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Het betekende tevens dat hij voor het 
eerst in deze enduro- competitie (die 
in januari begon) hij Lucas Dolfing in 
het tussenklassement voorbij streef-

de. Lucas Dolfing die in het begin van 
het seizoen drie wedstrijden achter-
een won, had tot aan de kampioens-
rit nog de leiding in het tussenklas-

sement. Bas won achtereenvolgens in 
Havelte, Bergeijk, Vorden en Zelhem. 
Zaterdag was Bas Klein Haneveld op-
nieuw overtuigend de beste. Hij won 
alle crossproeven. De grote pechdui-
vel was die dag Lucas Dolfing die van-
wege machinepech uitviel, waardoor 
hij zelfs in het eindklassement naar 
de derde plaats tuimelde. Eindstand 
in de Klasse E1: 1. Bas Klein Haneveld, 
2 Ismo ten Velde, 3. Lucas Dolfing.
Het was in Hellendoorn voor Bas Klein 
Haneveld het ‘weekendje’ wel. Want 
het clubteam van VAMC De Graaaf-
schaprijders 1 werd ook kampioen 
van Nederland. Dit team bestaat uit 
Ismo ten Velde, Bas Klein Haneveld, 
Amel Advocaat, Erwin Plekkenpol en 
Mark Wassink. Het tweede clubteam 
van VAMC De Graafschaprijders leg-
de beslag op de derde plaats. Dit team 
bestaat uit: Robin Nijkamp, Paul Oo-
men, Bjorn Schrijer en Jaap Norel. 
En om voor Bas Klein Haneveld “het 
feest” compleet te maken, werd het 
merkenteam van WPM KTM 1, waar 
Bas ook deel van uitmaakt Neder-
lands kampioen. Dit team bestaat 
verder uit: Kay Hulshof, Ismo ten 
Velde, Erwin Plekkenpol en Robin 
Nijkamp.

Bas, zondagmorgen na het kampi-
oensfeest met een hese stem: “Het 
was onder meer door de twee lange 
crossproeven best wel een heftige 
kampioensrit. Op de eerste dag had 
ik van zenuwen geen last. Zaterdag-
morgen bij de laatste en beslissende 
race was ik toch wel gespannen en 
maakte ik ook een paar onnodige 
fouten. Je weet, je staat bovenaan en 
dan moet het die dag gebeuren en 
ontstaat er toch een bepaalde druk. 
Jammer dat Lucas Dolfing door ma-
chine pech uitviel. Ik had liever in 
een één tegen één situatie van hem 
gewonnen. Dat neemt niet weg, na-
tuurlijk hartstikke blij dat ik kampi-
oen van Nederland ben geworden.”
Een andere VAMC-coureur, veelvul-
dig Nederlands kampioen en thans 
uitkomend in de Klasse E3, Erwin 
Plekkenpol, kan eveneens terugzien 
op een goede kampioensrit. Op de bei-
de wedstrijddagen werd Erwin derde. 
Overigens heeft hij een constant en-
duro- seizoen achter de rug. Hij had 
een abonnement op plek drie. En 
toch ook twee nationale titels , want 

Door afsluitende kampioensrit te winnen

VAMC-coureur Bas Klein Haneveld 
kampioen van Nederland
Vorden - Door het afgelopen weekend in Hellendoorn de kampioens-
rit van de KNMV te winnen, is Bas Klein Haneveld zaterdag in de Klas-
se E1 ( enduro) kampioen van Nederland geworden. De basis legde hij 
al op vrijdag toen hij de eerste van de twee ritten winnend wist af te 
sluiten. Bas was die dag bij zeven crossproeven sneller dan zijn grote 
rivaal Lucas Dolfing. Bas sloot de dag af met 44 seconden voorsprong.

Bas Klein Haneveld kampioen van Nederland                                    foto Henk Teerink

Deze avond heeft als thema: Pakjes-
avond. Dat is ook bijna te voorspel-
len, zo in het begin van december 
natuurlijk.
Alleen wordt er hier geen sinterklaas 
gevierd,maar wordt er nagedacht en 
gepraat over het ontvangen van ca-
deautjes.. 

Zoals gewoonlijk zal er ook gezongen
worden, gebeden en ’n stukje gele-
zen uit de bijbel. Na afloop is er kof-
fie voor wie nog even gezellig na wil
praten.

Ont-Moeten: 
Pakjesavond
Vorden Op zondag 1 december 
a.s. om 19.00 uur is iedereen 
weer van harte welkom in het 
‘Achterhuus’ aan de Zutphense-
weg 13 te Vorden.

Henk begint dan aan zijn vierde sei-
zoen. Hoewel het eerste elftal een
zwaar seizoen kent, is over een weer
vertrouwen in een blijvende goede sa-
menwerking.

Henk Veen blijft 
hoofdtrainer Ratti
Kranenburg - SV Ratti en hoofd-
trainer Henk Veen zijn overeen-
gekomen dat Henk ook komend 
seizoen hoofdtrainer van de he-
renselectie van SV Ratti is.

Erwin maakt zowel deel uit van het 
clubteam van De Graafschaprijders 1 
en van het merkenteam WPM KTM 
1. In de Klasse E 3 was de eindstand: 
1 en kampioen van Nederland Mark 
Wassink, 2 Wesley Pittens, 3 Erwin 
Plekkenpol.
Erwin over de wedstrijden in Hellen-
doorn: “Een prima kampioensrit voor 
mij. Ik werd derde van alle inters en 
dat voelt goed. Ik heb een goed sei-
zoen achter de rug en wanneer je zo-
wel met het clubteam van De Graaf-
schaprijders en met het merkenteam 
van WPM KTM kampioen van Neder-
land bent geworden, is dat een uitste-
kend resultaat. In deze kampioensrit 
heb ik mij meer bezig gehouden met 
Bas Klein Haneveld dan met mijn ei-
gen race. Ik heb steeds in zijn wiel 
gereden, dat mocht er onderweg wat 
gebeuren,bijvoorbeeld een valpartij, 
ik een helpende hand kon bieden. 
Dat Bas de nationale titel dan pakt 
vind ik fantastisch”, aldus coach Er-
win Plekkenpol.
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Is een wekelijkse uitgave van 
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Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
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E-mail Redactie:
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advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl
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@ContactNoord

/ContactAchterhoek
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Lid

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

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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

SCOOTER TE KOOP

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

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

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

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

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

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

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

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

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

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

19.30 uur.

Tandarts 
30 november - 1 december P. Scheepmaker, Ruurlo (0573) 45 25 13.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

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

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

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

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

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

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

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

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

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

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

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

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

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

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

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

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

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

of (06) 22 92 96 30.

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

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

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

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 
reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donder-
dag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-
14.00 uur.

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

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

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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 1 december 10.00 uur, 1e Advent, gezamenlijke dienst
in de Gereformeerde kerk, viering Heilig Avondmaal,
ds. F.W. Brandenburg.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 1 december 10.00 uur, 1e Advent, gezamenlijke dienst
in de Gereformeerde kerk, viering Heilig Avondmaal, 
ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 1 december 10.00 uur, 1e Advent en gezinsdienst, 
ds. Stolte.

R.K. kerk Vorden
Zondag 1 december 9.30 uur, Woord- en communieviering, 
werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 30 november 17.00 uur, 1e Advent, Eucharistieviering, 
Hogenelst, Herenkoor gregoriaans.
Zondag 1 december 10.00 uur, Woorddienst - Kindernevendienst, 
Groep 2, Koorleden.

Weekenddiensten

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

Alleen op afspraak.

Afslanken zonder roofbouw. 
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Te huur: mooie praktijk/atelier-

ruimte van 30m2. Met gebruik

van gezamenlijke keuken, toi-

let en wachtruimte. Huurprijs

per maand (inclusief water/

elektriciteitskosten en wifi). 

Voor meer informatie: Symone 

Boerstoel, 06-27 623 953 of 

symone.boerstoel@planet.nl

Dagmenu’s 27 november t/m 3 december

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

Woensdag 27 november 
bospaddenstoelensoep / Zuricher geschnetzeltes met rösti en 
rauwkostsalade.
Donderdag 28 november 
Hutspot met hachee en zuurgarnituur / Tiramisu met slagroom.
Vrijdag 29 november 
Wildbouillon / Vispotje in witte wijnsaus de Rotonde, aardap-
pelpuree en groente.
Zaterdag 30 november  
(alleen afhalen / bezorgen) Varkenshaassaté met pindasaus, 
frieten en rauwkostsalade / IJs met slagroom. 
Maandag 2 december 
Gesloten.
Dinsdag 3 december  
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade / IJs met 
slagroom.

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

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

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

R e u r l s e

Midwinterhoornwandeling

Zondag 1 dec. a.s. van 10.00

-16.00 uur bij

Pannenkoekboerderij De

Heikamp. Zie voor uitgebreide

i n f o r m a t i e

www.vvvhartjeachterhoek.nl

Keuze uit 3 nieuwe routes:(4)

7, 15 en 20 km.Volw. € 3,50

kind. € 1,50 inl. VVV Ruurlo tel.

0573 453926

Hamam Facial Set

€ 35,00

Kadotip Schoonheidssalon So Happy

Duitse Staande Korthaar pups,

bruin en bruinschimmel, ing,

ontw, gechipt, paspoort.

Ouders HD vrij en aanwezig.

 Tel:  06 53 70 60 60

TE HUUR: OPSLAGRUIMTES

verwarmd, div. afmetingen.

Vorden, tel. 06-10433358

Te huur: ruim boerderij-

appartement inl. 0575 551754.

Paardensieraden bij Bruna

Vorden, vanaf € 14,95. Ont-

worpen door atelier NIC-Lea-

ther. Ideaal geschenk voor de

feestdagen.

Ik besta 2 jaar daarom leuke akties voor maar €2,-!
3 gaultheria’s, coniferen of heide’s voor maar €2,-!

Leuk rozenboeketje voor maar € 2,-
En nog veel meer leuke aktie’s!

Nieuwsgierig? Kom dan zaterdag 30 november a.s. kijken. Wij zijn 
langer geopend tot 20.00 uur. Kom kijken onder het genot van een 
warm Gluhweintje hoe wij de kerst er bij hebben staan en bezoek 

de opening van onze kerst-outlet.
Altijd 3 bossen bloemen/planten voor maar € 5,- en € 1,95 per stuk



De hele maand december

Daar word je vrolijk van!

10% op alle
geboortekaartjes

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Vanadis 
Uitvaartverzorging

0575-520505
Marspoortstraat 18 

7201JC  Zutphen
www.vanadis.nl

Bijzondere zorg voor mens en milieu
Frank Dekker

Met grote dankbaarheid kijken we terug op het 
leven van onze moeder en oma. 
Uw blijk van medeleven rond het overlijden van 

Riek Tragter-Meijerink
27-06-1923    -   13-07-2013

heeft ons heel goed gedaan. 

Mede dankzij de goede zorg en grote betrokken-
heid van Buurtzorg, dhr. Albers en mw. Tanis, huis-
artsen heeft zij tot op het laatst zelfstandig kunnen 
wonen.

Familie Uiterwijk Winkel-Tragter
Familie Meermans-Tragter

November, 2013 

Fedde
15-11-2013

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

15.28 uur I 3800 gram I 48 cm

Marcel & Marieke Jansen
Finn

Ruurloseweg 11
7251 LA Vorden

0575-555027

Harmina Johanna
Fokkink-Zweverink

Heden werd uit onze familiekring weggenomen

mijn zus, schoonzus en onze tante

G.J. Fokkink-Zweverink

A.J. Fokkink-Rossel

neven en nichten

21 november 2013

Vorden:

Vorden:

 

          ALGEMENE KENNISGEVING
  

In het huis van mijn Vader
zijn vele woningen ...

Heden is overleden onze warme, liefdevolle en
sterke moeder, oma en overgrootmoeder

 

Mieke van den Broek - de Zoete
  

sinds 5 april 2012 weduwe van Jaap van den Broek

's-Gravenhage
5 augustus 1924

Vorden
22 november 2013

 
Conny van den Broek
      Rien
      Mieke
      Petra
 

Marianne van den Broek
      Ellen en Mark
           Jurgen en Liza
      Renate en Eklil
           Solara
 

Inge van den Broek en Martin Tuinenburg
 

Onze grote dankbaarheid gaat uit naar de zorg en aandacht
van het personeel van De Beekdelle en De Lindehof.

 

Leeuwencamp 3, 7223 LT  Baak
ingevandenbroek12@gmail.com
 
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
woensdag 27 november van 19.00 tot 19.30 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
 

De uitvaartdienst zal worden gehouden op
donderdag 28 november om 11.30 uur in de
Dorpskerk, Kerkstraat 2 te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan 4 te Vorden.
 

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
te Vorden.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor 
alle liefde en zorg die zij ons geschonken  
heeft, delen wij u mede dat op 98-jarige leeftijd 
van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma  
en overgrootmoeder

Fredrika 
Maris - op den Dries

sinds 19 juli 1997 weduwe van Adolf Maris

* Hellendoorn,  † Zutphen, 
5 april 1915                              22 november 2013

 Vorden:  Jennie Eggink - Maris
  Dies Eggink †

 Warnsveld:  Annemieke en Ronny 
  Thijmen, Simon, Melle

 Vorden:  Martijn en Gerrie 
  Carlijn, Ruben

22 november 2013    
Kerkstraat 11
7251 BC Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag 
27 november om 14.00 uur in de Hervormde Kerk 
te Vorden.
Er is gelegenheid tot condoleren voorafgaand aan 
de dienst vanaf 13.30 uur in de kerk.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden 
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Hierna komen we samen in het Dorpscentrum aan 
de Raadhuisstraat te Vorden. 

Dinsdag 19 november is overleden onze beste 
broer en zwager

Hans Romp

echtgenoot van Martha Romp-ten Have

 Karel en Riet Romp-Kuipers
 Peter en Lies Romp-Moen

 Coba ten Have-Scholtens
 Gerrit en Johanna de Greef-ten Have
 Gerda Hartemink-ten Have
 Lammert ten Have
 Ru en Riek Markus-ten Have
 Gerrie Hissink-ten Have

Vorden, 20 november 2013

Al uw blijken van belangstelling en medeleven die 
wij van u mochten ontvangen na het overlijden 
van onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder  
en overgrootmoeder

GERRIE 
GROOT ROESSINK-KLEIN SESSINK
hebben ons goed gedaan.

Onze hartelijke dank daarvoor.

Kinderen, 
Klein- en achterkleinkinderen

November 2013

December Korting!
L,Erbolario geuren

 uit Toscane
€ 10,- korting

in de december maand.

Woensdagmiddag
kinderen knippen € 10,-

Knippen volwassenen
vanaf € 15,-

Ook geopend op ma-, di- en 
wo.avond vanaf 18.30 uur.

Haarstudio Jolinda
Het Stroo 11

0575 – 55 26 86 
jolindawentink@gmail.com

Hartelijk dank aan een ieder die 17 november in 
welke vorm dan ook tot een onvergetelijke dag 
heeft gemaakt. 

Jo en Hendrik Weenk
Vorden, Schuttestraat 12

(Parkinsonfonds: € 1393,25)

Op 21 november is in Grimsby Canada op 90 jarige 
leeftijd rustig van ons heen gegaan, onze broer, 
zwager en oom
 

Dirk Jan Steenblik
Weduwnaar van Derkje Heuvelink

 Vorden: J.H. Steenblik-Riefel

 Hengelo G.: A. Harmsen-Steenblik
  H.W. Bosch

 Hengelo G.: A. Steenblik
  B.J. Steenblik-Zeevalkink

  Neven en nichten



Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

GROLSCH PIJPJES  KRAT 24 FLES    

½ ROZIJNENBROOD VERS VAN BAKKER JOS    1,29 

STOPT UW KRUIDENIER NIET BIJ U VOOR DE DEUR?      BEL OF MAIL VOOR DE MOGELIJKHEDEN! . 

VAN 11 T/M 23 NOVEMBER O.A.: 

Toneeluitvoering
T.A.O. Wildenborch

Gespeeld wordt het blijspel:

‘Japies laatste uitvinding’
geschreven door Joh. E.G. Ruiter

Kapel Wildenborch, Kapelweg 1.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Entree €7,50 t/m 12 jaar €3,00 

(Inclusief kop koffie/thee).

Kaarten reserveren op 2, 3 en 4 december 

tussen 19.00 en 20.00 uur bij Frieda te Lindert 

(0575) 55 67 26. Kaartverkoop aan de zaal 

zolang de voorraad strekt.

Toneelvereniging T.A.O. mag deze opvoering 

geven met speciale toestemming van het 

I.B.V.A. ‘Holland’ B.V. te Alkmaar.

PEPER- 
NOTEN- 
VLAAI

GROOT

€13.25

KLEIN

€ 8.95

PANDA-
BROOD

NU VOOR

€ 2.35

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 19 t/m zaterdag 30 november

WITTE
BOLLEN

6 VOOR

€1.99

NIEUW in Vorden:   Schoonheidssalon So Happy

Ook kom ik graag bij u thuis voor de behandeling.
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 2 entrecotes

GRATIS kruidenboter

SPECIAL

‘Bak’steentjes

100 gram 150

VLEESWARENKOOPJE

150g filet+100g ham+250g 
grillworst

samen 698

KEURSLAGERKOOPJE

Roomschijven +
Slavinken

2 x 4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Witlof
schotel

500 gram 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Ons Dorp is bijna klaar!!

15 december gaat de blauwe zone in werking.
Daarom ligt er voor onze klanten een 
GRATIS Blauwe Zone Schijf* klaar.

Voel je welkom, graag tot dan.

*Zolang de voorraad strekt 

Barendsen

Etos Barendsen Vorden bv
Zutphenseweg 3
7251 DG Vorden
T (0575) 55 40 82
F (0575) 55 41 26
www.barendsen-etos.nl

          Volg ons op Facebook!

Maakt je mooier!

Oranjestraat 1  |  7051 AG Varsseveld  |  +31 (0)315 24 20 62

www.helminkvarsseveld.nl

Vleeswaren uit
eigen keuken

prijs per 100gr

€ 0,99

Varkens
rollade

gesneden

Deze aanbieding is geldig van maandag 25-11-2013 t/m zaterdag 30-11-2013

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

De Garantie Groenteman

Hollandse komkommers  2 voor 1,00
Clementine mandarijnen  15+5 gratis 3,00
Navel sinaasappelen  10 voor 2,98
Turbana bananen  1 kilo 0,99
Giezer Wilderman stoofperen  2+1 gratis 3,49
Elstar appelen  1,5 kilo voor 1,98
400 gr. gesn. snijbonen en  

400 gr. voorgegaarde krieltjes  

Bildtstar van de klei  10 kilo 5,00
Muskaat druiven  kilo 2,49
Onze bekroonde erwtensoep  
met gratis halve rookworst!  }   samen 5,00
Gehele assortiment rauwkost  2e bak  1/2 prijs
Diverse soorten ovenschotels  p.p. 5,00

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

Aanb. geldig t/m ma. 2 december ’13

}      samen 3,98



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

Korenblik deed twee weken geleden 
nog mee tijdens de wedstrijd in Vor-
den en wist daar als vanouds met zijn 
kleurkanaries en Duitse kuiven ere-
metaal in de wacht te slepen. Voor 
de wedstrijd van afgelopen weekend 
schreef hij geen vogels in, omdat zijn 
gezondheid verslechterde. De vereni-
ging verliest in hem een zeer trouw lid.
De wedstrijd in Zutphen werd deson-
danks gespeeld en leidde uiteindelijk 
tot een derde prijs in het verenigings-
klassement en veel individuele prij-
zen. Er speelden 9 leden mee tijdens 
de wedstrijd in het DWK-gebouw. De 
volgende prijzen werden behaald: 
Geert Jansen: 1e prijs kleurkana-
rie stam zwart-rood schimmel 367 
punten, 2e prijs kleurkanarie stel 

zwart-rood intensief 185 punten. Ben
Horsting: 1e prijs stel kleurkanarie
bruin-opaal geel mozaiek type 2 185
punten. Willem Berendsen: 1e prijs
stel Gloster corona bont 187 punten.
Evert van der Wal: stel Driekleur-
glansspreeuw 186 punten. Tonnie
Bielderman: 2e prijs stam Barm-
sijs klein 364 punten, 1e prijs enkel
Barmsijs klein 92 punten. Kees Bink:
1e prijs enkel grasparkiet cinnamon
grijsgroen 91 punten, 1e prijs stam
Agapornis roseicollis opaline groen
366 punten, 2e prijs stel Agapornis
roseicollis D groen 181 punten, 1e
prijs enkel Agapornis roseicollis opa-
line groen 92 punten, 1e prijs enkel
Agapornis roseicollis lilianea D groen
91 punten. Herman Ellenkamp: 1e
prijs stel Cloncurry parkiet 183 pun-
ten. Willem Peters deed niet mee,
maar wist op de wedstrijd van de
Parkieten Speciaalclub voor Zuidoost-
Nederland wel in de prijzen te vallen.
Hij werd daar drie keer kampioen.
Twee keer met een Grote Alexander-
parkiet van 92 en 93 punten, waar-
mee hij ook algemeen kampioen
werd, en een keer met een blauw-
keelparkiet van 93 punten.

