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Burgemeester 
Kruijffbad beste 
buitenbad van 
Gelderland

Vrienden van 
De Herberg 
 organiseren Good 
Old & New Party

Indien ouderen 
zouden staken 
dan gaat de 
 economie plat
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gehandicapte 
Litania

Winnaars Rabo 
Spaargame 
bekend

Kunst en 
vogels in het 
Dorpscentrum

Dinsdag 22 november 2011
73e jaargang no. 38

Alle kinderen zijn welkom. Ondanks 
dat de Sint en zijn Pieten het ontzet-
tend druk hebben op deze dag vlak 
voor Pakjesavond, wil hij net als elk 

jaar weer graag een mooi verhaal ko-
men voorlezen in de bibliotheek. De 
Sint beleeft ondanks zijn hoge leeftijd 
nog dagelijks avonturen met zijn Pie-
ten. Om al zijn belevenissen niet te 
vergeten heeft de Sint ze opgeschre-
ven in een hele boel boeken. Wil je 
na het voorlezen nog een verhaal van 
de Sint horen? Dan kun je altijd één 
van de spannende avonturenboeken 
lenen.

Sint leest voor

Vorden - Woensdagmiddag 30 
november komt Sinterklaas naar 
de bibliotheek in Vorden om de 
kinderen tussen 13.30 en 14.00 
uur een spannend verhaal voor 
te lezen.

Sinterklaas:  Nu ik in Vorden ben, ga ik de kinderen straks ook voorlezen

De welpen en verkenners van de groep
komen in Vorden en Wichmond bij 
de mensen aan de deur om een pak-
ketje wintervoer voor vogels te verko-
pen. Door zo’n pakketje wintervoer 
aan te schaffen helpt u niet alleen de
vogels de winter door,  maar levert u
ook een bijdrage aan de groepskas. 
Het bijeengebrachte geld zal vooral 
besteed worden aan spelmateriaal en
de verdere  inrichting van de clubhui-
zen. De vogelvoer- en potgrondacties
van Welkoop en Scouting vormen 
een belangrijke bron van inkomsten
voor de uitbreiding en het onderhoud
van ons scoutcentrum. Het groeiend
aantal leden heeft hier een goede plek
om op een verantwoorde manier het
scoutingspel te spelen. Jeugdleden en
leiding hopen dan ook, dat de bevol-
king van Vorden en Wichmond ook
nu weer de vogels en Scouting zal
helpen.

Vogelvoeractie 
Scouting en 
Welkoop
Vorden - Op zaterdag 26 novem-
ber a.s. houdt de Vordense Scou-
tinggroep “David G. Alford,” in
samenwerking met Welkoop, de 
jaarlijkse actie “Wintervoer voor
Vogels.”

 @WeekbladContact

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK

KERSTKRANT
Ook dit jaar geeft Weevers  Grafimedia 
weer de  KERSTKRANT uit. 

Deze krant wordt verspreid 
vanaf 13 december in de  gemeente 
Bronckhorst, Ruurlo 
en  Warnsveld.

Aanleveren kopij en advertenties  voor de Kerstkrant 2011 
t/m 2 december 2011.



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

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

Hervormde kerk Vorden:
Zondag 27 november 10.00 uur, 1e advent, Viering Heilig 
Avondmaal, Ds. J. Kool.
19.00 uur Gez. Zangdienst in Hervormde kerk ’Vorden zingt’, 
Ds. H. van Dalen uit Varsseveld.

Gereformeerde kerk Vorden:
Zondag 27 november 10.00 uur, 1e advent, Ds. D. de Jong uit 
Barneveld.
19.00 uur Gez. Zangdienst in Hervormde kerk ’Vorden zingt’, 
Ds. H. van Dalen uit Varsseveld.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 27 november 10.00 uur, 1e advent en HA, Ds. G. 
Roffel, Wilp.

R.K. kerk Vorden:
Zondag 27 november 10.00 uur, 1e advent, Eucharistievie-
ring, J. v.d. Meer, m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 26 november 17.00 uur Eucharistieviering, T. Kloos-
ter, Herenkoor.
Zondag 27 november 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, Groep 2, Dameskoor. 

Tandarts:
26-27 november G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, (0573) 25 
18 70.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl
Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Nog één bruin Labrador
reutje te koop uit nest van
zeven, geboren 29-9-2011,
in huis opgegroeid, vader
en moeder met stamboom
ingeent ontwormd en in
bezit van paspoort, alleen
serieuze reacties, tel. 06-
53285781

Reurlse midwinterhoorn-
wandeling Zondag 27 nov.
a.s. van 10.00 - 16.00  u.
Starten tot 14.00 u. bij 
Pannenkoekboerderij De 
Heikamp Zie voor uitgebrei-
de informatie www.vvvber-
kelland.nl Keuze uit 3 routes;
6, 15 en 20 km Volw.€ 3,50, 
kind. € 1,50 Inl. VVV Ruurlo 
0573 453926

Gevraagd: oppasgezin
voor onze lieve hond (tegen
betaling), i.v.m regelmatige
afwezigheid. Meer info tel: 
0618088112

Vorst? IJs? Sneeuw? 
HAARDHOUT gekloofd
à 60,00 p/m3 afgehaald
WILDENBORCH info 0654
223023

Vlaai van de week

Sinterklaasroomvlaai
met speculaasschuim € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Speculaas gevulde
 koeken  2 stuks € 1,50
 Taainoten  200 gram € 1,60
Aanbiedingen geldig van di 22 november t/m za 3 december.

Dagmenu’s 23 t/m 29 november

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

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

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

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

Woensdag 23 november Bruine bonensoep / Wokki wokki 
van ossenhaas en kipfilet, wokgroente en rijst.

Donderdag 24 november Hete bliksem met ribbetjes, jus, 
zuurgarnituur / Fruitsalade en slagroom.

Vrijdag 25 november Bosuiensoep / Kabeljauwfilet met 
mosterdsaus, aardappelen en groente.

Zaterdag 26 november (alleen afhalen of bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en groente / IJs 
met slagroom.

Maandag 28 november Groentesoep / Wokki Wokki van 
kip met roerbakgroenten, rijst en rauwkostsalade.

Dinsdag 29 november
Wiener schnitzel met friet en rauwkost / IJs met slagroom.

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

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

even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Te huur gr. huis 1000,- ex. 
per mnd in Veldhoek tel.
0573 461255 ben.bulten@
online.nl

Sint en Piet bestellen dan
dit nummer bellen. 0314-
620600 of 0610110280 
‘s avonds na 19.00 uur

Aanbiedingen geldig t/m maandag 28 november. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

1,00 PIEK ACTIES
Zuurkool uit het vat 500 gram 1,00
1 kilo winterpeen + 1 kilo uien 1,00
 Hollandse Elstar appelen 1 kilo1,00

 
Turbana bananen                  1 kilo1,00
Keuze uit diverse soorten huisgemaakte 
stampotten en keuze uit diverse soorten 
vleesgarnituren (zelf samen te stellen) 
+ GRATIS bakje compote

p.p. 5.95

Gezocht met SPOED:
mooie ruime fabrieks
CAMPER (diesel) voor klein
prijsje! Contante betaling.
06-39404757

W O O N R U I M T E 
GEZOCHT. Nette, rustige 
jonge man (38) zoekt zelfst.
woonruimte, buitengeb./
dorp, max rond € 500,- incl., 
0575-471845

25% korting op alle kan-
delaars, vazen en kralen-
kettingen WERELDWINKEL
Vorden.

Te huur: SINT en 
PIET KOSTUUMS DS 
Design Molenkolkweg 33 
Steenderen. Tel. 0575-
452001

Pure Aloe Vera produc-
ten. Jannie Nijkamp 0575 
521316 www.jannienijkamp.
myfl pbiz.com



Contactjes
vervolg

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Sinterklaasmarkt, voor 
ieder wat wils za. 26 nov.  
en 3 dec.  11.00-15.00 uur.  
Bonendaal 52 in Warnsveld

Hoera, een dochter!

Isa

14 november 2011
Zij weegt 3180 gram en is 50 cm lang.

Dorien Meijer-Eckhardt en Richard Meijer
Zusje van Gijs

Wilhelminalaan 14
7251 EN Vorden

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Schuurverkoop
op niveau

Elke zaterdag tot 
17 december 

11.00-16.00 uur

Servieskast
Whemerweg 20 – Almen

06-38891801
www.servieskast.nl

Elke zaterdag tot 
17 december 

11.00-16.00 uur

Verassend nieuws van S ch ng De Opdracht !
Kijk op de website:  www.s ch ngdeopdracht.nl
of bel 0314-622878
Wilt u zondagmiddag 22 januari 2012 vast in uw agenda noteren?

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

Op donderdag 1 december 2011 
zijn wij 50 jaar getrouwd.

Wilt u ons feliciteren dan kan dat op zaterdag 3 
december van 15.00 tot 17.30 uur bij Hotel Bakker 
aan de Dorpsstraat 24 in Vorden.

Jaap en Hermien Korenblek

Zelstweg 3
7251 JR Vorden

Wij zijn blij met de geboorte van onze dochter en 
mijn zusje

Lieke

Ze is geboren op 6 november 2011,
weegt 3095 gram en is 47 cm lang.

Arthur Brummelman en Aafje Scheffer
zusje van Stijn

Zelledijk 2
7255 MR Hengelo Gld.

Warm, informeel en 
laagdrempelig.

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

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

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

Op 28 november 2011 zijn wij

Jan en Gerrie
Teunissen-Ruiterkamp

25 jaar getrouwd.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van harte 
welkom op onze receptie op 3 december a.s. van 
15.00 tot 17.00 uur bij de Herberg, Dorpsstraat 10 
te Vorden.

Ruurloseweg 69
7251 LB Vorden

Bij HONDENSCHOOL DIRECT
• Les van gediplomeerd instructrice
• Les met persoonlijke begeleiding
• Les via het “Black Box” gedragsmodel
 voor honden

Voor opgave en info:

www.luciamullink.nl

Na een slopende ziekte is op de leeltijd van bijna 87 
jaar toch nog vrij plotseling overleden onze beste 
broer zwager en oom 
       

Gerrit Groot Roessink
echtgenoot van

Gerrie Groot Roessink-Klein Sessink
                            
 Hengelo: Jan Groot Roessink
  Hermien Groot Roessink-de Vries
  Jo Dinkelman-Groot Roessink
  Albert Jan Dinkelman (in herinnering)
  Neven en nichten

15 November 2010

Trio Emmy Verhey brengt 
Mozart, Schubert en 
Beethoven in Dorpskerk 
Ruurlo 27 november 15.30 
uur. Toeg. à € 20- via www.
kunstkringruurlo.nl

En niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is.

 
Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze 
zoon
 

Herman Henricus Berend
 
Wij noemen hem Mart.
 
Mart is geboren op 17 november 2011.
Hij weegt 3620 gram en is 52 cm. lang.
 

Reiniera Snellink-Zweverink en André Snellink

Stationsweg 5
7251 EL  Vorden

Wij bedanken iedereen voor de warme belangstel-
ling en het meeleven na het plotseling overlijden 
van

Hans Boesveld

Dat is voor ons een grote steun.

 Derkje Boesveld- Hoekman
 Familie Bijvank
 Familie Smit

Baak, november 2011

Per December te huur of 
te koop: Prachtige woon-
unit. 4X15 mtr, volledig 
geisoleerd, 2 slaapkamers, 
badkamer, toilet, hal en 
leefkeuken/woonkamer. 06-
15489610 info@redi-dienst-
verlening.nl

VERENIGING VOOR PROTESTANTS 
CHRISTELIJK ONDERWIJS TE VORDEN

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs 
nodigt u uit tot het bijwonen van een extra algemene ledenvergadering. 
Deze wordt gehouden op donderdag 1 december 2011 in basisschool 
Het Hoge, tijdelijke huisvesting, Het Wiemelink te Vorden om 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Voortgang nieuwbouw 
 Toelichting op oplevering nieuwbouw en buitenruimte

5. Voortgang ‘School op Groen’
 Toelichting op voortgang School op Groen

6. Afscheid aftredende leden bestuur
 Aftredende voorzitter is de heer J.P. Buijk, aftredende bestuursleden  
 zijn mevrouw C. Hofman, mevrouw K. ter Maat en de heer P. van de Pol

7. Benoemingen nieuwe bestuursleden
 Voorgesteld wordt om als voorzitter te benoemen de heer A.H. Boers 
 en als bestuursleden te benoemen mevrouw A. van Veen, 
 mevrouw W. Addink en mevrouw A. Breukelaar

8. Rondvraag

9. Sluiting ledenvergadering

De avond wordt besloten met een drankje. 
U bent van harte welkom.

Het bestuur

1986 2011

Op 1 december is het 25 jaar geleden dat

Diny Bulten-Wiegman 

in dienst kwam bij Sensire.

Dit willen haar collega’s niet zomaar voorbij laten 
gaan.

U kunt haar feliciteren met dit 
jubileum op donderdag 1 decem-
ber van 15.00 uur tot 17.00 uur 
in woon- en dienstcentrum de 
Bongerd te Steenderen.

Collega’s Sensire 
Steenderen-Toldijk 



Achterhoek Wielerspektakel
27 november 2011 De Radstake in Varsseveld

Dat het wielergebeuren, de opvolger 
van de reeds enkele jaren overbekende 
Veldtoertocht van Kanjers voor Kanjers, 
al direct een geweldig landelijk draag-
vlak heeft, wordt wel bewezen door 
de aanwezigheid van een groot aan-
tal wieler- en andere prominenten uit 
het gehele land. Zo heeft de bekende 
wielrenner Lars Boom zijn komst naar 
Varsseveld toegezegd. De 25-jarige 
Boom is een bekend veldrijder, die in 
2008 in zijn discipline niet alleen Ne-
derlands, maar ook Wereldkampioen 
werd. Wat door de organisatie ook met 
gejuich is ontvangen, is de komst van 
Wereldkampioen Fourcross 2011 An-
neke Beerten. Deze sympathieke 29-ja-
rige wielrenster zal op 29 november 
tijdens het Achterhoek Wielerspektakel 
een indoor demonstratie Fourcross ver-
zorgen. En wat helemaal tot tevreden-
heid stemt, is de toezegging van nie-
mand minder dan Nederlands bekend-
ste wielrenster Marianne Vos om naar 
Varsseveld te komen. Deze 24-jarige in 
‘s-Hertogenbosch geboren sportvrouw, 

is inmiddels wereldberoemd vanwege 
haar vele geboekte successen op de 
racefiets. Een groot voorbeeld voor de 
sport in het algemeen en de wielersport 
in het bijzonder. Overigens zal Vos vol-
gend jaar uitkomen in de nieuwe vrou-
wenploeg van de Rabobank, die zal 
worden geleid door de bekende oud-
wielrenner Jeroen Blijlevens. Wat onge-
twijfeld extra veel belangstellenden zal 
trekken, is het gegeven dat prominent 
en ex-profwielrenner Gert Jacobs ook 
zijn opwachting zal maken. Jacobs is 
met name vanwege zijn optreden dan 
wel aandeel in het tv-programma Tour 
du Jour van dit jaar een bekende en po-
pulaire tv-persoonlijkheid geworden.
Maar eigenlijk zijn de bij het Achter-
hoekse wielerevenement aanwezige 
prominenten teveel om op te noemen. 
Want met het noemen van de namen 
Tristan Hoffman, Joost Wichman en Jel-
le van Gorkom, alsmede Steven Kruis-
wijk, Servais Knaven en Karsten Kroon 
zijn we er niet. Er komen er meer, veel 
meer!

Talent in de regio
Wat verder als erg belangrijk kan wor-
den aangemerkt, is het gegeven dat de 
medewerking van sponsoren en ande-
ren enorm groot is. Zo zal Stadion De 
Vijverberg in Doetinchem, het thuisfront 
van BVO De Graafschap oftewel de 
Superboeren, in het 50 kilometer lange 
parcours van de Kanjers voor Kanjers 
Veldtoertocht worden opgenomen. 
Daarnaast heeft de directie van Mar-
veld Recreatie in Groenlo in het week-
end van 27 november op haar prach-
tige vakantiepark een serie bungalows 
en de daar tevens bijhorende voorzie-
ningen gratis beschikbaar gesteld aan 
prominente ex-wielrenners en anderen, 
die gelet op de te maken lange reis wil-
len overblijven.
In een reactie zegt John Theissen van 
het gelijknamige in Lichtenvoorde en 
Aalten gevestigde tweewielerbedrijf, 
niet alleen één van de organisatoren 
van het Achterhoek Wielerspektakel, 
maar ook één van de oprichters van 
Kanjers voor Kanjers, dat hij altijd al 
met het idee heeft rondgelopen om een 
dergelijk evenement van de grond te 
krijgen.
“Ik roep het al vele jaren: de Achter-
hoek staat bol van het wielertalent. 
Wanneer ik om mij heen kijk en dat 
doe in een straal van 15 kilometer rond 
Lichtenvoorde, dan krijg ik alleen maar 
wereldtoppers in alle disciplines van de 
wielersport in mijn vizier. En dat vari-
eert van Robert Gesink tot Tristan Hoff-
man, maar ook van Loes Gunnewijk tot 
Joyce Seesink, van Joost Wichman tot 
Jelle van Gorkom en niet te vergeten 
van Anneke Beerten tot diverse andere 
aankomende talenten. Ik heb toen niet 
alleen tegen mijzelf, maar ook tegen 
de overige enthousiastelingen in mijn 
directe omgeving gezegd: daar moe-
ten wij wat mee doen, anders gezegd: 
daar moet deze regio haar vruchten 
van plukken.”

De Radstake
Erg content met de komst van het wie-
lercircus richting Varsseveld is Fred te 
Hennepe, voorzitter van de op 3 okto-
ber 1994 opgerichte Wieler Tour Club 
de Slinge.
“Naast de laatstelijk gehouden Veld-
toertocht van Kanjers voor Kanjers heb 
ik direct aangeboden dat wij in waren 
om als gastheer op te treden bij een 
volgende editie. En die volgende edi-
tie betreft nu dit grote spektakel. Mooi 
toch. Houdt Kanjers voor Kanjers zich 
bezig met alles in en rond De Radstake, 
wij zijn verantwoordelijk voor de veld-
toertocht. En daarbij gaat in de eerste 
plaats alle aandacht uit naar een goed 
30 kilometer parcours en een goed 50 
kilometer parcours en tegelijkertijd alles 
wat daarbij om de hoek komt kijken, 
zoals wegafzettingen, controleposten, 
verkeerswachten enzovoorts. Maar ik 
ben er helemaal van overtuigd dat het 
een groots en succesvol gebeuren gaat 
worden.”   
Het bestuur van Kanjers voor Kanjers 
kan eigenlijk niet meer wachten tot 
het de laatste zondag van november 
is. Voorzitter Vera Hoffman en mede-
werker communicatie Mariëtte Harbers 
laten uw verslaggever weten dat er ei-
genlijk geen dag voorbij gaat of er is 
wel iets aan de orde of er komt wel 
iets voorbij dat met het wielerspektakel 
heeft te maken.
“Omdat de doelstelling van de stich-
ting helemaal in het teken staat van 
het kind, willen wij graag de uitdaging 
aangaan met jonge enthousiaste fietsers 
in de regio”, vertellen beide dames in 

koor. “Wij dragen daarbij de kreet uit:
‘Samen fietsen is hartstikke cool!’ Wij
zijn derhalve super trots dat de door
Kanjers voor Kanjers georganiseerde
MTB clinics voor kids in de leeftijd van-
af zes jaar zo’n groot succes zijn. Van-
zelfsprekend mogen wij in dit verband
de enthousiaste medewerking van de
verschillende Achterhoekse wieler- en
tourclubs niet onvermeld laten. Want
zonder hen is dit allemaal absoluut niet
mogelijk.”
Erg enthousiast over het gehele gebeu-
ren is ook Robert Venderbosch van
Dancing, Zalencentrum en Manege De
Radstake in Heelweg bij Varsseveld.
“Als onderneming zijn wij erbij betrok-
ken geraakt toen in de aanloop naar
de jaarlijkse Tristan Hoffman Challenge
hier het vertrekpunt was voor de trai-
ningen. Tijdens de toen gevoerde ge-
sprekken ging het vaak over de jaar-
lijkse Veldtoertocht van Kanjers voor
Kanjers. En al pratende, kwamen wij
met ons allen tot de conclusie dat de
locatie en omgeving hier meer dan ge-
schikt is voor dit prachtige wielerfestijn.
Op 27 november zullen wij dan ook
de gehele tent beschikbaar stellen voor
dit evenement. En dat zijn alle zalen
en ruimtes inclusief de manege. Bij een
aantal onderdelen zal men dwars door
het café, de zalen e.d. moeten. In over-
leg met de gemeente Oude IJsselstreek
hebben wij zelfs bereikt dat wij de hier
langs lopende Parallelweg kunnen ge-
bruiken. Geloof me, het wordt een fan-
tastisch happening!”

Evenement biedt voor elk wat wils 

Achterhoek Wielerspektakel
zet deze regio op de kaart

Wanneer er ooit sprake is van een evenement, dat zich een spekta-
kel mag noemen terwijl het nog niet heeft plaatsgevonden, dan is 
het wel het Achterhoek Wielerspektakel. Een wielerevenement, dat 
op zondag 27 november a.s. voor de eerste maal wordt georga-
niseerd, bestemd voor jong en oud en te houden op een meer dan 
unieke locatie in Oost-Nederland.
Als gevolg van een voorbeeldige motivatie en een eendrachtige 
samenwerking hebben een viertal geledingen elkaar weten te vin-
den om de basis te leggen voor een krachtige, eigenlijk direct al 
professionele organisatie. Die vier geledingen zijn Stichting Kanjers 
voor Kanjers, de Robert Gesink Fanclub, Wieler Tour Club De Slinge 
in Varsseveld en Uitgaanscentrum De Radstake.
Het resultaat mag er zijn: een dagvullend bijzonder gevarieerd 
sportief programma, waarbij een ieder aan zijn of haar trekken 
kan komen. En wat natuurlijk niet onvermeld mag blijven: de op-
brengst gaat naar een goed doel: Kanjers voor Kanjers!

De organisatie van het Achterhoek Wielerspektakel met v.l.n.r. Robert Gesink, 
Eddy Goossens, Robert Venderbosch, Fred te Hennepe en John Theissen.

Programma Achterhoek Wielerspektakel 2011
9.15 uur Start Finale Kanjers voor Kanjers Jeugd MTB Clinic

9.15 uur Voorstellen prominenten

9.30 uur Start Kanjers voor Kanjers Veldtoertocht

10.30 uur Start Veldrijwedstrijd GOW

11.00 uur Start Biketrial BMX en Fourcross demonstraties

14.30 uur Fanclubdag Robert Gesink (Zaal open vanaf 14.00 uur)

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Achterhoek-Oost sponsort de  
kanjers van het Achterhoek Wielerspektakel.

www.rabobank.nl/achterhoek-oost

Ambassadeur van 
Kanjers voor Kanjers
Robert Gesink

grote trekpleister

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door:

Voorverkoop
Het bezoeken van het Achterhoek Wielerspektakel is gratis met uitzondering 
van de deelname aan de Kanjers voor Kanjers Veldtoertocht en de Robert 
Gesink Fanclubdag. Timoco verzorgt de voorverkoop voor het Achterhoek 
Wielerspektakel en schenkt per verkochte ticket de volledige fee van  1,00 
aan Kanjers voor Kanjers. Voor meer informatie, het programma en het 
bestellen van kaarten, kijk op www.achterhoekwielerspektakel.nl!



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

KNIPACTIE
Op vertoon van deze

advertentie ontvangt u

 5,00 korting
op een knipbehandeling

voor dames of heren.
Geldig t/m zaterdag 3 december 2011

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

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Voor informatie:

Voor
naaimachines
en kleinvak

Sint-Nicolaas
actie

van de 
Vordense Ondernemers Vereniging

Sint-Nicolaasactie van de 

Vordense Ondernemers Vereniging

Kras alle drie de vakjes open

en win een prijs bij drie 

dezelfde afbeeldingen.

Vizier Op Vorden

Bij elke € 10,- on vangt u een kraslot.

Kras drie dezelfde afbeeldingen en 

maak kans op een waardebon van 

€ 100,-, € 50,-, € 10,- of € 2,50!

Deze Sint-Nicolaasactie duurt van: 

Maandag 7 november
t/m Zaterdag 3 december

Vizier Op Vorden

t

Deelnemers Sint Nicolaas Krasaktie 2011
1 2010 Concepts BV Kerstpakketten & relatiegeschenken
2 ABN Amro Vorden
3 Ami Kappers
4 Autobedrijf Groot Jebbink
5 Autobedrijf Klein Brinke
6 Autobedrijf Robert Nijenhuis
7 Bibo kinder- en babykleding
8 Brasserie Lettink
9 Bruna Boekhandel Postkantoor
10 C 1000 Yvonne en Wilbert Grotenhuys
11 Café Feestzaal De Herberg
12 Chinees Restaurant Fan Sheng 
13 Classic & Ko
14 Da Vinci for Hair
15 De Boedelhof Kringloop 
16 De Vordense Tuin
17 Den 4 Akker
18 Dutch PC Electronics
19 Echte Bakker Van Asselt
20 Etos Barendsen
21 Fa. A. Beeftink & Zn.
22 Fashion Corner
23 Fixet Barendsen
24 Galerie De Burgerij, met koffi e en theeschenkerij
25 Giesen Schoenmode
26 Grand Bistro De Rotonde
27 Helmink Wonen
28 Hema Warenhuis Offringa
29 IJssalon Lekker
30 J.G. Accountancy en advies B.V.
31 Kettelerij Bloembinderij
32 Keurslagerij Vlogman
33 Marcel Leferink makelaar-taxateur o.z. R.M.T. 
34 Martens Jacht- en wapenhandel
35 Mediq Apotheek Vorden
36 Meeks Meubelen
37 Mitra Slijterij Sander Pardijs
38 Notaris Hulleman
39 Oudenampsen administratieve en fi scale dienstverlening b.v.
40 Plaza Vorden
41 Voetverzorging Podi Jacquelien Ter Heurne
42 Profi le Bleumink
43 Rabobank Graafschap Noord
44 Reinier’s Groenten, Fruit & Traiteur
45 Roosenstein Quality Wear
46 Salon Marianne haar- en huidverzorging
47 Schildersbedrijf Peters
48 Siemerink Opticien Juwelier
49 Tiny Koning Travelcounsellors
50 Top 1 Toys Sueters
51 Tuunte Fashion
52 Visser Mode
53 VVV Vorden
54 Welkoop Vorden
55 Weulen Kranenbarg Tuin & Erf BV
56  Hotel Bakker

Winnende loten kunt u inleveren bij Bruna Vorden.

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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VVV-winkels zijn bij uitstek geschikt 
om toeristen en recreanten te infor-
meren over alles wat er in de Ach-
terhoek te beleven is, maar ze zijn 
niet altijd open. Om de gastvrijheid 
van onze regio verder te verhogen 
en de dienstverlening te optimalise-
ren worden voor eind 2011 op zeven 
locaties in de Achterhoek informa-
tieschermen geplaatst. Deze LCD-
touchscreens bieden gebruikers de 
mogelijkheid om op een moderne 
en toegankelijke wijze allerlei toe-
ristische informatie op te zoeken. 24 
uur per dag, 7 dagen per week. In de 
etalage van de VVV-winkels wordt 
een LCD-scherm geplaatst waarop de 

toeristisch-recreatieve informatie uit 
de omgeving te zien is. Via een spe-
ciale folie aan de binnenzijde van het 
raam kan een gebruiker van buitenaf 
het scherm ‘aanraken’ en door de 
website navigeren. Daarop is bijvoor-
beeld te zien waar de dichtstbijzijnde 
restaurants zijn, waar evenementen 
plaatsvinden of welk museum in de 
buurt is. De informatie wordt ge-
toond op een plattegrond en in een 
lijst waarin de dichtstbijzijnde locatie 
bovenaan staat.

