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Deze voerrobot moet ervoor zorgen 
dat Jan en Erna meer tijd over hebben 
voor andere zaken, de koeien gezon-
der worden en meer produceren en 
het milieu wordt ermee ontlast. Dat 
de Lely Vector bij hun bedrijf is geïn-
stalleerd, zal velen niet verbazen. Het 
paar staat immers bekend als innova-

tieve agrariërs. Zo mogen ze zich de 
eerste fotonenboeren van Nederland 
noemen. Met zonnepanelen op de 
daken van hun bedrijf wordt energie 
opgewekt voor eigen gebruik en de 
overcapaciteit wordt opgeslagen om 
later te gebruiken of aan het net ge-
leverd. Het nieuwe voersysteem past 
helemaal binnen hun visie om zo 
duurzaam mogelijk te werken. “De 
robot wordt namelijk gevoed met de 
energie van onze eigen energiepa-
nelen”, vertellen Jan en Erna. “We 
hoeven nu niet meer elke dag met de 
voerwagen door de stal en dat scheelt 
diesel. “ Mathieu Lindner , projectco-
ordinator bij Lely vertelt dat het posi-
tieve effect op het milieu nog groter 
is. “Met de Lely Vector ga je veel effi-
ciënter om met het voergebruik dan 
wanneer een boer handmatig voert. 
Dat betekent minder overschot, 
waardoor er ook minder gezaaid en 
geoogst hoeft te worden.” Het hele 
bedrijfsproces wordt dus duurzamer.
De ‘ouderwetse’ boerderijhond en 
ook de ouders van Erna en Jan kijken 
nieuwsgierig toe hoe de felrode in-
stallatie door medewerkers van Lely 
in gang wordt gezet. De basis is een 
grote loods waar zich achter beveili-
gingshekken de voerkeuken bevindt. 
De vloer voerkeuken is verdeeld in 
verschillende vakken. Een grijper 
pakt daaruit de voersoorten die nodig 
zijn voor het recept dat een bepaalde 
groep koeien moet krijgen. in het 
geval van Jan en Erna zijn dat melk-
koeien, hoogzwangere koeien en drie 
soorten jongvee, in totaal dus vijf ver-
schillende voerrantsoenen. “Je kunt 
een recept samenstellen met de juiste 
balans tussen gezonde componenten, 
voedsel dat de melkproductie stimu-

leert en dat de smaak verbetert.”
Dankzij het voersysteem wordt het 
mogelijk om vaker kleine porties 
voor te schotelen aan de koeien. “Net 
als voor mensen geldt ook voor deze 
dieren: beter vaak een beetje dan een 
paar keer heel veel.” De Lely Vector 
houdt zelf in de gaten wanneer een 
bepaalde groep bijgevoerd moet wor-
den. Als de robot zijn rondje door de 
stallen maakt en ondertussen het 
voer naar de koeien schuift, wordt 
met een sensor gemeten hoeveel cen-
timeter voer er nog ligt. 
En de boer zelf, die heeft er nog nau-
welijks omkijken naar. Hij moet wel 
elke dag de voerkeuken even aanve-
gen, want ook de grijper laat wel eens 
wat vallen. Maar dat is vijf tot tien mi-
nuutjes werk. Eens in de maximaal 
drie dagen moet de voerkeuken weer 
aangevuld worden, maar Jan  en Erna 
zijn geen anderhalf uur per dag meer 
kwijt aan het voeren. Mocht er een 

storing optreden, dan krijgen de agra-
riërs een seintje via hun mobiel. Met 
een speciale applicatie kunnen daar-
mee overigens ook de robot besturen.
Of het boerenleven z’n charme ver-
liest door deze vergaande automati-
sering? Erna en Jan denken van niet. 
“We hebben nu juist meer tijd om 
echt aan de dieren te besteden. Bij-
voorbeeld om te kijken hoe het met 
hun gezondheid staat.” Ook het soci-
ale aspect is voor hen erg belangrijk.  
“Dankzij de voerrobot, maar ook 

Eerste Lely Vector van Oost-Nederland in Vierakker geplaatst

Dankzij voerrobot leeft boer als 
‘gewoon mens’

Vierakker - Wat verbaasd kijken de koeien naar het rode gevaarte. De 
Lely Vector voerrobot schuift het voer weer binnen het bereik van de 
dieren. Even daarvoor hebben boer Jan Borgman en boerin Erna Roe-
terdink en andere nieuwsgierigen toe staan kijken hoe in de voerkeu-
ken het apparaat is gevuld met onder andere kuilvoer, maïs, hooi en 
stro. Het automatische voersysteem dat donderdag 22 november bij 
boerderij ‘t Spieker in Vireakker in gebruik werd genomen, is de eerste 
die in Oost-Nederland is geplaatst. Wereldwijd zijn er elf in gebruik.

dankzij de melkrobots die we al heb-
ben, kunnen we onze tijd veel mak-
kelijker indelen. Dat is wel fijn als je
bijvoorbeeld een feestje hebt. Je krijgt
eigenlijke een gewo-
ne mensenleven.”

Bekijk op 
Contact.nl 
een video

Op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december.
Namens ons 1-jarig bestaan een 

mini kerstster of mini cyclaam voor maar 1 euro !
Ook leuke andere aanbiedingen voor 1 euro 

Vrijdagavond een gezellig kerstavond onder genot van een 
hapje en een drankje. “U komt toch ook !’’

3 bossen bloemen of vaste plant
naar keuze voor € 5,00

met o.a. rozen, trosanjers, gerbera’s, lelies en meer!

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

Lely Center Zelhem feliciteert familie Borgman uit Vierakker, 

met de opstart van het eerste Lely Vector automatisch voersysteem 
in regio Achterhoek! 

Voor video en foto’s, zie www.contact.nl/regio/artikel/635834Deze week
in Contact

Kerstkrant
Ook dit jaar geeft Weevers Grafimedia weer 
de Kerstkrant uit. Deze wordt verspreid vanaf 
18 december in de gemeente Bronckhorst, 
Ruurlo, en Warnsveld.

Aanleveren kopij en advertenties voor de 
Kerstkrant t/m donderdag 6 december a.s.

Reserveren: 
advertentie@contact.nl of 0575 - 55 10 10 

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 Amaryllissen

voor € 5.99



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Gevraagd: Weidegang

voor pony's.  Tel:

06-53706908

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

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Om zelf te bereiden:
Erwtensoep pakket  € 2.99
+ GRATIS pakje spliterwten

Zoete handsinaasappelen 10 voor € 3.49
Fijn gesneden boerenkool 
zonder stronkjes,  zak € 0.99
Nieuwe oogst kiwi’s  10 voor € 2.99
Onze kant-en-klare prijswinnende !!!
Erwten of bruine bonen soep
2 grote bekers + GRATIS rookworst      € 9.98

wie heeft mijn zwarte

Gazelle omafiets met

versnellingen gezien? Die is

gestolen in de nacht van

22/23 november in Vorden.

Er zitten donkerblauwe

fietstassen op en een groen

labeltje aan de fietssleutel.

Graag contact opnemen met

S. Peters, tel 06-40960296

C a d e a u p r o b l e e m ?

Cadeaubon van TOM

(Theater Onder de Molen) te

koop bij de ‘Vordense

Tuin’ (Raadhuisstraat 11,

Vorden) en bij voorstellingen

in het theater zelf.

Koningwinter staat 
voor de deur Heeft u 
ze al, de IJSBAAN-
ABONNEMENTEN Aan de 
Kassa € 20,= U bespaard € 
7,50 per persoon.

�

Oh, kom er eens kijken 
wat er bij de Ideële kring-
loop winkel  DE WERF aan 
de Enkweg 11 te koop is. 
Hét adres om een passend 
Sinterklaas kado te vinden. 
Dé plek om uw surprise nog 
origineler te maken.

�

Te huur tijdelijk gemeu-
bileerde woning in Ruurlo.
Geen huisdieren. mob. 06-
12308884 na 18.00 uur

�

Tegenspeelcursus Bridge.
Start: 29 november. Amber
& Harry Garsen. Info: 0575-
522275.

�

Dagmenu’s 28 nov. t/m 4 dec.
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 28 november
Chinese groentensoep / Kiprollade met jus, gekookte aard-
appelen en groente.
Donderdag 29 november
Hachee met rode kool, aardappelpuree / Tiramisu met slag-
room.
Vrijdag 30 november
Tomatensoep / Panga filet met zoetzure saus, rijst en rauw-
kostsalade.
Zaterdag 1 december (alleen afhalen / bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom. 
Maandag 3 december
Uiensoep met kaascrouton / Karbonade de Rotonde, aardap-
pelen en rauwkost.
Dinsdag 4 december
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

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

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

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

Oh, kom er eens kijken 
wat er bij de Ideële kring-
loop winkel DE WERF aan
de Enkweg 11 te koop is. Hét
adres om een echt passend
Sinterklaas kado te vinden.
Dé plek om uw surprise nog
origineler te maken.

�

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

�

Vlaai van de week

Sinterklaasvlaai
6-8 pers. € 6,95

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Week-aanbieding

Roomboter-amandelstaaf € 3,75
Saucijzen       per stuk € 1,25
Aanbiedingen geldig van di. 27 nov. t/m za. 8 dec.

Dorpskerk Vorden
Zondag 2 december 10.00 uur, 1e advent, Gezamenlijke dienst in 
de Dorpskerk, Viering Heilig Avondmaal, ds. B. Neppelenbroek, 
Zwolle.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 december 10.00 uur, 1e advent, Gezamenlijke dienst in 
de Dorpskerk, Viering Heilig Avondmaal, ds. B. Neppelenbroek, 
Zwolle.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 2 december 10.00 uur, 1e advent, ds. Jansen-Schoonho-
ven, Doetinchem.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 1 december 18.30 uur, Woord- en communieviering, G. 
Oude Groen, m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 1 december 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Koorleden.
Zondag 2 december 10.00 uur, Woorddienst, Groep 1, m.m.v. He-
renkoor.

Tandarts
1 - 2 december M. Hermans, Vorden (0575) 55 22 53.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 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.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

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

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

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

VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag, woensdag 
en donderdag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 
10.00-14.00 uur.

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Wilt u uw oud ijzer 
kwijt? Bel gewoon Frits 
Peppelinkhausen, tel (0575) 
55 29 16. (06) 51 60 15 16.

�

Te huur: huis in het bui-
tengebied van Vorden. Tel. 
0575-552298.

�

Echtpaar zoekt kleine

caravan MET  hefdak - Eriba

of KIP - voor een klein prijsje.

06-19848925



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

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

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

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

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
dochter en mijn zusje

Emmely
23 november 2012
Zij weegt 4110 gram en is 53 cm lang

 Rick Uffing en Dianne Groot Nuelend
 Juliët

Hukkersdijk 1a
7261 MN Ruurlo
0573-452029

Verdrietig maar met mooie herinneringen hebben 
wij afscheid moeten nemen van onze zwager en 
oom

Johan Langwerden
echtgenoot van onze zus en schoonzus Dieneke

Ab † en Marie Enzerink
Dirk en Diny Enzerink
Betsie en Tonnie Smeitink
Mimi en Dik Klein Bramel

neven en nichten

Hengelo (Gld.), november 2012

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

Alleen op afspraak.

 

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

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

Voor al uw sieradenreparaties
Atelier Henk Eggersman

Leuke occasion sieraden

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

Open donderdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur
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AMES- EN HERENSLIPS M.U.V. DE INVISIBLE EN SCULPTURE (X) SERIES

SLIPS
3+1GRATIS

1 t/m 31/12/2012 of zolang de voorraad strekt 

BODYFASHION VOOR HEM & HAAR

DORPSSTRAAT 4 RUURLO | 0573-453070 | LUSANNELINGERIE.NL

Sinterklaas 
idee

Gedichten en foto’s
“Het Groote Veld 

bijzonder bekeken”

Haal dit boekje 
bij de VVV.

www.vvvbronckhorst.nl

Autorijschool
Hazewinkel
Taxichauffeur worden? 

Tot februari ongewijzigd.
Prijs vanaf Euro 531,25. (incl. examens) 

Uw opleider: Gerrit Hazewinkel.
Lochem tel. 0573-253659

Zie ook: www.taxichauffeurskaart.nl 

Met grote verslagenheid hebben wij vernomen dat 
na een oneerlijke strijd tegen haar ziekte is overle-
den onze collega en medewerker

Martha van Driel-van Joolingen

Martha heeft jarenlang met heel veel plezier en 
inzet voor onze gemeente gewerkt. Wij zullen haar 
enorm missen.
Wij wensen haar man Jan, zoon Tom, dochters 
Paulien en Laura hun partners en kleinkind Merlijn, 
familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote 
verlies. 

Burgemeester en wethouders,
gemeenteraad en collega’s
van de gemeente Bronckhorst
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KEURSLAGERKOOPJE

Pepersteaks

3 stuks 695

SPECIAL

Italiaanse cordon bleu

100 gram 245

VLEESWARENKOOPJE

Rundertapenade + vleessalade

150 gram + 150 gram 298

MAALTIJDIDEE

Witlof 
schotel

500 gram 550

TIP VAN UW KEURSLAGER

Shoarma pakket
vlees+broodjes+saus

samen voor 595

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

Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 0575-551519

Sinterklaas komt in de Rotonde:
Alle kinderen opgelet!

Zaterdag 1 december
tussen 14.00 uur en 16.00 uur schoen zetten 
voor Sinterklaas.

Woensdag 5 december
tussen 14.00 uur en 16.00 uur 
schoen weer ophalen!

Ook op woensdag 5 december op onze 
1ste verdieping:
Sinterklaas met … 
Voor meer info? Tel.: 551519

Stamppottenbuffet à € 14,50 
(kinderen tot 12 jaar: € 8,50 p. kind)

Stamppottenbuffet 
& oud Hollands dessert à € 17,50 
(voor kinderen tot 12 jaar € 11,00 p. kind.)

Schrijf vast in uw agenda: 

zaterdag 8 december vanaf 22.00 uur 
optreden LONG DISTANCE CALL...

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

www.marionpolman.nl voor een geheel 
verzorgde 

persoonlijke
uitvaart

ongeacht waar u 
verzekerd bent

“als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

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

 T 06-55916250dag en nacht

Bij aankoop van een sjaal of sieraad
(uitgezonderd zilver) voor Sint in de Wereldwinkel 

krijgt u t/m 5 dec 

15 % korting 



Ami Kappers
Autobedrijf Groot Jebbink
Autobedrijf Klein Brinke
Autobedrijf Robert Nijenhuis
Bruna Boekhandel
C1000 Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Cafe Feestzaal De Herberg
Classic & Co.
Da Vinci for Hair
Dagmarr Grafische vormgeving
De Vordense Tuin
Den 4 Akker
DutchPC Electronics
Echte Bakker Van Asselt
Etos Barendsen
Europlanit Personeelsdiensten
Fashion Corner
Fa. Beeftink & zn.
Fixet Barendsen
Free-wheel
Galerie De Burgerij
Giesen Schoenmode
Grand Bistro De Rotonde
Helmink Wonen
Hema Warenhuis Offringa
Het Kacheltje, kachels en haarden
Hotel Bakker

IJssalon Lekker
J.G. Accountancy en advies B.V.
Keurslagerij Vlogman
Klussenbedrijf R. Kappert
Marcel Leferink makelaar-taxateur o.z. R.M.T.
Martens Jacht- en wapenhandel
Mediq Apotheek Vorden
Meeks Meubelen
Notaris Hulleman
Piek Zweverink Hoveniers
Plaza Vorden
Profile Bleumink
Rabobank Graafschap Noord
Reinier’s Groenten, Fruit en Traiteur
Salon Marianne Haar- en huidverzorging
Schildersbedrijf Peters
Siemerink Opticien Juwelier
Tiny Koning Travelcounsellors
Top1 Toys Sueters
Tuunte Fashion
Visser Mode
Voetverzorgingsalon Podi
VVV Vorden
Welkoop Vorden
Weulen Kranenbarg Tuin & Erf B.V.
Wijnhandel Smit
Wonen en Waarde Makelaardij

Bij elke € 10,- onvangt u een kraslot.

Kras drie dezelfde afbeeldingen en 

maak kans op een waardebon van 

€ 50,-, € 20,-, € 10,- of € 5,-!

Deze Sint-Nicolaasactie duurt van: 

Maandag 12 november
t/m Zaterdag 8 decemberVizier op Vorden

Sint-Nicolaas actie
van de Vordense Ondernemers Vereniging

Deelnemers Sinterklaaskrasaktie 2012

Sint-Nicolaasactie van de 

Vordense Ondernemers Verenigin
g

Kras alle drie de vakjes open

en win een prijs bij drie 

dezelfde afbeeldingen.

Vizier op Vorden

Sinterklaaskoopavond op maandag 3 en dinsdag 4 december tot 20.00 uur.
Woensdag 5 december winkels open tot 17.00 uur.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

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

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
FASHION CORNER

Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 0575-552426

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

Voor
naaimachines
en kleinvak
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Zondag 2 december 14.30 uur Warnsveld

Optisport Health club
Bussenweide 2 - 7231 NE - tel. (0575) 57 58 50

Koop je toegangskaarten via de receptie van de locatie 
of via www.vanhoornejunior.nl

Van Hoorne Entertainment presenteert in samenwerking met Optisport

Hoe spaart u mee?

Spaar nu bij C1000 voor 

hoogkwalitatieve porseleinen schalen!Cookingwith style...

Speculaasvlaai € 7,95

Roomboteramandelstaaf
 € 4,25

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
Bij aankoop van 3 broden
1 brood naar keuze gratis
(alleen hele broden)

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



Eigenaar Micha Westerik is trots dat 
zijn bedrijf als eerste in Nederland de 
mogelijkheid biedt om uw autowas-
beurt online te reserveren! Dit biedt 
uiteraard vele voordelen. U kunt 
op uw gemak online een afspraak 
maken om uw auto te laten wassen 
wanneer het u uitkomt, geen wacht-
tijden meer zoals bij de wasstraat, be-
schikbare tijdstippen zijn online in te 
zien en de auto wordt geheel met de 
hand krasvrij gewassen! Tevens zijn 
we op dinsdag- en donderdagavond 
tot 20.00 uur geopend. We hebben 

een gezellige huiselijke wachtruimte 
met uiteraard een gratis consumptie.

Carcleaning Zutphen heeft inmiddels 
een goede naam opgebouwd en is uit-
gegroeid tot een “Total Car Detailling 
Center”. Dit houdt in het kort in dat 
u hier terecht kunt voor totale recon-
ditioneriong van uw auto, caravan, 
camper of motor. “Wij brengen uw 
auto weer in showroomstaat”, is veel 
gebruikte term. Er worden nieuwe en 
gebruikte auto’s aflever- verkoop- en 
showroomklaar gemaakt voor diver-

se dealer- en autobedrijven in de re-
gio en daarbuiten, referenties zijn be-
schikbaar via de website. Inmiddels 
kunt u ook terecht voor een “exclu-
sive car treatment”. Dit is een zeer ex-
clusieve behandeling uitgevoerd door 
een selecte groep Focwa autopoets 
bedrijven, zie www.exclusivecartre-
atment.nl. Andere diensten zijn, po-
lijsten van lakwerk, uitdeuken zon-
der spuiten, restyle werkzaamheden, 
bekleding en dashboard reparaties, 
belettering en stickers verwijderen, 
ozon anti-geur behandeling (b.v. dier- 
en rookgeur), enz, enz….

Vraag naar de vele mogelijkheden en 
bel 0575-551322 of kijk op www.wes-
terik-groep.nl en klik op Carcleaning 
Zutphen, Vordenseweg 23, 7231PC 
Warnsveld.

Carcleaning Zutphen heeft primeur 
in Nederland!

Zutphen - Sinds de oprichting in oktober 2011 is Carcleaning Zutphen 
onderdeel van Westerik Groep gestaag gegroeid. Vanwege deze groei 
is het bedrijf per 1 oktober jl. van de Rijksstraatweg naar de Vorden-
seweg 23 te Warnsveld verhuisd. (tegenover WokMaxis) Inmiddels telt 
het Focwa gecertificeerde autopoets- en wasbedrijf 8 vaste enthousi-
aste medewerkers.

Vele hindernissen moeten worden
overwonnen. Men wordt achtervolgd
door militairen te voet of met mili-
taire voertuigen. Opgave voor 10 de-
cember via het mailadres: aspiran-
ten_jonggelre@hotmail.com. 
Neem ook eens een kijkje op onze
nieuwe site voor meer informatie:
www.aspirantenjonggelre.webklik.nl

Mysterieuze en spannende 
smokkeltocht Warnsveld
Warnsveld - Aspirantencommis-
sie Jong Gelre Vorden Warnsveld 
organiseert op vrijdag 14 decem-
ber een  mysterieuze en span-
nende smokkeltocht. In groepjes 
wordt men, aan de hand van een 
routebeschrijving, het veld in ge-
stuurd om smokkelwaar ‘elders’ 
te bezorgen.

Drie teams speelden mee in de com-
petitie Oranje, de zgn. driekwart com-
petitie. Bij deze wedstrijden wordt ge-
speeld op een driekwart veld in plaats 
van heel veld. In deze competitie 
speelden de jongens en meisjes zowel 
enkel als ook dubbelwedstrijden. Alle 
teams hebben een goede prestatie ge-
leverd. Het team van Vorden 1 met 
de meisjes Dione Bouwmeester en 
Renske Wagenvoort is er in geslaagd 
eerste te worden in hun competitie. 
De overige teams speelden mee in 
een dubbelcompetitie op heel veld. 
Het was de tweede keer dat de KNLTB 
deze competitievorm in het najaar 
opgezet had en het was een groot 

succes. VTP deed mee met een mix-
team in de competitie t/m 12 jaar, een
meisjesteam in de competitie t/m 12
en een jongens -en meisjes team in de
competitie t/m 14 jaar. 
Het meisjes team van Vorden 1 t/m
12 jaar werd ongeslagen kampioen
in hun klasse. Het team bestond uit :
Tess Reintjes, Sarah van Dijk, Manon
Pasman en Dominique en Sam Bes-
selink. De meiden zijn er in geslaagd
voor de derde keer op rij kampioen in
hun klasse te worden.
Afgelopen vrijdag werden alle teams
in het zonnetje gezet en de kampioe-
nen gehuldigd door tennisleraar Rei-
nier Molendijk.