Dubbel gevoel bij De 
Vogelvriend
Vorden - De Vogelvriend Vorden 
wist afgelopen weekend beslag 
te leggen op de derde prijs in het 
verenigingsklassement tijdens 
de Kring-wedstrijd in Zutphen. 
Het resultaat leidde niet tot veel 
vreugde, omdat afgelopen week 
een van de trouwste leden van 
de vereniging plotseling kwam te 
overlijden: Evert Korenblik.

De VOV zal dus op zoek moeten naar 
vervanging voor Marcel. Op zich zal 
dat al moeilijk genoeg worden, want 
een één op één vervanging zal zo goed 
als ondenkbaar zijn. Iemand die zoveel 
tijd en energie in de VOV zal stoppen 
als Marcel is gewoon niet te vinden.

Het bestuur is dan ook op zoek naar 
een voorzitter, waarbij het begrip 
delegeren hoog in het vaandel staat. 
Tegelijkertijd zal de nieuwe voorzit-
ter een stimulerende invloed moe-
ten hebben op de activiteiten van de 
diverse commissies binnen de VOV. 
Natuurlijk zal er ook worden geke-
ken naar de onafhankelijkheid van 

de kandidaten ter voorkoming van 
vooroordelen. 
Iemand met goede sociale contacten 
binnen de Vordense gemeenschap 
heeft de voorkeur van het bestuur. 
Verder is het belangrijk dat de betref-
fende persoon een soepele commu-
nicatie heeft met burgemeester, wet-
houders en de raadsleden van de ge-
meente Bronckhorst. Bovendien is het 
handig als hij of zij goed de weg weet 
binnen het gemeentelijk apparaat.
Men hoeft geen duizendpoot te zijn 
maar wel iemand die voldoende tijd 
weet vrij te maken voor de VOV en 
die het ledenbestand op peil zal we-
ten te houden.

VOV op zoek naar nieuwe voorzitter
Vorden - Per 2 april volgend jaar zal Marcel Leferink de voorzittersha-
mer van de Vordense Ondernemers Vereniging neerleggen. Hij heeft 
er dan acht jaar voorzitterschap op zitten en dat lijkt hem genoeg.

Mocht u na het lezen van deze be-
schrijving vaststellen dat dit wel eens 
iets voor u zou kunnen zijn mail of 
belt u dan met het secretariaat: 

f.j.jansen1945@kpnmail.nl of 06-
53225305. Ook kunt u voor verdere 
informatie terecht bij Jan Gerritsen, 
telf. 06-51548110.

Zo’n zestig liefhebbers van boeren-
erven waren aanwezig. De winnaars, 
de heer en mevrouw Brinkman uit 
Vorden, kregen onder meer een eer-
vol schild en bloemen. Tweede werd 
boerderijmuseum het Hofshuus te 
Varsseveld en derde boerderij ’t Be-
houden Huys van de familie Van de 
Graaf te Horssen. Volgens het jury 
was de beoordeling dit jaar niet een-
voudig en was er voor elk van de 
boerderijen wat te zeggen. Lees voor 
een verdere toelichting op de beoor-
deling van de drie erven het volledige 
juryrapport op www.boerenerfgoed-
gelderland.nl.

De verkiezing Gelders Boerenerf 2013 
is georganiseerd door Stichting Boe-
ren-Erf-Goed-Gelderland, een initia-
tief van Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland, Gelders Erfgoed en Gel-
ders Genootschap. Deze drie organi-
saties willen de belangstelling voor 
het agrarisch erfgoed vergroten door 
bewoners hierbij actief te betrekken. 
Zij hebben hun achterban opgeroe-
pen om boerenerven voor te dragen. 
Ook het publiek werd via flyers en de 
website www.boerenerfgoedgelder-
land.nl opgeroepen mee te doen.
Uiteindelijk zijn negen Gelderse 
boerenerven aangedragen voor de 

verkiezing, helaas wat minder dan 
vorig jaar. Daarvan werden vijf erven 
genomineerd en daarop kon ieder-
een stemmen via de website. Er zijn 
enkele duizenden publieksstemmen 
uitgebracht. De drie finalisten met de 
hoogste waardering werden bezocht 
door een vakjury, die het erf Hietink 
als winnaar heeft gekozen. De jury 
heeft daarbij gelet op erfindeling, re-
latie tussen bebouwing en landschap, 
authenticiteit en functionaliteit en de 
relatie tussen historisch karakter en 
huidige gebruik.

Stichting Boeren-Erf-Goed-Gelderland 
is tevreden over de belangstelling 
voor de verkiezing. Volgend jaar gaat 
ze weer een verkiezing organiseren 
en hoopt dan op minstens zoveel 
aandacht voor het boerenerf als in de 
afgelopen twee jaren!

Hietink in Vorden gekozen tot 
Gelders Boerenerf 2013
Vorden - Het erf Hietink aan de Deldenseweg in Vorden is zaterdag 
16 november gekozen tot Gelders Boerenerf 2013! Gedeputeerde An-
nemieke Traag van de Provincie Gelderland maakte de uitslag bekend 
tijdens een mini-symposium over boerenerven in boerderijmuseum 
De Bovenstreek in Oldebroek.

Het bedrijf van de familie Heersink 
staat al 90 jaar lang op hetzelfde 
stukje grond in Vorden. Begonnen als 
kruideniertje, muziekwinkel, café, 
kapsalon en nu de grootste salonau-
tomatiseerder van Nederland. 
Da Vinci maakt een computerpro-
gramma speciaal voor de kappers-
branche. Met 2000 kapsalons als 
klant, dagelijks 9000 gebruikers en 
8,5 miljoen consumentenbezoeken 
in de salons van Da Vinci, is Da Vinci 
de nummer 1 in salonautomatise-
ring in heel Nederland. Het compu-
terprogramma helpt de kapper met 
het Afspreken, Afrekenen en Admi-
nistratie. Al moet gezegd worden dat 
het inmiddels veel meer is dan dat. 
Zo biedt Da Vinci inmiddels het Kap-
persspaarsysteem, Kappersloon, Kap-
perssnipperdagen, KappersReclame, 
Kapperswebsite, KappersAPP en veel 
meer aan om de kapper-ondernemer 
te helpen.
Het begon ooit met overgrootvader 
die zich vestigde in het dorpje Vor-
den in het oosten van Nederland en 
daar een kruidenierswinkeltje begon. 
Later werd het een muziekwinkel 
en daarna een café. Het café werd 
overgenomen door dochter en man, 
Gert Heersink. En wat is er makkelij-
ker dan even een biertje drinken en 
meteen je haren te laten knippen. In 
1945 is dan ook kapsalon Heersink 
geboren. Niet lang daarna verdween 
het café en kwam hier de damessa-
lon. Kapsalon Heersink was bekend 
in Vorden en omstreken.
Het was tijd voor de 3e generatie, Jim 

Heersink, om in 1979 de kapsalon 
over te nemen. Jim liep in de prak-
tijk tegen veel dingen aan die met 
een computer op te lossen waren. 
En van testsalon voor een compu-
terprogramma tot eigenaar van een 
softwarebedrijf is op 8 augustus 1997 
officieel het bedrijf Da Vinci Salonau-
tomatisering van start gegaan. Door 
de unieke abonnementsstructuur, 
de kennis vanuit de praktijk en de 
super-service groeide Da Vinci uit tot 
de nummer 1 van Nederland.
In september 2008 is na een studie 
aan de kunstacademie de 4e genera-
tie in de vorm van dochter Lidwien 
Heersink bij Da Vinci aan de slag 
gegaan, om op 1 januari 2013 offici-
eel als algemeen directeur het stokje 
over te nemen. En, vanaf afgelopen 
september is ze niet meer de enige 
dochter die bij Da Vinci werkt. De 
twee jongere zussen Carlijn en Marre 
zijn inmiddels ook begonnen bij Da 
Vinci nadat ze beiden hun universi-
taire opleidingen hadden afgerond. 
Zo haalt Da Vinci er een afgestudeer-
de Bedrijfskundige en Psycholoog bij. 

Familie Fundament Award
Afgelopen 19 november is Da Vinci 
genomineerd voor de Familie Fun-
dament Award. Dat betekent dat ze 
samen met 6 anderen zal strijden 
voor de titel Beste Familiebedrijf van 
Nederland in de categorie 10 tot 50 
medewerkers. De jury vertelt: “Dank-
zij een abonnementenstructuur heeft 
het bedrijf een stabiele cashflow. Ook 
de sterke focus - “ze weten wat ze wil-

len” – levert een positief juryoordeel 
op. De familie heeft bovendien een 
enorme drive en een familiestatuut. 
Dat juichen wij van harte toe.” 
Met Lidwien als algemeen directeur, 
Marre als marketingmanager en Car-
lijn als projectmanager is de familie 
Heersink nog lang niet klaar met 
ondernemen. Het bedrijf dat bij de 
4% grootste bedrijven van Nederland 
hoort is van plan nog veel meer te 
groeien en ziet kansen in de kappers-
branche in Nederland, buitenland en 
andere branches. Inmiddels is er zelfs 
al iets te zien van de toekomst. Zo is 
het nieuwe product DaVinciKapper-
sInkoop.nl net gelanceerd waar alle 
Da Vinci-klanten met hoge kortin-
gen hun producten kunnen bestel-
len. Wat het volgende wordt? U kent 
Booking.com? Dan weet u vast welke 
richting Barberbooking.com opgaat.
En de kapsalon in Vorden? Die be-
staat nog steeds en wordt ook gerund 
door de 3 Heersink-zussen!

3 Heersink-zussen in de zaak 

Da Vinci genomineerd voor 
Familie Fundament Award
Vorden - 2000 kapsalons als klant, 9000 kappers die dagelijks met hun 
software werken en 8,5 miljoen consumenten die hun salons bezoe-
ken. Dat biedt mooie kansen voor de volgende generatie Heersink bij 
het familiebedrijf Da Vinci Salonautomatisering.nl. En in dit geval 
geen heren maar voor het eerst drie dames die de zaak overnemen, 
en nu ook nog eens genomineerd voor de Familie Fundament Award.

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé

Studiebegeleiding Bronckhorst 
organiseert, na een succesvolle 
workshop vorig jaar, ook in 2014 
de workshop Cito Eindtoets Basis-
onderwijs. Kinderen uit groep 8 
van het basisonderwijs worden in 
4 middagen in januari 2014 voor-
bereid op de Cito Eindtoets. Op 
dinsdag 10 december 2013 is er 
een vrijblijvende informatieavond 
voor belangstellende ouders en 
verzorgers over deze workshop.

VOL ZELFVERTROUWEN
Tijdens de workshop krijgen de 
kinderen extra uitleg over en oe-
fenen voor de Cito Eindtoets. Sa-
men wordt per kind gekeken voor 
welk onderdeel extra uitleg nodig 
is. Initiatiefneemster Inge Pren-
ger: ‘Het oefenen kan voor het ene 
kind taal zijn en voor het andere 
kind rekenen of informatiever-
werking. Hoe pak je een tekst met 
tekstvragen aan, op welke manier 
kun je werkwoordspelling zo 
goed mogelijk maken, hoe leer je 
sommen met breuken, procenten 

of kommagetallen goed te maken, 
welke rekensommen worden er 
gevraagd, hoe zet je een stuk tekst 
in een schema of hoe lees je tabel-
len en grafieken? Het is de bedoe-
ling dat de kinderen uiteindelijk 
de Cito Eindtoets vol zelfvertrou-
wen kunnen maken, zodat ze een 
prestatie kunnen leveren die bij 
hun niveau past.’

INFORMATIEAVOND CITO 
EINDTOETS
De informatieavond is op dinsdag 
10 december om 20.00 uur op 
de locatie van Studiebegeleiding 
Bronckhorst, Beatrixlaan 4 in Hen-
gelo (gld). Meld je aan per e-mail, 
info@studiebegeleidingbronck-
horst.nl of per telefoon. Wilt u 
meer informatie over Studiebege-
leiding Bronckhorst, huiswerkbe-
geleiding of over workshops, dan 
kunt u contact opnemen met Stu-
diebegeleiding Bronckhorst (tele-
foon 06 25157479). 
Of kijk op de site www.
studiebegeleidingbronckhorst.nl.

Studiebegeleiding Bronckhorst organiseert 

workshop Cito Eindtoets



Het spits werd afgebeten door Ris-
ke Ligtenberg, die de aanwezige le-
den van het VOC al had verrast met 
heerlijke amuses tijdens de borrel. 
Een prima binnenkomer, waarmee 
zij meteen de aandacht op zich 
wist te vestigen. Zij had onlangs 
haar baan opgezegd en haar passie 
voor koken is de basis voor het zelf-
standig ondernemerschap. Naar 
aanleiding van een eerdere publica-
tie in Contact had zij al 2 concrete 
opdrachten gekregen, maar hoe nu 
verder ? Boordevol ideeën, maar 
welk idee is geschikt om mee aan 
de slag te gaan ? Vooral het sociale 
aspect van het koken en het samen 
eten spreekt haar aan, zoals zij aan 
de leden van het VOC vertelde. 
Maar is hiervan wel een bestaan 
op te bouwen en hoe begin je dan, 

wat moet je wel/niet doen met wie 
moet je contact gaan leggen etc. In 
deze fase dus meer vragen dan ant-
woorden. Hierna was het de beurt 
aan Roel Wildeboer uit Lochem, 
die met zijn bedrijf(je) Tekstzo al 
staat ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. Roel wil ook een 
switch maken in zijn werkzame 
leven, maar had nog wel een full-
time baan. Zijn credo is : dromen, 
durven doen, maar ook hij worstel-
de nog wel met een aantal vragen. 
Deze hadden o.a. betrekking op het 
nut van marktonderzoek, de prijs 
die je mag/moet rekenen, de nood-
zaak van website, de manier van 
reclame maken etc. etc. 

In een prima en open sfeer werd 
er op de vragen van de beide on-

dernemers in spé door de aanwe-
zige leden gereageerd. Dit leverde 
bruikbare suggesties en nuttige 
contacten voor de toekomst op. In 
zijn afsluiting stipte Martien Pater, 
gesprekleider van deze avond, nog 
eens aan dat het Vordens Onderne-
merscafé, door zijn lage drempel 
en de prima sfeer een belangrijke 
rol vervult in de contacten tussen 
ondernemers van allerlei soort. 
Als voorbeeld noemde bij B&B 
Olthuys, waar onlangs door Choco-
laterie Magdaleen voor de 2e keer 
een chocolade workshop werd ge-
houden. Zonder het VOC zou dit 
niet zijn gebeurd. Tijdens de avond 
meldden zich weer 2 nieuwe en-
thousiaste leden aan.

De laatste bijeenkomst van het 
VOC van dit jaar is op 12 December 
bij Wijngoed Kranenburg. Ook niet 
ondernemers, die de sfeer van het 
VOC eens willen proeven, zijn van 
harte welkom.

Geslaagde avond Ondernemerscafé
Vorden - Afgelopen donderdagavond was er bij Brasserie Lettink 
weer een thema-avond van het Vordens Ondernemerscafe. Dit 
keer was het de beurt aan 2 startende ondernemers om over hun 
dromen en ambities te vertellen.

Schommelen, klimmen, van de 
glijbaan of in de zandbak spelen. 
Samen spelen en buiten zijn hoort 
er bij voor kinderen, ook op het 
schoolplein. PLUS Eland start met 
een leuke spaaractie voor scholen: 
u kunt meesparen voor speeltoestel-
len op het schoolplein bij een van 
de basisscholen bij u in de buurt.  
Bijvoorbeeld voor de school van uw 
kinderen, kleinkinderen of buur-
kinderen.
PLUS ondernemer Hans Eland: “Wij 
willen als supermarkt graag iets 
betekenen voor ons dorp. Wat is 
er mooier dan samen met al onze 
klanten te sparen voor extra speel-
plezier voor alle kinderen? Het lijkt 
me prachtig om al die nieuwe speel-
toestellen straks op de schoolplei-
nen te zien staan.” Doe boodschap-
pen bij PLUS en laat kinderen spelen
Bij elke 15 euro aan boodschappen 
krijgt u een voucher met een waar-

de van 0,50 euro. Hiermee kunt u 
meesparen voor een speeltoestel. 

De deelnemende scholen zijn:  
School 1: Pierson - Hengelo                 
School 2: CBS Bekveld - Hengelo
School 3:  Rozengaardsweide -  

Hengelo
School 4: De Leer - Hengelo 
School 5: St. Bernardus - Keijenborg
School 6: De Garve - Hengelo
School 7: OBS Velswijk 

U kunt tien weken lang sparen en 
zo vaak meedoen als u wilt. Aan het 
einde van de scholenactie worden 
alle gespaarde euro’s aan de deelne-
mende basisscholen uitgekeerd. De 
scholen kunnen voor het gespaarde 
bedrag een of meer speeltoestellen 
kopen: een schommel, glijbaan, 
zandbak, wip, klimrek, trampoline, 
tafeltennistafel, speelhuisje, alles 
kan!

- Advertorial -

Scholenactie bij PLUS Eland: 
sparen voor speeltoestellen

Hengelo – Bij PLUS Eland kunt u sinds maandag 25 november spa-
ren voor speeltoestellen voor een basisschool.

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

SCH
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N
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N

SPAAR VOOR EEN 
SPEELTOESTEL 
VOOR UW SCHOOL

BIJ ELKE € 15,- AAN BOODSCHAPPEN

Voor welke scholen kunt u sparen?
School 1: Pierson - Hengelo                 School 2: CBS Bekveld - HengeloSchool 3: Rozengaardsweide - HengeloSchool 4: De Leer - Hengelo School 5: De Garve - Hengelo School 6: St. Bernardus - KeijenborgSchool 7: Velswijk - Zelhem 

Van maandag 25 november t/m zaterdag 1 februari 2014 spaart u bij PLUS Eland in Hengelo bij besteding 
van € 15,- aan boodschappen* voor een speeltoestel voor uw school. Meedoen is simpel!

Aan het einde van de scholenactie worden de gespaarde euro’s aan de deelnemende scholen uitgekeerd. 
De scholen bepalen zelf welk speeltoestel zij zullen aankopen voor hun schoolplein. 
Hoe meer vouchers u scant, hoe groter het totaalbedrag voor uw school wordt!

1. In de winkel ontvangt u bij de kassa een voucher,
 deze vertegenwoordigt een waarde van € 0,50.

2. Scan de voucher in de speciale 
 actiekast die achter de kassa’s staat.

3. Kies aan welke school u uw 
 € 0,50 wilt schenken.

Eland

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

| Raadhuisstraat 53 | 7255 BL Hengelo (Gld) | 
| T: 0575 46 37 77 |                www.plus.nl  

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen.

Oranjestraat 1  |  7051 AG Varsseveld  |  +31 (0)315 24 20 62

www.helminkvarsseveld.nl

Het moet niet
gekker worden

prijs per 500gr

€ 1,99
Kipfi let

Deze aanbieding is geldig van maandag 25-11-2013 t/m zaterdag 30-11-2013



Ratti begon daarom energiek aan de 
wedstrijd. In de eerste minuut wist 
Ratti een aanval te creëren, waar een 
corner uit voort kwam. Deze corner 
werd niet benut. Meteen daarna werd 
een nieuwe aanval ingezet. Midden-
velder Kim Heuvelink passte de bal 
op rechtsbuiten Marieke Tuinman. 
De keepster van Warnsveld wilde de 
bal nog pakken, maar Marieke was 
haar te snel af en scoorde het eerste 
doelpunt: 1-0. 
In de zevende minuut werd er weer 
een aanval ingezet. Spits Gemma Eg-
gink schoot de bal op het doel, maar 
de keepster kon de bal in de handen 
pakken. Daarna begon Warnsveldse 
Boys wat meer druk te zetten. In de 
23ste minuut werd er een lange bal 
naar de voorhoede gespeeld. De snelle 
linksbuiten van Warnsveld wist het 
doel van Ratti te bereiken en maakte 
deze kans af: 1-1. 
In de 32ste minuut maakte een ver-
dediger van Warnsveld ‘hands’ in het 
zestienmetergebied. Kim Heuvelink 
nam de penalty en schoot keihard op 
het doel. De keepster van Warnsveld 
was alert en kon de bal vastklemmen. 
In de 41ste minuut werd Ratti weder-
om verrast door een lange bal over 

de verdediging heen. Keepster Lianne 
ten Have kwam goed uit haar doel, 
hield de bal met de voet tegen, maar 
de linksbuiten van Warnsveld kreeg 
de bal weer te pakken en scoorde: 2-1. 
Ratti zette alles op alles om voor de 
rust de gelijkmaker te scoren. In de 
44ste minuut werd die inzet beloond. 
Vanuit een ingooi zocht linksbuiten 
Els Berenpas haar weg naar het doel. 
Ze schoot de bal langs de keepster 
heen, tegen de binnenkant van de 
rechterpaal, waarna de bal het doel 
in rolde: 2-2. 
Na de rust probeerde Ratti haar eigen 
spel op te zetten om zo het winnende 
doelpunt te maken. Er werden di-
verse aanvallen opgezet, maar de af-
werking liet wat te wensen over. Ook 
Warnsveldse Boys probeerde met 
lange ballen nog wat acties te maken, 
maar dit werd door de achterhoede 
van Ratti goed in de gaten gehouden. 
In de 84ste minuut was het wederom 
Els Berenpas die een actie maakte en 
op het doel afliep. Ze werd in onba-
lans gebracht, maar wist nog wel te 
schieten: de bal belandde op de paal. 
De wedstrijd eindigde in een gelijk-
spel: 2-2.
Aankomende week wordt de laatste 
wedstrijd van deze najaarscompetitie 
gespeeld in Terwolde tegen het eerste 
team van V en L (Vlug en Lenig). Het 
zal erom spannen of de Ratti Dames 
genoeg punten bij elkaar kunnen 
sprokkelen om bij de eerste 6 te ein-
digen in deze najaarscompetitie. Dat 
belooft een spannende wedstrijd te 
worden op zondag 1 december.