Via de nieuwe site www.achterhoek.
mobi kunnen smartphonegebrui-
kers nu ook overal het aanbod van 

toeristisch-recreatieve bedrijven in 
de Achterhoek bekijken. Zo kan men 
informatie opzoeken voor een over-
nachting, lokale horeca vinden of be-
kijken welke recreatiemogelijkheden 
er in de buurt zijn. Naast een lijst met 
ondernemers, activiteiten en evene-
menten biedt de website ook fiets -, 
wandel- en ruiterroutes. Ten slotte 
komen voor eind 2011 applicaties be-
schikbaar voor Iphone- en Android-
toestellen waarmee relevante toeris-
tische informatie wordt getoond aan 
de mobiele gebruiker, afhankelijk 
van waar hij zich op dat moment be-
vindt. 
Bij de ontwikkeling van de apps wordt 
gebruikt gemaakt van de nieuwste 
technologieën. De touchscreens, web-
sites en applicaties zijn ontwikkeld 
en gerealiseerd door het Achterhoeks 
Bureau voor Toerisme in opdracht 
van de Regio Achterhoek in het ka-
der van de campagne ‘Ik geef je de 
Achterhoek’.

Touchscreen informatiesysteem en website

Nieuwe informatievoorziening

Vorden -  24 uur per dag informatie verkrijgen over toeristisch-recrea-
tieve activiteiten in de buurt. Dat is nu mogelijk bij de VVV-winkel in 
Vorden, waar afgelopen donderdag de opening van het eerste touchs-
creen informatiescherm plaatsvond. Op zes andere locaties in de Ach-
terhoek worden binnenkort identieke schermen in gebruik genomen. 
Daarnaast is de website www.achterhoek.mobi gelanceerd, speciaal 
voor smartphonegebruikers.

informatiescherm bij VVV winkel in Vorden Daarnaast was er een deskundige jury 
van regionale werkgevers, een Purple 
Room waar de kandidaten opgevan-
gen werden, een VIP room voor rela-
ties en was er een groot scherm waar 
live op getwitterd werd. Voor de deur 
stond een limousine waar VIP gasten 
en kandidaten een exclusief rondje 
konden meerijden. Er kwamen veel 
mensen op dit unieke evenement in 
Lochem af, waaronder ook de lokale 
pers en zelfs de Telegraaf!

PODIUM
“Het meest trots ben ik nog dat we 
een mooi podium bieden voor men-
sen die gewoon heel graag aan de slag 
willen. Al deze mensen hebben zich 
op hun eigen manier gepresenteerd. 
De STER kandidaten hebben ook echt 
werk ervan gemaakt. Denk bijvoor-

beeld aan de STER kandidaat die zich
letterlijk en figuurlijk presenteerde 
als spin in het web en zo waren er nog
meer opvallende optredens. Jong of
oud, alle kandidaten hadden een hele
open, flexibele houding. Dat werd 
ook goed opgepikt door het publiek,
waaronder ook veel potentiële werk-
gevers. En als je dan ziet dat iemand
die zich net gepresenteerd heeft kort
daarna wordt aangesproken door een
potentiële werkgever, dan is dat een
ideale manier om kennis te maken
met elkaar. Helemaal top, dat is waar
je het voor doet!” Aldus Monique Be-
rendsen van Match 4U. 

SOLLICITATIERONDES
De vierkoppige jury bestond naast 
gastvrouw Monique Berendsen van 
Match 4U uit Ilona Vruggink (Wila),
Norbert Kuijpers (Hebo) en Bonne 
Venema (Renovare). Uit de STER kan-
didaten selecteerde de jury een top
10 waar de jury extra haar best voor
gaat doen om aan een (droom)baan
te helpen. Zij gaan door naar de sol-
licatatiesrondes waar uiteindelijk de
eindwinnaar uit gaat komen. 
Voor alle kandidaten die zich gepre-
senteerd lag er sowieso een leuke at-
tentie klaar: een theaterbon van de 
nieuwe schouwburg van Lochem. De
juryleden hopen dat alle STER kandi-
daten erg veel succes hebben met het
vinden van een geschikte baan!

Uitzendbureau organiseert castingdag voor werkzoekenden

Match4U rolt de Rode 
Loper uit
Vrijdagavond 18 november was 
de Rode Loper castingdag in het 
oude postkantoor van Lochem. De 
happening leek in veel opzichten 
op het zeer populaire The Voice 
of Holland. Enig grote verschil 
was dat het niet ging om “the voi-
ce”, maar om werkzoekenden. De 
locatie was omgetoverd tot een 
spectaculaire happening. Natuur-
lijk was er een lange rode loper 
uitgerold en was er een podium 
waar de kandidaten zich konden 
presenteren.

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



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

Wat is: A. Vrendekind 

 B. Flokkeren 

 C. Plorre 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Organisator Jack Martin Schuurmans 
is erg in zijn nopjes met de definitie 
toezegging van Saar Koningsberger 
om straks in Lichtenvoorde aan de 
start te verschijnen.”Een geweldige 
trekpleister natuurlijk voor onze 
ruim 7 duizend kilometer lange mon-
sterrit. Bovendien is het de bedoeling 
dat Saar Koningsberger richting de 
Poolcirkel en weer terug de bekende 
battle aangaat met entertainer Lange 
Frans. Wat precies de bedoeling is van 
de battle? Onderweg moeten beide 
teams in totaal vier, zeg maar gerust 
bijzondere opdrachten uitvoeren. 

Met het boeken van goede resultaten 
hierbij, wordt men in de gelegen-
heid gesteld om extra winstpunten 
in de wacht te slepen voor een goede 
klassering in de einduitslag aan het 
eind van de rit.” De 24-jarige Saar Ko-
ningsberger werd op 6 mei 1987 in 
Utrecht geboren. Als actrice kreeg zij 
veel bekendheid door haar rollen in 
onder andere de films Honger en De 
Schippers van de Kameleon. Ook in 
bekende tv-series weet zij zich te pro-
fileren als een vakbekwaam actrice, 
die bij tv-kijkend Nederland erg in de 
smaak valt. Zo was Saar te bewonde-
ren in Spangen, van 1999 tot 2003 in 
Westenwind en in 2006 in Grijpstra & 
de Gier. Daarnaast maakte zij in 2010 
nog deel uit van de VIP-editie van het 
populaire tv-programma Expeditie 
Robinson en was zij ooit teamcaptain 
in het KRO-programma Hints. Thans 

speelt zij de rol van Antje in de serie 
Seinpost DH. Verder was zij afgelopen 
woensdag nog op tv te bewonderen 
als panellid in het SBS6-programma 
Wat zou jij doen met die poen? 
Als presentatrice is Saar Koningsber-
ger groot geworden bij de televisie-
zender TMF. Hier presenteerde zij 
van juni 2007 tot april 2010 diverse 
programma’s en bewees daarnaast 
een vakvrouw te zijn in het maken 
van opmerkelijke items. 
Overigens zijn de voorbereidingen 
voor The Arctic Challenge in volle 
gang. In dat verband kan worden ver-
meld dat de organisatie nog steeds 
enkele deelnemers kan gebruiken. De 
winnaars van de negende editie krij-
gen naast de felbegeerde beker een 
vakantiereis naar Oostenrijk aange-
boden. Aanmelding kan geschieden 
via de site www.arctic-challenge.nl

Nieuws van The Arctic Challenge 2012
Deelname van Saar Koningsberger baart opzien
Regio - Mochten wij vorige week 
in deze krant nog melden dat de 
in Nederland erg bekende zan-
ger, rapper en tv-presentator 
Lange Frans zal deelnemen aan 
The Arctic Challenge Tour 2012, 
deze week andermaal de bekend-
making van een andere bekende 
deelnemende Nederlander.De 
organisatie is er namelijk in ge-
slaagd om niemand minder dan 
Saar Koningsberger te strikken 
voor het autosportgebeuren in de 
maand januari van het volgende 
jaar. De overeenkomst voor deel-
name met de populaire BN’er 
werd deze maand gesloten in het 
bekende Café-Restaurant Walem 
aan de Keizersgracht in Amster-
dam.

Saar Koningsberger (rechts) en Jack Martin Schuurmans (links) hebben elkaar gevonden 
voor deelname aan The Arctic Challenge 2012.

De muzikale begeleiding hierbij is in 

handen van Kees van Dusseldorp die
het fraaie orgel van de Dorpskerk be-
speelt. Verder is er een korte overden-
king door ds. J. van Dalen uit Varsse-
veld over het thema: ‘Bekend maakt
bemind’.
Na afloop is er koffie en thee en kan
er nog gezellig nagepraat worden en
er kunnen eveneens nieuwe verzoek-
liederen worden aangevraagd.

Adventszangdienst 
‘Vorden Zingt’
Vorden - Op zondagavond 27 no-
vember is er in de gerenoveerde 
Dorpskerk van Vorden een zang-
dienst met liederen op verzoek. 
Omdat op deze zondag de Ad-
ventstijd begint zullen er ook en-
kele Adventsliederen gezongen 
worden.

De Achterhoekse band Neon Mind 
werd in november 2008 opgericht. Na 
enkele wijzigingen bestaat de band 
nu uit uit Valentine Reijers (zang), 
Koen Büttner (gitaar, basgitaar), Ma-
rijn Nijenhuis (toetsen) en Joël Groen 
(drums).

Het repertoire van Neon Mind bestaat 
voornamelijk uit poprock met hier 
en daar jazz en funk invloeden. Er 
worden covers gespeeld van o. a. Ali-
cia Keys, Sting, Muse, Jamie Cullum, 
Joss Stone, KT Tunstall, Paolo Nutini 
en Anouk. Daarbij wordt zoveel mo-
gelijk geprobeerd de nummers een 
eigen draai te geven. 

U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal. 

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

Neon Mind bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 30 november speelt de band ‘Neon Mind’ 
tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal.org, dat 
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

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

Jalal vindt kwaliteit, persoonlijke 
aandacht en klantvriendelijkheid erg 
belangrijk en geeft lessen volgens 
de nieuwe methode van de IBKI. Dit 
houdt in dat tijdens de rijlessen niet 
meer wordt gezegd wat de leerlingen 
moeten doen, maar er wordt juist 
meer aandacht besteed aan het zelfle-
rend rijden. Dat betekent dat de leer-
ling zelf de mogelijkheid wordt gege-
ven te ontdekken, keuzes te maken 
en besluiten te nemen, maar ook dat 
de leerling zelf zijn fouten kan her-
stellen. Ook staat veiligheid boven al-
les en is het omgaan met de auto zelf 

erg belangrijk en wordt de methode
‘Het nieuwe rijden’ toegepast om zo
milieuvriendelijk mogelijk te rijden. 
De lessen worden op een vlotte en 
gestructureerde wijze aangeboden.
Tijdens de theoretische begeleiding
worden de verkeersregels, verkeers-
inzichten en gevaarherkenning be-
handeld. Deze uren worden in over-
leg gepland. Meer informatie vindt u
op www.autorijschooleasygo.nl
U kunt contact met Jalal Haji opne-
men via info@autorijschooleasygo.nl
of 06 - 26 89 48 60. Zie ook de adver-
tentie elders in deze krant.

Autorijschool Easy Go!

Lichtenvoorde – Sinds enkele maanden is de heer Jalal Haji in Lich-
tenvoorde begonnen met zijn autorijschool Easy Go. Tot in een straal
van 30 kilometer rond Lichtenvoorde geeft hij les aan zijn leerlingen
in de Achterhoek.

De wedstrijd werd gespeeld over 9 
holes en er deden 11 teams mee. Tij-
dens de wedstrijd kregen de kinderen 
warme chocomelk om een beetje op 
te warmen, want het was een koude 
dag. De mist is de hele dag blijven 
hangen, waardoor er veel golfballen 

zijn kwijt geraakt. Na afloop van de
wedstrijd hebben alle kinderen patat,
snacks of lasagne gegeten in het club-
huis.
Ook zijn die dag de jeugdspelers van
het jaar bekend gemaakt. Er is het ge-
hele jaar gestreden in 3 categorieën.
De overall winnaar is geworden: Sy-
men Jansen. Winnaar van de 9-holes
wedstrijden is Tim Jansen en de win-
naar op de PAR3-baan is Luke Med-
ze. De winnaars mochten onder een
luid applaus de bekers in ontvangst
nemen. Allemaal van harte gefelici-
teerd. 
Meer informatie over golf voor kinde-
ren is te vinden op www.zellejeugd.nl

Sluitingswedstrijd Jeugd 
Golfclub ‘t Zelle
Hengelo - Ter afsluiting van het 
golfseizoen heeft de golfjeugd 
van Golfclub ’t Zelle op zondag 13 
november de sluitingswedstrijd 
gespeeld. Ondanks de zeer dichte 
mist en de lage temperatuur, was 
het een gezellige wedstrijd waar 
meer dan 40 kinderen aan deel 
hebben genomen.
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Advent-kerstschaal 

van  17,95
voor

11,95
Aanbieding is  

geldig t /m 26 nov.

Wassinkbrinkweg 2
7002 ZD  Doetinchem
Tel. 0314 - 62 10 21
www.tuincentrumsteentjes.nl

OPENINGSTIJDEN:  
ma. 13.00 - 18.00 u. di. t/m do. 08.30 - 18.00 u. 

vrij. 08.30 - 20.00 u. za. 08.30 - 17.00 u.

Advent-kerstschalen

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

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

Heeft u bouw- of verbouw plannen?
neem dan vrijblijvend contact op met

WINTER-
BANDEN

TEGEN 
SCHERPE
PRIJZEN

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

De Biljartspecialist van de Achterhoek.
Biljartkeuen  Longoni; Ceulemans en Artemis
Biljartkoffers, -tassen, -foudralen
Wedstrijdballen Aramith
Electronische scoreborden
Biljartbenodigdheden: Handschoenen
 Krijt 
 Pommeransen Schuurblokjes, enz.

Ook voor reparatie en Biljartlessen

Schoenen en Sporthuis ten Bras
Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 0544-351257

Deelnemer
1 op 25 gratis kopen

PBB Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK Zelhem

Tel. / Fax 0314-625159

De verspreider in de  

gemeente Bronckhorst van:

vraagt enkele 

bezorgers(sters) 
in het verspreidingsgebied 

van deze krant.

REACTIES UITSLUITEND SCHRIFTELIJK.
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Just More
 

Damesmode

Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag   Vrijdag Koopavond

De mooiste
truien en vesten...

Natuurlijk bij ons!



Erwin Hengeveld van AB Oost (rechts 
op de foto) nam een ingelijst shirt van 
Vorden 3 in ontvangst van bestuurs-

lid Marc van der Linden. Naast recla-
meborden zal het derde elftal van vv 
Vorden de komende drie seizoenen 

AB Oost op het shirt en trainings 
polo´s hebben staan als sponsor. Er-
win Hengeveld maakt zelf ook deel 
uit van dit derde elftal van VV Vor-
den.

AB Oost shirtsponsor Vorden 3

Vorden - AB Oost asbestverwijdering heeft het sponsorcontract met 
VV Vorden voor drie jaar verlengd.

De Deldense Joffers is een collectief 
dat enkele jaren geleden begon, door-
dat vier buurvrouwen samen gingen 
zitten om te schilderen. Inmiddels is 
de groep gegroeid naar vijftien kunste-
naars afkomstig uit Vorden, Zelhem, 
Hengelo en Aalten. De naam Del-
dense Joffers verwijst naar de schuur 
aan de Spiekerweg in Delden waar de 
vrouwen, en ondertussen ook enkele 
mannen, in de wintermaanden van 
oktober tot mei elke donderdagmid-
dag schilderen. Naast schilderijen 
maakt het collectief ook miniaturen; 
kopieën van normale dingen maar 
dan zeer klein, zoals meubeltjes en 
gebruiksvoorwerpen. Verder komen 
de kunstenaars met aardewerk en 
porselein naar het Dorpscentrum.
De Vogelvriend organiseert verschil-
lende activiteiten voor de leden om 
het jubileum te vieren. Afgelopen 
zomer ging de vereniging op excur-

sie naar een vogelpark in Drenthe en 
na de tentoonstelling zal er nog een 
feestavond komen in Linde. Het is 
ook niet niks om 60-jaar te worden. 
Kees Bink: ‘De vogelsport vergrijsd 
en tal van verenigingen kampen met 
een tekort aan bestuursleden. Daar-
door zijn er de afgelopen jaren veel 
vogelverenigingen opgeheven. Bin-
nen De Vogelvriend speelt dat min-
der. Binnen onze vereniging is nog 
veel spirit en een groot enthousiasme 
aanwezig.’ Op de vraag of de vereni-
ging over tien jaar nog steeds bestaat 
antwoord Bink positief. ‘Wij zijn een 
actieve vereniging met veel kennis 
over kleurkanaries, parkieten en Eu-
ropese cultuurvogels, doordat diverse 
leden ook op landelijk niveau actief 
zijn in besturen en in keurmeesters-
verband. Ik verwacht dan ook leden 
aan te trekken van andere verenigin-
gen die stoppen.’

Op de tentoonstelling in het Dorps-
centrum is die verscheidenheid in vo-
gels ook te zien. Naast de gele kleur-
kanarie zijn er ook andere kleursla-
gen te zien en dat geldt ook voor de 
verschillende soorten parkieten. Ook 
zijn er grotere parkieten in grote 
kooien aanwezig. De vogels zijn af-
komstig van zestig vogelkwekers uit 
Vorden, Apeldoorn, Zutphen, Ruurlo 
en Eibergen. De vogels worden op 
vrijdag door zeven speciale vogel-
keurmeesters gekeurd.  Op zaterdag-
morgen 26 november vindt om 10.00 
uur de officiële opening plaats met de 
bekendmaking van de prijswinnaars 
en is de tentoonstelling vanaf 11.00 
uur toegankelijk voor het publiek tot 
18.00 uur. 

Ook op zondag is de tentoonstelling 
te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. 
Vanwege de vele sponsors is de toe-
gang tot de tentoonstelling gratis. 
Na deze tentoonstelling zal een deel 
van de vogels in de eerste week van 
januari ook te zien zijn op de natio-
nale wedstrijd met ruim vijfduizend 
vogels in Zutphen. En enkele leden 
sturen daarna ook nog vogels naar 
Spanje waar de wereldtentoonstelling 
wordt georganiseerd. 

Meer informatie over De Vogelvriend 
en het kunstcollectief is te vinden op 
http://vogelvriendvorden.jimdo.com

Kunst en vogels in het Dorpscentrum

Vorden - Komend weekend vindt er een bijzondere gecombineerde 
tentoonstelling plaats in het Dorpscentrum. Vogelvereniging De Vo-
gelvriend organiseert een grote vogeltentoonstelling ter gelegenheid 
van haar 60-jarig jubileum en vroeg het kunstcollectief De Deldense 
Joffers om rond de vogels kunstwerken tentoon te stellen. Voorzitter 
Kees Bink van de jubilerende vogelvereniging hoopt met de combina-
tietentoonstelling extra publiek te trekken. ‘Wij organiseren eens in 
de vijf jaar een grote regionale vogeltentoonstelling. Dit jaar viel dat 
mooi samen met ons 60-jarig jubileum. Daardoor komen er bijna 600 
vogels op onze tentoonstelling; te veel om onder te brengen in het 
Stampertje. Vandaar dat we uitwijken naar de grote zaal en daar is 
genoeg ruimte om ook de kunstenaars een plek te geven.’

IEDERE DAG:

Wehme.
-

gave bij de Wehme.
-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info 
en opgave bij Welzijn Ouderen 
Vorden.

sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

NOVEMBER
 23 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
 23 Handwerkmiddag/kraamverkoop 

Welfare Rode kruis in de Wehme
 24 Klootschietgroep de Vordense

pan
 24 PCOB Stampertje bijeenkomst 

Voltooid leven met predikanten
en dr. Sterringa

 30 ANBO klootschieten, Olde Lettink

KunstAgenda Vorden
-

rijen van KunstZondagVorden bij
ABNAMRObank

expositie Vera Wansing en Jan
Houben in Galerie de Burgerij,
Zutphenseweg 11, Vorden

-
len Wibo Kosters en Cellblock 

 16 december Flor d’Luna advents
concert

 21  december theaterproject Laat je
verwonderen

De band mengt daar zijn eigen karak-

en heeft hiermee al veel succes ge-

voor niets een platencontract gekre-
gen en in 2009 de 1e prijs via radio/

-

strak, maar vooral een lekkere live-

band die je pakt. Ze treden op door

Monique Cillessen zangeres, Ruud
Maalderink gitarist, Marcel Wensink
toetsenist, Piet Versluis, bassist en Pe-

You’ heeft goede recensies gekregen
van de vakpers. Popmagazineheaven.
nl schreef: “Live knalt het dak af van

Deze Nederlandse bluesrockers grij-
pen het publiek bij de kladden en 
laten pas los als de laatste noten van
de toegiften hebben geklonken. Bric-

en zou met deze cd wel eens voor een
grote doorbraak kunnen staan.” 
Maak het mee in De Slof aanstaande
zondag! Zie ook www.deslofvorden.

Doorgewinterde live-act

Brickyard zondag in De Slof
Vorden - Brickyard brengt zon-
dagmiddag bluesrockende me-
lancholie in eetcafé De Slof in 
Vorden. Deze band kenmerkt 
zich door haar sterke live-repu-
tatie. Het songmateriaal bestaat 
naast sterk eigen materiaal uit 
moderne pop- en rocksongs uit 
de hitlijsten, aangevuld met 
smaakvolle klassiekers.

Nadat de deelnemers aan het Onder-
nemerscafé zich verzameld hadden 
met een drankje werd de gastspreek-
ster mevrouw Odilia Sandberg-Vail-
lant geïntroduceerd. Zij is verbonden 
aan het advocatenkantoor Sandberg 
Vaillant Advocaten in Vorden. Zij 
werd geïnterviewd en kreeg een aan-
tal pittige keuzevragen voorgescho-
teld. Door het interview kon men al 
een goed idee krijgen van de duide-
lijke kijk die zij heeft op de zaken om 
zich heen. Maar daarna ging zij echt 
de diepte in door de aanwezigen te 
vertellen over haar loopbaan en dage-
lijkse bezigheden.
Zij gaf een levendige sfeerimpressie 
van haar het leven als advocaat op de 
Antillen, in Zwolle, Den Haag, Rot-
terdam en de uiteindelijke vestiging 
met haar echtgenoot van een prak-
tijk in Vorden. Ze sprak beeldend 

over zittingen van het gerechtshof,
de klanten die zij hielp bij zittingen
van de politierechter en de bijzon-
dere wereld van werken op een groot
advocatenkantoor. We maakten op 
deze wijze ook kennis met de bijzon-
dere mensen die zij ontmoet via de

toerbeurt op zich neemt. Vanuit haar
specialisatie in familierecht hield ze
een vurig pleidooi voor mediation bij
geschillen. Mediation is een aanpak 
waarbij twee kijvende partijen zich
tot dezelfde bemiddelaar wenden om
het geschil op te lossen. Hierbij is het
nodig dat beide partijen concessies
willen doen en begrijpen dat ze alle-
bei moeten inleveren om tot een rede-
lijk midden te komen Dit levert hen
beide op dat zij niet in neerwaartse
spiraal komen waarbij vooral de ad-
vocaten veel uren kunnen schrijven,
maar er uiteindelijk door de rechter
een midden aangewezen wordt waar
geen van beide partijen uiteindelijk 
gelukkig mee is. Mediation wordt veel
toegepast bij echtscheidingen, maar
is op zijn plaats bij vele geschillen, 
van burenruzie tot arbeidsconflict.

Na de uiterst onderhoudende kennis-
making met het wel en wee van een
advocatenpraktijk en de benoeming
van mevrouw Sandberg als “Schout
van Vorden” voor één avond, werd een
heerlijk winters drie-gangenmenu ge-
serveerd en gezellig nageborreld. Het
was weer een geslaagde bijeenkomst
van het Vordens Ondernemerscafé
waarvoor u zich kunt blijven aanmel-
den via c.smeerdijk@chello.nl

De Schout van Vorden
Vorden - Afgelopen donderdag 
vond weer een nieuwe bijeen-
komst plaats van het Vordens On-
dernemerscafé bij Brasserie Let-
tink. Het was een gezellige avond 
met een mooie opkomst. Het le-
dental van het Ondernemerscafé 
is inmiddels de vijftig gepasseerd. 
Nieuwe leden blijven natuurlijk 
nog altijd welkom. Wie nieuws-
gierig is kan alvast de datum 15 
december in de agenda noteren. 
In de feestmaand vindt namelijk 
een nieuwe bijeenkomst plaats op 
de vaste locatie waarvoor al een 
tipje van de sluier is opgelicht: er 
zal in elk geval een champagne-
proeverij verzorgd worden!

nieuws uit uw regio

www.contact.nl

van idee naar concreet product. Al onze specialismen staan stuk voor stuk garant voor kwaliteit. 

De verbinding is onze kracht.



Sinds begin november 2011 is Deco 
Home Harmsen na veel aanvragen 
van klanten begonnen met de ver-
koop van accessoires en geschenken. 
Bij binnenkomst van de showroom 
komt u direct in een oase van rust, 
landelijke stijlen, maar ook de nieuw-
ste trends! Er is er een ruime keuze 
aan woondecoraties te vinden, per-
fect te combineren met uw huidige 
of misschien wel nieuwe inrichting 
van uw woning.
Ook staan er voor de snelle beslissers 
diverse leuke kant en klare pakket-
jes klaar in verschillende prijs/stijlca-

tegorieën! Er zijn al woondecoraties 
beschikbaar vanaf enkele euro’s!!

Combinaties maken
In de showroom aan de Zelhemseweg 
te Hengelo staan de interieurstylistes 
vol enthousiasme voor u klaar om de 
accessoires perfect te combineren met 
uw inrichting. Zij zijn op de hoogte 
van de nieuwste trends en ontwikke-
lingen op kleur & interieurgebied!
Laat u geheel vrijblijvend adviseren! 

Acties!
U kunt binnenkort een winterschil-

der winnen t.w.v. € 1.500,00!!!
Houd de post goed in de gaten! Kort-
om, met Harmsen Vakschilders en 
Deco Home Harmsen zit u deze win-
ter in een stralend interieur!  U bent 
uiteraard van harte uitgenodigd om 
de nieuwe collectie woondecoraties 
te komen bekijken in de showroom!

OP DE WEBSITE:
www.harmsenvakschilders.nl kunt 
u onder de button ‘’actueel’’ alvast 
even sfeerproeven!

Decohome Harmsen is gevestigd aan 
de Zelhemseweg 21 (bedrijven terrein 
Hengelo). Tel. 0575 46 40 00.

Woondecoraties en leuke 
geschenken bij Deco Home 

Hengelo - Waar vind ik een leuk geschenk voor de feestdagen?!

Kalkar, 12 november 2011

Beste Sinterklaas,
Wat heeft u nu gedaan?

�
Vandaag was ik samen met mijn kin-
deren wederom vanuit Duitsland af-
gereisd naar Vorden om u te mogen 
begroeten. Aangezien u niet naar 
Duitsland komt hebben mijn vrouw 
en ik reeds jaren geleden besloten 
dan maar naar U te komen in mijn 
geboortedorp Vorden. U kent mij ge-
garandeerd nog, ik ben die jongen van 
Polman, die tussen 1973 en 1982 met 
grote regelmaat in uw boek stond…

Z’n dag als vandaag is voor onze kin-
deren een groot feest. ‘s morgens in 
alle vroegte worden de juiste kleren 
al uitgezocht en aangetrokken en om 
09.30 vertrekt de familie(karavaan) 
richting Vorden. Aangekomen in 
Vorden wordt er dan even geestelijk 
bijgetankt bij opa en oma waarna wij 
ons begeven naar dat station. U weet 
wel daar waar u elk jaar weer moet 
wachten op de trein vanaf Ruurlo 
voordat u het spoor kunt oversteken. 
Na het station richting het dorpscen-
trum waar u samen met uw pieten 
en alle aanwezige kinderen gezellig 
liedjes en het “afgelopen” jaar door-
nam….