Drie jeugdteams kampioen 
bij VTP Vorden!

Vorden - Dit najaar deden 8 teams van VTP Vorden mee aan de na-
jaarscompetitie. Eén team speelde mee in de competitie Rood. Deze 
competitie wordt gespeeld op een mini tennisveld. Deze kinderen spe-
len alleen enkels. In deze competitie doen de jongste kinderen mee.
Het team van Tijn Sytsma, Tom Bouwmeester en Sil van Veen werd
kampioen in hun klasse.

V.l.n.r. bovenste rij: Dominique Besselink, Sarah van Dijk, Tess Reintjes, Sam Besselink,
Manon Pasman. V.l.n.r. middelste rij: Renske Wagenvoort, Dione Bouwmeester.
V.l.n.r. onderste rij: Tijn Sytsma, Tom Bouwmeester, Sil van Veen.

Onder deskundige begeleiding van 
Reinier de tennisleraar krijgen de 
kinderen een volledige training aan-
geboden, met warming up, spelvor-
men, maar ook balvaardigheid,en als 
doel de kinderen meer in beweging 
te krijgen en kennis te laten maken 
met de tennissport. Bewegen is ge-
zond voor lichaam en geest en een 

gezonde uitlaatklep om energie kwijt 
te kunnen. 
Naast deze activiteit vinden er op 
bso De Toverboom ook andere activi-
teiten plaats. Zo zijn we nu al bezig 
met de jaarlijkse voorbereiding voor 
de kerstmarkt die op 14 december 
zal plaats vinden. Hiervoor zijn de 
kinderen volop aan het knutselen. 

Er wordt getimmerd en gezaagd, er 
worden mooie kaarten en kalenders 
in elkaar gezet, maar er is ook nog 
tijd om heerlijk buiten te spelen of te 
voetballen, te relaxen, lezen, muziek 
luisteren of een optreden op het po-
dium te verzorgen.

De toverboom is erg actief om kinde-
ren activiteiten aan te bieden die hel-
pen talenten van kinderen verder te 
ontwikkelen, een heerlijke plek om 
na school onder toezicht van deskun-
dige leidsters nog even met je vriend-
jes te spelen.

De Toverboom en Vordense tennisvereniging 
slaan de handen ineen

Vorden - Buitenschoolsopvang de Toverboom van Kinderopvang Hu-
manitas en Tennisvereniging Vorden hebben de handen ineen gesla-
gen. Een uurtje in de week gaat er een groepje van 17 kinderen snuffe-
len aan tennis. Bij de kinderen en hun ouders is dit met enthousiasme 
ontvangen.

Stoelen en tafels staan klaar voor wie wel graag wat 
meer bij kerk & samenleving betrokken wil zijn 
maar zich misschien niet zo thuis voelt in ’n gewone 

zondagochtenddienst. U of jij, jullie….zijn hartelijk 
welkom om eens te komen kijken en luisteren naar deze 
half-uurs dienst die om 19.00 uur begint. 

Het thema zal zijn: ‘Hoor wie klopt daar?’. Er zal worden 
gebeden, uit de bijbel gelezen en gezongen. Dit alles 
passend bij het thema van deze avond.

Wees welkom op 2 december bij Ont-Moeten in Vorden
Vorden - Zondag 2 december is het weer zover. Dan 
is het Ont-Moeten in het ‘Achterhuus’ van de Gere-
formeerde Kerk, aan de Zutphenseweg 47 te Vorden.

PEKLO LOCHEM
Hoenders: Hollands Hoen: B. Tiessink 
1xF, 4xZG. Welsumer: J. Pardijs 1xZG. 
Marans: F. Bettink 8xZG. Wyandotte: 
H. Berenpas 1xF, 3xZG, 1xG

Dwerghoenders:
Hollandse Kriel: H.J. Pardijs 2xZG, 
1xG. Barnevelder Kriel: H.J. Nijen-
huis 1xF, 3xZG, 4xG. Amrock Kriel: 
H.J. Pardijs 2xZG, 5xG. Sebright Kriel: 
H.J. Pardijs 2xG. Orpington Kriel: B. 
van Dijke 2xF, 7xZG, 4xG. Wyandotte 
Kriel: H. Berenpas 1xZG, 2xG, H.G. 
Nijhof 1xF, 2xZG, 2xG

Oorspronkelijke Duiven: Lachduif: 
H.J. Pardijs 4xZG, 1xG, H.G. Nijhof 
1xU, 2xF, 4xZG, 3xG 

Sierduiven: Vinkduif: J. Pardijs 1x97, 
1x96, 1x95, 3x94, 3x93 punten. Gel-
derse Slenkduif: J. Pardijs 1x96, 1x95 
punten

Konijnen: Vlaamse Reus: A.H.N.
Hammink 3xF, 7xZG, 1xG, G. Reind-
sen 4xZG. Gele van Bourgondie: W.
Boersma 3xZG, 1xG. Wener: H.J. Nij-
enhuis 4xF, 3xZG, 2xG. Rode Nieuw
Zeelander: G. Lenselink 1xF, 3xZG,
Boyd Groot Roessink 1xG. Hollander:
K. Hietbrink 1xF, 5xZG, H.W. Sloetjes
1xF, 1xG, T. Janssen 5xZG. Klein Zil-
ver : Sven Janssen 1xZG. Hulstlander
: H.W. Sloetjes 1xZG, 1xG. Rus : T.
Janssen 1xF, 3xZG
Ned. Hangoor Dwerg : Sven Janssen
1xF, 4xZG. Pool : H.G. Nijhof 2xZG

BRUMMEN
Konijnen: Ned. Hangoor Dwerg: J.
Martens 5xZG

NIEUW LEVEN RUURLO
Hoenders: Wyandotte: B. Wassink 
3xsF, 6xZG, 1xG. Konijnen: Alaska : J.
Bakering 5xF, 4xZG, 1xG. Ned. Hang-
oor Dwerg: J. Martens 4xZG, 1xG

Uitslagen P.K.V.



Een stiltedag is voor alle deelnemers 
een bijzondere ervaring. Een dag voor 
jezelf, waarop helemaal niets hoeft. 
De dag zal bestaan uit het beoefenen 
van verschillende vormen van medi-
tatie onder professionele leiding van 
Mindfulness trainster Ilse van Dijk. 

Tussen de middag is er een lunch en
tijd om de mooie omgeving van De
Lindense Laak, in stilte, te verkennen.
In januari start De Mindfulness Zaak
weer een 8-weekse Mindfulness cur-
sus op de woensdagochtend en in fe-
bruari op de donderdagavond. Houd
de website in de gaten voor de start-
data. Voor informatie en aanmelden
voor de Mindfulness stiltedag: 06 44
53 88 02 ilsevandijk@demindfulness-
zaak.nl www.demindfulnesszaak.nl

Mindfulness stiltedag
Een dagje stilte, een dagje 
voor jezelf!
Vorden - De Mindfulness Zaak or-
ganiseert op zondag 9 december 
weer een Mindfulness stiltedag in 
De Lindense Laak in Vorden.

Momenteel is de gemeente bezig met 
de aanbesteding van het karwei dat 
in totaal ruim twee jaar gaat duren. 
De gemeente gaat er op dit moment 
vanuit dat de werkzaamheden na de 
winter, in maart 2013, kunnen begin-
nen.
 
Hoe het centrum van Vorden er uit 
gaat zien, is nu al zichtbaar. Met de 
sloop van de bibliotheek is één gro-
te parkeerplaats aan de Dorpsstraat 
ontstaan. Dat blijft zo. Op dat plein 
komen namelijk geen nieuwe bo-
men. De gemeente plaatst alleen lei-
linden langs de noordkant. Het eve-
nemententerrein, zoals de gemeente 
het noemt, is natuurlijk ideaal voor 
grootschalige feesten, maar of daar 
de omwonenden en de Vordenaren in 
het algemeen op zitten te wachten? 

De bewonersorganisatie Houd Vor-
den groen ijverde vanaf het begin, nu 
bijna een jaar geleden, voor een groe-
ne invulling van het centrum. Dus 
behoud van alle vitale grote bomen 
langs de Zutphenseweg, Dorpsstraat 
en De Bleek. Die bomen maken Vor-
den namelijk aantrekkelijk, nieuwe 

bestrating heeft niet dezelfde uitstra-
ling. Ze is nog steeds bereid om in on-
derling overleg met de gemeente uit 
de impasse te komen, die inmiddels 
zo’n tien maanden duurt.
 
‘Houd Vorden groen’ en de Vereni-
ging Bomenbelang en Bomenstich-
ting Achterhoek hebben maar één 
doel: behoud van het waardevolle 
groen in Vorden en constructief mee-
denken over de plaatsing van nieuwe 
bomen. 

Met name Vereniging Bomenbelang 
hecht er daarnaast groot belang aan 
dat de gemeente een belofte uit 2005 
alsnog uitvoert: de plaatsing van 
twee grote lindes in het centrum (het 
marktplein?) ter compensatie van het 
kappen eerder van de Amerikaanse 
eiken op dat plein. Die belofte zou de 
gemeente inlossen bij de uitvoering 
van het centrumplan. 

En alle drie de organisatie vragen van 
de gemeente ook dat ze toont dat ze 
groen belangrijk vindt. Dat blijkt tot 
nu toe nergens uit: niet uit de behan-
deling van de gezonde grote bomen 
die het centrum rijk is,niet uit het 
vervangen van veel plantsoenen door 
gras (de beoogde bezuiniging wordt 
ernstig betwijfeld) en niet door het 
staken van de organisatie van de jaar-
lijkse boomplantdag. Vereniging Bo-
menbelang is overigens gaarne bereid 
die organisatie over te nemen. 
 
Peter Bielars
Houd Vorden groen
bestuurslid Vereniging Bomenbelang
bestuurslid Bomenstichting Achter-
hoek 

Molenweg 11, Vorden.

Houd Vorden groen en aantrekkelijk
Als er in de komende weken 
geen onderling overleg moge-
lijk is over het behoud van de 
gezonde beeldbepalende bomen 
in het centrum van Vorden, zal 
de rechtbank in Zutphen zich op 
maandag 10 december gaan bui-
gen over de bezwaren tegen de 
bomenkap. De gemeente wil die 
doorvoeren om meer ruimte te 
krijgen voor de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de centrum-
straten (nieuwe bestrating, riole-
ring, straatmeubilair, lantaarn-
palen én nieuwe bomen).

Dat het publiek het nieuwe onderko-
men ook gevonden heeft is te merken 
aan de gezellige drukte tijdens de 
verruimde openingstijden. Men kan 
de gehele week, behalve op zondag 
en maandag, terecht bij deze ideële 
kringloopwinkel. Voor info en ope-
ningstijden: zie www.veilingcommis-
sie.nl of het wekelijkse “contactje” in 
het contact.
Het succes van deze ideële kring-
loopwinkel is volledig te danken aan 
het enthousiasme en de belangeloze 
inzet waarmee de vrijwilligers hun 
taken verrichten. De coördinatie van 
deze groep ligt in handen van Ans 
Holtslag, die tevens secretaris is, en 
Christien Stokkink
In het gesprek dat voor dit artikel ge-
voerd is benadrukt Henk Vaags, voor-
zitter van de Veilingcommissie, dat 
alle opbrengsten ten goede komen 
aan goede doelen en initiatieven die 

door de Vordense bevolking gedragen 
worden. “Wij willen de Vordense be-
volking meer betrekken bij het beste-
den van een deel van de opbrengsten. 
Hoe wij daar invulling aan gaan geven 
laten wij in het komend voorjaar we-
ten”. Staan er nog veranderingen op 
stapel? “Jazeker wel” zegt penning-
meester Bennie Bloemendaal, “we 
hebben een financiële ondersteuning 
gehad van het Rabo Cooperatiefonds 
om het kassasysteem te digitaliseren. 
Binnenkort kunnen de klanten ook 
bij ons hun aankopen betalen met 
pinpas. Ali Groot Nuelend en Hans 
Moor nemen de PR voor hun reke-
ning. Zij willen de naam Veilingcom-
missie enigszins aanpassen, maar 
omdat de naam diep geworteld is in 
de Vordense samenleving, er zeker 
geen afstand van nemen. Voor men-
sen die niet op de hoogte zijn van de 
ontstaansgeschiedenis roept de naam 

soms verwarring op. Vandaar de toe-
voeging: Ideële kringloopwinkel “De 
Werf”. Die naam doet meer recht aan 
onze activiteiten en doelstellingen. 
Jan Memelink die samen met Geurt 
Harmsen (man van het eerste uur), 
de inbreng en verkoopactiviteiten co-
ordineert, geeft aan dat er altijd plek 
is voor goed verkoopbare goederen 
als: meubels, witgoed, kleding, elec-
tronica, boeken en huishoudelijke ar-
tikelen. Wij willen mensen die spul-
len over hebben, vragen contact met 
ons op te nemen. U kunt het bij ons 
komen brengen en desgewenst halen 
wij overtollige goederen na telefo-
nische afspraak of emailcontact bij 
u op. Op die manier krijgen spullen 
bij een nieuwe eigenaar een “nieuw 
leven” en komen de opbrengsten ge-
heel ten goede aan goede doelen.

Bennie Bloemendaal: “Tenslotte is 
het nog van belang te weten dat onze 
stichting een ANBI stichting is, zodat 
schenkingen en erfenissen hier fis-
caal vriendelijk kunnen landen. Wilt 
u van het laatste meer weten, neem 
dan contact met ons op”.

Nieuwe plek Stichting Veilingcommissie 

Vorden - Stichting Veilingcommissie (Ideële Kringloopwinkel “De 
Werf”) heeft haar plek gevonden aan de Enkweg. Het is al weer negen 
maanden geleden dat stichting Veilingcommissie is verhuisd van het 
inmiddels gesloopte Havo-gebouw naar locatie “De Werf” aan de Enk-
weg in Vorden.

Na de wedstrijd volgden de felicita-
ties van het bestuur, een champag-
nedouche voor de begeleiders, een 
zegetocht op de kar door Kranenburg 
en een feestelijke en voedzame afslui-
ting in de gezellige kantine van Ratti. 
Het doelsaldo van 71 voor en 4 tegen 
is een geweldige prestatie en geeft 
volop vertrouwen voor de tweede sei-
zoenshelft in een hogere klasse. Goed 
gedaan, dame en heren van Ratti D1!

Ratti D1 bestaat uit: Bram Klein Ha-
neveld en Joost Bloemendal (trainer/
begeleiding) en de spelers Sander van 
Duin, Pjotr Aartsen, Daan Haccou, 
Sander Schot, Siebrand Lichtenberg, 
Luuk Sueters, Baukje Wezinkhof, 
Douwe Lichtenberg, Ché Bijenhof, Ti-
mo Dimmendaal, Niels Langwerden, 
Ruben Wentink, Dio Biljard, Jasper 
van Zeldert, Rowan van Huët en Jur 
Dorland.

Ratti D1 Kranenburg 
Kampioen

Kranenburg – Zaterdag 17 november was het dan zover. Ratti D1 
moest winnen of gelijkspelen tegen Warnsveldse Boys om kampioen 
te worden. In de rust stond Ratti al met 5-0 voor. Met mooi samenspel 
en een leuke sfeer werd er uiteindelijk 10-0 gewonnen, maar het sco-
rebord stopte bij 9…

IEDERE DAG

-
-

DECEMBER

KUNSTAGENDA VORDEN
-

-

In Holland pret bij de ontvangers 
en in de landen waar de produc-
ten worden gemaakt pret bij de 
makers. Die makers kunnen dan 
hun kinderen naar school sturen 
of hen bijvoorbeeld voldoende te 
eten geven. 

De kindervriend Sinterklaas 
maakt dus door te kopen bij de 
Wereldwinkel heel veel kinderen 
en volwassenen ver weg blij. 

Bovendien krijgt de Sint op sjaals 
en sieraden (behalve zilveren) kor-
ting en dat zal hem in deze crisis-
tijd blij maken. (Zie advertentie 
elders in dit blad).

Gedeelde 
Sinterklaas-
pret is 
dubbele 
pret
Vorden - Sint is weer in het land 
en vult menig kinderhand, 
maar ook groten worden niet 
vergeten. Weet u waar hij zijn 
inkopen doet? Bij de Wereld-
winkel, want de Sint weet dat 
als je iets in de Wereldwinkel 
koopt, je dubbele pret koopt.



Partopika uit Apeldoorn eindigde 
met 926 punten op de derde plaats. 
Vereniging De Berkel uit Eibergen 
profiteerde optimaal van het thuis-
voordeel. Ruim de helft van de aan-
wezige vogels kwam van de organi-
serende vereniging. Doordat de leden 
van De Vogelvriend ook op de grote 
nationale en zelfs internationale wed-

strijden meespelen, stuurden ze ook 
niet al hun topvogels in.

Individueel hadden leden van de ver-
eniging trouwens wel succes. Jos Bor-
gonjen 1e prijs met een kleurkanarie 
geel intensief met 93 punten. Evert 
Korenblik 1e prijs stel met kleurka-
narie geel mozaiek type 2 van 187 

punten. Geert Jansen met een stam 
kleurkanaries zwart rood schimmel 
van 374 punten. Ben Horsting 2e 
prijs kleurkanarie bruin opaal geel 
mozaiek type 2 van 92 punten. Wil-
lem Berendsen 1e prijs stel Gloster 
corona van 92 punten. Tonnie Biel-
derman 3e prijs met een Rheinlander 
kuif van 91 punten. Jan Berendsen 
1e prijs met een stel Rijstvogels wit 
van 185 punten. Kees Bink 1e prijs 
stam Agapornis roseicollis groen van 
366 punten en 1e prijs stel met een 
Agapornis roseicollis donker groen 
van 183 punten en 1e prijs Grijsrugd-
wergpapegaai blauw van 91 punten.

De Vogelvriend Vorden derde op Kring

Vorden - Na twee succesvolle jaren op de Kring moest vogelvereniging 
De Vogelvriend Vorden dit jaar de verenigingen uit Eibergen en Apel-
doorn met ruime voorsprong voor laten gaan. Afgelopen weekend leg-
den de Vordenaren beslag op de derde plaats in het verenigingsklas-
sement met 922 punten. Dat waren 10 punten minder over de beste 
tien vogels dan winnaar Eibergen.

Ieder jaar plant en verzorgd groep 5 
allerlei groenten in de moestuin. Zo-
dra ze in groep 6 zitten, wordt er ge-

oogst. Dit jaar was er een prima oogst. 
Veel producten werden verkocht aan 
ouders of verdeeld over de kinderen. 

Aan het eind van het “seizoen” wordt 
dit gevierd en gaan de kinderen boe-
renkool eten. 
Dankzij de hulp van moeders en de 
grote pannen van de Scouting Vorden 
konden alle buikjes goed worden ge-
vuld.

Leerlingen Dorpsschool Vorden 
eten boerenkool uit eigen moestuin

Vorden - Afgelopen vrijdagmiddag genoten de leerlingen uit de groe-
pen 5 t/m 8 van een overheerlijke boerenkoolmaaltijd. Deze boeren-
kool werd door groep 6 geoogst uit hun eigen moestuin.

De leerlingen genieten van een heerlijke boerenkoolmaaltijd.

Eigenzinnige muzikanten die na ver-
schillende muzikale omwegen doen 
wat ze ‘t allerliefste doen: mooie, ei-
gen Nederlandstalige liedjes maken 
en spelen in kleine, intieme theater-
zaaltjes. De liedjes van Bender gaan 
veelal over dingen waar we ons graag 
aan voorbij haasten maar die, hoe 
hard je ook rent, eigenlijk niet te ont-
lopen zijn. Vandaar de titel: ‘Bender 
haast zich suf’. Liedjes die raken en 
ontroeren. 

Het programma ‘Oud en Wijs Ge-
noeg’ van Zutphenaar Ronald Wis-
selo werpt een blik op het verleden 
dat heeft geleid tot het heden en is 
ontstaan uit een mengeling van dich-
terlijke vrijheid en autobiografisch 
realisme. Ronald maakte aan het eind 
van de tachtiger jaren deel uit van 
het duo Bromtol, waar hij de smaak 
van het Nederlandstalige lied te pak-
ken kreeg. Na zijn besluit om solo te 

gaan, won hij het Brabants songfes-
tival en behaalde hij prijzen op het 
Rotterdams Songfestival en het Mar-
ten Putman Festival in Vlaardingen.
In TOM laat Ronald zich begeleiden
door pianist Erik van der Kroft. Reser-
veren via www.tom-vorden.nl. Voor 
2012 is dit de laatste voorstelling. Op
vrijdag 4 januari 2013 is er een literai-
re avond met schrijfster Yana van Tie-
nen en een spetterend optreden van
conferencier Erik Knoef, af te sluiten
met een Nieuwjaarsborrel.

In Theater Onder de Molen
Oud en Wijs genoeg
Vorden - Vrijdagavond 7 decem-
ber is er een combinatiepro-
gramma in Theater Onder de 
Molen aan de Lindescheweg in 
het buurtschap Linde bij Vorden 
met cabaretier Ronald Wisselo en 
de moderne Nederpopgroep Ben-
der. Dit is een Haarlemse muziek-
groep van liedjesmaker en zanger 
Bert Vissers, gitarist Tom Bak en 
contrabassist Jos Caspers.

