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Het orkest is samengesteld uit 50 jon-
ge talentvolle muzikanten. Dick: ‘In
de jaren 1988 en 1989 was mijn broer
Joop dirigent van het orkest. Wij heb-
ben toen als sponsor het vervoer met
de bus met de instrumenten van het
ene naar het andere concert geregeld.
Zelf heb ik ook een paar keer in het or-
kest mee gespeeld. De afgelopen tijd
werd mij een paar keer gevraagd of
het Zomerorkest ooit nog wel eens
naar Vorden zou komen. Het orkest
moet het hebben van de giften en de
gaven, vandaar dat ik het een leuk
idee vond om het orkest inderdaad
nog een keer hier naar toe te halen’, zo
zegt Dick Boerstoel. De 'Boerstoel’s'
zijn op muziekgebied al drie genera-
ties actief. Vader Johan en zijn zonen
Dick en Joop, terwijl de muzikale von-
ken intussen ook al op de kleinkinde-
ren zijn overgeslagen.

Hebben we het over het schildersbe-
drijf Boerstoel, dan kunnen we zelfs al
over vier generaties spreken. Het be-
gon allemaal in het begin van de vori-
ge eeuw in Brummen. Daar woonde
toen een zekere Gerrit Boerstoel met
zijn gezin. Het waren slechte tijden en
aangezien er in Duitsland meer werk
voorhanden was, verhuisde het gezin
Boerstoel naar Duisburg waar Gerrit
Boerstoel als schilder- glaszetter bij
Krupp ging werken. In 1918 keerde het
gezin terug naar Nederland. Door be-
middeling van enkele kennissen

kwam men in Vorden terecht waar
Gerrit werk kon krijgen bij het Schil-
derbedrijf Van der Wal. Op 24 oktober
1919 werd het schilderbedrijf van Frits
Korten overgenomen.

Na enkele jaren zetten Gerrit Boers-
toel en zijn zoon Johan (de opa van
Dick) onder de naam Schildersbedrijf
G. Boerstoel & Zonen de zaak voort.
Het bedrijf is diverse keren verhuisd.
Van Het Hoge naar Nieuwstad 12 (het
pand waar later Drukkerij Wolters en
daarna Drukkerij Weevers was geves-
tigd). Vandaar weer naar Het hoge,
naast gebouw ‘Irene’ en vervolgens
van daaruit naar de Kerkstraat 1. Dit
pand is door diverse kunstenaars ver-
eeuwigd en bij menig Vordenaar
hangt een schilderij of pentekening in
huis. Het pand werd in 1959 gesloopt
waarna er een nieuw pand werd ge-
bouwd waarin nu onder meer het VVV
kantoor is gevestigd. In 1948 werd de
werkplaats naar de Insulindelaan 5
verplaatst.

Toen Johan Marinus Boerstoel (de va-
der van Dick en Joop) besloot om ook
schilder te worden werd in 1952 aan
de Insulindelaan een nieuwe werk-
plaats gebouwd. In de jaren ’60 begon
de 'doe het zelf' sector op gang te ko-
men. Dit resulteerde in maart 1965
aan de Insulindelaan in de bouw van
een verfwinkel naast de werkplaats.
Enige jaren later werd de winkel met

ruim 100 procent vergroot. De oude
Empo fabriek aan de overzijde van de
winkel in de Insulindelaan was in
1969 verbouwd tot Jeugdcentrum.
Toen in 1978 het dorpscentrum werd
gerealiseerd kwam het Jeugdcentrum
leeg te staan, waar Johan Boerstoel tij-
delijk een werkplaats inrichtte.

De zaken bleven goed gaan en toen
het pand van drogisterij Van der Wal
aan de Dorpsstraat leeg kwam, besloot
Johan Boerstoel dit pand in 1983 te ko-
pen en achter de winkel een nieuwe
werkplaats te bouwen. Terwijl zoon
Joop besloot musicus te worden, ging
zijn broer Dick in 1989 in het bedrijf
van zijn vader Johan werken. In 2004
nam hij de leiding over.