Helaas !
In het contact van afgelopen week 
heb ik kunnen lezen dat: In tegenstel-
ling tot voorgaande jaren, zal de Sint 
zich dit jaar niet in de zaal van het 
dorpscentrum met de kinderen on-
derhouden. Marcel Leferink daarover: 
‘Wij hebben van een aantal ouders 
het verzoek gekregen om hiervan af 
te zien. Zij vinden dat het voor de kin-
deren allemaal te lang duurt.’
Gelukkig gaf de voorzitter van de 
ondernemersraad reeds voor uw aan-
komst op het station aan dat dit al-
lemaal op een misverstand beruste 
en dat de kinderen rustig meekonden 
gaan naar het Dorpscentrum zoals 
andere jaren, waar men ook nog een 
presentje kreeg.

Aangekomen bij het dorpscentrum 
had zich al een redelijke menigte ver-
zameld en de gezichten van de aan-
wezige kinderen straalden gezonde 
spanning uit. Daar komt u aan, o nee, 
u gaat eerst nog even via het Jebbink. 

Aha, daar bent u weer, komende in 
uw koets vanaf de Zutphenseweg,
richting het dorpscentrum, alwaar u
welkom wordt geheten door de Bur-
gemeester en samen met hem en de
kinderen nog een paar, ietwat uit de
toon, liedjes zingt. Na deze “bordes-
scene” gaat u naar binnen en mogen
u de kinderen volgen…..

…. en dan….

… krijgen de kinderen een zakje pe-
pernoten en worden zij via de ach-
teruitgang weer uitgeleide gedaan. 
Einde intocht !!!

Beste Sinterklaas, kindervriend,
Het inkorten van de intocht omdat
het volgens sommige ouders allemaal
te lang duurt is wel het slechtste wat
je goedwillende ouders en kinderen 
aan kunt doen. De samenkomst in de
grote zaal, het samen liedjes zingen,
dat was voor veel kinderen het hoog-
tepunt. De ouders die vinden dat het
allemaal te lang duurt, vinden niet dat
het voor de kinderen te lang duurt !!
Nee hun eigen tijd, daar gaat het hun
om. Ik snap best dat in deze tijd ie-
dereen veel en hard moet werken om
zijn hoofd boven water te houden en
waar dan ook vrije tijd een groot goed
is, maar om de Sinterklaas intocht te
gaan inkorten is wel het laatste wat 
je moet doen. Iedereen kan terugden-
ken aan zijn kind zijn. Iedereen heeft
daar zijn gevoelens bij..

Sinterklaas blijf kindervriend en ga
niet mee in deze economische sociale
verandering. En geef de kinderen ge-
woon volgend jaar weer een gezellige
45 minuten in de zaal van het Dorps-
centrum.

Of wij volgend jaar weer de reis naar
Vorden maken om u te begroeten… 
Natuurlijk zijn wij weer van de par-
tij. Sinterklaas mag niet “verloren” 
gaan.

Met vriendelijke groet,
Mart-Jan Polman
Reeser Strasse 160
47546 Kalkar-Appeldorn

Een eenvoudig bedienbare en vei-
lige computer met full-HD aanraak-
scherm, zeer geschikt voor iedereen 
die geïnteresseerd is in de voordelen 
van een computer, maar opziet te-
gen installatie, onderhoud en het 
risico van virussen. De thuiszorg-
winkels laten op 29 november zien 

dat dankzij de vooraf geïnstalleerde 
programma’s en een service abonne-
ment het gebruik van de SimTouch  
volledig zorgenvrij is. 
Iedereen kan op dinsdag 29 novem-
ber binnen lopen bij het Sensire 
Servicehuis aan de Dorpsstraat 7 in 
Vorden om kennis te maken met 
de SimTouch. Aanmelden is niet 
nodig. Geïnteresseerden kunnen 
de mogelijkheden van deze gemak-
kelijke computer bekijken of zelf 
achter de SimTouch plaatsnemen 
om te ervaren hoe eenvoudig het is. 
Er zijn experts aanwezig die alle vra-
gen kunnen beantwoorden.

Demonstratiedag 
gebruiksvriendelijke 
computer
Vorden -  Op dinsdag 29 novem-
ber 2011 vindt er in het Service-
huis in Vorden een demonstra-
tiedag van computers plaats. 
Het zijn niet zomaar computers, 
maar zogenoemde SimTouch 
computers.

In de categorie 3 tot 5 jaar haalde Ger-
ben Groote Haar uit Ruurlo de hoog-
ste score en won daarmee kaartjes 
voor speelparadijs Ballorig voor het 
hele gezin. In de categorie 6 tot 7 jaar 
won Xing Xing Gasseling uit Zutphen 
een Monopolyspel. Jochem Leunk uit 
Harfsen was de winnaar in de cate-
gorie 8 tot 9 jaar en kreeg een Harry 
Potterspel uitgereikt. In de categorie 
10 tot 11 jaar won Yong Yi Gasseling 
uit Zutphen een iPod. Een iPod was 
er ook voor Bente Klein Hazebroek 
uit Lochem in de categorie 12 jaar en 
ouder.

RABOBANK SPAARWEEK
Tijdens de Rabobank Spaarweek kon-
den kinderen die een rekening heb-
ben bij de Rabobank naar de musical 
Klein Duimpje. Vooraf konden ze 
de Rabo Spaargame spelen waarbij 
ze Klein Duimpje virtueel door een 
doolhof moesten helpen en onder-
weg punten konden verdienen. In het 
totaal hebben 2.000 kinderen meege-
daan met de game.

Winnaars Rabo Spaargame bekend
Op woensdag 16 november vond 
de prijsuitreiking van de Rabo 
Spaargame plaats. Zes kinderen 
namen op het Rabobank kan-
toor in Zutphen hun prijzen in 
ontvangst variërend van kaartjes 
voor kinderspeelparadijs Ballorig 
tot een iPod.

Michel van der Heijde, teamleider kantoren Rabobank Graafschap-Noord en de prijswin-
naars.

Kort daarna werd er bij de thuisploeg 
een speler met rood uit het veld ge-

stuurd en waren er veel kansen voor 
Vorden. Met een goede actie stelde 
Roy Bohmer medespeler Niels Sieme-
rink in de gelegenheid om de 1 - 2 te 
scoren. In blessuretijd slaagde KSV er 
echter in om terug te komen op de 
2 - 2 eindstand.

Vordenaar René Nijenhuis was on-
tevreden over de uitslag, ´was niet 
nodig geweest, we hebben echt twee 
punten laten liggen. Volgens mij 
heeft KSV maar twee kansjes gehad 

in de hele wedstrijd, maar die gaan 
er dan wel in. Wij hebben met name 
na de 1 - 2 voorsprong grote moge-
lijkheden gehad op meer, maar dat 
lukte niet. Bij KSV werd letterlijk 
iedere bal naar voren geploft, er zit 
eigenlijk maar weinig voetbal in dat 
team. Maar wij hadden het gewoon af 
moeten maken, nu bleven hun er in 
geloven dat er nog wat te behalen viel 
bij die 1 - 2 achterstand. En dat ge-
beurt dan jammer genoeg ook nog.`

Vorden staat gelijkspel toe in slotfase
Vorden - Voor Vorden stond de 
uitwedstrijd tegen KSV in Vra-
gender op het programma. Men 
kwam voor de rust op een 0 - 1 
voorsprong toen Frank Hiddink 
een goed lopende aanval afrond-
de. Met deze stand werd de thee 
opgezocht, waarna KSV uit het 
niets de 1 - 1 gelijkmaker scoor-
de.

Vorden. De vereniging ‘Oud Vorden 
‘ krijgt dinsdag 22 november bezoek 
van Ab Goutbeek. Hij zal die avond 
in hotel Bakker een lezing verzor-
gen over de hooibergen in Oost- Ne-
derland. Ze werden door de boeren 
gebouwd van simpel materiaal, wat 

de boer zelf had. Hooibergen hebben
1200 jaar dienst gedaan bij de boeren,
maar door de teelt van maïs en de
bouw van veestallen zijn ze de laatste
15 jaar als sneeuw voor de zon ver-
dwenen. De bijeenkomst begint om
20.00 uur.

Oud Vorden

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



Vorden. Zaterdagavond was het in 
café Uenk weer volop genieten met 
Rock en Roll van Verdwaald. De he-
ren van Verdwaald hadden een over-
heerlijk en breed gevarieerd muzi-
kaal menu in elkaar gezet. Dit keer 
met als extra ingrediënten een gast-
optreden met saxofoon en dwarsfluit. 
Willemijn Haagsman bespeelde deze 

en was de afgelopen periode veelvul-
dig in de oefenruimte van de heren 
te vinden. Speciaal voor dit optreden 
werden een aantal oude hits toege-
voegd aan het repertoire. Voor het 
publiek was het een lust voor oog en 
oor. Een fantastische sfeer en (over)
vol café maakten het tot een avond 
waar nog lang over nagepraat zal 

worden. Uitbater van café Uenk, An-
dre Balvert, nam dan ook geen enkel 
risico en boekte Verdwaald maar vast 
voor november 2012. Of het café dan 
nog groot genoeg zal zijn zal moeten 
blijken maar de aanwezige gasten ko-
men vast en zeker terug.

Cafe Uenk trilt op fundamenten

Willemijn Haagsman op saxofoon

Deze wedstrijd wordt daar jaarlijks 
door de Oranjevereniging georgani-
seerd. Er kwam helaas maar 1 ballon-
kaartje terug. Uit het dorp Geesbrug 
in de provincie Drenthe. Het kaartje 

was van Daan Ruumpol. Kort geleden
werd hij op school verrast met een 
Iris-bon van de Oranjevereniging en 
zijn eigen ballonkaartje.

Daan Ruumpol wint 
 ballonnenwedstrijd

Wichmond - Afgelopen zomer lieten alle kinderen uit Wichmond en
Vierakker hun ballonnen op tijdens de jaarlijkse kinderspelen.

De gelukkige winnaar.

Vorden. Tijdens de vrijdag gehouden receptie 
van 25 jaar ANBO Vorden, kwam ook Josephine 
Steffens, wethouder van de gemeente Bronck-
horst het bestuur feliciteren. Tevens hield zij 
een korte toespraak over het gemeentelijk ou-
derenbeleid, waarbij zij er o.m. op wees dat het 
van groot belang is dat elk ouderpaar zo lang 
mogelijk zelfstandig blijft wonen: op een eigen 
plek in hun eigen woning! Namens het hoofd-
bestuur van de ANBO kwam penningmeester 
Henk Tuut de felicitaties aanbieden. Hij be-
noemde drie leden van ANBO Vorden tot Lid 
van Verdienste. Dat waren Tine Bosman, Cees 
van de Pol en Jelte Brandenburg. 

Zij ontvingen een oorkonde en een speld. De
rest van de middag bestond uit een sprankelend
optreden van de Twentse vocalisten ‘Capriccio ‘,
bestaande uit sopraan Elena Kopanychuk, tenor
Herman Padberg en bariton Gerrit Hielkema.
Cobi Prins zorgde voor de piano begeleiding. Ca-
priccio bracht de zaal in vervoering met de ver-
tolking van Weense liederen, operettemuziek,
Duitse schlagers en Nederlandse nostalgische
nummers. Zij besloten hun optreden in de sfeer
van een Weens café, met de bijbehorende mu-
ziek en een schitterende dronkenman (vrouw)
act door sopraan Elena Kopanychuk.

Leden van Verdienste ANBO

Jelte Brandenburg, links Tine Bosman, rechts

Cees v.d. Pol, rechts

Ton Huigen heeft zeer gevarieerde oefenstof 
en weet daarbij de conditie van de spelers en 
speelsters op een goed peil te brengen. De resul-

taten van de jeugd, de drie jeugdteams draaien
allen bovenin mee, geven ook aan dat de oefen-
stof die Ton hen op zaterdagmorgen geeft goed
aanslaat. Daarnaast weet de trainer de spelers
en speelsters sterker te maken door hen in de
training en bij wedstrijden goed op techniek en
tactiek te wijzen. Beide partijen zijn dus zeer
tevreden met elkaar en hebben besloten de sa-
menwerking volgend jaar door te zetten.

Flash Vorden gaat door met trainer
Vorden - De badmintonvereniging heeft 
vorig jaar december Ton Huigen voor zo-
wel de senioren als de jeugd aangetrokken 
als nieuwe trainer. De samenwerking ver-
loopt bijzonder goed.



Na een erg lange, maar toch gecon-
centreerde warming-up, kwam Dash 
sterk uit de startblokken. Ze startten 
met Lian, Kelly, Mara, Anouk, Domi-
nique, Maike en Marije op de libero 
positie. Alles liep goed, er waren nog 
wel wat verbeterpunten, maar er 
werd enthousiast gespeeld. Dit was 
ook duidelijk te zien bij de tegenstan-
der. Ze scoorden moeilijk en gingen 
veel fouten maken. Hierdoor was de-
ze set snel gespeeld en stond er 10-25 
op het scorebord.
Na deze fanatieke start hadden de da-
mes uit Vorden zin in de tweede set. 
Helaas kwam dit niet in het spel naar 
voren. Ze haalden nog niet de helft 
van het niveau van de eerste set, laat 
staan van de afgelopen wedstrijden. 
Hier kon Renswouw van profiteren. 
Ze kwamen beter in hun spel en Dash 
had hier geen weerwoord op. Er werd 
nog gewisseld, maar helaas kwam dit 
te laat. Dash verloor deze set met 25-
14.
Het einde van de 2de set was na-
tuurlijk een domper op het goede 
gevoel dat Dash al de hele dag had. 
Maar toch vochten ze zich terug. Met 
Kimly en Mandy op de buitenkant en 
Janine nieuw op midden kwam er 
weer nieuwe energie in het veld. Dit 
was wel te merken, maar helaas niet 
genoeg. Er werd nog een dubbele wis-
sel toegepast waarbij Rienke en Kelly 
het veld in kwamen. Maar er moest 
teveel hersteld worden. Hierdoor ver-
loor Dash deze set met 25-21, dit be-

tekende dat ze tegen een achterstand
van 2-1 aankeken.
In de vierde set werd het roer om-
gegooid, Dash ging het veld in met
Rienke, Dominique, Janine, Anouk,
Mandy, Mara en Marije. Dit wierp 
zijn vruchten af. Ze kwamen weer 
goed uit de startblokken en zette
Renswouw weer onder druk. Er lukte
weer meer en er werd hard gevochten
voor elkaar. Het enthousiasme kwam
weer terug, deze set werd gewonnen
door Dash met 13-25.
Nu was de 5de set aangebroken, het
was alles of niets. Renswouw had
nog geen wedstrijd verloren thuis, 
maar de Vordenaren waren niet van
plan om hier te verliezen. Ze gingen
op de zelfde voet door en wissel-
den van kant bij een stand van 1-8.
Hierna werd het spannender, maar
Dash had een grote voorsprong opge-
bouwd, dus deze set werd ook binnen
gesleept. Dit gebeurde met 11-15 en 
hierdoor werd de wedstrijd met 2-3 
gewonnen!
Dash heeft in deze wedstrijd veel ups
en downs gehad, eigenlijk was deze 
ene wedstrijd het verhaal van het he-
le seizoen tot nu toe. Toch was deze
overwinning een echte teamprestatie
en hebben ze het Vordense volkslied
weer over de velden laten schallen.
Volgende week is Dash een weekje
vrij en 3 december moeten zij aantre-
den tegen Landstede, dit is de huidige
nummer 1 van de competitie dus ze
kunnen uw support hard gebruiken!

Dash matig maar strijdlustig 
tegen Renswoude
Vorden - Op zaterdag 19 november moest Dash na 2 thuiswedstrijden
weer een uitwedstrijd spelen. Dit was tegen Renswouw dames 1 uit
Renswoude. Na een wat kortere rit dan verwacht kwamen de dames
op tijd in de sporthal aan. Hier werd nog het nodige geouwehoerd,
voordat er met de wedstrijd gestart kon worden.

En zo gaat hij verder: ‘ Ouderen zijn 
een cruciale factor geworden in de ge-
zinnen van hun kinderen. Ontelbare 
ouderen passen op hun kleinkinde-
ren. Bij de basisscholen zie je meer 
opa’ s en oma ‘ s, die kinderen halen 
en brengen, dan ouders. En loop je 
tijdens een werkdag een pretpark of 
dierentuin binnen, tien tegen één dat 
je meer grootouders met kleinkinde-
ren ziet dan ouders. En dat gebeurt 
natuurlijk allemaal om hun kinderen 
in staat te stellen om betaald werk te 
kunnen verrichten. Ik durf de stel-
ling aan, dat als ouders in dit opzicht 
een week zouden staken, de Neder-
landse samenleving en de economie 
volkomen plat zouden gaan’. Duide-
lijke taal gesproken door Krijn van 
der Heijden. 
Hij is sinds vier jaar voorzitter van 
ANBO Vorden, een afdeling met liefst 
500 leden. ‘ Toen ze mij destijds vroe-
gen om voorzitter te worden heb ik 
‘ja ‘ gezegd. Leuk om dit nuttig werk 
te kunnen doen. Bovendien heb ik de 

functie aanvaard om op die manier 
de mensen in Vorden beter te leren 
kennen’, aldus Krijn van der He-
ijden. Wie in Vorden de naam ANBO 
noemt, wordt dat in één adem ge- as-
socieert met de naam Jelte Branden-
burg . Hij is al 23 jaar secretaris van 
de afdeling en heeft door zijn inbreng 
een belangrijke stempel op de groei 
van de ANBO gedrukt.’ Jelte Branen-
burg is ‘alles’ , hij is het gezicht van 
de ANBO Vorden ‘, zo prijst voorzitter 
Krijn van der Heijden. 

De initiatiefnemers tot de oprichting 
van de ANBO Vorden waren mevrouw 
Voskamp en de heren Van Tilburg, 
Beck en van Ooyen. Bij de oprichting 
telde de afdeling 71 leden. Krijn van 
der Heijden: ‘ De doelstelling was en 
is, het behartigen van de belangen 
van ouderen, in de ruimste zin van 
het woord. Ook de ‘ eenzaamheids-
problematiek ’ speelt bij de ANBO een 
belangrijke rol. Eigenlijk is de ANBO 
een soort vakbond voor ouderen’, zo 

zegt hij. De gemiddelde leeftijd van 
de leden ligt boven de 70 jaar. Naast 
de culturele en sociale activiteiten 
die de ANBO ontplooit (sjoelen, kloot-
schieten, bingo, fietstochten, scoot-
mobieltochten e.d.) is de belangenbe-
hartiging van ouderen bij de overheid 
een zeer belangrijk aspect.

Samen met de ouderenbonden PCOB 
en KBO is (het seniorenconvent) een 
vaste gesprekspartner van het ge-
meentebestuur. Het seniorenconvent 
heeft zeker twee maal per jaar een ge-
sprek met de gemeente Bronckhorst. 
Krijn van der Heijden: ‘ We hebben 
inbreng in de totstandkoming van 
belangrijke beleidsstukken zoals de 
woonvisie en op het gebied van het 
sociale beleid en het openbaar ver-
voer’, zo zegt hij. Ook verleent ANBO 
Vorden hulp bij het invullen van het 
belastingformulier. Ook worden een-
zame mensen bezocht. Krijn van der 
Heijden: ‘ We hebben een fijne club 
mensen, een goed bestuur en veel 
vrijwilligers. Soms is het wel lastig 
om vrijwilligers te werven. Door het 
ouder worden vallen er natuurlijk 
vrijwilligers af. Gelukkig kunnen 
we (hoewel soms moeilijk) nog al-
tijd mensen vinden die hun vrije tijd 
willen besteden aan het belang van 
ouderen’, aldus de voorzitter van de 
ANBO afdeling Vorden.

Indien ouderen zouden staken

Dan gaat de economie plat

Vorden - ‘Je kunt niet om ouderen heen. Ouderen vormen een be-
langrijke factor in de vaderlandse economie. Ouderen zijn de dragers 
van de cultuur, van waarden en normen. Zij hebben gezorgd voor het 
doorgeven en ontwikkelen van kennis en wetenschap. De huidige ou-
deren hebben ons land gemaakt tot wat het nu is. En wat de mensen 
die zo lelijk over ouderen praten even vergeten, is dat zij zelf op enig 
moment ook tot de ouderen zullen behoren’, zo zegt Krijn van der 
Heijden, voorzitter van de zilveren ANBO Vorden.

Krijn van der Heijden voorzitter ANBO Vorden

bestuur ANBO: v.l.n.r. : Tine Bosman, Cees v.d. Pol, Elly Meurs, Herman Lensink, Ankie Berenpas, Jelte Brandenburg en Krijn van der 
Heijden

De wedstrijd begon gelijkopgaand, 
waarbij Terwolde aanvankelijk de 
meeste aanvallende intenties had. 
Sociï vertrouwde op zijn stabiele ver-
dediging en viel gedoseerd aan. Dit 
leverde voor Sociï kansen en moge-
lijkheden op voor Maarten Rensink. 
Hij vond echter de keeper op zijn 
weg. Kevin Esselink liet zijn voetbal-
kwaliteiten weer eens zien en dat 
had zeker rendement. In de 30e mi-
nuut zette Esselink een dubbele één 
twee op met Teun Loman. Het duo 
spleet gezamenlijk de complete ver-
dediging van Terwolde open en Esse-
link rondde keurig af; 1-0 voor Sociï. 
Vervolgens bleef Terwolde de ploeg 
met de meeste aanvallende intenties, 
maar gevaarlijke kansen leverde dit 
nauwelijks op. Aan de andere zijde 
werd een prachtige lobbal van Teun 
Loman onterecht afgekeurd vanwege 
buitenspel. In de tweede helft veran-
derde er weinig aan het spelbeeld. 
Terwolde deed zijn best om aan te 
vallen en Sociï liet de gasten komen. 
Sociï bleek echter gevaarlijker. In de 
50e minuut verdiende Kevin Esselink 
op de rand van de zestien een vrije 
trap, waarop Teun Loman zich ach-

ter de bal posteerde. Loman taxeerde
zijn mogelijkheden en schoot de bal
schitterend laag langs de muur. De
keeper was kansloos waardoor de 2-0
een feit was. Daarna bleef Terwolde
proberen een voet aan de grond te 
krijgen, maar Sociï bleef goed verde-
digen. Één keer leek de verdediging
verslagen, maar juist toen iedereen 
de 2-1 al telde toonde keeper Henry
Vreeman zijn kwaliteiten. Het bleef
2-0 en dat kwam ook doordat Arend
Jan Groot Jebbink en invaller Marco 
Vreeman opgelegde kansen onbenut
lieten. Na een ongelukkig optreden
is Sociï heeft Sociï vandaag hopelijk
weer het begin van een nieuwe reeks
ingezet. Op zondag 4 december speelt
Sociï thuis tegen WWV, aanvang 
14.00 uur.

UITSLAGEN 
zondag 20 november
Sociï 1-Terwolde 1; 2-0
Sociï 2-Erica ‘76; 1-1
Eerbeekse Boys 6-Sociï 3; 2-5
FC Zutphen 4-Sociï 4; 5-3
Sociï 5-Steenderen 5; 0-1

PROGRAMMA 
zondag 27 november
Sociï 3-SHE 3
Sociï 4-Angerlo Vooruit 5
Brummen 6-Sociï 5

zondag 4 december
Sociï 1-WWV 1
Sociï 2-Voorst 2
Rheden 4-Sociï 3
Dierense Boys-Sociï 4
Sociï 5-ABS 6

Sociï
Wichmond - Sociï heeft zich re-
delijk hersteld van de nederlaag 
uit bij Voorst, door Terwolde in 
eigen huis met 2-0 te verslaan. 
Van Sociï-zijde was het niet heel 
erg best, maar voldoende voor de 
drie punten. Vooraf had trainer 
Steffens zijn groep op scherp ge-
zet door ze te wijzen op hun kwa-
liteiten en wat daarmee te doen.

De stichting CCK (cultureel col-
lectief Kranenburg) begint dan 
weer met de voorbereiding voor 
het paasvuur 2012. Van 10.00 tot 
16.00 uur is het paasvuurterrein 
aan de bergkappeweg geopend. 

Alleen snoeihout tot een dikte 
van ongeveer 10 cm is toegestaan. 
Het brengen van snoeihout is ge-
heel gratis maar een vrijwillige 
bijdrage is zeer welkom.

De volgende zaterdagen waarop 
snoeihout kan worden gebracht 
zijn, 7 januari, 11 februari en 10 
maart. Alle dagen van 10.00 tot 
16.00 uur.

Paasvuurterrein 
Kranenburg weer open
Kranenburg - Op zaterdag 3 
december kan er weer snoei-
hout gebracht worden in Kra-
nenburg.



Deze actie wordt door Plan Neder-
land georganiseerd. Duizenden leer-
lingen uit heel Nederland laten zich 
per rondje sponsoren en brengen zo 
geld bijeen voor het goede doel. De 
opbrengst gaat dit jaar naar waterpro-

jecten in Mali. Donderdag 10 novem-
ber is Plan Nederland bij `t Beeckland 
op bezoek geweest om gastlessen te 
verzorgen over deze actie. Namens `t 
Beeckland deden 125 leerlingen mee. 
Na afloop was iedereen het er over 

eens dat het een zeer geslaagde actie 
was die best elk jaar gehouden mag 
worden.

Omdat er dit jaar met emailadressen 
wordt gewerkt om de opbrengsten te 
verzamelen, is het eindbedrag nog 
niet bekend.

Beeckland schaatst voor water

Vorden - Afgelopen maandag heeft `t Beeckland meegedaan aan de 
landelijke actie “Schaatsen voor water”.