Groep Bender

Flash speelde in de vaste samenstel-
ling met Chjehrando Gasper, Niels 
Lijftogt, Anne van Eeuwijk en Her-
mien Oudenampsen. Chjehrando, 
Niels en Anne wonnen hun enkelspel 
in twee sets en met duidelijke cijfers. 
Hermien maakte er een spannend en-
kelspel van. Zij verloor de eerste set 
jammer genoeg in de verlenging met 
24-22 en in de tweede set had haar 

tegenstandster het betere spel en die 
won ook de tweede set, nu met 21-
14. Hierna volgden de dubbels en de 
mixen. De spelers van Flash zijn in 
deze onderdelen zeer goed op elkaar 
ingespeeld. Het gaat zo goed dat er 
soms iets gemakzucht in sluipt. Toch 
werden deze vier partijen alle in twee 
sets gewonnen. Chjehrando en Niels 
wonnen het herendubbel met 21-9 

en 21-14. Anne en Hermien trokken 
het damesdubbel met 21-16 en 21-18 
naar zich toe. Het eerste mixed van 
Niels en Anne werd met 21-9 en 21-16 
gewonnen. Chjehrando en Hermien 
eindigden deze wedstrijd met een 21-
17 en 21-14 winst.
Flash Vorden 1 – Hardenberg 2 : 7-1

ANDERE UITSLAGEN:
Poona 5 – Flash Vorden 2: 5-3
Holten recr. 2 – Flash Vorden recr. 1: 4-4
Elo United jeugd 1 – Flash jeugd 1: 1-7
Flash jeugd 1 – Varsseveld jeugd 1: 8-0
Flash jeugd 3 – LBC jeugd 3: 4-4

Flash Vorden 1 op weg naar het kampioenschap!
Vorden - Flash is de tweede helft van de competitie goed begonnen 
met een afgetekende 7-1 overwinning op Hardenberg. Het team staat 
inmiddels een straatlengte voor op de achtervolgers en een kampioen-
schap in de tweede klasse is in zicht.

HEBT U HIER ZELF OOK IETS 
AAN? 

WAT MOET U HIERVOOR 
KUNNEN? 

ONS AANBOD 

GEÏNTERESSEERD? 

GGNet helpt en ondersteunt mensen met psychische, psychosociale en psychiatrische 
problemen. Bovendien besteden wij veel aandacht aan preventie. Wij doen dat met on-
geveer 2400 professionals. Samen bieden we cliënten een groot aantal specialistische 
vormen van hulpverlening. Veel van onze behandelvoorzieningen worden gehuisvest 
in nieuwe behandel- en therapiegebouwen in de belangrijkste steden in onze regio Gel-
derland. Zo staan wij met onze geestelijke gezondheidszorg midden in de samenleving 
en komt de zorg voor iedere burger binnen handbereik. Aan onze geheel vernieuwde 
organisatie hebben cliënten en medewerkers enthousiast meegebouwd. Ons werk 
draait immers om hen. Bovendien geloven wij in de talenten en mogelijkheden van 
vakmensen die hun belangrijkste drijfveer vinden in de kwaliteit van hun eigen werk.

GGNet is voor patiënten 
op zoek naar 
meerdere Vrijwilligers



CASH QUIZ
Met de kinderen werd de Cash Quiz 
gespeeld, een klassikaal teamspel dat 
speciaal ontwikkeld is in samenwer-
king met het Nibud. Het spel past 
bij de leeftijd van de kinderen en is 
afgestemd op de leerdoelen van het 
Nibud. In het spel komen praktische 
vragen als ‘wat is een chipknip’ en 
‘wat is een bank eigenlijk?’ aan de 
orde. Ook wordt duidelijk hoe de kin-
deren hun wensen op hun budget af 

kunnen stemmen, hoe reclame die 
wensen kan beïnvloeden, dat prijs-
vergelijken vaak loont, dat ze door 
te werken meer geld te besteden 
hebben, hoe kinderen hun spaardoel 
kunnen bereiken en wat geld lenen 
en rente is. Na de gastles konden de 
kinderen thuis verder spelen en le-
ren. Online op www.bankvoordeklas.
nl en met het Geld Weetjeskwartet 
dat ze allemaal mee naar huis kre-
gen. 

BANK VOOR DE KLAS
Bank voor de klas is het financiële 
gastlesprogramma dat werd georga-
niseerd door 16 banken tijdens de 
Week van het geld van 12 tot en met
16 november. 

Tijdens de Week van het geld wer-
den er in totaal 3.300 gastlessen voor
zo’n 100.000 kinderen gegeven door
bankmedewerkers. De week van het
geld heeft als doel kinderen te leren
omgaan met geld. Meer dan ooit is
het belangrijk dat kinderen nu al fi-
nancieel bewuster worden gemaakt
en de basis wordt gelegd voor finan-
ciële zelfredzaamheid op volwassen
leeftijd.

Rabobank Graafschap-Noord 
maakt kinderen vroeg geldwijs

Varssel - In het kader van Bank voor de Klas kreeg Christelijke Basis-
school Varssel vrijdag 16 november jl. bezoek van Rabobank Graaf-
schap-Noord. Namens de bank gaf Aafje Scheffer, verkoop & service 
adviseur, deze dag een gastles aan groep 6, 7 en 8 en leerde de kinderen 
spelenderwijs alles over sparen, lenen en zakgeld.

Leerlingen van Christelijke Basisschool Varssel met het Geld Weetjeskwartet.

In het eerst jaar is het geld naar her-
stel van het wiekenkruis en herstel 
van de rieten kap gegaan in verband 
met lekkage. In 2012 is de overstek 
van de westzijde in originele staat te-
rug gebracht. En het komende jaar 
zal er aandacht uitgaan naar het 
platte dak, compleet met isolatie en 
zinken lijsten.
De locatie is uiterst geschikt om af te 
huren als feestlocatie. Voor het ge-
ven van een verjaardag, het houden 
van een reünie en andere samen-
komsten. Zie daarvoor de website 
van de Lindesche molen. De molen 
draait op volle kracht! Vele Vrienden 

dragen de molen een warm hart toe 
maar zijn nog nooit op één van de 
theater avonden geweest die er toch 
zeer dikwijls worden georganiseerd .
Om de Vrienden te bedanken voor 
hun jaarlijkse bijdrage, bedacht de 
Stichting Lindesche molen een leuke 
avond. Allen werden uitgenodigd 
voor donderdagavond 22 november 
als bedankje en anderzijds ook om 
hen te laten kennis maken met een 
theateravond. De avond werd Verras-
send Gewoon! Zo heet het theaterge-
zelschap, bestaande uit: Eelco Schuijl 
(piano), Anja den Bakker (zang) en de 
prater van de groep, Hiske Huiting 

Zij werden gevraagd door de stich-
ting Lindesche molen om de avond 
te vullen. Hun voorstelling de ‘Man 
in de wolken’ werd hiermee voor de 
derde maal opgevoerd en zeer en-
thousiast ontvangen. Het theater zat 
tot de nok toe gevuld. Speciaal hier-
voor was er nog vloerbedekking op 
de vloer van de balustrade gelegd om 
storend geluid tegen te gaan!

De sfeer was geweldig, een betrokken 
publiek dat aan de lippen van het ge-
zelschap hing, mee zong waar dat 
kon! Het publiek was verrast met al-
les wat zij hoorden en zagen. Verras-
send Gewoon! Het theaterstuk gaat 
over verbeelding, over vroeger toen 
alles beter was, over nu, de keuzes 
die we kunnen maken, over geluk, 
en over het alles omvattende en al-
tijd actueel thema: de liefde.Vol over-
gave, met passie werd het geheel ge-
bracht. Soms heel klein, dichtbij, dat 
raakte. Anja zingt met haar warme 
stem de luisteraar recht in het hart 
toe. Dan weer groots, met prachtig 
speels pianospel, indringend. 
Eelco weet werkelijk de juiste snaar 
te raken en giet een heerlijk jus over 
de liedjes en blijft daarbij dicht bij 
zich zelf. De teksten van de liedjes, 
die hoofdzakelijk Nederlands zijn, 
raken je, zijn woorden van herken-
ning, betekenisvolle liedjes. Hiske zet 
je aan het nadenken, over gemaakte 
keuzes, waarvan geniet jij eigenlijk. 
Het geheel werd ondersteund door 
prachtige beelden op een doek van 
een enorm schilderij op de achter-
wand. Met daarin een landschap, zo 
mooi, zo schitterend leeg, zo moest 
het geweest zijn toen de wereld be-
gon! De familie Ruiterkamp was ge-
roerd door de enorme opkomst en 
motiveerde de bezoekers om, voor 
zover ze dat nog niet waren, ook do-
nateur te worden van de Lindesche 
molen. 

Voor meer informatie over de arties-
ten, zie www.duobuitengewoon.nl

Wervelende avond in de 
Lindesche Molen

Linde - Sinds de overname van de Lindesche molen door de familie 
Ruiterkamp in december 2010 kent de molen vele Vrienden. Dona-
teurs die de molen een warm hart toedragen en het bestaan van de 
molen koesteren. Ze geven jaarlijks een bijdrage zodat de molen in 
goede staat blijft verkeren.

Verrassende Gewoon

Bij de ene ligt het accent op de func-
tie, en wel de binnenruimte van de 
tas. Door de coup in het  leer behoudt 
de tas haar vorm, ook als je er veel 
in doet. Bij de andere collectie valt 
meteen het materiaalgebruik op, 
een buitenkant van dik tuigleer waar 
de eigenlijke tas met klinknagels in 
bevestigd wordt. Haar werk is opge-
nomen in de collecties van o.a. het 
Stedelijk Museum Amsterdam, het 

Tassen-museum in Amsterdam en in
het Museum of Modern Art in New 
York. Maria Hees opent zelf haar 
tentoonstelling op zaterdag 1 decem-
ber a.s. met een lezing over al haar 
tasontwerpen vanaf 1979 tot heden.
Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20
in Vorden is open van donderdag t/m
maandag van 11-17 uur. 
Voor meer informatie zie 
www.galeries.nl/agnesraben

Expositie van 1-12 t/m 20-1-2013 
in Galerie Agnes Raben in Vorden
Tassen: Maria Hees 
twee nieuwe collecties

Vorden - In 33 jaar tijd heeft Maria Hees een groot aantal tassen ont-
worpen en gemaakt. De rode draad daarbij is helder materiaalgebruik 
en functionaliteit. Dat is ook duidelijk zichtbaar bij de twee nieuwe 
tassencollecties die ze nu presenteert.

Ontwerp van Maria Hees: ‘Valise’ 2012

HUISAUTOMATISERING
Het gebouw is wat betreft huisauto-
matisering goed voorzien. Elke ruim-
te beschikt over een zogenaamde 
plug & play aansluiting voor audio-
visuele voorzieningen. Het geïnstal-
leerde Viedome systeem is leidend; 
op het scherm kunnen medewerkers 
de huiskamer en gangen monitoren 
dankzij een camerasysteem. 

Ook de kamers van de bewoners 
kunnen worden uitgerust met een 
camera. Elk bed is heeft loopverlich-
ting, zodat medewerkers weten wan-
neer de mensen hun slaapplek verla-
ten. Uiteraard heeft het systeem een 
spreek-luisterverbinding tussen de 
bewoners en het personeel. 
 
LIFT
De kleinschalige woonvorm krijgt 
een eigen ingang met trappenhuis 
en een extra grote beddenlift. Zo 
kunnen bewoners met een bed naar 
beneden om bij mooi weer ook van 
de tuin te genieten. Om deze eigen 
toegang te kunnen realiseren hebben 
we de hoofdtoegang van het woon-

zorgcentrum gesloopt. De lift vormt 
het hoogste punt van het gebouw. En 
omdat dit hoogste punt bereikt is, hij-
sen de medewerkers van Goldewijk 
en Alferink de vlag in de top!
 
INGRIJPEND
Deze verbouwing vormt een onder-
deel van de ingrijpende veranderin-
gen van woonzorgcentrum de Weh-
me. Voor het geschikt maken van de 
de kleinschalige woonvoorziening 
was het noodzakelijk de bewoners 
van de aanleunwoningen tijdelijk 
ergens anders onder te brengen. Zij 
hebben onderdak gekregen in een 
zorgwoning, een appartement aan de 
Smidsstraat of in een appartement op 
het Wehme terrein. De appartemen-
ten op het terrein zijn overigens ook 
geschikt gemaakt voor 24 uurs zorg. 
Dit houdt in dat de 38 appartemen-
ten zijn voorzien van een volledig 
brandmeldsysteem.
 
RECREATIEZAAL 
Ook komt er een nieuwe recreatie-
zaal op het terrein. Hiervoor werd 
de grote keuken van de Wehme ge-
sloopt. Ongeveer gelijktijdig met de 
bouwaanvraag van de nieuwe recre-
atiezaal wordt er ook een aanvraag 
ingediend voor twaalf woningen die 
straks op het terrein komen te staan.

GROEN PARK
Het is de bedoeling om in de loop van 
2014 het woonzorgcentrum de Weh-
me te slopen. Op de plek die hierdoor 
vrijkomt, wordt een mooi groen park 
aangelegd waar nog eens zes wonin-
gen worden gebouwd. In de bestaan-
de en in de in totaal achttien nieuwe 
woningen kan straks zorg worden 
verleend. Verpleeghuiszorg wordt in 
de kleinschalige woonvorm verleend. 
Medio 2015 hopen we het gehele pro-
ject gereed te hebben.

Verbouwing zestien appartementen bijna gereed

Hoogste punt De Wehme 
Vorden - Bij Sensire woonzorg-
centrum De Wehme in Vorden is 
het hoogste punt van de verbou-
wing bereikt. Een gedeelte van de 
Wehme wordt geschikt gemaakt 
voor bewoners van Sensire met 
dementie. De bestaande appar-
tementen zijn verbouwd , er is 
straks sprake van een kleinscha-
lige woonvorm. De bewoners heb-
ben dan een eigen woonkamer, 
aparte slaapkamer en badkamer. 
Per verdieping komt er een alge-
mene huiskamer met een kook-
unit die is gericht naar de bewo-
ners. Zo kunnen medewerkers en 
de bewoners samen eten en is er 
toezicht op de huiskamer.

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



De VOV Vorden vindt dat de kindervriend een goede 
nachtrust verdiend in deze voor hem zware tijd en daar-
om richtte Helmink Meubelen deze prachtige slaapkamer 
in. 

Met eigen ogen zien? Kom dan woens-
dag 28 november of zaterdag 1 decem-
ber naar het Dorpshuis in Vorden. 

Op Contact.nl staan meer foto’s

Kijkje in de slaapkamer van 
Sinterklaas
Vorden - Altijd eens willen zien hoe de slaapkamer van Sinterklaas er uit ziet? Jongens en meisjes uit 
Vorden hebben de kans om een kijkje te nemen, want de goedheiligman overnacht tot 5 december in 
het Dorpshuis. Woensdag 21 november brachten kinderen voor het eerst een bezoekje en lieten zich met 
Zwarte Pieten fotograferen op het bed van Sinterklaas. Zaterdag 24 november was de slaapkamer van Sint 
weer geopend en een dag later lieten honderd kinderen een ballon op tijdens de ballonnenwedstrijd.

De echte wintersfeer kunt u ervaren in 
het Verzamelhuis De Brink, bij Pieter-
se Handwerken én natuurlijk bij Bloe-
menservice Kok. Bij het Verzamelhuis 
slaagt u zeker voor al uw decemberca-
deautjes en op deze vrijdag geldt een 
korting van 10% op alle artikelen. Pie-
terse Handwerken heeft voor deze dag 
een speciale winterafdeling ingericht 
met veel ideeën voor Sint en Kerst. 
Bloemenservice Kok heeft doorlopend 
een bloemschikdemonstratie, zodat u 
ook zelf aan de slag kunt voor uw ei-
gen kerst-, tafelversieringen, of voor 
uw eigen kerstbloemstukken. Bakkerij 
Van Zuijlen staat met lekkernijen in de 
kas. Truus Wigger (www.truuswigger.
nl) is ook aanwezig om haar nieuwe 
workshopaanbod te laten zien. Bij Fiet-
sen van Stenis kunt u de nieuwe collec-
tie fietsen bewonderen en profiteren 
van de restanten verkoop. Verder hou-
den zij een schoen zet actie waarbij de 
kinderen zelf hun schoen maken. Wie 
de mooiste schoen maakt wint de prijs.
De dag is ook een prima gelegenheid 
om kennis te maken met bedrijven 
waar u normaal gesproken misschien 
niet zomaar naar binnen stapt. Ook 
deze ondernemers laten zien waar zij 
voor staan en bieden u iets extra’s. Zo 
houdt bouwbedrijf “De Thuisfabriek” 

een open inloopdag, waarbij de on-
derwerpen ‘goed(koop) verbouwen’, 
‘duurzaam verbouwen’ en ‘restylen
van je huis’ extra belicht worden. Een
deur verder, bij ‘De Ruimte Advies’,
biedt André Oldenkamp u een warm
welkom in zijn kantoor. Het “2de Be-
drijf”, gespecialiseerd in keukens en
badkamers op maat, organiseert op 
deze vrijdag een doorlopende kookde-
monstratie, onder begeleiding van een
professionele kok van Miele. Bij ‘Café-
Restaurant de Pauw’ kunt u deze dag
genieten van bonen- of erwtensoep
voor een prikkie, voor een écht win-
terse stemming. 
De kinderen kunnen in de middag po-
nyrijden en Sinterklaas heeft beloofd 
om ook een kijkje te komen nemen in
de Rijksstraatweg. Omdat december 
dé cadeaumaand is van het jaar, heb-
ben de ondernemers voor u tenslotte
ook een verloting in petto. Iedere deel-
nemer organiseert dit op haar eigen
wijze, zodat u in maar liefst tien be-
drijven kans maakt. Deze prijzen zul-
len een week later worden uitgereikt 
op zaterdag 8 december om 15.00 uur.
Het is dus zeker de moeite waard om
alle deuren even te openen en u te la-
ten inspireren in deze eigentijdse en
bijzondere straat.

Winter winkelen 
in Oud Warnsveld
Warnsveld - De Rijksstraatweg pakt uit op vrijdag 30 november. Van
14.00 uur tot 21.00 uur is er hier tijd voor winter winkelen: sfeer proe-
ven, inspiratie opdoen en inkopen voor de feestdagen. De straat is
gezellig verlicht en u wordt getrakteerd op hapjes en drankjes.

Daarnaast is een top 8 klassering 
goed voor directe kwalificatie voor 
het Wereld Kampioenschap veld-
rijden in Louisville-Amerika begin 
volgend jaar. Het parcours lag er, 
door de natte weersomstandighe-
den, zwaar bij. Thijs deed lange 
tijd mee voor een top 5 klassering 
maar was op het eind tevreden met 

een 8e plaats. Sven Nijs kwam als 
winnaar over de streep. Thijs heeft 
niet alleen punten behaald, ook de 
selectie voor het WK is nu binnen! 
Zondag 25 november was de Super 
Prestige Veldrit in het Drentse Gie-
ten. De Super Prestige is een serie 
van 9 wedstrijden in het veldrijden 
in Nederland en België. 

In elk van de wedstrijden zijn er 
punten te verdienen en aan het eind 
van het seizoen wint de veldrijder 
met de meeste punten de Super-
prestige. Thijs van Amerongen is in 
de eerste vier wedstrijden respectie-
velijk als 10e, 13e, 27e en 8e geëin-
digd. Op het parcours in Gieten is 
Thijs op de 12e plek geëindigd. In 
het totaal klassement staat hij nu 
op een 10e plaats.

Thijs van Amerongen 
Vorden naar 
wereldkampioenschap
Vorden - Zaterdag 24 november 
werd in de duinen van Koksijde 
in België een wedstrijd veldrij-
den gereden die meetelt voor 
de UCI wereldbeker. Vordenaar 
Thijs van Amerongen (AA-Cy-
cling team ook RTV Vierakker-
Wichmond) deed mee aan deze 
belangrijke wedstrijd. Een goe-
de klassering levert punten op 
voor de UCI-ranking

De actie waarvoor dit jaar geld wordt 
opgehaald is babysterfte, want elk jaar 
sterven er onnodig 5,5 miljoen baby’s. 
Dit is het gevolg van gebrek aan medi-
sche zorg en begeleiding, een stille ramp 
waarbij iedere 6 seconden een baby 
sterft. Michiel Veenstra, Gerard Ekdom 
en Giel Beelen gaan het huis in en pro-
beren samen met heel Nederland zoveel 
mogelijk geld op te halen. Grolsch, de 

grootste sponsor van het glazen huis
2012 heeft de Plopquiz geïntroduceerd.
Dinsdag 11 december zal in heel Neder-
land in 200 cafés de Plopquiz worden 
gespeeld, een unieke actie waarbij een 
groot deel van de opbrengst naar het 
goede doel gaat, onder andere een deel
van de consumpties. Flophouse wil deze
actie natuurlijk ondersteunen en ook 
hun bijdrage leveren aan het goede doel.
Daarom organiseert zij in samenwer-
king met de Grolsch op dinsdagavond 
11 december 2012 de Plopquiz! Om zo-
veel mogelijk geld op te halen moeten
er natuurlijk zoveel mogelijk mensen
komen, dus kom met de hele buurt, 
vriendengroep, straat, dorp, stad, fami-
lie etc. naar Flophouse en doe mee aan
de Plopquiz 2012 ten behoeve van Seri-
ous Request! Voor de winnaar van de
quiz staat er een leuke prijs klaar, dus
noteer deze datum nu al in de agenda,
sprokkel een hoop mensen bij elkaar en
tot 11 december in Flophouse om het
Rode Kruis te steunen!

Actie 2012
Flophouse Toldijk steunt 
Serious Request van 3FM
Toldijk - Serious Request is het 
spektakel van radiostation 3FM 
wat iedereen door heel Neder-
land kent. Ieder jaar gaan name-
lijk 3 DJ’s het glazen huis in, deze 
gaat dan een aantal dagen op slot 
en de DJ’s zullen deze dagen niks 
eten en dit allemaal voor het goe-
de doel in samenwerking met het 
Rode Kruis. Dit jaar zal het gla-
zen huis van 18 t/m 24 december 
in Enschede staan en wordt er 
weer zoveel mogelijk geld opge-
haald met allerlei acties.



www.winnenmetweevers.nl

Mail  en win!
een Bed & Breakfast arrangement

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

TARWE 
BROODJES

NU 6 VOOR

€ 1.99

DINO 
BROOD

NU VOOR

€ 1.99

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 27 november t/m zaterdag 1 december

PEPERNOTEN-
VLAAI

 KLEIN

€ 8.95
 

GROOT 

          € 13.25

VÓÓRINTRODUCTIE
MITSUBISHI MIRAGE

14% bijtellingA-label

 Vanaf € 8.790,-

Brandstofverbr.: 4,0 t/m 4,3 l/100 km, CO2-uitstoot: 92 t/m 100 g/km.