Weer gelijkspel voor Ratti
Kranenburg -  Op de waterkoude 
zondagmiddag 24 november na-
men de Ratti Dames het op tegen 
het eerste team van Warnsveldse 
Boys. Voor Ratti was het doel om 
punten te pakken, om zo wat 
hoger in de ranglijst te komen 
staan.

Clubkampioenen en medaillewin-
naars uit Vorden met hun tijden:
Pupillen C: Tijn Bergenhenegouwen, 
2e, 15.59 (100m) en 44.24 (300m)
Pupillen A: Jurre Nijhoff, 1e, 34.16 
(300m) en 52.58 PR (500m), Jord Go-
vers, 2e, 34.20 PR en 54.95 PR
Junioren C meisjes: Hannah Schip-
per, 1e, 48.27 PR (500m) en 1.10.88 
PR (700m)
Junioren C jongens: Mart Nijhoff, 1e, 

45.43 (500m) en 1.02.67 PR en clubre-
cord (700m), Lucas Albers, 3e, 48.01 
PR en 1.08.98 PR
Junioren B jongens: Thijs Govers, 1e, 
38.63 (500m) en 2.05.43 (1500m) win-
naar clubbeker op puntentotaal. Bart 
Kuitert, 2e, 40.28 en 2.06.33
Junioren A heren: Tom Olthof, 1e, 
40.30 (500m) en 2.03.16 (1500m)
Masters: Harry Nijhoff,1e, 47.43 PR 
(500m) en 2.25.83 (1500m)

Vordens ‘kampioenenbal’ 
op ijsbaan de Scheg

Vorden - Tijdens de clubkampioenschappen van de schaatstrainings-
groep Lochem, afgelopen zaterdag in de Scheg in Deventer, werd het 
een medailleregen voor de Vordense schaatsers. Onder goede omstan-
digheden werden er persoonlijke records en een clubrecord gereden.

De wedstrijd begon met een enorme 
stormloop van Zevenaarse kant. Met 
de wind in de rug en enorm veel 
dreiging vanaf de zijkanten werd de 
éne naar de andere aanval richting 
het doel van Robin Verstege opge-
zet. Vorden kwam een aantal keren 
zeer goed weg en tijdens een scrim-
mage voor het doel werd de bal maar 
liefst drie keer gekeerd en twee keer 
van de lijn gehaald. Ook in balbezit 
kreeg Vorden maar geen grip op de 
wedstrijd en de 1-0 leek dan ook een 
kwestie van tijd. Na ongeveer 20 mi-
nuten was het echter nog steeds 0-0 
en werden op het middenveld Roy 
Böhmer en Wiebe de Jong iets ster-
ker. Het geliefde positiespel kwam 
steeds beter uit de verf en vooral in 
deze fase was goed te zien hoe enorm 
snel en gemakkelijk de 17-jarige 
laatste man Bas Kortstee zich heeft 
ontwikkeld. Met een enorme rust en 
gezegend met een perfecte timing 
en voorzien van puur voetbalinzicht 

is hij na drie maanden volledig op-
genomen in het team en speelt hij 
zijn wedstrijden alsof hij al 10 jaar in 
het eerste elftal speelt. Aan de hand 
van Bas bleef Vorden 1 de bal steeds 
maar weer rond spelen en in de 25e 
minuut leek hiervoor de beloning te 
komen, nadat Bas Kortstee met een 
kopbal Rick Schröer alleen voor de 
keeper zette. Rick scoorde fraai maar 
het doelpunt werd afgekeurd wegens 
buitenspel. In de 31e minuut speelde 
Bas Kortstee wederom Wiebe de Jong 
in en in tweede instantie werd hem 
de bal ontfutseld en DCS schakelde 
razendsnel om. Na drie passes zonder 
één keer aan te nemen lag de bal in 
het doel en stond het 0-1.Na de pauze 
ging Vorden 1 op dezelfde voet ver-
der maar werd het in acht minuten 
tijd ongenadig door DCS om de oren 
geslagen met twee prachtige doel-
punten; 0-3.Met nog ruim een half 
uur te spelen herrees Vorden 1 uit 
een schier onmogelijke positie door 

DCS enorm onder druk te zetten en
constant tegen de middenlijn aan te
verdedigen. Ondanks de risico’s op
een vlijmscherme counter ging Vor-
den 1 steeds maar weer naar voren 
en slaagde er zodoende in om toch 
enkele kansen af te dwingen. In de
65e minuut resulteerde dit in de aan-
sluitingstreffer door Daan Horstman
maar deze werd afgekeurd wegens
buitenspel en drie minuten later
was het toch raak, toen een penalty
in derde instantie raak werd gescho-
ten door Niels Siemerink. In de 75e
minuut veerden de driehonderd toe-
schouwers op de tribune op toen Rick
Schröer alleen op de keeper kwam, 
maar zijn schot werd in twee keer ge-
pareerd. Het laatste kwartier betrof
het een echte beslissingswedstrijd 
met veel hectiek, een rode kaart voor
reservekeeper Gerrit Wenneker, een 
niet gegeven strafschop, een hands-
bal die over het hoofd werd gezien
en veel hachelijke situaties voor het
doel van de Zevenaarse doelman. Uit-
eindelijk ging DCS terecht met de eer
strijken, maar Vorden 1 heeft haar
huid duur verkocht en kreeg een te-
recht applaus voor de strijd en passie
en ook kwaliteit die zij vooral in de 
tweede helft had laten zien.

VV Vorden moet onderspit 
delven tegen DCS
Vorden - Tijdens de beslissingswedstrijd om de 1e periodetitel tegen 
DCS, heeft Vorden 1 met 3-1 verloren en zag zodoende de eerste prijs 
van het seizoen aan haar neus voorbij gaan. Na 90 enerverende mi-
nuten was het de ploeg uit Zevenaar die verdiend een feestje mocht 
vieren, maar het elftal van trainer Michel Feukkink had haar huid 
duur verkocht.

Met de gedachte om te willen winnen 
in het achterhoofd begon de eerste 
set. Vanaf het begin zetten de Rood-
Zwarten druk op de tegenstander en 
kwamen hierdoor op een voorspong. 
Favorita kwam met een paar punten 
terug door een wissel, maar haalden 
Dash niet meer bij. De dames van 
Dash gingen onverstoorbaar verder 
en maakten de set af. De uiteindelijke 
setstand was 18-25. 
Ook in de tweede set wisten de Rood-
Zwarten dat ze druk moesten zetten, 
vooral vanuit de service. Door sterke 
serviceseries aan de kant van Vorden 
liepen zij sterk uit, waardoor ze meer 
konden variëren qua spel. Door goede 
driemeter aanvallen van Debbie van 
de Vlekkert en Kimly Besselink deed 

Vorden er nog een schepje bovenop 
en scoorde nog meer punten. In deze 
set kon Favorita de dames uit Vorden 
niet bijhouden en ook hier haalden 
de Vordenaren de set binnen met een 
setstand van 18-25.
In de derde set kwamen de Rood-
Zwarten op kleine achterstand door 
de sterke servicedruk van de over-
kant. Door deze kleine achterstand 
lieten de Vordenaren zich niet bang 
maken en deden zij een stapje extra. 
Door goed werk in het achterveld 
kon er worden aangevallen aan het 
net. Hierdoor kwam Dash weer op 
een voorsprong en nam de leiding. 
Ook Favorita liet niet over zich heen 
lopen, maar zij konden niet bijblijven 
in het spel van de dames uit het acht-
kastelendorp. De Vordenaren namen 
de setwinst mee met een stand van 
19-25.
 Hierdoor was ook gelijk de wedstrijd 
al gewonnen. Maar het was ondertus-
sen al zo lang geleden dat Dash dames 
1 een uitwedstrijd had afgesloten met 
een 4-0 overwinning dus dit was de 
doelstelling. Deze overwinning was al 
te ruiken. Toch begonnen de dames 

uit Vorden slap aan de laatste set van
de wedstrijd. Maar met de wilskracht
die er al de hele wedstrijd was werd
elk punt gevierd alsof het de laatste
was. Er werd keihard gevochten voor
elk punt en op 12-12 was het weer ge-
lijk. Vanaf hier ging het ook erg ge-
lijk op, stuivertje wisselen. Tot dat de
punten dicht bij de 20 kwamen. Toen
namen de dames uit Vorden het voor-
touw en lieten de dames uit Dinxperlo
ook niet meer dichterbij komen. Ook
deze set werd winnend afgesloten met
een eindstand van 20-25.
De Vordenaren waren ontzettend blij
met deze overwinning. Er werd dit
seizoen voor het eerst met 4-0 gewon-
nen en ook nog in een uitwedstrijd.
Dit voelde ontzettend goed. Dit houdt
wel in dat de hoofdsponsor ‘Visser 
Mode’ weer een rondje kwijt is! Za-
terdag 30 november staat er weer
een thuiswedstrijd op het program-
ma. Dit tegen Dynamo Apeldoorn. 
Zij hebben één punt minder dan de 
dames van Dash dus dit belooft een 
spannende strijd te worden. Kom al-
len kijken om 17.45 in sporthal ‘t Jeb-
bink.

Dash dames 1 pakt eerste 4-0 zege
Vorden - Ook afgelopen zaterdag 
23 november speelden de meiden 
van Dash een uitwedstrijd. Deze 
keer stond Favorita uit Dinxperlo 
op het programma. De tegenstan-
ders van de Vordenaren bezetten 
de plek van de rode lantaarn dra-
gers, terwijl Dash zelf als negen-
de op de lijst stond.

Niels Lijftogt verloor de eerste set 
met 21-16. Hij kwam daarna echter 
sterk terug en won de tweede set 
met 21-17. In de derde set moest de 
tegenstander zijn meerdere in Niels 
erkennen, het werd 21-12 voor Niels. 
Chjehrando begon de eerste set met 
een 21-12 winst. De tweede set ver-
loor hij echter met 21-15. Dat kon hij 
niet op zich laten zitten en hij trok 

de derde set met 21-15 naar zich toe. 
Vera Velhorst speelde voor de veran-
dering eens eerste dame. Zij verloor 
de eerste set met 21-14 om daarna de 
tweede set met 21-15 te winnen. In 
de spannende derde set ging het de 
hele tijd gelijk op maar uiteindelijk 
trok de dame van Ogel met 22-20 aan 
het langste eind. Anne van Eeuwijk 
speelde zich naar een relatief mak-
kelijke 21-9 en 21-12 winst. Ook de 
daarop volgende dubbels en mixen 
gingen relatief makkelijk naar Flash. 
Het herendubbel met 21-9 en 21-11 
en het damesdubbel met 21-18 en 21-

8. Het mixedspel van Niels en Anne
werd twee keer 21-18 en dat van 
Chjehrando en Vera 21-12 en 21-17.
Flash blijft hiermee duidelijk aan kop
van de eerste klasse.

Andere uitslagen:
Flash Vorden 3 – Baco 4:  3-5
Stndrn. recr. 2 – Flash Vorden recr. 1:  2-6
LBC  jeugd 3 – Flash Vorden jeugd 1:  1-7
Doesburg opstapcomp. jeugd 1 –
Flash opstapcomp. jeugd 1:  4-4
Flash opstapcomp. jeugd 2 – Varsse-
veld opstapcomp. jeugd 3:  7-1

Flash Vorden wint met 7-1
Vorden - Flash speelde zondag-
morgen tegen Ogel uit het Over-
ijsselse Hengelo. De heren had-
den beiden een zware driesetter.

Hoenders:
Welsumer: J. Pardijs 3xZG, 1xG
Wyandotte: H. Berenpas 4xZG, 2xG

Dwerghoenders:
Hollandse Kriel: H.J. Pardijs 2xZG, 1xG
Amrock Kriel: H.J. Pardijs 2xF, 4xZG, 
1xG

Orpington Kriel: B. van Dijke 6xF, 
11xZG, 1xG 
Wyandotte Kriel: H. Berenpas 3xZG, 
H.G. Nijhof 3xZG, 2xG

Siervogels:
Harlekijn kwartel: B. van Dijke 1xF, 
1xG

Lachduif: J. Pardijs 1xG, H.G. Nijhof 
1xF, 3xZG, 1xG, B. van Dijke 1xF, 
1xZG, 1xG 

Sierduiven:
Vinkduif: J. Pardijs 1x96, 1x95, 4x94, 
1x93, 2x92 punten
Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst 

1x96, 2x94, 1x93, 2x92 punten

Konijnen:
Vlaamse Reus: H. Hammink 2xF, 
4xZG, 2xG, G. Reindsen 2xZG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 
1xF, 4xZG, 1xG
Wener: H.J. Nijenhuis 3xF, 2xZG

Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 
3xF, 4xZG
Hollander: K. Hietbrink 3xZG, 1xG,
H.W. Sloetjes 2xF, 3xZG
Kleurdwerg: H. Hammink 6xZG, 1xG
Pool : H.G. Nijhof 2xZG

P K V - n i e u w s
Peklo Lochem



Citroën Xsara 1.6i 16v Ligne Prestige jul-01 211.600 Grijs  € 1.750

Fiat Grande Punto  1.4 16v Edizione Lusso mei-09 39.569 Blauw met.  € 9.000

Fiat  Panda  1.2 8V Emotion mei-09 80.241 Zwart met.  € 6.250

Ford  Fiesta  1.4 Ghia mrt-09 94.661 Blauw met.  € 9.900

Hyundai  Atos  1.1i Prime jan-05 85.190 Grijs met.  € 3.950

Nissan  Note  1.4 First Note jun-06 125.558 Bruin met.  € 6.950

Opel  Corsa  1.2-16V ‘111’ Edition nov-10 46.696 Grijs met.  € 9.900

Peugeot  307  SW 1.6-16V Premium jan-07 129.586 Blauw met.  € 7.750

Peugeot  Partner  MPV 1.6-16V VTC sep-03 171.802 Grijs met.  € 4.000

Renault  Scénic  1.6 16v Expression Luxe LPG-G3 mei-04 198.087 Groen met.  € 4.500

Suzuki  SX4  1.6 Shogun mei-08 73.436 Zwart  € 8.950

Volkswagen Golf United 1.6 5drs. airco, cruise, stoelverwarming mrt-085 93.922 Zwart met.  € 13.000

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Renault Mégane Estate 
1.6 Dynamique 

2010, 24.694, Rood metallic  € 14.950

Suzuki Alto 1.1 GLX  2006 5 drs. 181.490km
Hyundai Getz 1.3 2004 3 drs. 100.519 km
Hyundai Getz 1.3 2004 5 drs.  134.525 km
Hyundai Atos  Prime 1.1 2004 5 drs. 111.983 km
Mitsubishi Space Star 1.6 2001 5 drs. 118.741 km
Nissan Almera 1.5 1.5 2000 5 drs. 181.490 km 

WINTERBANDEN TEGEN SCHERPE PRIJZEN!

 

Aan de Lankhorsterstraat 3 te Wichmond is woonboerderij de Kovel gelegen. 
Door middel van economisch eigendom wordt er een gedeelte van de woonboerderij aangeboden. 
Wilt u wonen in het buitengebied en 
onderhoud van een woonhuis en de tuin? Dan is dit uw kans. 
 
Het gedeelte dat wordt aangeboden bestaat uit: 
Eigen entree, hal met toegang tot  een zeer royale kelder, die u deelt met de eigenaar, lichte 
woonkamer met twee grote schuifpuien een pantry/keuken , moderne badkamer voorzien van toilet, 
wastafel en douche gelegenheid.  
De gehele begane grond is voorzien van vloerverwarming. 
1e Verdieping: overloop met een berging, slaapkamer met toegang tot een badkamer die is voorzien 
van een douchecabine, toilet en wastafel. 
Aan de buitenzijde heeft u een terras in de zon. Het gebruik van de omliggende tuin zal in nader 
overleg met u worden bepaald en zoveel mogelijk aan uw wensen worden ingericht. 
 
Bent u nieuwsgierig en heeft u interesse maak dan een afspraak om te komen kijken naar de 
mogelijkheden voor u. 

Vivere Makelaars   
Buitenwonen Achterhoek 
Lankhorsterstraat 10 
7234 SR Wichmond 

 info@viveremakelaars.nl 

Peugeot 307 1.6  
16V XS Premium 

4/2005 84.000 km
€ 5950,-

AUTOMOTIVEREND

Peugeot 207 5drs 1,4 16Vti 3/2012 35,000 km €10950,-      

Peugeot 307 1,6 16V 1/2007  99,000 km  € 6950,-            

Peugeot 307 SW 1,6 16V Zilver/Nav. 8/2007 109,000 km € 7950,-

Peugeot 307 SW 2,0 16V Grijs 3/2004  152,000 km  €  4450,- 

Peugeot Partner 1,9D 2004 84,000 km  € 3950,-

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

CITROEN C1 5-DRS EDITION
2010  € 6.850,-

CITROEN C 3 5-DRS EXCLUSIVE 2006 € 6650,=
HYUNDAI I 10 5-DRS COLOR EDITION 2010 € 6450,=
OPEL ZAFIRA 1800-16V EDITION 2007 € 9950,=
PEUGEOT 206 1400-16V SPORT 2004 € 4250,=
OPEL ASTRA 1.6-16V EDITION 5-DRS 2007 € 8950,=
OPEL ASTRA 1800-16V ELEGANCE 5-DRS 2004 € 6450,=
OPEL VECTRA 1800-16V ELEGANCE 2003 € 5450,=
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005 € 7950,=
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 € 9950,=
RENAULT CLIO 1600 5-DRS RIPCURL 2007 € 8950,=
VW JETTA 1600 TRENDLINE 2006 € 8950,=
PEUGEOT 207 1.4-16v3-DRS XR 2006 € 6950,=
PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM 2006 € 8450,=
BMW 525 TD EXECUTIVE AUTOMAAT 2005 € 12950,=
BMW R1200GS TOUR MOTOR 2009 € 11900,=
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 € 12950,=
CITROEN C 8 2.0-16V  2006 € 9950,=
BURTON CABRIO 1984 € 8500,=
SAAB 9-3 SPORT TURBO 2004 € 6950,=
CHEVROLET TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT 2004 € 9950,=
MITSUBISHI OUTLANDER 4WD 2.4 SPORT 2004 € 9950,=
MERCEDES ML 270 CDI AUTOMAAT 2003 € 7950,=
VOLVO V70 2400 T STATION 2000 € 4250,=
VW TRANSPORTER 1.9 TDI 2007 € 7450,=

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

KIA PICANTO 1.0

5-DRS. FESTIVAL

26.310 KM,

2007

€ 6.350

BMW 3 SERIE 320I DYNAMIC EXEC. 121.147 KM 2005 €  11.750  
BMW Z3 ROADSTER 1.8 228.367 KM 1997 €  5.950
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD AUTOMAAT STYLE 7-PERS. 79.980 KM 2009 €  20.950  
HYUNDAI TUCSON 2.0I STYLE 96.877 KM 2009 €  12.750  
MERCEDES-BENZ C-KLASSE 200 KOMPRESSOR AUT. ELEGANCE 48.801 KM 2008 €  21.950  
MINI MINI 1.6 COOPER CHILI 171.735 KM 2004 € 8.950  
NISSAN QASHQAI 1.6 VISIA 88.831 KM 2007 € 12.750  
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 108.262 KM 2003 € 4.750  
SEAT LEON 1.4 TSI 5-DRS. SPORTSTYLE 124.325 KM 2008 € 10.950  
TOYOTA VERSO 1.8 16V SOL CRUISE 5-PERSOONS 99.170 KM 2007 € 12.750  
TOYOTA YARIS 1.3-16V VVT-I LUNA 156.851 KM 2001 €  4.250  
SUZUKI ALTO 1.0 5-DRS. EXCLUSIVE 40.000 KM 2009 €  6.950



De harmonie van Jubal, ook wel groot 

orkest genoemd, bestaat uit ruim 45 
leden. Op deze avond wordt een geva-
rieerd programma geboden, voor ie-
der wat wils. Dirigent Henk Vruggink 
neemt na dit optreden afscheid van 
het orkest. Concert Jubal in Zaal Café 
Herfkens, Zutphen-Emmerikseweg 
64, Baak. De toegang is gratis.