Dick Boerstoel: ‘Op gegeven wilde ik
niet verder met de winkel. De milieu-
en brandveiligheidseisen werden alle-
maal scherper. Wat dat betreft zette
de gemeente ons ook het mes op de
keel. Ik probeerde nog wel de winkel
te verkopen, maar dat lukte toen niet.
Vervolgens is de beslissing genomen
om op het bedrijventerrein een nieuw
pand te bouwen. Hartstikke blij dat ik
die heb genomen, geen moment spijt
van gehad, integendeel zelfs. We heb-
ben elf medewerkers, waarvan de
meeste al met een zeer jarenlange
staat van dienst binnen het bedrijf
werkzaam zijn. We mogen gezien de
huidige moeilijke tijd waarin de we-
reld verkeert, niet klagen. Veel werk
en een fijn team van medewerkers.
Ook pa helpt ons nog alle dagen, verf
mengen, klanten helpen, advies ge-
ven. Hij doet het nog steeds met veel
plezier. In de toekomst kijken blijft
moeilijk. Ik ben optimistisch van aard
en ik hoop richting het 100-jarig be-
staan de komende jaren nog verder
door te groeien’, zo zegt Dick Boers-
toel.

Schildersbedrijf Boerstoel op weg
naar de 'honderd'!

Schildersbedrijf Boerstoel is al 90 jaar een begrip in Vorden. In het kan-
toor aan de Bedrijvenweg hangt nog het bord uit ver vervlogen tijden: ‘G.
Boerstoel & Zonen Schilders en Behangers’. Op weg naar de ‘honderd’ wil-
de directeur Dick Boerstoel de gemeenschap dezer dagen bedanken voor
het vertrouwen die men al die jaren in het bedrijf heeft gesteld. Hij deed
dat op een ludieke manier door ‘Vorden‘ een concert van het Zomerorkest
Nederland aan te bieden. Dick: ‘Het orkest bestaat al ruim twintig jaar. Ik
ben al vanaf het tweede jaar van hun bestaan sponsor. Het Zomerorkest
Nederland is door de jaren heen uitgegroeid tot een begrip in de vader-
landse muziekwereld. Het orkest gaat ieder jaar, steeds in een andere be-
zetting, in de zomer op tournee.

Vader Johan en zoon Dick Boerstoel.

Bij het dynamisch biologisch bedrijf
De Vijfsprong gaf Jan Visschers tekst
en uitleg over de Serrestal met heuvel,
waar speciaal voor de fietsers de koei-
en een groot deel van de dag op stal
bleven. Met name de ‘stadse mensen’
onder de fietsers keken zich de ogen
uit hoe bijvoorbeeld de koeien zelf de
mest van ‘de heuvel’ naar beneden
trappen! Terwijl Jan het gehele proces
uitlegde, deelden Willem Beekman en
Jan Weijsenfeld kaas en tomaten uit.
Een geste die zeer op prijs werd ge-
steld. 

Jan Pardijs, die ‘thuis’ aan de Mosselse-
weg een camping runt, is werkzaam
bij ’t Onderholt. Hij liet aan de hand

van videobeelden zien, hoe deze on-
derhoudsvereniging te werk gaat.

Nog maar nauwelijks op de fiets of de
deelnemers konden weer afstappen.
Dit keer bij Hans Pardijs aan de Wil-
denborchseweg. Daar werd gepau-
zeerd en lieten de fietsers zich de on-
geveer duizend pannenkoeken, gebak-
ken door de ‘Vrouwen van Nu’ goed
smaken! Vervolgens werd aan de
Schuttestraat een kijkje genomen bij
het pluimveebedrijf van Herbert en
Gerdien Bouwmeester. De laatste stop
van deze interessante fietstocht vond
plaats in het buurtschap Delden waar
Frieda Pelgrum liet zien hoe hoedjes
worden gemaakt. Rondom de boerde-
rij van Frieda en Rinus waren tevens
demonstraties van oude ambachten te
bewonderen.
Voor de deelnemers aan ‘Fiets de boer
op’ een leerzame dag en dat voor
slechts één euro per persoon !

Ruim 700 deelnemers

'Fiets de boer op' groot
succes
De fietstocht onder het motto
‘Fiets de boer op‘ die zaterdag in
Vorden werd gehouden, is een
groot succes geworden. In totaal
namen aan deze 33 kilometer lan-
ge tocht meer dan 700 personen
deel. ‘De deelnemers waren zeer
enthousiast en stelden tientallen
vragen en wat zo opvallend was, dit
jaar heel veel nieuwe gezichten’, zo
sprak Jan Visschers namens de or-
ganisatie (de LTO, ‘Vrouwen van Nu‘
en Jong Gelre Vorden-Warnsveld).
De eerste deelnemers vertrokken 's
morgens al om tien uur met op dat
moment het enige ‘spatje regen’
van de dag, richting de Wilmerink-
weg. Daar gaf Anke van Zeeburg
met haar honden dressuurdemon-
straties, terwijl ze ook liet zien hoe
jachthonden worden afgericht.