WWW.HERWERS.NL

DE MITSUBISHI MIRAGE IS ALLÉÉN 

OP DONDERDAG 6 DECEMBER

VAN 9.00 UUR TOT 18.00 UUR

TE BEZICHTIGEN IN ONZE SHOWROOM!



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 
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PELGROM, Sterk in ‘t kleine werk

Broekstraat 1-A – 6999 DE Hummelo – Tel: 0314-38 18 42 –  
www.pelgrom.nl –  info@pelgrom.nl
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Op alle overjarige modellen 
betalen wij uw 21% BTW

weg ermee
BTW
21%

2halen

1betalen

2 hands 
fietsenmarkt

e

Kinderfietsen, Stadsfietsen, Sportfietsen & Elektrische fietsen

Aanbieding is alleen geldig in de Dorpsstraat 12, Vorden.



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 Henk Aalderink

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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Initiatiefnemers krijgen tot 1 april 
2013 de tijd om met een plan te
komen voor instandhouding van de 
zwembaden in Bronckhorst. De raad 
besloot unaniem dat de dorpsbelan-
genorganisaties, verenigingen en 
stichtingen meer tijd moeten krijgen 
om tot een sluitende exploitatie te 
komen, waarbij de levensvatbaar-
heid voor minimaal vijf jaar wordt 
gegarandeerd. Het gevolg hiervan is 
dat de baden voor de exploitatie van 
2013 nog eenmalig subsidie van de 
gemeente krijgen. Dit leidt tot een
tekort in de begroting van € 235.000,-, 
waarvoor samen met de initiatief-
nemers naar een oplossing wordt 
gezocht. 

-
gingen om met plannen te komen 
voor een sluitende exploitatie van de 

-

voorstel van b en w om de kosten die 

van de baden mee te geven aan de 

sluitend plan te komen.

Integrale afweging

november besloot de raad de initia-

de exploitaties de baden eerst aan 
de gemeente te koop worden aange-

boden, kan na privatisering op geen 

open-eind financiering en gaat het 

nieuwe eigenaar. Uit de plannen 

is gevoerd met de huidige gebrui-

gebied.
-

over neemt, om per gebied een inte-
grale afweging te kunnen maken 

-

maatwerk in een bepaald gebied. 
Lukt het de initiatiefnemers niet om 
met een sluitend plan te komen, dan 

-
tepagina’s.

Zwembaden in Bronckhorst nog een jaar open

gemeentehuis in Hengelo worden de 
kampioenen van 2012 gehuldigd. U 
kunt tot 17 december a.s. een per-
soon of club aanmelden, die het af-

gebied een podiumplek heeft gewon-

Het kampioenen-aanmeldingsfor-
mulier kunt u online invullen en op-
sturen via www.bronckhorst.nl of 

scan de QR-code.

de publieksbalie in het gemeente-
-

lagen kunt u opsturen naar de ge-
meente (geen 

-
dig) of persoon-

de publieks-
balie.

Opgave kampioenen voor huldiging

een groep aanmelden. Een commis-

den Broek-Hanskamp, wethouder 
Seesing en de heer Glandrup van de 
afdeling Ontwikkeling selecteert op 

-
mineerden. Het aanmeldingsformu-

lier kunt u online invullen en opsturen 
via www.bronckhorst.nl of scan de 
QR-code. Het formulier is ook ver-

-
lier kunt u op-
sturen naar de 
gemeente (geen 

publieksbalie.

Opgave vrijwilliger van het jaar 2012

en volwassenen uit Hengelo mogen 
helpen met het inplanten van het 

-
ren aan de inrichting van het park. 

-

mensen uit Hengelo nagedacht over 
-

van omwonenden en gebruikers van 
het park en veel schoolkinderen uit 
Hengelo is een mooi ontwerp tot 

stand gekomen. Inmiddels wordt er in 
het park flink gewerkt en de basis 

De komende jaren een boom zien 
groeien die u op 8 december zelf 
plant, het kan in park De Bleijke!

Aanmelden

voor 1 december a.s. via
info@bronckhorst.nl onder vermel-

Plant uw eigen boom op 8 december! 

Plantdag park De Bleijke, 
Hengelo

elk deel van de gemeente kunnen dit 

-
lige gemeente Hengelo, Hummelo en 

-
hem. Onder feestdagen verstaan we: 

Hemelvaartsdag, tweede Pinkster-
dag, eerste en tweede Kerstdag.

Besloten is dat alleen de onderne-
mersverenigingen van de voormalige 
gemeenten hun voorkeur voor de 
twaalf dagen kenbaar kunnen maken. 

is gevraagd om vóór 7 december a.s. 
opgave te doen van de dagen waarop 

-

Individuele winkeliers moeten voor 
-

leg treden c.q. de aanvraag doen via 
de ondernemersverenigingen en er 

aantal aanvragen niet wordt over-
schreden.

of vlooienmarkt wilt houden, dient u 
-

meente aan te vragen.

Opgave winkelopenstelling zon- en/of 

feestdagen in 2013 moet voor 7 december

a.s. binnen zijn



Inwoners die vanwege beperkingen 
zelf niet meer hun huishouden kun-
nen doen, kunnen via de gemeente 
in aanmerking komen voor hulp in 
het huishouden. Om de hulp in het 
huishouden uit te voeren, werkt de 
gemeente samen met een aantal 
zorgaanbieders, waaronder Sensire. 
Deze organisaties hebben medewer-
kers in dienst die de huishoudelijke 
hulp bij inwoners thuis verzorgen. 
Door financiële tegenvallers is Sen-
sire gedwongen hun organisatie aan 
te passen en de contracten met een 
aantal medewerkers te beëindigen. 
Dit heeft gevolgen voor een aantal 
inwoners die huishoudelijke hulp 
krijgen via Sensire. Sensire deed 
ons daarom een voorstel, waarmee 
b en w onlangs instemden. Ook de 
participatieraad ging hiermee ak-
koord.

Toelichting in een persoonlijk
gesprek
Dit houdt het volgende in: Sensire 
voert de komende tijd persoonlijke 
gesprekken met de ca. 50 Bronck-

horster inwoners voor wie geldt dat 
zij hulp bij het huishouden krijgen 
van een medewerker met wie Sensi-
re het contract beëindigt. In de ge-
sprekken informeert Sensire de in-
woners over de mogelijkheden om 
de relatie met hun huidige huishou-
delijke hulpverlener voort te zetten, 
maar wijst hen ook op eventuele al-
ternatieven.  

De betreffende inwoners blijven 
recht hebben op huishoudelijke hulp. 
Omdat de verwachting is dat zij de 
vertrouwde en vaak jarenlange rela-
tie met hun huishoudelijke hulpver-
lener willen behouden, biedt Sensire 
de inwoners de mogelijkheid om 
over te stappen naar een persoons-
gebonden budget van de gemeente. 
Hiermee kunnen zij zelf de ver-
trouwde huishoudelijke hulpverle-
ner inhuren, die met deze construc-
tie ook verzekerd is van werk. Als de 
inwoner positief op dit voorstel rea-
geert, verwijst Sensire hem of haar 
door naar de gemeente. De gemeen-
te bespreekt vervolgens met de in-

woner of een persoonsgebonden 
budget inderdaad een optie is en wat 
de voorwaarden zijn. Als dit het ge-
val is, kan hij of zij de vertrouwde 
hulp als zogenaamde alfahulp inhu-
ren en blijft de dienstverlening ge-
lijk. De inwoner kan ook kiezen voor 
een andere hulpverlener via de 
zorgaanbieder. De gemeente regelt 
dan hulp bij het huishouden door een 
andere medewerker van Sensire of 
van één van de andere zorgaanbie-
ders die de gemeente aanbiedt
(Markenheem, Thuiszorg Service 
Nederland, Zorgkompas of Vitaal).

Thuiszorg door Sensire 
anders ingezet
Door samenwerking met gemeente kunt 

u voor uw huidige hulp blijven kiezen

Helaas bereikten ons weer berichten 
van bedrijven die aangeven adver-
teerders te zoeken voor een ge-
meentegids (veelal digitale gidsen). 
Het gaat hierbij NIET om de gemeen-
tegids waaraan onze gemeente me-
dewerking verleent! Deze wordt al 
meerdere jaren uitgegeven door 
FMR-producties uit Breezand, in een 
geprinte versie die u in de bus krijgt 
en een digitale versie die u via onze 

website kunt benaderen. Met iedere 
andere aanbieder hebben wij geen 
enkele relatie. Wij kennen de inhoud 
van die gemeentegidsen niet en leve-
ren hieraan geen inhoudelijke bijdra-
ge. Ook voor eventuele rekeningen 
die zij soms blijken te sturen, zonder 
dat u opdracht heeft gegeven (!), kun-
nen wij geen verantwoordelijkheid 
dragen. Wees alert met wie u in zee 
gaat.

Gemeentegids aanbieder Gemeenten-

gidsen.nl werkt niet namens gemeente!

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de sirenes 
te horen in heel Nederland. Dus ook 
in Bronckhorst. De sirenes geven 
dan één luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Omdat het 

om een test gaat, 
hoeft u geen actie 
te ondernemen. Het 
maandelijkse 
alarm heeft tot doel 
het landelijke 

waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen.

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga direct naar bin-
nen, sluit ramen en deuren en zet de 
radio of TV op omroep Gelderland’. 
Via deze omroep wordt u op de hoog-
te gehouden van de ramp en ont-
vangt u zonodig instructies. Op 
maandag 3 december a.s. is de 
eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

De ondertekening van de intentiever-
klaring voor de realisatie van het kul-
turhus Drempt tijdens een bijeen-
komst afgelopen dinsdag markeerde 
een belangrijke mijlpaal met een 
feestelijk tintje: de bouw van de nieu-
we multifunctionele accommodatie 
kan van start. Het kulturhus Drempt 
gaat onderdak bieden aan acht klas-
sen basisonderwijs, een dorpshuis 
met bowlingbaan, een kinderdagop-
vang en een steunpunt bibliotheek. 

In de bijeenkomst werden direct be-
trokkenen, omwonenden en andere 
belangstellenden uitgebreid geïnfor-
meerd over de plannen. Jorissen
Simonetti architecten gaf een toelich-
ting op het ontwerp. Aannemer Wam 
& Van Duren vertelde hoe de bouw in 
zijn werk gaat en OPG Landscape gaf 
een voorlopige indruk van de steden-
bouwkundige inrichting van de loca-
tie, die ruim en groen van opzet moet 
worden. Ook van de zijde van de ge-
bruikers en de gemeente werden di-
verse inhoudelijke en procedurele 
toelichtingen gegeven. Het Kulturhus 
Drempt is een belangrijke pilaar voor 
de leefbaarheid in de dorpskernen 
Voor-Drempt en Achter-Drempt.

Na alle toelichtingen was het tijd voor 
een formeel en feestelijk moment. 
Wethouder Josephine Steffens, alge-
meen directeur Theo Huting van 
stichting IJsselgraaf en voorzitter
René Kooymans van stichting Dorps-
huis ‘t Gildehöfke zetten hun handte-
kening onder de intentieverklaring. 
De intentieverklaring bevat alle ge-
maakte afspraken over het ontwerp, 
de eigendomsverhoudingen, het ge-
bruik en het beheer van de multifunc-
tionele accommodatie.  Zo werd met 
de ondertekening het resultaat be-
klonken van anderhalf jaar intensief 
voorbereidend werk dat door de vele 
betrokkenen verricht is onder leiding 
van de gemeentelijk projectleider.

Bouw start snel
Deze mijlpaal in het ontwikkelings-
traject van het Kulturhus Drempt 
houdt in dat de weg vrij is om over te 
gaan tot het verstrekken van de 
bouwopdracht aan aannemer Wam & 
Van Duren. En dat wordt voortvarend 
opgepakt, want de werkzaamheden 
starten al in december 2012. De ver-
wachting is dat het nieuwe Kulturhus 
Drempt in de tweede helft van 2013 
gereed is en in gebruik genomen kan 
worden. De avond werd feestelijk af-
gesloten met een toast op het mooie 
resultaat en een voorspoedig bouw-
traject.

Intentieverklaring kulturhus Drempt
getekend

Bent u inwoner en van plan een be-
drijf te starten, maar u weet niet waar 
u moet beginnen? Heeft u advies no-
dig bij de lopende gang van zaken in 
uw onderneming, omdat het even wat 
minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Re-
gionale Organisatie Zelfstandigen) te-
recht. Deze organisatie voert voor de 
meeste gemeenten in de Achterhoek, 
waaronder Bronckhorst, en Twente 
regelingen voor ondernemers uit. 
Daarnaast biedt ROZ advies, coaching 
en trainingen voor starters en onder-
nemers. Zo kunt u bijvoorbeeld on-
dersteuning krijgen van (oud)onder-
nemers op het gebied van marketing, 
financiën of netwerken om uw bedrijf 
verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit bij-
standsverlening zelfstandigen (Bbz) 
uit. Ondernemers die tijdelijk te wei-
nig inkomsten uit het bedrijf halen om 
in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet ban-
cair voor elkaar kunnen krijgen. Van-
zelfsprekend moet wel aan de gel-
dende voorwaarden worden voldaan. 
Naast kredietverlening biedt het Bbz 
de mogelijkhed voor een tijdelijke in-
komensaanvulling. 

ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening. Daar-
naast is ze het Microfinanciering-on-

dernemerspunt voor Twente en de 
Achterhoek en kan u via Qredits een 
krediet tot max. €50.000,- worden 
verstrekt. Ga naar www.rozachter-
hoek.nl voor meer informatie over de 
diverse regelingen. 

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

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. Voor 
meer informatie kunt u bellen met 
het secretariaat van ROZ, (074) 245 
89 77, of mailen naar info@rozgroep.
nl. U kunt via het secretariaat ook een 
afspraak maken met een onderne-
mersadviseur tijdens het maandelijk-
se spreekuur in het gemeentehuis. 
Het  laatste spreekuur van 2012 is op 
4 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?

Raadsvergadering
22 november 2012
Op 22 november vergaderde de ge-
meenteraad. De publieke tribune was 
goed bezet met VIP gasten en veel 
betrokken inwoners en verenigingen. 
Het Christelijk mannenkoor uit Zel-
hem opende de avond met een optre-
den in de raadzaal, als ludiek protest 
tegen sluitingsplannen van het cultu-
rele deel van centrum De Brink.
Tijdens de vergadering werd o.a. ge-
sproken over:

Raadhuisstraat 20-36 en 

Kerkstraat 1’
 De raad stelde de grondexploitatie 

‘Hengelo Centrum, locatie oude ge-
meentehuis e.o.’ en het bestem-
mingsplan ‘Hengelo, Raadhuis-
straat 20-36 en Kerkstraat 1’ onge-
wijzigd vast (voor: CDA, VVD en 
D66, tegen: PvdA, GroenLinks, 
GBB). Hiermee ligt een uitvoerbaar 
plan voor de herontwikkeling van 
deze locatie klaar. Een amende-
ment van PvdA, GroenLinks en GBB 
om deze plannen niet vast te stel-
len en uitbreiding van de Albert 
Heijn op de huidige locatie mogelijk 

te maken haalde het niet. De pro-
vincie overweegt een subsidie be-
schikbaar te stellen voor de plan-
nen, om een impuls te geven aan 
de woningmarkt en werkgelegen-
heid in de bouw. Naar verwachting 
besluit de provincie nog eind dit 
jaar hierover

 De Woordhof - herziening’
 De raad stelde de herziening van 

het bestemmingsplan voor de 
voormalige basisschoollocatie 
‘Hummelo, De Woordhof’ ongewij-
zigd vast. Door meer flexibiliteit bij 
de uitgifte van bouwkavels en het 
realiseren van woningen kunnen 
we beter aansluiten op de plaatse-
lijke behoefte

 onderdeel zwembaden
 De raad stemde in met het voorstel 

om de instandhouding van de 
zwembaden over te laten aan 
marktpartijen. Met een amende-
ment van CDA, VVD, GroenLinks en 
D66, waarmee alle fracties instem-
den, worden b en w gevraagd met 
een integraal plan te komen voor 
de zwem- en sportaccommodaties 
in de gemeente. Per gebied moeten 
we hierover binnen de kaders tot 
overeenstemming komen. Zie voor 
meer informatie het artikel elders 
op deze gemeentepagina’s

 De raad nam kennis van het rap-
port Onderzoek noordelijke aan-
sluiting rondweg Hummelo en be-
sloot de provincie niet te verzoeken 
een noordelijke aansluiting te reali-
seren (voor: CDA (7), PvdA, Groen-
Links, GBB, tegen: VVD, D66) Een 

amendement van D66 om geen uit-
spraak te doen over een verzoek 
aan de provincie haalde het niet

 De raad nam kennis van de concept 
Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 
van de politie Oost Nederland, 
waarbij de uitgangspunten zoals 
invulling wijkagenten, de noodhulp 
en de lokale invulling gewaarborgd 
blijven

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl (onder Bestuur 
en organisatie  Openbare vergade-
ringen  Gemeenteraad.) De eerst-
volgende gemeenteraadsvergade-
ring is op 13 december 2012.

Uit de raad



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 

Rectificatie

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

-

Zienswijze indienen?
-

-
-

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Drank- en horecavergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

-

Tijdelijke verkeersmaatregelen

-

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar
-

-

Voorlopige voorziening 

-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

-

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hengelo; herziening De Kwekerij’
-

-

-

Zienswijze indienen?
-

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied; Ruurloseweg/Abbinkdijk 
Hengelo’

-
-

-

-

Inspraakreactie indienen?
-

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Remmelinkdijk 10 
Keijenborg, Velswijkweg 11 en Eeltinkweg 4 Zelhem’

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

gesloopt. De bouw van een manege, bedrijfsruimten, stallen en twee bedrijfswoningen wordt moge-
lijk gemaakt. Daarnaast omvat het plan de bouw van zeven aaneengebouwde woningen en vijf vrij-
staande woningen. Velswijkweg 11A krijgt een woonbestemming. Bij Remmelinkdijk 10 Keijenborg 
en Eeltinkweg 4 Zelhem wordt agrarische bebouwing gesloopt, de functie gewijzigd naar wonen en 
de percelen worden landschappelijk ingepast.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

 Actueel  Bekendmakingen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellings-

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist.

Gewijzigd vastgestelde ‘Structuurvisie Bronckhorst’

Bronckhorst’, liggen vanaf heden voor een ieder ter inzage. De visie heeft betrekking op de hoofdlij-
nen van het ruimtelijk beleid voor het gehele grondgebied van de gemeente Bronckhorst.

Wettelijke plicht

voor het grondgebied van de gemeente. Een structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het ruimtelijk 
-

stemmingsplannen kunt u als inwoner rechten ontlenen. Voor de structuurvisie geldt dit in principe 
niet. Wel is de gemeente bij haar beleid gehouden aan de structuurvisie.

Gehele grondgebied gemeente 
De voorliggende structuurvisie heeft betrekking op het gehele grondgebied van Bronckhorst. De 

-
-

Ruimtelijk beleid Wijziging voorrangssituatie op kruising fietspad L. Dolfingweg-Covikseweg 
in Steenderen

het wegdek markeren de nieuwe voorrangssituatie. 

Inspraak

schriftelijke bezwaar maken bij b en w.

Vervoer en verkeer

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

inrichting waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemde 
besluiten zijn verbonden.

Wet milieubeheer

en Keppel. De structuurvisie heeft ook betrekking op de kernen en vervangt de structuurvisie be-

voortschrijdend inzicht de mogelijkheden voor woningbouw en bedrijventerrein beperkt zijn en dus 
het aantal zoekgebieden teruggebracht moet worden, omdat deze de komende 10 jaar niet meer in 
ontwikkeling worden genomen.

Uitvoeringsparagraaf/financiële aspecten

wordt aangegeven welk deel van de kosten mogelijk ten laste zal komen van ontwikkelingslocaties. 

-
tuele eisen aan woningbouwcategorieën in ontwikkellocaties. Binnenkort vindt u op deze gemeen-
tepagina’s nadere informatie over de nieuwe structuurvisie. 

U kunt de visie op de volgende manieren inzien:

-

 Actueel  Bekendmakingen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing,
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
Eef Jansen 
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel 
of gedeeltelijk vergoed.

Hekwerken en Omheiningen

KEUKEN
VAN HACKFORT

Hackfort Onderonsje!
Van dinsdag tot en met donderdag

een driegangen menu inclusief aperitief, 

2 glazen wijn en een after dinner koffie 

voor een leuke prijs van € 75,00 

voor twee personen.

Maximaal 4 personen per reservering.

Overige dranken op nacalculatie.

Baakseweg 6, 7251 RH Vorden, 0575 - 555 015, info@keukenvanhackfort.nl



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

De posters en flyers zijn gedrukt en 
worden de komende weken verspreid 
in de gemeente Bronckhorst. Verder 
is de vernieuwde site sinds vorige 
week online. Hierop is alle beschik-
bare informatie te vinden over de Sa-
menloop.
De teams die deelnamen aan de 1e 
Samenloop voor Hoop in 2008 zijn 
inmiddels benaderd om weer mee 
te doen. Naar aanleiding daarvan 
hebben zich op dit moment al meer 
dan 15 teams aangemeld. Verder 
is bekend dat velen bezig zijn om 
een team te formeren. Ook buiten 
Bronckhorst is er animo om deel te 
nemen aan de 2e Samenloop voor 
Hoop Bronckhorst. 
Wilt u zich aanmelden met een team 
of hebt u vragen over de samenstel-

ling van een team mail dan naar 
team@samenloopvoorhoopbronck-
horst.nl of bel met de team coördina-
tor Hans Lubbers 0575-463932. 
Wilt u op een andere manier bijdra-

gen aan de Samenloop voor Hoop
2013 of meer informatie, kijk dan
op de website: www.samenloopvoor-
hoopbronckhorst.nl.

