zijn van een integraal beheersplan zoals 
door Bronckhorst-west is gepresenteerd. Schrappen van één 
onderdeel betekent dat het totaal aan sportfaciliteiten op 
losse schroeven komt te staan. 

Ontmoetingsplaatsen behouden
Goede sportfaciliteiten, inclusief zwembaden zijn van groot 
belang om jonge gezinnen te behouden of zelfs aan te trek-
ken. Goede en bereikbare onderwijs- en kindvoorzieningen 
horen daar ook bij. De gemeente kan samenwerking tussen 
scholen stimuleren om kwaliteit en speciale expertise te 
behouden. Elke school in Bronckhorst zou op de fiets bereik-
baar moeten zijn. Want dat willen we toch met de recent vast-
gestelde Duurzaamheidskalender van de gemeente bereiken: 
naar je werk of school fietsen in plaats van de auto te gebrui-
ken. D66 wil hier actief aan meewerken. 

Het uitstellen van besparingen kost naar verwachting geld. 
Eventuele nadelige effecten hiervan zouden tijdelijk overbrugd 
kunnen worden met de besparing die het opschuiven van 
decentralisatie en omvorming van zorg en welzijn oplevert.

Aangenaam wonen
Omdat de nieuwbouw van woningen door de bevolkingskrimp 
beperkt is, verdient renovatie van de bestaande woningvoorraad 
extra aandacht (levensloopbestendig maken). Dit kan hand in 
hand gaan met het verduurzamen van woningen. Initiatieven 
van inwoners moeten kunnen rekenen op zo veel mogelijk 
medewerking van de gemeente. Onze toekomst ligt in een 
duurzame samenleving.  

In onze regio bestaan van oudsher gelukkig veel particuliere 
initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Kunst en cultuur 
zijn het cement van de samenleving. Waar mogelijk wil D66 
uitvoering van deze initiatieven steunen.

Bereidheid tot veranderen
B en w willen € 200.000,- reserveren voor mogelijke nieuwe 
initiatieven uit de samenleving die inwoners en hun leef-
omgeving ten goede komen. D66 juicht dit toe en hoopt dat er 
creatieve en innovatieve voorstellen uit de samenleving komen. 
Inwoners kunnen zaken vaak beter en goedkoper regelen. 
Vertrouwen op de eigen kracht van mensen is een van de 
uitgangspunten van D66. 
Als de gemeente zijn rol van 
regisseur durft omzetten 
in een rol van deelnemer 
aan maatschappelijke 
ontwikkelingen zien wij, 
ondanks de financiële 
beperkingen, de toekomst 
positief tegemoet. 

De D66-fractie

Begroting of blanco cheque
Ook dit jaar wordt ons gevraagd de 
voorliggende begroting 2013 en 
aansluitend de meerjarenbegroting 
2013-2016 vast te stellen. 

Risico’s
Een begroting met risico’s, zo zegt het college zelf in de nota 
van aanbieding, zelfs op korte termijn. Als voorbeeld wordt 
onder meer de brandweerkazerne met gemeentelijke werf 
aangehaald. Een terechte opmerking. Een goed ondernemer 
neemt alleen beheersbare risico’s. Naar ons oordeel is deze 
beslissing, die in de decemberraad van ons wordt gevraagd, 
op dit moment geen beheersbaar risico. Een besluit over een 
zo’n grote investering moeten we met alle nog te nemen 
besluiten kunnen nemen en niet vooruitlopend. Mensen gaan 
voor stenen en niet andersom. Merkwaardig is dan ook dat 
de raad nog niet heeft beslist over dit onderwerp, maar de 
gevolgen zijn al wel in de begroting opgenomen.

Algemene beschouwingen van de 
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Overal in de begroting zien wij bezuinigingen terugkomen. 
Dat is ook nodig gelet op het tekort. De enige paragraaf die 
niet bezuinigt is ‘besturen’, die blijft de komende jaren gelijk. 
Merkwaardig terwijl we minder gaan doen voor dat geld, 
want we stoten immers veel taken af naar maatschappelijke 
partijen.

Tekort
De begroting toont een tekort van € 194.000,-. Geen probleem 
want dat kan worden gedekt uit de algemene reserves en 
gelukkig heeft Bronckhorst nog wat in kas. Maar het houdt 
een keer op en hoe lang moeten we nog interen met alles wat 
ons nog te wachten staat?

Toekomstbestendig Bronckhorst
In de begroting is nu de paragraaf Toekomstbestendig Bronck-
horst opgenomen. En hier vragen b en w om hen een blanco 
cheque te geven. Met andere woorden ga gerust slapen het 
komt allemaal goed. Want hoe kun je een begroting opstellen, 
terwijl je je pas in januari/februari volgend jaar gaat buigen over 
de te nemen maatregelen voor zwembaden en accommodaties?

Een begroting goedkeuren wil zeggen dat je als raad weet 
welke keuzes zijn gemaakt en wat de gevolgen zijn voor de 
samenleving. Juist deze paragraaf toont dat financiële keuzes 
zijn gemaakt, maar de feitelijke beleidskeuzes, die daaraan ten 
grondslag liggen worden de raad ontnomen. Als het gaat over 
de zwembaden en de accommodaties wordt er gesteld, dat is 
overlegd met de verenigingen en het maatschappelijk midden-
veld. Maar is er nou overlegd of geïnformeerd? En wat zijn nu 
daadwerkelijk de uitkomsten daarvan. Dat moet nog allemaal 
volgen nadat de begroting is vastgesteld. Dat noemen wij een 
dictaat. Het buitenspel zetten van de raad. Als raadslid worden 
wij in de samenleving aangesproken op de gemaakte keuzes. 
En terecht.

Als die met een democratische meerderheid zijn genomen, kan 
ik dat de mensen uitleggen. Of hij of ik blij zijn met de uitkomst 
is wat anders. Maar niets kunnen uitleggen en ons daarover 
verantwoorden aan onze kiezers gaat niet. Deze blanco cheque 
zal niet door GBB worden afgegeven aan het college. Eerst de 
beleidskeuzes en daaraan gekoppeld de financiële consequen-
ties en niet andersom. Juist nu het aspect leefbaarheid van 
groot belang is voor de toekomst. GBB met als doelstelling: 
‘belangenbehartiger van de leefgemeenschappen in Bronckhorst’ 
blijft een kritische vinger aan de pols houden en behartigt 
waar nodig uw belangen om de leefbaarheid van Bronckhorst 
te behouden. 

De GBB-fractie

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Maandaanbieding NOVEMBER

GRATIS 
DONZEN DEKBED
bij aankoop van een 

slaapsysteem*

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

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

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

www.spannevogel.nl
* Vraag naar de voorwaarden

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

CESAR KOZIJNEN BV | VLIJTSTRAAT 11, 7005 BN DOETINCHEM  |  T. 0314-622308  |  INFO@CESARKOZIJNEN.NL  

WWW.CESARKOZIJN.NL  OOK OP ZATERDAG GEOPEND VAN 9.00 TOT 13.00 UUR

MOOI, DUURZAAM, ONDERHOUDSVRIJVOOR ELK WONINGTYPE

WIE SLIM IS KOMT NAAR CESAR: 
WIJ PRODUCEREN ZELF!
EN DAT MAAKT DE KEUZE TOCH DIRECT EENVOUDIGER? 
KUNSTSTOF KOZIJNEN, DEUREN EN LUIKEN DIRECT VANAF 
ONZE EIGEN PRODUCTIEAFDELING OP MAAT GELEVERD EN 
GEMONTEERD MET ABSOLUTE KWALITEITSGARANTIE!

INBRAAK- EN GELUIDWEREND, ENERGIEBESPAREND

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
IN GEGARANDEERD DE BESTE
PRIJS-KWALITEITVERHOUDING



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Gemak dient de mens en wij zetten 
ons graag in om onze dienstverlening 
aan u te verbeteren. Nieuw is dat u 
sinds kort digitaal een afspraak met 
ons kunt maken voor een aantal veel 
voorkomende producten. Bijvoor-
beeld voor een paspoort, ID-kaart, 
rijbewijs en geboorteaangifte. Dat is 
handig want u wordt direct geholpen. 
De mogelijkheid van vrije inloop 
tijdens onze openingstijden blijft 
daarnaast bestaan. Ook blijft de 
mogelijkheid om telefonisch een 
afspraak met ons maken voor deze 
of andere producten bestaan. Een te-
lefonische afspraak maakt u via ons 
algemene nummer (0575) 75 02 50. 

Niet voor alle producten kunt u al een 

ten waarvoor u een digitale 

uitbreiden.  Zie hiervoor de informatie 

Heel gemakkelijk een digitale 
afspraak maken 
Een digitale afspraak maakt u heel 

naar…’ een link naar afspraak maken. 

die in uw agenda past. Handig! 

was de eerste inwoner die een 
digitale afspraak met ons maakte 

goed.

Maak het u gemakkelijk  

Voorkom wachttijden en kom op afspraak bij ons langs

die de natuur en het landschap een 
warm hart toedraagt, helpt een dag-

knotten, fruitbomen snoeien en 

-

gemeente is een Natuurwerkdag-

Boelekeerlspad
Het Boelekeerlspad in het buitenge-
bied tussen Zelhem en Halle is een 
initiatief van buurtbewoners. Het 
pad is circa 6 km lang en voert langs 
watergangen, waaronder de Hal-

en nieuw aangelegde natuur. Het 
pad is genoemd naar de ‘boele-
keerl’, een boeman waarmee in 

putten, sloten en poelen vandaan te 
houden. 

Werkzaamheden

in dit natuurgebied moet er ge-
snoeid en gedund worden en vervol-

-
hout. Kinderen mogen ook mee-

stevige schoenen, werkkleding en 

werkhandschoenen aan te trekken 

Landschapsbeheer Nederland orga-
niseert de Natuurwerkdag in samen-
werking met Natuurmonumenten, 

-
pen en Scouting Nederland en wordt 

voor natuur- en milieueducatie, 
Nederlandse Jeugdbond voor Natuur-

steunt de Natuurwerkdag. 

www.natuurwerkdag.nl.

Doet u ook mee aan de landelijke 
Natuurwerkdag op 3 november?

-
-

gersgroepen doet mee aan een lande-

-
-

het kan tot 1 november! 

Alvast dank

Herinrichting park De Bleijke dingt mee naar 
vrijwilligersprijs 
Breng uw stem nu uit

gemeente een speciale informatie-
avond voor nieuwe inwoners. Nieuwe 

1 oktober 2011 en 1 oktober 2012 

-
ners die na 1 oktober in Bronckhorst 

vindt plaats in het gemeentehuis.

-
meester en wethouders en de 

inwoners en komt aan bod hoe de 

medewerkers van de gemeente over 

het verenigingsleven in de gemeente 

duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Bent u één van ons nieuwe inwoners? 

12 november in het gemeentehuis! 

Bent u nieuwe inwoner?
Wij stellen ons graag aan u voor!

Iedere eerste maandag van de 

dan één luid alarm dat 1 minuut en 

om een test gaat, hoeft u geen actie 

waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in 
geval van een ramp: ‘Ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren en 

-

de hoogte gehouden van de ramp 

Op maandag 6 november a.s. is de 
eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest



Inwoners, die begin september een 
uitnodiging van de Rijksuniversiteit 
Groningen ontvingen om mee te doen 
aan het regionaal woonwensen- en 
leefbaarheidsonderzoek in de Ach-
terhoek, kunnen nog mee doen als ze 
nog niet hebben gereageerd. Reageren 
kan tot 15 november 2012. Inmiddels 
hebben zij hierover van de universi-
teit een herinneringsbrief ontvangen. 
Vorige maand startte dit grote onder-
zoek naar de woonwensen voor de 
toekomst en de huidige leefbaarheid. 
Het onderzoek vindt plaats in alle ge-
meenten in de Achterhoek en wordt 
samen met de woningcorporaties 
uitgevoerd. De resultaten van het 
onderzoek worden begin 2013 aan 
de gemeenteraden aangeboden.

Uw mening telt!
Heeft u een (herinnerings)brief ont-
vangen, dan kunt u de komende weken 
nog meedoen. Dat kan eenvoudig via 
internet. Uw deelname is van groot 
belang. De gemeenten en woningcor-
poraties willen per kern of wijk weten 

wat de voorkeuren van de bewoners 
zijn, zodat zij de beste beleidskeuzes 
kunnen maken. Aan de hand van uw 
mening krijgen zij inzicht in uw tevre-
denheid en uw woonwensen en kunnen 
daarop hun woonbeleid afstemmen. 
Laat deze kans om beleid mee te 
bepalen niet voorbij gaan! Deelnemers, 
die voor 15 november 2012 de vra-
genlijst invullen, maken kans op een 
VVV-bon van € 50,-.

Adresgegevens
Bij de verzending van de herinnerings-
brief zijn adresgegevens van enkele 
maanden geleden gebruikt. Er kunnen 
zich in de tussentijd veranderingen 
hebben voorgedaan in uw persoonlijke 
situatie. Wanneer u onlangs bent ver-
huisd, kan het zijn dat de vragenlijst 
nog op uw oude adres is bezorgd. Onze 
excuses voor het eventuele ongemak. 

Meer informatie
Heeft u vragen over het onderzoek? 
Neemt u dan contact op met ons alge-
meen telefoonnummer (0575) 75 02 50. 

Meedoen met regionaal woonwensen- en 
leefbaarheidsonderzoek kan nog

Samen met maatschappelijke organisaties is de ge-
meente gestart met de voorbereidingen om de verande-
ringen in de Wet werken naar vermogen, AWBZ/Wmo en 
Jeugdzorg het beste vorm te geven. In proeftuinen gaan 
we op kleine schaal een thema oppakken en samen met 
maatschappelijke organisaties en inwoners vormgeven 
aan de visie. Onlangs is in Vorden de eerste proeftuin 
gestart. Voor de tweede proeftuin, die plaatsvindt in 
Zelhem, organiseren we op 5 november a.s. een bijeen-
komst. Op 8 november a.s. volgt een bijeenkomst over 
een algemene proeftuin gericht op uiteenlopende thema’s. 

5 november: bijeenkomst proeftuin Zelhem
Op 5 november a.s. is er van 10.00 tot 13.00 uur bij Ellen’s 
Restaurant in Zelhem een bijeenkomst voor maat-
schappelijke organisaties over een proeftuin in Zelhem. 
In deze proeftuin gaan we o.a. dieper in op het ‘meedoen’ 
van inwoners die een grote afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt. De maatschappelijke organisaties die bij 
ons bekend zijn, ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar bent u wel 
professioneel actief op het sociale terrein in Zelhem, 
dan kunt u dit bericht als uitnodiging beschouwen. 

