
NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BREDEVOORT EN OMGEVING
Oplage 1700  32e jaargang - week 41  8 oktober 2019 

VOORTBESTAAN VAN BREDEVOORTS NIEUWS 
IS NOG STEEDS IN GEVAAR!
Onze oproep voor medewerkers(sters ) in de vorige uitgave van  
Bredevoorts Nieuws heeft opgeleverd dat we een 2-tal mensen bereid 
is om af en toe een artikel voor ons krantje te schrijven, maar dat lost 
natuurlijk niet de kern van onze zorgen op.

DAAROM HERHALEN WIJ IN DIT NUMMER ONZE OPROEP 
VAN WEEK 39 EN HOPEN NATUURLIJK DAT ZICH MEER 
MEDEWERKERS ZULLEN MELDEN: 

In Aaltens Nieuws van enige weken geleden heeft u kunnen lezen 
hoe trots het bestuur van de Stichting Beheer Bredevoorts Nieuws 
is op het feit dat Bredevoorts Nieuws  nu al ruim dertig jaar wordt  
gereed gemaakt met behulp van heel veel vrijwilligers, die zorgdragen 
voor het verzamelen van de benodigde artikelen, foto’s, contacten met  
adverteerders, contact met de drukkerij, contact met de verspreidings 
organisatie, facturering etc. Dit aantal vrijwilligers is echter nu door 
allerlei omstandigheden sterk teruggelopen en het is nu aan ons be-
stuur om op uiterst korte termijn oplossingen te vinden om, als we dat 
als Bredevoortse burgers willen, Bredevoorts Nieuws te kunnen blij-

ven uitgeven. Het is om die reden dan ook nodig, dat op uiterst korte  
termijn  ons bestuur wordt uitgebreid; de redactie wordt inge-
vuld door een aantal mensen, die er aardigheid in hebben om zo’n  
geweldig krantje samen te stellen en gereed te maken voor de drukker.  
Maar ook en (dat is zeer belangrijk) hebben we iemand nodig die aan-
dacht besteed aan de adverteerders en acquisitie kan doen om nieuwe 
adverteerders te verwerven.  
ATTENTIE: VOORTBESTAAN VAN BREDEVOORTS NIEUWS 
IS IN GEVAAR!
Door allerlei omstandigheden blijkt dat het aantal adverteerders 
langzaamaan is teruggelopen en we kunnen onmogelijk voortbestaan 
als deze noodzakelijke bron van inkomsten niet wordt uitgebreid. 
Hoewel het geen specifieke taak is voor het bestuur, zullen we 
noodgedwongen zorgdragen dat nog een aantal keren Bredevoorts 
Nieuws wordt klaargemaakt en verspreid., maar....... wij hopen dat 
omgaande zich enkel mensen zullen melden, die, samen met ons 
bestuur, Bredevoorts Nieuws ook in de toekomst zal continueren. 
Dus.... Bent u goed in het werven van adverteerders, meld u zich dan; 
heeft u aardigheid in het klaarmaken van een plaatselijk krantje meld 
u zich dan; vind u het leuk om af en toe een verslagje te maken van 
een evenement in Bredevoort meld u zich dan; vind u het aardig om af 
en toe foto’s te maken voor in Bredevoorts Nieuws, meld u zich dan.  
We zijn benieuwd of ook u van mening bent dat Bredevoorts Nieuws 
moet worden voortgezet en zien uw berichten of nog beter..... 
aanmelding graag tegemoet.

Bestuur van de Stichting Beheer Bredevoorts Nieuws,
Ab van der Geest (voorzitter) en contactpersoon voor uw reacties.
tel: 0543 451566 of per mail acvdgeest@hetnet.nl

Gerrit Kempink, Henri Wensink en Dianne Slotboom (bestuursleden)