Inschrijving Samenloop voor 
Hoop Bronckhorst 2013 geopend
Regio - De voorbereiding voor de 
Samenloop voor Hoop Bronck-
horst 2013 is in volle gang. De 
verschillende commissies zijn al 
enkele keren bij elkaar geweest 
om nieuwe plannen te maken 
voor het bijzondere KWF evene-
ment dat in 2013 op 15 en 16 juni 
plaatsvindt op het sportpark van 
Socii in Wichmond.

Hij riep de aanwezigen op met het 
helpen bij het maken van kerststuk-
jes. Ter vergadering gaven zich 5 da-
mes hiervoor op.
Hierna was het woord aan de inleider 
L.Mulder over Christendom en Islam. 
In Harderwijk was ook een dialoog 
tot stand gekomen tussen moslims 
en christenen. Hij lichtte zijn verhaal 
toe met beelden via de beamer. Hij 
begon met het beeld van Jezus als 
lam Gods. Voor de Islam is het teken 
de halve maan (sikkel) en ster ( de 

maan is het teken van de wassende 
maan en de ster wijst naar Jupiter). 
Het Christendom en de Islam ken-
nen verschillende Godsbeelden. Hij 
ging ook in op het ontstaan van een 
godsdienst en wees op de belangrijke 
plaats op de apostel Paulus voor het 
Christendom. Voor de moslim is Mo-
hammed de Profeet en alleenheerser. 
Bij de moslims is Allah het Arabische 
woord voor God (Verhevene).Met na-
me is belangrijk de uitspraak Allah 
Akbar d.w.z. Allah is groter. De Ko-

ran is via de engel Gabriël rechtsreeks 
geopenbaard aan de profeet Moham-
med. In de Bijbel is o.a. gesproken 
door tussenkomst van de Profeten. 
Ook voor de moslim is belangrijk de 
5 zuilen van de Islam, nl. Allah is God 
en Mohammed is zijn Profeet; 5 keer 
per dag bidden; het geven van aal-
moezen ( 10% van het inkomen); het 
vasten tijdens de Ramedan en de pel-
grimstocht naar Mekka.  Verder werd 
ingegaan op de snelle ontwikkeling 

van de moslims. Vroeger was 20% 
van de Turken nog christen, maar 
in de Aziatische en Arabische wereld 
heeft de godsdienst vand e Islam zich 
snel uitgebreid. Het Christendom is 
met 2,1 miljard personen nog steeds 
de grootste, de Islam telt 1,5 mlrd vol-
gelingen en het Jodendom 14 miljoen 
personen.

Maar de inleider adviseert vooral in 
gesprek met elkaar te blijven; dit is  

belangrijker dan de verschillen tus-
sen beide godsdiensten te benadruk-
ken! Hierna volgde een geanimeerde
discussie. De voorzitter bedankte de 
heer Mulder voor zijn gedegen ver-
haal, hetgeen met applaus werd on-
derstreept. 

Met het zingen van Gezang 126 “Ver-
wacht de komst des Heren” werd
deze geslaagde bijeenkomst gesloten.

Opdracht: “Blijf in gesprek met elkaar”

PCOB besprak 
Christendom en Islam
Vorden - Voorzitter F. Midden kon een redelijk aantal belangstellen-
den welkom heten. Hij hield een overdenking n.a.v. een gedicht van 
Nel Beschop over Advent en ging hierna voor in gebed. In het bijzon-
der werd verwelkomd de heer Liek Mulder uit Harderwijk, de inleider 
voor deze middag. De voorzitter wees op de a.s. Kerstviering op vrijdag 
21 december a.s. en de viering van het 25-jarig jubileum op 24 januari 
2013.

Wél of géén haaruitval.
Of jij ermee te maken krijgt, hangt af 
van de toegediende medicijnen. En-
kele middelen veroorzaken namelijk 
geen haaruitval. De behandelend arts 
of oncologieverpleegkundige kan je 
hier meer over vertellen. Welke che-
motherapie jij krijgt is afhankelijk 
van het type kanker dat je hebt. Bij 
borstkanker worden andere cytostati-
ca gebruikt dan bij huidkanker. Ook 
je gezondheid, het stadium van een 
evt. ziekte, je algemene conditie en 
mogelijk andere factoren spelen hier 
ook een rol bij.

Haaruitval; hoe en wanneer.
Haarverlies kan zich voordoen op 
alle behaarde lichaamsdelen. Maar 
het belangrijkste (meest zichtbare) is 
natuurlijk je hoofdhaar. Haar is een 
belangrijk onderdeel van je identiteit. 
Je haar verliezen is een deel van je-
zelf verliezen. Eerst lijkt het nog mee 
te vallen, want na de eerste chemo 
zit het er allemaal nog stevig op. En 
denk je even optimistisch dat je mis-
schien een uitzondering zult zijn. 
Maar meestal, ongeveer twee weken 
na de eerste kuur, begint dan toch 
je hoofdhuid gevoelig te worden. Dit 
noemt men haarpijn. Zo`n drie weken 
na de eerste kuur, vaak kort voor de 
tweede, begint het haar ineens met 
plukken uit te vallen. Je krijgt kale 
stukken op je hoofd en je hoofdkus-
sen ligt vol haar. Vaak blijven enkele 
dunne haartjes achter.  Meestal val-
len eerst hoofdhaar en schaamhaar 
uit, later kunnen ook okselbeharing, 
wimpers, wenkbrauwen en lichaams-
beharing uitvallen. Dit is afhankelijk 
van de soort chemo en verschilt daar-
naast van patiënt tot patiënt.

Wat je kunt doen.
Omdat het hoofdhaar in plukken 
uitvalt, is er een moment dat je nog 
niet volledig kaal bent, maar de kale 
plekken ook niet meer kunt verhul-
len.  Het moment om over te gaan 
op andere hoofdbedekking. Sommi-
ge vrouwen kiezen er dan voor hun 

resterende haar af te laten scheren. 
Maak hierin je eigen keuze en on-
derschat het niet; al is het een prak-
tische ‘oplossing’ (geen haarplukken 
meer op je kussen, in je kleding, in je 
handen), het is een confronterend en 
emotioneel moment. 

Je haar na de kuur.
Na beëindigen van de behandeling, 
maar soms al tijdens de chemoperi-
ode, begint het haar weer geleidelijk 
te groeien. Aanvankelijk is het haar 
heel dun en donzig, later wordt het 
weer steviger. Veel mensen krijgen 
na de chemo een dikke bos krullen. 
Soms zijn de krullen van blijvende 
aard, soms duurt het slechts enkele 
maanden voordat het haar de oor-
spronkelijke structuur terug heeft.
Wees er dus op voorbereid dat het 
haar dat teruggroeit (ook op lange 
termijn) van een andere kwaliteit 
kan zijn dan je gewend bent. Dat is 
niet altijd in negatieve zin (het haar 
is meestal steviger) maar het wordt 
door veel vrouwen vanzelfsprekend 
wel als een belangrijke verandering 
van hun zelfbeeld beschouwd.

Een luisterend oor en passend 
advies.
Vrijuit kunnen praten over je gevoe-
lens, een luisterend oor en persoon-
lijk advies is bepalend voor jou en 
je zelfvertrouwen. De Gelderse Prui-
kenmaker heeft zich daarin gespeci-
aliseerd. De juiste informatie krijgen 
is essentieel.
Wil je eens met ons van gedachten 
wisselen? Wij adviseren en helpen je 
graag. Je kunt al jouw vragen stellen 
middels een e-mail naar: info@vraag
hetdegeldersepruikenmaker.nl
Je vraag wordt vertrouwelijk en di-
rect behandeld. je krijgt snel een ant-
woord.

Bellen of langskomen mag natuurlijk 
ook. De Gelderse pruikenmaker is ge-
vestigd aan de Houtkampstraat 33 te 
Doetinchem. Het telefoonnummer is: 
0314 35 45 55.

Advertorial

De Gelderse Pruikenmaker

Deze Week: Omgaan met haar-
uitval na chemotherapie
Chemotherapie is een verzamelnaam voor de behandeling van kan-
ker met cytostatica. Dit zijn medicijnen met een celdodende of cel-
groeiremmende werking. Dit heeft niet alleen effect op kankercel-
len, maar helaas ook op gezonde lichaamscellen. Sommige gezonde 
lichaamscellen zijn daar gevoeliger voor dan andere, zoals de cellen 
in de haarzakjes die zorgen dat je haar groeit. Haarverlies of alopecia 
is dus een veel voorkomende bijwerking van chemotherapie.

 COM FORT OM H ET H U IS

 VOF
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Hengelo (Gld), november 2012

Geachte inwoner van de gemeente Bronckhorst,

deze avond is gekozen voor het gemeentehuis van de gemeente Bronckhorst in Hen-

Zo overweegt de provincie om naast subsidie voor isolerende maatregelen aan de par-

Bent u geïnteresseerd om eens te horen en te zien met welke te nemen maatregelen u 

Bij Chevrolet betaalt u tot 28 december 2012 

géén BTW. De kortingen lopen hierdoor 

op tot ruim € 5.500,-. Daarmee rijdt u nú al 

een Chevrolet vanaf € 7.766,00! 

Kijk snel op www.chevrolet.nl of kom langs 

in onze showroom.

* Actie geldig op aankopen met een uiterste registratiedatum van 28 december 2012 op de modellen Spark, Aveo, Cruze Hatchback, Orlando en Captiva. Alleen geldig op dealer- en 
importeurvoorraad. De klant krijgt een korting ten hoogte van de 21% BTW die vermeld staat op de prijslijst van het betreffende model en uitvoering en is uitsluitend van toepassing op de 
autoprijs en eventuele opties. De prijslijst met BTW bedragen kunt u vinden op www.chevrolet.nl of bij uw dealer. Het kortingsbedrag wordt verrekend op uw factuur waarna het te betalen 
bedrag natuurlijk nog altijd een BTW component bevat. Vraag uw dealer naar de volledige voorwaarden. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. 

Het gemiddelde brandstofverbruik (volgens ECE-test) varieert van 3,6l/100 km tot 8,5l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot 
varieert van 95 gr/km tot 184 gr/km.

www.chevrolet.nl

Auto Hillen
Bettinkhorst 2 | Zutphen | 0575-516646  

www.autohillen.nl

Rekenvoorbeeld Chevrolet Spark:

Vanafprijs Spark normaal € 8.995,00
Min 21% BTW korting t.w.v. € 1.229,00

U betaalt nú slechts  € 7.766,00

 DE BELASTINGVRIJE 
WEKEN BIJ CHEVROLET

-21%
BTW

Actie 

geldig tot 

28 december 

2012*

Rekenvoorbeeld Chevrolet Aveo:

Vanafprijs Aveo normaal € 13.695,00
Min 21% BTW korting t.w.v. € 2.105,00

U betaalt nú slechts  € 11.590,00

Rekenvoorbeeld Chevrolet Orlando:

Vanafprijs Orlando normaal € 25.695,00
Min 21% BTW korting t.w.v. € 2.992,00

U betaalt nú slechts  € 22.703,00

FIETSEN
BROMFIETSEN ACCESSOIRES

ELECTRISCHE FIETSEN
Breng nu uw fiets of electrische fiets voor een grote

(winter) beurt, voorkom wachttijden in de zomer
en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:

nu € 49,50
Fiets met derailleur, speciale prijs:

nu € 64,50
(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Deze aktie is geldig in de maanden
december, januari en februari

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS IS BINNEN 1 DAG
WEER KLAAR! (gratis leenfiets beschikbaar)

NU OOK LEVERBAAR: WINTERBANDEN
Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets of scooter

bent u bij ons aan het juiste adres!

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

Nijverheidsweg 2

7255 RA  Hengelo

www.arendsen-hengelo.nl

(0575) 462 511

Rendabele investering
>
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WAT IS ALPE 
D’HUZES?
Alpe d’HuZes is een actie 
waarbij deelnemers, al-
leen of in een team, geld 
inzamelen waarmee zij 
een bijdrage leveren aan 
de strijd voor de overwin-
ning op kanker. Onder 
het motto “Opgeven is 
geen optie” wordt op één 
dag de legendarische Alpe 
d’Huez zes keer beklom-
men. 

WAAR GAAT HET 
GELD NAAR TOE?
De organisatie van de Al-
pe d’HuZes hanteert een 
strikt anti-strijkstokbe-
leid. Hiermee garandeert 
Alpe d’HuZes dat 100% 
van het sponsorgeld ook 
daadwerkelijk ten goede 
komt aan onderzoek dat 
bijdraagt aan haar mis-
sie: Anderen inspireren 
en faciliteren om Goed, 
Gelukkig en Gezond te 
leven met kanker. Het 
geld komt bij de KWF 
Kankerbestrijding in een 
apart fonds en wordt uit-
sluitend gebruikt voor 
projecten die voldoen aan 
de missie. Wij hopen dat 
de onderzoeken zullen 
leiden dat deze verschrik-
kelijke ziekte een chroni-
sche ziekte wordt waar-
mee je oud kunt worden.

WIJ HEBBEN U 
NODIG!
Om de deelname tot een 
succes te maken hebben 
we als team een sponsor-
verplichting van € 22.500,-
. Naast de sportieve uit-
daging is dit een enorme 
opgave. Om dit bedrag bij 
elkaar te krijgen worden 
er diverse activiteiten ge-
organiseerd.
WAT ZIJN VAN PLAN 
OM TE DOEN
Binnen onze organisatie 
worden acties opgestart. 
Verder proberen wij ook 
externe sponsoren te vin-
den die ons financieel wil-
len ondersteunen. Voor 
onze sportieve uitdaging 
hebben wij inmiddels on-
dersteuning van fitness-
centrum AeroFitt uit Hen-
gelo gekregen. Daarnaast 
hebben zij ook aangebo-
den om de opbrengst van 
de oudejaars spinningma-
rathon te doneren aan ons 

team. Deze spinningmara-
thon zal worden gehou-
den op 30 december 2012 
van 10.00 – 13.00 uur en 
zal ook in teken staan van 
de beklimming van de Al-
pe d’Huez. Belangstellen-
den kunnen zich hiervoor 
vanaf 1 december aanmel-
den bij AeroFitt. 
Telefoon 0575-465001
E-mail: 
Thomas@aerofitt.nl.

Verder bood muziekver-
eniging Concordia uit Hen-
gelo aan om op 28 april 
2013 een concert te geven 
waarbij de opbrengst ook 

ten goede komt voor team 
Bronckhorst. Dit is slechts 

een greep uit onze activi-
teiten.

Ook u kunt uw steentje 
bijdragen ... zie onze site

Team Bronckhorst gaat voor de Alpe d’Huzes 2013
Hengelo - Op 6 juni 2013 gaat, Team Bronckhorst, 
de uitdaging aan: Zes keer de Alpe d’Huez beklim-
men voor geld voor KWF Kankerbestrijding! De 
deelname is een privé-initiatief van (vlnr op de 
foto): Simone Hut, Kitty Weanink, Marnix Schop-
pers, Miriam Jansen, Kirsten Remerie, Henk Plat-
voet, Marcel Heinen, Joop Spijkers en Jan Plekken-
pol, allemaal collega’s van elkaar bij de gemeente 
Bronckhorst www.teambronckhorst.nl.

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

nieuws uit 
uw regio

www.contact.nl

Van huis uit zijn wij verbonden 

met de Achterhoek. Door onze 

plaatselijke en regionale uitga-

ven is er een sterke verweven-

heid met onze lezers. En daar 

zijn we best trots op… 

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 4,35%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Zeute
 B. Moeke
 C. Jachschoer, jachtschoer

Een kleine peuter genaamd Viggo. Hij 
was dol op juf Alice. Op een dag ver-
telde juf Alice dat ze ging trouwen. 
Viggo was hier niet zo blij mee, want 
hij wilde graag trouwen met juf. 

Hij ging naar de bruiloft van juf Alice, 
daar vroeg hij aan de man van juf 
Alice of hij ook met haar mocht trou-
wen. Bruidegom Henk antwoordde 
“Als ik dat vandaag mag, mag jij dat 
straks”. De peuter was een beetje te-
leurgesteld, maar ook erg opgelucht, 
hij vroeg zelfs of Henk op zijn brui-
loft wilde komen op de peuterspeel-
zaal Hopza in Hengelo.

Zo geschiedde het huwelijk tussen 
peuter Viggo en juf Alice op 16 no-
vember. Het was een middag om 
nooit te vergeten, de trouwjurk werd 
weer aangetrokken, Viggo kwam 
in een prachtig pak met bruidsboe-
ket voor juf Alice. Na het `jawoord` 
schoof hij zelfs een hartjesring aan 
haar vinger.

Alle aanwezige peuters hadden een 
corsage en waren erg onder de in-
druk van deze bruiloft.

De bijna 4 jarige peuter Viggo neemt 
binnenkort afscheid van de peuter-
juffen want hij gaat naar de basis-
school en ................hij leeft nog lang 
en gelukkig!

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst

Bruiloft op peuterspeelzaal Hopza
Hengelo - 
Er was eens………………….

Het gelukkige paar.

Op de Advent Belevingsfair komen 
een twintigtal standhouders uit het 
gehele land, maar zeker ook uit de 
Achterhoek, naar Ruurlo. Allemaal 
met aandacht en grote liefde voor 
Scandinavië of de prachtige dingen 
die de Achterhoek te bieden heeft. 
Kom proeven van de typische Scan-
dinavische en Achterhoekse sfeer 
en producten. Zo worden er onder 
meer stands ingericht met specifiek 
Zweedse culinaire producten, Scandi-
navische kerstartikelen en glaskunst-
werken, Sami sierraden, Outdoor li-
ving en travel activiteiten, originele 

Zweedse verf, buiten kook demon-
straties (standhouder Kattenberg uit 
Giethoorn verloot onder de bezoekers 
een mooie Envirofit Stove) en zijn er 
diverse unieke buitenkook barbe-
cuestoven te zien. Ga kijken naar 
rendieren en kom u warmen aan 
sfeervolle vuren. Een kerstboom ko-
pen? Op de fair zijn ze volop verkrijg-
baar. Voor de kinderen (en ook vol-
wassenen) is er door Erit de Roeper, 
een kunstzinnig knutsel-programma 
samengesteld. Lekker knutselen met 
een verrassend origineel thema ge-
richt op Scandinavië. Tijdens de fair 

wordt er door een Nederlandse emi-
grant uit Zweden verhalen verteld 
over het leven van een Nederlander 
in Zweden, en door Thea Onnink 
worden zaterdag Achterhoekse dia-
lectverhalen voorgedragen. Dhr. Sim-
melink zal vertellen hoe men omgaat 
met wildbeheer in de Achterhoek. 
Wat is belangrijk en waarom moet 
het wild in stand worden gehouden?. 
Dit alles wordt omlijst door dialect 
folkmuziek van de groep Simpel uit 
Winterswijk. Het terrein van de Mei-
beek zal voor de deze eerste Advent 
Belevingsfair aangekleed worden met 
kampvuren, sfeervolle verlichting, 
terrasjes en er zijn lekkere hapjes 
met een link naar Zweden en pan-
nenkoekjes (crêpes) verkrijgbaar. Op 
beide dagen is de fair van 11.00 tot 
17.00 uur geopend. (zie ook adverten-
tie elders in dit blad).

Eerste Achterhoekse Advent 
Belevingsfair in Ruurlo
Ruurlo - Bij camping De Meibeek aan de Bekkenwal 2 in ’t Ruurlose 
Broek organiseert Hensta Organisatie uit Doetinchem zaterdag 1 en 
zondag 2 december de eerste Achterhoekse Advent Belevingsfair. Een 
fair met specifiek producten uit Scandinavische landen, maar ook uit de 
Achterhoek. Kom kijken en sfeer proeven op deze unieke fair die door 
Peter en Astrid Hengeveld van Hensta Organisatie wordt georganiseerd.

Zoals men de afgelopen jaren gewend 
is voert deze tocht vanuit Zelhem in 
zuidoostelijke richting via de buurt-
schappen Heidenhoek en IJzevoorde 
door de bossen van De Slangenburg 
naar De Wrange bij Doetinchem, 
om vervolgens over mooie glooiende 
weggetjes en bospaden naar Gaan-
deren te gaan. Hier wordt de route 
zodanig gelegd dat de aldaar welbe-
kende ‘Ferrobult’ meerdere malen 
beklommen moet worden. Omdat 
men hier vaak vanuit stilstand moet 
gaan klimmen, soms ook nog door 
mul zand, kan men dit stuk van de 
route als zwaartepunt beschouwen. 
Op de terugweg doet men via het bui-
tengebied van Gaanderen wederom 
de Slangenburgse bossen aan, om 
daarna via bosgebied Haankheide de 
omgeving van Halle-Nijman te bezoe-
ken, waarna ‘als toetje’ crosscircuit 
De Kappenbulten nog wordt aange-
daan. Het draaien en keren rondom 
het crossgebied, en het glooiende 
terrein, zal de laatste energie van de 
deelnemers vergen. 

Bij aanvang van de route zal op het
terrein van de clubsponsor van de ver-
eniging, en naamgever van de tocht,
een behendigheidsparcours worden
uitgezet. De Scheffer Keukens Kap-
penbultentocht is hiermee een af-
wisselende en daardoor verrassende
route. Er is een ‘basis’ route uitgezet
met een lengte van 35 kilometer, die
op een tweetal plaatsen is in te kor-
ten waardoor een route ontstaat van
25 kilometer, maar ook op meerder
plaatsen is uit te breiden, waardoor
de totale lengte van de route op 50 
kilometer kan komen. 
Door te ‘spelen’ met deze mogelijk-
heden kan men een route vaststellen,
precies zoals men dat zelf wil. Halver-
wege de route is door de organisatie
een rust- en controlepunt ingericht,
waar de deelnemers zullen worden
voorzien van een verse bouillon en 
iets te eten. Na afloop van de tocht
is er gelegenheid om de fiets af te
spuiten, te douchen en om te kleden,
ook is er in de kantine een drankje te
verkrijgen.

