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JAMMER; MAAR WAAR!
Meer dan 31 jaar is het ons gelukt 
om te zorgen dat u het nieuws van 
en over Bredevoort kon lezen in de 
“eigen“ krant Bredevoorts Nieuws. 
Helaas... moeten wij u nu berichten 
dat dit  het laatste nummer zal zijn. 
De oproepen van ons in de afgelopen 
uitgaven van Bredevoorts Nieuws 
voor noodzakelijk nieuwe vrijwilligers 
heeft jammer genoeg onvoldoende 

reacties opgeleverd en wij zien, als bestuur, om die reden geen 
mogelijkheid meer om dit nieuwsblad te blijven verspreiden. 
Dat vinden wij allemaal zeer spijtig, maar klaarblijkelijk is er 
onvoldoende draagkracht in Bredevoort om dit te blijven uitgeven.  
Het is al die ruim 30 jaar gelukt om met heel veel vrijwilligers 
steeds maar weer voldoende artikelen en foto’s te vergaren, 
reportages te maken van evenementen, sportuitslagen verzamelen, 
de adverteerders te benaderen, de krant klaar te maken voor de  
drukkerij, de distributie van ons aller nieuwsblad te regelen, de 
benodigde facturen gereed te maken, de administratie te verzorgen 
etc. Maar ook waren er af en toe zorgen.....
 
In de loop der jaren waren er steeds minder middenstanders in 
Bredevoort, waardoor onze inkomsten door de adverteerders 
verminderden en in 2010 kwam de noodzaak om aan de lezers 
van Bredevoorts Nieuws een vrijwillige bijdrage te vragen om het 
blad te kunnen blijven uitgeven. Een deel van de lezers zagen die 

noodzaak in en hebben vanaf 2010 jaarlijks een bijdrage geleverd. 
Daardoor konden wij de afgelopen jaren Bredevoorts Nieuws 
blijven uitgeven. Wij hebben het steeds zeer gewaardeerd dat we op 
hen konden rekenen. Dank voor uw steun al deze jaren. Het aantal 
adverteerders is helaas echter verder teruggelopen maar gelukkig 
is een vaste kern van adverteerders ons zeer trouw gebleven en wij 
willen hen daarvoor hartelijk danken. Zonder hun steun hadden we 
waarschijnlijk al eerder moeten stoppen  met het uitgeven van ons 
nieuwsblad.
 
Beste mensen het is echt met veel pijn in het hart dat wij u moeten 
berichten dat deze uitgave van Bredevoorts Nieuws dus de 
allerlaatste zal zijn en zullen de vele verenigingen en stichtingen 
op een andere wijze hun nieuwtjes en activiteiten en uitslagen 
onder de aandacht moeten brengen.
 
Wij willen natuurlijk ook al die vrijwilligers en dat zijn er heel veel 
geweest, nogmaals bedanken voor hun inzet; zij hebben steeds veel 
van hun tijd en energie gegeven om ons blad te blijven uitgeven.

Ook willen we Drukkerij Kempers bedanken, die ons zeer tot 
steun is geweest bij het realiseren van de laatste uitgaven van 
Bredevoorts Nieuws.
 
Bestuur van de Stichting Beheer Bredevoorts Nieuws,
 
Ab van der Geest, Henri Wensink, Gerrit Kempink 
en Dianne Slotboom

AAN DE LEZERS VAN BREDEVOORTS NIEUWS IN BREDEVOORT, HOLLENBERG, 
’T KLOOSTER, EN DELEN VAN BARLO, DE HAART EN CORLE.
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VOORTBESTAAN BREDEVOORTS NIEUWS IS 

IN GEVAAR!!!!!!

In Aaltens Nieuws van enige weken geleden heeft u kunnen le-

zen 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 bestuur om op uiterst kor-

te termijn oplossingen te vinden om, als we dat als Bredevoortse 

burgers willen, Bredevoorts Nieuws te kunnen blijven uitgeven. 

Het is om die reden dan ook nodig, dat op uiterst korte termijn  

ons bestuur wordt uitgebreid; de redactie wordt ingevuld 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 

aandacht 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.