BREDEVOORT SCHITTERT
Wat was het weer gezellig druk met al die bezoekers voor Brede-
voort Schittert. De vele bezoekers konden genieten van de vele 
lichttaferelen, muziek in allerlei vormen ,het inmiddels zeer be-
kende vuurwerk , de romantisch verlichte straatjes, meerdere vor-
men van straattheater, vele exposities en de prima georganiseerde 
horeca mogelijkheden. Het thema van dit jaar was: DAAR ZIT 
MUZIEK IN en vele lichttaferelen waren daarop afgestemd. Ook 
veel deelnemers en mensen van de organisatie droegen uitbundig 
dit muziekthema uit. Sterke lichtbundels leidden de bezoekers 
richting Bredevoort ; zowel uit de richtingen Aalten, Lichtenvoor-
de en Winterswijk straalden deze lichtbundels naar het centrum 
van Bredevoort. Buiten Bredevoort werden de bezoekers , die per 
auto kwamen,  opgevangen door de vele parkeerwachten en er 
waren dit jaar ruim voldoende parkeerplaatsen; alles prima geor-
ganiseerd door leden van het Aaltens Christelijk Mannenkoor. De 
bouwers van de lichttaferelen hadden dit jaar extra hun best gedaan 
en er waren meerdere spectaculaire uitvoeringen. Veel waardering 
kregen de bouwgroepen : de Prinsenbouwers (Q-dance), Groep 74 
met Grease, Triplacuton met de Pianoman, de Landstraat met The 
second Wallz, Nemo met het draaiorgel, Algroep met de Getto-
blaster, de zandbouwers met Normaal; maar ook alle andere grote 
en kleine bouwgroepen konden rekenen op veel aandacht van de 
bezoekers. Naast de muziek uitvoeringen in de St.Georgiuskerk, 

- St.Joriskerk -’t Ambthuis, in het Vestingpark en ‘t Zand, waren 
er ook in de diverse straten bands o.a. in de Ambthuiswal, welke 
was omgedoopt in Happy Ambthuiswal Avenue. We willen beslist 
niet vergeten te melden dat ook Stadsbroek weer een aantrekke-
lijke invulling had gegeven aan het thema  “daar zit muziek in“ 
en van grote afstrand was zichtbaar waar deze tent zich bevond. 
Ludiek was dat zij “een permanente” Disc Jockey hadden opge-
steld achter het toetsenbord, die onvermoeibaar zijn plaatjes bleef 
draaien. Bredevoort kan terugzien op een zeer geslaagd evenement 
,waarvan de uitvoering zeer gewaardeerd werd door de vele bezoe-
kers. Ook was er op zondagavond in de St.Joriskerk een speciale 
“anders dan anders” dienst in de vorm van een minitheater met het 
thema: GEZOCHT HERDER M/V. Elders in dit nummer van Bre-
devoorts Nieuws vind u een verslagje van deze leuke voorstelling.
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UIT DE GEMEENTERAAD...
MET BERT WEEVERS

Achterhoek Raad
Op maandag 23 september was er een 
tumultueuze Achterhoek Raad. 
De partij OOG uit Oost Gelre is uit de Raad 
gestapt omdat men vond dat de gevestigde 
belangen van bedrijven en grote partijen 
te veel macht krijgen. Door alle discussies 
liep de vergadering ernstig uit waardoor 

er te weinig tijd was voor de aansluitende bijeenkomst over de 
Regionale Energie Strategie. Dat is wel jammer omdat er veel te 
gebeuren staat op dat gebied.
Woonvisie Aalten
Maandagavond 30 september was er voor de raad een avond 
georganiseerd over de nieuwe Woonvisie die in de maak is. De 
vorige is in 2016 opgesteld en actuele ontwikkelingen vragen om 
nieuw beleid. Eigenlijk dient een Woonvisie ook een dynamisch 
instrument te zijn, dat je periodiek checkt en actualiseert, wellicht 
vaker dan 1 keer per drie jaar. Ophalen van meningen uit de Raad 
en uit de samenleving is onderdeel van het proces om tot de nieuwe 
visie te komen. Dus werd er maandag volop gediscussieerd 
en naar meningen gevraagd, oa via de Mentimeter, een online 
enquetetool. Inwoners en maatschappelijke organisaties worden 
uitgenodigd voor de Avond van het Wonen op 23 oktober.  
Ook loopt er nu de online enquete ‘U spreekt’. Het is van belang 
dat er een goede Woonvisie komt omdat dat de basis vormt voor 
hoe onze woningvoorraad er in de toekomst uitziet. U bent dus 
van harte welkom op de 23e oktober in het gemeentehuis!
RTG
Dinsdag 1 oktober waren er weer de maandelijkse Ronde Tafel 
Gesprekken. Over het ‘Accountants controleprotocol’ werden 
nauwelijks vragen gesteld. Dat was anders bij het onderwerp 
Werktuigenberging van CWV Barlo. Het loonbedrijf wil een 
nieuwe werktuigenberging bouwen, maar de noordelijke buren 
vrezen voor geluidsoverlast en verminderd uitzicht. Wrang 
detail is dat de gemeente in 2006 de eis stelde dat de woning tot 
maximaal 25 meter van het loonbedrijf mocht worden verplaatst 
waardoor nu de problemen ontstaan. Met de Toekomstbestendig 
Wonen Lening kan de eigenaar-bewoner zijn huis duurzamer,  
levensloopbestendig maken en/of asbest saneren. De rente van 
zo’n lening is laag (1,75 - 2%) waardoor gehoopt wordt dat veel 
mensen er gebruik van gaan maken. Het beschikbare budget wordt 
door de Provincie verdubbeld, dus het is ook voor de gemeente 
wel een aantrekkelijk instrument. Toch leverde het voorstel aardig 
wat vragen op. Zo was niet duidelijk wat de gewenste resultaten 
nu precies zijn in aantallen te verbeteren woningen, of in 
hoeveelheden te vermijden CO2-emissie. Ook werd er gevraagd 
of er vergelijkbare financieringsmogelijkheden voor particulier 
verhuurders zijn. Het gaat toch om 10% van het aantal woningen 
in de gemeente. De Wethouder laat het uitzoeken. Wanneer de 
Raad op de volgende vergadering het voorstel goedkeurt wordt 
er een informatiecampagne gestart om iedereen op de hoogte te 
stellen van de nieuwe regeling.  