Toerclub Zelhem

Veldtoertocht

Zelhem - Op zondag 2 december houdt Toerclub Zelhem haar jaar-
lijkse Scheffer Keukens Kappenbulten veldtoertocht. Starten voor
deze veldtoertocht kan tussen 9.00 en 10.00 uur vanuit de kantine van
sportvereniging Zelos, gelegen aan de Halseweg-Pluimersdijk te Zel-
hem. De kosten voor deelname zijn conform de door de Nederlandse
Toerfiets Unie vastgestelde normen. Meer informatie over deze tocht
is te vinden op de website van de organiserende vereniging (www.toer-
clubzelhem.nl). Voor eventueel vragen kunt u ook bellen met E. Lie-
verdink (0314) 641618.

De muziek van het programma sluit 
zo veel mogelijk aan op de ‘Midwin-
terhoorn’. Presentatoren maken een 

muzikale reis door Twente en de 
Achterhoek. Een klein uitstapje bui-
ten het thema gaat naar Groningen, 

waar Wia Buze haar uitvoering van 
‘De Roos’ laat horen. Hiermee staat zij 
al jaren op 2e plaats in de Top 50 van 
het Noorden. Het populaire dialect-
programma is iedere zondagmorgen 
te beluisteren van 11.00 uur tot 12.00 
uur via www.ideaal.org of ‘gewoon 
luusteren’ op FM 105.1 - FM 105.4.

Radio Ideaal Dialect

Midwinterhoorn

Bronckhorst - Han Wassink uit Zelhem komt dit keer in het program-
ma vertellen over het ontstaan van de winterhoorns en de tradities 
die daarbij overleverd zijn. Han laat u ook de verschillende melodieen 
horen die geblazen (kunnen) worden.

Radiator ontluchten

6

De periode waarin de verwarming veel gebruikt wordt is weer aangebroken. Na een 
periode van niet gebruiken of als er water op het systeem is bijgevuld of vervangen 
kan een radiator een tikkend of borrelend geluid maken. Heel vaak wordt dit 
veroorzaakt door luchtbelletjes in het systeem. Tegenwoordig hebben veel CV ketels 
een automatische ontluchting. Is dit bij u niet het geval of verdwijnt het geborrel niet 
vanzelf dant kunt u dit eenvoudig zelf verhelpen door met het bijgeleverde sleuteltje 
de lucht uit de radiator te laten ontsnappen. Let daarbij op dat het water in de radiator 
niet te heet is, want dan zou u zich kunnen branden.
Wilt u graag meer informatie over hoe dit moet? Of wilt u ook de andere tips van 
Bruggink nalezen?
Kijk dan in de nieuwsbrieven van Bruggink, op de pagina nieuws van www.bruggink-
bv.nl. Klik hier rechts op ‘nieuwsbrief’ en u kunt de nieuwsbrieven van november en 
daarvoor lezen. U vindt hier ook een filmpje over het ontluchten van de radiator.

Wilt u elke maand deze nuttige tips via email ontvangen en bovendien elk 
kwartaal nog kans maken op een dinerbon van € 75,- ? Abonneer u dan gratis op 
onze nieuwsbrief op www.bruggink.bv.nl. 

WWW.BRUGGINK-BV.NL
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Soms zal de lezer het verhaal herken-
nen, soms zal het verrassen omdat 
er voor een invalshoek is gekozen 
die minder bekend is. Het boek is 
geschreven door Janny van der Mo-
len, Agave Kruijssen en de Vordense 
kinderboekenschrijfster Martine Let-
terie. Els van Egeraat verzorgde de 
illustraties in het boek. In het boek 
hoofdstukken over onder meer: de 
Verenigde Oostindische Company, 
Floris V, de Beeldenstorm, Michiel 
de Ruyter, Eerste en Tweede Wereld-
oorlog, Napoleon Bonaparte, Vincent 
van Gogh, Anne Frank, Suriname en 
de Nederlandse Antillen etc. De pre-
sentatie in het openluchtmuseum 
was bewust gekozen. Het Nederlands 
Openluchtmuseum maakt zich van-
af januari 2013 namelijk sterk voor 
de ontwikkeling en inrichting van 
de presentatie van de canon van de 
Nederlandse geschiedenis in het mu-
seum. Daarbij werken zij samen met 
het Rijksmuseum in Amsterdam.
‘De drie schrijfsters zijn twee jaar 
geleden in een café in Zwolle voor 
het eerst bij elkaar gekomen. Brain-
stormen, veel ideeën uitwisselen en 
overleggen wie neemt welk onder-
werp voor haar rekening. Een heel 
gepuzzel maar Agave, Martine en 
Janny zijn er uitgekomen. Het is een 
prachtig boek geworden met gewel-
dige illustraties van Els van Egeraat’, 
zo prees Martine Schaap van uitgever 
Ploegsma. De schrijfsters kregen elk 
de gelegenheid een passage te vertel-
len over een door haar geschreven 

hoofdstuk. Zo vertelde Agave Kruijs-
sen een verhaal over Fried, een half 
Nederlands, half Indonesisch meisje. 
Een verhaal dat zich afspeelde in het 
toenmalig Nederlands Indië. Martine 
Letterie haalde de eerste Wereldoor-
log aan toen omstreeks 1914 een mil-
joen Belgen naar Nederland vlucht-
ten. 
‘Padvinder Arie was één van de perso-
nen die zich inzette om de gevluchte 
Belgen hier in Nederland te helpen’, 
zo vertelde Martine. In het boek 
ook aandacht voor Michiel de Ruy-
ter en dan speciaal voor Anna van 
Gelder, de derde vrouw van Michiel 
de Ruyter. ‘Zij zorgde ervoor dat de 
bemanning op de schepen van haar 
man, voldoende voedsel kregen’, zo 
vertelde Janny van der Molen . Het 
eerste exemplaar van het boek‘ Over 
vroeger en nu. Verhalen bij de ca-
non’, werd deze middag overhandigd 
aan Frits de Ruyter de Wildt en zijn 
dochters, nazaten van de beroemde 
Michiel de Ruyter. 
DE NACHT VAN DE WATERSNOOD-
RAMP OP 31 JANUARI 1953
Een zeer aangrijpend verhaal in 
het boek (hoofdstuk 42) de Waters-
nood in 1953 en dan speciaal over 
de ‘Nacht van de Watersnoodramp’ 
met een waar gebeurd verhaal over 
Jan en Suzanna die in een dorp in 
Zeeland een café runden. Het was op 
die avond (31 januari 1953) stil in het 
café. De dorpsbewoners vierden feest 
bij De Korenbeurs , een ander café 
in het dorp. Het begint die avond te 

stormen. Het water staat hoog, het 
klotst tegen de kade. Jan besluit niet 
naar bed te gaan. Het zeewater stijgt 
en stijgt. Vlak voor de deur van zijn 
café is een coupure, een doorgang 
in de dijk, waardoor je naar de ha-
ven kunt lopen. In tijden van hoog 
water kan de coupure met vloed-
planken worden afgesloten. Heeft de 
havenmeester de vloedplanken al la-
ten aanbrengen? Nee dus! Dat loopt 
nooit goed af, de havenmeester moet 
gewaarschuwd worden. Jan stuurt 
zijn oudste zoon naar De Korenbeurs 
waar het feest van de opening van het 
nieuwe gemeentehuis wordt gevierd. 
Zoon Johan komt terug. De haven-
meester vindt het niet nodig om te 
komen. Hij zei dat het niet zo’n vaart 
zal lopen‘! 

Jan en zijn zoon steken de weg over 
naar de coupure, Jan weet waar de 
vloedplanken zijn opgeborgen en 

breekt met een breekijzer (die hij van 
huis heeft meegenomen) het hang-
slot open. En daar staat plotseling 
een driftige havenmeester, hij grijpt 
Jan bij de kraag en schreeuwt in zijn 
oor: ‘ Ben je helemaal belazerd. Waar 
haal je het lef vandaan. Ik ben dege-
ne die beslist of de vloedplanken wel 
of niet geplaatst worden! Ruikt de 
havenmeester naar drank? Het zou 
Jan niet verbazen. De havenmeester 
maakt zich los uit Jans greep en pro-
beert de mannen tegen te houden 
die proberen de zware vloedplanken 
in beweging te krijgen. ‘Is de haven-
meester gek geworden? Het gaat er 
toch niet om wie er gelijk heeft? De 
havenmeester druipt af, weer terug 
naar De Korenbeurs. 
Waar Jan al bang voor was, gebeurt 
een paar uur later. Metershoge gol-
ven spoelen over de dijk het land in 
en beuken beneden de cafédeur en de 
ramen open. Er klinkt glasgerinkel 

en het kraken van hout. Schuimend
zoekt de zee haar weg. Jan heeft ge-
lijk gekregen. Nus is het zaak zoveel
mogelijk mensen te redden! Zoals 
gezegd een zeer aangrijpend verhaal
in het boek. Het is geïnspireerd op de
belevenissen van Jan de Looff, eige-
naar van café ‘De graaf van Buren’,
dat achter de havendijk in Kortgene
ligt. Jan de Looff ging zelf tot actie 
over toen de havenmeester dacht dat
het allemaal wel meeviel. Jan de Looff
overleefde niet alleen de watersnood-
ramp, maar gaf hij in de nacht van
de storm en de dagen erna onderdak
aan 104 mensen. Zijn café deed dienst
als opvang- en crisiscentrum. De ha-
venmeester en zijn vrouw verdron-
ken in de nacht van de ramp! Het
boek ‘Over vroeger en nu. Verhalen
bij de canon’, is in alle boekwinkels 
in Bronckhorst (o.m. bij de Bruna in
Vorden) en elders in Nederland bij de
boekhandel te koop.

Vordense schrijfster Martine Letterie werkte mee

Boek ‘Over vroeger en nu. Verhalen bij de canon’

Vorden - Een stuk taart met daarop afgebeeld het logo van het boek, 
vormde dinsdagmiddag voor genodigden in de kasteelboerderij van 
het openluchtmuseum in Arnhem, een feestelijke afsluiting van de 
presentatie van het boek (500 pagina’ s) ‘Over vroeger en nu. Verhalen 
bij de canon’. Een boek met levendige verhalen over vijftig belangrijke 
momenten in de geschiedenis.

v.l.n.r: Agave Kruijssen, Els van Egeraat, Janny van der Molen en Martine Letterie In het midden Frits de Ruyter de Wildt (nazaat van Michiel de Ruyter)

Een 20-tal blazers laten op verschil-
lende plekken in de bossen bij de 
Kruisberg hun hoorns klinken. Kom 
met ouders, vrienden, kinderen en 
kleinkinderen genieten van de ad-
ventssfeer in deze prachtige omge-

ving. Vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur 
kunt u genieten van de midwinter-
hoornklanken. 
Het startpunt is bij de Orangerie 
van het kasteel en via een uitgezette 
wandelroute kunnen alle groep-

jes met blazers worden gevonden. 
Ook is op deze zondagmiddag een 
demonstratie van midwinterhoorn
bouwen, stoelen matten en houtsnij-
den in de Orangerie te zien. 
De vrijwilligers van het kasteel zul-
len zorgen dat de belangstellenden
kunnen genieten van een kopje kof-
fie of thee, een kop erwtensoep of
een glas glühwein. De toegang is
gratis.

Doetinchem - Op zondag 2 december is het weer zover; de midwinter-
hoornblazers van d’ Olde Roop uit Zelhem komen weer naar kasteel 
De Kelder om het blaasseizoen van advent 2012 in de Achterhoek te 
openen door op de midwinterhoorns te gaan blazen.

d’ Olde Roop uit Zelhem

Kasteel De Kelder

Midwinterhoorn wandeling

Er waren onder andere clinics waar de 
profrenners samen met wielrenners 
van de Kanjers voor Kanjers de jeugd 
enkele technieken van het wielren-
nen bijbracht. De wielrenners van de 
Kanjers voor Kanjers mochten met de 
profs meedoen met de prominenten 
cyclo-cross, Simon Bargeman, Martijn 
Versteege en Felix Wolbert die allen 

ook voor RTV Vierakker-Wichmond 
rijden deden hieraan mee. Op het 
programma stond ook een GOW, 
daar deden verschillende renners van 
RTV Vierakker-Wichmond aan mee. 
Bij de nieuwelingen finishte Koen 
Jansen als 21-ste. In de categorie Mas-
ters 40+ eindigde Peter Makkink net 
naast het podium op een knappe 4-de 
plaats, Erik de Greef en Eddy Heuve-
link finishten respectievelijk als 12-de 
en 18-de. Bij de Masters 50+ lukte het 
Erik Bouwmeester wel een podium-
plek te bemachtigen, hij kwam als 
derde over de streep. Ook Rens te 
Stroet, strijdend in de categorie elite-
beloften, haalde een knappe derde 
plaats. Twee renners van RTV op het 
podium in Varsseveld, een knappe 
prestatie.

Achterhoeks Wielerspektakel in Varsseveld
RTV tweemaal op podium
Vorden - Zondag 25 november 
werd weer het Achterhoeks Wie-
ler Spektakel georganiseerd bij de 
Radstake in Varsseveld. Veel be-
kende Nederlandse profrenners 
deden mee zoals Robert Geesink, 
Laurens ten Dam, Steven Kruijs-
wijk en Jeroen Posthuma met als 
doel de Stichting Kanjers voor 
Kanjers te helpen.



Ook dit jaar kwamen op donderdag 
22 en vrijdag 23 november  basis-
schoolleerlingen van groep 8 met 
hun meesters en juffen naar ‘t Beeck-
land om de Openbare Lessen te vol-
gen. Voor iedere groep stonden 6 les-
sen op het programma. Op de locatie 
Nieuwstad werd bij de drie sectoren 
(groen, handel en verkoop en zorg 

en welzijn) gekeken en konden de 
leerlingen allerlei dingen doen. Op 
de locatie Het Hoge werden lesjes 
wiskunde, techniek, biologie, Duits, 
natuur- en scheikunde en leertuinles 
gegeven. Na een aantal lessen presen-
teerden de leerlingen van ’t Beeck-
land een wervelende show met mu-
ziek, dans en acrobatiek.

De leerlingen waren enthousiast en 
het personeel van de basisscholen erg 
tevreden over de kwaliteit van de les-
sen en de strakke organisatie. “Jullie 
nemen de tijd voor onze leerlingen, 
ze krijgen een goed beeld van hun 
schoolloopbaan na het basisonder-
wijs”, vertelden ze de medewerkers 
van ’t Beeckland. Dat de bezoekers 
met de bus gehaald en gebracht 
worden, verhoogt voor hen de pret. 
Maar het is vast niet alleen daarom 
dat de belangstelling ieder jaar groter 
wordt: dit jaar bezochten 950 basis-
schoolleerlingen ’t Beeckland.

Openbare Lessen op ‘t Beeckland 

Vorden - Al jaren verzorgt ’t Beeckland voorlichting voor de leerlingen 
van de basisscholen in Vorden en de omliggende gemeenten. Het doel 
daarvan is een goed beeld te geven van het Voortgezet Onderwijs. De 
voorlichting bestaat uit bijeenkomsten voor leerlingen en hun ouders 
op de basisscholen, Openbare Lessen en het Open Huis op ‘t Beeckland.

Ton Rutting, voorzitter van de pasto-
raatsgroep van de katholieke geloofs-
gemeenschap Vorden, memoreerde 
dat Gerard al begonnen was als zan-
ger toen er eind jaren vijftig nog geen 
katholieke kerk was in Vorden maar 
er op zondagmorgen vieringen plaats 
vonden in de huiskamer van het no-
tarishuis. 
Het stond op de plek waar nu de meu-
belzaak van Helmink is. Er waren 
daar enkele mannen die de vieringen 
met zang ondersteunden. In vijftig 
jaar heeft Gerard vele veranderingen 
binnen de kerk meegemaakt. Het be-
gon met het oprichten van een klein 
mannenkoortje in de nieuwe kerk in 
Vorden in 1964, waar een aantal ja-
ren later ook dames zich aanmelden 
bij het koor.

Later is het Vordense koor een fusie 
aangegaan met het gemengde koor 
Cantemus Domino van de Kranen-
burg en werd er beurtelings gezongen 
in de Vordense Christus Koningkerk 
en in de Antoniuskerk op de Kranen-

burg. Na de sluiting van de kerk op
de Kranenburg is het koor en Gerard
blijven zingen in Vorden. Hij heeft
zich door die veranderingen nooit 
van de wijs laten brengen en al die 
jaren met veel plezier gezongen. Er
waren lovende woorden voor zijn in-
zet en trouw aan het koor, maar ook
voor de betrokkenheid die hij en zijn
vrouw Annie hebben bij de gehele ge-
loofsgemeenschap. Daarvoor was er
natuurlijk een boeket bloemen voor
Annie. 

Gerard heeft het zingen weer doorge-
geven aan zijn kinderen en kleinkin-
deren. Zijn kinderen zingen in ver-
schillende koren en een kleindochter
met haar vader zongen als verrassing
voor Gerard tijdens de eucharistie-
viering een prachtig Halleluja. Na
de feestelijke viering werd het Ceci-
liafeest voortgezet bij ’t Wapen van 
’t Medler. Het waren een paar gezel-
lige uurtjes met zang en schetsjes dat
werd afgesloten met een heerlijke 
koffietafel.

Gerard Schepers vijftig jaar 
koorzanger

Vorden - Zondag 25 november heeft het gemengde zangkoor Cante-
mus Domino het jaarlijkse Ceciliafeest gevierd . Het was een bijzonder
feest. Het koorlid Gerard Schepers kreeg aan het eind van de zondag-
morgenviering de gouden Gregorius-onderscheiding opgespeld door 
pastoor Hogenelst voor vijftig jaar zingen bij het koor.

Verder is er in Atelier Amare elke 1e 
vrijdag van de maand een eenmalige 
workshop in het kader van Vrijdag uit 

de Kunst. Op 7 december ‘à la Mond-
riaan’ en 4 januari ‘à la Paul Klee’. In 
januari start de cursus Kunstzinnig 

Jaar: tien dagen verspreid over het 
jaar met elke keer een eigen werk-
vorm en materiaalbehandeling. Zelf 
veel tekenen en schilderen in het ate-
lier, maar ook opdrachten mee naar 
huis nemen, waaronder museumbe-
zoek , de grote meesters ontdekken. 
In januari zijn de vaste lessen man-
dalatekenen op dinsdag en de cursus 
Hundertwasser op vrijdag, elk acht 
lessen. Daarnaast staat januari in het 
teken van het portret, portrettekenen 
als uitdaging. Vier middagworkshops 
in vier weken op steeds wisselende 
dagen om iedereen de gelegenheid te 
geven een keer zo’n workshop mee 
te maken. 

Deze middagworkshops worden met 
steeds een ander thema het hele 
jaar herhaald. In februari start de 
zaterdagse cursus Chakratekenen. 
Verspreid over het jaar acht lange 
dagen kennismaken met de kleuren 
van de chakra’s. Meditatie, intuïtief 
tekenen, maar men maakt ook zeven 
prachtige chakramandala’s en tot 
slot de Boeddha. Woensdagmiddag 
9 januari start voor kinderen tussen 
zes en acht jaar de cursus ‘Van Stip-
pel tot Lijn’. Voor alle cursussen en 
workshops geldt een minimaal aan-
tal deelnemers van vier. Bijvoorbeeld 
zelf met een groepje afspreken om op 
een zelfgekozen tijdstip met een zelf-
gekozen thema aan de slag te gaan. 
Voor de tekentherapie kan men altijd 
een intakegesprek aanvragen. Aan-
melden of informatie over de tijden 
en prijzen van de verschillende acti-
viteiten kan via joseevanderstaak@
hetnet.nl of bellen 0575-555783. 
Zie ook www.amare-atelier.nl

Atelier Amare voor 
Creatieve Bewustwording

Vorden - Zaterdag 1 december kan men tussen 10.00 en 13.00 uur vrij-
blijvend binnenlopen bij atelier Amare aan de Komvonderlaan 6 in 
Vorden. Dan kan men kennismaken met alle werkvormen die Josée 
v.d. Staak in 2013 wil gaan doen. Van een eenmalige workshop of bij-
voorbeeld een cursus van acht keer tot sessies tekentherapie. Zij legt 
uit wat tekentaal is en men kan een tekening maken die met elkaar 
bekeken wordt en besproken.

Bij een grijze container van 240 liter 
en een groene van 140 liter stijgt de 
afvalstoffenheffing van 268 naar 411 
Euro per jaar. Een verhoging van 50%! 
Wil ik op ongeveer hetzelfde tarief als 
2012 blijven dan zit er niets anders op 

dan slechts eenmaal per maand contai-
ners aan te bieden. Dat lukt natuurlijk 
niet met een gezin van vijf personen. 
We scheiden al ons afval overigens 
nu al optimaal, daar kan geen winst 
meer gehaald worden. Ook bij kleinere 

containers stijgt het tarief enorm. Een 
grote grijze container legen gaat vanaf 
2013 12 Euro per keer kosten. Rijkelijk 
veel dunkt mij, het illegaal dumpen 
zal hierdoor toenemen. Ik denk dat de 
gemeente de dalende WOZ-inkomsten 
op deze wijze wil compenseren. Steeds 
meer betalen voor minder lijkt devies.
Stop deze exorbitante verhoging!
Lex van Glabbeek
De Koppel 9, 7251 VN Vorden

Afvalstoffenheffing, 
de nieuwe melkkoe in Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst is terughoudend als het gaat om de tarieven 
voor de afvalstoffenheffing volgend jaar. Nergens kan ik ze vinden. 
Nadat ik op de website van Berkel Milieu een proefberekening heb 
gemaakt snap ik dat opeens.