Najaarsconcert Jubal
Baak - Op 30 november houdt 
muziekvereniging Jubal uit Vier-
akker Wichmond haar najaars-
concert bij Zaal Herfkens te Baak. 
Het concert duurt van 19.30 tot 
22.30 uur.

Een man komt het podium op, gaat 
liggen. Stilte. Dan, bijna onmerkbaar, 
begint het bewegen. Vanuit het bewe-
gen ontstaat een gedicht. Vanuit het 
gedicht een melodie. De voorstelling 

is begonnen. Reserveren is aan te ra-
den en kan via www.tom-vorden.nl. 
Op de avond zelf komen kan ook. De 
voorstelling begint om 20.30 uur.

Herman Coenen met 
‘Ruimtes’ in TOM

Vorden - Vrijdagavond 6 december heeft de avond in Theater Onder de 
Molen, in het buurtschap Linde, een literair karakter. Voor die avond 
is verteller/dichter Herman Coenen uitgenodigd. Hij brengt Ruimtes, 
een poëtische voorstelling in gedichten, beweging, verhalen en con-
certinaspel. (een oud type trekzak, dat zich later ontwikkelde tot de 
bandoneon).

Herman Coenen

Op het centrale startpunt, KunstZon-
dagVorden locatie Dorpsstraat 9, is 
een overzichtstentoonstelling inge-
richt met werk van alle deelnemende 
kunstenaars. Op deze manier kan 
het publiek zich vooraf oriënteren en 
een gerichte keuze maken welke lo-
caties men wil bezoeken. Ook is hier 
het kleurrijke Infoblad met daarop 
een plattegrond van de route en in-
formatie over de deelnemende kun-
stenaars af te halen. Het infoblad is 
vanaf heden ook op te halen bij de 
VVV, Kerkstraat Vorden en op KZV 
8 december ook bij alle deelnemende 
locaties. Hier wapperen dan ook de 

KZV vlaggen.
Er wordt een grote diversiteit aan he-
dendaagse beeldende kunst en vorm-
geving geboden van schilderijen en 
tekeningen in diverse technieken tot 
fotografie, van sculpturen en objec-
ten tot sieraden en glaskunst. In deze 
tijden van grote veranderingen in het 
centrum van Vorden wil het bestuur 
van St. KZV i.o. in beeld brengen dat 
KZV kunst ALTIJD bereikbaar houdt. 
Door de aanwezigheid van de kunste-
naars op vrijwel alle locaties wordt 
het publiek de gelegenheid geboden 
met de kunstenaars/vormgevers/foto-
grafen in gesprek te gaan en zo meer 

te weten te komen over de ideeën
en tot standkoming van de kunst-
werken. Zo krijgt u als bezoeker ook
inzicht in het creatief proces achter
de werken. Op deze manier blijft of
wordt kunst altijd bereikbaar voor ie-
dereen. Een prettige manier van ken-
nismaken zowel voor publiek dat al 
bekend is met kunst als voor degenen
die nog nooit over de drempel van 
een galerie of atelier gestapt zijn en
nu toch die stap maken. Dankzij KZV
blijft kunst altijd binnen uw bereik!

De Overzichtstentoonstelling op
KunstZondagVorden locatie Dorps-
straat 9 is geopend op: 30 november,
1 en 7 december van 13.00 tot 17.00
uur en op KunstZondagVorden 8 de-
cember van 11.00 tot 17.00 uur. Meer
info: www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden 8 december

KZV houdt kunst altijd 
bereikbaar
Vorden - Zondag 8 december 2013 is het weer KunstZondagVorden. 
De vier maal per jaar gehouden route langs ateliers en galeries in 
Vorden-dorp en het buitengebied beleeft inmiddels haar 29ste editie. 
Een kunstroute die staat als een huis. Van 11.00 tot 17.00 uur hebben 
vier galeries en zes ateliers hun deuren geopend om u kennis te laten 
maken met beeldende kunst en vormgeving.

De winter is in aantocht. Bomen en 
struiken maken zich op voor de win-
ter. Zijn er nog bloeiende planten? 
Vliegen er nog vogels? Wat gebeurt 
er verder nog in de natuur? 
De gids vertelt hierover tijdens een 
wandeling op landgoed de Kiefts-
kamp. De tocht gaat grotendeels 
door gebied met bossen, akkers en 

weilanden. Onderweg zijn er mooie 
vergezichten.
Start: 14.00 uur op de parkeerplaats 
aan de Kieftskampweg, ten zuidoos-
ten van Vorden. Duur: 2 à 3 uur. 
Meer informatie: www.glk.nl/evene-
menten of gidsen Ronald Mannessen, 
tel. 06 - 28 865 433 of 
Wim de Vries, tel. 06 - 30 92 5 313.

Winterwandeling
landgoed Kieftskamp

Vorden - De boswachter van Geldersch Landschap en Kasteelen houdt 
op zondag 1 december een winterwandeling op landgoed Kieftskamp 
om te kijken hoe de natuur zich klaarmaakt voor de winter.

Annie Gengler uit Almelo stalt de 
mooiste groepen uit haar uitgebrei-
de collectie voor de bezoekers uit. 
Ook andere leden van de Vereniging 
Vrienden van de Kerstgroep, waar-
van leden ieder jaar op diverse loca-
ties hun verzameling tonen, zoals 
Tineke Winkels uit Capelle aan den 
IJssel en Riet Rutting uit Vorden, heb-
ben mooie groepen uit hun collectie 
beschikbaar gesteld. Van Henk En-
sink uit Deurningen en uit de eigen 

verzameling zijn er natuurlijk weer 
mooie groepen te zien, waaronder de 
Cuypersgroep die bij de kerk hoort. 
Bijzonder zijn ook de 2 kerststallen, 
gemaakt uit ijslollystokjes van de 
fam. Leerkes uit Epse.
 
Oude tijden herleven
Dit jaar wordt deze Cuypersgroep 
weer opgebouwd in de oorspronkelijke 
“grot”uitvoering, zoals dat in de jaren 
1950/80 ook gebeurde door de toenma-

lige koster Herman Jansen. Echter nu
voorzien van leuke bergdorpjes, water-
valletje etc. alles prachtig verlicht.

Kloosterkapel geopend
Jeroen en Danielle Timmers, de be-
heerders van groepshotel Klooster
van Kranenburg, open op de zondag-
middagen en Tweede Kerstdag de
deuren van de prachtige gerestau-
reerde kloosterkapel. Deze is dan om
13.00 en 15.00 uur onder begeleiding
te bezichtigen.

Laat u met uw gezin of vrienden door
dit alles verrassen. U kunt ook eerst
gaan genieten van het kerstklankbeeld
in onze nieuwe presentatieruimte en
daarna van deze heel bijzondere ten-
toonstelling in een prachtig verlichte
en in kerstsfeer getooide kerk.

Openingstijden: De kersttentoonstel-
ling is open op elke vrijdag, zaterdag
en zondag van 6 december 2013 tot
en met 12 januari 2014. Met uitzon-
dering van 1ste Kerstdag en Nieuw-
jaarsdag, is het museum bovendien
geopend van maandag tot en met
donderdag tussen 23 december 2013
en 9 januari 2014, telkens van 11.00
tot 17.00 uur.

Meer info:
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Gerestaureerde kloosterkapel ook te bezichtigen

Kerstgroepen-tentoonstelling op 
de Kranenburg
Kranenburg - Op vrijdag 6 december opent het Heiligenbeeldenmu-
seum weer de deuren om tot en met 12 januari 2014 wederom honder-
den mooie kerstgroepen, waarvan men de meeste nog niet eerder heeft 
kunnen zien, in de speciaal in kerstsfeer gehulde kerk te bewonderen.

Zoals vanouds belooft het weer een 
knallend feest te worden met DJ 
Mike van Doorn, De Vordense DJ 
Double H en een spetterende sur-
prise act. Mike van Doorn is voor 
velen een bekend gezicht. Hij heeft 
op meerdere edities van het oud- en 
nieuw feest en het Midzomerfeest 
gedraaid. Daarnaast is hij in vele dis-
cotheken een bekend gezicht achter 
de draaitafels,  Mike weet hoe hij er 
een feestje van moet maken.
De 16-jarige Hidde Huizinga, be-
ter bekend als Double H, is een erg 
enthousiast jong talent uit Vorden. 
Double H wil meer uit zijn hobby 
halen en is erg serieus met muziek 
bezig. Tijdens de Sylvesterparty staat 
Stevo het podium graag af aan jong 
opkomend talent uit Vorden. “Dus 

bij deze, Double H, welkom en suc-
ces!”

Kaarten zijn ook dit jaar alleen in de 
voorverkoop verkrijgbaar, wees er 
snel bij, want de kaarten zijn vaak 
snel uitverkocht..
De kaarten zijn voor 12,50 verkrijg-
baar bij de voorverkoopadressen: 
Bruna, Fashion Corner en  tanksta-
tion de Weule.
Meer informatie over de Stevo, de 
Sylvesterpaty, foto’s van vorige ja-
ren en meer is te vinden op onze 
vernieuwde website www.stevo.nu. 
Mede mogelijk gemaakt door Gerjan 
Weulen Kranenbarg. “Via deze weg 
willen wij Gerjan bedanken voor het 
restylen en up to date houden van 
de site.”

Kaartverkoop Sylvesterparty van start
Vorden - Nog geen geslaagd Sinterklaascadeau gevonden? Wellicht 
is dan een kaartje voor de Sylvesterparty in sporthal ‘t Jebbink, hét 
geschikte cadeau. De kaartverkoop voor hét feest van het jaar, in de 
nacht van oud- op nieuwjaar, start maandag 2 december.



De jubilarissen werden in het zonne-
tje gezet door Frans Geurtsen, voor-
zitter van de Locatieraad. Geurtsen 
bedankte het viertal voor hun lange 
inzet voor het koor en overhandigde 
een insigne van de Diocesane Sint-
Gregoriusvereniging en een mooi 

bloemstuk. Willemien Hoebink en 
Carla Jansen waren veertig jaar bij
het koor en werden beloond met een
insigne in goud. Betsy Burghout en
Ans Schabbink zingen 25 jaar bij het
kerkkoor en kregen een zilveren in-
signe.

Jubilarissen bij kerkkoor 
Hengelo

Hengelo - Op zondag 24 november vierde het kerkkoor van de H. Wil-
librordkerk in Hengelo haar jaarlijks Caeciliafeest met een speciale
eucharistieviering. Aan het eind van de viering werden vier koorleden
gehuldigd.

De vier jubilarissen van het kerkkoor, v.l.n.r. Willemien Hoebink, Carla Jansen, Ans Schab-
bink en Betsy Burghout.

Er kan gestart worden van 11.00 uur 
tot 13.00 uur. U kunt zich inschrij-
ven in het gebouw, daar ontvangt u 
de route. De kosten hiervoor zijn 3 
euro. Onderweg zal er een rustpunt 
zijn waar u een hapje en een drankje 
krijgt aangeboden.
Bij terugkomst zal de Winterfair ge-
opend zijn. Vanaf 13.00 uur tot 17.00 
uur staan er diverse leuke kraampjes 
met o.a. kerststukjes, kerstversiering, 
wijn, kaarten en sieraden. Ook zal 
er voor de inwendige mens gezorgd 
worden.
Als afsluiting rond 17.00 uur zal de 
band Underkoffer een akoestisch op-
treden verzorgen.

Koninklijke Harmonie houdt 
Wandeltocht en Winterfair
Hengelo - Op zondag 15 december 
organiseert muziekvereniging 
Concordia een mooie wandel-
tocht van 8 km vanaf gebouw de 
Hietmaat, Zelhemseweg 15.

Open dagen Staja

Groot, groter, grootst
Hengelo - Het afgelopen weekend kon het grote publiek dan eindelijk een kijkje nemen in de gigantische 
nieuwe productiehal van Staja in Hengelo. Zoals het gebouw van de buitenkant is, zo zijn ook de machines 
en producten die er binnen te zien waren: groot, groter, grootst. Duizenden belangstellenden maakten 
zaterdag en zondag kennis met het bedrijf en de bedrijven waarmee Staja samenwerkt.

Er is een ruime voorraad baby-, kin-
der-, heren- en dameskleding en 
u kunt zelfs bijpassende schoenen 
uitzoeken. De Kledingbank kan nog 
wel winterkleding gebruiken. Vooral 
kinderwinterjassen zijn er nodig. Ook 
linnengoed in goede staat is welkom.
Voor mensen van de Voedselbank is 
de kleding gratis (mits men zich legi-
timeert). Voor mensen met een smal-
le beurs kost de kleding €1,- per stuk. 
Van mensen met een hoger inkomen 
wordt een grotere bijdrage verwacht. 
De hoogte kan de klant zelf bepalen. 
Het geld dat zo binnenkomt, gaat 
naar de Diaconie van de Lambertige-
meente Zelhem en wordt uiteindelijk 
weer besteed aan de Voedselbank. De 
diaconie beheert de giften voor de 
voedsel- en kledingbank Zelhem. De 
giften die naar de diaconie worden 

overgemaakt onder vermelding van
voedselbank worden apart gehouden
voor de voedselbank.
Ook op 2 december is de kledingbank
geopend. Van 11.00 tot 1600 uur zijn
kapster Francis van kapsalon Francis
uit Halle en Jeanet kl. Winkel van
kapsalon Fi’dysi (voorheen de Bar-
bier) uit Ruurlo aanwezig om mensen
met een kleine beurs voor een kleine
bijdrage te knippen. Francis en Jeanet
wilden iets doen voor de medemens
in de knel. De mensen van de voedsel-
bank krijgen een bon voor een gratis
knipbeurt. Voorwaarde om voor een
prikkie geknipt te worden is dat u
thuis vooraf uw haar gewassen heeft.
Als u het niet zo breed hebt en er
voor de feestdagen toch netjes uit 
wilt zien kom dan helpen Francis en
Jeanet u graag.

Activiteiten bij de Kleding- 
en Voedselbank
Zelhem - Zaterdag 30 november is de kledingbank weer open. Van
10.00 tot 13.00 uur kunt u kleding brengen en natuurlijk kopen. De
Kledingbank bevindt zich in het pand van de Schildersoordschool. De
ingang bevindt zich aan de Johannes Vermeerstraat. Iedereen is wel-
kom. Neem eens een kijkje. De vrijwilligers staan klaar om u te helpen
en vragen te beantwoorden.

Wanneer Anna Karenina (Knight-
ley) haar geluk met haar man Alexei 
(Law) in vraag stelt en hopeloos ver-
liefd wordt op de jonge graaf Vronski 
(Johnson), zal dit grote veranderingen 
teweegbrengen in haar familie, vrien-
denkring en de gemeenschap. 

De film zal worden vertoond op don-
derdag 28 november om 20.00 uur
in bibliotheek Hengelo, Sterreweg 
10. De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Wilt u een kaartje reserveren, stuur
dan een e-mail naar vriendenbiblio-
theekhengelo@gmail.com of koop 
een kaartje in de bibliotheek.

Donderdag 28 november

Filmavond Hengelo: Anna Karenina
Hengelo - Het verhaal speelt zich af in de high society van het 19e-
eeuwse Rusland, en verkent de mogelijkheid tot liefde die door het 
menselijk hart stroomt, van de passie tussen twee mensen die overspel
plegen tot de band tussen een moeder en haar kinderen.

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Fred de Graaf

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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B en w stelden vorige week de belas-
tingverordeningen voor 2014 vast. 
Hierin staan de tarieven voor de 
 gemeentelijke belastingen voor 
 komend jaar. De gemeenteraad 
 beslist op 19 december over de 
 nieuwe tarieven, pas dan zijn ze 
 definitief.

geldt dat de tarieven worden ver-

-
-

-
middelde tarief binnen de provincie 

-

Afvalstoffenheffing

vast tarief dat voor alle huishoudens 

en groene container aan de weg 

afvalstoffenheffing die een gemeente 

levert de gemeente verder geen 

de afvalstoffenheffing fors minder 

een prachtig resultaat. Een verschil 
 tussen kosten en opbrengst in het 

-
fing te kunnen bepalen, is besloten de 

voor onder meer de afvalbreng-
-

middelen (containers) in plaats van in 
de  variabele kosten mee te nemen in 
het vastrecht, waarmee iedereen 

-
recht willen b en w verhogen en de 

-

een gemiddeld aanbiedgedrag (rest-
container 12 maal aan de weg en 
GFT-container 10 maal) hierdoor 

-

medisch afval hebben, komt nog
een aparte regeling om hun kosten 
binnen de perken te houden. 

Rioolheffing 

 rioolstelsel bedraagt in 2014 ca. 2 

 gereserveerd in de begroting. Ook
de rioolheffing is kostendekkend.

B en w stellen belastingtarieven vast voor 2014
Raad beslist op 19 december

U kent de gemeentegids 
als een naslagwerk vol 
informatie over de 

-
tie en de adresgegevens 
van verenigingen, scho-

en instellingen in Bronck-
-

spreidt de gemeente 
weer een ‘up to date’ gids 

 (gemeentegids Bronckhorst 
-

-

ook weer ruimte voor advertenties 

omliggende regio. Hebt u een hier 

binnenkort benadert over 
-

heden. U kunt hiervoor 

Digitaal
Naast de gedrukte gids 

website (www.bronck-
horst.nl) ook een digitale 

gemeentegids met de actuele adres-
sen van verenigingen en instanties. 

gids net een aantal maanden uit is, 

 verhuist met uw organisatie, dan kunt 
u hierin de  actuele gegevens laten 
opnemen (gratis, door dit door te 

 gemeentegids is ook een gratis app 
beschikbaar.

Gemeente komt in juni 2014 
met nieuwe gemeentegids  
Geef wijzigingen tijdig door!

Vermelding instanties en verenigingen

kostenloos

Spelen uw kinderen wel eens in het 

 regelmatig graag een wandelinge-

cool nature speelplekken en 

veel hondeneigenaren komen er 
graag met hun viervoeter. Een 

is prima, maar houd uw hond svp 

Op dit moment is er helaas veel 

het park is ingericht als speel-

Activiteiten 
Wist u dat er regelmatig leuke 
 activiteiten in het park georgani-

 

Park De Bleijke moet voor alle 
gebruikers een feest zijn!



De gemeente heeft een regeling 
voor leerlingenvervoer voor 
 kinderen die om een of andere 
 reden niet een school om de hoek 
kunnen bezoeken. Hierdoor moeten 
ze vaak verder reizen. Door een 
 (Europese) aanbesteding wordt dit 
vervoer voor een bepaalde periode 
(3 tot 5 jaar) gegund aan de vervoer-
der die het beste voldoet aan de 
 criteria zoals beschreven in een 
 bestek. Bij het maken van zo’n 
 bestek laat de gemeente zich onder 
andere adviseren door de advies-
raad leerlingenvervoer die actief is 
voor de gemeenten Bronckhorst, 
Doetinchem en Oude IJsselstreek. 
Ongeveer 4 keer per jaar vindt er 
overleg plaats tussen de gemeente, 
de vervoerder en de adviesraad om 
lopende zaken te bespreken. De 
 adviesraad heeft als doel om samen 
met de gemeenten en de vervoer-
der:

groep leerlingen zo optimaal 
 mogelijke te laten verlopen

bij problemen rond het leerlingen-
vervoer

van ouders 

het leerlingenvervoer gewaar-

borgd blijft, zodat deze kinderen 
prettig naar school kunnen blijven 
gaan 

Denkt u mee?
De adviesraad is voortdurend op 
zoek naar nieuwe leden. Wilt u als 
ouder/verzorger of leerkracht 
 meedenken / -praten om een bijdra-
ge te leveren aan goed leerlingen-
vervoer, neem dan contact op met 
de adviesraad. Het e-mail adres is: 
leerlingenvervoer.info@gmail.com. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website 
www.leerlingenvervoer.info van de 
adviesraad leerlingenvervoer van 
de gemeenten Bronckhorst, 
 Doetinchem en Oude IJsselstreek.