DOOR OMSTANDIGHEDEN GEEN 
SPORTUITSLAGEN.
In dit nummer van Bredevoorts Nieuws zult u helaas geen 
sportuitslagen tegen komen. Door onvoorziene omstandigheden 
moesten we besluiten dit nummer van Bredevoorts Nieuws al op 
vrijdag af te sluiten en om die reden lukt het dan niet om de uitslagen 
te verwerken. Hopelijk gaat dat wel weer lukken in Bredevoorts 
Nieuws van week 43.  Bestuur Stichting Beheer Bredevoorts Nieuws.

TOP2000 QUIZ OP VRIJDAG 27 DECEMBER
Aan het eind van het jaar wordt er weer een Top2000 quiz  
gehouden in ’t Grachthuys. Het is inmiddels een traditie gewor-
den. Dit keer wordt het evenement gehouden op vrijdag 27 de-
cember 2019. Nieuw is dat we dit keer een andere organisatie 
krijgen. De winnaars van de vorige 2 edities, het team Gouwe 
Ouwe, zal deze keer voor de quiz gaan zorgdragen. Behalve nieu-
we quizmakers, zal er dus ook een nieuwe winnaar komen. In een 
volgende editie van BN zal er meer info komen over het gebeuren 
en ook hoe je je kunt opgeven. Maar zet de datum alvast in je 
agenda!

FILMHUIS BREDEVOORT
Op zaterdag 12 oktober wordt in kulturhus ’t Grachthuys, Bohemi-
an Rhapsody de met 4 oscars bekroonde film over Queen vertoond. 
De film Bohemian Rhapsody is een ode aan Queen, hun muziek 
en hun uitzonderlijke zanger Freddie Mercury. Hij vocht tegen 
stereotypes en verbrijzelde het conventionele om vervolgens uit 
te groeien tot een van de meest geliefde entertainers ter wereld.  
De film volgt zowel de snelle opkomst van de band aan de hand 
van hun iconische liedjes en revolutionaire geluid, als Mercury’s 
uit de hand gelopen levensstijl die bijna zorgde voor het ineenstor-
ten van de band. Daarnaast zien we hun succesvolle reünie aan de 
vooravond van Live Aid, met een toen al ernstig zieke Mercury, 
die de band naar een van de meest legendarische optredens in de 
geschiedenis van de rockmuziek leidt. Tijdens dit proces legde de 
band, die meer aanvoelde als familie, de basis voor hun nalaten-
schap welke tot op de dag van vandaag nog altijd velen inspireert.

Aanvangstijd:    20.00 uur, zaal open om 19.30 uur 
Locatie:    ‘t Grachthuys, Kruittorenstraat 1, in Bredevoort 
Entree:    € 6,00 

Voor deze film kunt u ook gebruik maken van een film + diner arrange-
ment in de brasserie van ‘t Grachthuys voor de vriendenprijs van € 22,-

ACTIVITEITEN IN HET AMBTHUIS IN OKTOBER
Wo. 19 okt. 10.30    bewegen en om 15.00 uur spelmiddag
Do. 10 okt.  10.00    bibliotheek en om 15.00 uur welfare
Vr.     11 okt.   14.30     ROOFVOGELSHOW
   16.30 -17.30 Snackuurtje