Ik denk dat er in Vorden juist ook 
behoefte is aan een feest voor de wat 
oudere jongeren, bijvoorbeeld vanaf 
20 plus. Een ander soort feest dus. Ik 
heb daarover mijn licht opgestoken 
bij jonge mensen die ik regelmatig 
in De Herberg ontmoet. Denk daar-
bij aan de volleyballers van Dash, 
voetballers van Velocitas en Vorden. 
Jongelui die na een wedstrijd samen 
nog wat willen drinken en die elkaar 
ook bij andere gelegenheden in De 
Herberg treffen’, zo zegt Renz Cor-
negoor. Zo trekken de zaalvoetbal-
lers van Velocitas op vrijdagavond de 
regio in om daar hun wedstrijden te 
spelen ( Steenderen, Ruurlo, Doetin-
chem, Winterswijk, Drempt e.d. ) Ze 
verzamelen zich bij De Herberg en 
keren er s’ avonds ook weer terug. 
Ook is Oudejaarsdag een trefpunt 
voor jongeren, darten, potbiljarten 
e.d. Renz: ‘ Tot voor een paar jaar ge-
leden was er op Nieuwjaarsdag altijd 
een optreden van Kasbendjen. We 
hebben onlangs met een paar man 
contact opgenomen met Hannie en 
Volkert en hen gevraagd hoe zij te-
gen een Oud- en Nieuwfeest aankij-
ken en dan met name de doelgroep 
20 plus. Ze waren gelijk enthousiast 
en gaven te kennen graag iets voor de 
gemeenschap te willen doen. Hannie 
verbond er wel een voorwaarde aan. 
‘ Wij willen De Herberg voor een der-
gelijk feest best beschikbaar stellen, 
maar dan wel voor de mensen die 
altijd bij ons komen’, zo sprak zij. ( 
De Herberg is ook o.m. sponsor van 
Dash, Vorden en Velocitas ! )
Renz Cornegoor: ‘ We hebben dat 
gelijk opgepakt. Er is inmiddels een 
commissie samengesteld bestaande 
uit Lian Leunk, Alexander Molen-
dijk, Tim Vrielink, Renz Cornegoor 
en Hannie zelf. Zie het maar als een 
vertegenwoordiging van zojuist ge-
noemde verenigingen. De clubs heb-
ben onze plannen enthousiast ont-
vangen. Onze doelstelling is wel dat 
het een soort ‘besloten feest ‘ wordt. 
De maximale capaciteit bedraagt 200 

personen. Elk commissielid heeft 
zich als doel gesteld om 50 toegangs-
kaarten te verkopen. Op die manier
hou je ook het besloten karakter in 
eigen hand. Inmiddels is al bijna de
helft van de kaarten verkocht.
Het feest krijgt de toepasselijke naam
‘ Good old & New Party ‘. De aanvang
is 22.00 uur en het eindigt om 5.00 
uur s’ morgens. Jongelui die tussen-
door bijvoorbeeld ‘ klokslag twaalf’ 
thuis willen vieren, kunnen dat ge-
rust doen. Ze moeten dan wel weer
op tijd terug zijn, want na 1.00 uur 
wordt niemand meer toegelaten. Wij
houden daar streng controle op. De
kaartjes zijn ‘ all in ‘ ( dat wil zeg-
gen een prijs inclusief drankjes en 
hapjes) . Renz: ‘ We hebben onze
plannen voorgelegd aan STEVO want
nogmaals, wij willen hun niet in de
wielen rijden. STEVO stelde het zeer
op prijs dat wij ze hebben ingelicht
en wenste ons veel succes’, zo zegt
Renz Cornegoor. Het feest vindt
plaats in het café ( ‘ Good old ‘ ) en in
het nieuwe restaurant ( ‘ New Party ‘
). Vandaar de naam. De zaal van De
Herberg blijft dus gesloten.
In het ‘oude gedeelte’ het café zorgt
een D.J. voor o.m. ‘skihutten’ mu-
ziek en in het ‘ nieuwe gedeelte ‘ het
wat modernere repertoire, denk bij-
voorbeeld ook aan de Carbean Salza
en dat soort werk. En natuurlijk in
‘ beiden’ Nederlandstalig repertoire.
Kort samengevat voor elck wat wils.
De organisatie houdt gedurende het
feest een oogje in het zeil of alles naar
wens verloopt. Renz: ‘ Dat doen wij
bewust, het is voor ons ook even af-
tasten hoe de avond verloopt zodat 
we daar in de toekomst ons voordeel
mee kunnen doen. Wij hebben een
duidelijk doel voor ogen: het moet 
geen éénmalig feest worden’. De ‘
Vrienden van De Herberg’ maken 
zich duidelijk ‘sterk ‘ voor de ‘ Good
old & New Partij ‘ waar de bezoekers
die avond en nacht nog enkele leuke
verassingen te wachten staan !

‘ Vrienden van De Herberg ‘organiseren :

Good old & New Party

Vorden - In Vorden organiseert STEVO ( Stichting Evenementen Vor-
den ) al acht jaar achtereen in sporthal ‘Jebbink een groots opgezet ‘
Oud en Nieuwfeest ‘ met optredens van D.J. ‘ s , een champagnebar en
alles wat daarbij hoort. Renz Cornegoor daarover: ‘ Het is een fantas-
tisch evenement dat niet meer in Vorden is weg te denken en dat moet 
zeker zo blijven. Het feest in de sporthal trekt met name de ‘jonge ‘
jeugd.

Tim Vrielink en Renz Cornegoor

Het bestuur van de voetbalvereni-
ging Vorden is zeer content met deze 
fraaie geste van Bruna in Vorden, 

want naast dat het natuurlijk een 
prachtig gebaar is naar de club, heeft 
vv Vorden hiermee ook weer een stap 

gemaakt in de uitstraling en unifor-
miteit bij de diverse elftallen. Op de 
foto´s links achteraan: Bestuurslid 
Marc van der Linden en Sponsor van 
de C1 en D1 Carmen Rondeel.

Trainingspakken van BRUNA voor C1 en D1

Vorden zeer content

Vorden - Carmen Rondeel van Bruna-Vorden heeft zowel Vorden C1 
als Vorden D1 in het nieuw gestoken met prachtige geel-zwarte trai-

In de 1e wedstrijdronde behaalde 
Sien Klein Nengerman zilver in de 
categorie 
pre-instap niveau 3, met een pun-
tentotaal van 46,850. Indy Brinks be-
haald brons in dezelfde categorie met 
46,650 punten.

In de 2e wedstrijdronde viel Sparta 
weer in de prijzen. Romee Brinks be-
haalde hier goud in de categorie pu-
pil 1 niveau R2 met een puntentotaal 
van 50,100. 
In de 3e wedstrijdronde behaalde 
Maureen Vliem goud in de catego-

rie pupil 2 R2 met 47,350 punten en 
Esmée Berendsen kreeg een bronzen 
medaille omgehangen voor haar pres-
taties in de categorie jeugd niveau 
10, zij behaalde een puntentotaal van 
46,800. De overige turnsters hebben 
ook mooie cijfers behaald, soms was 
het net niet genoeg om een medaille 
te winnen. 

Een verslag van alle turnsters met 
hun punten, kunt u lezen op www.
spartavorden.nl.

Rayonkampioenschappen 2011
Vorden - Zaterdag 12 november jl. werden er in Warnsveld rayonkam-
pioenschappen van de Hanzestreek gehouden. Sparta deed er met 20 
turnsters in de verschillende categorieën mee. Er waren 3 wedstrijd-
ronden en in elke ronde deden er turnster van Sparta mee. De afge-
lopen weken is hiervoor hard geoefend onder leiding van Gerrie Kap-
pert en Mellanie Jansen.



De Knikkerkoele is in 1988 opgericht. De leeftijd van de 
leden is tussen de 65 en 88 jaar. Het aantal leden blijft in 
het algemeen stabiel. “Maar we zouden het leuk vinden 
als er meer mensen bijkomen. Ze hoeven ook niet direct 
lid te worden. Ze mogen ook best eerst komen kijken of 
meespelen om te zien hoe leuk het spel jeu de boules is. 
Daarna kunnen mensen beslissen of ze lid willen wor-
den”, zegt Maria Grotenhuys die vanaf de oprichting lid is 
en al meer dan tien jaar 
voorzitter. Elke dinsdag 
van 9.30 tot 11.30 uur 
spelen de boulers op 
de banen bij de accom-
modatie van schietver-
eniging Willem Tell op 
sportpark Het Elder-
ink. In de zomer spe-
len ze buiten op vier 
banen en als het weer 
slechter wordt gaan ze 
naar binnen en maken 
de leden gebruik van 
de schietaccommodatie 
van Willem Tell waar 
de boulers spelen op 
zes banen. Grotenhuys: 
“Afhankelijk van het 
weer gaan we binnen 
spelen. Meestal is dit 
zo eind september. Het 
is heel fijn dat we ge-
bruik kunnen maken 
van de accommodatie 
van Willem Tell. We 
hebben daar een mooie 
ruimte en het is er lek-
ker warm. We zijn heel 
blij met deze samen-
werking”. 

Het sociaal contact is heel belangrijk bij de Hengelose ver-
eniging. Er wordt altijd in wisselende groepjes gespeeld. 
De samenstelling van de teams wordt bepaald door ge-
kleurde knikkers. Halverwege is er een pauze en wordt er 
koffie gedronken. Er is dan volop ruimte om met elkaar 
te praten, maar ook om te lachen. Want De Knikkerkoele 
is vooral ook een gezellige club. Naast het spelen van jeu 
de boules organiseert de vereniging ook diverse andere 
activiteiten zoals het Sinterklaasfeest en een dagje uit. 
Wie kennis wil maken, lid wil worden of meer informatie 
wil over Jeu de Boulesvereniging De Knikkerkoele, kan 
contact opnemen met: Maria Grotenhuys (voorzitter), tel. 
0575-461885.

Jeu de Boulesvereniging houdt van gezelligheid

De Knikkerkoele zoekt nieuwe leden
Hengelo - Jeu de Boulesvereniging De Knikkerkoele 
uit Hengelo is een actieve en gezellige vereniging. 
De vereniging telt 24 leden, maar ze willen er graag 
meer leden bij.

Een grote groep leden van De Knikkerkoele.

Als vierde orkest in het ochtendpro-
gramma werd als eerste het inspeel-
werk Ammerland gespeeld, zodat de 
orkestleden konden wennen aan de 
enorme akoestiek van het muziek-
centrum in Enschede. Het eerste con-
courswerk, Alvamar Ouverture, werd 
daardoor met vertrouwen ingezet. 
Daarna mochten de orkestleden van 
de jury vervolgen met het nummer 

Rapunzel. Hierna was het voor de 
jury tijd om te beraadslagen, echter 
doordat Concordia als laatste voor de 
pauze was ingedeeld, werd een ex-
tra nummer gespeeld: Joseph and te 
amazing dream coat.

 De bekendmaking van de uitslagen 
werd extra spannend omdat in de 
klasse waar Concordia uitkomt, de 4e 
divisie, 3 harmonieorkesten deelna-
men. De eerste orkesten moesten ge-
noegen nemen met een tweede prijs, 
echter Concordia wist de grens van 
80 punten te behalen en daardoor 
de eerste prijs in de wacht te slepen. 
De terugreis met de bus naar Vorden 
werd daardoor een feestelijke. In Vor-
den aangekomen stonden de partners 
en andere belangstellenden te wach-
ten en werd in het Dorpscentrum dit 
resultaat verder gevierd. Voorzitter 
Gerrit Nijenhuis benadrukte in zijn 
slotwoord nogmaals blij te zijn met 
Berjan Morsink als dirigent, de jury 
heeft hem gemiddeld met een ruime 
8 beoordeeld. Na het prachtige resul-
taat in Enschede gaat Concordia zich 
voorbereiden op de jaarlijkse oliebol-
lenactie op 9 en 10 december. Zondag 
22 januari geeft Concordia het jaar-
lijkse Nieuwjaarsconcert met als gast 
de kapel Loarns Plezeer uit Laren.

Eerste prijs Concordia

Vorden - Het harmonieorkest van 
de Vordense muziekvereniging 
Concordia heeft afgelopen zon-
dag in Enschede deelgenomen 
aan een muziekconcours van de 
KNFM en daar een eerste prijs be-
haald. Onder leiding van dirigent 
Berjan Morsink heeft het orkest 
vanaf de zomervakantie hard ge-
repeteerd om de muziekstukken 
goed onder de knie te krijgen. Be-
halve extra repetities, heeft men 
ook deelgenomen aan een try 
out concert te Neede. Ook heeft 
Concordia in het Dorpscentrum 
in Vorden zelf een try out con-
cert georganiseerd alsmede een 
studiedag in Diepenheim en een 
repetitie met de bekende diri-
gent Tijmen Botma behoorde tot 
de voorbereidingen. Dat dit alles 
niet voor niets is geweest, bleek 
zondag.

U wordt van harte uitgenodigd. De middag wordt gehou-
den in het Stampertje (Dorpscentrum) en begint om 14.30
uur. Zowel ds.J.Kool als ds.F.Brandenburg en voormalig 
huisarts G.Sterringa verlenen hun medewerking. Er is
veel ruimte voor discussie over dit gevoelige onderwerp.
Wij hopen op een goede middag met elkaar.

Herinnering bijeenkomst over Voltooid leven
Vorden - Op donderdag 24 november as. organi-
seert de PCOB afdeling Vorden in samenwerking 
met de commissie Vorming en Toerusting van de 
gezamenlijke kerken een discussie middag met als 
onderwerp “Voltooid leven”.

Eerlijk en 
betrouwbare

schilder heeft nog 
tijd voor binnen- 
en buitenwerk.

Tel. 06-22 68 52 97

0575-552959MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

Open elke vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

Nieuw: modulaire Houtboxen! 

Voor alle liefhebbers van het hout stoken, de uitkomst voor uw houtopslag.

-  De houtboxen zijn een zeer solide en goed uitziende oplossing voor uw houtopslag, 
de boxen vragen geen onderhoud en kunnen zeer gemakkelijk gemonteerd en 
gedemonteerd worden.

- De houtboxen zijn indien gewenst op maat leverbaar.
-  De boxen zijn gemaakt uit gerecycled kunststof. Naast het grote gemak van de boxen 

heeft u dus ook een milieubewust en duurzaam product!
-  Vanaf de basisbox is onbeperkt aan te koppelen d.m.v. de aanbouw, dit betekent wel 

verdubbeling van de opslagcapaciteit, echter geen verdubbeling van de aanschafprijs!

Op de afbeelding ziet u een
basis houtbox van 2.5 m3, 
gecombineerd met een 
aanbouw houtbox. 
Houtbox 2.5 m3 € 360,-
Aanbouw 2.5 m3 € 300,-

Sinterklaas Actie!
Bestel een houtbox voor
5 december en ontvang

10 % korting op de

standaardprijzen zoals

hieronder vermeld!

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze producten?
Neem dan contact met ons op via een van onderstaande nummers.

Schatbergstraat 55 - 7131 AP  Lichtenvoorde - Tel. 0544-351953 - Mobiel 06-28778183

Fax 0544-351800  -  Email: info@ecote.nl  -  Internet www.ecote.nl

-  De afmetingen van de houtbox van 2.5 m3 
zijn: (hxbxd) 200 cm x 123 cm x 103 cm.

-  De houtboxen kunnen ook standaard gele-
verd worden met hoekpalen van 1 m hoog. 

  Dit biedt een opslagcapaciteit van 1,25 m3.  
Deze boxen kosten € 250,-.

-  Als bodem adviseren wij om een pallet te 
gebruiken, zo blijft het onderliggende hout 
droog en kan het goed ventileren.

Basis houtbox van 2.5 m3 € 360,-

WITTE 
BOLLEN

NU VOOR 0.40 PER STUK

6  VOOR

   1.99

VOLKOREN
NU VOOR

    1.99

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 22 t/m zaterdag 26 november

PEPERNOTEN 
VLAAI

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Atelier Henk Eggersman
Goud, zilverreparaties en ont-
werpen. Van uw oude trouwring 
maken wij een modern sieraad. 
Beelden in brons. Oude siera-
den. Inkoop van goud en zilver.

Burg. Galleestraat 8, Vorden
Tel. (0575) 55 07 25

Open woensdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

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

WORKSHOP

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

www.annycactus.nl



Badisign 

Betting Ressing 

Nolte Kuchen 

WWW.MEGASTOREGROENLO.NL

* Niet geldig op lopende acties, offertes of orders.

vrijdagavond koopavond 
tot 

21.00 uur

diverse kleuren 
op voorraad

30x60 cm,
 wit glans of mat

5

m2

5

m2

Complete badkamer

5

5

5

5

11.00 - 16.00 uur



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder André Baars

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
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Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente op 9 januari 2012 in het 
gemeentehuis huldigen we de kam-
pioenen van 2011. Kent u een per-
soon of club die het afgelopen jaar 
kampioen geworden is op sportief of 
cultureel gebied? Geef dit dan vóór 
23 december a.s. door aan de ge-
meente.

meente en haar inwoners voor hun 

medewerking. U kunt personen of 

de volgende voorwaarden:

de gemeente Bronckhorst
dens een nationaal kampioenschap 
of een Europees- of wereldkampi-
oenschap

aanmerking

of (digitale) foto’s voegen van de per-

hierover kunt u contact opnemen met 
de gemeente, tel. (0575) 75 02 50.

Een kampioenenaanmeldingsformu-
lier kunt u online invullen en opsturen 

de publieksbalie in het gemeentehuis.

Gezocht: Kampioenen van Bronckhorst

Opgaveformulier kampioenen op
het gebied van sport of cultuur
Ik wil de volgende kampioenen van 2011 aanmelden:

Naam kampioen (persoon of team*): ......................................................................................................................

Adres:  .........................................................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats: ......................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ..........................................................................................................................................................................

* ALLE personen die deel uitmaken van het team dat kampioen geworden is:

Naam: .........................................................................................  Naam: ........................................................................................

Adres: .........................................................................................  Adres: ........................................................................................

 ......................................................................  .....................................................................

Tel: .................................................................................................  Tel: ................................................................................................

Naam: .........................................................................................  Naam: ........................................................................................

Adres: .........................................................................................  Adres: ........................................................................................

 ......................................................................  .....................................................................

Tel: .................................................................................................  Tel: ................................................................................................

Naam: .........................................................................................  Naam: ........................................................................................

Adres: .........................................................................................  Adres: ........................................................................................

 ......................................................................  .....................................................................

Tel: .................................................................................................  Tel: ................................................................................................

 .............................................................................................

Kampioenstitel:  ...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Gegevens van de afzender:

(de gemeente kan contact met u opnemen voor meer informatie over de kam-

pioen)

Naam: ................................................................................................................................

Evt. naam organisatie: ...................................................................................................

Adres:  ......................................................................................................................................................

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Telefoonnummer: ...............................................................................................................................

Let op! Graag filmbeelden of één of meer (digitale) foto’s bijvoegen van de 

persoon of het team tijdens beoefening van de discipline. Dit beeldmateriaal 

wordt gebruikt bij de huldiging op de nieuwjaarsreceptie.

vóór 23 december

Gemeente Bronckhorst

Jeroen Glandrup

Antwoordnummer 2519

7255 ZX  Hengelo (Gld)

U kunt het formulier ook digitaal invullen via de website www.bronckhorst.nl

ten we in oktober met de eerste ron-
de van de Klimaatverbond Energy 

gemiddelde elektriciteitsbesparing 
van 10 tot 20% goed haalbaar is. Als 

Besparen is dus goed voor de porte-
monnee en het klimaat.

Teams strijden tegen elkaar
Teams van raadsleden, medewer-
kers van de gemeente en inwoners 
gaan in drie rondes van vier weken 

beschikking en ontvangen via de 

hun stroomverbruik te verlagen. Het 
team met de grootste behaalde be-
sparing is de winnaar en wordt op 

Derde ronde start op 19 december 
Het eerste team is inmiddels klaar, 

derde team van inwoners start op 

en besparen flink op hun energie-
kosten. Geef u dus op voor de

en wilt u flink besparen op uw
energierekening? Geef u dan

1 december a.s. op via
www.bronckhorst.nl voor

www.klimaatverbond.nl of

Doet u ook mee aan de 

Energy Battle?
U kunt zich nog aanmelden!

Hulp en informatie om 
huiselijk geweld te stoppen.

Huiselijk geweld



Mijn ‘Vrijwilliger van het jaar’ is

Naam (persoon of groep): 

...........................................................................................................................................................................................................................

Adresgegevens bovengenoemde vrijwilliger(s): 

Straat:  ......................................................................................................................................................................................................

Postcode en plaats:  .................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  ......................................................................................................................................................................

Is/zijn vrijwillig(st)er(s) bij: .............................................................................................................................................

Doet (n) dit sinds (s.v.p. aanvangsjaar vermelden):  ...........................................................................

Gemiddeld aantal uren per week/maand:  ....................................................................................................

Eerder als vrijwilliger actief geweest bij:  ......................................................................................................

Gedurende de periode: van .....................................................  tot en met ...........................................................

Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor): 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Afzender

Naam: .......................................................................................................................................................................................................

Adres:  ......................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  ......................................................................................................................................................................

Indien van toepassing

Naam organisatie:  .....................................................................................................................................................................

Adres:  ......................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ....................................................................................................................................................................... 

Dit aanmeldingsformulier vóór 10 december a.s. 

Aanmelding verkiezing

‘Vrijwilliger van het jaar 2011’

✂

De gemeente zet vrijwilligers die 
zich onderscheiden door hun activi-
teiten in Bronckhorst in het zonnetje 
met de verkiezing van ‘Vrijwilliger 
van het jaar’. Kent u een persoon of 
een groep waarvan u vindt dat zij de 
titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ verdie-
nen? Stuur dan vandaag nog het aan-
meldformulier in of meld de vrijwilli-
ger digitaal aan via de website www.
bronckhorst.nl! Aanmelden kan tot 
10 december a.s.

Drie genomineerden
De bekendmaking van de vrijwilliger 

Een commissie bestaande uit: voor-

Ontwikkeling selecteert op basis 
van uw inzendingen drie genomi-
neerden. De commissie let daarbij 
op onder meer de specifieke werk-

-

keren dat iemand is aangemeld. 

Prijs van € 250

daarnaast ook een geldbedrag van 
-

ligersgroep gaat dan ontvangt deze 

twee genomineerden krijgen een 

Groot belang vrijwilligerswerk
Met deze verkiezing van ‘Vrijwilliger 

-

namelijk van groot belang voor grote 
groepen in onze gemeente of voor de 

vrijwilliger representeert alle vrijwil-
ligers. 

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

 bij professionele organisaties. 
Vanaf nu mogen ook vrijwilligers 
opgegeven worden, die zich na-
mens een religieuze organisatie 
inzetten voor maatschappelijke 
ondersteuning

-

kunnen worden

mantelzorg) komt niet in aanmer-

inzetten voor mantelzorgers) wel 

politiek komt niet in aanmerking 

-

de titel

Vragen?
Voor meer informatie kunt u 

Vrijwilliger van vorig jaar

mee aan vele evenementen en activi-

De twee andere genomineerden van 

Oproep voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2011’
Meld uw vrijwilliger aan voor de eretitel!

De genomineerde en winnende vrijwilligers van vorig jaar.

De gemeente kan per kalenderjaar 
maximaal twaalf dagen aanwijzen 

zon- en/of feestdagen geopend mo-

elk deel van de gemeente afzonder-

-
-

-
de Kerstdag.

Via de ondernemersvereniging aan-
vragen!

-
verenigingen van de voormalige ge-

dagen kenbaar kunnen maken. Aan 

deze ondernemersverenigingen is 
-

gave te doen van de dagen waarop zij 
de winkels op zon- en/of feestdagen 

-
viduele winkeliers moeten voor ver-
zoeken voor openstelling overleg-

-
nemersverenigingen en er samen uit-

Als u op een andere manier goederen 
te koop wilt aanbieden op een zon- 

-

-

kunt u aanvragen via www.bronck-

Winkelopenstelling zon- en/

of feestdagen in 2012

rolstoelpool gaan er nu weer twee 

-

-

Samenwerking en doel
De rolstoelpools zijn tot stand geko-
men door een goede samenwerking 

-
-

voor incidenteel of tijdelijk gebruik 

langdurig of permanent gebruik 

maar voor sommige activiteiten wel 

Voor wie zijn de rolstoelpools?
De rolstoelen uit de pools zijn be-
doeld voor iedere inwoner die inci-
denteel gebruik wil maken van een 
rolstoel. Dus niet alleen voor bewo-
ners van de zorgcentra. Wie een rol-

-
-

ken van een rolstoel. Een uitkomst 
voor bijvoorbeeld mensen die een 

-
voorbeeld niet mee kan op een fami-
liedag of met een uitje van een orga-

-

de rolstoelpool voor veel mensen 
een stuk eenvoudiger geworden.

Laagdrempelige voorziening
De pools werken zeer eenvoudig. 

wordt géén eigen bijdrage gerekend. 
Een rolstoel lenen kan voor maxi-

-
ceptie van: 

-

-

-

-
nummer en adres van de lener geno-
teerd. Ook noteren we de leenperio-
de.

Opening rolstoelpool Hummelo
-

-

Leen een rolstoel voor een
leuk dagje uit.

Het kan heel eenvoudig en gratis 
op drie plekken in Bronckhorst.

Twee nieuwe rolstoelpools in Bronckhorst
Vanaf 25 november ook in Hummelo en Zelhem gratis rolstoe-

len beschikbaar



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.

Om onze dienstverlening aan inwo-
ners en bedrijven te verbeteren, be-
sloot de gemeenteraad eind oktober 
een aantal regels die we hanteren te 
vereenvoudigen of af te schaffen. De 
wijzigingen zijn nu in beleid vastge-
legd. B en w stelde de verschillende 
beleidsnota’s vorige week vast. Het 
gaat om o.a. het:

Evenementen- en festiviteitenbe-
leid 
Op het gebied van evenementen heb-
ben we onder meer het aanvragen 
van een vergunning vereenvoudigd.
U kunt nu alle vergunningen die rond 
een evenement nodig zijn in één keer 
aanvragen (voorheen waren soms 
meerdere vergunningtrajecten no-
dig). Ook schaffen we de geluidsnorm 
van 80dB(A) af. Het is bijna onmoge-
lijk een geluidsnorm weer te geven 
die acceptabel is voor omwonenden 
en de festiviteiten niet beperkt. Wij 
willen inzetten op het strikt hanteren 
van eindtijden en goede communica-

tie zodat betrokkenen en omwonen-
den weten waar ze aan toe zijn tij-
dens het evenement. 

Permanente reclamebeleid 
Als u permanente reclame wilt aan-
brengen aan bijvoorbeeld een winkel-
pand, had u tot voor kort een vergun-
ning nodig. Het doel is de kwaliteit 
van het straatbeeld te waarborgen, 
maar ook de veiligheid. De vergun-
ning voor permanente reclame heb-
ben we nu vervangen door algemene 
regels (die u kunt nalezen op o.a. 
www.bronckhorst.nl). Daarmee blij-
ven wel dezelfde regels als voorheen 
gelden, maar u hoeft er geen vergun-
ning meer voor aan te vragen.  

Standplaatsenbeleid 
Voor een standplaats voor bijvoor-
beeld een kraam, is een vergunning 
nodig. B en w hebben nu voor stand-
plaatsen die maximaal twee keer per 
jaar worden ingericht categorieën 
aangewezen (zoals abonnementver-

koop van kranten, een autoruitscha-
dehersteller en een oliebollenkraam 
met oud en nieuw) waarvoor deze 
vergunning vervalt. Wel moet de on-
dernemer overlast of verkeersonvei-
lige situaties voorkomen. Voor de 
permanente standplaatsen bijvoor-
beeld voor de wekelijkse verkoop van 
kaas of vis zijn vaste standplaatslo-
caties aangewezen. 

Zie voor meer informatie ook de ru-
briek Openbare bekendmakingen el-
ders op deze gemeentepagina’s.

Beleidsregels voor evenementen-, stand-

plaatsen en permanente reclame aangepast Komend winterseizoen voeren we 
weer onderhoudswerkzaamheden uit 
aan verschillende gemeentelijke bos-
sen. De werkzaamheden bestaan 
hoofdzakelijk uit het dunnen van bos-
jes, het vrijstellen van overstaanders 
en controle op dood hout. De werk-
zaamheden komen voort uit ons Bos-
beheerplan (van 2008, zie www.
bronckhorst.nl). Voor vragen over de 
werkzaamheden kunt u contact met 
ons opnemen via tel. (0575) 75 02 50.

Onderhoud bossen in de winter

Voor de aanschaf van een elektrische 
bromfiets kunt u via de provincie sub-
sidie krijgen. De provincie wil hier-
mee het prijsverschil tussen een ‘ge-
wone’ en een elektrische bromfiets 
overbruggen en u daarmee aanbie-
den voor deze milieuvriendelijkere 
variant te kiezen. De subsidie be-
draagt 30% van de aankoopprijs van 
de elektrische bromfiets, tot een 
maximum van € 1.000,-. U kunt subsi-
die aanvragen voor de aanschaf van 
een elektrische bromfiets. Traditio-
nele bromfietsen en scooters geven 
relatief veel milieuhinder: geluid en 
luchtverontreiniging. Elektrische 
bromfietsen zijn veel schoner en dus 
beter voor het milieu. Daarnaast is de 
e-bromfiets op de kortere afstanden 
een prima alternatief voor de auto in 
het woon-werkverkeer.

Voorwaarden
Alleen inwoners van de provincie Gel-
derland (particulieren) met een gel-
dig (bromfiets-) rijbewijs komen in 
aanmerking voor een subsidie voor 
een elektrische brommer; mits ge-
kocht bij een detailhandelaar met een 
RDW-erkenningsnummer Bedrijfs-
voorraad en voorzien van een Euro-
pese typegoedkeuring.