8 november: algemene bijeenkomst sociaal terrein
Op 8 november a.s. organiseren wij van 19.00 tot 22.00 uur 
in het gemeentehuis een bijeenkomst over algemene 
thema’s die relevant zijn op het sociale terrein. Denk 
hierbij aan verbinding van formele en informele netwerken, 
vernieuwend aanbod en het persoonsvolgend budget. 
Ook hierbij zijn maatschappelijke organisaties van harte 
welkom. Er is alle ruimte om samen te brainstormen en 
vraagstukken aan te dragen. 

Meedenken en aanmelden
Wilt u als organisatie meedenken in één van deze bijeen-
komsten? Heel graag! Leren vanuit de praktijk staat 
centraal en dat betekent dat deelnemers bereid zijn elkaar 
een kijkje in de keuken te gunnen.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier 
op www.bronckhorst.nl of door uw naam, organisatie 
en het aantal personen waarmee u komt te mailen naar 
info@bronckhorst.nl, o.v.v. het onderwerp en de datum 
van de betreffende bijeenkomst. 

In Vorden zijn we onlangs ook een proeftuin gestart met 
organisaties uit Vorden en omgeving. Wilt u hier als orga-
nisatie nog bij aanhaken? Ook dat kan nog. Meld u aan!

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

Bijeenkomsten wijzigingen op sociaal terrein
Maatschappelijke organisaties meld u aan!

Bent u inwoner en van plan een 
bedrijf te starten, maar u weet niet 
waar u moet beginnen? Heeft u ad-
vies nodig bij de lopende gang van 
zaken in uw onderneming, omdat 
het even wat minder gaat? Dan kunt 
u bij ROZ (Regionale Organisatie 
Zelfstandigen) terecht. Deze organi-
satie voert voor de meeste gemeen-
ten in de Achterhoek, waaronder 
Bronckhorst, en Twente regelingen 
voor ondernemers uit. Daarnaast 
biedt ROZ advies, coaching en trai-
ningen voor starters en onderne-
mers. Zo kunt u bijvoorbeeld onder-
steuning krijgen van (oud)onderne-
mers op het gebied van marketing, 
financiën of netwerken om uw bedrijf 
verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit bij-
standsverlening zelfstandigen (Bbz) 
uit. Ondernemers die tijdelijk te wei-
nig inkomsten uit het bedrijf halen 
om in hun eigen levensonderhoud 
te voorzien, kunnen hier een beroep 

op doen. Dit geldt ook voor bedrijven 
die moeten investeren om levens-
vatbaar te blijven en de financiering 
niet bancair voor elkaar kunnen krij-
gen. Vanzelfsprekend moet wel aan 
de geldende voorwaarden worden 
voldaan. Naast kredietverlening 
biedt het Bbz de mogelijkheid voor 
een tijdelijke inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening. 

Daarnaast is ze het Microfinanciering-
ondernemerspunt voor Twente en 
de Achterhoek en kan u via Qredits 
een krediet tot max. €50.000,- worden 
verstrekt. Ga naar www.rozachter-
hoek.nl voor meer informatie over 
de diverse regelingen. 
Ook als u als ondernemer schulden 
heeft die u boven het hoofd dreigen 
te groeien of bij moeilijkheden met 
uw administratie kan ROZ hulp bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op 
deze wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. Voor meer 
informatie kunt u bellen met het 
secretariaat van ROZ, (074) 245 89 77, 
of mailen naar info@rozgroep.nl. 
U kunt via het secretariaat ook een 
afspraak maken met een onder-
nemersadviseur tijdens het maan-
delijkse spreekuur in het gemeente-
huis. De eerstvolgende spreekuren 
zijn op 6 november en 4 december 
a.s. van 13.30 tot 17.00 uur. Ook op 
www.rozgroep.nl en www.rozach-
terhoek.nl vindt u veel informatie. 
Verder houdt ROZ u op de hoogte van 
onder meer ondernemersnieuws, 
bijeenkomsten en workshops via 
www.twitter.com/rozgroep. 

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

Uw afvalcontainers (groen, grijs, papier of oranje) kunnen 
door gebruik vies worden. U kunt kiezen om ze zo nu en 
dan zelf te reinigen of door hiervoor een bedrijf langs te 
laten komen. De kosten zijn altijd voor uw rekening, om-
dat dit geen gemeentelijke taak is. Wij hebben van enkele 
inwoners vernomen dat er containerreinigingsbedrijven 
langs de deuren gaan in Bronckhorst om reinigingsdien-

sten aan te bieden. Sommige bedrijven blijken te zeggen 
in opdracht van de gemeente te werken. Dit is echter niet 
het geval! De bedrijven werken ook niet in opdracht van 
onze afvalinzamelaar Berkel Milieu. Het is aan uzelf om 
te overwegen of u al dan niet met een bedrijf in zee gaat 
om uw container te laten schoonmaken en welk bedrijf 
u hiervoor dan kiest.

Reiniging afvalcontainers is voor eigen kosten

Zoals u weet werken we aan de 
uitvoering van het centrumplan in 
Hengelo en de herinrichting van park 
De Bleijke in het dorp. Het voormalige 
gemeentehuis, is behalve het histori-
sche huis dat in stand blijft, inmiddels 
gesloopt en in het park wordt volop 
gebaggerd. Voor alle info over deze 
projecten, zie www.bronckhorst.nl 

 Plannen en projecten in uw buurt, 
of scan de QR-codes.

Werk in uitvoering in Hengelo

QR-code 
Gemeentehuis
Hengelo

QR-code 
De Bleijke

Hengelo

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.



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.

In de maand januari of februari 2013 
laat het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie (VenJ) in onze gemeente een 
tweede nieuwe antennemast plaat-
sen voor het landelijk communicatie-
netwerk C2000. Op 28 augustus jl. 
publiceerden wij al over de nieuwe 
locatie in Zelhem. De tweede mast 
komt op de hoek van de Eldrikseweg 
en Lendenstraat in Laag-Keppel.

De extra antennemasten zijn nood-
zakelijk voor een goede onderlinge 
communicatie tussen hulpverlenings-
instanties zoals politie, brandweer en 
ambulancediensten tijdens verkeers-
ongelukken, branden of andere 
ernstige incidenten. Plaatsing van 
de extra antennemasten is de enige 
oplossing voor een probleem binnen 
de huidige geografische dekking. 
De nieuwe antennemasten dragen 
bij aan snelle en goede hulpverlening 
en zorgen voor veiligheid van hulp-
verleners en mensen in nood.

Levensreddend
C2000 is eigendom van de staat. 
De minister van Veiligheid en Justitie 
is hiervoor verantwoordelijk. Het lan-
delijk netwerk bestaat uit meer dan 
500 antennemasten waarvan er twee 
al langere tijd in Bronckhorst staan. 
De twee nieuwe masten in Zelhem en 
Laag-Keppel zijn noodzakelijk om het 
communicatienetwerk te verbeteren. 
Communicatie is van levensbelang op 
een plek waar dringend hulp nodig is. 
Dat gebeurt al bij het ‘aanrijden’ naar 
incidenten, die via het noodnummer 
112 zijn gemeld. Een goede werking 
van het commu-nicatienetwerk is 
cruciaal, het redt levens bij ernstige 
incidenten!

In 2010 heeft de minister van VenJ 
een C2000 verbeterplan gepresen-
teerd. Eén van de onderdelen van dit 
plan is het wegnemen van problemen 
omtrent de dekking. Via nauwkeurig 
vooronderzoek in de afgelopen 

maanden is de locatie vastgesteld 
voor de extra antennemast in Laag-
Keppel. Het onderzoek werd in op-
dracht van het ministerie uitgevoerd 
door de Meldkamer Diensten Cen-
trum van Voorziening tot samenwer-
king Politie Nederland (vtsPN); be-
heerder van het C2000 netwerk. 
De gemeente is hiervan door het minis-
terie van VenJ op de hoogte gebracht. 

Ter inzage
U kunt de bouwtekeningen inzien van 
30 oktober t/m 27 november 2012 
bij de publieksbalie in ons gemeente-
huis. Alle beschikbare informatie 
vindt u tevens op www.c2000.nl. 
Vanwege het elementaire belang van 
het C2000 communicatienetwerk voor 
hulp in nood is in 2004, bij wet bepaald, 
dat voor de bouw van C2000 antenne-
masten geen omgevingsvergunning 
vereist is. Als u specifieke vragen 
hebt over de plaatsing van een C2000 
antennemast, bel dan de Bewoners-

lijn van vtsPN, tel. (0343) 53 47 72, 
of stuur uw vraag schriftelijk naar: 
Meldkamer Diensten Centrum, 
vts Politie Nederland, Postbus 238, 
3970 AE in Driebergen.

Communicatienetwerk hulpverlening krijgt twee extra antennemasten in gemeente

Op 25 oktober jl. vergaderde de ge-
meenteraad. Vier studenten van het 
Graafschapcollege uit Doetinchem 
woonden de vergadering bij als spe-
ciale gast. Tijdens het vragenkwar-
tier stelde de PvdA-fractie vragen 
over mogelijke toezeggingen die het 
college zou hebben gedaan aan par-
tijen die voorstellen doen om zwem-
baden open te houden. Verder wil de 
fractie op de hoogte worden gehou-
den van de aangespannen rechtzaak 
door de ConeGroup over zwembad 
De Brink in Zelhem. Wethouder 
Seesing antwoordt dat b en w geen 
toezeggingen hebben gedaan en de 
raad op 1 november 2012 uitgebreid 
over het zwembadenbeleid infor-
meert. Verder is o.a. gesproken over:

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

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

 Om die reden startte een bestem-
mingsplanherziening om de func-
tie te wijzigen naar wonen en sport 
(manege/ruitersportcentrum). De 
raad stelt  met algemene stemmen 
het nieuwe bestemmingsplan vast 

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

financiering voor de gezamenlijke 
nieuwbouw van een brandweer-
kazerne en centrale gemeentewerf 
in Hengelo. De huidige brandweer-
kazerne in Hengelo is 50 jaar oud 
en voldoet qua grootte en Arbo-
normen niet meer aan deze tijd. 
Daarnaast werken wij toe naar één 
centrale gemeentewerf in de ge-
meente, van waaruit alle werk-
zaamheden in de openbare ruimte 
worden gecoördineerd. De raad 
vindt de investering risicovol en 
geeft het college opdracht dit 
raadsvoorstel financieel expliciet 
toe te lichten (vooral de verwachte 
opbrengsten) en onderzoek te 
doen naar alternatieven zoals een 
aparte kazerne en gemeentewerf 
in Zelhem op eigen grond bouwen. 
In december komt het aangevulde 
voorstel opnieuw in de raad

 Gemeenten krijgen de komende 
 jaren te maken met grote stelsel-

veranderingen in het sociale domein: 
de Wet werken naar vermogen, 

 decentralisatie Jeugdzorg en struc-
tuurveranderingen rond de AWBZ. 
Hoewel de exacte invulling van 

 deze opgaven nog open ligt, is wel 

duidelijk dat meedoen en eigen 
verantwoordelijkheid zoveel moge-
lijk op lokaal niveau komt te liggen. 
De raad stelt unaniem de visie vast 
en geven b en w daarmee opdracht 
voor de verdere uitwerking van de 
visie naar de praktijk. Daarbij willen 
de raadsfracties wel dat de de con-
crete uitwerkingsvoorstellen aan 
hen voorgelegd worden. De raad 
stelt zelf een raadswerkgroep 

 ‘Sociaal Domein’ in om de komende 
jaren deze belangrijke beleids-
veranderingen goed te kunnen 
voorbereiden 

 De Structuurvisie Bronckhorst 
geeft de hoofdlijnen van het ruim-
telijk beleid weer. Het hebben van 
een structuurvisie is voor een ge-
meente wettelijk verplicht. De raad 
stelt met algemene stemmen de 
gewijzigde structuurvisie Bronck-
horst vast. Daarmee maakt de 
raad ook ruimte voor een proef 
met kleine windmolens

 De raad neemt kennis van het 
 rapport ‘Doorkantelen’ en stemt 
 in met de reactie van het college 

richting de Rekenkamercommissie 
Bronckhorst, Berkelland, Lochem 
en Montferland

 De raad neemt kennis van het 
 rapport invoering Centrum voor 

Jeugd en Gezin en stemt in met de 
reactie van b en w richting de Re-
kenkamercommissie Bronckhorst, 
Berkelland, Lochem en Montferland

 Deze tussenrapportage is een tus-
sentijdse verantwoording van het 
college aan de raad. Hierin staat 
hoe ver de doelen van de raad, 

 opgenomen in de begroting 2012 – 
2015, gevorderd zijn en op welke 
punten bijsturing te verwachten is. 
De raad gaat akkoord met de tussen-
rapportage

 De Marktverordening en de Ver-
 ordening marktgelden Bronckhorst  

worden door de raad naar aanleiding 
van de privatisering ingetrokken   

De PvdA diende een motie in over 
de beleidswijziging voor het gebruik 
van de Regiotaxipas en de te korte ter-
mijn waarop deze maatregel wordt 
ingevoerd. Ook vindt deze fractie dat 
de wijziging onvoldoende rekening 
houdt met individuele situaties. 
De motie haalde het niet (voor: PvdA, 
GroenLinks, D66 en GBB; tegen: CDA 
en VVD).

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl (onder Bestuur 
en organisatie  Openbare vergade-
ringen  Gemeenteraad). 

De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op  
Deze vergadering staat geheel in het 
teken van de begroting 2013-2016 
(zie ook de algemene beschouwingen 
op deze gemeentepagina’s).

 tussen de Ruurloseweg en de Vordensebosweg, van 6 april 07.00 uur tot 7 april 2013 19.00 uur, 
ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 6 en 7 april 2013, landelijke Rijvereniging en Ponyclub 

 De Graafschap

7 april 2013, landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Graafschap

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

Aanvragen

Ontvangen op 18 oktober 2012: 

Ontvangen op 21 oktober 2012: 

Ontvangen op 22 oktober 2012: 

Ontvangen op 23 oktober 2012: 

Ontvangen op 24 oktober 2012: 

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 

Uit de raad



Openbare bekendmakingen - vervolg

binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 24 oktober 2012:

van 12.00 tot 19.00 uur, Vordense ondernemersvereniging

kinderboerderij Feltsigt

Vorden

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 22 oktober 2012:   

 te planten bomen kunt u op de volgende manieren inzien: op papier tijdens kantooruren bij de 
 publieksbalie in het gemeentehuis en via www.bronckhorst.nl  Actueel  Actuele informatie  

Tijdelijke verkeersmaatregelen

van bestemmingsverkeer

alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Verleende vergunningen

Exploitatieovereenkomst klooster Kranenburg 

van de functieverandering van het voormalige kloosterbejaardenoord naar een vakantiegroepshotel 

ber 2012, tijdens openingstijden, ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het 

staan geen mogelijkheden open voor bezwaar of beroep.