Namens de Stichting Beheer Bredevoorts Nieuws, 

Ab van der Geest (voorzitter) 

U kunt hem bereiken per mail: 

acvdgeest@hetnet.nl of telefonisch op 0543 451566

VRIENDENCAFÉ AALTEN

Na een mooie en warme zomer is het weer tijd voor Het Vrien-

dencafé! Elke vierde vrijdag van de maand zijn de deuren van het 

Nationaal Onderduik Museum, Markt 12-16, Aalten, weer geo-

pend om 19.30 voor het Vriendencafé. Deze maand is dat op 27 

september. Het Vriendencafé is er voor mannen als vrouwen die 

op een informele, laagdrempelige manier (nieuwe) mensen beter 

willen leren kennen op een gezellige avond. Of wil je je kennis-

senkring uitbreiden met mensen met dezelfde interesse? Tijdens 

een Vriendencafé avond wordt er gezellig op een ontspannen ma-

nier wat met elkaar gekletst of er wordt gebruik gemaakt van de 

aanwezige spelletjes. Tijdens deze gesprekken kunnen afspraken 

gemaakt worden om samen activiteiten te ondernemen zoals: 

wandelen, fietsen, theater, samen eten etc. etc. Iedereen vindt het 

immers leuk om samen activiteiten te ondernemen i.p.v. alleen. 

Iedereen is van harte welkom. De entree bedraagt € 2,-- inclu-

sief een kopje koffie of thee. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Figulus Welzijn. Tel. 0543-473993 of kijk op onze 

Facebook pagina van Vriendencafé Aalten.

SEPTEMBERKUNST 2019

Dit jaar organiseert de Stichting Art Aalten de kunstroute Sep-

temberkunst voor de zesde keer en wel op de zaterdagen/zon-

dagen 20/21 en 28/29 september 2019, steeds van 11.00-17.00 

uur. Zowel professionele kunstenaars als gevorderde amateurs 

exposeren in hun eigen atelier, huis of tuin, individueel of samen 

met andere kunstenaars. Zij doen dit verspreid over de gehele 

gemeente Aalten én in Süderwick en in Bocholt.

Deelnemers uit Bredevoort zijn: 

Henk Bekkers, Bastionstraat 4 (schilderen, beeldhouwen,  

gemengde techniek, grafisch) 

Ton Schoorlemmer, bovenzaal Koppelkerk (schilderen,  

gemengde techniek, grafisch) 

Inge Teunissen (schilderen, gemengde techniek, monumentaal) 

Galerie Dudok van Heel - Koppelstraat 6 

Ineke Weevers (schilderen en fotografie) Kerkstraat 12 

Project Vice Versa, bovenzaal Koppelkerk. In de grote zaal van 

de Koppelkerk is de centrale expositie ingericht. Van alle deel-

nemers uit de gehele gemeente is hier werk te zien. Bezoekers 

kunnen een stem uitbrengen voor de publieksprijs. De toegang 

voor deze Zaal bedraagt € 3,- inclusief uitgebreid routeboekje 

met informatie over de deelnemers en plattegronden voor een 

tocht langs alle individuele exposities in Aalten, Bredevoort,  

Dinxperlo-Süderwick en Bocholt. In Bocholt is ook een centrale 

expositie te zien met werken van veel deelnemers. Deze centrale 

expositie is in de Kunsthalle Kö10, Königstrasse 46397 Bocholt.
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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.

REIZEN DOOR HET NATIONAAL 
ONDERDUIKMUSEUM…
Heb je, net als Lieke en Eline,  zin om in de herfstvakantie door 
het museum te reizen? Van de onderduikplek naar de schuilkel-
der, van de fiets naar de keuken… 

Omdat het Museumkidsweek is kun je de speurtocht door het  
museum nu kopen voor  slechts  € 0.50. Je krijgt een button van de 
museuminspecteurs opgespeld, en na afloop krijg je  mooie stickers. 