De kranten dienden als isolatiema-
teriaal in de boerderij aan de Hoe-
tinkhof in Vorden waar Hirschveld 
in 1987 kwam wonen. Tien jaar later 
verhuisde hij naar Wichmond. Hij 
nam De Standaard en andere kranten 
mee en borg ze zorgvuldig op. Bij een 

opruimactie stuitte Hirschveld weer
op de zak met het honderd jaar oude
papier en besloot ze van de hand te
doen. Liefhebbers kunnen ze afhalen
bij Weevers Grafimedia, uitgever van
weekblad Contact en Contact.nl. Het
adres is Nieuwstad 30 in Vorden.

Kranten van honderd jaar oud 
af te halen

Vorden - Ze zijn een beetje vergeeld en hier en daar ontbreken er wat
woorden doordat er deel is vergaan. Maar de ware verzamelaars en
liefhebbers van nostalgie zullen wellicht hun vingers aflikken bij het
zien van de kranten van 1914 en ouder. Erwin Hirschveld bewaarde
de periodieken die een tijdsbeeld geven van de periode rond de Eerste
Wereldoorlog, maar wil er nu vanaf.



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

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Zeute: 
1. Zoet. “Ne zeuten appel.”
2. “Ne zeuten.” Een saaie vent. “Met den zeuten holle ikke 

geen karmisse.”

 B. Moeke:
1. Mandje. “ ’t Muuksken veur de eerpele.”
2. “Ze hef wat in de moeke.” Ze is zwanger.

 C. Jachschoer, jachtschoer: 
1. Donderbui met snel voortjagende wolken. “Wi’j wollen 

de beeste verdrieven, maor too kwam der ’n jachschoer 
opzetten.”

2. Haastige zenuwachtige vrouw. “Da’s zo’n jachschoer, 
dee hef geen zit in ’t gat.”

In-C-eeN speelt oude rock en heden-
daagse klassiekers op geheel eigen 
wijze in een akoestische setting en 
hopen dat dit aanslaat bij de bezoe-
kers zodat ze weten dat we op de 
goede weg zijn. In-ceeN bestaat uit 
accordeonist Julius Langelaar uit Bar-
chem, Mark Koeleman uit Barchem 
die contrabas speelt en sologitarist 
Johan de Rooij uit Zutphen. 

De liedjes bestaan uit oude rocknum-
mers en hedendaagse klassiekers. Het 
instrumentarium van de band is met 
accordeon, akoestische gitaar en con-
trabas bijzonder, edoch effectief te 

noemen. De ritmesectie wordt, naast
de contrabas, voortgestuwd door een
klomp, aangedreven door een drum-
pedaal. Nadere informatie over de
band is te vinden op www.inceen.nl.
De muziek van dit powertrio neemt je
mee terug in de tijd van de oorsprong
van Rock N Roll: van Mr. Chuck Berry
naar Quo, en van Metallica en Ac/Dc
weer terug naar Venus/Shockin’Blue
en via Rammstein weer richting Cree-
dence. How is it possible!
Live muziek van ongekend hoog ni-
veau. Ervaar het zondagmiddag vanaf
16.00 uur live in Café De Bierkaai, zie
ook: www.debierkaai.nl

Coverband In-C-eeN treedt op bij 
De Bierkaai Baak

Baak - De Barchemse/Zutphense allround coverband In-C-eeN speelt
zondagmiddag 2 december in café De Bierkaai, Wichmondseweg 30
te Baak.

Johan de Rooij, Mark Koeleman en  Julius Langelaar.

Als u voor een zieke, dementerende 
of gehandicapte in uw directe om-
geving zorgt, bent u mantelzorger. 
Meestal gaat het om zorg voor een 
familielid, zoals partner, ouder, kind, 
broer of zus maar het kan ook gaan 
om zorg voor iemand uit de vrien-
denkring of uit de buurt. De zorg-
taak kan soms zwaar zijn en het is 

dan goed om even tijd voor uzelf te 
nemen. Tijdens deze middag kunnen 
mantelzorgers aan de slag met man-
dala tekenen. Mandala tekenen is een 
methode om op ontspannende wijze 
de eigen mogelijkheden te leren ken-
nen. Iedereen kan het! Deze middag 
wordt uitleg gegeven over mandala’s 
en de betekenis van vormen en kleu-

ren en daarna gaat u zelf aan de slag.
Ook is er gelegenheid om lotgenoten
te ontmoeten en ervaringen of infor-
matie uit te wisselen. 

De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en duurt tot ongeveer 16.00 uur en 
is gratis toegankelijk. Wel is opgave 
verplicht, dit kan tot dinsdag 4 de-
cember door te bellen naar VIT-hulp
bij mantelzorg, tel. 0544-820000 of
te mailen naar info@vithulpbijman-
telzorg.nl. Ook kan men hier terecht
voor meer informatie.

Ontspanningsmiddag voor 
mantelzorgers
Hengelo - Op dinsdag 11 december kunnen mantelzorgers uit de ge-
meente Bronckhorst deelnemen aan een ontspanningsmiddag. Deze 
middag wordt van 13.30 tot 16.00 uur gehouden in Partycentrum Lan-
geler aan de Spalstraat 5 in Hengelo Gld.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus 
van 25 november:
Quintus HS2 - Achilles/Unive HS4: 26-6
Quintus HB1 - Minerva HB1 : 6-12 

Quintus GC1 - Grol H.V. GC1: 6-4
HCW DS2 - Quintus DS1: 12-8
Erix HA1 - Quintus HA1: 20 –17
Duiven D1 - Quintus D1: 11-3

H A N D B A L REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Op vrijdag 30 november gaan de eer-
ste deelnemers om 8.30 uur van start 
vanaf een feestelijk uitgedoste start-
locatie bij het ZAMC clubgebouw 
aan de Korenweg. Naar verwachting 
zullen op de eerste endurodag 250 
deelnemers de strijd aangaan met de 
Zelhemse elementen. De ZAMC en-
durocommissie heeft in overleg met 
heel veel grondeigenaren een prach-
tig parcours kunnen uitzetten. Ruim 
62 kilometer met liefst 4 bijzonder 
heftige crossproeven die vervolgens 
door de toppers 4 keer gereden moet 
worden. Dat betekent de 1e dag liefst 
16 klassementsproeven (op zaterdag 
zijn dat er 15). Dat is ongekend !

Vrijdag, de 1e wedstrijddag
De route brengt de deelnemers na 
enkele kilometers direct al bij de eer-
ste crossproef, ‘MemoTours proef t’ 
Zand’. Ga er maar aan staan, bijna 11 
kilometer lang is deze uiterst gevari-
eerde en erg snelle crossproef, heu-
vel op en af, los zand, diepe sporen. 
Hier kan de echte enduroman direct 
al voorsprong nemen op de concur-
rentie. Het publiek kan het allemaal 
volgen door aan de Vierblokkenweg 
te parkeren om in de Sahara de deel-
nemers door het mulle zand te zien 
zwoegen. Daarna gaat het richting 
de Kappenbulten waar in ‘Scheffer 
Badkamers proef’ de deelnemers de 
volgende surprise staat te wachten. 
Het circuit moet als ‘verrassing’ in te-
gengestelde (!) rijrichting 2x worden 
gereden. Dat wordt sensatie. Als deze 
hindernis is genomen gaat men via al-
lerlei ‘sluiproutes’ naar een maïsland 
aan de Brunsveldweg aan de rand van 
Zelhem. Hier is ‘Auto Totaal cross-
proef’ gebouwd. Letterlijk gebouwd, 
want grondverzetmachines hebben 
hier een zeer technisch parcours ge-
creëerd, waar menig endurorijder 
zijn favoriete sport even wat minder 
leuk gaat vinden. Maar dat is nog 
niet alles, er staat natuurlijk bij het 
ZAMC clubgebouw nog de ‘Vruggink-
Skoda crossproef’ verwachtingsvol op 
de deelnemers te wachten. Op zich 
een gewoon stuk maïsland, maar bij 
nadere inspectie zie je dat een klein 
stukje EK trialterrein plotseling ver-
huisd is naar de andere kant van de 
weg. Een inmiddels echte ZAMC tra-
ditie, een zgn. extreem gedeelte in de 
crossproef waar alleen de allerbeste 
rijders zonder problemen zich zullen 
manifesteren.

Zaterdag, de 2e wedstrijddag
Op zaterdag wordt het allemaal hele-
maal anders, maar naar verwachting 
zeker niet minder zwaar. De proef op 
‘t Zand heeft een totaal andere lay 
out. Geen Sahara, ‘slechts’ 6 kilome-
ter lang, maar uiterst technisch en 

listig. Uiterste concentratie is vereist. 
Voor het publiek is op zaterdag op ’t 
Zand niets te beleven. De rijders heb-
ben hier een topproef, het publiek 
wordt uitgenodigd om op de 3 an-
dere proeven te komen kijken. Naar 
de Kappenbulten dan maar. Voor de 
verandering rijden de deelnemers het 
circuit in tegengestelde richting t.o.v. 
de eerste dag, maar telkens wel weer 
2 ronden. Dat wordt weer even wen-
nen. Bij proef 3 ‘de Auto totaal proef’ 
zullen de sporen nog weer dieper zijn, 
op de springschansen volop lastige 
sporen. Hier is het 2 dagen gewoon 
genieten! En bij Crossproef 4, bij de 
Langenberg dus, worden de deelne-
mers wederom verrast omdat ze ook 
deze toch al lastige extreemproef ook 
tegengesteld moeten gaan rijden. 

Deelnemers en kanshebbers
Zoals al jaren is Hans Vogels uit 
Best de te kloppen man in de Natio-
nale enduro wereld. Ga maar na, al 
5 keer eerder was deze enduro pro-
fessional de winnaar van de Jan van 
Beek wisseltrofee. Maar zijn er dan 
geen concurrenten ? Zeker wel, meer 
dan genoeg zelfs. Uit de regio komt 
zelfs de zwaarste tegenstand van 
b.v. Mark Wassink uit Laren, Erwin 
Plekkenpol en Bas Klein Haneveld 
beiden uit Vorden. Maar dan zijn we 
er nog niet. Vanuit Engeland wordt 
een zeer sterke delegatie verwacht 
onder leiding van de zeer ervaren 
Lee Edmonson die onder anderen in 
zijn gevolg de Brits kampioen Jack 
Rowland meebrengt. Uit Duitsland 
en Frankrijk hebben bekende namen 
ingeschreven. Iedereen wil tijdens de 
Kampioensrit vlammen.

Lokale kanshebbers
Gelukkig zijn er sinds enige tijd ook 
weer sterke Zelhemse troeven. Rudi 
Vossers en Willian Veldhorst gaan 
voor verrassingen zorgen in de wed-
strijd, dat merken de organisatoren 
aan alles. Daarbuiten zijn die verras-
singen al gebeurd, Rudi is met zijn 
bedrijf Auto Totaal sponsor van cros-
sproef 3, in het buurtschap de Hei-
denhoek en gaat daar iets bijzonders 
creëren. Willian heeft op zijn beurt 
het extreemgedeelte in de ‘Vruggink-
Skoda proef 4’ zodanig aangelegd dat 
menigeen hem hiervoor graag even 
‘in de kraag’ zou willen pakken.

DE FEESTAVOND
Bij een Kampioensrit hoort een ste-

2-Daagse enduro met heel veel favorieten

Kampioens enduro in Zelhem 
wordt een echte kraker
Zelhem - Natuurlijk wordt in het 
kader van het 40 jarig bestaan 
van de ZAMC de aanstaande en-
duro volop in de festiviteiten be-
trokken. Gekoppeld aan de 75e 
editie van de zgn. KNMV Kampi-
oensrit wordt de 34e uitgave van 
de bekende Jan van Beekrit weer 
een hele bijzondere! Vrijdag 30 
november en zaterdag 1 decem-
ber staat Zelhem letterlijk bol 
van top motorsport.

vige feestavond. Op zaterdagavond 
worden in de grote feesttent bij het 
ZAMC clubgebouw aan de Koren-
weg om ca. 18.30 uur de ereprijzen 
uitgereikt, waarna ‘het feest kan be-
ginnen’. Rock en lollband ‘Kiek Now 
Us’ zal alle registers opentrekken 
voor een passende afsluiting van het 
KNMV Kampioensrit / Jan van Beekrit 
2012. Uiteraard is iedereen welkom.

Voor het publiek
Bij elke enduro is het publiek telkens 
de grote winnaar. Kosteloos en overal 
met de neus bovenop. Op vrijdag zijn 
alle 4 de proeven perfect te bekijken, 
op zaterdag zijn dat er 3. De cros-
sproef ’t Zand is op zaterdag NIET 
toegankelijk voor het publiek, maar 
er blijft natuurlijk genoeg te smullen 
over. De routes naar de verschillende 
proeven worden voor het publiek 
voorzien van duidelijke wegbewijze-
ring. Voorafgaand aan de ritten en 
festiviteiten dienen de deelnemers 
zich op donderdag 29 november tus-
sen 10.00 tot 17.30 uur aan te mel-
den voor de keuringen bij het ZAMC 
clubgebouw, waarna de motoren de 
nacht doorbrengen in het ‘gesloten 
Parc fermé’ Vrijdag 30 november 
en zaterdag 1 december starten de 
deelnemers vanaf 8.30 uur, iedere 
minuut vertrekken 3 of 4 rijders. De 
deelnemers in de klasse inters rijden 
4 ronden, de nationalen 3 ronden van 
telkens 62 kilometer. Na de wedstrijd 
op vrijdag worden de motoren terug 
geplaatst in het Parc fermé. 
Op zaterdag herhaalt zich het pro-
gramma van vrijdag. Op zaterdag-
middag gaan, nadat de laatste enduro 
rijder is vertrokken, ca. 200 off road 
rijders ‘voor de lol’ een complete ron-
de rijden over het totale parcours ! 
Zaterdagavond vanaf 18.30 uur prijs-
uitreikingen, huldigingen en de grote 
feestavond. Het gehele evenement 
vindt plaats vanaf en rondom het 
ZAMC clubgebouw aan de Korenweg 
in Zelhem.

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



Daarnaast is uit onderzoek gebleken 
dat Top1Toys ook dit jaar ‘weer de 
goedkoopste’ is! Kijk en vergelijk zelf 
op www.top1toys.nl

Het prijzenfestijn werkt als volgt: 
Bij elke €10,00 besteding ontvangt 
de consument een kraskaart. Op de 
kraskaart staat een unieke code waar-
mee grote prijzen gewonnen kunnen 
worden. Van fietsen tot televisies en 
iPads tot het mooiste speelgoed.

Ook nu zijn er bij Top1Toys Sueters
weer vier prijzen gevallen. De prijzen,
een Air Hogs Hawk Eye Video Came-
ra, gewonnen door fam. Boegborn, en
Splash 3D Foam modellen maken, ge-
wonnen door fam. Klein Brinke, zijn
zaterdag 24 november opgehaald. 
De andere prijzen, Hama Sterrenbeel-
den, gewonnen door fam. De Vries, 
en een Kiekeboe speel- en kleurboek,
gewonnen door fam. Krijt, konden
helaas niet bij de foto aanwezig zijn.

TOP1TOYS Sueters Vorden 
reikt weer prijzen uit!

Vorden - De grote promotionele kras actie zoals dit najaar georga-
niseerd bij Top 1 Toys zal niemand ontgaan zijn. Met hulp van vele
verschillende leveranciers is na een periode van voorbereidend werk
de actie zeer succesvol!

Eenmaal aangekomen in Renswoude 
was er nog tijd voor een kopje thee 
en het altijd heerlijke geouwehoer 
in de kleedkamer. Maar toen zij een-
maal het veld op moesten was het tijd 
om te strijden. De eerste set verliep 
heel soepel aan de kant van Dash. Zij 
bouwden een enorme voorsprong op 
met vooral erg goede servicedruk en 
met Debbie van den Vlekkert en Kelly 
Harbers die alle setups keihard tegen 
de vloer sloegen. De eerste set was dus 
een eitje, en werd dan ook binnen ge-
haald met 12-25.

Nu kwam het er op aan om de tweede 
set hetzelfde niveau vast te blijven 
houden. Renswouw speelde deze 
set wel iets beter maar het kwam 
er vooral op neer dat Dash ook een 
stuk minder speelde. De servicedruk 
was enorm afgezwakt en niet elke 
bal kon weer gescoord worden. Ook 
hadden de dames uit Renswoude nu 
opeens wel servicedruk en hier kon-
den de Vordenaren ook niet goed mee 
omgaan. Er werd te statisch gepasst, 
ballen werden niet afgemaakt en de 
servicedruk was ook niet meer wat 
het was. Toch werd er nog gevochten, 
maar ook dit mocht niet baten. Deze 
set ging verloren met 25-22.

Dit was wel even een harde klap die 
Dash te verwerken kreeg. De eerste 

set die zo goed ging en dan de tweede
set verliezen. Het leek wel op de wed-
strijd van vorig jaar. Hier kwamen de
dames in de derde set dan ook niet
overheen en in deze set lukte er ook
helemaal niks. De dames uit het acht-
kastelendorp waren geen schim van 
het team wat er de eerste set in had
gestaan. Deze set is dus ook om snel
te vergeten en ging verloren met 25-
14. Maar gelukkig staan de Vordena-
ren niet bekend als het team dat zich
gemakkelijk bij een uitslag neerlegt. 
Dit was ook vandaag niet het geval en
ze gingen strijden tot ze scheel zagen!
Met weer veel werk volleybal, wat
overigens niet altijd een even hoog ni-
veau haalde, wisten ze als team deze
set wel net naar zich toe te trekken.
Het werd 21-25.

En nu moest er voor de derde week
op rij een vijfde set gespeeld gaan 
worden. De vorige twee keer gingen
de dames van Dash met een nederlaag
naar huis, het zal fijn zijn als dat deze
keer eens anders uit zal pakken. Met
een snelle goede start kwam Dash op
een kleine voorsprong, maar deze was
al voor de kantwissel teniet gedaan 
en zelfs omgekeerd door Renswouw.
Hierna liepen ze eigenlijk achter de 
feiten aan en werden er te veel per-
soonlijke fouten gemaakt. Deze set 
ging nipt verloren met 15-13.

Na dit verlies was er de terugreis wei-
nig te lachen voor de Vordenaren, ie-
dereen baalde. Het was niet nodig om
zoveel punten in Renswoude te laten
liggen en voor de tweede keer op rij
voor Sinterklaas te spelen. 

Maar helaas is hier niets meer aan te
doen en er zit niets anders op dan de
aankomende week keihard te gaan
trainen en dan zaterdag 1 decem-
ber voor de derde uitwedstrijd op rij
naar Wageningen te vertrekken. Hier
wordt er om 16.00 uur gespeeld tegen
Scylla in sporthal de Vlinder.

Drie keer scheepsrecht 
voor Dash Vorden
Vorden - Op zaterdag 24 novem-
ber was het eigenlijk een vrij 
weekend in de competitie, maar 
de dames uit Vorden moesten 
wel aantreden tegen Renswouw. 
Zij zaten vorig jaar ook al in de-
zelfde competitie en toen hadden 
de dames van Dash het erg lastig 
in de uitwedstrijd met Renswou-
de. Deze zaterdag begonnen de 
Vordenaren met een kopje thee 
in eigen kantine om dames 2 nog 
even aan te kunnen moedigen en 
vertrokken zij rond 2 uur rich-
ting Renswoude.