Vacatures plaats je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhavepersoneelsdiensten.nl

0575-54 69 86

Zomeracties

• Barbecueworstjes
per stuk € 0.60

• Galia meloen € 0.79

• Vers stokbrood € 0.99

• Holl. sperzieboontjes
500 gram € 0.49

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Cadeau-tip
Kijk en koop 

bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij 

en een ruime keus!

�De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel.afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 augustus 10.00 uur ds. L. Horjus uit Didam.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 augustus 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 augustus 10.00 uur ds. F. v.d. Weij uit Rijssen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 augustus 10.00 uur dhr. R. Baauw.

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 augustus 10.00 uur Woord- en communieviering,
mmv Vakantiekoor Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 augustus 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 9 augustus 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
8-9  augustus  F.A. Kuijl, Lochem tel 0573 – 25 16 84
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32 -
dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s middags
en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en
op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende 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 be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt.
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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: dagelijk
van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal afdelingen
heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Intensive
Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd).
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
hospicezutphen@hetnet.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 open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50. Bijv. 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 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30 uur,
vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma t/m do:
18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie kijk op
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Eppink & 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) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 680 578.

Terminale thuiszorg 
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht bij
Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Zorgkwekerij "De Stek"
heeft plek op de woensdagmiddag 
van 12.00 tot 16.00 uur en 
donderdag, vrijdag en zaterdag van
9.00 tot 16.00 uur. Voor mensen met
een persoonsgebonden budget.

Familie Aaldering 
tel. (0314) 32 43 56
e-mail zorgkwekerijdestek@hetnet.nl

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

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

�Leer (beter) bridgen. Be-
ginnerscursus start 16 sep-
tember, opfriscursus start 17
september. Nicolette, Amber
& Harry Garsen, gediplo-
meerde bridgedocenten.
Aanmelden: 0575-522275.

Bladeren
aan de bomen

�Verloren: Digitale Camera,
merk Casio type EX-Z 1050,
10 megapixel. Tussen Vor-
den en Lochem, op vrijdag 24
juli jl. In een zwart hoesje. Op
de camera staan foto's van
de diploma-uitreiking van on-
ze dochter. Graag reactie op
06- 484 055 79 of e-mail:ma-
rinaenfred@gmail.com

ETJ-Witgoedservice
Repareert 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

�DE REVUE gaat weer be-
ginnen!! Doe mee!! Meld je
aan voor toneel/zang of dans
via info@jong-gelre.nl of
0611475086

�Te koop: Tarwe stro, grote-
en kleine balen, kan eventu-
eel bezorgd worden. Voor
bestellen even bellen: J.
Gosselink, Toldijk, tel.
0651946908.

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Vlaai v/d week

Kersenvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Vakantieaanbiedingen

Reurls geluk         € 2,99
krentenbroodje gevuld met krenten, 

rozijnen en noten

Deense krakeling € 1,00
met room en vers fruit

Aanbiedingen geldig van di. 4 aug. t/m za. 15 aug.

�Te koop gerste stro van het
land, kleine pakjes. Groten-
huijs,  Kieftendorp 9a, Hen-
gelo Gld. tel. 0575 - 46 73 86

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

Alleen op afspraak.

�Gezocht in centrum Vor-
den. Hulp in de huishouding
voor 4-6 uur per week, dag
(en ) nader  te bepalen. Zelf-
standig kunnen werken.
Brieven onder nummer N 22-
1, Bureau Contact, Postbus
22, 7250AA Vorden

Dagmenu’s
5 t/m 11 augustus 2009 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 5 augustus
Groentesoep / Karbonade de rotonde, aardappelen en  zomerse
rauwkostsalade.

Donderdag 6 augustus 
Spaghetti Bolognaise met Parmezaanse kaas en rauwkost-
salade / vlaflip, bessensap met slagroom.

Vrijdag 7 augustus 
Tomatensoep / Pangafilet op Oosterse zoetzure saus, rijst en
groente.