Als je thuis bent kun je, op de site van Museuminspecteurs, vertellen 
wat je van het museum vond. Ook dan kun je nog een prijs win-
nen! Wel een volwassene meebrengen, het is voor kinderen van 6 tot  
12 jaar. Kinderen uit de gemeente Aalten mogen het museum gratis 
bezoeken. De aanbieding voor de speurtocht is van 22 tot en met 
27 oktober.

Zie voor de meest recente informatie:  
www.nationaalonderduikmuseum.nl 
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UIT DE GEMEENTERAAD...
MET BERT WEEVERS

Begroting gemeente Aalten
Het is najaar, de periode waarin de 
begroting voor volgend jaar en daarna 
wordt besproken en vastgesteld. College en 
ambtenaren zijn in de maanden ervoor druk 
bezig geweest om deze samen te stellen. 
En dat was geen gemakkelijke klus, want 
er dreigde een miljoenentekort, met name 

door tekorten  in het sociale domein. In de voorjaarsnota werd 
hier al op gewezen. Toch is het door bezuinigingen, een slimmere 
aanpak en verhoging van de inkomsten gelukt om de begroting 
sluitend te krijgen. Met name binnen het sociale domein (wmo, 
participatie, zorg) wordt flink bezuinigd. Op dinsdag 8 oktober 
was er het Begrotingscafé. Dat is een informele setting waarin 
raadsleden en fractievolgers aan ambtenaren zgn technische 
vragen over de begroting kunnen stellen. Op dinsdag 22 oktober 
kunnen we politieke vragen gaan stellen in de RTG (Ronde Tafel 
Gesprek) die speciaal aan de begroting wordt gewijd. En op 5 
november wordt de begroting in de raadsvergadering behandeld.
Brandweer
Maandagavond 14 oktober werden raadsleden bijgepraat door de 
brandweer over de op handen zijnde bezuinigingen in de VNOG 
(Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland). Zoals het er nu 
uitziet moet de brandweerpost in Aalten aardig wat materieel 
inleveren. Dit zorgt uiteraard voor de nodige onrust bij de 
brandweerlieden; kunnen ze straks nog wel voldoende veiligheid 
bieden? 
Nieuwe Wet Inburgering en kennismaking Cultuurverbinders.  
Op dezelfde avond was er in het gemeentehuis een informatie 
avond over de nieuwe Wet Inburgering.  De huidige praktijk van 
inburgeren van erkende vluchtelingen werkt niet goed. De nieuwe 
wet richt zich meer op werk en participatie. De gemeenten krijgen 
daarin een grote rol. De bedoeling is dat de wet op 1-1-2021 
ingaat, maar er is nog veel onduidelijkheid, o.a. over de budgetten 
die het rijk voor die nieuwe gemeentelijke rol beschikbaar stelt. 
In onze regio zijn sinds een tijdje ‘Cultuurverbinders’ actief. Dit 
zijn ingeburgerde migranten, die zowel weten hoe ‘Nederland’ 
werkt als weten hoe samenlevingen in MiddenOosten, Afrika 
ed werken. Ze kunnen beter dan Nederlanders zelf kunnen 
vluchtelingen helpen met de integratie. Want die cultuurverschillen 
leiden vaak tot onnodige problemen. Als voorbeeld: kinderen in 
Syrië wordt geleerd om hun ogen neer te slaan als een oudere 
met hen praat. Dat is een teken van respect. In de Nederlandse 
schoolklas zegt de juffrouw: “kijk me aan als ik tegen je praat”. 
Hier wordt naar de grond kijken gezien als schuldig zijn. Zowel 
juf als kind kunnen in deze situaties in verwarring raken. 
Cultuurverbinders kennen deze cultuurverschillen en kunnen ze 
bespreekbaar maken.
Raad 15 oktober
Er stonden drie bespreekpunten op de agenda. Als eerste een nieuwe 
hal voor de werktuigenvereniging Barlo. Het loonwerkersbedrijf 
kan hierdoor haar machines op één locatie onderdak zetten.  
De buren aan de noordzijde vrezen echter voor geluidsoverlast 
en beperking van het uitzicht. Akoestisch onderzoek toont echter 
aan dat de geluidshinder afneemt door de geïsoleerde wand 
van de hal en een geluidsscherm. Uitzicht is door beplanting 
al beperkt. De raad steunde daarom in grote meerderheid het 
collegevoorstel om een verklaring van geen bezwaar af te geven 
waardoor de procedure voor de bouw voortgezet kan worden. 
Bij het agendapunt Toekomstbestendig Wonen Lening werden 
maar liefst drie moties aangekondigd. Iedereen vond het een 