Ma. 14 okt.  10.00-11.30 “Dialect an de Koffietaofel”
   15.00    Geheugenspel
Di 15 okt.  15.00    Sjoelen
Wo.   16 okt. 10.30     Bewegen met kinderen van SpelendWijs
Do.    17 okt. 10.00    Bibliotheek en om 15.00 uur Welfare
Vr. 18 okt. 15.00    Vrijdagmiddagcafé met Bart en Gerrit
   16.30-17.30 Snackuurtje

Di. 22 okt.  10.30    Bewegen
Wo. 23 okt. 15.00    Spelmiddag
Do. 24 okt. 10.00    Bibliotheek en om 15.00 uur Welfare
Vr. 25 okt. 15.00    Bloemschikken.

Ma. 28 okt. 10.00    Naai- en herstelwerk met Rikie
Wo. 30 okt. 10.30    Bewegen en om 15.00 uur sjoelen
Do. 31 okt. 10.00    Bibliotheek en om 15.00 uur Welfae.
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De adverteerders maken het mogelijk dat 
u Bredevoorts Nieuws kunt lezen.

Koop daarom bij onze adverteerders!

BREDEVOORTS 
CAFETARIA

3 personen patat in één zak
€ 3,75

3 bamischijven halen, 2 betalen

Kipburger
met ijsbergsla, komkommer  

en Joppiesaus
€ 3,25

Deze aanbiedingen zijn geldig 
t/m 22 oktober
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HERDER GEVONDEN?
Voor het tweede jaar op rij waagde 
de Anders-dan-Anders diensten 
van de Protestantse Gemeente 
Bredevoort zich op het theater 
pad. Tijdens Bredevoort Schittert 
werd drie keer het mini-theater 
Herder Gezocht m/v gespeeld. 

En alle drie keer was de als 
theater ingerichte kerk behoorlijk 
bezocht. Heel bijzonder om 
in een totaal andere vorm dan 
een kerkdienst of een Anders-
dan-Anders dienst een verhaal 
te vertellen. Op zoek naar de 
Goede Herder waar we op mogen 
vertrouwen en bouwen. Het stuk 

hield het midden tussen toneel – cabaret en muziek: theater dus, 
waarbij onderweg op de zoektocht naar de herder de groep ook niet 
schuwde om de kerk zelf even op de hak te nemen.

De reacties na afloop waren positief. En of er nog een derde keer 
komt? De groep heeft het met veel plezier gedaan – maar er moet 
natuurlijk ook inspiratie zijn om weer wat te vertellen.

ZONNEBLOEM ORGANISEERT 
2 ACTIVITEITEN
Op woensdagmiddag 30 oktober komt 
mevr. Fenny de Heus met haar Linnenkast 
een presentatie geven over de geschiedenis 
en het gebruik van linnen in het verleden, 
in het Koppelhuis alhier. We beginnen om 
14.30 uur en eindigen om ca. 16.30 uur.

Mocht u interesse hebben en hieraan willen deelnemen, laat het 
onze vrijwilligsters tijdens het bezoekwerk weten of geef u op bij:

Rieky Navis  06 55 32 54 41 of Thea Meinen 0543 – 45 21 67
U kunt zich ook aanmelden via e-mail: 
zonnebloembredevoort@gmail.com 
                                      
Heeft u vervoer nodig? Dan svp bij opgave vermelden.

KERSTMARKT
Lijkt het u leuk om de jaarlijkse kerstmarkt rondom de Hervormde 
Kerk te bezoeken op 14 december a.s. ? Onze vrijwilligsters 
gaan tussen  15.00 uur en 17.00 uur graag met u op pad.  
U kunt zich hiervoor opgeven bij bovenstaande medewerksters

MEIDENCLUB VAN START IN BREDEVOORT!
Naast dat je bij StudioT al geruime tijd terecht kon voor het huren van 
een themakist voor kinderfeestjes en het bijwonen van een creatieve 
workshop voor kinderen, komt er daarnaast een speciale groep voor 
tienermeiden. 

Meiden van 10 jaar en ouder die houden van creatief bezig zijn, maar 
dan wel met leeftijdsgenootjes, kunnen hier terecht. De activiteiten die 
we samen gaan opzetten, bestaan uit creatieve activiteiten, bakken/
koken, (samen) huiswerk maken, een spelletje doen. Samen chillen kan 
natuurlijk ook. “Niets moet, veel mag! Belangrijk vind ik dat de meiden 
zelf meedenken over het programma, zodat zij ook echt doen wat zij 
leuk vinden. Zij mogen dan ook helpen met plannen voor activiteiten 
bedenken en het meedenken met de voorbereiding en de uitvoering. 
Daarnaast biedt mijn ruimte gelegenheid om jong  talent een podium 
te geven, bijvoorbeeld zij mogen de workshopruimte voor een gepaste 
prijs huren voor het organiseren van een workshop of wellicht in de 
toekomst zelfs kinderfeestjes”aldus Ellen van Koersveld van StudioT.