Zaterdag 8 augustus (alleen afhalen/bezorgen)
Saté varkenshaas, pindasaus met frieten en zomerse rauwkost-
salade / IJs met slagroom.

Maandag 10 augustus 
Uiensoep / Wokki wokki van ossenhaas, rijst en wokgroente.

Dinsdag 11 augustus   
Wiener Schnitzel met frieten en zomerse salade / IJs met
slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Wij, Julius en Leonie,  zijn
per direct op zoek naar een
huis in buitengebied omg.
Vorden (max.  € 600). 
Tel.: 06 13 58 52 34

Bert van Genderen kkoopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

�Fitte VUT-er, handig en
verstandig, biedt zich aan
voor freelance werkzaamhe-
den, MBO-HBO niveau, tel.
0573-451363

�Gezocht opslagruimte.
Vanaf plm 150 vierkante me-
ter. Inrij opening 4 meter,
voor langere termijn tel
0619030729



VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FACTUREN

HHHaaannndddeee lll sss---
dddrrruuukkkwwweeerrrkkk

wij verzorgen het graag

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

info@weevers.nl
www.weevers.nl

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 29
7201 NK Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85
info@weeverswalburg.nl
www.weeverswalburg.nl

Weevers Walburg
C OMMUN I CA T I E

WEBPAPER
De digitale krant!

www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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v
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GEZAMENLIJK 15X EXTRA IN

Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten

OP = O
P

€ 7
Nú uw discount 

voordeelprijs

Inleveren kop

In week 28 verschijnt de Z

verspreidings

Advertenties en

voor vrijdag 2

D
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weever

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties

Nieuws tot maandag 12

Advertenties tot maand

Overname van adverte

en berichten is niet to

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwoll

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlose

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties e
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WEEKBLAD VOOR GROENLO - VOOR-BELTRUM - BELTRUM - ZWOLLE - LINTVELDE - HUPSEL - HOLTERHOEK - LIEVELDE - AVEST - EEFSELE - HET BROEK
Lichtenvoorde

Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

EibergenBorculo
m

Heelweg

de

Harreveld

il

Ruurlosebroek

Holterho

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: PO

HUISART

Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo
www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

www.contact.nl/
specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

tsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

ter wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ransen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.aan genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS 0 uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

WEEKBLAD

www.contact.nl

Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op

Onze tweede ster is geboren,
het lijkt allemaal zo normaal
maar voor ons ben jij nu ook al heel speciaal

Elise
is geboren op 31 juli 2009 om 02.16 uur.
Zij is 51 cm lang en weegt 4110 gram.

Trotse ouders Jasper en Linda Koerselman
Grote broer Bryan

Burg. Galleestraat 48
7251 EC Vorden
0575-550622

Bij de Keurslager vind je niet
alleen het beste kwaliteitsvlees,
maar ook de origineelste 
vleesgerechten. Wel eens van
Pork-wit-lof gehoord? Dat
zijn met witlof en geitenkaas
gevulde varkensoesters. Extra 

gemarineerd, dus met nog meer smaak! Zeker weten dat deze 
zomerse Special je bevalt. Vraag de Keurslager dus gerust om iets
meer. Deze week 100 gram voor maar € 1,75.

Varkensoesters van het huis

KEURSLAGERKOOPJE

50

SPECIAL

75

VLEESWARENKOOPJE
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Schoarmapakket met
broodjes en saus

500 gram 5
Pork-wit-lof

100 gram 1
Entrecoterollade en
Katenspek

2x 100 gram 3
Rundvlees
salade

500 gram 3
Gehakt
cordon bleu

4 stuks 4
Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  Vorden
tel. 0575-551321, fax. 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon

Rick Gerrit
Rick is geboren op 27 juli 2009 om 21.38 uur. 
Hij weegt 3885 gram en is 51 cm lang.

Broertje van Vera.

Bert Berenpas en Suzanne Nijenhuis

Mosselseweg 3a
7251 KT Vorden
0575-559117

Er zijn geen woorden voor een zieke,
van wie je weet; hij redt het niet.
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen,
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben ik dankbaar voor zijn einde,
dat na zoveel moedig strijden kwam,
omdat het niet alleen zijn leven
maar ook zijn lijden overnam.

Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, laten wij u weten dat toch nog onverwacht is
overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader en
fantastische opa

Ab Bielderman

in de leeftijd van 74 jaar.