prima regeling, maar enkele onderdelen konden beter volgens de 
indieners. Progressieve Partij vroeg samen met CDA, HMV en 
D66 aandacht voor lage inkomens en huurders. Zij kunnen niet 
of nauwelijks gebruik maken van de nieuwe lening, waardoor 
bijvoorbeeld deelname aan een postcoderoosproject lastig wordt. 
En juist een postcoderoosproject kan hen het vaak zo nodige 
financiële voordeel opleveren. Deze motie werd breed door de 
raad overgenomen. PP vroeg in een tweede motie om houtkachels 
uit de maatregellijst te halen. Het zou immers vreemd zijn wanneer 
de gemeente met een lening een maatregel zou stimuleren die 
de gezondheid van de inwoners schaadt. Over deze motie werd 
heftig gediscussieerd. De VVD steunde de motie met een nieuw 
argument: de stikstofproblematiek moet niet alleen op het bord 
van de boeren worden gelegd: iedereen moet meewerken aan 
een oplossing, dus geen hout meer verstoken. De wethouder zei 
het landelijke beleid te zullen volgen: het kabinet heeft immers 
besloten om de houtkachel uit de ISDE-subsidieregeling te zullen 
schrappen. Na deze toezegging werd de motie ingetrokken. In de 
derde motie vroeg D66 om intensieve publiciteit over de regeling. 
Volgens de wethouder zat dit al in de plannen verwerkt waarop de 
motie werd ingetrokken. 
Het agendapunt Begroting en meerjarenraming Laborijn 
was aanleiding voor diverse opmerkingen en bespiegelingen 
over dit samenwerkingsverband. Er is immers genoeg te doen: 
er zijn maar liefst drie verbeterplannen gemaakt met bij elkaar 
meer dan 15 verbetermaatregelen die in gang zijn gezet. Oa het 
CDA vroeg aandacht voor de menselijke maat. HMV keek naar 
de lange termijn en vroeg of ook een scenario met fusie met 
SDOA was bekeken. PP wees op de ontwikkeling dat mede door 
de aantrekkende economie de uitstroom uit de participatiewet 
(“bijstand”) op dit moment groter is dan de instroom, en dat 
hierdoor de grens van de ‘harde kern’ die moeilijk aan werk 
komt steeds nabijer komt. Iedereen vond dat Oude IJsselstreek 
er verstandig aan zou doen binnenboord te blijven. Wethouder 
Wikkerink neemt alle opmerkingen mee en stelde dat het 
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur, waar hijzelf inzit, de 
vinger strak aan  de pols houden.

DYNAMICTENNIS ZOEKT VERSTERKING

Dynamictennis bij Prinses Margriet
Kom eens kijken en doe mee!

Dynamictennis is een attractieve racketsport 
voor jong en oud, voor jeugd (vanaf 16 jaar) 
dames en heren. 
Dynamictennis combineert de voorde-

len van tafeltennis, lawn-tennis en badminton tot een dyna-
mische sport. Het wordt gespeeld volgens tafeltennisregels,  
met superlicht materiaal op een badmintonveld met het net op ten-
nishoogte.

Na een kennismakingsperiode kunt je besluiten om lid te worden, 
er zitten geen verplichtingen aan alles is vrijblijvend. Aan een 
toernooi of competitie doe je alleen mee als je dit zelf wilt

Heb je interesse kom dan gerust een keertje spelen. Je bent 
van harte welkom. De vereniging stelt Dynamic Tennis rackets  
beschikbaar, dus je hoeft alleen een dosis gezonde en sportieve 
energie mee te brengen.