Op 11 oktober a.s. vindt de kick-off plaats. Die middag van 15.30 
– 17.00 uur zijn belangstellende tienermeiden welkom om  mee 
te denken aan hoe de meidenclub vorm te geven. Denk aan het 
meedenken over de te organiseren activiteiten, de inrichting van de 
workshopruimte, de frequentie en de dag waarop ze samen komen 
etc. Mocht je belangstelling hebben om hierbij aan te sluiten of heb 
je vragen/opmerkingen, stuur dan een mail naar studiothee@outlook.
com of bel/Whatsapp op 06 21599635. 

Ben je nog geen 10, maar houdt je wel van creatief bezig zijn?  
Op vrijdagmiddag 18 oktober van 15-16.30 uur kunnen jongens en 
meiden meedoen aan de workshop ‘Pimp je eigen notitieboekje’. Een 
gezellige middag voor kinderen vanaf circa 5-6 jaar, waarbij het samen 
creatief bezig zijn en jezelf mogen zijn voorop staan. Het zelf versierde 
notitieboekje mag je na afloop als aandenken èn om te gebruiken 
meenemen naar huis. Deze middag kost 10,- per persoon en is inclusief 
thee (of ranja), wat lekkers en de benodigde knutselmaterialen.

Eind 2019 opent StudioT een eigen ruimte in de achtertuin van de 
woning waarin Ellen met haar gezin woont, aan de Kruittorenstraat 
3 te Bredevoort. In deze ruimte is plek voor een groep van maximaal 
6-8 kinderen en/of volwassenen, waarbij door de beperkte grootte van 
de groepjes voldoende aandacht is voor een ieder en kleinschaligheid 
gewaarborgd wordt. Tot die tijd maakt ze een ruimte in haar eigen 
woning vrij, zodat alvast starten met deze gezellige activiteiten 
mogelijk is. Op de foto is te zien dat de verbouwing van de werkruimte 
al goed opschiet.

www.studiot.nl / studiothee@outlook.com / tevens vind je StudioT op 
Facebook & Instagram
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BIJEENKOMST PCOB AALTEN 
Donderdag 17 oktober 2019, PCOB bijeenkomst in ’t Koppel-
huis, Markt 3a in Bredevoort van 14.30 – 16.30 uur. Jos Koren-
romp met een presentatie “Op de heide en in het veen” een pre-
sentatie over de flora en fauna van veen- en heidegebieden. Hij 
schrijft hierover:

Na de laatste ijstijd werd ons klimaat warmer en vochtiger.  
Een klein plantje, het veenmos, kreeg kans om uit te groeien en 
veen te vormen. Deze goede brandstof werd afgegraven. Tot be-
gin 1900 ging dat turfsteken met de hand en dus heel geleidelijk. 
In de 20ste eeuw kwamen er machines en verdween het bruine 
goud in hoog tempo. Daardoor verloren we niet alleen een uniek 
landschapstype, maar ook de levensgemeenschappen van dat 
voedselarme milieu.

Door het afgraven van het veen ontstonden er plassen, die van 
buitenaf grondwater kregen aangevoerd. Hierin konden zich 
planten van het voedselrijke milieu ontwikkelen. De soortenar-
moede van de hoogveenvegetatie begon daardoor langzamerhand 
plaats te maken voor de rijkdom van het laagveen.

In deze wildernissen schittert nu open water. Libellen schieten er 
heen en weer en in het ruisende riet verbergen watervogels hun 
nesten

Veel van de in deze diaserie getoonde reservaten zijn meer dan 
alleen maar veenlandschappen. De komvormige laagten worden 
soms begrensd door brede met bos en hei begroeide zandruggen. 
Daaromheen liggen vaak nog extensief beheerde bufferzones.

Hierdoor is er sprake van een zeer bekoorlijk landschap met een 
naar verhouding soortenrijke flora en fauna. Een tocht door deze 
grillige afwisseling van turfgaten, veendijken, rietveldjes, droge 
en natte heiden, moeras- en loofbossen, akkertjes en weitjes, is 
telkens weer een bijzondere ervaring. 