Willemien Bielderman-Roeterdink

Ans
Joop en Meine
Ria en Herman

en kleinkinderen

28 juli 2009
Soldatenhuis 64
7261 VJ  Ruurlo

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Opeens is alles anders.

Jouw gaan is zeker niet het eind van het verhaal,
want alles wat jij bent zit in ons allemaal.

Lieve pa, opa,
wij zullen je nooit vergeten.

Herman en Ria Hartelman-Bielderman
Sanne
Thomas
Victor

Jimbo

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons
is geweest, geven wij u kennis van het overlijden
van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Hermina Hendrika 
Bruggink-Assink

-Mieneke-

sinds 7 februari 1962 
weduwe van Hendrik Bruggink 

in de leeftijd van bijna 94 jaar.

Onze dank gaat uit naar de huisartsen drs. B. Albers
en drs. E. Tanis en de medewerkers van verpleeghuis
de Leeuwerikweide, afdeling Wildenborch, voor de
liefdevolle verzorging van onze moeder en oma. 

Miny (in herinnering) en Piet (in herinnering)
Gerrit
Harrie
Gerrie en Bennie
Dennis en Marjolijn
Kevin en Martin

Zutphen, 30 juli 2009 
Hendrik van Bramerenstraat 2
7251 XH Vorden

De begrafenis heeft op maandag 3 augustus
plaatsgehad.

Bedroefd om het heengaan, maar verlost van de
pijn is overleden, mijn broer, onze zwager en oom

Henk Hogeslag

Echtgenoot van Jo Hogeslag-Kuijken
Eerder van Bertha Teunissen

* Vorden 06-12-1927          † Bergeijk (N-Br.) 30-07-2009

Vorden: Derk Hogeslag
Jans Hogelslag-Abbink

Hengelo (Gld.): Bernhard te Waarlo †
Jo te Waarlo-Teunissen †

Hengelo (Gld.): Mine Teunissen-Teunissen †
Johan Teunissen †
Hennie Teunissen-Maalderink

Hengelo (Gld.): Henk Teunissen †
Riek Teunissen-Harmsen †

Hengelo Gld.): Arie Teunissen
Willemien Teunissen-Klein Bruinink †
Gerrie Teunissen-Egbers

Neven en nichten

Vorden, 30 juli 2009

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon

Tygo

Hij is geboren op 28 juli 2009 om 21.08 uur.
Hij weegt 3230 gram en is 50 cm.

Jeroen Fransen en
Nicole ten Damme-Fransen

Beeklaan 22
7234 SL Wichmond
tel. 0575-441900

With arms wide open.

Een dochter!

Puck Maly
22 juli 2009.
Puck weegt 2890 gram en is 50 cm lang.
Ze is om 03.50 uur geboren.

De trotse ouders en grote zus zijn:
Suzanne Koers en Patrick Zuurveld
en Senna

Molenweg 39
7251 ED Vorden

Je kunt ons op 06-53242652 bereiken
als je Puck wilt komen bekijken.

Dankbaar, blij en heel trots zijn wij met de geboor-
te van onze zoon

Thijs
27 juli 2009 - 6.52 uur
3095 gram
50 cm

De blijde ouders:

Erik & Ilse Oldenhave

Spiekerweg 6, 7251 RA Vorden
Tel.: 0575 - 55 05 32

Plotseling werd door een noodlottig ongeval uit ons
midden weggerukt mijn kleinzoon en onze neef

Roel Hulshof

Oma Hulshof
Henny en Bennie
Joost en Jolanda

Jasper

Willem en Els
Anna
Pepijn

Ingrid

Vorden, 26 juli 2009

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

Wij verzorgen uitvaarten 
met de aandacht die een uitvaart verdient 
ongeacht waar u woont of verzekerd bent. 

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

Dag en nacht bereikbaar 
 
Uw uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp  
Henriët Klein Geltink-ten Arve 
 
Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 

 

Voor vervolg familie-advertenties zie elders in deze uitgave.