De trainingstijden zijn op Donderdag van 18.30 tot 20.00 uur.
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De adverteerders maken het mogelijk dat 
u Bredevoorts Nieuws kunt lezen.

Koop daarom bij onze adverteerders!

BREDEVOORTS 
CAFETARIA

5 personen patat in één zak € 6,25

4 kroketten voor € 4,00

3 Vietnamese loempia’s  
met chilisaus € 3,75

Deze aanbiedingen zijn geldig  
t/m 5 november

Misterstraat 11 | 7126 CA Bredevoort
Tel: 0543-451324
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FILMHUIS BREDEVOORT MET 
SPECIALE GAST!
Op zaterdag 9 november 2019 wordt in ‘t Grachthuys de film  
“Retrospekt” van Esther Rots, een oud inwoonster van Brede-
voort vertoond. Retrospekt gaat over Mette, een jonge moe-
der die haar leven flink overhoop haalt als ze een vriendin wil  
beschermen tegen huiselijk geweld. Als haar man op zaken-
reis is, hoort Mette dat haar voormalige cliënt Miller in de  
problemen zit. In een opwelling en tegen beter weten in grijpt 
Mette de mogelijkheid ‘iets zinvols’ te doen en nodigt Miller bij 
haar thuis uit. Verkleurd door versplinterde herinneringen zien 
we hoe deze beslissing haar leven verandert in een koortsdroom. 

Retrospekt is een knap voorbeeld van elliptische storytelling 
waarbij herkenbare menselijke situaties zich afspelen in een niet 
dagelijkse setting. Mysterie, sprongen in de tijd en de herinnering 
als een ronddraaiende roulette – Retrospekt brengt verhaallijnen 
als puzzels waarvan de stukjes onvoorspelbaar in elkaar passen. 
Belangrijk verbindend element is de soundtrack met songs van 
Dan Geesin, de partner van Esther Rots. De film ging in wereld-
première op het Toronto Internationaal Film Festival. Retrospekt 
is de 2de lange film van Esther Rots. Haar debuutfilm “ Kan door 
de huid heen”  uit 2009 werd op internationale filmfestivals on-
derscheiden en won 3 Gouden Kalveren.

Tijdens de vertoning van haar film in ’t Grachthuys te Brede-
voort is Esther Rots met haar partner Dan Geesin ook aanwezig.  
Voorafgaand aan de film zal Hans te Lindert (oud-directeur van 
basisschool Het Bastion te Bredevoort) wethouder van de ge-
meente Aalten een interview met haar houden.
 
Aanvangstijd:  Interview met Esther Rots 19.30 uur en aan-

sluitend de film
Zaal open:  19.00 uur                       
Locatie:     ‘t Grachthuys, Kruittorenstraat 1
Entree:      € 6,00

Voor deze film kunt u ook gebruik maken van een film + diner 
arrangement in de brasserie van ‘t Grachthuys voor de vrienden-
prijs van 22 euro.

REPAIR CAFÉ INZAMELPUNT
U kunt elke eerste vrijdag  van de maand uw kapotte huishoude-
lijke apparaten, gereedschap, schemerlampen en noem maar op 
bij het Grachthuys brengen. Van 14.00 tot 16.00 uur is daar het 
inzamelpunt ingericht. Uw apparaat wordt daar geregistreerd en 
ingenomen. Geprobeerd wordt om het de week daarop te repare-
ren. Na reparatie wordt contact opgenomen met de aanbieder om 
het apparaat weer op te halen 

De reparatie is gratis en het is goed voor het milieu. Dus hebt u 
iets kapot in huis en vindt u het moeilijk om er afscheid van te 
nemen? Breng het naar het inzamelpunt Repair Cafe. 

De monteurs zien u graag komen!

BUURT’N
Elke vrijdagmiddag van 14.00- 16.00 uur in ‘t Grachthuys.

NETWERK-CAFÉ
Elke derde vrijdag van de maand netwerkborrel in ’t Gracht-
huys. Het netwerk-café is bedoeld om elkaar te ontmoeten en 
vooral ook om bij te praten over de diverse ontwikkelingen in  
Bredevoort en naaste omgeving. Zoals dat past in het kulturhus-
concept gaat het dan vooral ook over hoe we de leefbaarheid en 
vitaliteit in Bredevoort e.o. kunnen bevorderen.