Aanpak
Meer informatie en het aanvraagfor-
mulier vindt u op website van de pro-
vincie: www.gelderland.nl → Provin-
cieloket → Digitaal loket → Subsidies. 
U kunt het aanvraagformulier sturen 
naar: Provincie Gelderland, afdeling 
Subsidieverlening, Postbus 9090, 
6800 GX Arnhem.

Subsidie op de aanschaf van elektrische 

bromfiets

Het milieuparkje aan de Oude Zut-
phenseweg in Laag-Keppel is aan 
vervanging toe. De ondergrondse 
glascontainer is versleten en de bo-
vengrondse voorziening voor kunst-
stof verpakkingen willen we vervan-
gen door een ondergrondse. De be-
staande locatie is ongeschikt voor 
een vernieuwd milieuparkje (waar 
inwoners de afvalsoorten glas, pa-
pier en kunststof kunnen inleveren). 
Het is te klein, zorgt voor overlast en 
is moeilijk bereikbaar voor afvalin-
zamelaar Berkel milieu. We zijn op 
zoek gegaan naar een nieuwe locatie 
en hebben hierover ook overlegd 
met de Dorpsraad Keppel en Eldrik. 
De door hen aangegeven locaties 
voldeden helaas niet helemaal aan 
de eisen die we stellen. Wij houden 
bij de keuze onder meer de volgende 
uitgangspunten aan: bereikbaarheid, 
veiligheid, sociale controle en het 
beperken van overlast. Na overleg 
met Berkel milieu is nu een locatie 
gevonden op het grasveldje tegen-
over het Wilhelminaplantsoen in het 
dorp (zie www.bronckhorst.nl voor 
een locatietekening). De groenstrook 
en parkeerplaats op de Oude Zut-
phenseweg waar het huidige milieu-
parkje weggaat, willen we in overleg 

met omwonenden herinrichten, pas-
send volgens ons Groenstructuur-
plan. Nu is het terrein door grote be-
planting vrij besloten en onoverzich-
telijk. We nemen hiervoor in het 
voorjaar contact met hen op. Met de 
werkzaamheden is een bedrag ge-
moeid van 25.000 euro dat we finan-
cieren uit de afvalstoffenheffing.

Reageren?
De plannen liggen tijdens openings-
tijden ter inzage bij de publieksbalie 
in het gemeentehuis en zijn tevens te 
bekijken via onze website. Inwoners 
kunnen van 23 november t/m 21 de-
cember a.s. reageren op de verplaat-
sing van het milieuparkje aan de Ou-
de Zutphenseweg. Dit kan mondeling 
(door ons te bellen via tel. (0575) 75 
02 50) of door een brief of e-mail te 
sturen aan de gemeente.

Wilhelminaplantsoen: geschikte plek 
voor nieuw milieuparkje Laag-Keppel

Een voorbeeld van een milieuparkje

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

Financiële regelingen
ROZ beschikt over verschillende fi-
nanciële mogelijkheden waar (star-
tende) ondernemers in de Achter-
hoek en Twente een beroep op kun-
nen doen. Ondernemers die tijdelijk 
te weinig inkomsten uit het bedrijf 
halen om in hun eigen levensonder-
houd te voorzien, kunnen een beroep 
doen op het Bbz (Bijstandsbesluit 
Zelfstandigen). Dit geldt ook voor be-
drijven die moeten investeren om le-
vensvatbaar te blijven en de financie-
ring niet bancair voor elkaar kunnen 
krijgen. Vanzelfsprekend moet wel 
aan de geldende voorwaarden wor-
den voldaan. Naast kredietverlening 
biedt het Bbz ook de mogelijkheid 
voor een tijdelijke inkomensaanvul-
ling. Van groot belang hierbij is de 
oorzaken van de tijdelijke achteruit-
gang of de investeringsbehoefte te 
herkennen. Vandaar dat kredietverle-
ning altijd gepaard gaat met een ge-

degen advies over de verdere be-
drijfsvoering. Bij het bedrijf kan een 
ondernemerscoach via ROZ ingezet 
worden. De dienstverlening aan on-
dernemers die tijdelijk financiële on-
dersteuning nodig hebben is koste-
loos.

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

ROZ in Bronckhorst
De gemeente en ROZ werken samen 
om ondernemend Bronckhorst te sti-
muleren. Bent u een Bronckhorster 
ondernemer en heeft u (financiële) 
moeilijkheden of wilt u een bedrijf 
starten en heeft u hierbij hulp nodig? 
Neem dan contact op met het secreta-
riaat van ROZ, via tel. (074) 245 89 77. 
U kunt via het secretariaat ook een af-
spraak maken met een ondernemers-
adviseur, die maandelijks spreekuur 
houdt in het gemeentehuis van 
Bronckhorst. Het volgende spreekuur 
is op 6 decem-
ber a.s. van 
13.30 tot 17.00 
uur. Kijk voor 
meer informa-
tie op www.roz
achterhoek.nl 
of scan de QR-
code.

Steun in de rug voor Bronckhorster

ondernemers

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Marketing bv.

Bovenstraat en Onderstraat, tussen de Molenstraat en de Bovenstraat, instellen stopverbod On-
derstraat, Molenstraat, Veerweg en Bakerwaardseweg, 17 en 18 december 2011 van 11.00 t/m 
17.00 uur, ondernemersgilde Bronkhorst

Aanvragen

-
telijke muziekvereniging Euterpe

-
cember 2011 van 07.00 tot 16.00 uur, bakkerij Heijerman

avond van de Iselinge Hogeschool, 22 januari tot 4 februari 2012, PromoBase media & advertising

05.00 uur en op 2 januari 2012 van 01.00 tot 03.00 uur, J.W.G. Hendriksen

Markt en het Stationsplein, van 12.30 tot 13.30 uur, Kon. Nederlandse Jacht Vereniging.

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 10 november 2011: 



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor bezwaar 

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk een aantal vergunningen of ont-
heffingen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, nu in één aanvraag te combineren. 
Dit geldt ook voor een aantal ontheffingsmogelijkheden in de ruimtelijke ordening (bestemmings-
plannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, Ontwerpvergunningen, Verleende ver-
gunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) en Bestemmingsplannen ruimtelijke or-
deningsprocedures kunt tegenkomen.

Inspraak bestemmingsplan ‘Voor-Drempt 2011; Rijksweg 20-1’

→ →

Inspraakreactie indienen?

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Bakerwaardseweg 
13A-13B Bronkhorst’

→ →

Vastgesteld projectbesluit ‘Buitengebied; Roessinkweg ong. Hengelo’

→ →

Mogelijkheden voor beroep

Bestemmingsplannen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Zienswijze indienen?

Ontwerpvergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

-

Wegwerkzaamheden

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)

-

Wet milieubeheer

Mandaatbesluiten
Besluit mandaat, volmacht en machtiging 

-

Ondermandaatbesluiten

-
-

→ →

Beleidsregels permanente reclame, evenementen- en festiviteitenbeleid 
2011 en nota standplaatsenbeleid 2012

-

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Voornemen tot het plaatsen van een object op de gemeentelijke monumen-
tenlijst

-

→ →

Zienswijze indienen?

Besluiten tot het handhaven van objecten op de gemeentelijke monumenten-
lijst

-

→ →

Mogelijkheden voor beroep

-

-

Monumenten -

-

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Bij aankoop van een dakkapel* in de periode t/m 5 december krijgt u van de Sint GRATIS:
- rolluik in de dakkapel OF

- extra isolerend HR ++ glas en gratis insectenhorren 

SINTERKLAAS-
FEEST

* vraag naar de voorwaarden

Bouw- of verbouwplannen?
Neem geheel vrijblijvend 

contact met ons op.

Van schets tot realisering...
   alles in één hand!

Bruggink is een bouwonderneming die uw 
bouw- of verbouwplannen van A tot Z uitvoert.

Van het schetsen van uw wensen tot de uiteindelijke 
overgave van de sleutels.

Alles in één hand wil zeggen; onze eigen 
vakmensen verzorgen en begeleiden de hele bouw .
Zelfs de installatie van de keuken en badkamer wordt 

door onze eigen mensen gerealiseerd.

Wij bouwen niet zomaar, we bouwen voor ù! Dat is 
waar we sterk in zijn. En... afspraak is afspraak!

Molenweg 11
7055 AW  Heelweg/Varsseveld  

Telefoon 0315 24 29 29
www.bruggink-bv.nl



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

Massey Ferguson toont haar gehele 
lijn machines, vanaf de MF zitmaaiers 
en compacttractoren tot en met de 
grotere landbouwtractoren tot ruim 
300 pk. Ook wordt de nieuwe Massey 
Ferguson 5400 serie getoond, deze 
veel verkochte trekker zal te zien zijn 
met een geheel verfrissende stoere 

uitstraling. In het gamma boven de 
5400 komt MF met de nieuwe 7600 
serie tractoren vanaf 185 t/m 235 pk. 
Men kan kiezen in deze serie voor 
de bekende Dyna-6 transmissie of de 
Dyna-VT Vario transmissie, waarin 
brandstof verbruik een belangrijke 
rol speelt. De laatste jaren is het ver-

koopprogramma flink uitgebreid met 
topmerken zoals: Trioliet Voersyste-
men, Weidemann knikladers, Joskin 
giertanken en kipwagens, Fella hooi-
bouwwerktuigen en Gallagher afras-
teringsystemen.
Ook op het gebied van Tuin&Park is 
er het nodige aan nieuwe machines 
te bewonderen, van de nieuwe Stiga 
zitmaaiers tot en met de nieuwe com-
bi-machines van Stihl. Al deze mer-
ken zullen ruim vertegenwoordigd 
zijn met de nieuwste produkten.

Najaarsshow bij Fa. Pelgrom

Hummelo - Op 24,25 en 26 november is er bij de Firma Pelgrom aan de 
broekstraat weer een grote Landbouw- tuin&park show. Op deze show 
worden de nieuwste modellen op het gebied van landbouw en Tuin en 
park machines getoond.

Sociï speelde 30 seconden lang ge-
weldig voetbal, de bal werd getikt 
van voet naar voet en Voorst kwam 
er niet aan te pas. In het vervolg van 
de wedstrijd was hiervan totaal niets 
meer te zien. Een ongelukkige pass 
van Arend Jan Groot Jebbink in de 
tweede minuut leidde een slechte 
wedstrijd in. De bal kwam tussen 
Stefan Roording en keeper Henry 
Vreeman in, waarop een communi-
catiefout volgde. De rappe spits van 
Voorst kwam ertussen en prikte de 
1-0 binnen. Sociï stelde vervolgens 
nog orde op zaken door een vrije 
trap van Gert-Jan Loman die Maarten 
Rensink inpasste. Rensink legde van 
een meter of 20 aan en tekende voor 
de mooiste goal van de wedstrijd. Na 
twee keer de onderkant van de lat 
geraakt te hebben stuiterde de bal 
tegen het net;1-1. De gelijke stand 
was echter van korte duur. Na een 
snelle aanval over rechts van Voorst 
viel de bal bij de eerste paal waarop 
de Voorster spits de bal binnentikte; 
2-1. De 3-1 en 4-1 volgden niet veel 
later. Twee corners werden verzil-
verd door Voorst waardoor het bin-
nen 16 minuten al 4-1 stond. Sociï 
deed vervolgens zijn best om enigs-
zins de aansluiting te vinden, maar 
het was niet echt bij machte. In de 
39e minuut werd het zelfs 5-1 door 

een snelle aanval van Voorst. Keeper
Vreeman kon het schot niet klem-
men waarop de rappe spits er weer
als de kippen bij was om de bal in te
tikken. In de rust kreeg trainer Jan 
Steffens de onmogelijke opgave om
nog wat recht te zetten.
Steffens deed wat hij kon, maar dat
was eigenlijk tegen beter weten in
omdat het grootste leed al was gele-
den. Met een extra spits en wat ver-
dedigende risico’s begon Sociï aan
de tweede helft. Dit leverde na een
minuut of vijf de 5-2 van Hans Ha-
verkamp op, maar een vervolg daar-
op bleef uit. Sociï bleef het proberen,
maar verder dan wat schoten kwam
het niet. In de 65e minuut was de 
wedstrijd definitief af voor Sociï. Ste-
fan Roording was genoodzaakt aan
de noodrem te trekken toen een spits
van Voorst doorbrak, dit leverde hem
een rode kaart op. Met tien man kon
Sociï alleen nog proberen de schade
te beperken. Het resultaat was dat
Voorst nog twee keer scoorde en de
eindstand 7-2 werd.
Zo leed Sociï zijn eerste competitie-
nederlaag van het seizoen. Sociï staat
nu 1 punt achter Voorst op de tweede
plaats met een wedstrijd minder ge-
speeld. Er is dus nog niets beslist en
het is nu aan Sociï om een nieuwe 
reeks met overwinningen in te zet-
ten. Dit kan het aanstaande zondag 
doen in de thuiswedstrijd tegen Ter-
wolde, aanvang 14.00 uur.

Uitslagen zondag 13 november: 
Voorst 1-Sociï 1 7-2. Pax 4-Sociï 2 2-0.
Sociï 3-FC Zutphen 5 5-0. Sociï 4-Vor-
den 5 2-4. Pax 9-Sociï 5 6-2.

Sociï nieuws
Wichmond - Sociï speelde zondag 
een ware topper, maar het beleef-
de daarbij een collectieve off-day 
tegen Voorst. Voor een dergelijke 
wedstrijd is motiveren in prin-
cipe niet nodig, maar op één of 
andere manier kwam niemand in 
de wedstrijd.

Op maandag 28 november zal Mw. 
Alice Nijenhuis uit Halle meewer-
ken aan het programma. Diaken 
Ruud Wolthers zal een overdenking 
houden op maandag 05 december. 
In de uitzending van 12 december 
is er een overdenking te beluiste-
ren van Ds. B. Seelemeijer, predi-
kant van de protestantse gemeente 
Steenderen.

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur 
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de 
uitzending kunnen er van 20.00 uur 
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor 
de daarop volgende week, via het 
tel. nummer van de studio: 0314-
624002.

De kabelfrequenties van Radio Ideaal 
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM 
91.1 of 94.00. De etherfrequenties 
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet: 
www.ideaal.org.

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting “ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

Iedereen is welkom in hotel Bakker 
aan de Dorpsstraat 24. De actuele ge-
meentepolitiek komt dan aan bod, 
aan de hand van de agenda van de 
komende raadsvergadering. We gaan 
het onder andere hebben over het in-
richtingsplan voor de openbare ruim-

te in het centrum van Vorden. Ook
zullen we het bestemmingsplan voor
de rondweg in Hummelo bespreken
en komt aan de orde het voorstel
tot verkoop van de sporthal en het
zwembad van Hummelo en Keppel.
Daarnaast kan elke aanwezige pun-
ten naar voren brengen. D66 heeft
gemerkt dat er onder de mensen veel
leeft op het gebied van politieke za-
ken in de gemeente. De fractie wil 
hierover graag met inwoners van
Bronckhorst van gedachten wisselen.
Politiek is er voor de mensen, dat is
het uitgangspunt.

D66 in Vorden
Vorden - De gemeenteraadsfrac-
tie van D66 houdt regelmatig 
openbare fractievergaderingen 
op wisselende locaties in Bronck-
horst. Op maandagavond 28 no-
vember is Vorden en omgeving 
aan de beurt.

In het hele land zijn momenteel de 
koperdieven actief, toch durft HIK 
het aan zijn Koperen Jubileum te 
vieren. Het perfecte excuus om een 
reuze interessante Tupperware party 
of suffe verjaardag af te zeggen. Het 
belooft een gezellig festijn te worden, 
maar dat is men wel gewend van deze 
band. Uiteraard wordt er deze avond 
op verrassende en feestelijke wijze 
teruggeblikt op deze periode. Voor 
wie in al die tijd nog niet bekend is 
met deze band volgt hier een korte 
historie. Het begon allemaal in 1999 
waar 4 vrienden uit gekkigheid voor 

het eerst gezamenlijk muziek gingen 
maken. De helft had nog nooit een in-
strument gezien, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Na enkele weken 
was het eerste (legendarische) optre-
den een feit. Dit optreden was er een-
tje die de geschiedenis in zou gaan als 
een avond waar je trots op kon zijn 
als je erbij geweest was. Er volgden 
al snel meer optredens. Deze vonden 
plaats in zaaltjes, cafés en tenten in 
en rond thuisbasis Hummelo, maar 
ook verder weg zoals in vele plaatsjes 
liggend aan de Twenteroute. Mooie 
gebeurtenissen uit deze periode zijn 

het voorprogramma van Normaal en 
het verkrijgen van landelijke bekend-
heid door op te treden in een BNN 
televisieprogramma. 

Momenteel spijkert HIK nog steeds 
volgas aan de weg. Dezelfde vier op-
richters van de band hebben zich 
sinds een jaar versterkt met een ac-
cordeonist welke naast Rock & Roll 
zorgt voor warme melodielijnen en 
vrolijkheid. Naast de muziek staat 
gezelligheid en interactie met het 
publiek hoog in het vaandel. Jong 
en oud is van harte welkom om dit 
memorabele moment (het optreden 
waar je spijt van gaat krijgen wan-
neer je er niet bij was geweest) met 
de band HIK te vieren. Gratis entree.

HIK viert Koperen Jubileum

Hummelo - Op vrijdagavond 25 november 2011 is het zover, dan viert 
de band HIK uit Hummelo zijn 12,5 jarig bestaan. Dit gaat plaats vin-
den in Café de Tol in de Wittebrink tussen Hummelo en Zelhem.

De Provincie Gelderland publiceert haar

openbare bekendmakingen vergunningen digi-

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

bekendmakingen

 

Wilt u continue op de hoogte blijven van

bekendmakingen dan kan dat door aanmelding 

op de RSS-feed knop op bovengenoemde 

webpagina.

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Bekendmakingen voortaan alleen digitaal
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PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Bent u op zoek naar een uniek 
cadeau voor de feestdagen of 
verjaardagen?
Misschien heeft Agri-Borduren een oplossing.

Ook voor het borduren van bedrijfskleding en 
badtextiel kunt u bij ons terecht.

Agri-Borduren
Wilma Spiekker
Ruurloseweg 79
7255 MA  Hengelo Gld
Tel. 06-38104820
e-mail: info@agri-borduren.nl
www.agri-borduren.nl

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

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

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



Het Nationaal MS Fonds financiert 
onderzoek naar MS en ontwikkelt 
programma’s die mensen leren om 
te gaan met hun ziekte. Altijd van-
uit een positieve insteek door uit te 
gaan van de mogelijkheden die je als 
mens met MS hebt. Wat kunt u doen 
om het de MS Collectant makkelijk 
te maken? 

Doe vooral de deur open en leg alvast 
wat kleingeld in de gang. De collec-
tant kan meteen doorgaan en aanbel-
len bij de buren! 
Dankzij uw donatie is er voorlichting, 
patiëntenondersteuning en onder-
zoek mogelijk naar MS! Onze 10.000 
collectanten kunnen onmogelijk bij 
alle voordeuren aanbellen. Heeft uw 
deurbel niet gerinkeld, een donatie is 
welkom op giro 5057. 
Kijk voor meer informatie op 
www.nationaalmsfonds.nl

Laat de MS Collectant 
niet in de kou staan!
Als laatste in een rij van collec-
terende goede doelen, komt de 
collectant van het  Nationaal MS 
Fonds vanaf 21 november aan de 
deur. “Het Nationaal MS Fonds 
is dit jaar de hekkensluiter in de 
landelijke collectes”, zegt Pamela 
Zaat, landelijk coördinator van 
het fonds. “Wilt u onze collectan-
ten niet in de kou laten staan?”, 
vervolgt ze. “Zij lopen niet voor 
zichzelf maar zetten zich, in dit 
donkere en koude weer, in voor 
mensen met Multiple Sclerose, 
in de volksmond MS. Iemand die 
wordt geconfronteerd met de di-
agnose Multiple Sclerose, krijgt 
daarbij direct een overdosis on-
zekerheid bij cadeau. De enige 
zekerheid die je hebt, is de we-
tenschap dat het een chronische 
ziekte is waarvoor geen genezing 
mogelijk is”, aldus Pamela.

“Het was een hele verassing,” is de 
trotse reactie van Gerard Dokman. 
“We wisten wel dat we een prijs 
hadden, maar welke prijs wisten we 
niet.” Hij ging dinsdag 8 november 
samen met Marry van Zoomeren, 
Heidi Vredegoor en Erna Roordink 
naar Hardenberg voor de prijsuitrei-
king. Daar hoorden ze dat het Burge-
meester Kruijffbad op een derde plek 
was gekomen in de landelijke rang-
lijst. Voor Gelderland is dit bad tot 
het Beste Buitenbad uitgeroepen en 
zij ontvingen de Gouden Zwembad 
Award 2011. “Ons bad is er een om 
trots op te zijn,” vindt Gerard. 

Cijfers konden worden gegeven voor 
klantvriendelijkheid, prijs/kwaliteit 
verhouding, hygiëne en sfeer/ambi-
ance. De stemmers waardeerden het 
Steenderense Zwembad hoog, met 
een gemiddeld cijfer van 9,12. Naast 
het prima onderhoud van het ter-
rein in de breedste zin van het woord 
staat service en betrokkenheid met 
de bezoekers zichtbaar hoog in het 
vaandel. “Alle stemmers: Heel harte-

lijk bedankt!” namens al het perso-
neel. Het Burgemeester Kruijffbad is 
een buitenbad, met water dat altijd 
is verwarmd tot minstens 28 graden. 
Er is een bad met een ondiep en diep 
deel en er is een kleuterbad. In het 
winkeltje kan allerlei lekkers wor-
den gekocht en op het terras en op 
de weide is het goed toeven. Tussen 
de zwempartijen door kunnen kin-
deren op het springkussen spelen, 
maar ook is er een voetbalveldje en 
een volleybalnet. Elk seizoen krijgen 
veel kinderen zwemles, van A tot en 
met Zwemvaardigheid. De examens 
worden aan het eind van het buiten-
seizoen afgenomen. 

Het Steenderense zwembad vierde 
afgelopen seizoen het 40 jarig jubile-
um. Met extra activiteiten als de Dok-
kie Disco, Moonlight zwemmen, een 
gezellig Bloasweekend en een spette-
rend Slotfeest vierden abonnement-
houders en andere zwemliefhebbers 
een prima jaar. 

De eveneens jubilerende Gerard Dok-
man kreeg voor zijn 40 jarige inzet 
voor het zwembad een Koninklijke 
Onderscheiding uitgereikt door bur-
gemeester Henk Aalderink. 

Het verdienen van de Gouden Zwem-
bad Award 2011 is een kroon op het 
werk van allen die bij het zwembad 
betrokken zijn.

Beste Buitenbad van Gelderland
Burgemeester Kruijffbad

Steenderen - In de Zwembad van 
het Jaar verkiezing 2011 is het 
Burgemeester Kruijffbad tot 
Beste Buitenbad van Gelderland 
verkozen. Met een behaald cijfer 
van 9,12 en 285 stemmen is dit 
zwembad als derde geëindigd in 
de landelijke ranglijst!

In navolging van het succes in 2007 
en 2010 organiseert de gemeente 
Bronckhorst ook tijdens het school-
jaar 2011-2012 een debattoernooi 
voor basisschoolleerlingen van groep 
7 en 8. Alle Bronckhorster basisscho-
len zijn aangeschreven en er heb-
ben zich 10 scholen met in totaal 14 
groepen aangemeld. In totaal worden 
er 356 leerlingen getraind. Om zich 
goed te kunnen voorbereiden op de 
voorrondes volgden de leerlingen 

en leerkrachten eerst een debat-trai-
ningstraject. Burgemeester Aalderink 
verzorgde de aftrap van het trainings-
traject en ging onder meer in op het 
doel van het debattoernooi. 

De gemeente biedt leerkrachten en 
leerlingen van de deelnemende scho-
len (in november) een training aan 
door een professionele trainer van het 
Nederland Debat Instituut, in samen-
werking met een raads- of commis-

sielid van de gemeente Bronckhorst.
In januari 2012 volgt een tweede trai-
ning. De voorronden zijn op 10 en 17
februari 2012 in de raadszaal van het
gemeentehuis, waarna op 9 maart
het finaledebat plaats vindt. Tijdens
de aftrap van het trainingstraject gaf
burgemeester Aalderink uitleg over
het doel van het debattoernooi. Ro-
gier Elshout van het Nederlands De-
bat Instituut gaf een toelichting over
de opzet en aanpak van het debat-
toernooi voor basisschoolleerlingen. 

Ook gaf hij tips aan leerkrachten en
raadsleden en als afsluiting was er
een oefendebat met de aanwezigen.

Debat-trainingstraject gestart

Debattoernooi basisschoolleerlingen

Hengelo - In het gemeentehuis van Bronckhorst werd op 8 november 
een start gemaakt met het debat-trainingstraject voor leerkrachten 
van basisscholen en raadsleden van Bronckhorst. De training is be-
doeld als voorbereiding op het debattoernooi voor leerlingen.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus 
13 november:

Quintus D1 - D2: 4-2; 
Quintus C2 - Pacelli C2: 22-6; 
Quintus A1 - Reehorst A1: 12-27; 
Quintus 1 - HCD ‘97 1: 13-11; 
Quintus 1 - Erix 2: 30-11; 
Huissen B2 - Quintus B1: 19-7.

H a n d b a l

De lachers had ze op haar hand met 
haar verhaal over ‘dat stel’, dat bij 
haar buurvrouw komt en zij niet weet 
wie ‘dat stel’ is. De nieuwsgierigheid 
van de Achterhoeker werd prachtig 
uitgemeten, waarbij kamerplanten 
van dieffenbachia tot sanseveria hun 
diensten bewezen als maskerade om 
vrij te kunnen spieden. 
‘Op Drift’, met Wim Woestenenk, 
zang en gitaar, Johny Addink op de 
basgitaar en tweede stem en Sander 
Heuvelink op drum , was goed op 
dreef . Ook ‘ Op Drift’ had het over 
de buren, maar dan was het meer 
als goeie buur die better is dan een 
verre vriend. Wendy Addink zong 
na de pauze nog een eigengemaakt 
nummer mee in het plat. Naast Wim 
heeft ook Wendy een aantal num-
mers geschreven voor ‘Op Drift’. Vrij-
dag 2 december is er om 20.00 uur 
een optreden van Cellblock in TOM 
met de onverwachte combinatie van 
rock, blues en poëzie. Reserveren kan 
via www.theateronderdemolen.nl of 
bellen met 0575 555783.

‘Een goeide buur’ in TOM
Vorden - Voor een goed gevulde 
zaal traden op zondagmiddag 
vanaf 15.00 uur Dinie Hiddink en 
dialectband ‘Op Drift’ voor het 
voetlicht in Theater Onder de Mo-
len. Dinie zette meteen de toon 
met haar prachtige gedicht over 
het Achterhoekse dialect.

Dinie Hiddink

Er werd gespeeld door Anne van 
Eeuwijk, Hermien Oudenampsen, 
Arjen de Ronde en invaller Peter 
van Dijk, die normaal in de 5e klasse 
speelt. Arjen begon goed door zijn 

enkelspel met 21-12 en 21-10 te win-
nen. Daarna volgde een knappe 21-
16, 16-21, 21-17 overwinning voor 
Peter. Ook Anne had het zwaar maar 
met 21-10, 20-22 en 21-16 wist zij het 
derde punt voor Flash binnen te sle-
pen. Hermien speelde een zeer goed 
enkelspel en won met 21-11 en 21-6. 
Het herendubbel werd met 21-15 en 
21-16 een regelmatige overwinning 
voor de Vordense heren. Het dames-
dubbel werd een zware driesetter. 
Hierin trok Doesburg met 22-20, 12-

21 en 21-13 aan het langste eind. Het
eerste mixedspel van Anne en Arjen
ging met 13-21, 21-12 en 21-6 naar
Flash. En ook het tweede mixed van
Hermien en Peter werd met 21-19 en
21-17 een overwinning voor Flash.
Flash Vorden 2 - Doesburg 4: 7-1

Andere uitslagen:
Flash recr. 1 - Doesburg recr. 4: 5-3
Flash jeugd 1 - Didam jeugd 1: 5-3
Flash jeugd 2 - Pluumke jeugd 2: 7-1
Flash jeugd 3 - Phido jeugd 6: 8-0

Badminton Flash
Vorden - Flash 1 hoefde afgelopen 
week niet te spelen. Maar Flash 2 
kwam wel in actie en speelt net 
als het eerste ook in de 3e klasse. 
En dit team draait ook lekker bo-
venin mee. Donderdag kwam het 
team uit tegen Doesburg.