Familieadvertenties
vervolg

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Zomerfeesten Vorden 2009

De commissie Zomerfeesten en de VOV wil langs deze
weg eenieder, zoals kermisexploitant Hachmang, Javo,
de leden van de sectie Horeca, de Rabobank, Weevers
Contact, de artiesten van de Feestcentrale, Verkeerstech-
niek Bronkhave Vorden, de Nederlands Hervormde Kerk,
de EHBO, Eskes Event Cleaning, de medewerkers van Dutch
Protection & Security, de organisatoren van de Holland
Inline Cup, alle vrijwilligers en uiteraard de bezoekers
danken voor de wijze waarop aan de Zomerfeesten Vorden
2009 kleur werd gegeven.
Het waren drie grandioze dagen, waarbij de feeststemming
duidelijk voorop stond. 
Nogmaals dank voor ieders inzet en komst!!

Commissie Zomerfeesten en de VOV/Stichting Vrienden
van Vorden,

Voorzitter VOV Marcel Leferink.

Als u nog eens naar het evenement terug wilt kijken,
dan kan dit op www.robschmitzfotografie.nl

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Gelderse Tennistop in Vorden
Kom kijken

9 t/m 16 augustus
ma t/m vr vanaf 17.00
weekend vanaf 9.00

zondags finales

Het 6e Dijkman Bouw Open tennistoernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:
Dijkman Bouw Van Zeeburg en Visser Assurantiën
Rabobank Achterhoek Noord Harbach Sport
Hotel Bakker Wellness and Garden
Weulen Kranenbarg Schildersbedrijf Besselink  
Strada Sports Installatiebedrijf Wiltink
Autobedrijf Groot Jebbink Fashion Corner
Dutch PC Bulten Techniek
Hoveniersbedrijf Kettelerij Welland Nederland

Tennisvereniging        Vorden organiseert
Overspoor, Overweg 20 te Vorden
Tel. 0575 - 552823

6e

Zondag 
9 augustus

Vordens 
Songfestival 
Aanvang: 15.30 uur

Tent open: 14.00 uur
Voorafgaand live muziek 

Entree gratis met Ed & Fred

Weeversdrukker i j

(de sponsors)

GILDEKORN
heerlijk donker meergranen
DEZE WEEK

VOOR 2.09

SLAGROOM-
SOEZEN

NU 3 VOOR 4.49

HARDE
WALDKORN

PUNTJES
PER STUK 0.45

NU 3 VOOR  1.20

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 4 t/m zaterdag 8 augustus.

VORDENSE
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Tine Ringlever-Bijenhof

25 juli 1927 25 mei 2009

Ze blijft vol kleur in onze gedachten

Wij willen alle mensen die ons in de afgelopen
periode gesteund en verwarmd hebben met hun
aandacht en belangstelling daarvoor hartelijk
danken.

Ad Ringlever

Joost en Henny
Gerdien en Gerhard 
Christa en Angela
Erik en Corien

en kleinkinderen

Warnsveld, juli 2009

Dankbetuiging

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

Hanna Uenk-Hakken

zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Ruurlo, augustus 2009.

Vol Smaak
Wilde bosperziken, sappig en zoet

500 gram 1,75
Van onze vaste teler: 
jonge Hollandse komkommers 2 st. 0,79

Week aanbiedingen
Nieuwe oogst! 
Heerlijke witte druiven 1 kilo 1,99
Biologische Holl. trostomaten 1 kilo 0,99

Uit eigen keuken
Huisgemaakte witlofschotel + 
bakje rauwkost naar keuze per pers. 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 10 augustus.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Voor uw blijken van belangstelling hetzij door uw
aanwezigheid of het sturen van een kaart na het
overlijden van onze lieve moeder en oma

Elberdina Willemina 
Janssen-Klein Ikkink

willen wij u hartelijk bedanken.

Fam. Braakhekke en fam. Ter Horst

Vorden, augustus 2009.



1
1. Verhuizing gemeentehuis 1977.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding van

Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. De pu-

blicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 5 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2

2. Vanaf heden geen melkbussen
meer op de Vordense fabriek.

Van voor naar achteren:
de heren Klein Brinke, Smallegoor,

Vruggink en Roeterdink.

3. Eeuwfeest School ‘t Hoge 1979.
V.l.n.r.: Gonnie Kapper; Torcelli Jansen; Remco v. Vuurst; ?;
Michel Besselink; Norde; André Graaskamp.

3
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We’j nog van too?

Wat is: A. 'n Fusken.