Ruimtelijk beleid

Voornemen tot uitschrijving GBA
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de 

heeft geen resultaat opgeleverd. De gemeente heeft betrokkenen schriftelijk op de hoogte gesteld 
van het voornemen over te gaan tot uitschrijving naar een onbekend adres. Deze uitschrijving heeft 

ook op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken na deze publicatie, informatie over 

de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de volgende personen:

Gemeentelijke regelgeving algemeen

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

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

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

van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 

werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

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

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

In een persoonlijk onderhoud nemen wij dan alle 

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

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

” ”

I
Praktijk Chinese Geneeskunde
Shiatsu is een vorm van manuele therapie die bestaat uit het geven 
van druk (met behulp van duimen, vingers, en handpalmen). 
In tegenstelling tot andere massagevormen hoeft het lichaam 
bij Shiatsu niet ontbloot.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals:
*  Hoofdpijnen/Migraine
*  Burn-out
*  Rugpijn/Nek Schouderpijn
*  Spierpijn
*  Stress
* Slapeloosheid enz.

Het mooie is dat je het effect van  de behandeling al snel kunt 
merken. Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering verbetert of omdat 
slaap en concentratiestoornissen verdwijnen. Shiatsu heeft een 
ontspannende werking en is zeer rustgevend om te ondergaan.

De behandeling word vergoed door verschillende Zorgverzekeraars.

Aangesloten bij beroepsvereniging de Zhong

Wilt U meer informatie of behandeling op afspraak

ShiatsuTherapeut

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95 Vorden
Tel.: 0575-556500
www.chinesegeneeskundevorden.nl

 ESKES
Cleaning Service

Ellenkampdijk 1
7255 LR  Hengelo (Gld)
Tel. 0575 - 46 11 51
Mobiel 06 - 30 36 88 65
E-mail: info@eskes-cleaning.nl
www.eskes-cleaning.nl

Opgeruimd staat netjes!
Bladreiniging

Wij kunnen m.b.v. onze unieke bladzuigers in korte tijd uw terrein bladvrij 
maken. Zeer geschikt voor campings, sportvelden, bedrijfsterreinen, etc. 
Ook voor particulieren.

Vraag vrijblijvend informatie.

Op 12 november 1912 is Chr. Muz. Ver. EUTERPE opgericht.
Dit willen wij als bestuur niet zomaar voorbij laten gaan.

Dorpsstraat 11-13 in Halle.

tussen 14.30 en 16.30 uur.

Bestuur Chr. Muz. Ver. EUTERPE

Ceremoniemeester: Gerard Winkel, tel. 0314-631135

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink
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Kom je ook de 
echte Avonturijn-

sfeer proeven?

Zaterdag 3 november staan de 
deuren bij Avonturijn wijd open!
Kom kijken in onze kindercentra in Ruurlo (Nieuwe Weg 5-01), 
in Vorden (CBS het Hoge, Het Hoge 36) en in Wichmond 
(Dorpsstraat 16). In Ruurlo laten we u ook kennismaken met 
de speel-/leergroep VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). 
Met veel plezier en vol trots laten we u de kindercentra zien en 
vertellen u graag meer over ons werk! Voor de kinderen is er 
sport, spel en bewegen en kunnen ze naar hartelust spelen en 
de Avonturijn-sfeer proeven.  Kom ook. Het wordt gezellig!

Nieuwe Weg 5-01, Ruurlo - Telefoon (0573) 760 200 - info@avonturijn.nl - www.avonturijn.nl

Open Huis bij Avonturijn 
in Ruurlo, Vorden en Wichmond

Wichmond

Zaterdag 3 november 
14.00 - 16.00 uur

Ruurlo
Vorden

Peugeot betaalt t/m eind november de btw van vrijwel alle modellen! Daarnaast geldt er voor de Peugeot 107 ook nog eens een 50/50-deal en een slooppremie. 
Kom dus snel langs voor een proefrit en informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Genoemde adviesprijs Peugeot 107 Access is incl. slooppremie van € 685 en btw-voordeel van € 1.487. BTW actie is niet geldig op opties en accessoires. Met gebruik van de 50/50-deal betaalt u nu 50% en in 2014 de rest. Incl. bpm en btw, excl. kosten rijklaarmaken, 
verwijderingsbijdrage en leges. De slooppremie is geldig op inruilauto’s met bouwjaar t/m 2000. Actie geldig t/m 31/12/2012 gebaseerd op een uitstel van betaling tot 01/01/2014. Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handelsnaam van PSA Finance 
Nederland B.V. (registratienummer AFM 12007744). Op verzoek sturen wij u het standaard informatiedocument. Afgebeeld model kan afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag in de showroom naar de mogelijkheden en voorwaarden.

GEEN WEGENBELASTINGGEEN BPM  

Gem. verbr. (afh. van type versnellingsbak) l/100 km: 4,3-4,5; km/l: 23,2-22,2; CO
2
: 99-104 gr/km.

PEUGEOT 107 ACCESS
INCL. ACTIES EN 
50/50-DEAL VANAF 

€ 3.199

DEALS DIE JE 
NIET KUNT MISSEN

ESS

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  

Tel.: (0575) 46 19 47  www.ridderhof.peugeot.nl

RIDDERHOF



Het ingezamelde voedsel is bestemd 
voor de allerarmsten in verschillen-
de Oost-Europese landen. Met name 
bejaarden en alleenstaanden hebben 
het daar nog altijd erg moeilijk. Ze 
kunnen amper rondkomen van het 
inkomen dat ze ontvangen. Door het 

uitdelen van voedselpakketten in 
samenwerking met de plaatselijke
kerken wil de organisatie Dorcas
Voedselactie deze mensen de winter
doorhelpen.

De medewerkers van vorig jaar Jan
Strijd en Jan Olthaar zijn samen (dit
jaar voor het laatst) met Wilbert Gro-
tenhuys bezig met de voorbereiding
van deze actie. 
Komt u allen 9 november as. naar 
Super de Boer en koop wat extra
boodschappen voor deze arme me-
demensen. Voor de kinderen is een
kleurplaat aanwezig. De mooiste 
tekeningen worden met een prijs 
beloond. Ook staat er een (rode) col-
lectebus ter ondersteuning van de
transportkosten.

Voorbereiding Voedselactie 
9 november in volle gang
Vorden - Over 10 dagen is het zo 
ver, dan vindt van ’s morgens 
8.30 uur tot ’s avonds 20.30 uur 
in de winkel van C 1000 ( Yvonne 
en Wilbert Grotenhuys), Dorps-
straat 18 te Vorden de jaarlijkse 
voedselinzameling plaats. In Vor-
den werden vorig jaar ca. 80 do-
zen met inhoud ingezameld; we 
hopen bij de komende actie dit 
aantal te overtreffen. Dit kan al-
leen met uw hulp!

Vrijwilligers en de bewoners van De 
Wehme maken voor de verkoop on-
der meer Nieuwjaarrolletjes, erwten-
soep, slaatjes e.d. 

De Welfare is ook aanwezig met o.m. 
zelf gemaakte sokken, handschoenen 
en kleedjes. Verder stands met siera-
den, kleding, snoepgoed etc. 

Met de opbrengst van deze najaars-
markt worden uitstapje van de be-
woners bekostigd, alsmede gezellige 
dingen doen voor de feestdagen e.d. 

Ook staat de aanschaf van een duo-
fiets op het verlanglijstje.

Najaarsmarkt De Wehme

Vorden - Zaterdag 3 november wordt er in de Wehme vanaf 10.00 uur 
tot 14.00 uur, een najaarsmarkt gehouden.

De Wehme

In de tijd tussen het figuratief schil-
deren en de abstracte periode zocht 
Kandinsky naar een eigen stijl. Hij 
experimenteerde veel met kleur. Eén 
van zijn bekendste werken uit die tijd 
is Farbstudie Quadrate (zie figuur). 
Belangstellenden kunnen van 10.00 

tot 12.00 uur kennis maken met zijn 
manier van werken in atelier Amare. 

Inlichtingen/aanmelden op www.
amare-atelier.nl of 0575-555783. De 
volgende workshop in atelier Amare 
is vrijdag7 december over Mondriaan.

Workshop Kandinsky bij 
Amare Vorden

Vorden - Op 2 november a.s. is het weer ‘Vrijdag uit de Kunst’ in Vor-
den. In dit kader wordt er in atelier Amare ’s aan de Komvonderlaan 
6, s’morgens een korte workshop gewijd aan de schilder Kandinsky.

Liefde en (on)genegenheid in hun 
verschillende gedaantes spelen in het 
programma een belangrijke rol. Het 
trio wil het taalgebruik in het Ne-
derlandse taalgebied hoog houden. 
Vandaar het zingen en voordragen in 
de moerstaal en zijn trawanten (dia-
lecten als het Gronings en Limburgs, 
Zuid Afrikaans). Toon Neervoort John 
Blijenberg Ineke Pothoven
Het repertoire is samengesteld uit 
bestaande of eigen vertalingen van 
(pop)liedteksten van Bob Bouber. Ver-
der van Leonard Cohen, Bob Dylan, 

Mick Jagger, Paul McCartney, Elvis 
Presley, Gé Reinders, Ede Staal en 
Jeroen Zijlstra. De verhalen komen 
van de dichters en tekstschrijvers 
Rob Chrispijn, Jean Pierre Rawie, 
Don Quishocking, Maarten van Roo-
zendaal en Manon Uphoff. De titel 
‘Doorgenaggeld’ geeft aan dat met 
name de teksten soms meerdere ke-
ren zijn bewerkt door  anderen (Jan 
Rot, Ernst Jansz en Rob Chrispijn) 
of door het gezelschap zelf. Het is 
een intiem programma met literaire 
fragmenten en komische wendingen. 
‘Moerstaal & Trawanten’ bestaat uit 
liefhebbers die bij voorkeur spelen in 
kleine settings, van café-chantant tot 
kleine zalen. Het programma is ge-
richt op een breed publiek. Het trio 
bestaat uit: John Blijenberg (zang, 
kleine instrumenten en voordracht), 
Toon Neervoort (gitaar en zang) en 
Ineke Pothoven (basgitaar en zang). 
Meer informatie en reserveren via 
www.tom-vorden.nl

‘Moerstaal & Trawanten’ 
in TOM Vorden
Vorden - Zaterdag 10 november 
brengt Theater Onder de Molen 
wederom een speciaal program-
ma in de Lindesche molen aan 
de Lindeseweg in het buurtschap 
Linde bij Vorden. Het gezelschap 
‘Moerstaal & Trawanten’ komt 
dan met hun kleinkunstvoorstel-
ling ‘Doorgenaggeld’. Aanvang 
20.30 uur

Daarom wordt deze avond georga-
niseerd om wat dieper in te gaan 
op hetgeen verlies daadwerkelijk 
doet met mensen. Men is blij dat 
Manu Keirse de uitnodiging heeft 
willen honoreren. Men hoopt van 
harte dat vele mensen na hem 
komen luisteren en met hem in 
gesprek willen gaan. De lezing 
is op maandag 12 november om 
20.00 uur in RK Kerk, het Jebbink 
8 te Vorden. De kerk is open vanaf 
19.30 uur. Manu Keirse is klinisch 
psycholoog en werkzaam aan de 
Faculteit Geneeskunde van de Ka-
tholieke Universiteit in het Belgi-
sche Leuven. Hij is gespecialiseerd 
in het omgaan met verlies en ver-
driet. 

Manu Keirse is auteur van ver-
schillende boeken over rouw en 
rouwverwerking, o.a. ‘Vingeraf-
druk van verdriet’, ‘Stil verdriet’, 
‘Helpen bij verlies en verdriet’, 
‘Afscheid van moeder’, ‘Kinderen 
helpen bij verlies’ en coauteur van 
‘Omgaan met een miskraam’ en 
‘Als je een prille zwangerschap 
verliest’. Manu Keirse is een veel-
gevraagd spreker over verlies en 
rouw en hij verzorgt lezingen in 
binnen- en buitenland. Na de pau-
ze is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen. Ook kunnen er boe-
ken van Manu Keirse gekocht wor-
den. De entree voor deze lezing 
is gratis. Wel zal een vrijwillige 
bijdrage in de onkosten worden 
gevraagd.Voor meer informatie 
m.temorsche@12apostelen.nl

Lezing Manu Keirse in 
R.K. kerk Vorden

Omgaan 
met verlies 
en verdriet
Vorden - Op uitnodiging van 
de Parochie HH. Twaalf apos-
telen komt Manu Keirse een 
lezing geven met als onder-
werp ‘Omgaan met verlies en 
verdriet’. Op 2 november met 
Allerzielen worden in deze ker-
ken de overleden parochianen 
herdacht. Parochie HH. Twaalf 
apostelen wil ook dit jaar stil 
staan bij het verdriet en de ge-
volgen van verlies.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Wie op een zaterdag een wandeling 
maakt in ‘de Boedelhof’ maakt een 
tocht vol verrassingen. Het is er druk 
en gezellig en je verbaast je over wat 
hier allemaal bij elkaar is gebracht 
door mensen die zo verstandig zijn 
geweest om overtollige spullen niet 

weg te gooien maar naar de ‘Boedel-
hof’ te brengen. 

Eigenaar Wim Nijkamp is zo verstan-
dig geweest om de duizenden artike-
len, die hem in het afgelopen jaar zijn
aangeboden, keurig een plek te geven
in de zes huiskamers. Of om er een 
kleine ‘winkel’ van te maken. 

Een royale wand vol boeken, een 
speelgoedafdeling, een muziekwin-
kel- en een speciale afdeling boorde-
vol techniek, een kledinghoek en een
vak met huishoudelijke spullen en
servies- en glaswerk. En dat voor prij-
zen die vaak onder de vijf euro liggen.

Het is duidelijk: het woord ‘kring-
loop’ spreekt in deze tijd veel men-
sen aan.

Kringloop-idee wint snel terrein
Vorden - Er zijn twee woorden 
die in deze tijd belangrijk zijn 
voor mensen die spullen no-
dig hebben. Het eerste woord is 
‘Marktplaats’, bereikbaar via In-
ternet als je voordelig iets aan 
wilt schaffen. Met wel het risico 
dat het plaatje mooier is dan wat 
je wordt toegezonden. Of je gaat 
naar een kringloopwinkel, waar 
je alles zelf kunt bekijken, bevoe-
len en vaak ook kunt testen. Zo-
dat je geen zak in de kat koopt.