Niet in vergadervorm, maar met de benen op tafel, onder het  
genot van een kop koffie/thee, een wijntje of pilsje. 
Het is tenslotte ook het einde van een werkweek c.q. het begin 
van een weekend. En het mag gerust ook over tal van andere on-
derwerpen gaan.

Als deze ontmoetingsvorm je aanspreekt kom dan eens ‘an’!
En neem gerust iemand mee waarvan je denkt: dit is ook iets voor 
haar of hem.

OVERIGE ACTIVITEITEN VOOR IN 
UW AGENDA
 Vrijdag  20 december  Kerstmaaltijd Buurt’n
Vrijdag  27 december  Top2000 quiz
Vrijdag  3 januari 2020  Nieuwjaarsreceptie 
 Zondag  16 februari 2020 Moostocht

NIEUWE EXPOSITIE FOTOKABINET  
OERKROEG SCHILLER AALTEN

Oogst
FotoKabinet is een initiatief 
van oerkroeg Schiller samen 
met het Oostgelders Fotogra-
fen Collectief (OFC). 
Het collectief heeft jaren-
lang haar thuisbasis gehad 
bij Foto21 in Bredevoort.  
Nu deze locatie per 1 janu-

ari 2019 is gesloten heeft het collectief onderdak gekregen bij 
café Schiller in Aalten. Daar is door eigenaar Jaap Delleman per  
direct een nieuwe expositie mogelijkheid aangeboden.  
Dit heeft de groep enthousiast aanvaard. Na jarenlang in een mu-
seale galerie te hebben geëxposeerd ziet de groep het als een uit-
daging om binnen de sfeer van een kroeg mooie foto exposities 
te realiseren. Het doel is om de fotografie die daar getoond wordt 
aan te passen aan de sfeervolle locatie.

Het OFC bestaat uit 10 fotografen die al dan niet beroepsmatig 
als fotograaf werkzaam zijn. Ieder lid heeft zijn of haar eigen 
specialisatie en werkt vanuit eigen interesse. OFC heeft als doel-
stelling elkaar te inspireren en te ondersteunen op kunstzinnig en 
fotografisch gebied. Hierbij staan de persoonlijke ontwikkelingen 
van de individuele leden centraal. Individuele leden exposeerden 
in binnen- en buitenland en wonnen internationale prijzen.

De leden zijn: Grietje Bouman, Bettina Hogeweg, Gerrit Korn, 
Gerjo te Linde, Laura de Morree, Wim Peters, Ellen Sessink,  
Peter van Tuijl, Ton van Vroonhoven en Dinie Wikkerink.

In de periode van 22 oktober tot 8 december is het de beurt aan 
Grietje Bouman. Met haar expositie ‘Oogst’ heeft ze, op een  
geheel eigen wijze, zich laten inspireren door de functie van het 
FotoKabinet dat tevens dienst doet als eetlokaal.
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DEBORAH POTHOF WI NT PUBLIEKSPRIJS 
KUNST IN DE WINKEL
Een initiatief van vijf jonge ondernemers in het centrum van  
Aalten: ‘Kunst in de winkel’, resulteerde in een samenwerking 
tussen Achterhoeks Kunstcafé en Stichting Aalten Promotie. 
Maar liefst 30 winkels in het centrum van Aalten en meer dan  
40 kunstenaar werkten mee aan dit mooie project.  
Tijdens de winkelkunst-wandelroute van Kunst in de Winkel, 
maakten de kunstenaars kans op een mooie prijs doordat het  
publiek hun favoriete kunstenaar kon kiezen. Deborah  
Pothof kreeg hiervoor de meeste stemmen en nam deze week 
haar prijs in ontvangst. Meer weten over Kunst in de Winkel?  
Neem contact op met het Achterhoeks Kunstcafé via  
info@achterhoekskunstcafe.nl