B. Ne kladde.

C. 'n Mäöltjen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

In het dagelijks leven werkt ze als mar-
keting assistent bij de firma Metos uit
Ruurlo. Een bedrijf dat grootkeuken-
apparatuur levert aan o.a. de horeca,
complete vaatspoelkeukens inricht en
keukeninrichtingen ontwerpt voor be-
drijfs- en personeelsrestaurants (bij-
voorbeeld alle IKEA-restaurants), les-
keukens, hotels, ziekenhuizen en ver-
zorgingscentra. Erg toepasselijk vond
ze het daarom om Mark Besselink, ei-
genaar van MAMS Catering uit te nodi-
gen te komen koken bij Metos, met
Metos apparatuur, in plaats van bij
haar thuis. Dit viel in goede aarde. "Ko-
ken met een Metos Rational steamer
gaat perfect en snel, nodig maar een
paar meer mensen uit!", was zijn reac-
tie.

Donderdag 23 juli begon de reis rond
de wereld. Om 17.00uur meldde Mark
Besselink zich bij de receptie van Me-

tos. Spullen werden uitgepakt en on-
dertussen arriveerden ook de uitgeno-
digde gasten. Zeven vriendinnen van
Joyce Kemkens, die ook wel houden
van een lekker-vorkje-mee-prikken,
hadden zich mentaal voorbereid op
een avondje kokkerellen. Maar, wat
bleek, ze mochten plaatsnemen aan
tafel en werden de hele avond op hun
wenken bediend. 

Geen kookworkshop, maar een proe-
verij! En wat voor één. Onder het ge-
not van een glaasje startte men in Ne-
derland. Een prachtige creatie van hol-
landse garnaaltjes bedekt met een
overheerlijk huisgerookte zalm, gede-
coreerd met een prachtig rivierkreef-
tje. Daarna ging men door naar Frank-
rijk. Coquilles St. Jacques (Sint Jacobs-
schelpen). In Italië kreeg men een
Carpaccio van Ossenhaas geserveerd.
Vervolgens vloog men door naar Japan

om Sushi te eten (zonder stokjes). Van
de oosterse wereld door naar de Carib-
bean waar ze kip op een stokje aten. Ze
waren toch al vlak bij Mexico dus heb-
ben ze daar de bekende Wraps ge-
proefd. Héérlijk gevuld met glasver-
miccelli, groente en vlees. Terug naar
het oosten om aldaar pikante Gamba's
te eten op een bed van zwarte pasta.
Heel apart, perfecte smaak. Voor het
(bijna) laatste gerecht moesten ze zich
verplaatsen naar Ierland. Een mals
stukje Lamsrack op een bedje van to-
maatjes, ui en kool. De allerlaatste
gang, gebakken Camembert, werd col-
lectief geannuleerd, er kon niets meer
bij in, behalve dan nog een afsluitend
kopje thee, Cappuccino of Latte Mac-
chiato.

Alle dames vertrokken met (over)volle
buikjes richting huis, nagenietend
van een geweldige avond rond de we-
reld. Mocht men trek hebben gekre-
gen na het lezen van dit verhaal, kijk
op www.mamscatering.nl voor infor-
matie over home-cooking, outdoor-
cooking, kooklessen en bbq.

Een héérlijke wereldreis met
MAMS Catering

"Onderweg naar een producttraining voor m'n werk ontving ik een leuk
bericht van Willy Haverkamp van drukkerij Weevers. Ik bleek de winnares
te zijn van de Kookworkshop in de actie "Winnen met Weevers". Deze prijs
wordt aangeboden door Drukkerij Weevers en MAMS Catering & Home-
cooking uit Enschede. Een keukenprinses ben ik (nog) niet, maar van lek-
ker eten en nieuwe dingen proeven hou ik wel!", aldus Joyce Kemkens

Een beroerte, ook wel CVA genaamd,
treft niet alleen de getroffene maar
ook diens directe omgeving, zoals de
partner en eventuele kinderen. Veel
mensen hebben na een beroerte ook
te kampen met onzichtbare gevolgen,
zoals veranderingen in het denken,
emoties en gedrag. Sensire heeft nu
een cursus samengesteld met als doel
vooral lotgenotencontact voor CVA-ge-
troffenen én hun partners of mantel-
zorgers. Ook zal de kennis over een be-
roerte, de behandeling, de gevolgen
en de mogelijke oplossingen voor deze
gevolgen vergroot worden.  Er worden
bij voldoende deelname per kwartaal
in Winterswijk, Doetinchem en Zut-

phen bijeenkomsten georganiseerd.
Eén cursus bestaat uit 3 avonden van 2
uur. De avonden worden door de CVA-
getroffene en diens partner of mantel-
zorger gezamenlijk bezocht. De cur-
sus wordt gegeven door een gespeciali-
seerde CVA-verpleegkundige en een
maatschappelijk werker. 