Een aanval opgezet over alle linies. 
Rowena Peters opende op Kelly Pe-
ters, waarna een voorzet volgde, Ma-
rielle Klein Brinke verlengde de bal 
en Jessica ten Elshof bekroonde de 
aanval met een doelpunt. 0-1. Binnen 
vijf minuten wist Ratti de voorsprong 
zelfs te vergroten. Met een prachtig 
afstandsschot, vanaf de dertig meter 
lijn, wist Kim Heuvelink de keepster 
te verrassen. 0-2. Ad’69 probeerde 
meer grip op de wedstrijd te krijgen. 
Bij de enkele corners die Ad’69 er 
wist uit te slepen moest Ratti er wel 
bovenop zitten want uit spelhervat-
tingen konden ze zo nu en dan best 
gevaarlijk zijn. In de 25e minuut was 
dat dan ook het geval; een afgeslagen 
bal belande ongelukkig in het net. 
1-2. Ratti liet zich niet van de wijs 
brengen en nog voor rust werd er ge-
scoord, waardoor de dames rustig de 
kleedkamers konden opzoeken. Een 
voorzet van Kelly Peters werd in de 
kluts door Lianne ten Have binnen 
geschoten. 1-3.
Bij het opzoeken van de kleedkamers 
werden de Ratti dames en toeschou-
wers getrakteerd op een appel van 
Marcel Leferink, voorzitter van de 
VOV. Dank daarvoor.

Na de rust was de eerste vijf minu-
ten voor Ad’69, maar daarna was het
weer Ratti dat de spelbepaler op het
veld was. Op aangeven van Els Beren-
pas kon Mariëlle Klein Brinke de bal
simpel binnen tikken. 1-4. Binnen
drie minuten was daar ook de 1-5. Op
een pass van Lianne ten Have wist Els
Berenpas de bal ogenschijnlijk mak-
kelijk binnen te tikken. De wedstrijd
was gelopen en de punten bepaald.
Ad’69 werd niet meer gevaarlijk en
in de slotfase van de wedstrijd wist
Ratti nog viermaal te scoren. Mooie 
aanvallen werden opgezet met. Es-
ther Menkveld legde de bal breed op
opkomende backspeelster Hanneke
Nijenhuis, waarna de pass op het
doel werd binnengeschoten door Els
Berenpas. 1-6. Het zevende doelpunt
was er wederom één uit het boekje.
Een pass van Mariëlle Klein Brinke 
belandde bij Petra Wentink. Zij nam
beheerst aan en de voorzet werd we-
derom binnen geschoten door Els Be-
renpas. 1-7. Haar directe tegenstan-
der had een zware wedstrijd door 
de snelheid en daadkracht van Els 
Berenpas. 
Bij de 1-8 waren de rollen omgekeerd.
Een voorzet van Els Berenpas werd 
koelbloedig door Petra Wentink in
de kruising geschoten. Met nog vijf
minuten op de klok werd de hattrick
voor Els Berenpas een feit. Een schot
van Petra Wentink werd niet goed 
weggewerkt door de keepster van
Ad’69, Els Berenpas reageerde alert
en scoorde de 1-9. 

Koploper Hoeve Vooruit liet twee
punten liggen door gelijk te spelen 
tegen Haaksbergen. Ratti voert de
ranglijst dus weer aan op de eerste 
positie. Aanstaande zondag thuis te-
gen Kilder.

Ratti dames Ad’69 1 – Ratti 1
Negenklapper voor de Ratti dames!
Kranenburg - Voor aanvang van 
de wedstrijd moest Ratti genoe-
gen nemen met een tweede plek 
in de ranglijst op doelsaldo. Taak 
om tegen Ad’69 te winnen. Het 
eerste kwartier van de wedstrijd 
was Ratti volop in de aanval. 
Ad’69 wist er sporadisch uit te 
komen, maar tegen de achter-
hoede van Ratti onder leiding 
van Carlien Nijenhuis wist Ad’69 
geen vuist te maken. Na vijftien 
minuten spelen was daar het ver-
diende openingsdoelpunt.

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

We’j nog van too?

Wat is: A. Empereg
 B. Haegen
 C. Opspöllen

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Dit jaar is er veel aandacht voor inno-
vatie. Welke productvernieuwingen 
bieden streekproducenten in hun as-
sortiment? Een kleine greep uit het 
aanbod: Bakkerij Kuipers komt met 
authentieke Achterhoeks theebe-
schuit en speculaas. AGF Garritsen 
presenteert de zwarte truffelaardap-
pel en de Willem van Oranje. 
Wijngaard Um d’n Olden Smid pre-
senteert naast hun wijnen ook zelf-
gemaakte advocaat en appelchips.
Het marktelement wordt dit jaar uit-
gebreid met een heuse life cooking, 

of op z’n Achterhoeks: een Preuve-
rieje. Deze noviteit wordt geleid door 
niemand minder dan dé bekendste 
kok van de Achterhoek, Liemers en 
omstreken: René Klein, bekend van 
Villa Ruimzicht in Doetinchem. Op 
het horecapleintje wordt de bezoeker 
in de gelegenheid gesteld om de door 
René Klein bereidde gerechten te 
proeven. Gerechten gemaakt van lo-
kale producten die aanwezig zijn op 
de streekmarkt. Ook aan de kinderen 
is gedacht: gratis broodjes te bakken 
en aardappels en maïs te poffen. Een 

regionale accordeonist zorgt voor een 
passende muzikale omlijsting van 
het evenement. 

De organisatie van de markt is in 
handen van de marktcommissie 
van de Vereniging Streekproducten 
Achterhoek en Liemers (VSA), een 
vereniging van kleinschalige produ-
centen die veelal op authentieke- en 
ambachtelijke wijze hun producten 
maken. Veel leden zijn boeren met 
een neventak als kaas-, zuivel-, vlees, 
aardappel- of graanproducten. De 
VSA telt bijna 40 leden. 

Nadere informatie te verkrijgen 
bij: Dick Garritsen, telefoon (0575) 
451361, email dick@agfgarritsen.nl 
of kijk op de website 
www.achterhoekstreekproduct.nl

Streekproducenten komen met innovaties

Jaarlijkse streekproductenmarkt Toldijk

Toldijk - Op 4 november organiseert de VSA wederom de gezellige 
streekproductenmarkt op het erf van de familie Garritsen aan de 
Kruisbrinkseweg in Toldijk. Ongeveer 20 deelnemers presenteren dan, 
net als vorig jaar, hun mooie producten. Heel veel folklore en ambach-
telijkheid, maar ook heel veel lekkers en smakelijke nieuwigheden. De 
markt is overdekt, gratis toegankelijk en duurt van 11.00 tot 17.00 uur.

Het horecapleintje, waar de bezoekers kunnen genieten van gerechten van de Preuverieje.

Gastheer van de Achterhoekse Tech-
niekdag is Goma BV aan de Ruurlose-
weg 80a in Hengelo. Het evenement 
start om 10.30 uur en duurt tot 16.30 
uur. De toegang is gratis. 

In het bedrijfsleven is de vraag naar 
goed geschoolde medewerkers groot, 
juist in de Achterhoek, waar veel 
technische bedrijven gevestigd zijn. 
Te weinig jeugd kiest echter voor 
een opleiding in de techniek. Om te 
laten zien hoe leuk technische oplei-
dingen en beroepen zijn, organiseren 

het onderwijs en bedrijfsleven jaar-
lijks tweemaal een Techniekdag in 
de Achterhoek. De bedoeling is dat
er uiteindelijk meer jeugd instroomt
in de technische beroepen. Ook is het
van belang ouders te laten ervaren
dat techniek toekomst heeft. 

De Techniekdag wordt voor de 24e
maal georganiseerd in de Achterhoek
en is een initiatief van VNO-NCW
Achterhoek en het Platform Onder-
wijs Arbeidsmarkt Achterhoek. In
de werkgroep die de Techniekdag in
Bronckhorst organiseert participeren
AOC Oost, ROC Graafschap College,
VMBO Metzo College, OBD-Opleidin-
gen en CBS De Rank namens de on-
derwijsinstellingen. Het bedrijfsleven
is vertegenwoordigd door Goma, Be-
drijven Kring Bronckhorst en Bedrij-
vig & Ondernemend Zelhem. Verder
verleent ook de gemeente Bronck-
horst alle medewerking aan dit edu-
catieve evenement.

Kijk voor meer informatie op de
website: www.techniekdag.nl

Hoe leuk is techniek?
Techniekdag Bronckhorst 
3 november Hengelo
Hengelo - Kom op zaterdag 3 no-
vember 2012 naar de Techniek-
dag Bronckhorst en ervaar zelf 
hoe leuk techniek is. Jeugd tot en 
met 14 jaar kan aan de slag met 
diverse apparaten en instrumen-
ten, timmeren, metselen, solde-
ren, een minikraan bedienen en 
nog veel meer. Scholen en bedrij-
ven uit de regio begeleiden de ac-
tiviteiten en presenteren techni-
sche opleidingen en beroepsmo-
gelijkheden.

Zorgt u voor iemand in uw directe 
omgeving? Dan bent u mantelzorger! 
Meestal gaat het om de zorg voor een 
partner, ouder, kind, broer of zus die 
chronisch ziek, dementerend of een 
beperking heeft. Het kan ook gaan 

om personen uit de vriendenkring of
uit de buurt. U doet dat vanuit per-
soonlijke betrokkenheid. Mantelzorg
komt er altijd extra bij, naast andere
zaken in het leven die belangrijk zijn,
zoals een gezin, werk, hobby en soci-
ale contacten. Vaak is dat een extra 
belasting. 
U bent van harte welkom op woens-
dag 7 november om 14.30 uur in
Dorpshuis ’t Gildehöfke te Drempt.
Opgeven is fijn, maar is niet nood-
zakelijk. Aanmelden kan bij Ineke 
Bijsterbosch (06)10687320. Van haar
kunt u ook alvast meer informatie
krijgen. Aan deze middag, inclusief
koffie of thee, zijn voor u geen kosten
verbonden.

Stichting Welzijn DHK
Zorgt u voor iemand?
Drempt - Ook dit jaar is er weer 
een landelijke Dag van de Man-
telzorg. Daarom houdt de stich-
ting welzijn op 7 november een 
themamiddag over mantelzor-
gondersteuning. Eki Voorburg 
van het VIT (hulp bij mantelzorg) 
komt deze middag vertellen over 
ondersteuningsmogelijkheden. 
Er is volop de gelegenheid om 
vragen te stellen.

In maart 2013 is het alweer 6 jaar ge-
leden dat Kees en Cissy van Baarwijk 
hiermee gestart zijn. En als het hen 
ligt, zullen er nog vele dansavonden 
volgen. Ze organiseren deze avonden 
met nog net zoveel plezier en inzet 
als toen ze zijn begonnen. Orkest Jer-
sey zorgt altijd voor lekkere dansmu-
ziek en goede stemming. Dit orkest 
heeft reeds vele C.D.’s gemaakt en 
de muzikanten Kees en Erich dra-
gen telkens bij tot het welslagen van 
de avonden. Ook worden er iedere 
avond voor de eerstvolgende keer 2 
vrijkaartjes verloot. De avond is voor 
iedereen toegankelijk, maar over het 

algemeen zijn het toch wel de iets 
oudere mensen die deze dansavond 
bezoeken, niet alleen stelletjes maar 
ook alleenstaanden. Al met al een he-
le gezellige avond, zeker als u van lek-
ker dansen houdt in een heel gemoe-
delijk en gezellig sfeertje. De eerst-

volgende dansavond is op donderdag 
1 november (deze week). Meer infor-
matie kunt u krijgen door te bellen 
met telefoonnummer: (0314) 621227 
of (06) 22039805 of per email: info@
hetwittepaard.nl

Zalencentrum-Café ‘t Witte Paard

Dansavonden in Zelhem
Zelhem - In de omliggende plaat-
sen gaan veelal de dansavonden 
niet meer door, maar de maan-
delijkse dansavonden in Zelhem 
blijven. Deze dansavonden zijn 
altijd op de eerste donderdag van 
de maand, met uitzondering van 
de zomervakantie en worden ge-
houden in de nieuwe zaal van ‘t 
Witte Paard aan de Ruurloseweg.

In zijn bejubelde roman De donkere 
kamer van Damokles komen Her-
mans’ centrale thema’s op geraffi-
neerde en beklemmende wijze aan 
bod: angst, dreiging en verraad, on-
grijpbaarheid van de werkelijkheid 
en onkenbaarheid van de ander.

Nederland Leest is de grootste lees-
campagne van Nederland. Tijdens de 
campagne (van 1 tot en met 30 no-

vember) zijn er voor biebpashouders 
ook mooie prijzen te winnen, zoals 
een ballonvaart voor twee personen, 
museumkaartjes voor de hele fami-
lie, een avondje Gelders Orkest of 
goedgevulde BiebBoxen ter waarde 
van 100 euro. 

Bij het gratis boek ontvangen volwas-
sen leden een actieboekenlegger met 
een unieke krascode. Op voordeel-

metjebiebpas.nl controleren leden of 
de code in de prijzen valt. Meedoen 
kan tot 30 november 2012 (zolang de 
voorraad strekt).

www.voordeelmetjebiebpas.nl Is een 
website met voordelige uitjes voor 
bibliotheekleden. Met een Gelderse 
bibliotheekpas kunnen leden met 
korting naar theaters, dierenparken, 
musea, pretparken, filmhuizen, le-
zingen, sportactiviteiten, festivals en 
nog veel meer. Er is altijd wel een 
actie in de eigen regio. Momenteel 
biedt de website honderden uitjes in 
de provincies Gelderland, Brabant, 
Noord- en Zuid-Holland.

Nederland Leest: de bieb deelt uit!

Gratis boek en kras & win actie 
bibliotheekleden
Bronckhorst - De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans is 
het boek van Nederland Leest 2012. In november deelt de Bibliotheek 
West-Achterhoek dit boek gratis uit aan volwassen leden. Biebpashou-
ders kunnen in dezelfde periode ook meedoen aan een krasactie met 
aantrekkelijke prijzen.

Tarot kan een ontdekkingsreis zijn, 
waarin we telkens weer nieuwe delen 

van onszelf tegenkomen, leren ken-
nen en integreren. De Tarot kan wer-
ken als hulpmiddel tot persoonlijke
ontwikkeling (bewustwording), als
gids op de weg die we gaan, als spie-
gel van wat er in ons leeft en gezien
wil worden. De Tarot is een uitnodi-
ging om onbevooroordeeld te kijken.
Het oordeelt niet en er zijn ook geen
‘goede’ of ‘slechte’ kaarten. Het zijn
allemaal aspecten van wie we (ook)
zijn. Het spel begint niet voor niets 
met De Dwaas, die argeloos, maar vol
vertrouwen zijn reis begint.