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



De aangepaste fiets kost 6.000 euro. 
Een gedeelte van het bedrag werd 

door Petra en Arie Blom binnenge-
haald door giften en rommelmark-

ten. Een groot bedrag werd aange-
vuld door het kantoor Boschland. Bij 
de opening van de Hengelose vesti-
ging op 9 september werden relaties 
en klanten gevraagd om in plaats van 
een cadeau een donatie te doen voor 
de aanschaf van een rolstoelfiets. 
“Veel relaties hebben een bedrag ge-
schonken. Wij als Boschland hebben 
het aangevuld. En jullie zelf hebben 
ook een bijdrage geleverd”, zei Wa-

genvoort tot Petra Blom. Sinds kort 
is de stichting Litania in het leven ge-
roepen om kinderen met een beper-
king te helpen door aangepast mate-
riaal voor hen aan te schaffen dat niet 
vergoed wordt door overheidsinstel-
lingen en zorgverzekeraars. Ook is 

op 15 oktober Litania’s Charity Shop
geopend waar tweedehands spullen
te koop zijn en waarvan de opbrengst
bestemd is voor de stichting Litania.
Elke zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
is de winkel in de Spalstraat in Hen-
gelo geopend.

Rolstoelfiets voor gehandicapte Litania

Hengelo - Heel blij was de gehandicapte Litania Blom (7) uit Hengelo 
toen zij vorige week de nieuwe rolstoelfiets kreeg. De officiële over-
handiging van de aangepaste fiets was bij Boschland Accountants en 
Adviseurs in Hengelo. Mededirecteur Nico Wagenvoort van Boschland 
Accountants feliciteerde Petra en haar dochter Litania met de fiets. 
Vervolgens reed Wagenvoort een rondje met Litania op de rolstoel-
fiets. Bij de overhandiging was ook Marco Bos vestigingsleider in Hen-
gelo en het personeel aanwezig.

Mede-directeur Nico Wagenvoort overhandigde de aangepaste fiets voor Litania. Op de achtergrond het personeel van de Hengelose 
vestiging.

Nico Wagenvoort maakte een ritje met Litania op de nieuwe fiets.

Bij de entree stonden jonkvrouw 
Marieke en jonkheer Robert om de 
gasten met een borreltje te verwelko-
men. Even verderop hing een varken 
aan de ladder, maar hoe zwaar zou 
het zijn? Vele briefjes gingen in de 
melkbus. In de winkel werkten sla-
gers aan het snijden van vlees voor de 
verkoop en maakten de dames verse 
worst. Buiten was van alles te zien en 

te koop zoals wijn, paling of bloem-
bollen. Leden van midwinterhoorn-
groep d’Olde Roop lieten zien hoe een 
midwinterhoorn werd gemaakt. 

Een nieuwe tent stond op het erf 
waar vele kramen een plekje kre-
gen. Verschillende koopwaren lagen 
op de kramen, zoals tupperware, 
fotokaarten, verzorgingsproducten, 

handschoenen en sjaals. Maar kopers
kwamen ook wel voor de streekpro-
ducten van velerlei aard, zoals worst
en balkenbrij of jam. De Historische
Vereniging Steenderen verkocht boe-
ken over plaatsen in deze regio. 
Een vrolijke noot werd hier verzorgd
door het alom bekende muzikale trio
uit de regio, afgewisseld met zang-
koor Efkes Anders en de muzikant
op trekharmonica. De proeverij was
ook dit jaar een groot succes. Heer-
lijk smulden de gasten van bakbloed-
worst, vetappels, roggebrood met
kaantjes en balkenbrij.

Slachtvisite

Toldijk - De jaarlijkse slachtvisite bij Vleesboerderij Garritsen op zater-
dag 12 november mocht rekenen op vele bezoekers uit de hele regio. 
Het fantastische mooie weer droeg eraan bij dat alles er gezellig zonnig 
uitzag.

De proeverij was ook dit jaar een succesvol onderdeel van Slachtvisite.

Jalal vindt kwaliteit, persoonlijke 
aandacht en klantvriendelijkheid erg 
belangrijk en geeft lessen volgens 
de nieuwe methode van de IBKI. Dit 
houdt in dat tijdens de rijlessen niet 
meer wordt gezegd wat de leerlingen 
moeten doen, maar er wordt juist 
meer aandacht besteed aan het zelfle-
rend rijden. Dat betekent dat de leer-
ling zelf de mogelijkheid wordt gege-
ven te ontdekken, keuzes te maken 
en besluiten te nemen, maar ook dat 
de leerling zelf zijn fouten kan her-
stellen. Ook staat veiligheid boven al-
les en is het omgaan met de auto zelf 

erg belangrijk en wordt de methode 
‘Het nieuwe rijden’ toegepast om zo 
milieuvriendelijk mogelijk te rijden. 
De lessen worden op een vlotte en 
gestructureerde wijze aangeboden. 
Tijdens de theoretische begeleiding 
worden de verkeersregels, verkeersin-
zichten en gevaarherkenning behan-
deld. Deze uren worden in overleg 
gepland. Meer informatie vindt u op 
www.autorijschooleasygo.nl. U kunt 
contact met Jalal Haji  opnemen via 
info@autorijschooleasygo.nl of 06 26 
89 48 60. Zie ook de advertentie el-
ders in deze krant.

Autorijschool Easy Go!

Lichtenvoorde – Sinds enkele maanden is de heer Jalal Haji in Lich-
tenvoorde begonnen met zijn autorijschool Easy Go. Tot in een straal 
van 30 kilometer rond Lichtenvoorde geeft hij les aan zijn leerlingen 
in de Achterhoek.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Vorden. Crossover folkband Air 
Laut zal zaterdag 17 december 
opnieuw een klinkend optreden 
geven in van kasteel Hackfort bij 
Vorden. Air Laut, Indonesisch 
voor ‘water van de zee’, heeft van-
wege de diverse achtergronden 
en invloeden van de bandleden 
een eigen unieke sound. 

De Keltische invloed is het duidelijkst 
aanwezig in de muziek van deze 
voornamelijk uit eigen werk spelende 
band. Het optreden in de sfeervolle 
Westerholtzaal begint om 20.00 uur. 
Belangstellenden kunnen kaarten re-
serveren via www.natuurmonumen-
ten.nl of de Ledenservice, tel 035 – 6 
55 99 55. De kaarten kosten € 12,50 
voor leden van Natuurmonumenten 
en € 15,00 voor niet-leden. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk, wegens 

de te verwachten grote belangstelling 
is tijdige reservering aan te bevelen! 
Natuurmonumenten, beheerder van 
landgoed Hackfort, is gastheer van 
deze avond.

Air Laut zal een muzikale zoektocht 
ten gehore brengen vol verlangen, 
heimwee en liefde. De tocht gaat van 
West naar Oost en weer terug: van 
Ierse pubs en de high cliffs of Moher 
via de Indische eilanden uiteindelijk 
weer terug naar de Hollandse klei.

AIR LAUT BESTAAT INMIDDELS 
AL WEER TIEN JAAR
De diverse achtergronden van de mu-
sici, waaronder ook het conservato-
rium, zorgen voor de unieke sound 
van de band.
 
Traditionele folk met een diversiteit 

van invloeden uit zowel West-Euro-
pese folk, rock, jazz, klassiek, kron-
tjong en bluegrass stijlen. 
De Keltische invloed is het duidelijkst 
aanwezig in de muziek van deze 
voornamelijk uit eigen werk spelende 
band. Leden van het eerste uur zijn 
violist Marijke Rutten en Jack 
van Asdonck. Jack schrijft en arran-
geert de meeste muziek voor Air Laut 
en speelt daarin 6- en 12- snarige gi-
taar, guizouki, viool, whistle en bo-
dhrán. Fluitiste Inge IJpelaar speelt 
dwarsfluit, Irish whistle, en de low 
whistle. Zangeres Sherryl Careman 
neemt af en toe zelf de bodhrán ter 
hand. Bassist Toon Segers en 
Gradus Lemmen speelt gitaar en vi-
ool. Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met boswachter 
Willem Regtop telefoon 06- 54280655. 
Zie ook www.natuurmonumenten.nl

Air Laut op kasteel Hackfort
De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Ban-
ninkstraat. Na de dienst is er koffie 
of thee.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo - De heer J. Rigterink uit 
Vorden is zondag 27 november 
voorganger in de kerkdienst van 
de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap Hengelo.

Onder de naam ‘muziek op zondag-
middag’ zullen het koor Steenrewalt
onder leiding van Lucian Venderink 
en Pieter Haverkamp op het orgel
advents- en kerstliederen ten gehore
brengen. Ook zullen koor en organist
samen werken uitvoeren.

Adventconcert
Steenderen - Op de eerste advent 
wordt in de Remigiuskerk een 
adventconcert gehouden. Dit jaar 
gehouden op 27 november, aan-
vang 15.30 uur.

Dorien Mulderije, wethouder in de 
gemeente Bronckhorst zal samen 
met de beleidsmedewerker Sandra te 
Brake die avond een presentatie hou-

den over de organisatie van de VVV in
de Achterhoek in de nabije toekomst.
Verder zal Renate Beij, directeur ABT
een inzicht geven in de ontwikkeling
van de mogelijkheden en het feitelijk
gebruik van de nieuwe marketing
instrumenten bij toeristische onder-
nemers in de Achterhoek. Aanvang
20.00 uur.

Wethouder Dorien Mulderije 
bij VVV Bronckhorst
Vorden - De VVV Bronckhorst 
houdt dinsdag 22 november in 
het Ludgerusgebouw in Vierak-
ker een bijeenkomst.

Verder zingt HaDiJan het nummer 
Thoeskommen, en van Normaal is 

het nummer ‘t is weer late eworden’
te horen. Adri de Boer bezingt de
Elfstedentocht. Uit Groningen hoort
u Ben Zuur, Henk Puister en Lianne
Abeln met Aigen Toal.
Kleine Rieksie zit op de praotstoel
met een mooi verhaal met de titel
‘Warken bi-j de boer’. Ook de prijs-
vraag komt weer voorbij. De uitzen-
ding is van 11.00 uur tot 12.00 uur
te beluisteren via Radio Ideaal op FM
105.4 , via de kabel FM 90.1 of via uw
computer www.ideaal.org.

Frans van Gorkum te gast 

Ideaal Dialect
Zelhem - De uit Zevenaar afkom-
stige zanger en verhalenverteller 
Frans van Gorkum is zondagmor-
gen te horen in het programma 
Ideaal Dialect. Van hem zullen 
enkele nummers te horen zijn. 
Naast de liedjes ‘n Roep in de 
moes, Kind en december, stelt hij 
zichzelf voor en vertelt hij een 
verhaal met de titel ‘De boer’.

De demonstratie was opgezet in sa-
menwerking met Chocolaterie Mag-
dalena uit Hengelo. De kinderen, die 
zich van te voren moesten opgeven, 
konden hun eigen chocoladeletter 
maken en mee naar huis nemen. In 
groepjes van acht kwamen de kin-
deren met hun ouders binnen. Eerst 
zongen ze een sinterklaasliedje sa-
men met de Chocoladepiet. Achter 
in de keuken bij Bakkerij Heyerman 
gingen de kinderen aan het werk. Sa-
men met Magdalena werd met choco-
lade de beginletter van de naam van 
ieders kind op een bordje gespoten. 
De letters werden gemaakt van melk-
chocolade met room er door heen. 
Daarna mochten de kinderen de let-
ters versieren met snoepjes, peperno-
ten en sinterklaas- en pietfiguurtjes. 
De kinderen waren heel enthousiast 
bezig en met glunderende gezichtjes 
verlieten ze de winkel. 

Robert Hulshof van Bakkerij Heyer-
man keek tevreden toe bij de demon-
stratie. “Er is heel veel belangstel-
ling en iedereen is enthousiast. Veel 
mensen die voorbij de winkel lopen 
nemen spontaan een kijkje. Moet ook 
kunnen vind ik”, zegt Hulshof. Vol-
gende week bestaat Bakkerij Heyer-
man Hengelo vijf jaar. In de week van 
28 november tot en met 5 december 
zijn er speciale acties. 
Magdalena is ook blij met de grote 
deelname van de kinderen. Sinds 
enkele maanden is haar Chocola-
terie Magdelena gevestigd aan de 

Spalstraat 17a in Hengelo. Ze maakt 
diverse chocoladeletters met noten, 
roomchocolade en massief. De heer-
lijke ambachtelijke bonbons worden 

gemaakt uit natuurlijke grondstof en 
zijn te bestellen via internet. Ook is 
de bestellijst af te halen bij Bakkerij 
Heyerman. Chocolaterie Magdelena 

levert veel aan bakkers, hotels en res-
taurants in de regio. Voor meer infor-
matie: chocolaterie-magdalena.nl of 
06-15500586.

Kinderen creatief met versieren

Lekker zelfgemaakte chocoladeletters
Hengelo - Bij Bakkerij Heyerman 
in Hengelo was zaterdag 19 de-
cember een demonstratie van 
het maken van chocoladeletters. 
Ruim tachtig kinderen hielpen 
mee bij het versieren van letters.

Kinderen wachten in spanning af.

Uitslag van de vijfde avond van de 
tweede competitieronde van Bridge-
club Bronkhorst, gespeeld op 17 no-
vember 2011 in Toldijk. Lijn A: 1. Guy 
Mendes de Leon & Miguel Mendes de 
Leon 61,81%; 2. Bert Deunk & Gerrit 
Oldenhave 59,03 %; 3. Emmy Stege-
man & Joop ten Holder 54,51 %. Lijn 
B: 1. Karen Notten & Joop te Veldhuis 
61,11 %; 2. Hans Dekker & Wim van 
Wanrooij 57,99 %; 3. Ans Knaake en 
Leida Pennekamp 56,60%. 
Lijn C: 1. Harrie Pelgrom & Gerda van 
Onna 59,50%; 2. Marietje Geurts & 
Greet Jansen 58,83 %; 3. Riet Niesink 
& Riekie Nieuwenhuis 54,34 %. 
In lijn A zijn het hoogst geëindigd: 
Guy Mendes de Leon & Miquel Men-
des de Leon (1), Bert Deunk & Gerrit 
Oldenhave (2) en Hennie van Druten 
& Gonnie Hulleman (3). In lijn B zijn 
gepromoveerd: Hans Dekker & Wim 
van Wanrooij (1), Karen Notten & 
Joop te Veldhuis (2) Ans Knaake & 
Leida Pennekamp (3). In lijn C zijn ge-
promoveerd: Marietje Geurts & Greet 
Jansen (1), Carla Hoogkamp & Gerard 
Lohschelder (2) en Theo Geurts en Jos 
Jehee (3). 
Gedegradeerd van lijn A naar lijn B: 
Fien en Henk Biezeman, An Wortel 
& Nel Hendriks, Hennie Deunk & Wil 
Matser. Van lijn B naar lijn C: Gerda 
Tankink & Gerda Schuurman, Irene 
Lichtenberg & Theo Schoenaker en 
Bert Nijenhuis & Jan van der Tol. 
Op donderdag 24 november wordt de 
eerste avond van de derde competitie-
ronde gespeeld. 
Bridgen leren? Binnen onze club is 
begin volgend jaar een beginnerscur-
sus. Opgeven bij: Mien Vorselman tel: 
0314 - 844221, email mienvanper-
nis@upcmail.nl.

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

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL
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Diny begon in 1972 als 16 jarige te 
werken bij gehandicapte kinderen en 
volgde de opleiding AZ. Eenmaal 18 
startte ze verpleegkunde in het Spit-
taal. Na haar trouwen in 1978 met 
Marti Bulten, werkte zij nog een paar 
jaren als verpleegkundige in de zie-
kenhuizen van Velp en Doetinchem, 
tot hun zoon Ben geboren werd in 
1985. Toen stopte ze. Daarna werd 
dochter Jori geboren. 
Eenmaal op het consultatiebureau 
vroegen ze haar om inval in de thuis-
zorg te gaan doen. “Zo ben ik de thuis-
zorg ingerold, 1 december 1986,” 
weet Diny nog goed. Belangrijk vond 
ze dat de kinderen goed werden opge-
vangen. Wanneer de avond- en week-
enddiensten worden opgestart, stapt 
ze daarin. “We waren met drie perso-
nen en je had een keer in de drie we-
ken dienst, het was toen nog niet zo 
druk als nu. Die overige weken deed 
je wel wat invalwerk overdag, net hoe 
het uitkwam.” 

Vroeger was een thuisbezoek niet aan 
tijd gebonden. “Je hoefde dat ook niet 
te verantwoorden want er was geen 
eigen bijdrage van de mensen. Toen 
was je lid van de Kruisvereniging, je 
vroeg het aan en je kreeg zorg. Nu 
gaat alle informatie naar het Centraal 
Administratie Kantoor in Den Haag.” 
Later bepaalde de wijkverpleegkundi-
ge of iemand de gevraagde zorg nodig 
had, maar ook hoeveel tijd er nodig 
zou zijn. De Centrale Indicatie Com-
missie, een landelijk bureau, regelde 
toen de indicatie en de verzorgenden 
hielden de administratie bij. 

Wanneer hulp nodig is, wordt de 
thuiszorgorganisatie gebeld, bijvoor-
beeld door familie. “Dan gaan wij een 
eerste huisbezoek doen, kijken wat er 
aan de hand is en dan vraag ik een in-
dicatie aan voor die mensen,” legt Di-
ny uit. Met de huisartsen hebben ze 
een goed contact en een maandelijks 
overleg. “Ook de huisarts kan zeggen 
dat er hulp nodig is, wondzorg, per-
soonlijke verzorging of huishoude-
lijke zorg. Soms zetten we geen zorg 
in, maar verwijzen naar De Bongerd 
waar alle activiteiten zijn, als mensen 
vereenzamen. Maar de klant bepaalt 
wat hij of zij wil.” 

Diny begon destijds bij de Zorggroep 
Oost Gelderland, wat later overging 
naar Sensire. Na de fusie van Sensire 
met Gezinszorg moest alles groter, 
maar werd het onpersoonlijker en on-
duidelijker. “Nu hebben we de teams 
weer kleiner, dat is voor de mensen 
heel prettig en voor ons ook. Ik ken 
alle klanten, zij kennen mij.” De ver-
zorgende en verpleegkundige teams 
werken samen. Dat betekent wel dat 
er verschillende hulpverleners bij de 
mensen thuis komen en dat er een 
duidelijk en up to date zorgplan moet 
zijn. “We proberen wel continuïteit 
in de zorg te brengen, Er is een vaste 
Eerste Verantwoordelijke en dag en 
nacht iemand bereikbaar.” 

Niet elke verzorgende mag alle zorg 
bieden. “Mensen moeten een oplei-
ding gevolgd hebben en bevoegd en 
bekwaam zijn voor bepaalde hande-
lingen,” legt Diny de benodigde pro-
fessionaliteit uit. “We streven er wel 
naar om verzorgenden+ te hebben, 
die medicijnen aan kunnen reiken, 
prikken zetten en andere basishan-
delingen mogen verrichten.” Iemand 
die huishoudelijke zorg verleent, mag 
geen medicijnen uitreiken. “Als je als 
familielid zoiets doet kan het wel, die 
is niet professioneel. Dat is dan eigen 
verantwoording.” Om de verpleeg-
kundigen te beschermen wordt door 
de huisarts een uitvoeringsverzoek 
verleend. 

Diny Bulten kreeg van Sensire de ge-
legenheid om in 1999 de HBO-V te 
doen. Er waren veel reorganisaties en 
weinig bijscholingen. Diny twijfelde, 
maar ging! Een dag in de week naar 
school en twaalf uur thuis leren. “Het 
was wel leuk om na 25 jaar weer in de 
schoolbanken te zitten. Je gaat weer 
lezen, je hoort de nieuwste dingen. 
Er verandert zoveel in korte tijd. Dat 
was heel leerzaam.” Ze volgde vervol-
gens nog een cursus Praktijk Opleid-
ster. “Ik heb zoveel werkervaring en 
dat kan ik mijn medewerkers, leerlin-
gen en stagières meegeven. Dat vind 
ik ook heel leuk.” 

ROC Zutphen en Graafschap Doetin-
chem leveren stagières, die in overleg 
met de klant worden ingezet. Deze 
worden gekoppeld aan een team. 

“Het is voor de toekomst! Ik vind 
het een goede zaak dat stagières een 
plek krijgen.” Ook Diny liep destijds 
stage. “Tijdens de HBO-V nog! Moest 
ik twintig weken naar de verslavings-
zorg in Enschede. Je kunt een kijkje 
nemen in een andermans wereldje, 
maar het was een rare ervaring, on-
zeker -ik had al 25 jaar gewerkt, om 
weer leerling te zijn.” 

Niet alleen ouderen hebben zorg no-
dig. “Het is van jong tot oud, met over 
het algemeen chronische klachten. 
Maar ook mensen die thuis komen 
uit het ziekenhuis met wonden.” 
Vaak zijn het de ouders of partners 
die deze mantelzorg moeten gaan 
doen, zeker ook gezien de huidige be-
zuinigingen. “Wij begeleiden ze daar 
dan bij.” De gemeente Bronckhorst is 
nu alle klanten opnieuw aan het in-
diceren. “Er is meer zorg nodig maar 
er wordt minder verleend. We zullen 
meer met vrijwilligers en mantelzor-
gers samen gaan werken. Maar het 
baart me wel zorgen.” 

Als aanvoerder van het team zorgt Di-
ny voor de eerste gesprekken, de on-
dersteuning en planning van de zorg. 
“Om kwaliteit van zorg te leveren, 
houd ik elk half jaar een evaluatie bij 
de mensen thuis. Om te kijken of ze 
tevreden zijn, wat we kunnen veran-
deren of verbeteren.” Veelal zijn het 
klachten over het tijdstip van zorg. 
“Iedereen wil graag om 8.00 uur uit 
bed,” glimlacht Diny. 

Acht nachtteams worden ingezet, 
voor controle of even een kijkje om 
de deur. Ook is steeds meer digitaal 
geworden. “We hebben tegenwoor-
dig de telesens. Een apparaatje, dat je 
‘s avonds kunt aanzetten en we kun-
nen kijken wat er ‘s nacht gebeurt. 
Is er dan iets, kunnen we zeggen dat 
er een nachtzuster komt. Mensen 
kunnen ook zelf contact maken met 
de telesens. Dat is de toekomst, zorg 
op afstand.” Ze geeft aan het fijn te 
vinden dat sinds vijf jaar er een eigen 
kantoor is in De Bongerd, met spreek-
uur iedere dinsdag. Mensen weten 
hen te vinden voor vragen over indi-
caties en het inzetten van zorg. 

“Ik heb het altijd voor de klanten ge-
daan. Als het daar maar goed loopt, 
dat is het belangrijkste.” Volgend jaar 
zit ze 40 jaar in de zorg. “Voorlopig 
blijf ik nog wel, ik vind het nog steeds 
leuk en zit elke ochtend fluitend in 
de auto.”

Diny Bulten 25 jaar bij Sensire

Toldijk - Op 1 december is wijkverpleegkundige Diny Bulten-Wiegman 
uit Toldijk 25 jaar in dienst van Sensire. Een mijlpaal vinden haar col-
lega’s van nu, team Steenderen/Toldijk. “Je komt bij mensen thuis, 
het is heel anders dan in het ziekenhuis. Mensen vinden het altijd fijn 
dat we komen. Niet alleen voor het wassen of verzorgen, maar ook het 
sociale praatje of even een kopje koffie drinken. We hebben de tijd 
eigenlijk nog wel,” zegt ze.

Diny Bulten werkt bijna 40 jaar in de zorg, waarvan 25 jaar bij Sensire.

Op deze dag ontmoeten verschillende 
onderdelen van de wielersport elkaar 
bij De Radstake in Varsseveld. Zo 
wordt de Kanjers voor Kanjers Veld-
toertocht gereden, vindt de finale van 
de Kanjers voor Kanjers Jeugd MTB 
Clinics plaats, wordt de fanclubdag 
van Robert Gesink gehouden, zijn 
er spectaculaire Biketrial-, BMX- en 
Fourcross demonstraties, een veld-
rijdwedstrijd van de Gezamenlijke 
Oostelijke Wielerverenigingen (GOW) 
en komen diverse wielertoppers uit 
de regio om hun kunsten aan het pu-
bliek te tonen. 
John Theissen, bestuurslid van Kan-
jers voor Kanjers is één van de initia-
tiefnemers: ,,De Achterhoek barst van 
het wielertalent. Robert Gesink, Jelle 
van Gorkom, Loes Gunnewijk, Joyce 
Seesink, Anneke Beerten, Joost Wich-
man, Tristan Hoffman. Allemaal ge-
boren en getogen in de Achterhoek 
en succesvol in de wielersport. Tij-
dens het wielerspektakel zijn ze van 
dichtbij te bewonderen.” 

JAARLIJKS EVENEMENT
De eerste editie van het wielerevene-
ment moet nog plaatsvinden, maar 
John kan alvast verklappen dat het 
Achterhoek Wielerspektakel zal te-
rugkeren als een jaarlijks evenement. 
“We worden van alle mogelijke kan-
ten benaderd door mensen die hun 
steentje willen bijdragen. Wielrenner 
Robert Gesink is ambassadeur van 
Kanjers voor Kanjers en als trotse 
Achterhoeker nauw betrokken bij het 
wielerspektakel. “Het is schitterend 
om te zien dat vier wielergekke par-
tijen elkaar hebben gevonden om op 
27 november een Achterhoekse wie-
lerdag voor jong en oud te organise-
ren. Hopelijk zal het wielerspektakel 
de komende vijf jaar tot een groot en 
professioneel evenement uitgroeien 
om in de Achterhoek en de rest van 
Nederland veel mensen enthousiast 
te maken voor ons goede doel en de 
wielersport.”

GRAAFSCHAP STADION
Zoals elk jaar organiseert Kanjers 
voor Kanjers ook deze winter een 
veldtoertocht. Dit jaar voor het eerst 
onderdeel van het Achterhoek Wie-
lerspektakel. Speciaal voor deze dag 
zet WTC De Slinge uit Varsseveld een 
bijzondere toertocht uit van 35 en 50 
kilometer voor alle kanjers die mee-
rijden. John Theissen: “Spectaculaire 
pauzeplaats voor de tocht van vijftig 
kilometer is stadion De Vijverberg, 
thuisbasis van De Graafschap. Het 
parcours van de tocht gaat namelijk 
deels door het stadion.”

HET GOEDE DOEL
Ploegleider bij Saxo Bank-Sungard en 
Kanjers voor Kanjers ambassadeur 
Tristan Hoffman vertelt over de vele 
(ex) wielertoppers die 27 november 
aanwezig zijn. “Ik ben er trots op dat 

zoveel prominente (ex)-beroepswiel-
renners hun steentje bijdragen.” Zo 
fietsen meervoudig wereldkampioene
Marianne Vos, de wereldkampioen
veldrijden 2008 Lars Boom, Karsten
Kroon, Steven Kruijswijk, Grischa
Niermann, Paul Martens, Maarten
Tjallingii, Joost Postuma, Tom Stam-
snijder, Kanjers voor Kanjers ambas-
sadeurs Jeroen Blijlevens en Tristan
Hoffman, en vele andere (ex) beroeps-
wielrenners de tocht vanuit Varsse-
veld voor het goede doel.
Robert Gesink is, ondanks zijn bles-
sure, aanwezig om zijn steentje bij 
te dragen voor Kanjers voor Kanjers.
“Kanjers en ik hebben ontzettend
veel raakvlakken. Zo draaien veel
van de evenementen natuurlijk om
wielrennen en is fietsen mijn lust en
mijn leven. Verder zijn veel van de
evenementen van Kanjers voor Kan-
jers in de Achterhoek en komen de 
door hen gesteunde doelen hier ook
uit de omgeving. Ikzelf ben ook een
trotse Achterhoeker. Verder is het 
natuurlijk schitterend om kinderen
enthousiast te zien sporten!”