De diaserie OP DE HEIDE EN IN HET VEEN wil trachten U iets 
van de rijkdom en schoonheid van deze Twentse (Haakbergerveen, 
Buurserzand), Achterhoekse (Korenburgerveen, Wooldse Veen) en 
Duitse (Zwillbrocker Venn) gebieden te laten meebeleven. 

In het laatste deel van het klankbeeld, dat met behulp van een be-
amer wordt vertoond, ziet U beelden van de Sallandse Heuvelrug, 
waar de laatste Nederlandse en dus uiterst zeldzame Korhoenders 
kunnen worden aangetroffen.

SEPTEMBERKUNST 2019 
Dit jaar organiseerde de Stichting Art Aalten de kunstroute Sep-
temberkunst voor de zesde keer. Eén van de centrale exposities 
was weer in de Koppelkerk. Van nagenoeg alle 55 deelnemers 
aan deze kunstroute was er werk te zien in de Koppelkerk en 
er was veel belangstelling voor. Zowel professionele kunstenaars 
als gevorderde amateurs exposeerden in hun eigen atelier, huis of 
tuin, individueel of samen met meerdere kunstenaars. Zij deden 
dit verspreid over de gehele gemeente Aalten én in Süderwick en 
Bocholt. De Bredevoortse deelnemers aan deze kunstroute waren 
Henk Bekkers, Inge Teunissen en Ineke Weevers.

PROGRAMMA 
KOPPELKERK
Expositie
nog t/m/ 10 november in de bovenzaal:
Ton Schoorlemmer exposeert in de boven-
zaal met recent werk waarin de eindigheid 
van het leven een grote rol speelt. Op de 
expositie is en aantrekkelijk boekje voor-
handen geschreven door Ton zelf.

Kunstroof
Vele prachtige kunstwerken hangen natuurlijk gewoon bij men-
sen thuis aan de muur. In de periode van 11oktober t/m/ 22 de-
cember wil de Koppelkerk deze “private”kunstschatten een podi-
um bieden .Nadere bijzonderheden volgen.

Boekenbeurs
Op zondag 24 november verandert de Koppelkerk weer in een 
boekenbeurs.Te midden van de expositie “Kunstroof “biedt een 
20-tal boekhandelaren uit binnen- en buitenland hun kwalitatief 
beste boeken aan. 

Kunstlezing - De tuinen van Monet
Wie kent ze niet:de wereldberoemde waterlelies van Monet? 
Kunsthistorica Maria Driessen vertelt alles over de tuinen van 
Monet die dit najaar in het Gemeentemuseum in Den Haag te 
zien zijn.

SINT JORISCONCERTEN
Een nieuw seizoen, een nieuwe concertserie in de Bredevoortse 
Sint Joriskerk. Op 13 oktober opent het Duo Bilitis. Twee harpen 
en een mezzosopraan. Twee musici, drie instrumenten.
Humor, lyriek en volksmuziek-elementen verbinden de tijdge-
noten Benjamin Britten en Sergei Prokofiev. Een programma 
vol sprookjesachtige vertellingen, stoere melodieën en vrolijke 
dansante thema’s over de universele kracht van de liefde: de lief-
de van Romeo en Juliette, liefde ongrijpbaar als een zwaluw, lief-
de pril als een vroege midzomerochtend en natuurlijk de liefde 
van Eva en Ekaterina voor deze muziek die zij met alle liefde 
naar u toe brengen.

Het duo Bilitis vernoemde zich naar Claude Debussy’s tot de 
verbeelding sprekende composities ‘Les Chanson de Bilitis’ op 
teksten van Pierre Louys. Duo Bilitis is winnaar van het Interna-
tionaal Kamermuziekconcours Almere en finalist van de Interna-
tional Jewish Music Competition.

Het repertoire van Duo Bilitis bestaat voornamelijk uit zelf gear-
rangeerd 20ste eeuwse muziek met een speciale focus op Franse 
en Spaanse componisten en 19e eeuwse Russische muziek. 

Het concert vindt plaats op 13 oktober in de Sint Joriskerk, Markt 3, 
Bredevoort. Het begint om 15.00 uur en de kerk is open vanaf 14:30 
uur. De duur van het concert is een uur. Na afloop van het concert 
is er weer gelegenheid om na te praten met de musici en een glas 
wijn of jus te drinken.

Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een richtbedrag van  
€ 12,- worden gevraagd om het mogelijk te maken deze concer-
ten te blijven organiseren.