Ouders gezocht om mee te 
denken over leerlingenvervoer

Nieuwe beleidsregels 
uitvoering woonvisie
De afgelopen maanden vond in de
gemeenteraad een discussie plaats 
over het verwijderen van een aantal 
bouwkavels van particulieren in be-
stemmingsplannen. Het gaat in dit 
geval om al jarenlang  niet-benutte 
bouwkavels, die wel  direct bebouwd 
zouden kunnen  worden. We noemen 
dit ook wel de ‘slapende capaciteit’. 
Het schrappen van deze bouwkavels 
is één van de door de gemeente
ingezette mogelijkheden voor het
terugbrengen van het aantal nieuwe 
woningen in Bronckhorst zoals afge-
sproken in de regionale woonvisie. 
Als de eigenaar van de kavel op dit 
moment zijn kavel nog niet bebouwd 
heeft, trekt de  gemeente deze bouw-
kavel in. De  gemeenteraad week in 
september 2013 in een concrete
situatie af van dit beleid. De raad gaf 
aan dat het schrappen van slapende 
capaciteit niet in alle gevallen redelijk 
is. Deze onredelijkheid doet zich met 
name voor als een eigenaar in het 
verleden heeft meegewerkt aan een 
grondruil, waardoor de gemeente een 
woonwijk of een  bedrijventerrein kon 
realiseren en de eigenaar in ruil voor 
zijn grond een bouwkavel van de
gemeente kreeg. 

Om de discussie over redelijkheid 
niet steeds opnieuw te hoeven 
 voeren, hebben b en w hiervoor nu 
beleidsregels opgesteld. Als een 

 eigenaar kan aantonen dat zijn bouw-
kavel een relatie heeft met zo’n 
grondtransactie in het verleden, kan 
hij dit melden en houdt hij in ieder 
 geval tot 1 juli 2015 het bouwrecht op 
zijn kavel. Voor slapende capaciteit 
die de afgelopen twee jaar al is 
 geschrapt bij de uitvoering van de 
 regionale woonvisie en waar dit 
 argument eveneens van toepassing 
is, is ook een regeling getroffen. Als 
eigenaren zo’n relatie voor 1 juli 2014 
kunnen aantonen, voorzien de 
 beleidsregels erin om die bouw-
mogelijkheid terug te krijgen.

Hardheidsclausule
In de beleidsregels is ook een 
 hardheidsclausule (afwijkingsmoge-
lijkheid) opgenomen voor het intrek-
ken van omgevingsvergunningen 
voor woningen of het wegbestemmen 
van een woningbouwmogelijkheid. 
Hoewel dit al bestaand beleid is, 
 vonden b en w het belangrijk om dit 
toch specifiek in de beleidsregels op 
te nemen.

Precedentwerking
Met deze beleidsregels, die per 20 
november 2013 gelden, wordt duide-
lijkheid geboden in welke gevallen 
slapende capaciteit kan blijven 
 bestaan. B en w willen hiermee 
 precedentwerking voorkomen en 
 financiële risico’s voor de gemeente 
inperken. Centraal staat bij volks-
huisvesting: ‘bouw de juiste woning 
op de juiste plaats’. De ontwerp 

 beleidsregels liggen t/m 31 decem-
ber 2013 voor een ieder ter inzage.  
Belanghebbenden kunnen tot die tijd 
een reactie indienen. De nieuwe 
 regels komen begin volgend jaar op 
de agenda van de gemeenteraad. 

Kwaliteitsslag in 
 woningen 
De gemeente heeft de afgelopen tijd 
een flinke slag gemaakt in het terug-
brengen van de woningbouwaantal-
len, door onder meer verschillende 
nieuwbouwplannen te schrappen of 
te verminderen. De afspraak is om de 
woningbouwcapaciteit (de uitbreiding 
van het totale aantal woningen in 
Bronckhorst) terug te brengen naar 
385 woningen in de periode 2010-
2025, zodat het aantal woningen in 
Bronckhorst blijft passen bij de 
 mensen in onze gemeente die op 
zoek zijn naar een woning. Er is 
 binnen de regio en Bronckhorst 
 sprake van meer aanbod dan vraag. 
De gemeente zet zich in om vraag en 
aanbod met elkaar in balans te 
 brengen en te houden. Dit vraagt om 
het benutten van kansen en mogelijk-
heden voor de bestaande woning-
voorraad door het aanpassen van 
woningen, slopen van woningen en 
herstructurering van bestaand 
 vastgoed en nieuwbouw uitsluitend 
nog als aanvulling op de voorraad die 
er is. Door het woningbestand goed in 
kaart te hebben en houden, kan de 
gemeente de meest geschikte locatie 
bepalen voor eventuele nieuwbouw 
(de juiste woning op de juiste plaats) 
en functieveranderingen. 97% van de 
woningen in 2025 staat er nu al. 
Daarom is het belangrijk te (blijven) 
investeren in de kwaliteit van de 
 bestaande woningvoorraad. We 
 sturen daarbij op diversiteit, zodat de 
woningen nu en in de toekomst 
 aansluiten bij de wensen van 
 bewoners en woningzoekenden. In de 
meeste gevallen gaat het hierbij om 
maatwerk.

Regionale woonvisie: actualiteiten
in Bronckhorst

Blij verrast was mevrouw Hagelstein 
uit Drempt toen zij te horen kreeg dat 
ze de complete toiletrenovatie had 
gewonnen, die vorige maand werd 
verloot op de Woongemak-markt. “Ik 
win nooit iets”, lachte ze, “Ik vind dit 
heel bijzonder!” Wethouder Arno 
Spekschoor van Volkshuisvesting 
kwam persoonlijk langs om mevrouw 
Hagelstein hiermee te feliciteren. 
Sensire, Bouwcenter HCI en 
 GévierDales maken samen met de 
gemeente de renovatie mogelijk. 

Woongemak
Velen van ons wonen in een fijn huis 
waarin we graag nog heel lang willen 
blijven wonen. Door gewijzigde  wet- 
en regelgeving wordt dat ook van ons 
verwacht. Ook als we ouder worden. 

Via Woongemak Bronckhorst laten 
wij u de mogelijkheden zien om het 
huis zo aan te passen dat u er nog 
lange tijd prettig in 
kunt blijven 
 wonen. Tips hier-
voor vindt u op  
www.bronckhorst.
nl/woongemak of 
scan de QR-code.

Op 26 oktober  organiseerde de ge-
meente samen met een aantal 
Bronckhorster  ondernemers en orga-
nisaties de Woongemak-markt. Op de 
gezellige markt in het gemeentehuis 
konden de bezoekers zich ook laten 
adviseren over comfortabel en zelf-
standig  wonen en leven. Ruim 450 
bezoekers maakten hier gebruik van.

Winnaar van Woongemak toilet-
renovatie: mevrouw Hagelstein 
uit Drempt!

Op 1 januari 2014 veranderen in de 
wet twee zaken rond alcohol die voor 
ouders en jongeren belangrijk zijn. De 
leeftijd voor de verkoop van alcohol 
gaat naar 18 jaar. En jongeren tot 18 
jaar zijn strafbaar als zij alcohol in 
hun bezit hebben.

De leeftijdsgrens was 16 en wordt 18 
jaar. Ouders die nu kinderen hebben 
van 15, 16 en 17 jaar hebben begrij-
pelijkerwijs vragen. Bijvoorbeeld: 

Mijn kind is 15 en denkt al jaren dat 
hij vanaf zijn 16e kan gaan drinken. 
Hoe houd ik dat nu nog tegen?
Dat is inderdaad moeilijk. Toch raden 
wij u aan in uw opvoeding de regels 
van de wet aan te houden en daar niet 
op voorhand van af te wijken. Er is 
een aantal dingen dat u kunt doen:

wet. Hierin staat dat aan jongeren 
pas op hun 18e alcohol verkocht 
mag worden. Nieuw is dat jongeren 
 onder de 18 jaar ook een boete 
 krijgen als zij alcohol in hun bezit 
hebben in de openbare ruimte 
 zoals in een park, in een café, op 

straat of op een evenement. Ook als 
het flesje of blikje nog dicht is

beleid baseert op cijfers waaruit 
blijkt dat vanaf 16 jaar te vaak en te 
veel gedronken wordt. Bovendien 
blijkt uit hersenonderzoek dat 
 alcohol tot het 24e jaar schade 
 oplevert voor de hersenen, omdat 
zij zich dan nog volop ontwikkelen. 
Kortom, zowel de overheid als de 
opvoeders moeten nu een moeilijk 
maar gezond besluit nemen om 
jongeren te beschermen. 

kan uw kind de redelijkheid van 
 deze wet beter begrijpen, al zal uw 
kind dat misschien niet zo snel toe-
geven. Hopelijk houdt uw kind zich 
dan (beter) aan de wet. Bespreek 
ook de boete. Wij adviseren u uw 
kind zelf de boete te laten betalen.

Meer tips vindt u op www.nix18.nl en 
www.hoepakjijdataan.nl.

Heeft u  vragen?
Mail naar: minderdrinken@ggdnog.nl.

Dit is een artikel in het kader van de 
gemeentelijke inzet om het alcohol-
gebruik van de jeugd te matigen. Ge-
meenten, waaronder Bronckhorst, 
werken hierin samen met politie, 
Halt, IrisZorg, Tactus, GGD Noord- en 
Oost-Gelderland en lokale  partners.

Nix is de afspraak, niet drinken 
onder de 18!

Leeftijdsgrens alcohol naar 18 jaar

Wij vinden het belangrijk open en tijdig met u te communiceren. Om de afstand zo klein mogelijk te houden en u op de 
hoogte te stellen van ons beleid, producten en diensten, activiteiten en vele besluiten. We doen dat op verschillende 
manieren. Via deze gemeentepagina’s, www.bronckhorst.nl, allerhande gesprekken en bijeenkomsten etc. 
Veel inwoners zijn ook actief op sociale media, zoals facebook en twitter. Daarom is de gemeente ook hier te vinden. 

Volg de gemeente op sociale media
Volg ons op twitter (@gem_bronckhorst) of vindt ons leuk op facebook 
(www.facebook.com/gemeentebronckhorst) en weet wat er speelt bij de 
gemeente!



Op 5 december is er geen avondopenstelling in het gemeentehuis, omdat het Sinterklaas-
avond is. Op 6 december zijn wij u tijdens onze gebruikelijke openingstijden graag weer
van dienst.

Sinterklaasavond geen 
 avondopenstelling

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

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

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

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

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

Bent u inwoner en van plan een 
 bedrijf te starten, maar u weet niet 
waar u moet beginnen? Heeft u 
 advies nodig bij de lopende gang van 
zaken in uw onderneming, omdat het 
even wat minder gaat? Dan kunt u bij 
ROZ (Regionale Organisatie Zelfstan-
digen) terecht. Deze organisatie voert 
voor de meeste gemeenten in de 
 Achterhoek, waaronder Bronckhorst, 
en Twente regelingen voor onderne-
mers uit. Daarnaast biedt ROZ advies, 
coaching en trainingen voor starters 
en ondernemers. Zo kunt u bijvoor-
beeld ondersteuning krijgen van 
(oud)ondernemers op het gebied van 
marketing, financiën of netwerken 
om uw bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit 
 bijstandsverlening zelfstandigen 
(Bbz) uit. Ondernemers die tijdelijk te 
weinig inkomsten uit het bedrijf halen 
om in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 

te blijven en de financiering niet 
 bancair voor elkaar kunnen krijgen. 
Vanzelfsprekend moet wel aan de 
geldende voorwaarden worden 
 voldaan. Naast kredietverlening biedt 
het Bbz de mogelijkhed voor een 
 tijdelijke inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening. 
 Daarnaast is ze het Microfinancie-
ring-ondernemerspunt voor Twente 
en de Achterhoek en kan u via Qredits 
een krediet tot max. €50.000,- 
 worden verstrekt. Ga naar www.
rozachterhoek.nl voor meer informa-
tie over de diverse  regelingen. 

Ook als u als ondernemer schulden 
heeft die u boven het hoofd dreigen te 
groeien of bij moeilijkheden met uw 
administratie kan ROZ hulp bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. Voor 
meer informatie kunt u bellen met 

het secretariaat van ROZ, tel.  
(074) 245 89 77, of mailen naar
info@rozgroep.nl. U kunt via het
secretariaat ook een afspraak maken 
met een ondernemersadviseur
tijdens het maandelijkse spreekuur in 
het  gemeentehuis. Het  eerstvolgen-
de spreekuur is op 3 december a.s. 
van 13.30 tot 17.00 uur.

Ook op www.rozgroep.nl en  
www.rozachterhoek.nl vindt u veel
informatie. Verder houdt ROZ u op de 
hoogte van onder meer ondernemers-
nieuws, bijeenkomsten en workshops 
via www.twitter.com/rozgroep.

Ondernemer worden en blijven in 
Bronckhorst?

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente op 6 januari 2014 in 
Hengelo wordt ook de vrijwilliger 
van het jaar 2013 gehuldigd. U kunt 
tot 1 december a.s. nog een 
 persoon of een groep aanmelden. 

Een commissie beoordeelt de 
 aanmeldingen en selecteert drie 
genomineerden. Het aanmeldings-
formulier kunt u online invullen en 
opsturen via www.bronckhorst.nl 
of scan de QR-code. Het formulier 
is ook verkrijgbaar bij de publieks-
balie in het gemeentehuis. Dit inge-

vulde formulier 
kunt u opsturen 
naar de gemeen-
te (geen postze-
gel nodig) of per-
soonlijk afgeven 
bij de publieks-
balie.

Vragen?
Voor meer informatie over de aan-
meldingen voor vrijwilligers kunt u 
mailen naar info@bronckhorst.nl 
of bellen met de gemeente, tel. 
(0575) 75 02 50.

Opgave vrijwilliger van 
het jaar 2013

De vrijwilligers van 2012

De gemeente heeft eerder dit jaar het 
beheer en onderhoud van negentien 
rotondes in Bronckhorst voor de 
 komende zeven jaar overgedragen 
aan De Rotondespecialist. Dit bedrijf 
neemt het beheer kosteloos over. De 
gemeente bespaart hiermee 35.000 
euro. Wethouder Seesing: “Op deze 
manier halen we een kostenbes-
paring en garanderen we dat de 
 rotondeplantsoenen in Bronckhorst 
er goed uit blijven zien. De uitbeste-
ding komt voort uit het traject naar 
een Toekomstbestendig Bronckhorst. 
Het gaat om het onderhoud van het 
openbaar groen op zestien provincia-
le en drie gemeentelijke rotondes. 
 Afgesproken is dat als het bedrijf 
 rotondes echt wil herinrichten, altijd 
met ons wordt overlegd.” Om het 
 onderhoud te financieren, zoekt De 
Rotondespecialist bedrijven die 
 reclame-uitingen willen plaatsen in 
de rotondeplantsoenen. Dit kunnen 
allerhande soorten bedrijven zijn, 
 zoals supermarkten, tuincentra, 
 kledingzaken, drogisterijen etc. Voor 
de reclame-uitingen zijn regels 
 opgesteld. Onder meer qua aantal 
borden op een rotonde en de grootte 

ervan, waardoor de reclame op de 
 rotondes niet overheersend wordt. 
De kosten voor de uitingen zijn afhan-
kelijk van hoeveel verkeer dagelijks 
gebruik maakt van een rotonde. Ook 
als een rotonde niet gesponsord 
wordt, is De Rotondespecialist 
 verantwoordelijk voor goed onder-
houd. Met een lokale hovenier zijn 
 afspraken gemaakt over het onder-
houd van de rotondes. Bent u onder-
nemer en geïnteresseerd om reclame
te plaatsen op een rotonde in 
 Bronckhorst, dan kunt u contact 
 opnemen met De Rotondespecialist 
via tel. (030) 26 00 213 of 
www.adopteereenrotonde.nu.

Beheer 19 rotondes is uitbesteed 
Lokale ondernemers kunnen reclame 
maken op rotondes

De gemeente kan per kalenderjaar 
maximaal 12 dagen aanwijzen 
 waarop de winkels op zon- en/of 
feestdagen open mogen zijn. Deze 12 
dagen wijzen wij per gebied aan in 
Bronckhorst. De gebieden komen 
overeen met de oude gemeenten: het 
grondgebied van de voormalige 
 gemeente Hengelo (Gld), Hummelo en 
Keppel, Steenderen, Vorden en 
 Zelhem.

Feestdagen
De feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, 
tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, 
tweede Pinksterdag, eerste en 
 tweede Kerstdag.

Ondernemersverenigingen
B en w hebben besloten dat alleen de 
ondernemersverenigingen hun 
 voorkeur voor de 12 dagen mogen 
aangeven. Zij hebben tot 7 december 
2013 de tijd om opgave te doen van 
de dagen waarop zij de winkels op 
zon- en/of feestdagen in 2014 

 geopend willen hebben. Wilt u als in-
dividuele winkelier op een zon- en/of 
feestdag open zijn, dan vragen wij u 
dit af te stemmen met de onderne-
mersverenigingen, zodat de 12 extra 
openstellingen niet worden over-
schreden.

Braderie
Wanneer u goederen wilt verkopen 
op een zon- en/of feestdag, bijvoor-
beeld een braderie of vlooienmarkt 
wilt houden, dan heeft u hiervoor een 
ontheffing nodig. Deze ontheffing 
Winkeltijden kunt u bij ons aanvragen 
via www.bronckhorst.nl.

Winkelopenstelling op zon- en/of
feestdagen in 2014

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

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

 Gelderland’. Via deze omroep wordt 
u op de hoogte gehouden van de 
ramp en ontvangt u zonodig in-
structies. Op maandag 2 december 
a.s. is de eerstvolgende sirenetest.

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

Sirenetest



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons 
centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag 
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Drank- en Horecawet (art. 3)

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

➝ ➝
Ingetrokken omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar 

Voorlopige voorziening 

Ingetrokken omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Verleende omgevingsvergunning 

➝ ➝

Mogelijkheden voor beroep

Bestemmingsplannen



De eigenaren organiseren samen met 
Mike van Doorn Media weer een echte 
Teenage Party, een feest speciaal voor 
de jeugd vanaf +/-11 tot 15 jaar. (bo-
ven 16jr geen toegang). Er wordt die 
avond geen alcohol geschonken! Wel 
lekker feesten met je leeftijd,(klas)
genoten. Iedereen krijgt bij binnen-
komst een megacoole Glowstick. En 
voor tussendoor zijn er ook snacks 
verkrijgbaar.

En heeft de Dj jou muziek niet bij 
zich, dan sluit je gewoon jouw tele-
foon aan op de dj Booth, en het num-
mer wordt gedraaid via de telefoon.
Het feest speciaal voor de jongere 
jeugd begint om 20:00 uur en stopt 
precies om 23.59 uur. Er zijn geen 
kaarten in de voorverkoop, dus kom 
op tijd. Dit feest zal maandelijks gege-
ven worden.

Teenage Party Bij De Herberg
Vorden – Ben jij tussen de 11 en 15 jaar, en hou je wel van een feestje? 
Dan zit je goed op 29 november en 27 december bij De Herberg in 
Vorden.

In januari vertrekken ze weer om de 
termijn van vier jaar vol te maken. 
Wat ze daarna gaan doen, weten ze 
nog niet. “Daarop gaan we ons dan 
oriënteren”, zo zegt Hermen Kroes-
bergen. Alvorens het avontuur in 
Afrika aan te gaan, was Hermen 
Kroesbergen vier jaar predikant in 
Oudenhoorn (Zuid-Holland). Her-
men: “Kerk in Actie had destijds een 
advertentie geplaatst om aan de Justo 
Mwale Theological University College 
in Lusaka, studenten voor predikant 
op te leiden. Op de College waar wij 
zelf ook wonen, worden ongeveer 60 
studenten tot predikant opgeleid. Ik 

geef theologielessen in klassen met 
circa 12-15 studenten. Dat gebeurt in 
het Engels, de taal die de studenten 
kunnen spreken en schrijven.”

Echtgenote Janneke doceert aan de-
zelfde studenten Godsdienstweten-
schappen. Daarover zegt ze: “Daarbij 
komen alle godsdiensten aan de orde 
die wereldwijd bekend zijn. Ik leer de 
studenten om na te denken over de 
verschillende aspecten daarvan. Ook 
komt het thema ‘Hekserij’ aan de or-
de. De hekserij is een heel belangrijk 
item in de Afrikaanse cultuur. De be-
volking is er bang voor. Gebeuren er 

ongelukken, ziektes noem maar op, 
alle schuld wordt in de schoenen van
de heksen geschoven. Voor mij zelf
ook spannend en bovendien leer ik er
van”, zo zegt Janneke. Het echtpaar
woont in een woning die van alle mo-
derne technieken is voorzien (licht, 
water, elektriciteit e.d.) Ook een TV
ontbreekt niet.