In bibliotheek Hengelo

Philomene Strijthagen 
Tarotkundige Hengelo
Hengelo - Philomene Strijthagen 
is Tarotkundige en psycho-ener-
getisch therapeut. Zij geeft op 
woensdag 7 november van 19.00 
tot 22.00 uur een workshop intro-
ductie over werken met de Tarot 
in de bibliotheek van Hengelo. De 
toegang is gratis en er zijn nog 
een paar plaatsen vrij. Inschrij-
ven is verplicht via de bibliotheek 
of via www.bibliotheekwestach-
terhoek.nl.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Puur Natuur is een dagbesteding voor 
mensen met een verstandelijke be-
perking. De dagbesteding bestaat uit 
een atelier en een cadeauwinkel. In 
het atelier worden cadeauartikelen 
vervaardigt van vooral natuurlijke 
materialen en gekregen restmateria-
len. Puur Natuur streeft er naar om 

midden in de samenleving actief te 
zijn . Dit bereiken ze door samen te 
werken met scholen, kerken, vereni-
gingen, middenstanders en met de 
gemeente. Regelmatig komen er leu-
ke opdrachten van deze instanties. Zo 
nu ook het uitdelen van de kleurpla-
ten en woordzoekers  bij alle  basis-

scholen in de gemeente Bronckhorst. 
De opdracht houdt ook in dat alles 
van te voren gesorteerd en uitgeteld 
is door onze cliënten. Vervolgens een 
leuk uitstapje om met de bus door de 
gemeente te toeren en de verschil-
lende basisscholen aan te doen en te 
voorzien. Fijn dat de gemeente deze 
samenwerking aangaat. Heel waar-
devol voor de cliënten die de dagbe-
steding bezoeken. Dit maakt dat ook 
onze cliënten midden in de samenle-
ving actief deelnemen, het vergroot 
hun netwerk, vergroot hun eigen-
waarde en maken dat zij er toe doen.

Puur Natuur in samenwerking 
met de gemeente Bronckhorst

Regio - De gemeente Bronckhorst wil de website voor alle kleine en 
grote vragen over opvoeden en opgroeien (www.cjgbronckhorst.nl) on-
der de aandacht brengen. Daarom is er voor de groepen 1 tot en met 
5 een mooie kleurplaat  en voor de kinderen van groep 6 tot en met 8 
een woordzoeker. De kleurplaat en oplossingen van de woordzoeker 
kunnen tot en met 21 november ingeleverd worden bij het gemeente-
huis. Daarmee maak je kans op een mooie prijs!

Avonturijn zet zaterdag 3 novem-
ber de deuren open in ’t Kulturhus 
in Ruurlo. op CBS Het Hoge in Vor-
den en in het Withmundi gebouw in 
Wichmond. De locatie in basisschool 
de Haven in Doetinchem is die dag 
niet opengesteld. In Ruurlo kan men 
ook een kijkje komen nemen in de 
speelleergroep en vertellen de me-
dewerkers graag meer over hetgeen 
Avonturijn hier de kinderen extra 
kan bieden op het gebied van VVE 
(Voor- en Vroegschoolse Educatie). 
Avonturijn heeft naast kinderdag-
opvang, voor- en naschoolse opvang, 
flexibele opvang en vakantieopvang 
ook gastouderopvang in haar dien-
stenpakket. Tevens verzorgt men 
voor een aantal basisscholen in het 
werkgebied de tussenschoolse op-
vang op school. Avonturijn biedt kin-
deropvang aan in de gemeente Ber-
kelland, Bronckhorst, Doetinchem, 
Lochemen omgeving. De hoofdloca-
tie van de organisatie is gevestigd in ‘t 
Kulturhus in Ruurlo. Avonturijn telt 
op dit momentvier kindercentra. Op 
deze locaties biedt men naast kinder-
opvang ook buitenschoolse opvang 
onder één dak aan. In Vorden zijn 
in de nieuwe basisschool Het Hoge 
eveneens opvangmogelijkheden voor 

zowel kinderen in de leeftijd van 0-4
jaar als voor kinderen die al naar 
de basisschool gaan en voor- en na 
schooltijd opvang nodig hebben. 

NIEUW  Na de zomervakantie is
Avonturijn in ‘t Kulturhus in Ruur-
lo gestart met een speel-/leergroep. 
Specifiek voor peuters, waarvan de 
ouders het belangrijk vinden dat 
hun kind met leeftijdsgenootjes leert
omgaan,zodat de overgang naar de
basisschool niet zo groot is en een 
VVE (Voor- en vroegschoolse Educa-
tie) krijgen en de doorgaande leerlijn
naar de basisschool belangrijk vin-
den.Of omdat peuters wat extra aan-
dacht nodig heeft op het gebied van
taal- of sociaal emotionele ontwikke-
ling. Per 1 oktober heeft Avonturijn
de deuren van BSO Callisto op de Bar-
chschole in Barchem en BSO Vesta op
de Daltonbasisschool in Nettelhorst 
(Lochem) geopend. BSO Triton in
IJzevoorde gaat met ingang van het
nieuwe schooljaar haar opvangdagen
verruimen. Naast de opvang op de
dinsdagmiddag biedt Avonturijn nu
ook opvang op maandag en donder-
dagmiddag aan. 

(zie ook advertentie)

Zaterdag 3 november in Ruurlo, Vorden en Wichmond

Open huis Kinderopvang 
Avonturijn

Regio - Kinderopvang Avonturijn zet op zaterdag 3 november de deu-
ren in haar kindercentra in Ruurlo, Vorden en Wichmond open voor
publiek. Tussen 14.00 uur en 16.00 uur is iedereen van harte welkom
een kijkje te komen nemen op één van de kindercentra.

Avonturijn zet zaterdag 3 november de deuren open in ’t Kulturhus in Ruurlo. op CBS Het
Hoge in Vorden en in het Withmundi gebouw in Wichmond.

Als kind had Wilma altijd al graag 
kapster willen worden. Ze is in 1985 
de opleiding aan de kappersschool te 
Doetinchem gaan volgen. Haar stage 
ging ze doen bij kapsalon Wiekart. 
Na 4 jaar haalde ze het volledige kap-
persdiploma en bleef ze werkzaam 
bij de heer Wiekart. Na 9 jaar met 
veel plezier en gezelligheid bij hem 

gewerkt te hebben werd de zaak 
overgenomen door Marianne Platen-
burg. Inmiddels heeft ze al weer 18 
jaar met veel plezier, met een leuk 
en gezellig team, bij Salon Marianne 
gewerkt. 

Nu gaat ze op 1 november, na 27 
als kapster in Vorden te hebben ge-

werkt, de uitdaging aan om haar ei-
gen kapsalon: ’Wilma’s hairstyling’ 
te beginnen. Ze werkt bij haar kap-
salon op afspraak, maar kan ook bij 
u aan huiskomen. I.v.m. de opening 
houdt ze een open dag op zaterdag 3 
november a.s. Iedereen is van harte 
welkom om een kijkje te komen ne-
men in de nieuwe kapsalon. Zie ook 
de advertentie elders in de krant.

Opening Wilma’s hairstyling Hengelo

Hengelo – Op donderdag 1 november a.s. opent Wilma Roenhorst 
haar: Wilma’s hairstyling zaak aan de Ouweleen 4 te Hengelo.
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Binnen de eigen gemeente Bronck-
horst gaat het om Woon-Zorg project 
Lusciana te Hengelo Gld. Dit project 
is in een vergevorderd stadium om 
tot realisatie te komen en bedoeld 
als een kleinschalig woon-zorg pro-
ject voor jongvolwassenen met een 
verstandelijke beperking en voor 
senioren met lichte zorgvraag (dag-
besteding).De initiatiefnemers van 
Lusciana - het Latijnse woord voor 
nachtegaal - willen deze activiteiten 
onderbrengen op een 7 ha. groot 
voormalig boerenbedrijf in Hengelo 
Gld.
De werkgroep Amnesty Internatio-
nal te Zelhem/Halle start een project 
om met leerlingen uit groep 8 van 
alle basisscholen in Zelhem en Halle 
een bezoek te brengen aan herinne-
ringscentrum ‘Kamp Westerbork’. 
Genoemde werkgroep vindt het van 
belang dat kinderen weten wat er in 
de tweede wereldoorlog is gebeurd 
en wat dat mensen in die tijd heeft 
gedaan. Tevens omvat het project in 
de voorbereiding op Westerbork een 

gastles van de Anne Frankstichting 
en onder meer een bezoek aan een
moskee en een synagoge. 
Ook de activiteiten van Stichting 
‘Kind aan huis’ te Ellecom wil graag
financiële ondersteuning van de Li-
onsclub Bronckhorst. Deze stichting 
verzorgt opvang van kinderen uit 
de regio en heel Nederland, die door
omstandigheden tussen wal en schip
zijn geraakt. De organisatie heeft
ambitieuze hulpverleningsplannen
volgens een zelf ontwikkelde visie, 
die ook landelijk veel belangstelling
heeft uit het zorgcircuit.
Het ‘ver weg’ project is het ‘Kinder-
dorp Hebron’ op Curaçao, een zelf-
standig eiland binnen het Koninkrijk
der Nederlanden. ‘Hebron’ verricht 
allerlei activiteiten voor kinderen
met een slechte thuissituatie en start
momenteel met een afdeling crisis-
opvang voor kinderen tussen 6 en 12
jaar, die geen of nauwelijks een thuis-
situatie hebben en daardoor in de cri-
minaliteit dreigen te raken.
Voor bovengenoemde projecten gaat
Lions Bronckhorst zich sterk maken
in het nieuwe seizoen. Daartoe wor-
den nieuwe, maar ook bestaande 
sponsoractiviteiten gehouden, zoals 
de jaarlijkse tulpenactie in de dorpen
en kernen van de gemeente Bronck-
horst.

Lions Bronckhorst start nieuw seizoen

Nieuwe goede doelen bekend
Bronckhorst - De Lionsclub 
Bronckhorst heeft aan het begin 
van het nieuwe seizoen besloten 
een aantal nieuwe goede doelen 
op het programma te zetten. Het 
gaat om projecten, dichtbij en 

De Kapel is een uitstekende locatie 
voor dit soort activiteiten. De afgelo-
pen weken zijn de voorbereidingen 
getroffen voor deze show. De ingezon-
den dieren bestaan uit grote hoenders 
en dwerghoenders, duiven,siervogels, 
konijnen en cavia’s. Aanstaande don-
derdag worden de kooien opgebouwd 
en ’s avonds worden de dieren in de 
kooien geplaatst. Vrijdag vindt de 
keuring plaats door 5 keurmeesters 
die de dieren kritisch beoordelen op 
bouw, raseigenschappen, tekening, 
kleur en conditie. In elke diersoort 
wordt een kampioen aangewezen. De 
keuring is alleen toegankelijk voor 
helpers en keurmeesters.
Vrijdagavond 2 november vindt om 
20.00 uur de officiële opening plaats 
en worden de hoofdereprijzen uitge-
reikt. Tevens zullen op die avond vier 
leden worden gehuldigd vanwege een 
jubileum. Drie leden zijn 25 jaar lid 
van P.K.V., waarvan twee leden te-
vens 25 jaar lid zijn van de landelijke 
bond, genaamd Kleindieren Liefheb-
bersvereniging Nederland (K.L.N.). 
Tevens is een lid 50 jaar fokker van 
konijnen en tevens 50 jaar lid van de 
bond K.L.N. Daarna is de tentoonstel-
ling geopend voor het publiek. Op 
vrijdagmorgen tijdens de keuring 
brengen 40 kinderen uit groep 4 van 
basisschool Het Hoge een bezoek. 
De kinderen gaan kennismaken met 
deze hobby en kunnen vragen stellen 
aan keurmeesters en leden van P.K.V. 
Ook zullen leden tekst en uitleg ge-
ven over het houden van dieren en 
enkele dieren bespreken.
Evenals andere jaren vindt op zater-

dagmiddag 3 november om 14.00 uur 
de eindkeuring plaats van de wed-
strijd Kind en Dier door twee leden 
van P.K.V. De deelnemende kinderen 
komen met hun lievelingsdier zoals 
een konijn, cavia en hamster naar 
de Kapel. Een week voor de tentoon-
stelling heeft er een bezoek aan huis 
plaats gevonden door twee leden van 
PKV. Hierbij is gelet op huisvesting, 
omgang en verzorging. De dieren 
hoeven dus niet aan tentoonstellings-
eisen te voldoen. Het gaat om dieren 
die ook bij PKV voor komen. Zondag 
4 november is er evenals andere jaren 
een verkoopklasse aanwezig. Voor 
een liefhebber die graag een huisdier 
zoals een kip, konijn of cavia aan wil 
schaffen een uitstekende gelegenheid 
om een goed en gezond dier te kopen 
van een erkende fokker.
Er worden door de leden van PKV 
voor deze kleindieren- show ruim 
200 dieren ingezonden, (hoenders, 
dwerghoenders, konijnen, cavia’s en 
sierduiven en siervogels). Het is voor 
het eerst dat er lachduiven worden 

ingezonden. Deze lachduiven vallen 
onder de groep siervogels. Deze lach-
duiven hebben hun naam te danken 
aan het geluid dat ze maken. Er zal 
weer een grote verscheidenheid aan-
wezig zijn, in grootte en kleuren. Me-
nig bezoeker die niet bekend is met 
deze sportfokkerij zal versteld staan 
van de vele kleuren, soorten en ras-
sen die er zijn. Ook kan men tijdens 
de show informatie in winnen over 
het houden en verzorgen van dieren. 
Begin december gaan twee leden van 
PKV met een aantal van hun dieren 
naar de Europashow in Leipzig. Voor 
deze show zijn maar liefst 90.000 die-
ren ingeschreven ! De openingstijden 
van de Bronckhorster kleindieren-
shopw zijn vrijdag 2 november vanaf 
20.30 uur tot 22.00 uur, zaterdag 3 
november van 10.00 tot 18.00 uur en 
op zondag 4 november vanaf 10.00 
uur tot 16.30 uur. De toegang is gra-
tis. Voor nadere informatie kan men 
contact opnemen met voorzitter Ger-
rit Lenselink, telefoon: 0575-552670 
of mobiel: 06-53542688.

Bronckhorster- Kleindierenshow Vorden
Vorden - De Pluimvee- en Ko-
nijnenvereniging Vorden e.o. 
(P.K.V.) houdt vanaf vrijdag 2 no-
vember tot en met zondag 4 no-
vember in de Kapel in de Wilden-
borch (nabij Vorden) de jaarlijkse 
Bronckhorster- kleindierenshow.