Meer informatie vindt u op de volgende websites:
www.sintjorisconcerten.nl en www.duobilitis.com



7  BREDEVOORTS NIEUWS  WEEK 41

DE KLEINE BÖZZEL ACTIVITEITEN
Deze maand zijn er natuurlijk ook weer de Kleine Bözzel 
activiteiten bij de kinderboerderij De Ahof voor de allerkleinste 
kinderen. De Kleine Bözzel activiteiten zijn voor kinderen van 
1,5 tot 5 jaar, waar deze kinderen onder begeleiding op een 
laagdrempelige leuke manier kennis maken met de natuur en 
andere kinderen. In De Deale in De Ahof kunnen de ouders een 
kopje koffie of thee drinken of heerlijk op het sociale terras zitten.
De kleine Bözzels zijn in 2019 elke 2e vrijdag van de maand van 
10.00 tot 11.00 uur welkom bij kinderboerderij De Ahof.
Vrijdag 11 oktober gaan de Kleine Bözzels op zoek naar diverse 
blaadjes die nu al van de bomen zijn gevallen. 
Tijdens deze zoektocht leren kinderen verschillende vormen van 
blaadjes te herkennen, en van welke bomen ze zijn afgevallen.  
Alle verzamelde blaadjes worden op een bepaalde manier op een 
vel papier geplakt, zodat er een dieren afbeelding ontstaat.
De begeleidsters van de Kleine Bözzels zijn hard op zoek naar 
een vrijwilliger die de groep wil versterken. Lijkt het je leuk 
om 1 keer per maand een activiteit te organiseren voor deze 
kinderen, ben je van harte welkom. Je kunt contact opnemen met 
Michiel Stronks m.stronks@figulus-welzijn.nl, voor dit leuke 
vrijwilligerswerk.
De kosten voor de Kleine Bözzel activiteiten zijn een 
vrijwillige bijdrage. Voor meer informatie kunt u mailen naar 
dekleinebozzels@gmail.com of m.stronks@figulus-welzijn.nl

BREDEVOORT NIET IN DE 
PROBLEMEN TEGEN DEO
Op een regenachtige dinsdagavond stond 
voor Bredevoort de thuiswedstrijd tegen 
DEO op het programma. De beide teams 
waren elkaar enkele weken eerder ook al 
tegen gekomen, in de beker wist DEO toen 

met 4-2 te winnen. Bredevoort had dus het een en ander recht 
te zetten. Het begin van de wedstrijd was overduidelijk voor 
Bredevoort, DEO werd hoog vastgezet en de lange bal die daaruit 
volgde werd steevast door de heren van het thuisteam gewonnen. 
Er volgden wat waarschuwingspogingen en al snel lag de bal in 
het doel. Rutger Hoefman gaf een goede pass op Ramon ten Have 
die de bal feilloos binnenschoot. Het enige wat Bredevoort zich 
in dat gedeelte van de wedstrijd kon verwijten, was het feit dat 
er maar één doelpunt gescoord werd. Daarna kwam DEO meer 
in het spel, de laatste linie van DEO probeerde door middel van 
de lange bal hun aanvallers te bereiken. DEO heeft voorin twee 
slimme, ervaren voetballers lopen die met deze balletjes wel raad 
weten. Door goed verdedigingswerk van Bredevoort wisten zelfs 
deze twee aanvallers in de eerste helft niets te creëren. Met een 1-0 
stand werden de kleedkamers opgezocht.

Het begin van de tweede helft was voor Bredevoort een hele 
fijne. De keeper van DEO liet de bal uit zijn handen glippen 
waardoor Wessel Jansen Eupe deze bal kon afpakken, de keeper 
zag daarna geen andere optie dan het vastpakken van Wessel zijn 
benen waardoor de bal op de stip ging. Michiel Rave schoot deze 
penalty strak in de hoek. Toch werd DEO in de tweede helft steeds 
dreigender, echte grote kansen kregen ze niet maar ze kwamen 
wel steeds erg dicht bij het Bredevoortse doel. Het was echter 
Bredevoort dat wederom scoorde, Hidde Wevers zocht met een 
strakke voorzet naar Rik Tankink. Rik kwam voor zijn man en kopte 
de bal binnen. Hierna was het DEO dat aanvallender ging spelen 
en het merendeel van het balbezit had, dit resulteerde in dreiging 
maar niet in veel kansen. Deze kreeg Bredevoort wel, maar die 
lieten ze onbenut. Met een 3-0 eindstand floot de scheidsrechter af.
Al met al een goed resultaat, Bredevoort heeft nu twee wedstrijden 
gespeeld en staat op zes punten. Het voetbal was niet al te best maar 
daar waren de omstandigheden ook niet echt naar. Aankomende 
zondag staat voor Bredevoort de uitwedstrijd naar SVBV op het 
programma.