Hermen: “In de plaatselijke super-
markten kunnen we dezelfde pro-
ducten, tegen dezelfde prijs kopen die
ook in Nederland verkrijgbaar zijn”. 
Het leven in Lusaka bevalt hen goed.
Janneke: “Een verrijking om daar een
poos te mogen werken. Al die men-
sen met al die verschillende karak-
ters en natuurlijk een groot verschil
tussen arm en rijk. Waar wij wonnen
valt het wel mee, maar er zijn daar
ook dorpen waar men hooguit maar
drie keer in de week eten krijgt. Dat
is natuurlijk wel schrijnend”, zo zegt
ze. Hermen: “Toen we destijds in 
Lusaka aankwamen, hoefden we de 
eerste twee maanden geen les te ge-
ven. We konden alles eerst rustig be-
kijken, ook hoe collega’ s van ons les
geven. De studenten zijn overigens
wel gewend aan blanke docenten uit
Europa”, zo zegt hij.

Zijn hobby dammen kan hij ook pri-
ma in Lusaka beoefenen. “Ik ben daar
inmiddels ook bestuurslid van de
dambond en help ik mee om compe-
tities op te zetten”, zo zegt Hermen.
Echtgenote Janneke vermaakt zich in
haar vrije tijd met haar hobby: foto-
graferen. De komende weken in Ne-
derland worden niet alleen met het 
bezoeken van familie en vrienden 
benut, maar ook met het geven van
informatieavonden over hun werk in
Zambia. Zo zijn Hermen en Janneke
op 2 december in de Voorde (achter
de hervormde kerk in Vorden) waar
ze aan de hand van filmpjes en foto’
s vertellen over leven en Christen zijn
in Zambia. Aanvang 20.00 uur.

Hermen en Janneke Kroesbergen 
voor even terug uit Zambia

Vorden - Vrijdagmiddag kwamen Hermen en Janneke Kroesbergen 
voor een korte vakantie en familiebezoek vanuit Zambia op Schiphol 
aan. Wij spraken het echtpaar zaterdagmorgen in het huis van de ou-
ders van Hermen Kroesbergen, aan de Zutphenseweg in Vorden. Twee 
jaar geleden vertrok het echtpaar voor vier jaar naar Afrika om in 
opdracht van ‘Kerk in Actie’ in Lusaka (2 miljoen inwoners), de hoofd-
stad van Zambia, theologie en Godsdienstwetenschappen te doceren.

Janneke en Hermen Kroesbergen
REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

Slaapkamer van de Sint
De Slaapkamer van de Sint is voor de laatste keer open op woensdag 27 
november van 15.00 tot 16.30 uur. Jullie komen toch zeker een kijkje 
nemen?

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

Daar word je vrolijk van!
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De geselecteerde werken hangen in 
de expositieperiode in de galerie en 
kunnen daar worden bekeken. De 
huidige expositie met schilderijen 
van Paulien Tesselaar en beelden van 
Gert Fris duurt t/m zondag 22 decem-
ber (open: za-zo 13-17 uur).; 8 decem-
ber KunstZondagVorden (11.00-17.00 
uur.) Galerie De Burgerij zal een bun-

del uitgeven met de gedichten en de
foto’s van kunstwerken waarbij ze 
zijn geschreven . Een selectiecommis-
sie bepaalt welke gedichten worden
opgenomen. Het project eindigt 1
juli 2014. Voor de spelregels en an-
dere informatie kan men bellen 06- 
511122390 of mailen naar deburgerij.
vorden@gmail.com.

Gedichten schrijven bij 
beeldende kunst
Vorden - Galerie De Burgerij is het project “Dichter bij Kunst” gestart.
Bij de opening van een expositie zijn een aantal kunstwerken gekozen
die meedoen met het project. Zij zijn voorzien van een logo. Dichters
in de Achterhoek e.o. worden uitgenodigd bij één van de geselecteerde
kunstwerken een gedicht te schrijven.

Er was voor jong en oud van alles te 
beleven op het gebied van fietsen, er 
werden veel clinics gegeven en er wa-
ren ook veldrijwedstrijden voor aller-
lei klassen.Veel RTV-ers deden hier-
aan mee. Rens te Stroet (ook rijdend 
voor Jo Piels) werd in de categorie 
Elite-Belofte tweede achter Atse ten 

Brinke. Hij behaalde daarmee een po-
diumplaats. De overige classeringen 
van de RTV-ers waren: Jeugd 3: Renze 
Makkink 24e plaats. Junioren: Koen 
Jansen 8e plaats. Masters 40+: Peter 
Makkink 5e, Erik de Greef 13e en Ed-
dy Heuvelink 19e plaats Masters 50+: 
Erik Bouwmeester 4e plaats. In Belgie 

werden dit weekend ook weer twee 
veldrij-wedstrijden verreden met ook 
daarbij een RTV-er aan de start: Thijs 
van Amerongen uit Vorden (rijdend 
voor AA-drinks). Zaterdag was de 
wedstrijd om de worldcup in Kok-
sijde, winnaar werd Niels Albert en 
Thijs eindigde op een 12e plaats. Zon-
dag 24 november was een wedstrijd 
voor de superprestige met wederom 
Niels Albert als winnaar en ook hier 
finishte Thijs als twaalfde.

RTV Vierakker- Wichmond 
actief tijdens Achterhoeks 
Wielerspektakel
Vorden - Afgelopen zondag 24 november werd in en om de Radstake in 
Varsseveld het jaarlijkse Achterhoekse Wielerspektakel gehouden. De 
organisatie is grotendeels in handen van de Kanjers voor Kanjers en 
tal van prominenten uit de wielersport deden mee aan dit evenement 
zoals Robert Geesink en Tristan Hoffman.

De Quintus E1 beet tegen Duiven 
E1 het spits af. Het Hengelose team 
speelde een goede wedstrijd, maar 
door de vele wisselspelers en daar-
door verlies van concentratie bij de 
spelers die vanuit de wissel op andere 
posities terecht kwamen, konden ze 
de aansluiting niet vasthouden en 
werd er verloren, uitslag 4-8.
De E2 van Quintus was gewoon een 
maatje te groot voor tegenstander 
Duiven E2. Super pot handbal. Zowel 
in de verdediging als de aanval werd 
hard gewerkt en is verdiend gewon-
nen. Uitslag 14-7.
Een zeer spannende wedstrijd tus-
sen Quintus D1 en Grol H.V. D1 uit 
Groenlo. Beide teams waren aan el-
kaar gewaagd. Zowel de eerste als de 
tweede helft eindigde in een gelijk 
spel. Goed spel en zeer leuk om naar 
te kijken. Uitslag 7-7.
De DC1 meiden van Quintus waren 
zeer gedreven in de wedstrijd tegen 
Loo DC1 uit Duiven en echt zowel 
tactisch als technisch de betere. Dat 
resulteerde dan ook in een dikke 
overwinning en een koppositie in de 
poule. Uitslag 22-5.
Dames 1 speelde een zeer goede wed-
strijd tegen de koploper uit Beltrum.
Vios DS1: De eerste helft ging zeer 
gelijk op, echter in de tweede helft 

konden de Hengelose dames niet vol-
doende tot scoren komen. De aanslui-
ting kon niet helemaal worden vast-
gehouden, waardoor ze uiteindelijk 
toch verloren met 14-18.
De Heren Senioren 1 speelden don-
derdag 21 november een inhaalwed-
strijd in Sporthal Keizerslanden in 
Deventer tegen DSC HS1. Deze goed-
gespeelde wedstrijd leverde punten
op, uitslag 9-24. Helaas kwam zon-
dagmiddag het eerste Heren Senioren
team van Tyfoon uit Hattem te laat in
Hengelo aan. Zij hadden nog de oude
tijd in hun competitieoverzicht.
Het Quintus Heren 2 team speelde
vervolgens een zeer goede wedstrijd
tegen het Arnhemse Udi ‘96 HS3. Er
werd goed gespeeld. Udi bracht zeer
ervaren spelers mee en het werd fy-
siek een stevige pot handbal. Door de
snelheid en het goede aanvallende
spel van de Hengelose heren is er ver-
diend gewonnen, 18-13.

Programma zondag 1 december:
OBW DS4-Quintus DS1, 10.50 uur,
Lentemorgen Zevenaar; Quintus HS1-
Erix HS2, 13.00 uur De Kamp Hen-
gelo Gld.; HV Angeren DC3-Quintus 
DC1, 13.00 uur, Walburgen Gendt; 
Borhave HC1-Quintus HC1, 16.40 uur
’t Wooldrik Borne.

Quintus wedstrijden in 
Sporthal de Kamp

Hengelo - Zondag 24 november werden verschillende wedstrijden in
Sporthal de Kamp gespeeld. Het eerste Heren Senioren team speelde
onverwacht niet, omdat de tegenstander nog een oud competitieover-
zicht had gebruikt en daardoor veel te laat arriveerde. De meisjes C1
wonnen hun wedstrijd en staan nu in hun poule bovenaan.

Quintus wordt stevig verdedigd door koploper Vios.

Hij heeft in de kamer een vurig plei-
dooi gehouden voor het buitengebied. 
De werkgelegenheid in het buitenge-
bied loopt terug vooral vanwege de 
accijnsverhogingen, daarover maakt 
hij zich ernstig zorgen. Ook winke-
liers en geldautomaten in kleine ker-
nen verdwijnen.
Hij wil meer aandacht voor startende 
jonge boeren met een klein bedrijf. 
Voor hen is er startgeld beschikbaar 
(50.000 euro). Zelf is hij ook met wei-
nig varkens begonnen en heeft een 
renderend bedrijf opgebouwd. Er 
wordt veel geld gestopt in Groenfi-
nancieringen, waarom dan geen rui-
me financiering voor jonge boeren? 
De primaire sector is heel belangrijk, 
ook voor de kennisexport.
Jaco doet veel bedrijfsbezoeken. Hij 
vindt dat ‘Den Haag’ meer moet na-

denken over MKB-bedrijven in het 
buitengebied. De mogelijkheden voor 
hele grote agrarische bedrijven zijn 
eindig, vindt hij, er komt een eind 
aan de schaalvergroting. We moeten 
anders gaan denken, ons richten op 
een beter, opbrengstverhogend, ver-
dienmodel.
Jaco pleit ook voor investering in 
glasvezel in de buitengebieden om te 
voorkomen dat zij achterblijven met 
de moderne communicatiemiddelen. 
Bij de zorg wordt ‘Zorg op afstand’ 
een belangrijke peiler. Dat moet ook 
voor het buitengebied mogelijk zijn 
in de toekomst.
Het probleem met de ganzen in onze 
uiterwaarden kwam stevig ter spra-
ke. De boeren hebben er veel overlast 
van. Jaco Geurts erkent dat het een 
groot probleem wordt in Nederland. 

Om de overlast beheersbaar te hou-
den zal vergassen of afschieten een 
oplossing moeten bieden, maar dat 
is voor veel organisaties niet verteer-
baar. 
Wat kan er lokaal gedaan worden 
voor het buitengebied? Jaco gaf en-
kele adviezen. Belangrijke zaken voor 
de diverse buitengebieden (regionaal) 
zijn ‘keukentafel gesprekken in de 
omgeving, een ondernemer zoeken 
die zich speciaal gaat inzetten voor 
het gebied, eventueel via de politiek. 
De denkkracht in de samenleving 
wordt te weinig gebruikt. De lokale 
overheid kan meewerken door te 
zorgen voor een loket voor onder-
nemers, afspraken maken binnen 
bestemmingsplannen, houdt daar-
bij ook rekening met de nokhoogtes 
voor bestaande stallen. 

Dialoog
Zijn presentatie leverde overigens een 
goede dialoog op met de aanwezige 
boeren. Vanuit de zaal werd gesteld 
dat vooral de banken problemen op-
leveren voor jonge boeren,‘bovendien 
wordt de melk niet meer opgehaald 
als je een bedrijf hebt met weinig 
koeien’. 
Een van de aanwezigen stelde dat 
schaalvergroting niet meer weg te 
denken is. Een ander merkte op 
dat ‘de boeren erg politiek afhanke-
lijk zijn, iedere keer sancties, steeds 
nieuwe regels, dat frustreert de on-
dernemers, de overheid moet ruimer 
omgaan met de regels, geef goede on-
dernemers de ruimte! Er wordt veel 
geld gestopt in projecten die later 
niet blijken te werken, bedenk iets 
dat werkt. Als de overheid flexibeler 
wordt dan komen de ondernemers de 
politiek meer tegemoet’.

Na afloop werden er namen en  
e-mailadressen uitgewisseld. Ook 
voor het Tweede Kamerlid was het 
een waardevolle avond. Hij zei dat hij 
‘de ganzen in Doesburg’ op zijn lijst 
met aandachtspunten ging zetten.

Jaco Geurts presenteert ideeën omtrent buitengebied

CDA-kamerlid in dialoog met 
agrarische ondernemers

Doesburg – Tweede Kamerlid Jaco Geurts (43) presenteerde maandag 
18 november in de IJsselhoeve, zijn ideeën omtrent het buitengebied. 
Zelf heeft hij een varkensbedrijf in Barneveld. Bovendien is hij gedi-
plomeerd rentmeester.

Het Drentse duo is vrijdagavond 29 
november te gast bij een bijeenkomst 
van de Vrienden van de Streektaal 

veur Lochem en Umgeving. De avond 
vindt plaats bij Hotel – Café - Res-
taurant Witkamp in Laren. Aanvang 

20:00 uur (zaal open 19. 15 uur). En-
tree 10,00 euro per persoon, inclusief 
koffie/thee bij binnenkomst en een 
muntje voor een drankje in de pauze. 
Geloof maar dat het een geweldige 
avond wordt, neem iedereen maar 
mee! 
Voor meer informatie: 
www.streektaalvrienden.nl.

Vrijdag 29 november bij Hotel -Café- Restaurant Witkamp

Harm Dijkstra en Roelof 
Klinkhamer te gast bij Vrienden 
van Streektaal
Regio - Pinda’s doppen aan de keukentafel. Dan komen de verhalen 
los! Schuif allemaal aan, aan de keukentafel samen met Harm Dijkstra 
en Roelof Klinkhamer en geniet van hun verhalen en muziek. Eigen-
tijds, actueel, vrolijk, ontroerend en eerlijk en oprecht. Zo Drents als 
’t maar kan!

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor  
slE redeom njim 

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Evert Blaauw is als oprichter van de 
partij verheugd met zijn verkiezing. 
Hij ziet dat de visie ‘dichtbij en be-
trokken’ aanslaat. Het gaat er om 
de belangen te behartigen van de sa-
menlevingen in Bronckhorst.
De partij heeft een breed draagvlak 
opgebouwd bij de inwoners van 
Bronckhorst. De groep jonge men-
sen, die vrijwel vanaf het begin van 
de oprichting 4 jaar geleden de fractie 
ondersteunt, is klaar om de visie van 
GBB uit te dragen en vooral ook uit te 
voeren. Met regelmaat zetten zij zich 
op meerdere plekken in om de daad 
bij het woord te voegen.

Voor meer informatie over GBB 
wordt verwezen naar de website 
www.gbbronckhorst.nl.

Evert Blaauw lijsttrekker 
Gemeentebelangen 
Bronckhorst
Bronckhorst - Tijdens de alge-
mene ledenvergadering van Ge-
meentebelangen Bronckhorst is 
Evert Blaauw unaniem gekozen 
als lijsttrekker van de partij voor 
de gemeenteraadsverkiezingen, 
die op 19 maart 2014 gehouden 
gaan worden.

Evert Blaauw

Alle belangstellenden zijn welkom 
om een kijkje te nemen in de wereld 
van de moderne landbouwmechani-
satie. Op deze showdagen worden de 
nieuwste modellen op het gebied van 
landbouw en Tuin en Park machines 
getoond.
“Wij tonen de gehele nieuwe lijn 
Massey Ferguson producten, varië-
rend van de MF zitmaaiers en com-

pact tractoren tot en met de grotere 
landbouwtractoren tot ruim 370 pk. 
Ook op het gebied van Werktuigen 
en Tuin en Park machines is er het 
nodige aan nieuwe machines te be-
wonderen.
Gerenommeerde merken die wij voe-
ren zijn oa: Massey Ferguson, Fella, 
Trioliet, Joskin, Weidemann, Stiga, 
Stihl, Karcher.”

- Advertorial -

Showdagen bij 
Landbouwmechanisatie 
Pelgrom
Hummelo - Op 28, 29 en 30 november is er bij het landbouwmechani-
satiebedrijf Pelgrom aan de Broekstraat in Hummelo weer een grote 
Landbouw/Tuin en Park show.

De inschrijving voor deelname aan
de inmiddels legendarische Zwarte
Cross startte al op 4 november jongst-
leden en ook dit jaar zaten binnen 
10 minuten alle crossklassen vol. 
Leden van de Zwarte Cross Fanclub
‘Harder!’ hadden het privilege om als
eersten op 18 november hun kaar-
ten te bestellen. De caravankaarten
zijn iedere editie nog uitverkocht en
afgelopen jaren zijn zowel de cam-
pingkaarten en de dagkaarten voor
zowel de zaterdag als de zondag al
meerdere malen uitverkocht ge-
weest. Kampeerhotel ‘Grasnapolsky’ 
was bij haar introductie in 2013 ook
helemaal volgeboekt. De organisatie
adviseert bezoekers daarom niet te 
treuzelen met het bestellen van de
gewenste kaarten.

Eerste namen in januari bekend
De eerste muziek, theater en
stuntacts zijn reeds geboekt en de or-
ganisatie is druk bezig met het verder
invullen van het totale programma.
Op meer dan 24 podia zullen alleen al
meer dan 200 binnen- en buitenland-
se bands optreden. In januari worden
de eerste namen bekend gemaakt. 
Afgelopen zomer trok de wereldwijd
unieke formule van motorcross, mu-
ziek, theater, stunts en ander spekta-
kel meer dan 160.000 bezoekers naar
festivalterrein de Schans in het Ach-
terhoekse Lichtenvoorde. De Zwarte 
Cross vindt komende zomer voor de
18de keer plaats.

Meer info:
www.zwartecross.nl

‘Grote 
Denkers 
Korting’ 
voor vroege 
Crossers
Regio - Maandag 25 november om
11.00 uur is de voorverkoop van
de Zwarte Cross gestart. Bezoe-
kers die er op tijd bij zijn worden
beloond met een ‘Grote Denkers
Korting’. Het prijsverschil tussen
een dagkaart in de voorverkoop 
en aan de kassa is namelijk maar
liefst 100%. Daarnaast sparen
vroege beslissers op een camping-
kaart € 50,- uit ten opzichte van
de prijs aan de festivalpoort. De
Zwarte Cross wordt in 2014 op 25,
26 en 27 juli gehouden op festi-
valterrein de Schans in Lichten-
voorde.

Omdat deze mensen vaak tegen pro-
blemen als gehoor- en mobiliteitsbe-
perkingen aanlopen, is vluchten en/
of gewaarschuwd worden bij een 
calamiteit niet altijd mogelijk, aldus 
Bennie Hekkelman van de afdeling ri-
sicobeheersing. Denk bij een calami-
teit niet alleen aan een noodsituatie, 
waarbij elke seconde telt, maar bijv. 
ook een gecontroleerde of preventie-
ve ontruiming in een zorginstelling, 
een publiek gebouw of gewoon een 
eengezinswoning in de woonwijk. 
De wijze waarop de samenleving met 
mensen met een verminderde zelf-
redzaamheid omgaat, is sterk ver-
anderd. Mensen blijven vaak langer 

zelfstandig wonen met een beperking 
of komen na intensieve begeleiding 
juist weer midden in de samenleving 
te wonen in plaats van in een instel-
ling. Ze wonen vaker dan voorheen 
in kleinschalige woonprojecten en 
zelfstandig in reguliere woningen. 
Dat maakt het voor de brandweer 
lastiger om een situatie goed in te 
schatten: men weet tevoren niet wie 
waar woont.

Door te trainen in de praktijk pro-
beert de brandweer zichzelf en de 
doelgroep voor te bereiden op noodsi-
tuaties. Want.. een brandveilig leven 
maken we samen!

Mensen met een 
beperking nemen 
brandweervrijwilligers bij 
de hand
Regio - Samen een veilige samenleving. Onder dat motto trainen enke-
le personen met een visuele, gehoor, lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking samen met de brandweervrijwilligers van Achterhoek West 
noodsituaties in de praktijk.