KINDERHERFSTACTIVITEITEN DE AHOF
In de vakanties van de basisscholen organiseert Figulus  
Welzijn met regelmaat leuke activiteiten voor kinderen van 5 tot 
12 jaar. Na de gezellige zomervakantie activiteiten staan er ook 
in de herfstvakantie weer leuke activiteiten op het programma.  
We gaan ons op de woensdagmiddag (23-10) vermaken met ver-
schillende leuke en spannende proefjes en wanen wij ons tot ech-
te professor Barabas. De kosten voor deze middag zijn 1 euro per 
persoon. Gezien de herfst al volop begonnen is, kunnen de pom-
poenen niet ontbreken, daarbij brengt een lichtje wat gezelligheid 
in deze donker dagen. Deze activiteit vindt op de vrijdag (25-10) 
plaats. Hiervoor zijn de kosten 3 euro per persoon. De middagen 
starten bij De Ahof (Polstraat 9)  om 14:00 en zullen eindigen om 
15:30. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel 
Stronks m.stronks@figulus-welzijn.nl.

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

boekje voorhanden geschreven door Ton zelf.
Kunstroof
Vele prachtige kunstwerken hangen natuurlijk gewoon bij men-
sen thuis aan de muur. In de periode van 22 oktober t/m/ 22 de-
cember wil de Koppelkerk deze “private” kunstschatten een po-
dium bieden.
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.

KERKDIENSTEN | SINT JORISKERK
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
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TODOS LO SABEN
Aalten - Filmtheater Schiller vertoont ‘Todos lo saben’ 
(Everybody knows)  (Spaans drama 2018)
Donderdag 24 oktober om 20.00 uur, entree € 7,50  

De in Argentinië wonende Laura arriveert met haar twee kinderen 
voor de bruiloft van haar zus in haar geboortedorp in Spanje. 
Als tijdens de feestnacht Laura’s zestienjarige dochter wordt 
ontvoerd, brengt dat oude familiegeheimen en -twisten aan het 
licht. Met o.a.: Penelope Cruz en Javier Bardem.
Boeiend acteursdrama over liefde, bedrog, vertrouwensbanden 
en hoe het verleden in het heden doorspeelt. De film ging in mei 
2018 in premiere als openingsfilm van het filmfestival in Cannes 
en werd genomineerd voor de Gouden Palm.

Voorafgaand aan de filmvoorstelling is er de mogelijkheid om bij 
Schiller te komen eten.

-  Hapasschotel aangevuld met aardappels en sla voor € 18,50 
inclusief film

-  Stevige daghap (wisselt elke week, vegetarisch is mogelijk) 
voor € 21,00 inclusief film

Beide worden om 18.30 uur geserveerd, reserveren 
voor het diner kan tot 18.00 uur (0543-472230) Niet bij 
Schiller eten en toch verzekerd zijn van een zitplaats?  
Koop van tevoren tijdens de openingstijden van Schiller alvast je 
tickets, zie www.oerkroeg.nl. Want vol = vol

KWALITEIT VAN HET LANDSCHAP
We wonen in de mooie Achterhoek, beroemd om het 
coulissenlandschap. Het is een gevarieerd landschap wat te 
danken is aan de verschillende ontstaansgeschiedenissen.  
Een ingewijde herkent de verschillende landschapstypen die 
ook in de gemeente Aalten te onderscheiden zijn. Eén van die 
ingewijden is dhr Anton Stortelder, ecoloog bij de Wageningen 
Universiteit en wonend in de Achterhoek. Hij komt dinsdag 
29 oktober een inleiding houden op het thema Kwaliteit van 
het Landschap in het Kulturhus te Dinxperlo. De avond is 
georganiseerd door de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo en 
is voor iedereen vrij toegankelijk. Het landschap wordt voor 
een groot deel gemaakt en beheerd door de landbouw. Burgers 
uit de eigen gemeente maar ook toeristen fietsen, wandelen of 
rijden er doorheen en genieten ervan. Planten en dieren groeien 
op in bossen, houtwallen en andere landschapselementen.  
In het landschap komen verschillende functies en verschillende 

belangen samen en de gezamenlijke opgave is er iets moois van 
te maken. Dhr Stortelder gaat vertellen over de Basiskwaliteit van 
het landschap en hoe je van daaruit als gemeente het landschap 
kunt beschermen en versterken. Hij heeft een enorme schat aan 
kennis en ervaring en weet er met humor over te vertellen. Na zijn 
inleiding is er uitgebreid gelegenheid om met hem en met elkaar 
van gedachten te wisselen. 
Thema-avond: Kwaliteit van het landschap
Wanneer: Dinsdag 29 oktober
Waar:     Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6/ 