KERKDIENSTEN | SINT JORISKERK
Zondag  13 oktober  9:30 mevr Gerrie Hallerdijk gaat voor.
Zondag  20 oktober  9:30 Ds. Lieftink uit Neede gaat voor. 
Zaterdag   26  oktober  17:00   Avondmaalsviering in het
   Ambthuis – Ds. Ada Endeveld
Zondag  27 oktober  10:00    Ds. Ada Endeveld gaat voor 

Avondmaalsviering
Zondag  27 oktober  19:00  Anders dan Anders dienst 

LEZING AD VAN LIEMPT OVER: ‘GEMMEKER, 
DE KAMPCOMMANDANT VAN WESTERBORK’ 
Op donderdag 17 oktober om 19.30 uur verzorgt Ad van Liempt 
een lezing over ‘Gemmeker, de kampcommandant van Wester-
bork’ in het Nationaal Onderduik-museum. Inloop vanaf 19.00 uur.  
Entree € 7,50. Aanmelden via info@onderduikmuseum.nl of  
telefonisch: 0543-471797. 
Let op: vol is vol: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Markt 12-14-16 | 7121 CS Aalten  

VACATURE

Gymnastiekvereniging Prinses Margriet Bredevoort
is op zoek naar een penningmeester.

Wij zijn een gezellige en actieve gymnastiekvereniging in Bredevoort.  
Als gymnastiekvereniging hebben we een zeer gevarieerd aanbod 
van lessen. Dat begint al met de allerjongsten. Zo gauw je kunt  
lopen kun je al naar de ouder en peutergym. Verder zijn er natuurlijk 
de gymlessen voor de jeugd. De talenten gaan ook naar de selec-
tie en doen mee aan wedstrijden. We hebben ook een hele actieve  
jongensgroep. De acro lessen zijn erg populair en ook hier doen we mee 
aan wedstrijden. Daarnaast zijn er enkele volleybal groepen, er is een  
dynamic tennis groep en een volwassen turngroep. Als deze activi-
teiten zijn mogelijk door enthousiaste vrijwilligers en bestuurders.  
Voor het bestuur zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Taken van de penningmeester:
 • Je zorgt voor de maandelijkse incasso
 • Je zorgt voor de betaling van de facturen
 • Je zorgt voor de betaling van de vergoedingen van de leiding
 • Je neemt actief deel aan de vergaderingen
 • Je denkt actief mee over de toekomst van de vereniging

Heb je interesse of wil je graag meer weten neem dan contact op 
met: Hans Winkelhorst, tel. 0543 452 114, h.c.winkelhorst@planet.nl  
of met de voorzitter Hermien Janssen tel. 06 253 938 20.
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LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

“altijd paraat”

Gebr. te BOKKEL v.o.f.
Buninkdijk 7 • 7121 LG Aalten
Telefoon: 0543 - 56 52 04
www.loonbedrijftebokkel.nl 

Bekendijk 1
7126 CT 
Bredevoort

info@wensinkschilderwerken.nl
www.wensinkschilderwerken.nl
0543 - 45 15 83

Prins Mauritsstraat 13-15 
Telefoon: (0543) 45 15 67 
info@bettingbredevoort.nl 

7126 AC Bredevoort
Fax: (0543) 45 17 63
www.bettingbredevoort.nl

Al meer dan 50 jaar 
actief 

in Bredevoort!

COLOFON
bredevoortnieuws@gmail.com

Bankrekening: Rabobank NL47 RABO 031 05 01 350
Bredevoorts Nieuws verschijnt 1 x per 14 dagen in 
de oneven weken

Kopij: aanleveren voor donderdag 12.00 uur.
Advertenties: aanleveren voor vrijdags 12.00 uur.
Contactpersoon: Ab van der Geest, tel: 0543 - 451566

Bezorgklachten: Margriet Hilbers, tel: 06 - 47670484

Bredevoorts Nieuws is een uitgave van:
“Stichting beheer Bredevoorts Nieuws”

Bredevoorts Nieuws is niet aansprakelijk voor zetfouten

Voordelig een Stoffeltje plaatsen?
Natuurlijk kan dat in Bredevoorts nieuws!