In tijden van economische neergang 
moet bezuinigd worden, ook op de 
zorgsector. De voorwaarden voor het 
verkrijgen van zorgvergoedingen, 
zoals het PGB, worden scherper en 
eigen bijdrages worden verhoogd. 
De kosten voor zorg zullen meer en 
meer in eigen portemonnee te voelen 
zijn. Alleen strikt noodzakelijke zorg 
zal nog vergoed worden. De Rijks-
overheid doet daarom een beroep op 
uw zelfredzaamheid en mantelzorg. 
Er wordt gesneden in het Wmo- en 
AWBZ-budget en beide toeslagrege-
lingen worden begin 2015 overgehe-
veld naar de gemeente. Zij moeten 
u met minder geld voorzien van de-
zelfde zorg, of zelfs meer.

Zorg in minuten
Naast de hoge kosten speelt ook emo-
tie een grote rol bij toekomstige ou-
derenzorg. Veel ouderen willen graag 
zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen en verkiezen hun eigen huis 
boven een verblijf in een verzorgings-
huis. In dat geval zijn ouderen bij 
zorgbehoefte meestal aangewezen 

op traditionele thuiszorginstellingen. 
Helaas blijkt dat zorg en welzijn dan 
afgerekend worden in DBC-minuten. 
Voor persoonlijke aandacht en gezel-
schap is geen tijd.

Grens
Als het aan de overheid ligt is burger-
participatie of mantelzorg de oplos-
sing. Familieleden, vrienden, kennis-
sen en buren moeten door senioren 
ingeschakeld worden om hen te 
helpen bij klussen die horen bij het 
dagelijks leven en het in stand hou-
den van een sociaal netwerk. Recent 
onderzoek van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (SCP) wijst uit dat 
zeventig procent van de Nederlandse 
ouderen denkt dat hun netwerk niet 
toereikend is om mantelzorg te kun-
nen krijgen. Zestig procent van hen 
geeft de voorkeur aan professionele 
hulp, zij willen hun naasten niet be-
lasten en voelen zich bezwaard hen 
om hulp te vragen. Familieleden ge-
ven aan bereid te zijn zorg te willen 
verlenen, maar wel tot een bepaalde 
grens.

Burgerinitiatieven
En dan? De feiten op een rij: weinig of 
geen overheidssteun meer, een hoge 
eigen bijdrage en begrensde mantel-
zorg. Dat zou uiteindelijk toch moe-
ten resulteren in kwalitatief lage- of 
onvoldoende zorg voor veel van onze 
ouderen. Gelukkig voor hen bloeien 
de laatste tijd vele nieuwe initiatie-
ven op, welke bekend zijn onder de 
verzamelnamen informele netwer-
ken of burgerinitiatieven. Ze zijn 
nog schaars en niet altijd onbevlekt. 
Zorgfraude haalt bijna dagelijks het 
nieuws. Maar goede, betrouwbare 
instellingen zijn er zeker ook. Neem 
bijvoorbeeld Buurtzorg, een lande-
lijke opererende organisatie, die zich 
vooral toelegt op het verrichten van 
medische zorg. Maar ook Buurtzorg 

moet door haar grote omvang nu een 
stap terug doen. Zo stoppen zij eind 
dit jaar met het bieden van huishou-
delijke hulp in de Achterhoek.

Gezelschap
Een heel goed alternatief voor huis-
houdelijke hulp, begeleiding, onder-
steuning en persoonlijke verzorging 
is Stichting MetGezelschap. Een 
jonge organisatie die gebaseerd is op 
het aloude principe van ‘noaberhulp’, 
maar dan alleen tegen een vergoe-
ding: al dan niet betaald uit een PGB. 
Zoals de naam al aangeeft ligt het 
zwaartepunt van de dienstverlening 
van MetGezelschap op het bieden van 
gezelschap. Leden kunnen kosteloos 
bemiddeld worden met een Metgezel: 
een zorgvuldig geselecteerde gezel-

schapsdame of -heer die hen begeleid
bij het uitvoeren van alle dagelijkse 
routines en fungeert als een spin in
het persoonlijke zorgweb van een ou-
dere. Daarnaast krijgen leden gratis 
advies bij al hun zorgvragen, worden
zij geassisteerd bij het aanvragen van
een PGB en krijgen ze inspraak in het
beleid van de stichting.

Beslissen
Vanwege het kleinschalige karakter
van MetGezelschap zijn de lijnen
kort, is de werkwijze flexibel en kan
de juiste zorg-op-maat worden gebo-
den. De stichting is onafhankelijk,
maar onderhoudt goede relaties met
gemeenten, ouderenbonden en an-
dere zorgaanbieders. MetGezelschap 
is een goede aanvulling op professio-
nele (medische) zorg, waarbij leden in
staat worden gesteld de regie te heb-
ben over eigen zorg en welzijn. 

Uit een studie van ouderenorgani-
satie ANBO onder 1.500 van haar
leden komt naar voren dat ouderen
veel nadenken over hun toekomstige
zorgvraag, maar het nemen van be-
slissingen hieromtrent steeds uitstel-
len. Ouderen kunnen – en moeten
misschien – nu al beslissen over hun
toekomst en dat kan door lid te wor-
den van Stichting MetGezelschap. Of
zij nu direct hulp nodig hebben of 
gewoon uit voorzorgoverweging, met
een Metgezel staan ouderen én fami-
lieleden er niet langer alleen voor.

- Infotorial -

De nieuwe ouderenzorg
Nederland wordt ouder. En ouderdom komt met gebreken. Naast re-
guliere medische zorg, die alleen de fysieke gezondheid stimuleert, 
neemt ook de behoefte aan mentale zorg toe. Door een vernauwd so-
ciaal netwerk en verlaagde mobiliteit groeit het eenzaamheidsgevoel 
onder ouderen. De overheid roept de hulp in van de burger om ou-
deren weer actief onderdeel uit te laten maken van de maatschappij. 
Particulieren verenigen zich daarom en werken samen aan nieuwe 
initiatieven die vooral geënt zijn op persoonlijke aandacht, hulp bij 
dagelijkse routines en het bieden van gezelschap. Zorg verandert. Doet 
u al mee?

Een Metgezel voor een goed gesprek
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Begin van dit schooljaar is de Sccsschl 
3.0 feestelijk geopend. De voormalige 
Wolfersveenschool was een Nuts-
school, aangesloten bij de Maatschap-
pij tot Nut van het Algemeen en werd 
in 1931 gebouwd. “Juist geen chris-
telijk onderwijs, om ouders de gele-
genheid te geven naar een openbare 
school in de buurt te gaan,” weet Anja 
Otten. De school sloot aan bij Gelder-
Veste en fuseerde met de scholen van 
Halle-Heide, Veldhoek en Varssel, die 
vanwege krimp moesten sluiten. “De 
school is gestart met 125 leerlingen. 
De aanmeldingen kwamen tot op de 
eerste schooldag na de vakantie bin-
nen.”

Leswijze
Veel tijd heeft de Sccsschl besteed aan 
het creëren van voorwaarden. “Wat 
zijn precies de regels, hoe willen wij 
dat de kinderen zich gedragen? Hoe 
moeten wij als leerkracht ons gedra-
gen, hoe stimuleren we de kinderen 
om ze dat te laten doen wat we ook 
terug willen zien in hun gedrag.”
De school gaat uit van de interactie 
met en respect voor het kind en het 
groeien naar zelfverantwoordelijk-
heid. Er zijn veel spelmaterialen voor 
groep 1 t/m 8. “Het zijn niet allemaal 
gezelschapsspelletjes,” lacht juf Anja. 
“Ook spellen met een doel, om spel-
ling of rekenen verder te oefenen. 
Spelenderwijs leren.” Ook de tech-
niek is belangrijk. “Daarom hebben 
we knex en kapla, zodat kinderen 
vanuit het driedimensionale naar het 
tweedimensionale kunnen. Het gaat 
vaak veel te snel. Kinderen leren een 
trucje om in het platte vlak te wer-
ken, maar hebben niet het inzicht dat 
ze juist bij spel leren. Bouwen en zien 
hoe het werkt.” De schoolkrantredac-
tieleden Joni, Aaron, Tijmen en Maud 
vertellen er meer over. Tijmen zit in 
groep 7. “Wij hebben geen weektaak. 
We moeten zelf plannen wat we gaan 
doen. Je moet wel alles doen, na een 
uur rekenen een kwartiertje spelletje 
en daarna weer aan het werk.” Maud 
zit al vijf jaar op deze school. Zij vindt 
het even leuk als voorgaande jaren en 
is snel gewend.
“Soms krijgen we een dagplanning 
en moeten we eerst opschrijven wat 
we willen doen,” vertelt Aaron. “Als 
je daar dan mee klaar bent, dan ga 
je weer nieuwe dingen plannen. Die 
kun je dan doen in een klas, zestig 
minuten.” Naast de opdrachten die 
moeten, zoals nieuwsbegrip, WO, 
rekenen, taal en spelling, is er dus 
ruimte om zelf dingen te kiezen. 
Bijvoorbeeld een spelletje doen en 
daarna een keuze uit de verschillen-
de kaartenbakken voor geschiedenis, 
natuur en techniek, aardrijkskunde 
of biologie, op de computer of bou-
wen met blokken, knex of kapla in de 
Eureka ruimte.

Joni is een vrije planner, ze weet al 
goed wat de bedoeling is. ”Als je niet 
goed bent in rekenen, moet je niet 
altijd taal gaan doen. Je moet juist 
kijken wat je nog moet leren en dat 
moet je dan gaan doen.”
Niet iedereen past in het nieuwe on-
derwijssysteem, een aantal kinderen 
zijn toch naar een andere school ge-
gaan. Anja legt uit: “We gaan anders 
kijken naar kinderen. Ook rugzak-
leerlingen gaan zich anders gedragen 
omdat ze meer ruimte hebben.” Ze 
hoeven niet de hele dag op de stoel 
te zitten, hebben veel meer beweging 
en kunnen meer zelf beslissen. Pas 
in de middag neemt de concentratie 
wat af. “Ze kiezen onderwerpen wat 
ze aanspreekt en daardoor zie je veel 
meer motivatie.”
Bij het interview nemen schoolkrant-
redacteuren Lotte, Sofie en Luka 
plaats. Zij schrijven de stukken, ver-
zamelen kopij van andere leerlingen 
en zetten de schoolkrant in elkaar. 
Lotte is positief over haar verhuizing 
naar de Sccsschl 3.0. “Bij ons is de 
hele oude school hierheen gegaan, 
maar ik heb nu veel meer vriendin-
nen. Ik heb het gevoel dat ik beter 
kan werken en dat ik hier pas in dit 
onderwijs.”

Schoolgebouw
Belangrijk is de inrichting van de 
school, de opdrachten en duidelijk en 
uitdagend ingerichte hoeken, zodat 
de kinderen gemotiveerd zijn om aan 
de slag te gaan. Na afloop opruimen 
geeft een geordende omgeving en 
structuur, van wezenlijk belang. “An-
ders nodigt het kinderen ook niet uit 
om er weer mee aan de slag te gaan,” 
verwoord Luka. In de kijkkast mogen 
werkstukken even blijven staan.
Op een paar uitzonderingen na, heb-
ben de kinderen geen vaste plek. 
Voor hun spulletjes hebben ze wel 
een eigen laatje. “De kinderen maken 
gebruik van alle ruimtes, maar wij 
hebben ook geen aparte personeels-
kamer en je zult hier de leerkracht 
niet achter een bureau vinden, maar 
tussen de kinderen,” vult Anja Ot-
ten aan. De leerkrachten, die mini-
maal drie dagen werken, blijven elke 
schooldag na voor een bespreking en 
hebben acht dagen per leerjaar cur-
sus. Zoveel als mogelijk is worden 
hun specialiteiten benut, zoals voor 
rekenen, taal of sport. Ook ouders of 
een kunstenaar uit de buurt hebben 
specialismen en die worden ingezet 
door in de school gastlessen te ver-
zorgen. “Uit bevlogenheid en passie 
vertellen, daar kan geen leerkracht 
tegenop.”

Schooldag
De schooldag duurt van 8.30 tot 
14.00 uur, maar de school is al vanaf 
8.00 uur open. Kinderen kiezen dan 

of ze dan even wat laten zien in de 
klas, of in de leeskring plaatsnemen. 
Als de muziek start om half negen, 
gaat elk kind naar zijn unit en wacht 
in alle rust af tot de kring start. In 
de pauze gaan de kinderen zelfstan-
dig naar het restaurant en na het 
eten naar buiten. De dag wordt in 
een reflectiekring beëindigd. Hierin 
worden de afspraken van de ochtend-
kring teruggekoppeld en soms laten 
kinderen hun werk zien.
De rondleiding door school gaat 
langs de rekenruimte, taal- of com-
municatieruimte, Eureka ruimte, bi-
bliotheek, atelier en restaurant. Geen 
lokalen met deuren. De kinderen leg-
gen uit hoe de school is ingedeeld: 
unit 1 zijn de peuters, unit 2 is de 
onderbouw, unit 3, de middenbouw 
en unit 4, bovenbouw. Er is een in-
pandige kinderopvang voor 0-4 jaar 
en een mogelijkheid tot naschoolse 
opvang. Om te gymmen gaan alleen 
de oudsten op de fiets naar de sport-
hal in Zelhem, de anderen gaan met 
de bus.
Er is veel ruimte om de school heen, 
maar de kinderen spelen aan de ach-
terzijde. Daar staan de klimtoestel-
len, geschikt voor kinderen van klein 
tot groot. Daarnaast kan er worden 
gevoetbald, gefietst en is er een stuk 
bos beschikbaar om avonturen in te 
beleven.

Stageplaatsen
Er zijn drie derdejaars stagières, 
werkplekstudenten genoemd, op 
deze bijzondere school. Zij gaan in 
samenwerking met de school school-
thema’s ontwikkelen: ICT en weten-
schap voor de Eureka ruimte, Engels 
en een volgsysteem voor taal. “Zij 
draaien al mee met het team. We 
zien die drie als gelijkwaardig, we 
hebben elkaar erg nodig. Zij zijn nog 
heel fris, terwijl de anderen heel veel 
ervaring hebben, maar los moeten 
komen van het oude systeem. Die be-
lemmering hebben juist de studenten 
niet. Dat maakt dat het bij elkaar veel 
meerwaarde heeft.” Daarnaast zijn er 
eerste- en tweedejaars studenten.

Ouders
Een ouderpaar uit Toldijk koos be-
wust om hun kind naar de Sccsschl 
3.0 te laten gaan. Ze bekeken vijf 
verschillende basisscholen. “Dit is 
helemaal een nieuwe leswijze en dat 
sprak ons wel aan. Ook gezien het 
advies was dit de beste oplossing. 
Hier is een compleet andere leswijze, 
meer praktijkgericht. Kinderen kun-
nen zelf uitvinden wat ze leuk vin-
den en daar sturen de leerkrachten 
op aan en gaan er dieper op in. Het 
is ook een schitterende locatie, kin-
deren kunnen lekker buiten spelen, 
met heel veel ruimte. De mensen hier 
hebben een agrarische achtergrond 
en komen van buitenaf.”
Sccsschl 3.0, Wolfersveenweg 3, 7021 
HH Zelhem. Meer informatie bij de 
onderwijskundig leider Anja Otten, 
telefoon (0314) 62 30 28, 
e-mail info@sccsschl30.nl 
of kijk op www.sccsschl30.nl.

Nieuwste onderwijsvorm in Wolfersveen: 
Sccsschl 3.0

Wolfersveen - Begin oktober startte de basisschool in Wolfersveen als 
Sccsschl 3.0 met een geheel nieuwe onderwijsvorm. Slechts vier scho-
len in Nederland werken op deze manier. “Wij gaan uit van het kind, 
het kind staat centraal,” vertelt onderwijskundig leider Anja Otten. 
“We komen tegemoet aan de talenten van de kinderen.” Het ervaren 
van successen zorgt voor betere leerprestaties.

Kinderen genieten samen van de lunch.

Mede daarom organiseren zij een 
kerstshow op vrijdag 29 november 
van 14.00 uur tot 21.00 uur. Dit is al 
weer de 14de kerstshow die Kok Bloe-
men organiseert. En sinds vorig jaar 
hebben er zich vele ondernemers aan 
de Rijksstraatweg en oud Warnsveld 
bij aangesloten. Zij hebben van de 
gehele Rijksstraatweg een gezellige 
straat gemaakt waar vele activiteiten 
en bezichtigingen zijn Het geheel 
heet dan nu ook Winter Winkelen in 
Warnsveld.
Met o.a Pieterse handwerken, ca-
fe- restaurant de Pauw, Het Verza-
melhuis, adviesbureau De Ruimte, 
Fietsen van Stenis, Bouwbedrijf de 
Thuisfabriek, Kapsalon Velders, Cafe 

de Kraan, Het 2de bedrijf en Bakkerij
van Zuijlen.
Zo zijn er ook diverse activiteiten zo-
als live muziek, de kerk van Warns-
veld is open en kunt u luisteren naar
het Warnsvelds Mannenkoor die op-
treedt. Zijn er gratis (ver)bouwadvie-
zen te verkrijgen, is er een kunst ex-
po. Ook is het museum de Opkamer
open die in kerstsfeer is Ook zijn er
diverse activiteiten voor de kinderen
en is er een gratis prijzen loterij
Wij nodigen u dan ook van harte
uit om op vrijdag 29 november van
14.00 uur tot 21.00 uur dit geheel in
Warnsveld te komen aanschouwen.
Zie ook: 
www.kokbloemenservice.nl

- Advertorial -

Kerstsferen bij Kok 
Bloemenservice vrijdag 29 
november
Warnsveld - De dagen worden korter, de avonden langer. Buiten koud
en guur. Binnen lekker warm, knus en gezellig. Althans dat probeert
u. Bij Kok zijn ze er in ieder geval wel weer klaar voor om u daar een
handje mee te helpen. Zij hebben alles weer sfeervol ingericht met
de nieuwste creaties, trends en kerstartikelen. U kunt weer rijkelijk
ideeën op doen om ook van deze donkere dagen  voor kerst een warm
gezellig geheel te maken.

Een serie prachtige humoristische en 
soms ook gevoelige verhalen uit het 
leven van de auteur die hij allemaal 
heeft beleefd in de door hem zo be-
wonderde en geliefde Achterhoek. 
De verhalen zitten ook vol met milde 
zelfspot.
Het boek gaat weliswaar over de Ach-
terhoek, maar is geschreven in het 
Nederlands waardoor het voor een 
breder publiek gemakkelijker toe-
gankelijk is. Er is inmiddels al veel be-
langstelling voor deze nieuwe creatie 
van Ferry Broshuis, die al meerdere 
boeken schreef.
Op vrijdag 20 december moeten de 
exemplaren in de boekhandel liggen. 

Zodra Weevers Grafimedia de fraaie
omslag van het boek klaar heeft zal
een foto hiervan in de weekbladen-
editie worden opgenomen, zodat de 
mensen zich alvast een beeld kunnen
vormen van de omslag. In de uitgave
zijn tevens prachtige kleurenfoto’s
opgenomen die de sprankelende ver-
halen nog extra cachet en betekenis
geven.
Het boek zal in de winkel te koop zijn
voor € 14,95 maar wie het boek vóór
1 december bestelt krijgt de prach-
tige uitgave voor € 12,50.
Bestellingen kunnen worden gedaan
via ferry.broshuis@hetnet.nl

Vrolijke verhalen over de Achterhoek

Veel belangstelling voor 
boek Ferry Broshuis
Groenlo - Zoals vorige week in de edities van de weekbladen van Wee-
vers Grafimedia al werd gemeld, wordt momenteel bij het bedrijf vol-
op gewerkt aan het drukken van het nieuwe boek van Ferry Broshuis 
dat de titel ‘Heimwee en andere vrolijke Achterhoekse verhalen’ heeft 
meegekregen.

De ontvangst met een origineel jacht-
bittertje in het mooi in herfstsfeer 
aangeklede restaurant beloofde heel 
wat goeds voor deze avond. Er werd 
een 4-gangen menu geserveerd, waar-
van het hoofdgerecht in buffetvorm. 
Het voorgerecht bestond uit diverse 
bereidingen van wild in de vorm van 
paté, rillettes en carpaccio, gevolgd 
door een krachtig kopje wildbouil-
lon. Daarna mochten we een kijkje 
nemen in de sfeervol ingerichte 
wildkamer met knappend haarvuur, 
alwaar het buffet was opgesteld. We 
konden proeven van divers wild, zo-
als hert, wildzwijn, haas en fazant. 
Verrukkelijk klaargemaakt door het 
enthousiaste keukenteam en verge-
zeld van aardappel- en pompoenpu-

ree en uiteraard zuur en rode kool
en stoofpeertjes. Als dessert hebben
we genoten van eigengemaakt hazel-
notenijs met een Chocolade variëteit.
Deze succesvolle wildavond werd
muzikaal omlijst door het trio Sun-
day Moon, bestaande uit twee leuke
heren en een charmante dame, die
een geheel eigen sound presenteer-
den van stijlvolle jazz-pop met een
knipoog naar vroeger. Een aanrader!
Deze avond was een geweldig succes
en we gaan ervan uit volgend jaar
weer gast te mogen zijn in restaurant,
Het Wapen van Bronkhorst voor een
perfecte wildbeleving. Hulde! 