Terborgseweg 3 te Dinxperlo
Aanvang: 20:00 uur.
Toegang:  Vrij
Nadere info:  06 51524011

BREDEVOORT VECHT ZICH 
NAAR DE 3 PUNTEN BIJ ERIX
Op een nazomerse zondagmiddag stond voor 
Bredevoort de uitwedstrijd naar Erix op het 
programma. Het was voor Bredevoort al weer 
een tijdje terug dat in Lievelde werd gewon-
nen, een lastige wedstrijd werd dus verwacht. 
Dit kwam mede door het feit dat Bredevoort 

veel te maken had met blessures, heel fijn was het dan ook dat Dennis 
van Vreeswijk en Jordi Kämink aansloten vanuit het tweede. 

Ook Erix had last van blessuregevallen en miste een handvol spelers. 
Al deze blessures aan beide kanten zorgden ervoor dat het spel on-
dermaats was. Bredevoort probeerde in het begin op te bouwen maar 
had hier veel moeite mee. Erix had het betere van het spel maar wist 
dit niet tot kansen om te zetten. Het was Bredevoort dat op voor-
sprong kwam, de keeper verspeelde de bal tijdens een opbouw en 
de goed gepositioneerde en alerte Dennis van Vreeswijk schoot de 
bal strak binnen. Daarna volgde een vervelend moment voor Brede-
voort, aanvoerder Thijs Navis en Tim Weevers vielen beide binnen 
enkele minuten geblesseerd uit. Voor Bredevoort was dit het punt dat 
over werd gegaan op vechtvoetbal en spelen op de nul. Met een 0-1 
stand werden de kleedkamers opgezocht. 

In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde als aan het eind 
in de eerste helft. Erix probeerde met voorzetten van de zij-
kant voor gevaar te zorgen en Bredevoort loerde op de counter.  
Bij Erix draaide het spel vooral om de nummer 10. Bredevoort heeft 
echter Koen Hoornenborg die zich fantastisch kan vastbijten in een te-
genstander en het niet erg vindt om zich op te offeren in belang van het 
team. Koen speelde een goede partij en wist de nummer 10 van Erix 
een zware wedstrijd te bezorgen. Erix gebruikte veel hoge voorzetten 
om de gelijkmaker te forceren. Bredevoort had vandaag gelukkig nog 
een andere uitblinker, keeper Ruben Anvelink liet zien superieur te 
zijn in de lucht en plukte de ene naar de andere voorzet uit de lucht. 
Erix kreeg via de spits nog twee kansen maar deze wist het thuisteam 
niet te benutten. Aan de andere kant kreeg Bredevoort ook nog een 
aantal grote kansen maar ook deze werden niet benut. Het was tot laat 
in de wedstrijd billenknijpen voor iedereen met een Bredevoort-hart 
maar uiteindelijk floot de scheids af met een 0-1 eindstand. 

Al met al een erg mooi resultaat. Veel blessures dus er stond van-
daag een ontzettend jong elftal. Dat leeftijd bij Bredevoort weinig 
uitmaakt mag duidelijk zijn, deze jonge gasten lieten vandaag man-
nelijk voetbal zien en sleepten als collectief de overwinning over 
de streep. Volgende week zondag wordt Rekken ontvangen, Rekken 
heeft momenteel nog het maximale aantal punten behaald dus Brede-
voort staat wederom een lastige wedstrijd te wachten.
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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

Namens Bredevoort nieuws
alle adverteerders bedankt  

voor jullie vertrouwen!