FINALE JEUGD MTB CLINICS
Samen fietsen is hartstikke cool!
Daarom gaat Kanjers voor Kanjers
graag de uitdaging aan met enthou-
siaste jonge fietsers in de regio. In sa-
menwerking met verschillende Ach-
terhoekse wieler- en toerclubs wor-
den van een reeks MTB clinics voor
kids vanaf zes jaar georganiseerd. Ro-
bert Gesink is één van de initiatiefne-
mers. “De afgelopen tijd ben ik door
mijn blessure steeds vaker aanwezig
geweest bij de Jeugd MTB Clinics die
door Kanjers voor Kanjers worden 
georganiseerd. Zo was ik bij de clinic
in Borculo om de pauze te verzorgen
met mijn vriendin en ben ik wezen
kijken in Hoog-Keppel. Enthousiaste
kids die op deze speelse manier ken-
nis maken met de wielersport mo-
tiveerden me om deze winter nog
meer tijd en energie in de Jeugd MTB
clinics te steken en mijn contacten in
de wielerwereld te gebruiken om de
clinics naar een hoger plan te tillen.”
Tijdens het Achterhoek Wielerspek-
takel wordt de finale van de reeks
Jeugd MTB Clinics verreden. Elke
deelnemer die minimaal drie clinics
meefietst, krijgt tijdens de finale een
leuke herinnering mee naar huis. 

VOORVERKOOP
Het bezoeken van het Achterhoek
Wielerspektakel is gratis, met uitzon-
dering voor deelname aan de Kanjers
voor Kanjers Veldtoertocht en de Ro-
bert Gesink Fanclubdag. Timoco ver-
zorgt de voorverkoop voor het Ach-
terhoek Wielerspektakel en schenkt
per verkochte ticket de volledige fee
van € 1,- aan Kanjers voor Kanjers.
Voor meer informatie, het programma
en het bestellen van kaarten, kijk op
www.achterhoekwielerspektakel.nl.

Oog in oog met Robert, Marianne en Lars

Achterhoek Wielerspektakel, 
voor ’t hele gezin

Heelweg - Kanjers voor Kanjers, de Robert Gesink Fanclub, wielerclub
WTC De Slinge en zalencentrum De Radstake hebben de handen ineen
geslagen en organiseren op zondag 27 november de eerste editie van
het Achterhoek Wielerspektakel.

Het Achterhoek Wielerspektakel (foto Hajo Smit)
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Alvorens zij aan het Graafschap College een 
vervolg gaven aan hun studie, bezochten zij in 
o.m. Warnsveld en Doetinchem de middelbare 
school. Het viertal heeft het stimuleren van so-
ciale contacten en dan met name bij jongeren, 
hoog in het vaandel staan. Rik Schröer: ‘Die ge-
dachte kwam bij mij op toen wij op het Graaf-
schap College kennis maakten. Roy Eulink en 
Wim Besselink wonen ook in Vorden en wij 
kenden elkaar nauwelijks. En dat zal ongetwij-
feld bij meer jongeren het geval zijn, dichtbij el-
kaar in de buurt wonen en elkaar niet kennen. 
Dat is in een dorp toch wel heel merkwaardig’, 
zo zegt hij.
Op het Graafschap College leerden Rik, Roy, 
Wim en Bjorn elkaar pas goed kennen en wis-
selden zij met name ervaringen uit die ze bij 
hun stageplekken hadden opgedaan. Bjorn 
Buunk liep bijvoorbeeld stage bij Fidessa in Ulft. 
‘ Dan heb ik het met name over jongeren in de 
leeftijd 15- 19 jaar. Deze zogenaamde ‘hangjon-
geren’ wilden graag een eigen plek. En die heb-
ben ze momenteel dus bij Fidessa, een inloop 
voor jongeren. Tijdens mijn stage heb ik ze bij 
diverse activiteiten begeleid’, zo zegt hij. Wim 
Besselink liep stage bij de Lommer in Wehl. ‘ 
Daar hielp ik jongeren bij activiteiten zoals het 
opzetten van een toneelclub, een lokale krant 
e.d. Heel erg leuk werk’, zo zegt Wim.
De scholieren op het Graafschap College lopen 
elke week ‘ ergens’ een dagdeel stage. Gesterkt 
door hun ervaringen staken Roy, Rick, Wim en 
Bjorn de koppen bij elkaar en zouden ze het 
leuk vinden om samen nog wat meer op het ge-
bied van cultureel werk te doen. En zo ontstond 
het SCW Team Vorden (SCW staat dus voor So-
ciaal Cultureel Werk). Het viertal benaderde de 

gemeente Bronckhorst en met name Carion (de 
Welzijnsorganisatie sociaal cultureel werk) in 
deze gemeente, met het verzoek ‘iets ‘op het 
gebied als stage te mogen doen. Inmiddels zijn 
ze door de gemeente Bronckhorst ingehuurd en 
zijn ze al actief bezig.
Roy Eulink: ‘ We hebben al op een woensdag-
middag spelletjes georganiseerd voor de leer-
lingen van de basisscholen in Vorden. Eerst de 
scholen bezocht en onze bedoelingen kenbaar 
gemaakt. Op deze eerste bijeenkomst kwamen 
er 52 kinderen opdagen en dat vonden wij een 
goede start. Ook de ouders van de kinderen wa-
ren enthousiast’, aldus Roy. Rik Schröer: ‘ We 
willen de kinderen van de basisscholen qua 
leeftijd splitsen, dus activiteiten voor de groe-
pen 3,4,5 en voor de groepen 6,7 en 8’, zo zegt 
hij. Het SCW Team bruist van de ideeën. Ook 
willen zij de tieners bij het verstevigen van de 
onderlinge contacten betrekken. 
Bijvoorbeeld een spooktocht organiseren (13 t/m 
15 jaar) . Op dinsdag 27 december wordt er voor 
deze leeftijdscategorie in sporthal ’ t Jebbink een 
zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Daar kun-
nen jongens en meisjes uit heel Bronckhorst 
aan meedoen. De groep jongeren in de leeftijd 
16- 20 jaar worden evenmin vergeten. Zo werd 
er onlangs in het Dorpscentrum tafelvoetbal ge-
speeld, waaraan door 20 jongeren werd meege-
daan. Roy Eulink: ‘ Wij hopen dat de jongeren 
ook zelf met voorstellen en suggesties komen’. 
Voor vragen, ideeën of nadere informatie kan 
men een e- mail sturen naar stagiaire-garve@
carion.nl . Ook kan men bellen met Roy Eulink 
(0575- 553533), Wim Besselink (06- 53292164), 
Bjorn Buunk (06- 57356978) of Rik Schröer (06- 
36331915). 

Het SCW Team Vorden wil de activiteiten voor 
genoemde jongeren de komende 2,5 jaar (tot 
einde van hun studie op het Graafschap Col-
lege) als stagiaire begeleiden. Het viertal hoopt 
dan, wanneer ze zijn afgestudeerd, er wederom 
een groepje vrijwilligers klaar zal staan om het 
werk over te nemen. Carion, de Welzijnsorga-
nisatie Sociaal Cultureel Werk in de gemeente 
Bronckhorst zal het alleen maar toejuichen !

Sociaal Cultureel Werk

SCW Team Vorden wil contacten 
jongeren stimuleren

Vorden - Ze zijn tweedejaars student aan 
het Graafschap College in Doetinchem. Rik 
Schröer (19), Roy Eulink (19), Wim Besse-
link (19), alle drie afkomstig uit Vorden en 
de 20 jarige Bjorn Buunk uit Zelhem. Ze 
hebben één ding gemeen, alle vier volgen 
ze de opleiding Sociaal Cultureel Werker 
en hebben het op school geweldig naar de 
zin.

v.l.n.r: Rik Schroer, Bjorn Buunk, Wim Besselink en Roy Eulink Zaterdagochtend ontmoetten de Gemengd 
C-Jeugd teams Huissen en Quintus elkaar in 
Sporthal De Brink in Huissen. Een spannende 
wedstrijd met een nipte overwinning voor het 
team uit Hengelo, 7-8. Op 20 november verza-
melden drie teams voor een uitwedstrijd. De 
Quintus D-Jeugd ging naar Sporthal De Bongerd 
in Doetinchem voor een match tegen de Gazel-
len D1. Het thuisteam bleek sterker, uitslag 5-1. 
In de Hamalandhal in Lichtenvoorde speelde de 

A-jeugd de wedstrijd tegen Erix A1. De thuis-
spelende heren wonnen deze wedstrijd met 19-
15. De Heren Senioren moesten naar Deventer,
Sporthal Keizerslanden voor een wedstrijd te-
gen DSC 1. De Hengelose heren behaalden de
winst 12-23. 
In Sporthal De Kamp in Hengelo Gld. speelden
de B-Jeugd en de Dames hun thuiswedstrijden.
De B-Jeugd van Quintus ontmoetten de heren
van Swift uit Arnhem. De Hengelose jeugd
miste twee geblesseerde spelers en had geen
wissel. Toch gaven ze de wedstrijd niet weg, al
kwam Swift meer tot scoren: 12-22. De Dames
ontmoetten de dames van Achilles 3, een team
dat hoog in de competitie staat. Toch konden
de Quintus dames na deze wedstrijd een punt
bijschrijven na een gelijkspel 12-12 en staan zij
nu op de eerste plaats.

Handbalweekend SV Quintus

Verschuivingen in de poules

Hengelo - Zaterdag 19 en zondag 20 novem-
ber speelden alle teams van handbalvereni-
ging Quintus een competitiewedstrijd. De 
dames behaalden een gelijkspel en staan 
nu op de eerste plaats in hun poule. De D-
jeugd verloor weliswaar, maar behoudt de 
eerste plaats.

Een beloonde aanval van Quintus B in de wedstrijd tegen Swift.

Voor de kwekers elk jaar weer een spannend 
moment om te zien waar men staat met de 
kwaliteit van het gekweekte materiaal aan vo-

gels. De ene liefhebber kweekt kleur of postuur
kanaries, de andere houdt van tropische vogels
of parkieten van groot tot de kleine standaard
grasparkietjes. Al dit soort vogels zal te zien zijn
in cultureel centrum ‘de Brink’ in Zelhem.
U kunt de tentoonstelling bezoeken op zaterdag
26 november van 10.30 uur tot 20.00 uur en op
zondag 27 november van 10.00 uur tot 16.00 
uur. Er is ook een verkoopklasse waar u vogels
van de kwekers kunt kopen.

Open Kampioenschap
Zelhem - De Zelhemse vogelvereniging ‘Vo-
gelvreugd’ verzorgt ook dit jaar weer het 
‘Open Kampioenschap van Bronckhorst’. 
De kwekers uit de regio stellen hun beste 
vogels ten toon die ze dit jaar gekweekt 
hebben.

HENGELO - UITSLAGEN SV QUINTUS 19 EN 20 NOVEMBER:
Gazellen D1 - Quintus D1: 5-1; Huissen C3 - Quintus C2: 7-8; Quintus B1 - Swift B1: 12-22; Erix A1 -
Quintus A1: 19-15; Quintus 1 - Achilles 3: 12-12 (dames); DSC 1 - Quintus 1: 12-23 (heren).

H a n d b a l

Dat zal in Ruurlo niet anders zijn. Het niveau 
van haar spel is het resultaat van een leven dat 
volledig in dienst staat van de muziek. 
Op haar zevende kreeg Emmy Verhey haar eer-
ste vioolles. In de afgelopen 50 jaren musiceer-

de zij met vele musici, dirigenten en orkesten
van naam. 
Het concert in de Dorpskerk in Ruurlo op 27
november wordt verzorgd door het Strijktrio
Emmy Verhey waarvan naast de naamgeefster
ook de Engelse altist Giles Francis en de Ameri-
kaanse cellist Douw Fonda deel uitmaken, twee
musici met eveneens een indrukwekkende staat
van dienst. Het concert begint om 15.30 uur in
de Dorpskerk aan het Kerkplein te Ruurlo. Meer
informatie staat op www.kunstkringruurlo.nl.

Concert Emmy Verhey
Ruurlo - Op zondagmiddag 27 november 
geeft het Strijktrio Emmy Verhey een con-
cert in de Dorpskerk te Ruurlo. Emmy 
Verhey – dit jaar 50 jaar actief als violiste 
– trekt volle zalen, waar zij ook optreedt.

Bij de Masters 40+ werd Peter Mak-
kink uit Hengelo 8e. Erik de Greef 
werd 13e. Vorige week reden de 
RTV’ers een GOW-wedstrijd in Ei-
bergen. Bij de Masters 40+ werden 
De Greef en Makkink 7e en 10e. 

Bij de Masters 50+ reed De Wit 
naar een 8e plek. 
Thijs van Amerongen reed het af-
gelopen weekend twee internatio-
nale wedstrijden in België. In de 
GP van Hasselt werd hij zaterdag 
16e. Een dag later reed de veldrij-
der uit Vorden in de Superpresti-
ge-veldrit in Asper-Gavere lange 
tijd in de kopgroep. Hij passeerde 
de eindstreep uiteindelijk als 13e. 
Een week eerder werd hij in een 
Superprestige-wedstrijd in Ham-
me eveneens 13e. In Niel reed Van 
Amerongen vorige week naar een 
11e plek.

Bouwmeester 3e in GOW
Wichmond - Erik Bouwmeester 
van RTV Vierakker-Wichmond 
is zaterdag bij de Masters 50+ 
op de derde plek geëindigd in 
een GOW-veldrit in Enschede. 
In dezelfde wedstrijd reed zijn 
clubgenoot Frans de Wit naar 
een 12e plek.

Door de eeuwen heen zijn er veel rich-
tingen en stromingen ontstaan, alle-
maal met diverse technieken. Sommige 
technieken zijn ruim 2000 jaar oud. We 
hebben nu een heel ander levensritme, 
en zijn minder in contact met de natuur. 
Dagelijks ondervinden onze zintuigen 
een bombardement aan indrukken: tv, 
mobieltjes, internet, radio… En we den-
ken, piekeren, malen. Daardoor is het 
contact met ons lijf vaak verstoord. Ga 

je dan stil mediteren, dan blijf je meestal 
gewoon piekeren. Bah! Dat komt door 
die ‘ouderwetse’ methoden, zo ontdekte 
de Indiase mysticus Osho, en hij ontwik-
kelde actieve meditaties, die rekening 
houden met onze chronische onrust en 
spanning. Rusteloos? Geef je lichaam de 
ruimte! Hoofdpijn, maagpijn of slapeloze 
nachten? Breng je emoties tot ontlading 
door krachtige bewegingen, intensieve 
ademhaling, zingen, enzovoort. Zo ver-
dwijnt de spanning. Opgeruimd staat 
netjes! Je krijgt ruimte voor de eigenlijke 
meditatie, je hoofd wordt leger, je voelt 
je geaard en krijgt meer contact met het 
hier en nu, in je én buiten je. 
Tegelijkertijd is dit een speurtocht naar 

je wie je echt bent, een ‘ont-wikkelen’
van je ware aard. Helemaal gewoon jezelf
zijn, zonder oordeel. Daar wordt je be-
slist vrolijker van. Trek daarom de stoute
schoenen aan, sluit je ogen en ga naar
binnen. Uitproberen? 13 december geef
ik een kennismakingsles in de praktijk
van Martijn Prent, Lindeseweg 9a in Vor-
den. Vanaf januari geef ik daar een aantal
keren les op dinsdagavond. 
Aanmelden of meer weten over actieve 
meditatie, massage of traumatherapie?
Xandra Veltman, natuurgeneeskundig
therapeut, (0575) 442 885 www.xandra-
veltman.nl Afhankelijk van je ziektekos-
tenverzekering worden persoonlijke ses-
sies (deels) vergoed.

Opgeruimd staat netjes… in je bovenkamer!   Xandra Veltman
Baak - Meditatie is geen mysterieuze 
magie. Actieve meditaties zijn spor-
tief, gezond en leuk. Geschikt voor 
iedereen! Beweeg en zet je westerse 
drukte om in oosterse kalmte.
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Burgemeester Aalderink heette de 
nieuwe inwoners welkom en gaf uit-
leg over het gemeentebestuur en de 
organisatie van de gemeente Bronck-
horst. In een vragenronde werden de 
zes fractievoorzitters door hem voor-
gesteld. Plaatsvervangend gemeente-
secretaris Arne van Hout leidde de 
avond verder en begon met een voor-

stelronde van de vier wethouders en 
de burgemeester. Iedere wethouder 
(André Baars was verhinderd) had 
ook een stelling waar de aanwezigen 
op konden reageren met gekleurd 
papier om aan te geven of ze er mee 
eens of oneens waren. Wethouder 
Dorien Mulderije had de stelling: Alle 
inwoners moeten de mogelijkheden 

hebben om aan te sluiten op glasve-
zel. Wethouder Paul Seesing had de 
stelling: Inwoners kunnen een ge-
deelte van het groenbeheer prima 
overnemen. De stelling van wethou-
der Josephine Steffens was: Inwoners 
zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
welzijn. De stellingen leverden een le-
vendige discussie op met wederzijds 
verschillende argumenten. Arne van 
Hout had daarvoor al bij zijn inlei-
ding aangegeven dat Bronckhorst een 
actieve gemeente is. “De gemeente 

vindt het prettig dat u als nieuwe in-
woners ook actief meedoet”. De aan-
wezigen kregen volop de gelegenheid 
om vragen te stellen aan het college 
van b en w. 

Hierna was er de mogelijkheid om 
een rondleiding door het gemeen-
tehuis te maken, waar voor veel be-
langstelling was. In de hal was een 
informatiemarkt opgezet waar mede-
werkers van de gemeente en andere 
organisaties en instellingen informa-

tie gaven over de producten en dien-
sten van Bronckhorst. De bezoekers
konden terecht bij de stands van VVV
Bronckhorst, Achterhoekse tradities
en gebruiken, Gemeentelijke accom-
modaties, Politie, Vrijwilligerswerk
en Centrum Jeugd en Gezin, Brand-
weer Achterhoek West, Participatie, 
Kunst en Cultuur, WMO-participatie-
raad, Beheer openbare ruimte en bij
stands van de Politieke partijen. Op
informele wijze lieten de nieuwe in-
woners zich informeren.

Nieuwe inwoners

Informatiebijeenkomst over Bronckhorst

Hengelo - In het gemeentehuis van Bronckhorst werd op 14 november 
een informatieavond gehouden voor nieuwe inwoners. Bijna honderd 
mensen waren aanwezig.

De nieuwe inwoners kregen veel informatie. Diverse stands waren aanwezig.

Temidden van foto’s van Vera Warn-
sing en Jan Houben droegen Anna 
Wiersma, Hans Boland, Bertje van 
Delden, Louis Radstaak, Ineke van 
Bemmel, Luck Koning en Trees van 
Zetten zelfgeschreven gedichten voor 
aan een twintigkoppig gezelschap. 
Iedere dichter kreeg tien minuten 
om zijn of haar gedichten voor te 
dragen. De sfeer was ontspannen en 
gemoedelijk. Er werd zeer aandachtig 
geluisterd. Het aanbod van gedichten 
was zeer gevarieerd, zowel qua vorm 
als qua inhoud, de één meer erva-
ren als de ander. Voor een ieder was 
ruimte. In de pauze en aan het einde 
van de middag legden velen nieuwe 
contacten en werden dichtbundels 
verkocht. Het was een inspirerende 
poëziemiddag en voor herhaling vat-
baar. Voor dichters en liefhebbers 

van dichtkunst zal Galerie de Burge-
rij in de wintermaanden opnieuw een 
poëziemiddag organiseren.

In Galerie De Burgerij

Eerste poeziemiddag viel in de 
smaak

Vorden - Afgelopen donderdag opende Galerie De Burgerij aan de Zut-
phenseweg 11 haar deuren voor liefhebbers van dichtkunst.

gezellige bijeenkomst

gedicht voordragen

LIJST VAN KAMPIOENEN 2011
Algeheel Kampioen 2011 en 

mooiste vogel van de tentoonstel-
ling Marc Arendsen met Lori van 
de blauwe bergen met 93 punten.

Kampioen Jeugd met glos-
ter consort melanine van Danny 
Kamphuis met 92 punten

Bondskruis was voor de pos-
tuurkanarie Norwich van Hans 
Hermans.

Wisselbekers:
Jeugd Gloster consort melanine 
schimmel Danny Kamphuis met 
92 punten; Kleurkanaries Rood 
schimmel Frans Willemsen met 
93 punten; Postuurkanaries Nor-
wich lipochroom schimmel Hans 
Hermans met 93 punten; Tropen 
Kleine barmsijs Gert Janssen met 
93 punten; Kleine kromsnavels 
Roseicolli groen Bennie Oosterink 
met 93 punten; Grote kromsnavels 
Lori van de blauwe bergen Marc 
Arendsen met 93 punten; Klasse-
ment 5 beste vogels Hans Hermans 
met 461 punten

KLASSEMENT:
Kampioen klassement (5 vo-

gels) 
Hans Hermans met 461 punten; 
2 de prijs klassement Evert Berns 
met 461 punten; 3 de prijs klas-
sement Marc Arendsen met 460 
punten

Kampioenen Enkelingen:
Kleurkanaries zonder rood Lipo-
chroom wit Henk Rutjes met 92 
punten; met rood Rood schimmel 
Frans Willemsen met 93 punten; 
Postuurkanaries Overige rassen Nor-
wich lipochroom Hans Hermans 
met 93 punten; Border-Fife Fife-
Fancy Martijn Borgonjen met 92 
punten; Gloster consort ( gladkop) 
Hans Hermans met 92+punten; 
Gloster corona (gekuifd) Hans Her-
mans met 92+punten; Tropen e.d. 
Tropische vogels 1 Loodbekje Evert 
Berns met 93 punten; Tropische 
vogels 2 Kleine barmsijs Gert Jans-
sen met 93 punten.

Kleine kromsnavels Rosseicolli groen 
Bennie Oosterink met 93 punten; 
Grote kromsnavels Lori v.d. blauwe 
bergen Marc Arendsen met 93 
punten 

Kampioenen Stellen:
Kleurkanaries zonder rood Geel 
schimmel Gerard Rikkert met 
185+punten; et rood Agaat rood 
mozaiek 2 Gert Janssen met 185 
punten; Postuurkanaries.
Overige rassen Norwich lipochroom 
Hans Hermans met 185 punten; 
Border-Fife Border lipochroom Jan 
Scholten met 185 punten; Gloster 
consort (gladkop) Danny Kamphuis 
met 187 punten; Gloster corona 
(gekuifd) Wim Huiberts met 181 
punten; Tropen e.d. Tropische vo-
gels 1 Loodbekje Evert Berns met 
185 punten; Tropische vogels 2 
Grote Goudvink Riny Buyl met 183 
punten
Kleine kromsnavels Rosseicolli groen 
Bennie Oosterink met 185 punten; 
Grote kromsnavels Geelmantel lori 
Marc Arendsen met 187 punten 

Kampioenen Stammen:
Kleurkanaries zonder rood Lipo-
chroom wit Henk Rutjes met 
370 punten; met rood Rood ivoor 
schimmel Frans Willemsen met 
369 punten.
Postuurkanaries Border-Fife Fife-
Fancy Martijn Borgonjen met 365 
punten; Gloster consort ( gladkop) 
Hnas Hermans met 374 punten. 
Tropen e.d. Tropische vogels 1 Spits-
staartbronzeman Evert Berns met 
368 punten; Tropische vogels 2 
Kleine barmsijs Gert Janssen met 
368 punten; Kleine kromsnavels 
Rosseicolli lutino Theo Janssen met 
368 punten
Grote kromsnavels Splendid par-
kiet Jan Massen sen. met 372 pun-
ten 

DERBY’S:
Kleurkanaries Lipochroom geel Ge-
rard Rikkert; Postuurkanaries Glos-
ter consort Hans Hermans; Tropen 
e.d. Kleine barmsijs Gert Janssen; 
Kleine kromsnavels Agapornis rosei-
collins lutino Theo Janssen; Grote 
kromsnavels Indische roze borst-
baardparkiet Jan Garrits

Keijenborg - Onderstaand de 
uitslagen van vogelvereniging 
Exokan uit Hengelo.

Uitslagen Exokan
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afd. Dialect

Wat is: A.  Vrendekind: 
  door oom of tante (zonder kinderen) aangenomen of 
  geadopteerd kind. “Hendrik is zien vrendekind”.

 B. Flokkeren: 
  1). Onregelmatig licht geven. “De lampe flokkert”. 
  2). (Gezegd van vrouwen). Zodanig bewegen dat de rokken  
   plotseling omhoog gaan. “Hanna was zó an ‘t dansen,   
   ze flokkeren aover de bane”.

 C. Plorre: 
  Vod; “Wat ne plorre, maak i’j daor met schone?”.

Antwoorden
We’j nog van too?

Om toch iedereen van een cadeautje 
te voorzien worden voor de kinderen 
alle cadeautjes wel ingepakt, maar 
bezorgd de Brengpiet alle cadeautjes 
voor de dieren zonder te zijn inge-
pakt naar kinderboerderij Feltsigt. 
Om alle dieren toch blij te maken 

wordt de hulp van heel veel kinderen 
(die zelf al wel een cadeautje in het 
verschiet hebben) gevraagd om deze 
cadeautjes te helpen inpakken, zodat 
alle dieren toch ook nog een heel fijn 
Sinterklaasfeest mogen hebben, ui-
teraard helpt de Cadeautjes Piet met 

inpakken. Het in pakken mag zonder 
ouders. Maar voor kinderen die het 
een beetje spannend vinden mag 1 
van de ouders mee. De kosten voor 
deze middag zijn 7,50 euro per kind; 
dit is inclusief drinken, snoeperij en 
eten. Het begint om 14.00 uur en zal 
tot ongeveer 17.00 uur duren. Gaarne 
reserveren omdat de ruimte beperkt 
is in het pakjeshuis. Voor reserverin-
gen graag bellen naar (0575) 462828. 
Adres Kinderboerderij Feltsigt, Bek-
veldseweg 5 7255 KG te Bekveld ge-
meente Bronckhorst.

Zaterdag 26 november bij Feltsigt

Paniek in het pakjeshuis

Bekveld - Sinterklaas heeft een bezoek gebracht aan het pakjeshuis 
waar normaal gesproken de pieten druk in de weer zijn om alle pakjes 
te sorteren en in te pakken. Maar wat is er aan de hand: alle pieten zijn 
in paniek, want ze hebben zoveel cadeautjes in het pakjeshuis liggen 
dat het zo wie zo al een hele opgave is om alles netjes in te pakken en 
van een gedicht en naam te voorzien.

Feltsigt vraagt kinderen om te helpen de cadeautjes van de dieren in te pakken.

De opleidingen zitten in de omgeving 
van Doetinchem, Terborg, Vorden, 
Zutphen, Winterswijk, Bredevoort, 
Lichtenvoorde, Groenlo en Eibergen. 
Niet iedereen hoeft de volle cursus  
doorlopen, zegt mevrouw Rots. ‘Men-
sen kunnen zelf beslissen hoe lang ze 
willen meedoen. Iemand heeft al wat 
voorkennis en stapt op een hoger ni-
veau in, de één leert wat sneller dan 
de ander en het gaat er ook om wat 
iemand met de taalkennis wil doen. 
De cursus is in elk geval zo op de 
deelnemers toegesneden, dat ieder-
een het jaar door  kan aansluiten en 
kan doorgroeien.’ Ze zette haar eigen 
cursusmethode ‘Stap in’ op, compleet 
met een zelf ingesproken cd om thuis 

af te luisteren. De cursus behandelt
het Engels in woord en in geschrift. 