Vorden D2 stond ongeslagen boven-
aan en zij moesten de laatste wed-
strijd uit tegen DZC D6 in Doetin-
chem. De enige concurrent was MvR 
D2, maar omdat deze onderlinge 
wedstrijd ook was geworden door 
Vorden D2 mocht de ploeg van trai-
ner Roy Eulink zelfs de wedstrijd ver-
liezen omdat het doelsaldo veel beter 
was dan de ploeg uit s’Heerenberg. 
Misschien was dat ook wel de reden 
waarom Vorden in de 1e helft tegen 
een 0-2 achterstand aan keek, maar in 
de tweede helft zorgde het team met 
een 2-5 overwinning dat het kampi-
oenschap op een waardige manier 
in Doetinchem werd behaald. Nadat 
er op het veld in Doetinchem enkele 
foto’s werden gemaakt, ging de hele 
ploeg terug naar de kantine van v.v. 
Vorden waar samen met E5 het kam-
pioenschap werd gevierd. Het team 
bestaat uit een mix van enkele twee-
de jaars D-spelers en spelers die voor 
het eerst op een groot veld spelen en 
onder leiding van trainer Roy Eulink 
is het een mooi geheel geworden. Op 
de foto staan de spelers Jochem Bes-
selink, Cas Boekholt, Bram Lammers, 
Max Bruinsma, Dirk van Ditshuizen, 
Jari Eggink, Pelle Hoppen, Sem Kosse, 
Tommie, Reuven Schalken, Wytze 
Smid, Djoi Stevens, Lars van Veen en 
Mike Verstege, samen met de begelei-
ding Roy Eulink, Remco Bruinsma en 
Laurens Besselink.
Ook Vorden E5 is afgelopen zaterdag 
kampioen geworden tijdens de thuis-
wedstrijd tegen Harfsen E2. Beide 
teams hadden tot dan toe alle wed-
strijden gewonnen alleen had Vorden 
een beter doelgemiddelde, dus dat het 
spannend zou worden was zeker.Aan 
het eind van de 1e helft was de stand 
2-3 in het voordeel van Harfsen. De 
tweede helft zorgde, door heel veel 

druk van Vorden, voor de overwin-
ning van 5-4 voor de E5 van Vorden. 
De ouders hadden gezorgd voor di-
verse spandoeken om de jongens van 
de E5 te steunen en ook waren er veel 
supporters om Vorden E5 aan te moe-
digen. De E5 bestaat uit keeper Ilja 
Kolkman en spelers Jan Douwe Besse-
link, Jonah de Groot, Bob Wesselink, 
Rick Pardijs, Stijn Gertsen, Thijmen 
van Dijk, Ties Garritsen en Maarten 
Voerman. Na de wedstrijd kregen de 
kampioenen een heuse voetbal van 
de Graafschap en een bedrukt geel 
t-shirt met opdruk. Ook ontvingen 
zij gezamenlijk een beker uit han-
den van sponsor Wouter Siemes van 
Europlanit, de shirtsponsor van de 
gehele E- en F-jeugd bij v.v. Vorden. 
Na afloop hadden de leiders Remco 
Gertsen, Harold Kolkman en Jos van 
Dijk en trainer Dick Wesselink gere-
geld dat de jongens nog getrakteerd 
werden op een patatje met drinken.
Voor de pupillen zit de eerste helft 
van de competitie er al weer op. Zij 

gaan in de komende winterperiode 
(December, Januari en Februari) een 
zaalvoetbalcompetitie spelen. v.v. 
Vorden doet nu alweer voor het 7e 
achtereenvolgende jaar mee aan deze 
zaalvoetbalcompetitie, die door vrij-
willigers van Concordia Wehl in 13 
sporthallen in de achterhoek wordt 
gehouden. De komende 3 weekenden 
staan er nog wel competitiewedstrij-
den voor de junioren op het program-
ma en spelen Vorden D2 en Vorden 
C2 een bekerwedstrijd.
Uitslagen:zondag 25 november 
2012HC ‘03 3-Vorden 2 3-2, Epse 
2-Vorden 3 3-1, Vorden 5-AZC 7 2-1, 
Vorden 6-Warnsveldse Boys 5 6-1, 
Vorden 7-Socii 4 0-2,zaterdag 24 no-
vember 2012Vorden A2-Groessen A3 
4-2, Warnsveldse Boys B2-Vorden B1 
1-2, Vorden B2-GSV ‘38 B2G 3-8, Zed-
dam/Sint Joris C1G-Vorden C1 2-0, 
Vorden C2-Keijenburgse Boys C1D5-1, 
Vorden D1G-Reunie D1 3-2, DZC ‘68 
D6D-Vorden D2G 2-5, Vorden D3D-
VIOD D4G 1-2, Vorden D4G-Harfsen 
D1D 0-10, Vorden E2-Keijenburg. 
Boys E1 3-7, Warnsveldse Boys E8-
Vorden E3G 3-1, DZC ‘68 E5-Vorden 
E4G 0-8, Vorden E5G-Harfsen E23-1, 
Vorden E6-Steenderen E2 4-3, Anger-
lo Vooruit F1-Vorden F1 4-2, EDS F1-
Vorden F2 7-0, Gorssel F1-Vorden F3 
3-1, Vorden F4G-Warnsveldse Boys F4 

2-3, Zelos F4G-Vorden F5 2-10
Programma:zaterdag 1 december 
2012Vorden A1-Witkampers A1, 
Vorden A2-ESA A3, Vorden B1-FC 
Zutphen B2, Vorden B2-HC ‘03 B2, 
Vorden C1-HC ‘03 C1G, Vorden C2-
Vorden D1, Almen D1G-Vorden 
D4G,Vorden E1-DZC ‘68 E1, Vorden 
E3G-Warnsveldse Boys E7, Vorden 
MF1-Zutphen zondag 2 december 
2012Vorden 1 - WVV ‘34 1, Concor-
dia-W 4 - Vorden 2, Vorden 3-Warns-
veldse Boys 4, Epse 2-Vorden 4, Vor-
den 5-Pax 9, SHE 3-Vorden 6, Brum-
men 8 - Vorden 7

Bekijk op 
Contact.nl de 
fotoreportage 
die Johan 
Bolink maak-
ten tijdens de 
kampioens-
wedstrijd 
van E5

Kampioenen in de najaars-
competitie bij VV Vorden

Vorden - In het weekend dat de KNVB een vrije ronde had ingepland 
voor de A-categorie, waardoor Vorden 1 en A1 geen competitie ver-
plichtingen hadden, zijn er bij de jeugd van v.v. Vorden twee teams 
kampioen geworden in de najaarscompetitie.

Op een spaarkaart gaan acht zegels 
en bij inlevering daarvan, ontvangt 

de klant korting op ovenschalen in 
verschillende maten. Zie voor meer 

informatie over de schalen en de 
spaarkaart de advertentie elders in 
deze krant. De actie is geldig van 28 
november 2012 tot en met 16 janu-
ari 2013. 
Volle kaarten zijn inruilbaar tot 23 
januari 2013.

Sparen voor porseleinen schalen bij C1000 
Grotenhuys
Vorden - Bij iedere tien euro aan boodschappen bij C1000 Grotenhuys 
in Vorden, ontvangen klanten spaarzegels. Een volle spaarkaart is 
goed voor kortingen op hoogkwalitatieve porseleinen schalen van het 
merk Qdesign.

LIJN A;
1. Max Maas & Sjoerd Tichelman 
59,97%; 2. Diny Hoftijzer & Henk 
Wullink 55,50%; 3. Ciel en Herman 
Rondeel 52,09%

LIJN B;
1. Lenie Meijerink & Niek Verhaagen 
64,00%; 2. Trijnie Herwijer & Sophie 
de Vries 60,85%; 3. Hermien Veen-
huis & Els Westerhof 56,11%

Bridgeclub Vorden
Vorden - Uitslagen 2e periode van Bridgeclub Vorden



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

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Platmos
Gedroogd mos. 
Per doos

van 4,99Dvoor 

2,99

Platmos

Bĳ  besteding van min. 20,- 

gratis GroenRĳ k agenda. 

OP=OP!

wk 48. Geldig van 29-11 t/m 05-12. OP=OP

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

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 26A Vorden Tel. 0575 555733

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

 NIEUW IN VERKOOP

Banninkstraat 14 te Hengelo Gld

Recentelijk volledig verbouwd/vernieuwd VRIJSTAAND 
KARAKTERISTIEK WOONHUIS met grote geïsoleerde 
garage c.q. schuur met zolder en diepe achtertuin. 
De woning is in een modern “jasje” gestoken rekening 
houdend met de jaren ’30-stijl.
Inhoud ± 600 m3. Perceelsoppervlakte 600 m2. 
Oorspronkelijk bouwjaar 1928. In 2010 geheel herbouwd, 
inclusief nieuwe installatie, goten, daken en vloeren. 
Volledig geïsoleerd. Schilderwerk 2012. 

Deze woning is ruimer dan de buitenzijde doet vermoeden 
en is zeker een bezichtiging de moeite waard!

Vraagprijs € 399.000,-- k.k.

De Elzentuin
Open Dagen Kerst

Vrijdag  30 november 10.00 - 16.00 uur

Zaterdag  1 december 10.00 - 16.00 uur

Zondag  2 december 10.00 - 16.00 uur

Kom ideeën opdoen om uw huis sfeervol te decoreren 
met kerst. Mooie tafeldecoraties in winters wit en kerst-
rood. Kransen van natuurlijke materialen.
Kleine versieringen voor de kersttafel en Prachtige 
houten kerstbomen.

Allemaal leuke voorbeelden,  die u tijdens de les of op 
een workshop bij mij kunt maken. U mag dat natuurlijk 
ook thuis doen. Kom kijken en laat u inspireren.

Veel doe het zelf artikelen voor 
bloemschikken.

Grote koopjeshoek.

Kerstdecoratie’s, kadoartikelen enz.

LOCATIE; Ruurloseweg 116 7251 LZ Vorden 
(naast rest ’t Wapen van Medler)

Info: tel. 0575 - 556804, www.elzentuinbloemen.nl

Graag tot ziens,  Gerda en Johan Kamperman

Te huur SINT en PIET 
KOSTUUMS DS Design 

Molenkolkweg 33 
Steenderen 

0575-452001

EETCAFÉ
FEESTZAAL

DE  VELDHOEK
 Varsselseweg 55
 7255 NR Veldhoek
 Tel. (0573) 461061

Huisgemaakte salades en 
 tapasschotels voor de feestdagen!

 
Rundvleessalade € 6,25 p.p.

Vissalade € 7,50 p.p.
Tapasschotel € 15,– per schotel

Graag uw bestelling doorgeven vóór 19 december.

PAARDRIJLESSEN 10 LESSEN VOOR € 150,-
Lessen in kleine groepjes, max. 5 personen, lessen worden 
gegeven door gediplomeerde instructrices. Veel aandacht 
voor ruiter en paard. Ook leuke introductie cursus voor de 
echte beginners vanaf 7/8 jaar.

HUUR BINNENBAK € 15,- PER UUR
Heerlijk met uw eigen paard gebruik maken van de binnen-
bak? Dat kan op Het Braamveld!

PENSION STALLING VOOR UW PAARD
Voor slechts € 350,- per maand, inclusief dagelijkse weide-
gang, stal onderhoud en ruwvoer (voorkuil).

ZADEL REPARATIE EN VERKOOP
Zadelopvullen € 30,- Ruime voorraad in 2de hands en nieu-
we zadels. U kunt vrijblijvend komen passen en uitproberen 
in onze binnenbak.

Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.
Algemeen: 0575-461040 of 06-54928480

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ HENGELO (GLD
T: 0575-465001, HENGELO@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL

Maak nu kennis met Sportcentrum AeroFitt voor

EURO
START NU!
 DECEMBER   0 EURO 
JANUARI      10 EURO 
FEBRUARI   20 EURO

EN BETAAL IN 

FITNESS ZAL NOOIT MEER
HETZELFDE ZIJN

*vraag naar de voorwaarden

Kijk voor meer informatie op www.funxtion.nl

NIEUW!
VANAF JANUARI 

IN DE FITNESSZAAL



T

Merk/Model Bj. Km. Kleur Uitv. Prijs

Fiat  Panda  1.2 8V Emotion Cool sep-07 40.604 Zwart Hatchback € 5.950

Hyundai  Atos  1.1i Active apr-04 71.642 Blauw metallic MPV € 3.750

Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 Grijs metallic Hatchback € 6.250

Hyundai  i10  1.1 5drs. Active Cool jun-08 31.827 Blauw metallic Hatchback € 6.500

Hyundai  i10  1.25i 5drs. I-catcher Airco apr-10 71.925 Rood Hatchback € 7.750

Peugeot  107  1.0 12v Sublime apr-11 24.756 Donk. grijs met. Hatchback € 8.250

Renault  Mégane  1.4 16v 5drs. Dyn. Comfort jan-03 218.220 Blauw metallic Hatchback € 2.750

Renault  Scénic  1.6 16v Dynamique Luxe apr-04 131.032 Grijs MPV € 6.750

Renault  Twingo  1.2 3drs. Authentique Airco jul-08 34.285 Zwart Hatchback € 6.250

Toyota  Yaris  1.0 Vvt-i 3drs. Idols mrt-04 110.602 Grijs metallic Hatchback € 5.600

Volkswagen Golf 1.6 Fsi Trendline Business 2 sep-04 107.009 Blauw metallic Hatchback € 7.500

Volvo V50  2.4 Autom. 140 pk R-design dec-07 100.220 Black  Stationwag. € 16.250 

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Opel  Corsa 1.3 Cdti 
75pk 5drs. Bus. Ecoflex nov-08 80.591

Donk. grijs metallic Hatchback

 € 8.500

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

Kado tip!  Streekproducten pakket!! 

Zoete Mandarijnen 20 voor 2.00
Mooie rode Goudreinette of Elstar 3 kilo 2.50

Mooie Bloemkool 1.00 per stuk
Mooie Broccoli 500 gram 0.75

Volop Boerenkool zo vers van `t land nu 1.00 kilo
Grote Aardappelen oa bildstar of victoria 

10 kilo 2.50 op=op 
Bij aankoop van €10.- aan groente èèn

bakje kerrie salade gratis op=op

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

JETTA 1600 TRENDLINE
2006   € 9950,00

OPEL CORSA 1200-5-DRS ELEGANCE 2002 4450
OPEL ASTRA 1600-16V 5-DRS 1999 2850
OPEL ASTRA 1600-16 ELEGANCE 2005 6950
OPEL ASTRA 1800-16V 5-DRS SPORT 2005 7950
OPEL ASTRA 1600-16V -DRS BUSINESS 2007 9450
OPEL ZAFIRA 2200-16V ELEGANCE 2001 4450
OPEL ZAFIRA 1600-16V COMFORT 2003 5950
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005 8950
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 10950
PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM 2006 8950
RENAULT MEGANE 1600-16V 5-DRS LUXE 2005 6450
CHEVROLET TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT 2004 10950
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 13950
FORD FOCUS 1600-16V STATION 2006 7450
HYUNDAI GETZ 5-DRS DYNAMIC COOL 2008 6950
MINI COOPER 1600-16V 2004 10950
MERCEDES C COMBI CALSSIC 2004 10950
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001 6950
VW POLO 1600 STATION 1998 1950
OPEL COMBO 1700 D 2008 5950
RENAULT TRAFIC 2000 DTI 2007 8500

M
M Autobedrijf

Melgers
Audi A3 Sportback 1.6 Ambiente Ecc/metallic lak 2006 107.101 km € 12.750 
Chevrolet Matiz 0.8 6V Pure 2007 35.947 km € 4.250 
Hyundai Matrix 1.6i Active Cool 2005 85.601 km € 6.250 
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4WD automaat premium 7-p 2007 105.800 km € 16.750
Hyundai Tucson 2.0 Cvvt 2wd Style 2007 95.613 km € 10.750
Nissan Micra 1.0 3drs 1997 175.196 km € 1.995 
Nissan Qashqai 1.6 2wd Tekna 2007 99.980 km € 12.750
Peugeot 508 SW 1.6 thp 16v 2011 25.376 km € 24.950
Renault Clio 1.2 5drs. Authentique Comfort 2006 91.200 km € 5.950
Toyota Avensis Verso 2.0 16v Vvt-i Luna 7-pers. 2002 164.370 km € 7.250
Toyota Aygo 1.0 12v 5 drs. Comfort 2009 98.357 km € 7.500
Toyota Corolla Verso 1.8 16v SOL Cruise 5-pers. 2007 99.170 km € 14.950
Toyota Rav4 2.0 VVT-i automaat 4 x-style 2008 90.382 km € 21.950
Toyota Verso 1.8 16v Sol Cruise 5-persoons 2007 99.170 km € 14.950
Toyota Yaris 1.3 VVT-i 5-drs. Comfort 2009 51.410 km € 10.950
Volvo S60 2.4 Comfort-line 2003 148.725 km € 7.950
Volvo V70 2.0 107KW 2009 156.055 km € 19.250

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Renault Clio 
Campus
1.2 16v 5drs 
2007, 48.921 km

€ 6.950,-

Peugeot 307
1.6 16v oxygo,

01/2008, 56.000 km

€ 9.450,-

Citroen Xsara Break 1,4 12/2000 178.000 km € 1950,-  

Daewoo Tacuma 1,8 Airco 11/2000 71,000 km € 2950,-

Peugeot 307 sw Pack 2,0 16v Aut. 09/2005 84,000 km € 7950,-

Peugeot 207 sw 1,4 vti 16v 04/2008 94.000 km € 8350,-

VEILIG DE WINTER IN:

Denk aan uw

WINTERBANDEN
Ook voor APK en onderhoud

van uw auto.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

IJssel
computerservice

*

*

rewer – een naam, die al 
jaren bekend staat voor frisheid, 
kwaliteit en vriendelijkheid. Onze 
kracht is duidelijk: wij houden 
van levensmiddelen! 

C van collega gezocht

Stuur uw sollicitatie met CV naar:  
Edeka Rewer · Zwillbrocker Straße 70 · D-48691 Vreden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Tel.: +49 2563 98300 · E-Mail: edeka@rewer.info

Wij zoeken versterking voor onze vestiging in Vreden: 

 Kassamedewerker fulltime of parttime

 Verkoopmedewerker Vers fulltime of parttime

 Vulploegmedewerker  
 (08.00 tot 14.00 uur) op 400 basis Loon- Grond en Straatwerk

Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)
(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

SERVICE ENGINEER M/V 
Fulltime - vacaturenr. VIO1066660

Als service engineer houd jij je bezig met het verhelpen van bestu-
ringstechnische storingen aan installaties of machines op locatie, 
het bespreken van de storing of het probleem bij de klant, het 
opsporen van storingen in het proces of de apparatuur en zonodig 
het vervangen van hardware onderdelen. Je voert zelfstandig en in 
teamverband revisiewerkzaamheden uit. Je repareert en vervangt 
onderdelen. Het uitvoeren van inspectie- of servicewerkzaamheden 
volgens servicecontracten aan installaties of machines. Het in-
strueren van personeel van de opdrachtgever in het bedienen en 
onderhouden van de installatie/machine.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over MBO werk- en denk-
niveau (specialisatie Electro / besturingstechniek) Je hebt kennis 
van PLC’s (Siemens S7), van de wijze van storing zoeken, van 
Electro- en hardware en van aandrijftechniek. Je bent reisbereid 
(ook internationaal) en hebt kennis van de Engelse en Duitse taal.

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

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MECHANICAL ENGINEER M/V   
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VCP1065879

Werkzaamheden 
Als mechanical engineer bestaan je werkzaamheden uit het opzet-
ten van constructie concepten in samenwerking met de interne 
en externe organisaties/partijen. Het uitwerken en detailleren van 
onderdelen (assemblage- en service tekeningen). Het opstellen van 
specificaties voor onderdelen, componenten en systemen. Het be-
oordelen van onderdelen, componenten en systemen door vast te 
stellen of deze voldoen aan het PVE en de specificaties. Het opstel-
len van testplannen en zorgen voor de uitvoering daarvan. Het in/
uitvoeren, introduceren, begeleiden van en inhoudelijk informeren 
over nieuwe of gewijzigde onderdelen, componenten of systemen. 
Het uitvoeren van nazorg en verzorgen ven trouble shooting (in 
team verband). Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding 
Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar. Aantoonbare werkervaring 
met het construeren van producten samengesteld uit metaal en/of 
kunststof zoals spuitgietdelen. 

Functie eisen 
-  Afgeronde HBO opleiding richting WTB of vergelijkbaar;
-  Ervaring met seriematige productie;
-  Kennis van het 3D CAD systeem, bijvoorbeeld Pro/Engineer;
-  Een daadkrachtige, inspirerende en teamgerichte persoonlijkheid.

CONSTRUCTEUR M/V  
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO1065419

Werkzaamheden
Als Constructeur zul je hierbij ingezet worden voor het omzetten 
van engineeringgegevens (hoofdzakelijk berekeningen, tekeningen, 
stuklijsten en specificaties) naar productieorders en bestelaanvra-
gen op een zodanige wijze dat de materialen op de juiste wijze wor-
den vervaardigd en tijdig beschikbaar zijn. Tevens zullen ontwerpen 
voor klantoffertes worden opgesteld. Na het opdoen van de nodige 
ervaring met het uitgebreide productenpakket zal na een aantal 
jaren doorgroei naar de functie van Project-engineer mogelijk zijn. 
Hierin gaat het om het ontwerpen en laten vervaardigen van com-
plete machines c.q. systemen

Functie eisen
-  Afgeronde HBO opleiding richting en interesse in werktuigbouw-

kunde;
-  Schoolverlater danwel enige jaren ervaring in teken- en ontwerp-

werkzaamheden;
-  Goede communicatieve en contactuele vaardigheden, ook in de 

Engelse en Duitse taal.

CNC KANTER M/V  
Omgeving Hengelo Gld. - Fulltime - vacaturenr. VIO916761   

Werkzaamheden
Je kunt de kantbank zelfstandig in- en omstellen, programmeren, 
bedienen en bijstellen. Je bent tevens verantwoordelijk voor het 
controleren en zo nodig corrigeren van het product.

Functie eisen
-  Aantoonbare ervaring als CNC kanter (plaatwerk tot 3 mm);
-  Je beschikt over technische vaardigheden en ruimtelijk inzicht
-  Een proactieve instelling;
-  Bereid om eventueel in 2-ploegendienst te werken;
-  Technische werktekeningen lezen en begrijpen.

AREA SALES MANAGER PROCES INSTALLATIES M/V  
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO1064928

Werkzaamheden
De salesafdeling van deze BU bestaat uit 4 Area Sales Managers. 
Daarnaast bestaat het internationale sales kanaal uit lokale ver-
kopers en een uitgestrekt wereldwijd agenten netwerk. De Area 
Sales Manager (ASM) wordt verantwoordelijk voor de verkoop 
van procesinstallaties in de regio Asia Pacific en een deel van 
Europa. Hij of zij zal in deze regio’s zowel bestaande als nieuwe 
klanten bewerken. De klantenkring bestaat uit zowel lokale spelers 
als multinationals in de voedselverwerkende industrie. De ASM is 
verantwoordelijk voor het gehele salestraject; van acquisitie tot 
dealclosing. Je bewerkt eindklanten, ingenieurs, overheden en 
toeleveranciers. Stuurt agenten aan. Wordt ondersteund door een 
team met gedreven en betrokken sales engineers. Houdt markt- en 
concurrentie ontwikkelingen in de gaten en weet deze te vertalen in 
commerciële kansen. Is commercieel gedreven, weet tot concrete 
deals te komen. De ASM weet vanuit ervaring verder vorm te geven 
aan de groei en ontwikkeling van het toegewezen gebied. Verkoop-
trajecten zijn veelal complex en langdurig.

Functie eisen
-  HBO werk- en denkniveau;
-  Opleiding richting techniek;
-  Ruime ervaring met de internationale verkoop van procesinstal-

laties;
-  Affiniteit met (afval) water is een absolute pré;
-  Commercieel gedreven, senior en ondernemend;
-  Reisbereidheid (circa 50%).

V&F Metaalbewerking zoekt:

CNC draaier of Frezer
in deze functie ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig 
programmeren, afstellen en bedienenen van een CNC draai 

of freesmachine.
Middelgroot werk, veelal enkel stuks of kleine series.

Voor meer informatie:
Mail naar info@venf-metaalbewerking of bel 0544-466870

’t HOEKJE
eetcafé

Kerstmenu

4 gangen
4 keuze menu

€ 37,50
1e en 2e Kerstdag
Reserveer: (0575) 46 14 78

www.zwaanhoekje.nl



Alle aanbiedingen

gelden alleen in week 48 

van 26 november t/m

1 decemberwww.ah.nl

H E N G E L O 

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