De medewerking van de Family Rein-
tjes eigenaars van de ‘ Camping het 
Groote Veld ‘ was opnieuw super te 
noemen. Er was in elke wedstrijd ca-
tegorie volop strijd. Er werd tot het 
uiterste gegaan, opvallend veel deel-
name was er bij de Elite/Beloften, 
meer dan 55 renners werden daar 
weg geschoten .Er reden al snel twee 
renners vooruit . Dit waren Bas Stam-
snijder uit Enter en Rens te Stroet uit 
de Keyenburg. Zij reden als 1 en 2 
over de finish, Simon Bargeman uit 
Kranenburg ging als 7e over de meet . 
Bij de Amateurs won Atse te Brinke, 
de RTVer Floris Besseling werd hier 
23e en Kevin van Kesteren uit Vorden 
kwam niet over de meet, hij moest 
na een val de wedstrijd staken. Bij de 
EHBO constateerden ze al snel een 
gebroken sleutelbeen. Bij de masters 
40+ reed Hengeloer Peter Makkink 
naar een mooie 12e plaats, Eric de 
Greef uit Vorden werd 15e, . Martin 
Weijers uit s’ Heerenberg reed naar 
een 20e plek, Eddy Heuvelink uit 

Warnsveld en Hans Reintjes woon-
achtig in Vorden eindigden als 26e
en 28e, allen zijn RTV leden.
Bij de Categorie Masters 50+ reed de
Wichmondse renner Rudi Peters een
goede wedstrijd, hij behaalde een 4e
plaats net voor de Vordense crosser 
Eric Bouwmeester . Bert Kromkamp
reed met een defecte achterrem naar
een 14e plaats. Bij de jeugdcategorie
Nieuwelingen reed Koen Jansen uit 
Baak naar een 21e plaats dit was voor
hem de eerste KNWU crosswedstrijd.
De RTV Vierakker / Wichmond prof
Thijs van Amerongen uit Vorden 
reed deze dag in het Tsjechische Ta-
bor. Hij reed daar aanvankelijk met
de eersten mee, maar moest dit later
in de wedstrijd bekopen met een paar
moeilijke ronden. Uiteindelijk kwam
Thijs als 15e over de streep. Kevin
Pauwels was veruit de sterkste, het 
Nederlandse talent Lars van de Haar
werd 2e en klopte in de spurt de hui-
dige wereldkampioen Niels Albert.

Groot succes GOW RTV 
Vierakker/ Wichmond
Vierakker - De RTV Vierakker / Wichmond organiseerde vorige week
zondag de jaarlijks terug kerende GOW veldrit in Vorden. Dit jaar zat
alles mee, het weer was perfect, daardoor waren er ontzettend veel
renners in elke categorie aan het vertrek.

Ook reed Thijs v Amerongen afgelo-
pen zondag 28 Oktober in het Tsje-
chische Pilzen, opnieuw een wereld-
beker wedstrijd, hij mistte daar de 
start maar kwam van ver terug en 
reed uiteindelijk naar een 9e plaats. 
Het was een super zwaar parcours 
dat het de renners niet gemakkelijk 
maakte. Een stuurfout en diverse 

slippertjes op de zware leemgrond 
leverde al snel weer achterstand op,
dus de renners met de minste fou-
ten kwamen automatisch voorin te
rijden. Opnieuw werd er zaterdag 
in het Overijsselse Hardenberg een 
GOW verreden, hier behaalde Peter
Makkink uit Hengelo een 6e plaats
en teamgenoot Eric de Greef uit Vor-
den werd hier 9e . Bij de masters 40+
en ook bij de 50+ reed de Vordense
renner Eric Bouwmeester mee, hij be-
haalde daar in zijn categorie een keu-
rige 4e plaats. Bij de Amateurs werd
Floris Besseling uit Vorden 24e . De
RTV Vierakker / Wichmond is al weer
volop bezig met de organisatie van de
10e cross Rondom Kasteel Vorden op
zondag 30 December. Inmiddels heb-
ben de eerste sponsors hun steun al
toegezegd . De organisatie hoopt dat
er meerderen zullen volgen.

Opnieuw goede uitslagen 
RTV crossers
Vierakker - De RTV Vierakker / 
Wichmond leden reden ook dit 
weekend weer met de eersten 
mee, Thijs v Amerongen reed 
dinsdagavond een cross in Woer-
den, voor hem altijd een moei-
lijke wedstrijd dit komt vooral 
door het kunstlicht langs het par-
cours . Hij reed ondanks dit alles 
een goede wedstrijd en behaalde 
een 6e plaats .Winnaar werd zijn 
teamgenoot Bart Aernouts van 
het AA cycling team.

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

Om meerdere werkgroepen en projec-
ten tot ontwikkeling te laten komen, 
wil het bestuur graag versterking van 
bestuursleden in haar stichting zien. 
Op dit moment bestaat het bestuur 
uit voorzitter Johan de Boer, die per 1 
januari vertrekt en wordt opgevolgd 
door iemand uit eigen gelederen, se-
cretaris Tineke Roorda, die de PR ter 

hand gaat nemen en wordt opgevolgd 
door iemand uit eigen gelederen, pen-
ningmeester Henk Borra, vicevoorzit-
ter Ad Borest, tweede secretaris Mar-
chien Oosterhuis, pr medewerker 
Gerrit Hulshoff, die afscheid neemt 
wegens drukke werkzaamheden en 
bestuurslid Enny Verhey.
Omdat de Stichting nog niet lang be-

staat, maar in haar enthousiasme vele 
mogelijkheden onderzoekt in kunst 
en cultuur, is er ruimte voor aanvul-
ling in het bestuur van bestuursle-
den en werkgroepleden binnen de 
nieuwe PR-werkgroep. Wie geïnteres-
seerd is in één van deze functies en 
feeling heeft met dit werkvlak, kan 
een bericht met motivering sturen 
naar het secretariaat van de Stichting 
Kunst&Cultuur Bronckhorst, Tineke 
Roorda, Meidoornstraat 35, 7221 GE 
Steenderen, telefoon (0575) 451726, 
email troorda@xs4all.nl.

St. Kunst&Cultuur Bronckhorst zoekt 
bestuurders
Bronckhorst - Drie jaar geleden heeft zich uit de werkgroep Kunst-
10daagse een bestuur gevormd, dat overkoepelende werkzaamheden 
verricht ten aanzien van Kunst en Cultuur in de gemeente Bronck-
horst. Daartoe is een eigen beleid en visie ontwikkeld, waarin verschil-
lende disciplines in kunst en cultuur een plaats krijgen.

Ruim 350 65-plussers zijn telefonisch 
benaderd. Deze doelgroep is opge-
splitst in twee categorieën. De eerste 
categorie betreft mensen die staan 
ingeschreven als woningzoekende bij 
Thuis in de Achterhoek en niet reage-
ren op het woningaanbod. De tweede 
categorie bestaat uit mensen die voor 
1 maart stonden ingeschreven bij 
één van de deelnemende corporaties 
en deze inschrijving vervolgens niet 
hebben geactiveerd bij Thuis in de 
Achterhoek. 

Slechts 18% van de ondervraagde 
65-plussers die staan ingeschreven 
bij Thuis in de Achterhoek is op dit 
moment op zoek naar een andere 
woning. Het merendeel geeft aan dat 
de reden dat ze nog niet reageren is 
dat er geen passend aanbod is of dat 
ze wachten op een voorkeurwoning. 
Daarnaast komt het regelmatig voor 
dat men een koopwoning heeft en 
dat deze nog niet is verkocht. Slechts 

in enkele gevallen weet men niet hoe 
Thuis in de Achterhoek werkt. Het 
onderzoek bevestigt het vermoeden 
dat er veel 65-plussers uit voorzorg 
ingeschreven staan. 82,5% geeft aan 
pas te willen verhuizen over mini-
maal 5 jaar of heeft geen idee op 
welke termijn. Opvallend is dat van 
de groep woningzoekenden die mo-
menteel op zoek is naar een woning 
een deel niet op internet kijkt. Een 
behoorlijk aantal woningzoekenden 
is niet op de hoogte van de mogelijk-
heid om tipberichten te ontvangen. 

Uit de resultaten van het telefonische 
onderzoek onder de mensen die hun 
inschrijving niet hebben geactiveerd 
komt naar voren dat het merendeel 
niet meer op zoek is naar een woning 
of niet meer zoekt in verband met de 
gezondheid. Slechts in enkele geval-
len werd aangegeven dat men het 
niet begrijpt.De resultaten van het 
onderzoek geven geen directe aanlei-

ding om het dienstenpakket aan deze 
doelgroep van 65-plussers aan te pas-
sen of uit te breiden. 

Thuis in de Achterhoek gaat de mo-
gelijkheid om Tipberichten te ont-
vangen wel meer onder de aandacht 
brengen. Ook de belangenverenigin-
gen worden hierover geïnformeerd. 
Daarnaast worden er makelaarsbor-
den geplaatst bij vrijgekomen senio-
renwoningen. De woningzoekende 
die niet op internet kijkt ziet zo ook 
wat er in de wijk te huur staat. Op 
dit moment zijn er onvoldoende re-
acties van 65-plussers op het beschik-
bare woningaanbod. Om leegstand te 
voorkomen heeft Thuis in de Achter-
hoek de voorwaarden aangepast. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen 
woningen uitsluitend bestemd voor 
65-plussers en woningen met voor-
rang voor deze doelgroep. Bij gebrek 
aan belangstelling van 65-plussers 
zijn de corporaties genoodzaakt om 
de woningen met voorrang voor deze 
doelgroep te verhuren aan woning-
zoekenden onder de 65 jaar.

Vooral uit voorzorg ingeschreven

Verhuisbehoefte van 65 plussers
Vorden - Thuis in de Achterhoek heeft onderzoek gedaan naar de ver-
huisbehoefte van 65-plussers. Doel van dit onderzoek was om helder 
te krijgen waarom zij niet reageren op het beschikbare woningaanbod 
dat met voorrang aan 65-plussers wordt toegewezen.
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Bas na afloop: ‘ Ik kon al direct in 
het begin mijn draai niet vinden en 
was ik de gehele dag in strijd met 
Ismo ten Velde en Mike Kock om de 
tweede plaats. Lucas Dolfing was niet 
te houden. Hij reed erg sterk en was 
de verdiende winnaar. In de laatste 
ronde ging het tussen mij en Ismo 
ten Velde wie er tweede zou worden. 
In de eerste crossproef was Ismo vier 
seconden sneller. In de tweede proef 
startte ik direct achter hem en hoop-
te ik het gat dicht te kunnen rijden. 
Dat lukte aanvankelijk, echter toen 
ging het grandioos mis. Ik kreeg een 
steen tussen de ketting en achter-
tandwiel en daardoor ging de ketting 
er af. Hierbij sloeg de ketting muur-
vast tussen het voortandwiel en de 
achterbrug. Ik dacht even dat ik uit 
zou vallen. Na een half uur met de 
ketting te hebben geworsteld kreeg 
ik hem er weer op en kon ik verder 
rijden. Met een proeftijd van ‘35min 
‘ werd ik net niet gediskwalificeerd 
en werd ik laatste. Gelukkig leverde 
dat nog punten op en dat was op dat 
moment even het belangrijkste’, al-
dus Bas. 
Erwin Plekkenpol reed zaterdag in 
Hellendoorn voor de ‘zoveelste keer 
‘ naar een eervolle tweede plaats, 
waardoor het gat met Amel Advocaat 

weer iets groter werd. De stand in het 
tussenklassement is thans: 1 Amel 
Advocaat 175 punten, 2 Erwin Plek-
kenpol 160 punten, 3 Bernard v.d. Pol 
131 punten. Erwin Plekkenpol toon-
de zich na afloop tevreden over zijn 
optreden in Hellendoorn. Zelf zegt 
hij daarover: ‘ Het rijden ging met-
een vanaf het begin goed en ook de 
proeftijden waren goed. De proeven 
waren mooi, twee ‘echte ‘ bosproeven 
met veel wortels en moeilijke passa-
ges, de derde proef was een combi-
natie van mais en bos. Toen ik van 
start ging vroor het nog 2,5 graad, 
dus kou lijden. Met koude spieren en 
handen was de eerste proef in het bos 
met veel takken pittig. De inters ( als 
eerste gestart ) moesten immers het ‘ 
spoor ‘ leggen. 
De zandkuilproef in Hellendoorn was 
weer als vanouds met veel snelle bos-
paden met veel boomwortelpartijen 

en de diepe zandkuil. De proeven gin-
gen meteen goed en wist ik de sterk 
rijdende Amel Advocaat redelijk bij 
te blijven. In de laatste ronde gelukte 
het mij enkele proeven te winnen en 
daardoor tijd terug te pakken. Ech-
ter, het was niet voldoende en werd 
ik tweede op slechts 27 seconden 
achterstand op Amel, maar wel drie 
minuten voorsprong op Bjorn Schre-
ijer. Ik ben tevreden met mijn twee-
de plaats’, zo zegt Erwin Plekkenpol. 
Wat betreft het totaal van alle inters 
( Scratch ) werd Erwin Plekkenpol 
achter Hans Vogels en Amel Advo-
caat, derde met Mark Wassink op de 
vierde plaats. Door de pech van Bas 
Klein Haneveld moest het clubteam 
van De Graafschaprijders en het mer-
kenteam van WPM KTM deze zater-
dag genoegen nemen met een tweede 
plaats.

Erwin Plekkenpol naar tweede plaats

Pech voor Bas Klein Haneveld in 
Hellendoorn
Vorden - Na de zege vorige week 
tijdens de Oost Gelderland Rit in 
Vorden, was het afgelopen zater-
dag voor Bas Klein Haneveld in 
Hellendoorn,een dag om snel te 
vergeten. Domme pech weerhield 
Bas van een goede klassering. Lu-
cas Dolfing liep elf punten uit , 
waardoor de man uit Drenthe 
thans met 171 punten aan kop 
van het klassement gaat. Bas 
Klein Haneveld heeft 156 punten 
en Ismo ten Velde 146.

Erwin Plekkenvol stijlvol in actie. Foto Henk Teerink

Op de website www.biblioservice.nl is informatie te vinden over de routes en
tijden van de bibliobussen.

Nieuws van de bibliobus

De bibliobus gaat een week 
op cursus
Regio - De bibliobus staat stil van 19 november tot en met 23 novem-
ber. Dit in verband met een cursus die de medewerkers volgen voor
een nieuw uitleensysteem.

Namens deze stichting was de organi-
satie in handen van de coördinatoren 
Ineke Bijsterbosch ( Steenderen ) en 
Louise van Uden ( Vorden ). Laatstge-
noemde zei in haar openingswoord 
verheugt te zijn over de grote op-
komst. Daarna was het woord aan 
Jan Rigterink, voorzitter van de stich-
ting Welzijn Vorden. ‘ Het ouder 
worden kent veel aspecten’, zo stelde 
Jan Rigterink, die aan de hand van 
beelden van zijn eigen familie vanaf 

‘ grootmoeders- tijd’ , liet zien hoe 
het proces van ouder worden zich in 
een halve eeuw voltrekt. Foto’ s uit de 
veertiger jaren , dames met de knip-
muts op, waarbij bleek dat men vroe-
ger op bijvoorbeeld 25 jarige leeftijd 
veel ouder leek. 
Opvallend een familieportret uit 
1952. Jan Rigterink: ‘ Toen woonden 
de familieleden allemaal in een straal 
van zeven kilometer bij elkaar. Twin-
tig jaar later, soms wel een paar hon-

derd kilometer uit elkaar. De mensen 
zien elkaar veel minder dan vroeger. 
Grandioos dat er op een dag als van-
daag mensen zijn die zich inzetten 
om al deze ouderen hier in de zaal bij 
elkaar te brengen’, zo sprak hij. The-
atergroep ‘Mooi weer ‘ zorgde deze 
middag voor de entertainment. Het 
publiek kreeg een hele potpourri van 
liedjes uit ‘vroeger jaren ‘ voorgescho-
teld, zoals bijvoorbeeld Ranja met een 
rietje, Klappermelk met suiker, Een 
glaasje Madeira, My Dear, Pikketanis-
sie, noem maar op. De aanwezigen in 
de zaal konden middels een puzzel-
wedstrijd zelf actief aan het ‘zomer-
spektakel‘ meedoen.