Het doel is behalve lees- en schrijf-
vaardigheid, het goed Engels kunnen
spreken. Daarom wordt bij  de wat
meer gevorderden in de lessen En-
gels gesproken. Daarbij luisteren de
deelnemers kritisch naar elkaar en 
vullen elkaar aan. Door te luisteren
naar de behoefte van de deelnemers
hoort Mevr. Rots om zich heen, “Hoe
kunnen we ons hanteren en redden
in de praktijk. Een woordenschat is
belangrijk, maar hoe kunnen we die
woorden in zinsverband begrijpen en
toepassen in de praktijk. In antwoord
daarop heeft  Mevr. Rots een boek in
elkaar gezet “PRAKTISCHE TOEPAS-
SINGEN” b.v How to take care in dif-
ferent situations. Voor informatie 
graag in de morgen bellen. Voor het
volgen van de lessen kan men het
jaar door ingevoegd worden. Er staat
een kleine vergoeding tegenover. In-
formatie over de cursussen geeft me-
vrouw Rots via telefoon 0543-451476
e-mail treesrotsbeusink@gmail.com

Engels voor volwassenen
Bredevoort - De ex-lerares Trees 
Rots - Beusink geeft de cursus-
sen ENGELS VOOR VOLWASSE-
NEN, dit omdat het voor iedereen 
steeds belangrijker wordt  de we-
reldtaal te kennen, vanwege de 
Europese eenwording en omdat 
de maatschappij steeds mondia-
ler wordt.

Drie peuterspeelzalen, te weten ’t 
Drempeltje in Drempt, Hummeloord 
in Hummelo en ’t Eerste Steentje 
in Steenderen komen per 1 januari 
2012 onder de vlag van de Stichting 
Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB). 
Deze door de gemeente Bronckhorst 
gesubsidieerde stichting neemt de 
exploitatie en 4 leidsters over van 
de Stichting Peuterspeelzalen Yunio 
onderdeel van Kinderopvang Huma-
nitas. De peuters zullen hun eigen 
vertrouwde leidsters, leef- en speel-
ruimte behouden, wat voor de peu-
terontwikkeling een goede zaak is. 
De SPSB beheert binnen de gemeente 
Bronckhorst ook depeuterspeelzalen 
in Halle, Zelhem, Keijenborg, Wol-
fersveen, Hengelo en Vorden. Deze 
week is de overdracht formeel door 
beide partijen getekend. Stichting 
Peuterspeelzalen Yunio onderdeel 
van Kinderopvang Humanitas blijft 
na 1 januari wel kinderopvang aan-
bieden. De kinderopvang is vooral be-
doeld voor werkende ouders. De kin-
deropvang neemt de zorgtaak van de 
ouders over tijdens de werkuren van 
de ouders. De peuterspeelzaal richt 

zich primair op ondersteuning bij de 
sociale ontwikkeling van alle peuters, 
dus zeker ook van peuters die niet 
naar de kinderopvang gaan. Alle aan-
dacht is daar tijdens het bezoek aan 
de speelzaal op gericht. Op een SPSB 
peuterspeelzaal heeft een peuter vas-
te leeftijdsgenootjes om te ontmoe-
ten, mee te spelen en vriendjes mee 
te worden. Uitdagend speelmateriaal 
om te ontdekken en vaardigheden 
mee eigen te maken. Spelactivitei-
ten die de ontwikkeling stimuleren. 
Een gezellige ruimte, waar wordt ge-
zongen, geluisterd naar verhalen en 
waar peuters persoonlijke aandacht 
krijgen. Daarbij went een peuter al-
vast aan een vaste structuur en dag-
ritme en dat is een goede voorberei-
ding voor de basisschool wanneer ze 
de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben. 
Op de foto staanv.l.n.r.: Benno Steen-
tjes (bestuurslid SPSB), Loes de Vries 
(leidster ‘t Drempeltje), Nees van Pe-
tersen (voorzitter SPSB), Henk Boog-
aard (penningmeester SPSB), zittend 
v.l.n.r.: Angeline van Mierlo (coordi-
nator SPSB), Mirna Bulten (admini-
stratie SPSB) en Marianne Daamen 

(landelijk manager peuterspeelzalen 
bij Kinderopvang Humanitas te Rhe-
nen).

Wilt u meer informatie over de 
SPSB, of uw peuter aanmelden 
voor de peuterspeelzaal, dan 

kunt u meer informatie vinden 
op de website van de stichting:
www.spsb.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)  Peuterspeelzalen blijven 
Bronckhorst - Even leek het erop, dat de peuterspeelzalen in Drempt, 
Hummelo en Steenderen per 1 januari gesloten zouden worden, maar 
door de overname van deze locaties door de SPSB behouden deze 3 
kernen van de gemeente Bronckhorst hun peuterspeelzaal.

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



Traditioneel zijn we altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering. Om voor u de juiste insteek te kunnen 

kiezen, hebben we de modernste technieken in huis. Zo blijven we niet alleen verbonden met ons vak, maar 

ook met de tijd. En kunnen we altijd het maatwerk leveren waar u om vraagt. U bent van harte welkom bij 

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

concept & ontwerp internetdiensten krantenuitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

vakmanschap

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, (0575) 55 10 10, www.weevers.nl  
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“Het is begonnen vanuit de biblio-
theek,” vertelt voorzitter Johan de 
Boer. “De bibliotheek was er eerst, 
in 1970. Toen was er een wet dat als 
een gemeente meer dan 10.000 inwo-
ners heeft, er een bibliotheek moest 
komen.” Zodoende waren er elf uit-
leenposten in de omgeving. “Toen die 
moesten samenkomen vroeg de toen-
malige burgemeester of ik, ik was 
hier huisarts, dat wilde helpen opzet-
ten.” Er kwam een bestuur en Johan 
verdiepte zich in het bibliotheek-
werk. Het in Scandinavië gebruikelij-
ke Kultuurhuus stond als voorbeeld 
van datgene wat hij 40 jaar geleden 
voor ogen had: de bibliotheek niet al-
leen voor de boeken, maar voor alle 
vormen van cultuur. “Behalve een 
bibliotheek, moest er een galerie ko-
men, zodat je beeldende kunst, wat 
in Nederland gemaakt wordt, kon la-
ten zien aan de mensen die een boek 
komen lenen.” 
Omdat niet alleen de beeldende 
kunst een stuk cultuur is, werd er 
eveneens een Stichting Kamermuziek 
opgericht, die inmiddels ook 40 jaar 
bestaat in Zelhem, maar niet meer in 
de bibliotheek. “Er werden concerten 
gegeven. Met onze piano op een bak-
fiets er naartoe,” vertelt hij enthou-
siast. Ook startte een Filmliga, nog 
voordat er filmhuizen waren. Het 
luikje van de filmprojector is nog in 
de galerie te zien. 
Voor alle verschillende activiteiten 
waren er belangstellende vrijwilligers 
met kennis en enthousiasme, die de 
schouders eronder wilden zetten. De 
bibliotheek was toentertijd kleiner, 
met een vide en hilde. Daar maakten 

zij panelen waar de werken konden 
worden bekeken. Onder het schuine 
dak op plankieren stonden de ruim-
telijke objecten. “Het was de eerste 
galerie in de hele regio, het was groot 
nieuws.” 
Bert Elschot vertelt. “Kunstenaars 
meldden zich aan. We zouden ie-
dere week wel een nieuwe expositie 
kunnen hebben. Daarom stelden we 
criteria op, waaraan kunstenaars en 
hun werk aan moesten voldoen. Door 
de jaren heen leerden we veel men-
sen kennen.” 
Zij begonnen met kunstenaars uit 
hun studietijd en bezochten veel ga-
leries en expositie in het hele land. 
Bijzonder was het bezoek aan de 
galerie van Piet Clement op de Prin-
sengracht in Amsterdam. Hij maakte 
alle vormen van grafiek, hij drukte 
voor Lucebert, Corneille en Appel. 
“We vertelden dat wij net begonnen 
waren met een Galerie in de Achter-
hoek en dachten dat grafiek leuk was 
om te laten zien. Toen zei hij: ‘Neem 
maar mee wat je nodig hebt’.” 
Door het jaar heen werden en wor-
den er vijf of zes exposities gehouden 
met professionele kunstenaars. “In 
de zomermaanden hebben we een 
tentoonstelling waar ook goede ama-
teurs mee mogen doen en dat is heel 
leuk,” vult secretaris Helga de Boer 
aan. 
De Stichting Galerie Bibliotheek Zel-
hem heeft 300 ‘Vrienden van de Ga-
lerie’, die uit de hele regio komen. 
“Die steunen onze Galerie door con-
tributie te betalen en dat is de basis 
waarop we de openingen met een 
drankje kunnen verzorgen, de uitno-

digingen, de verzekering. Het is heel 
belangrijk dat die Vrienden er zijn.” 
Ook het Prins Bernard Cultuurfonds 
heeft bijgedragen en daarnaast verko-
pen zij ook wel kunst, al is dat geen 
hoofddoel. 
“We zijn een ideële galerie, ons doel 
is kunst te laten zien wat zich af-
speelt in Nederland, welke actueel of 
interessant is. We laten niet alleen 
maar grafiek zien, ook fotografie, ke-
ramiek, glas, sieraden, design tafels 
en stoelen. Alles op het gebied van 
kunst wordt hier getoond.” 
De bestuursleden en de Galerie wer-
den in 1998 geportretteerd in acryl op 
een paneeltje door naïef fijnschilder 
Anneque Lijnkamp Truyen. Te zien 
zijn Frits van Amerongen, Johan en 
Helga de Boer, Gijs en Ingrid Boelaars, 
Carla en Bert Elschot en de overleden 
Jan en Ida de Visser, de Galerie Biblio-
theek Zelhem en verschillende geëx-
poseerde werken. 
“Het feit dat de galerie aan de bibli-
otheek gekoppeld is, brengt vrij veel 
inloop van mensen die we normaal 
eigenlijk niet zouden hebben,” weet 
Frits van Amerongen, grafisch en illu-
stratief ontwerper, exposant tijdens 
de jubileumtentoonstelling, maar te-
vens actief bestuurslid van de Stich-
ting. Hij maakte alle uitnodigingen. 
Die zitten nog allemaal in de vele 
plakboeken die in de loop der jaren 
ontstonden. Ook artikelen en foto’s 
zijn allemaal bewaard gebleven. 
De Galerie Bibliotheek Zelhem is een 
laagdrempelige éducation permanen-
te. Maar er zijn niet alleen tentoon-
stellingen. Frits heeft een tekengroep 
waarmee hij de Vrienden van de Ga-
lerie gelegenheid geeft om te tekenen 
in het atelier of buiten. In de winter-
maanden geeft Helen Niemeijer deze 
lessen. 
“Er is zoveel meer dan alleen kunst 
laten zien in de bibliotheek,” vertelt 

Helga. “Ook buiten zijn prachtige 
tentoonstellingen en steden. Daarom 
is de Stichting Galerie Reizen opge-
richt. We begonnen met een keer per 
jaar, wat is uitgegroeid tot vier keer 
per jaar.” De reizen verschillen van 
dagtrips naar steden als Amsterdam 
en Keulen, tot reizen naar Venetië, 
Praag, Parijs en Madrid voor een paar 
nachten. Dan gaan steeds rond de 30 
mensen mee. 
“Een ander aspect is dat nieuw be-
stuurslid Iris Maalderink kunstge-
schiedenis geeft in de bibliotheek,” 
vertelt Bert. “Algemene kunstcursus-
sen, maar ook over de Griekse cul-
tuur. Volgend jaar zal de reis naar 
Griekenland gaan.” 
Zaterdagavond 19 november opende 
de Stichting Galerie Bibliotheek met 
een jubileumfeest de jubileumten-
toonstelling. Ben Elschot opende met 
een welkomstwoord. Samen met de 
Duitse Professor Boelaars zette hij 
Johan en Helga de Boer, mensen van 
het eerste uur, in het zonnetje. Zij 
kregen de beroemde Galerie Biblio-
theek Wijnen uitgereikt. 
“Meer dan 750 kunstenaars hebben 
in de loop der jaren in Zelhem geëx-
poseerd. We hebben dat goed bijge-
houden,” lacht Bert. “Je krijgt in de 
loop van zo’n 40 jaar een band met 

kunstenaars, wat de leidraad was voor
het jubileumboekje ‘40 jaar kunst’.”
De geselecteerde 40 kunstenaars ko-
zen voor het boekje beeldmateriaal
van een oud en nieuw werk, met 
daarbij een foto van hun atelier. 
Johan de Boer overhandigde het
eerste exemplaar van dit jubile-
umkunstboek aan mevrouw Wieb
Broekhuysen, bestuurder-directeur
van de Bibliotheek West-Achterhoek.
Zij bedankte de jubilerende Galerie 
Bibliotheek. De aanwezige kunste-
naars kregen op hun beurt eveneens
een exemplaar uitgereikt door Ingrid
Boelaars en Carla Elschot. 
Kunstenaar Ruud-Jan Kokke verraste
het bestuur namens de kunstenaars
met een poëziealbum met als titel:
‘GB - dierbare inhoud’, waar de op 
dit feest aanwezige kunstenaars hun
versjes konden schrijven met, uiter-
aard, een zelfgetekende plaat. Al wa-
ren er ter inspiratie ook poëzieplaat-
jes in het boek te vinden. 
De jubileumtentoonstelling ‘40 jaar
kunst’ in de Galerie Bibliotheek Zel-
hem, Burg. Rijpstrastraat 4, 7021 CR
Zelhem is tot 20 februari 2012 te be-
zichtigen. Meer informatie over de
bibliotheek staat op www.galeriebi-
bliotheekzelhem.nl.

Galerie Bibliotheek Zelhem 40 jarig jubileum

‘40 jaar kunst’ bezocht door vele kunstliefhebbers

Zelhem - Op zaterdag 19 november vierde de Galerie Bibliotheek Zel-
hem haar 40ste verjaardag met een drukbezochte opening en een gro-
te jubileumtentoonstelling. Aanwezig waren vele Vrienden van de Ga-
lerie Bibliotheek en andere belangstellenden, bestuursleden en bijna 
alle 40 kunstenaars.

Bijna 40 kunstenaars woonden de opening van de expositie ’40 jaar kunst’ bij in de Galerie Bibliotheek Zelhem.

Johan de Boer reikte het eerste exemplaar uit aan Wieb Broekhuysen.

Helga en Johan de Boer werden in het zonnetje gezet voor 40 jaar betrokkenheid bij de
Galerie Bibliotheek Zelhem.

De verhuizing staat gepland voor de zomer van 
2012. Ten Brinke Vastgoedontwikkelaars is tot 
die tijd gehuisvest aan de Havenstraat 128, iets 
verderop, boven Stapless Office Centre. In dit 
kantoor groeit de ontwikkelaar uit zijn jasje. 
De groei komt vooral door uitbreiding van het 
werkgebied en door zelf meer eigen medewer-
kers in te schakelen voor de verkoop en verhuur 
van de ontwikkelde plannen.

Ten Brinke Vastgoedontwikkelaars is de Ne-
derlandse ontwikkelingstak van de Ten Brinke 
Groep uit Varsseveld. Als ontwikkelaar is het 
bedrijf continu op zoek naar goede grondposi-
ties, er wordt een passend plan ontwikkeld en 
gezocht naar afnemers. Ook worden er plannen 
ontwikkeld op vraag van afnemers. Diverse pro-
jecten en de voortang van het nieuwe kantoor 
zijn te vinden op de website www.tbvo.nl.

Voorspoedig van start

Nieuwbouw kantoor Ten Brinke Vastgoedontwikkelaars
Doetinchem - Aan de Havenstraat 17 in Doetinchem wordt het nieuwe kantoor voor Ten 
Brinke Vastgoedontwikkelaars gebouwd, direct naast het kantoor van zusterbedrijf Ten 
Brinke Bouw. Het kantoorpand wordt drie lagen hoog en is voorzien van een parkeerkel-
der. Deze kelder is inmiddels uitgegraven en de aannemer is bezig met het storten van 
beton voor de keldervloer. Een hele klus waarbij circa vijftig vrachtwagens met beton 
geleegd worden, totaal een ruime 550 m3.
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Ik sta op voor 
mijn moeder Els

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

 

www.weevers.nl

Bij het aangaan van een verbintenis mag je uitgaan van vertrouwen. 

Denken aan Weevers Grafi media is dan een goede gedachte.  

Ga via ons de verbinding aan met de rest van de wereld: 

Internetdiensten, websites, webshops en goed advies.

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

www.rozeboomautomaterialen.nl

heeft verbinding

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
TUINONTWERP 

TUINAANLEG (RENOVATIE) 
TUINONDERHOUD 
(SIER)BESTRATING 

VIJVERS 

 

Kerst 2011
All-Inclusive*

Onbeperkt dineren  en drinken voor 1 vaste prijs! 

www.wokmaxis.nl
Wok Maxis

Vordenseweg 32   7231 PC  WARNSVELD

0575 -55 14 26   Info@wokmaxis.nl

Alles is onbeperkt tot uw beschikking! Alle buffetten, inclusief ijs en alle drankjes, 
*m.u.v.  gedistilleerd en likeuren. 

U kunt net zo veel eten en drinken als u wilt!  
Reservering tijdig noodzakelijk!

* m.u.v. gedistilleerd en likeuren

Wok Maxis wenst u alvast een zalige kerst!

Openingstijden: 
Alle dagen van het jaar! Dus ook de Kerstavond, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag.

tijden:

 39.50 p.p. all in!
0 jaar gratis; 1 t/m 11 jaar:  2.75 per levensjaar

16.00 uur tot 18.30 uur
16.30 uur tot 19.00 uur
17.00 uur tot 19.30 uur

19.00 uur tot 21.30 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
19.45 uur tot 22.15 uur

!! KERSTBOMEN !!
Vanaf deze week hebben wij weer kerstbomen. Alle soorten en maten en in elke 
 prijscategorie. Wij zijn deze maand elke dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur 

en op zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur.

OP = OP

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten
Varsselseweg 20 in Hengelo (Gld) 

tel. 0575-462892 of 06-53362300

Autorijschool
Easy Go!

Je rijbewijs halen
hoeft niet

duur te zijn.

Bij Autorijschool
Easy Go! houden we
de kwaliteit hoog en

de prijs laag.
Een losse les kost

bij ons maar € 35,-.

Daarnaast hebben
we ook nog pakketten
waarbij de prijs per les

NOG lager ligt.

Kijk voor
meer informatie op:

www.autorijschooleasygo.nl
of bel ons op 06-26 89 48 60
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

E&S is een zonweringbedrijf dat haar oorsprong 
kent in 1996. Na 14 jaar dienstverlening is E&S 
Zonwering uitgegroeid tot een gezond bedrijf met 
een gevestigde naam in de zonweringbranche.

Ter uitbreiding van haar gemotiveerde team 
zoekt E&S een enthousiaste collega die meedenkt, 
ziet en aanpakt.

Monteur 
full-time

Wij verwachten: 

  vakbekwaamheid 

Wij bieden:

  gemotiveerd team

shop@zonweringachterhoek.nl

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

PROJECTMEDEWERKER 
LEAN MANUFACTURING M/V
Fulltime - vacaturenummer; VIO860879

In deze functie voer je projecten uit op afdelingsniveau, waar-
bij je optreedt als projectleider. Daarnaast neem je deel aan 
projecten op organisatieniveau. Je analyseert systemen en 
werkprocessen, beoordeelt deze op effectiviteit en efficiency en 
formuleert knelpunten. Je stelt een plan van aanpak op voor de 
implementatie en voert dit na goedkeuring uit. Vooralsnog ligt 
de focus op projecten m.b.t. Lean Manufacturing. Dit houdt in 
het plannen en organiseren van diverse activiteiten, begeleiding 
van de OEE implementatie en interpretatie, bewustwording  
creëren in het zien van verliezen en het signaleren van knelpunten. 
Hiervoor draag je de juiste filosofie uit, begeleid en train je 
medewerkers in deze technieken en helpt hen dit onderdeel te 
maken van de dagelijkse werkzaamheden. 

De kandidaat die wij zoeken beschikt over minimaal een afge-
ronde HBO opleiding richting bedrijfskunde. Je beschikt over 
leidinggevende capaciteiten en uitstekende communicatieve 
vaardigheden. Het is belangrijk dat de Nederlandse en Engelse 
taal goed worden beheerst, zowel in woord als geschrift. 

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

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MECHANISCH ONDERHOUDSMONTEUR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK862109
 
Werkzaamheden
Je draagt zorg voor het allround onderhoud, waaronder het uitvoeren 
van inspecties, preventief en correctief onderhoud, het oplossen 
van storingen, het uitvoeren van revisies en het verrichten van 
ombouwwerkzaamheden aan machines en/of installaties. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd in een twee stelsel van wisselende 
diensten van maandag t/m vrijdag. Per periode van 4 weken is er één 
week met nachtdienst (22:00 - 06:30 uur). De overige 3 weken werk    
je in versprongen diensten, die per week wisselen (een dienst is van 
06:30 - 15:30 uur en de andere dienst is van 10:00 - 19:00 uur). Naast de 
reguliere werkzaamheden draai je ook mee in het consignatierooster.

Functie eisen
-  MBO niveau richting werktuigbouwkunde; 
-  Ervaring in een productieomgeving is een pré;
-  Kennis van hydrauliek en pneumatiek;
-  Bereidheid tot het volgen van opleidingen.
 

CNC DRAAIER/FREZER M/V
Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenr. VMK861929
 
Werkzaamheden 
Als CNC Draaier/Frezer ben je in eerste instantie belast met instel-
len en bedienen van CNC draai- en freesmachines. Tevens ben je 
verantwoordelijk voor het maken van bewerkingsprogramma’s en 
het controleren van werkstukken. Wij bieden een zeer veelzijdige 
en zelfstandige functie binnen een gezonde onderneming met vak-
bekwame medewerkers. Er is volop ruimte voor eigen initiatief. 
Door de korte communicatielijnen ben je volop betrokken bij de 
totale bedrijfsvoering. Er wordt gewerkt in dagdienst.
 
Functie-eisen
-  Ervaring met instellen en bedienen van draai- en/of freesmachines;
-  Kennis van lezen van tekeningen;
-  Kennis van programmeren;
-  Ervaring op gebied van de dialoogbesturing van Okuma, Cad-Cam, 

24/7 is een pré.

TRUCKBANDENMONTEUR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VCP861732

Werkzaamheden
Als truckbandenmonteur draag je de verantwoordelijkheid de zake-
lijke klanten optimaal te bedienen. Jij draagt zorg voor preventief 
onderhoud en deskundige service op onder andere het gebied van 
wagenparkcontroles, montage, balanceren en uitlijnen. 
 
Functie-eisen
-  Ervaring als truckbandenmonteur;
-  Je bent een aanpakker;
-  Enthousiaste en flexibele werkhouding.

ONDERHOUDSMONTEUR ELEKTROTECHNIEK M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK862110

Werkzaamheden
Als onderhoudsmonteur E signaleer, lokaliseer en verhelp je storingen 
aan de machines, technische installaties en gebouwen. Daarnaast 
voer je preventief onderhoud en inspecties uit. Ook het uitvoeren van 
wijzigingen en verbeteringen aan de elektrotechnische installaties 
en besturingssystemen (zowel hard- als software), als mede het 
bijhouden van de elektrotechnische documentatie, hoort bij je taken. 
De werkzaamheden zijn hoofdzakelijk Electro-/besturingstechnische 
werkzaamheden, maar het uitvoeren van of ondersteuning bij mecha-
nische werkzaamheden moet ook geen probleem zijn. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd in een twee ploegenstelsel van maandag t/m 
vrijdag. De vroege dienst is van 06:30 - 15:30 uur en de middagdienst 
is van 14:00 - 23:00 uur. Verder is er de bereidheid om ook buiten de 
standaard werktijden ingezet te worden. Naast de reguliere werkzaam-
heden draai je ook mee in het consignatierooster.

Functie-eisen
-  MBO niveau richting Elektrotechniek;
-  Ervaring in een soortgelijke functie in een productieomgeving is 

een pré;
-  Goede kennis van S7 besturingssysteem (S5 is een pré); 
-  Bereidheid tot het volgen van opleidingen.

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VVN816689

Werkzaamheden
In deze functie houd jij je bezig met het instellen van CNC kantban-
ken en het draaien van productie. Je bent bereid werkzaamheden 
anders dan eigen werkzaamheden uit te voeren

Functie-eisen
-  Ervaring met het instellen van CNC kantbanken;
-  Tekening kunnen lezen;
-  Bereidheid tot het werken in ploegendienst.

Voor een autobedrijf in de regio zoeken wij  een 
 

administratieve duizendpoot 
 

Hij of zij is een enthousiaste teamplayer die de directie ondersteund bij beleids-
beslissingen en het bedrijf controleert op de aangeleverde data en gerealiseerde 
doelen en hier ook rapportages over uitbrengt. 
 
Functie eisen: 

 

 Aantoonbare boekhoudervaring 
 Kunnen controleren op cijfers en aangeleverde data 
 Affiniteit voor debiteurenbeheer  
 HRM (PZ) contactpunt binnen het bedrijf 
 Kunnen werken met budgetten en opstellen van rapportages 
 Zo mogelijk ervaring met assurantie 

 
Deze duizendpoot werkt direct onder de directie en zal gaan werken in een flexibel 
dienstverband van gemiddeld 16 uur per week.  
 

Het bedrijf biedt een prettige werksfeer in een dynamische omgeving! 
 
Kunt u zichzelf vinden in deze uitdaging en wilt u meer weten?  
Schrijf of mail dan voor 21 november naar de heer J. Ooijman van ABC 
 
Adviesgroep ABC,  
De Voornekamp 2 ,  7251VL Vorden  
 
of mail naar:  ooijman@abc-web.nl  



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

Wij zijn opzoek naar een enthousiaste

Ervaren Allround Installatiemonteur

Marketz Installatiebedrijf is een bedrijf met een informeel karakter waar de klant 
centraal staat. Door onze korte communicatielijnen zijn wij in staat om slagvaardig 
te opereren met oog voor kwaliteit en duurzaamheid.

De collega die we zoeken moet een grote mate van zelfstandigheid bezitten en 
op eigen initiatief projecten correct kunnen uitvoeren. Ervaring en vakmanschap is 
hierbij een vereiste.

Wat we van je verwachten is dat je zorgt draagt voor het uitvoeren en opleveren 
van installatieprojecten. Overleggen en afspraken maken met de opdrachtgever, 
waarbij duidelijke communicatie en verslaglegging voor ons van belang is.

Projecten waarvoor je wordt ingezet zijn o.a. nieuw- en verbouwprojecten, 
badkamer- en keukenverbouwingen, zinkwerkzaamheden en service/onderhoud 
van CV ketels. Kortom werkzaamheden van A tot Z.

  Functie eisen:
  Diploma eerste monteur installatietechniek.
  Minimaal 15 jaar werkzaam in de installatietechniek.
  Rijbewijs B en VCA diploma.
  Flexibel en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
  Woonachtig in de omgeving van Steenderen.
 
  Arbeidsvoorwaarden:
  Uiteraard staat daar een goed salaris en 
  secundaire arbeidsvoorwaarden tegenover.
  Wij stellen een eigen bus en mobiele telefoon beschikbaar.

Bent u degene die wij zoeken, stuur ons dan een brief, email of bel!

Dr. A. Ariënsstraat 44a 
7221 CD Steenderen  Info@marketz.nl
T: 0575-465280 www.marketz.nl



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 47 van 21 t/m 26 
november 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

WEEKAANBIEDINGEN