Sascha Boesberg, 
Begoniastraat 5 Steenderen

Hulde voor het restaurant 
Het Wapen van Bronkhorst
Op de mistige en koude zaterdagavond 16 november worden alle gas-
ten van de wildavond in Restaurant Het Wapen van Bronkhorst bij ge-
zellig kaarslicht en fakkels bijzonder hartelijk  welkom geheten door
Herman Meutstege en zijn brigade. Voor het eerst heeft Restaurant
het Wapen van Bronkhorst een wildavond georganiseerd, waarvoor
gasten zich vooraf konden inschrijven. Met ruim 40 aanmeldingen
was het restaurant goed gevuld.



Ratti Dames 2 in het nieuw

Kranenburg - Bakkerij Joop heeft de nieuwe inloopshirts van Ratti Dames 2 gesponsord. Zondag 17
november jongstleden werden de heer en mevrouw Bruggink hiervoor hartelijk bedankt.

Namens de Politie leidde 
wijkagent Cor Kleijkamp 
de controle. Hij zei hier-
over: “Alle bestuurders 
zijn gecontroleerd op ge-
bruik van alcohol. Er zijn 
geen overtredingen gecon-
stateerd. De controle is 
wat mij betreft succesvol. 
Vrijwel iedere bestuurder 
reageerde erg positief. De 
samenwerking met de ga-
ragehouder en VVN was 
zeer prettig.Bij de contro-
le werd gebruik gemaakt 
van politie motorrijders 
en er werd op de Horster-

kamp en de N 316/Henge-
loseweg gecontroleerd op 
snelheid.”
In totaal werden 82 be-
stuurders aangehouden 
en hun voertuigen gecon-
troleerd. Er waren 20 kop-
lampen defect, 35 maal 
was er sprake van defecte 
kentekenverlichting en 4 
maal was de verlichting 
van een aanhangwagen 
niet in orde. Voor wat be-

treft de verlichting was dit 
een publieksvriendelijke 
actie. Wel werden er be-
keuringen uitgeschreven 
voor onder andere het 
niet dragen van de auto-
gordel, voeren van een 
foutief nummerbord, niet 
kunnen tonen van het rij-
bewijs en het niet voeren 
van mistverlichting .
Wim Klein Kranenbarg 
leidde de actie namens 

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Bronkhorst. Hij 
gaf aan: “Het is was weer
een geslaagde actie. Met
goede samenwerking tus-
sen de Politie, het garage-
bedrijf en Veilig Verkeer.
Ook een landelijk promo-
tieteam was aanwezig. De
meeste bestuurders waren
positief over de verlich-
tingsactie.”

Politie houdt verlichtingscontrole in 
Vorden
Vorden - De Politie 
hield woensdagavond 
20 november samen 
met Veilig Verkeer 
Nederland afdeling 
Bronckhorst op de 
Rondweg en de Hors-
terkamp in Vorden een 
preventieve verlich-
tingscontrole. Indien 
de verlichting niet in 
orde was, konden men-
sen deze zelf repareren 
of in orde laten maken 
door medewerkers van 
garage Groot Jebbink 
om een bekeuring te 
voorkomen.

Een komen en gaan van voertuigen met gebreken aan de verlichting.

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

Koopzondag op 24 november van 12.00 t/m 17.00 uur. 3 en 4 december extra koopavond 
tot 20.00 uur. Donderdag 5 december winkels open tot 17.00 uur

Sint-Nicolaasactie 
 van de Vordense Ondernemers Vereniging

Kras drie dezelfde afbeeldingen en 

maak kans op een waardebon van 

€ 50,-, € 20,-, € 10,- of € 5,-!
Deze Sint-Nicolaasactie duurt van: 

Maandag 11 november t/m Zaterdag 7 decemberVizier op Vorden

Deelnemers Sint-Nicolaas actie 2013

Sinterklaas slaapkamer
Ben jij ook benieuwd waar Sinterklaas slaapt? 
En waar al die cadeautjes worden ingepakt? 
Of wil je misschien met piet op de foto..... 
Kom gerust een kijkje nemen in de slaapkamer 
van Sinterklaas in het Kulturhuis Vorden “Het 
Dorpscentrum”.
Geopend: 20 en 27 nov. 15.00 tot 16.30 u.

Sint-Nicolaasactie van de 

Vordense Ondernemers Vereniging

Kras alle drie de vakjes open

en win een prijs bij drie 

dezelfde afbeeldingen.

Vizier op Vorden

Meer dan

1100 extra 

prijzen beschikbaar

gesteld door

meerdere 

ondernemers.

Bij elke € 10,- onvangt u 
een kraslot.

U kunt uw winnende lot omwisselen voor een 
waardebon bij Bruna Vorden

Oranjestraat 1  |  7051 AG Varsseveld  |  +31 (0)315 24 20 62

www.helminkvarsseveld.nl

Het moet niet
gekker worden

prijs per 500gr

€ 1,75
Ribkarbonade

Deze aanbieding is geldig van maandag 25-11-2013 t/m zaterdag 30-11-2013



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

Uit eten met Kerst

Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4 per maand wordt u gevoed. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur is eten 
en drinken. 
Al voor € 4 wordt 
u gevoed.

Word donateur

juist nu!

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Maandaanbieding NOVEMBER

 15% KORTING
op onze huiscollectie

PVC, laminaat, vinyl en tapijt*

* Vraag naar de voorwaarden

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

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

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

www.spannevogel.nl

VEILINGHUIS ‘DE ATLAS B.V.’
TE DEVENTER

houdt ten overstaan van deurwaarder Jansen en Kersten  

te Deventer een:

KAPITALE KUNST-, ANTIEK- 
EN INBOEDELVEILING

afkomstig uit div. nalatenschappen en verdere inbreng.

Geveild worden 17e, 18e en 19e eeuwse meubelen o.a.: 
Div. 17e eeuwse Zeeuwse kasten, 18e eeuws Hollandse kabi-
netten, pastoors, secretaires, bureau’s, kisten, commodes, 
enz. 19e eeuwse eethoeken, boekenkasten, empire bank, 
voltaires enz. 
Schilderijen en aquarellen o.a.: Mathijs Maris, J. Sluijters 
Jr., A. Schouman, E. Moll, J.H. Vaarberg, O.R. de Jongh, J.W. 
Gruijters, J. Knikker,B. Viegers, R. Hynckes, J. Korthals, Han 
Jansen, Poen de Wijs,enz. 
Deventer schilders: Han van Meegeren, P. Coldeweij, A.G. 
Gerritsen, P. Flint, J.E. Baumer, Joh. Bokhorst.
Een aantal klokken en klokstellen o.a.: Friesche staart 
en stoelklokken, Engelse staand horloges, kolompendules, 
enz.
Een collectie wapens o.a.: kanon, geweren, pistolen en 
sabels enz.
Een motorfiets merk Condor 580bwj. 1953.
Een collectie 17e/18e eeuws Chinees porselein o.a.: 
Wanli, Kangxi enz.
Div. vleugels, piano’s en blaas instrumenten.
Collectie goud en zilver, o.a.: 18e eeuws koffiepot met 
roomkan Utrecht, een aantal werken van Bonebakker, div. 
bestekken o.a. 12 pers. visbestek, enz.
Een collectie vestzak en Polshorloge’s oa.: Girard 
Perregaux, Longines, Zenith enz.
Een porseleinen eetservies van Rosenthal, decor Versace.

Zie onze complete on-line fotocatalogus!!!!

Kijkdagen:
Donderdag 5 dec. t/m zondag 8 dec. 10.00-17.00 uur.

Extra kijkmorgen boeken ma. 16 dec. 11.00-13.00 uur.

Veilingdagen: 9 t/m 16 december. Aanvang 19.00 uur.
Dinsdag 10 dec.: schilderijen en aquarellen.
Woensdag 11 dec.: goud, zilver en juwelen.

Ma.middag 16 dec. boeken en prenten aanv. 13.00 uur

VEILINGHUIS DE ATLAS

Profiteer nu van de NAJAARSACTIE
30% KORTING op de arbeidskosten

Bel voor een gratis offerte: 06-51 50 90 85
Actie bestaat uit: 15 % van de tĳdelĳke btw verlaging en 15 % krĳgt van u onze najaarsactie.

U kunt profiteren van de actie tot en met 1 maart 2014.

Hoveniersbedrĳf ‘t Hof van Rome
 Oude Kruisbergseweg 8, Zelhem
www.hofvanrome.nl                      Sterk in samenwerk

Vakmanschap en Ervaring
Bosman Groenspecialist

Aanleg en onderhoud 
van tuinen

Al 35 jaar 
Uw Partner in het Groen

Uw tuin is toch een vakman waard!

Vraagt u eens vrijblijvend informatie en prijs. 
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462619
www.bosman-groenspecialist.nl



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

Hekwerken en Omheiningen

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

Daar word je vrolijk van!

Je wilt graag een mooie kerstkaart 
sturen, maar het ontbreekt nog aan 
een goed idee. Happycards.nl heeft 
speciaal voor jou prachtige 
kerstkaarten ontworpen. Een extra 
warm tintje: als je de actiecode 
hxm13 invult, dan ontvang je 
tussen 16 en 30 november 
15% korting op je kerstkaarten.

15%

Kerstkaarten

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

IJssel
computerservice

*

*

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

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

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

I

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

WINTERBANDEN
TEGEN 

SCHERPE PRIJZEN

GRATIS
wintercheck

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 13.00 uur.

APK € 14,95 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

Voor onze schoonheidssalon zijn wij per direct
op zoek naar een ervaren

Schoonheidsspecialiste
10-16 uur / week

Wij zoeken een enthousiast persoon voor een
leuke uitdagende zelfstandige baan.

Verkoopervaring in een drogisterij is een pré.

Stuur uw sollicitatiebrief naar onderstaand
adres of per e-mail naar

info@drogisterijoosterink.nl

Stationsstraat 26-28, 7021 CK  Zelhem Tel. 0314 - 62 51 06

Zutphenseweg 24, Vorden 
Telefoon 0575 55 15 14 

Email: info@helminkwonen.nl
Twitter:@helminkwonen
facebook.com/helminkwonen

helminkwonen.nl 

SLECHTS GELDIG 
TOT 30 NOVEMBER



JAN de WINKEL Brummen
Eerbeekseweg 19
6971 LB Brummen

T 0575-561498

JAN de WINKEL Salland
Butzelaarstraat 66

8105 AR Luttenberg
T 0572-301555

JAN de WINKEL Hengelo
Zelhemseweg 22a

7255 PT Hengelo (gld)
T 0575-441688

JAN de WINKEL Goor
Nieuwenkampsmaten 16

7472 DE Goor
T 0547-288440

www.jandewinkel.nl     info@jandewinkel.nl

10%Korting op 
alle Speelgoed en John Deere 

Merchandise
artikelen

Aanbieding geldig t/m 31 Decmber 2013

5 december pakjesavond



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Behalve de midwinterhoornblazers 
van onder meer de Reurlse Midwinter-
hoarnbloazers zijn er onder meer de-
monstraties in Klimbos Achterhoek, 
optredens van zangkoor Amazing 
uit Ruurlo en Erik Knoef uit Vorden, 
leest Ria Stegink uit Ruurlo verhalen 
voor bij de Bruilse Boekenruilboom 
en zet Familiepark Cactus Oase aan 
de Jongermanssteeg de deuren van de 
tentoonstellingsruimte van de Histo-
rische Vereniging Old Reurle gratis 

open. Volwassenen betalen voor deel-
name aan de wandeling 3,50 euro en 
kinderen tot en met 12 jaar 1,50 euro. 
Kaarten zijn te koop bij De Heikamp. 
Inlichtingen via de VVV Ruurlo, tel. 
0573-453926 of per e-mail: info@
vvvruurlo.nl. De organisatie van de 
wandeling is in handen van VVV 
Ruurlo, Buurtvereniging De Bruil en 
Omstreken, Pannenkoekenboerderij 
De Heikamp, Staatsbosbeheer en de 
Reurlse Midwinterhoarnblazers.

Optredens van onder meer Amazing, Erik Knoef en Ria Stegink

Reurlse Midwinterhoarn-
wandeling dit jaar met 
extra activiteiten

Ruurlo - De vijftiende editie van de Reurlse Midwinterhoarnwandeling 
in Ruurlo op zondag 1 december krijgt extra cachet. Er zijn extra acti-
viteiten langs de vernieuwde wandelroutes van 7 (in te korten tot 4), 15 
en 20 kilometer. De wandeling begint bij Pannenkoekenboerderij De 
Heikamp aan de Hengeloseweg 2 in Ruurlo. Er kan gewandeld worden 
tussen 10.00 en 16.00 uur (starten kan tot 14.00 uur).

Ria Stegink uit Ruurlo leest tijdens de Reurlse Midwinterhoornwandeling verhalen voor bij 
de Bruilse Boekenruilboom.

Vanaf 9.45 uur konden de deelne-
mers vertrekken bij de Varsselse 
molen voor een aantal rondjes van 
ongeveer 55 kilometer. De eerste hin-
dernis die men tegenkwam was bij de 
familie Bos. Daar moesten de rijders 
over een grote berg zand rijden. Dat 
was niet altijd even makkelijk want 
op een bepaald stuk kwamen ze vaak 
vast te zitten. Ging je door een grote 
plas water en pakte je niet het juiste 
spoor dan kwamen de rijders daar 
ook vaak in moeilijkheden. 

Na deze uitdaging kwam men bij een 
mini crossbaan waar de heren van de 
Hamove een soort van proef hadden 
uitgezet. De meesten konden zich 
daar uitleven met de springbulten 

die daar waren aangebracht. Daarna 
ging de route over verharde en onver-
harde wegen rondom Hengelo. Vlak 
bij het rennerskwartier mocht ieder-
een zich ook nog uitleven op een aan-
gelegde mini crossbaan. De meeste 
rijders reden ongeveer drie rondjes 
maar er waren er ook bij die er geen 
genoeg van kregen en bleven rijden 
zolang het mocht . Na afloop was het  
gezellig onder het genot van hapje 
en drankje in het club gebouw van 
de Hamove. Het bestuur was uiter-
mate tevreden over de opkomst van 
de deelnemers die na afloop nog een 
klein geschenk mee kregen. Direct na 
de Off the Road Rit begonnen de me-
dewerkers met opruimen en schoon-
maken van de wegen en paden.

Off the Road Rit Hengelo

Hengelo - De jaarlijkse Off the Road Rit van afgelopen zondag, georga-
niseerd  door de Hamove was er eentje om niet te vergeten. De vrijwil-
ligers van de club die veelal de hele week in touw waren geweest om 
er iets moois van te maken, mochten tevreden zijn. De route die ze 
hadden uitgezet viel bij iedereen in de smaak. Het aantal deelnemers 
dat van start ging, lag tussen de 1700 en 1800.

Start van de Hamove Off the Road Rit in Hengelo. Foto: Henk Teerink.

Hengelo - Uitslag SV Quintus van 24
november: 
Quintus HS1-Tyfoon HS1: niet ge-
speeld;
Quintus HS2-Udi ‘96 HS3: 18-13;
Quintus DS1-Vios (B) DS1: 14-18;
Quintus DC1-Loo DC1: 22-5;
Quintus D1-Grol D1: 7-7;
Quintus E1-Duiven E1: 4-8;
Quintus E2-Duiven E2: 14-7.

S V  Q u i n t u s

A-lijn: 1. Diny Mijnen & Herman Sta-
pelbroek 60,42%; 2. Inge & Reint Pel-
lenberg 59,72%; 3. Hennie van Dru-
ten & Gonnie Hulleman 56,94%. 
B-lijn: 1. Henny Deunk & Wil Matser
66,67%; 2. Jenny & Wim van Wan-
rooij 58,33%; 3. Will Snelder & Bert 
Botschuyver 55,00%. 
C-lijn: 1. Annie Hartman & Hen Rom-
bouts 61,25%; 2. Ans Knaake & Leida
Pennekamp58,33%; 3. Paulien Gasse-
ling & Mini Peters-Sueters 55,83%. 
Zij die promoveren: van B naar A-lijn:
Jenny & Wim van Wanrooij, Will 
Snelder & Bert Botschuyver en Ka-
ren Notten & Joop te Veldhuis. Van 
C naar de B-lijn: Paulien Gasseling &
Mini Peters-Sueters, Agnes Pietersen
& Theo van Aalst en Ans Knaake &
Leida Pennekamp. Allen Van Haret 
Gefeliciteerd!

AANDACHT: 
woensdag 27 november start om
14.30 uur bij TV MAX de tweede
Bridgeles. Wijs uw vrienden hierop
en neem gezamenlijk deel aan deze
cursus. U kan e.e.a. toelichten als no-
dig. Bridgen: gezelligheid, samenzijn,
de raderen in het hoofd blijven draai-
en en geen spel is hetzelfde. Afmel-
den kan op verschillende manieren: 
via een mail naar bcbronkhorst@hot-
mail.nl  of een sms naar 06-28633453
(inspreken lukt niet!), of op de wed-
strijddag bellen naar genoemd mo-
biel nummer. Tot ziens!

B r i d g e n  i n  T o l d i j k
Uitslagen van donderdag 21 no-
vember, de laatste avond van de 
tweede ronde.

Spoorstraat 9 Tel. (0573) 45 19 45
7261 AE Ruurlo Fax (0573) 45 19 19
Postbus 27 info@mevo.nl
7260 AA Ruurlo www.mevo.nl

Wij zoeken  medewerkers 
die op zaterdag en in de vakanties 

bij ons willen werken !!

Mevo Precision Technology is een dynamisch bedrijf, 
gespecialiseerd in de productie en assemblage van 
 fijnmechanische onderdelen. 
De door Mevo geproduceerde 
onderdelen worden toegepast 
in onder andere de 
meet- en regel-
industrie, 
medische 
industrie en 
automobielindustrie. 
 
Ben je geïnteresseerd in techniek en wil je naast je 
 opleiding werkervaring opdoen in de praktijk, dan is dit 
een schitterende kans.

Heb je interesse, en ben je minimaal 17 jaar met MBO-
HBO niveau, neem dan contact op met Leon de Vos.
Tel. 0573-451945 of stuur een e-mail naar info@mevo.nl
Zie ook onze website: www.mevo.nl

Heb jij interesse ?    Bel of mail snel  !!!!!

Durf jij het beste 
uit jezelf te halen?

Jij bent verpleegkundige en je hebt 
een afgeronde MBO-opleiding.
Dan is Sensire op zoek naar jou!

 

Sensire wijkzorg
De wijkteams in Zelhem, Zelhem-Velswijk, Halle en omstreken 
zijn op zoek naar verpleegkundigen. Ben je geïnteresseerd? 
Neem dan contact op met Marlies Belterman: 
06 – 101 330 50 of Femke Weelink: 06 – 100 593 36 

 is onderdeel van Sensire. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.



W W W . P E L G R O M . N L

PELGROM 
sterk in tuinwerk

117-

 99,-
Stihl BGE 71 
Elektrische bladblazer

Vermogen: 1 KW

Gewicht: 3,0 KG

319-

 249,-
Stihl BG56-D 
Motorbladblazer

Cilinderinhoud: 27,2 cm3

Gewicht: 4,2 KG

459-

 399,-
Stihl BR 200
Voor comfortabel werken op 

grote oppervlakken.

Cilinderinhoud: 27,2 cm3

Gewicht: 5,8 KG

359-

 299,-
Stihl SH-56-D 
Motorbladblazer met 

opvangzak.

Cilinderinhoud: 27,2 cm3

Gewicht: 5,3 KG

399-

 349,-
Stihl MS 211
Benzine motorkettingzaag

Vermogen: 2,3 pk

Gewicht: 4,3 kg

Zaagbladlengte: 35 cm

279-

 249,-
Stihl MS 171
Benzine motorkettingzaag

Vermogen: 1,8 pk

Gewicht: 4,3 kg

Zaagbladlengte: 30 cm

199-

 169,-
Stihl MSE 140 C-Q
Elektrische kettingzaag

Vermogen: 1,4 KW

Gewicht: 3,6 kg

Zaagbladlengte: 30 cm

PELGROM 
sterk in ‘t kleine werk

UITNODIGING Najaars-show
Donderdag 28 november  10.00 – 22.00 uur

Vrijdag 29 november  10.00 – 22.00 uur

Zaterdag 30 november  10.00 – 17.00 uur

T/M 31 DEC. 

10% 
KORTING 

OP AL HET 
SPEELGOED

Broekstraat 1A

6999 DE Hummelo

Tel: 0314-38 18 42

info@pelgrom.nl