Veel belangstelling Dag van de 
Ouderen Vorden

Vorden - De zaal van het Dorpscentrum was vrijdagmiddag tijdens de 
‘Dag van de Ouderen ‘ vrijwel tot de laatste plaats bezet. Deze ontspan-
ningsmiddag werd georganiseerd door de Stichting Samenwerken 
Welzijn Bronckhorst (SSWB) en was speciaal bedoeld voor de ouderen 
in de gemeente Bronckhorst.

Ze brachten een afwisselend pro-
gramma van oude bekende liedjes, 
instrumentale muziek en een aantal 
leuke sketches zoals: hoe zal ´t met 
Koba zijn, de zuiderzeeballade, over 
de nonnetjes, Jo met de banjo, in 
dialect over ‘het electric, de cowboy 
in de prairie, Guus kom naar huus, 
’t is weer voorbij die mooie zomer, 

my Bonny enz. Het bestuur mag te-
rugzien op een geslaagde middag.
De voorzitster dankte de dames en
heren voor hun optreden en de leden
voor hun komst en voor iedereen een
wel thuis. De volgende activiteit is de
Kerstmiddag op zaterdag 22 decem-
ber in zaal Herfkens in Baak.

K.B.O. IJsselsenioren

Regio - De leden van K.B.O. IJsselsenioren genoten op donderdagmid-
dag 25 oktober in zaal Den Bremer van een ontspanningsmiddag die
werd verzorgd door de groep ‘Jong Belegen’ uit Lichtenvoorde, be-
staande uit 7 enthousiaste leden van de KBO Lichtenvoorde.

KBO IJsselsenioren genoten van het optreden van ‘Jong Belegen’ uit Lichtenvoorde.

De cyclus van dit seizoen be-
gint met de bekende Hengelose 
Rock&Roll band The Hurricanes. 
Al vanaf de oprichting in 1961 
bracht deze band Hengelo en om-
streken in vervoering met hun 
onvervalste rock&roll muziek. 
Wie kent niet de legendarische 
optredens in de beginjaren bij 
Concordia aan de Raadhuisstraat 
te Hengelo? Als gevolg van studies 
werden de activiteiten in de be-
ginjaren op een laag pitje gezet. In 
1986 maakte de band haar come-
back tijdens de reünie van beat 
club Square. De leden van The 
Hurricanes besloten naderhand 
op bescheiden schaal weer te gaan 

optreden, dit met veel succes. In 
2006 vierden The Hurricanes hun 
45-jarig jubileum met de uitgifte 
van een CD. Deze werd voor het 
eerst gepresenteerd bij café De 
Tol. Nu anno 2012 is de band nog 
steeds en met veel succes actief. 
De combinatie van oerdegelijke 
Rock&Roll van The Hurricanes 
in de sfeervolle en authentieke 
ambiance van café de Tol, onder 
het genot van een bockbiertje van 
de tap, flesje bier of glaasje wijn, 
staat garant voor een gezellige ou-
derwetse avond genieten! 
Het optreden begint om 21.00 
uur en zal doorgaan tot ongeveer 
00.30 uur. De entree gratis!

Café De Tol

Optreden The Hurricanes 
in Zelhem

Zelhem - Woensdag 31 oktober start café De Tol in de Witte-
brink weer haar jaarlijkse cyclus met optredens van regionale 
bands, telkens op de laatste woensdag van de herfst- en winter-
maanden.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Empereg:
1. Lastig. “Wat kan ‘jannao toch empereg waezen.”
2. Ongeduldig. “Neet zo empereg, wi’j hebt de tied wal.”

 B. Haegen:
1. “Brandhaegen.” Turf opzetten om het te laten drogen. 

“Ik mot nog wat brand haegen.”
2. “Zich haegen.” Zich opknappen. “Ik mot mi’j nog luk 

haegen veur a’k oetgao.” “Dee ’t zich good haeget, kump 
ter geeuw oet.”

 C. Opspöllen: “Hen opspöllen (gaon).”(Bij iemand) hevig 
protesteren. “Hee is naor de börgemeister hen opspöllen.”

De VVV Bronckhorst telt bijna 400 
leden en daar is Benthem ontzettend 
blij mee. “Het aantal bezoekers van 
de VVV winkel en onze site is de af-
gelopen jaren toegenomen . We ont-
wikkelen mooie projecten en evene-
menten in samenwerking met onder-
nemers, gemeenteen andere partijen.
Het lijken lichtpuntjes in de duister-
nis. De laatste tijd zijn er immers veel 
negatieve berichten over de Achter-
hoekse toeristische sector versche-
nen. Zo is er het faillissement van het 
Achterhoeks Bureau voor Toerisme 
(ABT) en – vervolgens van de VVV 
Achterhoek (Doetinchem, Montfer-
land, Zutphen en Winterswijk). 
Met ingang van 2014 zet ook de ge-
meente Bronckhorst de subsidie aan 
de VVV Bronckhorst stop. Benthem 
begrijpt dat – in het licht van ver-
gaande bezuinigingen die ook andere 
instellingen (sporthallen, zwemba-
den, etc.) treffen - en wil met de on-
dernemers de uitdaging aan om in 
2013 tot een nieuwe rolverdeling te 
komen. “We moeten vast gaan stel-
len wie in de toekomst welke taken 
op zich neemt.” Die zijn volgens hem 
te verdelen over het nieuwe regio-
nale toerismebureau dat het ABT zal 

vervangen, de VVV Bronckhorst en 
lokale toeristische platforms. Die lo-
kale overlegorganen tussen onderne-
mers – met support van de VVV - zijn 
er al in Zelhem, Hengelo en Drempt, 
Hummelo en Keppel (DHK). 
Deze platforms zijn er in hoge mate 
ook op initiatief van de VVV Bronck-
horst gekomen. “We hopen in samen-
werking met SOV en VOV (onderne-
mersverenigingen) ook in Steenderen 
en Vorden in 2013 zo’n platform te 
kunnen realiseren.”
Op dit moment is er nog veel on-
duidelijk, beseft de manager van de 
VVV Bronckhorst. “We weten bij-
voorbeeld nog niet welke taken het 
nieuwe toerismebureau voor de hele 
Achterhoek op zich neemt en wan-
neer ze precies gaat starten.” Het is 
volgens hem daarom belangrijk voor 
alle betrokken partijen om in overleg 
te komen of te blijven. “De gemeente 
Bronckhorst haakt gelukkig in 2013 
nog niet af en dat zouden onderne-
mers ook niet moeten doen. Daar-
door kunnen we samen op zoek naar 
de taken die vervuld moeten worden 
en kunnen we bepalen wie dat het 
beste kan gaan of blijven doen.
De VVV zal vanaf 2014 waarschijn-

lijk een kleinere rol gaan spelen. “We 
moeten – naar mijn idee – wel dingen 
blijven doen waar we goed in zijn en 
die het waarschijnlijk het beste op ge-
meentelijk niveau (dus niet regionaal 
of lokaal) getrokken kunnen worden.
 Een belangrijk voorbeeld is – naast 
het verschaffen van allerhande infor-
matie aan toerist en recreant – het 
ontwikkelen van projecten zoals dat 
van ‘100 jaar Achtkastelen route in 
Vorden’ voor 2013. Daar hebben de 
ondernemers zelf vaak geen tijd en 
niet de juiste mensen voor.” 
“Over dit project – dat heel groot en 
mooi gaat worden en behalve een 
regionale ook een landelijke uitstra-
ling zal hebben – zal de komende tijd 
meer nieuws naar buiten komen.” 
Het projectplan dat gemaakt wordt 
door de VVV in samenwerking met 
betrokken ondernemers, particulie-
ren en gemeente is bijna klaar.
Ook in 2013 zal de VVV, met onder 
andere de toeristische platforms, 
trachten projecten op lokaal, ge-
meentelijk of regionaal niveau te 
ontwikkelen. Als partijen- op basis 
van een optimale taakverdeling - 
goed gaan samenwerken dan blijft 
het voor winkeliers en bedrijven ook 
in de toekomst mogelijk om van uit 
projecten voortvloeiende evenemen-
ten de vruchten te plukken, denkt de 
VVV manager. “De VVV Bronckhorst 
is er namens de ondernemers voor 
toerist en recreant (waaronder de ei-
gen inwoners).”

Taakverdeling tussen het nieuwe regionale bureau, VVV en lokale platforms moet vorm krijgen

2013 koersbepalend jaar voor 
VVV Bronckhorst

Bronckhorst - “Financieel gezien is er nu en in 2013 nauwelijks iets 
aan de hand”, zo begint Heino Benthem, manager van de VVV Bronck-
horst, zijn betoog. Er zijn echter veel veranderingen gaande in de toe-
ristische sector en ook zijn er bezuinigingen op komst. “2013 wordt 
een tussenjaar. Het is belangrijk dat ondernemers betrokken blijven 
bij de VVV Bronckhorst om te bepalen hoe we in 2014 verder gaan.”

Onder de ingezonden vogels is een 
grote variatie aan kanaries, tropen 
en parkieten. Tevens kunt u alle in-
formatie krijgen over het houden en 
verzorgen van vogels. Een vogel aan-
schaffen is ook mogelijk in de ver-

koopklasse. Voor iedereen die van vo-
gels en kleur houdt kan op deze show
het hart ophalen en genieten van de
vogels en hun kleurenpracht. Om de
vogels te bekijken kan men terecht in
dorpshuis De Horst, St.Janstraat 6 in
Keijenborg. 
De openingstijden zijn op zaterdag 10
november van 10.00 tot 18.00 uur en
op zondag 11 november van 10.00 tot
15.30 uur. De zaal is rolstoel toegan-
kelijk.

Vogeltentoonstelling 
Exokan Hengelo
Hengelo - Vogelvereniging Exo-
kan uit Hengelo Gld. houdt op za-
terdag 10 en zondag 11 november 
weer haar jaarlijkse onderlinge 
tentoonstelling.

De uitslagen waren: A- klasse: 1 E.
Klein Reesink 138 strafpunten, 2
R.Plat Scheemda 153, 3 W.D. Wisse-
link Ruurlo 173. B- klasse: 1 W. Olie
Hellevoetsluis 308 strafpunten, 2 G. 
te Veldhuis Halle 350. C- klasse: 1 Me-
vrouw E.Tieman Twello 172 strafpun-
ten, 2 J. Slagman Vorden 187, 3 M.A.
Veldhuis Wijhe 192.

Erik Klein Reesink wint Herfstrit
Vorden - VAMC De Graafschaprij-
ders organiseerde zondagmiddag 
een Herfstrit (oriënteringrit voor 
automobilisten). De rit, met een 
lengte van 50 kilometer, was uit-
gezet door Harry Horsting en Jan 
Luiten.

Van vrolijke lichte muziek tot de con-
certwerken, van jong tot oud, van so-
lo tot combo, alles komt deze avond 
aan bod. Kom kijken en geniet van de 
vele facetten van het slagwerk. Of be-
ter gezegd: come and enjoy the Voice 
of Percussion!
 
Het slagwerk zal bestaan uit een sa-
menwerking tussen Slagwerkgroep 
Crescendo onder leiding van Gilbert 

Wientjes en Gregorius Giesbeek on-
der leiding van Karin de Vries. 
Talloze percussie-instrumenten uit
de hele wereld, scheurende gitaren, 
geweldige zang passeren de revue en
laten Ons Huis op de grondvesten 
trillen! Kom kijken wat slagwerk alle-
maal te bieden heeft! Meer informa-
tie op www.thevoiceofpercussion.nl.
Of like ons op: www.facebook.com/
SwgCrescendo

In Ons Huis in Hengelo

Slagwerkspektakel met The 
Voice of Percussion
Hengelo - Met gepaste trots presenteert Slagwerkgroep Crescendo op
10 november het spetterende slagwerkspektakel ‘The Voice of Percus-
sion’, in Ons Huis in Hengelo Gld. Gedurende deze avond gaat de slag-
werkgroep in samenwerking met Gregorius Giesbeek en vele andere
artiesten op zoek naar de vele klanken van deze instrumentgroep.

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

Gedurende de afgelopen maanden 
heeft de groep van ongeveer veertig 
zangers uit Oost Gelderland intensief 
gerepeteerd om een gevarieerd reper-
toire te kunnen presenteren.
Naast muziek voor gemengd koor 
zullen ook werken voor solisten met 
koor en voor vrouwenkoor uit de 
Russisch Orthodoxe Liturgie uitge-
voerd worden.
Het koor staat ook nu weer onder 
leiding van Dineke de Roo; zij heeft 
zich in de afgelopen jaren gespecia-
liseerd in de uitvoering van verschil-

lende soorten Russische koormuziek,
onder andere tijdens haar stage en 
gastdirecties in Moskou. Een eerste 
uitvoering van het programma van 
Cappella Tajna heeft plaatsgevonden
op 3 oktober in de Barockkirche in
Zwillbrock (Duitsland). 
Het project van 2012 wordt met twee
concerten afgerond. Op zaterdag 3 
november om 20.00 uur in de Catha-
rinakerk in Doetinchem. Op zaterdag
10 november om 20.30 uur in de St.
Janskerk in Zutphen. Reserveren is 
mogelijk via www.cappellatajna.nl .

Byzantijnse koormuziek

Projectkoor Cappella Tajna 
zingt opnieuw
Regio - Na een succesvol optreden in 2010 brengt het gemengd project-
koor Cappella Tajna voor de tweede keer een interessant programma
met Byzantijnse muziek ten gehore.

Het slachten gebeurde in de regel 
van november tot februari, omdat er 
in deze periode geen bromvliegen of 
ander ongedierte was 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 zwa-
re lichamelijke arbeid verrichtten 
en om die reden veel vet en spek tot 
zich namen. Het kwam voor, dat er 
op een varken dat de hele zomer ge-
mest was, zich een speklaag van wel 
7 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 
gemaakt. Om de oude traditie in ere 
te houden, wordt de slachtvisite bij 
Vleesboerderij Garritsen in Toldijk 
georganiseerd. Ouderwetse produc-
ten worden gemaakt en kunnen ui-
teraard geproefd en gekocht worden.
De gehele dag zal een oldtimerorkest 

voor de muzikale omlijsting zorgen 
en er is een optreden van gezellig-
heidskoor ‘Efkes Anders’ uit Bar-
chem. Tevens zijn er diverse stands 
van hobbyisten en producenten van 
streekproducten die hun waar aan-
bieden. Zaterdag 10 november, aan-
vang 10.00 uur, Vleesboerderij Gar-
ritsen, Wolfstraat 5, Toldijk.

Slachtvisite in Toldiek

Huisslachter, een uitgestorven beroep!
Toldijk - Dit jaar weer in actie bij 
Vleesboerderij Garritsen op zater-
dag 10 november: de huisslachter 
was vooral in vroeger jaren een 
bekend fenomeen. Zo gauw de 
novembermaand aanbrak kwam 
men deze heren overal tegen op 
het platteland, meestal op de 
fiets met de slachtersbenodigd-
heden achterop.

Tijdens de slachtvisite wordt op de ouderwetse manier worst gemaakt.
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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

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

   Primeur voor Europa: waterkrachtsysteem Vivace wordt getest in Oude IJssel.

Volg ons op Twitter: 

twitter.com/WaterRijnIJssel

Waterschap Rijn en IJssel

Postbus 148  

7000 AC  Doetinchem

Bezoekadres: 

Liemersweg 2

7006 GG Doetinchem

 

T (0314) 369 369  

F (0314) 343 258  

www.wrij.nl  - info@wrij.nl

KIJK OP 30 OKTOBER NAAR 
OMROEP GELDERLAND TV!
Water staat centraal in de nieuwe 

reeks Buitengewoon. 

4 oktober – 21 december: 

IJsseltentoonstelling Nederlands 

Watermuseum

13 november en 18 december:

algemene openbare vergadering 

algemeen bestuur. Aanvang 14.00 

uur kantoor Waterschap Rijn en 

IJssel Doetinchem. 

Info: www.wrij.nl/over_wrij/bestuur/
vergaderingen

31 januari 2013:

sluiting deelname ontwerpwedstrijd 

Waterspuwers

Volg ons op Twitter! 

twitter.com/WaterRijnIJssel NIEUWSPAGINA OKTOBER 2012 
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 

bij Olburgen is er bijna klaar voor: biogas 

leveren aan naburige industrie. Daardoor 

heeft dit bedrijf veel minder aardgas 

nodig voor zijn productie. De installatie in 

Olburgen kan bijna worden opgeleverd en zal 

binnen nu en een paar weken gaan draaien.

Via het riool komt het afvalwater van onder 

andere uw toilet, keuken en badkamer bij de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie terecht. Deze maakt er 

weer schoon water van. Met slimme combinaties van 

technieken zorgt Waterschap Rijn en IJssel ervoor dat in 

deze rioolwaterzuiveringsinstallatie bij het zuiveren van 

het afvalwater meer biogas ontstaat. En dat kan weer 

gebruikt worden.

Lees het hele artikel op  

www.wrij.nl/actueel/publicaties

SPUW JE IDEEËN
DOE MEE
EN WINOntwerp je eigen waterspuwer,

zend je idee/ontwerp in en win!
www.wrij.nl/waterspuwers

ZUIVERINGSINSTALLATIE 
OLBURGEN IS BIJNA EEN 
GROENE ENERGIEFABRIEK 

Stromend water bevat energie. En ook als water maar één meter per seconde stroomt is het mogelijk er energie mee 

op te wekken. Dat deden we altijd met een watermolen: een schoepenrad dat aangedreven wordt door ‘vallend’ 

water.  Het kan ook anders: Vivace is een waterkrachtsysteem dat duurzame energie opwekt in langzaam stromende 

wateren. Het systeem is rendabel bij lage stroomsnelheden. In november en december wordt het systeem getest in 

de stuw in de Oude IJssel bij Ulft.

PRIMEUR IN EUROPA: ENERGIE UIT 
LANGZAAM STROMEND WATER 

Vivace is een opstelling die geplaatst wordt 

in een schot met doorstroomopening van 

ongeveer één vierkante meter. Deze wordt 

vóór de stuw gezet. Door de kleine opening 

gaat het water met hoge snelheid heen. “Zo 

kan elektriciteit opgewekt worden”, aldus 

Sander van den Tillaart van Waterschap Rijn 

en IJssel. “Het systeem is visvriendelijk en ook 

dat willen we graag onderzoeken. Vandaar de 

test.” Het is een primeur voor Europa. 

Claire de Haan is projectleider bij de business 

unit Water van adviesbureau Tauw. Deze heeft de 

Amerikaanse techniek naar Nederland gehaald. “Vivace 

betekent ‘levende muziek’ en maakt gebruik van de 

energie die stromend water heeft. Water drukt tegen 

een balk, daarachter ontstaan wervelingen en zo komt 

de balk in beweging. Dat wordt omgezet in energie. 

Met deze testopstelling kunnen we nog geen bruikbare 

energie opwekken, maar een grotere installatie kan dat 

in de toekomst wél.”

Lees het hele artikel op  

www.wrij.nl/actueel/publicaties



Bij aanschaf van 4 winterbanden

GRATIS WINTERCHECK
t/m 31 december 2012.

Laat u niet verrassen door de winter. 
Uw adres voor APK en onderhoud

van uw auto.

M
M Autobedrijf

Melgers
Audi A3 1.6 Ambiente ECC/metal 2006 107.101 km € 12.750 
Daihatsu Sirion 1.0 12V Trend 2007 73.755 km € 6.750 
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4WD automaat premium 7-p 2007 105.800 km € 16.750
Nissan Micra 1.0 N-cvt Basis 1994 241.318 km € 1.250
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km € 6.250
Peugeot 307 SW 1.6 16V Pack 2005 91.398 km € 7.500
Peugeot 508 SW 1.6 thp blue lease executive 2011 25.370 km € 24.950
Toyota Avensis Verso 2.0 16v Vvt-i Luna 7-pers. 2002 164.370 km € 7.250
Toyota Aygo 1.0 12v 5 drs. Comfort 2009 98.357 km € 7.500
Toyota Corolla Verso 1.8 16v SOL Cruise 5-pers. 2007 99.170 km € 14.950
Toyota Rav4 2.0 VVT-i automaat 4 x-style 2008 90.382 km € 21.950
Toyota Yaris 1.3 VVT-i 5-drs. Comfort 2009 51.410 km € 10.950
Volvo S60 2.4 Comfort-line 2003 148.725 km € 7.950
Volvo V70 2.0 107KW 2009 156.055 km € 19.250

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Renault 
Twingo 1.2
8V Authentique, 
2006, 35.954 km

€ 5.750,-

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

Opel Astra 1600-16
Elegance

2005    € 7.350,-
PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM 2006  8950 
RENAULT MEGANE 1600-16V 5-DRS LUXE 2005  6450 
OPEL CORSA  1200-5-DRS ELEGANCE 2002  4450 
OPEL ASTRA 1600-16V 5-DRS 1999  2850 
OPEL ASTRA 1800-16V 5-DRS SPORT 2005  7950 
OPEL ASTRA 1600-16V -DRS BUSINESS 2007  9450 
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005  8950 
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007  10950 
OPEL ZAFIRA  2200-ELEGANCE AUTOMAAT 2001  4450 
CHEVROLET TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT 2004  11950 
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006  14750
FORD FOCUS 1600-16V STATION 2006  7450
HYUNDAI GETZ 5-DRS DYNAMIC COOL 2008  6950
MINI COOPER 1600-16V 2004  10950
MERCEDES C COMBI CALSSIC 2004  10950
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001  6950

Jeep Grand Cherokee
4.7 I V8, 4x4, zwart met

LM-velgen, airco, ABS, cruise con-
trol, bomvolle auto, bouwjaar 2000

Hyundai Matrix 1.6 MPV 5-deurs Groen met. 2003
Volkswagen Passat 1.9 TDI Sedan 4-deurs Zwart met. 2003
Peugeot 406 Coupé 2.0 LPG 16V 3-deurs Blauw met. 1998
Renault Scenic 1.6 16V MPV 5-deurs Blauw met. 2000
Renault Scenic 1.6 16V aut. MPV 5-deurs Rood met. 2000
Daihatsu Move automaat 1.0 5-deurs Blauw met. 1998

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Peugeot 307
1.6 16v 5drs xs,

01/2004, 66.000 km

€ 5.950,-
Caravan Hobby Exclusive 4 pers. 1999  € 5250,-

Citroen Xsara Break 1,4 2000 180.000 km  € 1950,-  

Daewoo Tacuma 1,8 Airco 2000 71.000 km € 2950,-    

Peugeot 207 sw 1,4 vti 16v 2008 94.000 km € 8350,-
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T

Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Een badkamer ontwerpen is een vak, net als het metselen van 
de muren, het tegelwerk en het installeren van leidingen en 
sanitair. Bij Bruggink werken de eigen vakmensen op al deze 
gebieden samen om uw badkamer de uitstraling te geven waar 
u zich goed in voelt.
Bruggink:  écht alles in één hand, van ontwerp tot uitvoering.

Badkamers,
compleet ingericht!

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

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

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

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

ONDERSTEUNING EN ADVIES 
in de agrarische sector voor:

Totaalpakket mogelijk voor Mestbeleid en Gecombineerde Opgave
(inclusief ordner t.b.v. administratie mestbeleid die voldoet 
aan alle voorwaarden en eisen van Dienst Regelingen 
inclusief tussentijdse prognose) 

TON GROOT ROESSINK
T 06 12 55 12 07 – E tgrootroessink@kpnmail.nl

Kenningsmakingsactie
Op vertoon van deze advertentie ontvangt u

€ 5,00 korting
op een behandeling in de kapsalon 

bij een minimale besteding van € 20,=
Voor dames en heren.

Deze actie is geldig van 1 t/m 15 november 2012.

Dorpsstraat 30 Tel. 0575 551423
7251 BC Vorden www.salonmarianne.nl

www.rolluikenachterhoek.nl

VOORDELIGE
ROLLUIKEN?

KIJK OP

Agenda november/begin december
- Beide maanden:
Verrassende Wildgerechten op het menu…
* Onbeperkt spare ribs à € 16.95
 of gamba’s à € 18.95 eten:
  8 november 2012 - 22 november 2012
 13 december 2012 - 27 december 2012
* Leuk voor alle kinderen: Zaterdag 1 december 

tussen 14.00 uur en 16.00 uur schoen zetten voor 
Sinterklaas. Woensdag 5 december tussen 14.00 
uur en 16.00 uur schoen weer ophalen!

* Ook op woensdag 5 december op onze 1e ver-
dieping vanaf 16.00 uur: Sinterklaas met… 
Stamppottenbuffet & oud Hollands dessert  
à € 17.50 (voor kinderen van 4 tot 12 jaar € 8.95)

* Muziek op zaterdag 8 december 2012 vanaf 
22.00 uur: Bluesband: “Long distance call”

Graag tot ziens! Team Grand bistro de Rotonde
Kerkstraat 3, 7251 BC  Vorden

Kerstkaarten

www.weevers.nl

De nieuwe collecties Kerst- en Nieuwjaarskaarten zijn binnen. 

Kom kijken! Ook voor bedrijven. Bestel tijdig om teleurstellingen 

te voorkomen.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Wat is een

Ervarings-

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

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

www.werk.nl IJssel
computerservice

*

*

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MEEWERKEND VOORMAN M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VAS1062579

Werkzaamheden 
Voor een relatie van ons in de omgeving van Doetinchem zijn wij 
op zoek naar een ervaren Meewerkend Voorman. In deze functie 
houd jij je bezig met het aansturen van monteurs waarmee je werkt, 
uitvoeren van montage- en onderhoud werkzaamheden op locatie 
voornamelijk in het buitenland. Heb je enige ervaring met leiding-
geven aan monteurs? Dan kan deze baan wat voor jou zijn!

Functie eisen 

PRODUCTIELEIDER M/V  
Omgeving Deventer/Zwolle - Fulltime - vacaturenr. VIA1061976

Werkzaamheden

wij op zoek naar een Productieleider. Het betreft een brede functie, 
waarbij je naast aansturing van de werkvloer ook verantwoordelijk 
bent voor de calculatie en werkvoorbereiding.
 
Functie eisen

MONTEUR HYDRAULIEK M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VVN1061759

Werkzaamheden
-

-
nale opdrachtgevers om de door jou gerepareerde en gereviseerde 
installaties in bedrijf te nemen
 
Functie eisen

CONSTRUCTIEBANKWERKER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO834180 
 
Werkzaamheden

zoek naar een ervaren constructiebankwerker. Je maakt construc-
ties en apparaten volgens specificatie en tekening. Je beheerst 

gestelde kwaliteitsnorm.
 
Functie eisen

PROJECTENGINEER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO1062003

Werkzaamheden

voedingsmiddelen industrie. Daarbij werk je samen met de project-
-

ficiënt gebruik van standaardfuncties en stelt specificaties op voor 

-
neers volgens planning uit. In je rol als lead engineer controleer je 
de voortgang van de technische uitvoering van de werkzaamheden 
en houd je het constructiedossier van het project up to date. Indien 
nodig voer je gedurende alle fasen van het project, van opdracht tot 
en met oplevering, overleg met de klant en toeleveranciers.

Functie eisen

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST M/V
fulltime - vacaturenr. VCP1062310

In deze functie werk je nauw samen met een buitendienstmede-
werker, die de daadwerkelijke verkoop doet. Je hoeft dus geen 
acquisitie te plegen of zelf telefonisch producten te verkopen. Je 
bent in de binnendienst wel verantwoordelijk voor het gehele of-
fertetraject. Tot je taken behoren: het registreren van gemaakte 
afspraken met de klant, het opstellen, bewaken en nabellen van 
offertes, het administratief verwerken van verkooporders, het 
administratief voorbereiden van de productie, het verwerken van 
assortimentswijzigingen, het bijhouden van bonus- en kortingsaf-
spraken met klanten, het beoordelen van aanvragen en wijzigingen 
en het samenstellen van prijslijsten. In overleg met de planner ga je 
ervoor zorgdragen dat de orders tijdig bij de klant geleverd worden.

Gezien de aard van ons bedrijf is het voor deze functie zeer gewenst 
dat je enige jaren ervaring hebt in een soortgelijke functie bij een 
staalbedrijf, of dat je gedegen kennis hebt van staalproducten.
Je bent assertief, communicatief vaardig en sociaal. Je bent pro-
actief en in een hectische omgeving weet jij je prioriteiten te stellen. 

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

Verkoop van diverse 
merken aanhangwagens 

en paardentrailers.
Ifor Williams, Anssems en Hapert.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

Open Dag
U bent van harte welkom op 
zaterdag 3 november van 
11.00 tot 17.00 uur verzorgd 
met een hapje en een drankje.

Graag tot ziens!

restaurant

WOLFERSVEEN
Restaurant Wolfersveen

zoekt per direkt

keuken- afwashulpen

Reageren kan v.a. 16 jaar
Tel.: 0314-624020



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 44 van 29 oktober 

t/m 3 novemberwww.ah.nl

H E N G E L O 

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Extra veel Bonusvoordeel