De bijeenkomsten in Doetinchem vin-
den plaats op woensdag 9, 16 en 23
september 2009 in het Slingeland Zie-
kenhuis, Kruisbergseweg 25 te Doetin-
chem van 19.30 tot 21.30 uur. De kos-
ten voor deelname aan deze cursus be-
dragen 35 euro voor iemand die alleen
komt en 50 euro met partner.  Meer in-
formatie of aanmelden voor de eerst-
volgende cursus kan via het cursusbu-
reau van Sensire, tel. 0314-356431 of
per e-mail cursusbureau@sensire.nl.

Cursus 'Verder na een
beroerte'
Het cursusbureau organiseert voor
Sensire in Doetinchem de cursus
‘Verder na een beroerte’.

Wist u dat u bij de bibliotheek een
keuze heeft uit 150 verschillende soor-
ten tijdschriften? We hebben tijd-
schriften voor iedereen of je nu jong
of oud bent, muziekverslaafd of meer

gelnteresseerd bent in het brein van
de mens of de spirituele kant van je-
zelf. Een kleine greep uit het aanbod:
Elsevier, Mind, Psychologie, Kampioen
Viva, Reizen, Margriet en Libelle. 

U kunt tijdschriften lenen als u lid
bent van de bibliotheek. Een lidmaat-
schap kost u minder dan één jaar-
abonnement op een tijdschrift. Echter
u kunt er nu 150 lezen! Eigenlijk wel
een handige bespaartip als je het zo
bekijkt! Tijdschriften inkijken in de bi-
bliotheek kan natuurlijk door ieder-
een. Daarvoor hoeft u geen lid te zijn.

Vakantie: tijd voor een tijdschrift

De bibliotheek verrast u in augus-
tus met haar collectie tijdschriften.
Als u lid bent van de bibliotheek,
dan kunt u deze maand gratis één
tijdschrift naar keuze lenen (behal-
ve de nieuwste nummers). Naast
een spannend boek is een tijd-
schrift een heerlijke manier om te
ontspannen op uw vakantiebe-
stemming.

Freek Meijerman houdt al jaren MRIJ
(Maas Rijn IJssel) koeien, die begin
april naar buiten gaan. Vanaf het
Melkhuisje kunnen bezoekers ze zien
grazen. “Daar zijn er niet zoveel meer
van,” vertelt hij. “Zelf heb ik 55 melk-
koeien en net zoveel jongvee. Daar-
naast zijn er 300 slachtvarkens. En
vroeger had ik er nog zeugen bij.” Ja-
ren geleden plaatsten Freek en Her-
mien Meijerman een milkshake ma-
chine. Het Melkhuisje aan de Emmer-
weg in Steenderen werd er bekend
om. Dagelijks kunnen mensen een be-
ker dagverse melk uit de Zwitserse au-
tomaat halen, met of zonder extra
smaakje. “Die automaat heb ik vijf
jaar geleden zelf ingevoerd. De men-
sen zijn er enthousiast over.” Flessen
verse melk, vanuit de boerderijmelk-
tank, zijn eveneens te koop.

Drie jaar geleden legde hij zijn eerste
malsdoolhof aan. En nu kreeg deze
succesvol bezochte attractie er een ex-
tra dimensie bij: dieren. In het omhek-
te dierenmalsdoolhof komen bezoe-
kers geiten, schapen, varkens, kippen
en konijnen tegen. Vele gezinnen
waaiden al bij het doolhof aan om er-
van te genieten. “We gaan gewoon

normaal zaaien en als het een centi-
meter of twintig is, pak ik de schoffel
en ga ik steeds beoordelen waar de pa-
den komen,” lacht Freek. “Het is nu
weelderig en aardig nauw, wat voor de
kinderen wel leuk is.” Als het mals in
oktober rijp is, wordt het gehakseld.
Ook de speelweide, met spelletjes zo-
als tafeltennis, badminton, tafelvoet-
bal, sjoelbak, dieren-tv en het ‘levend
landschapsschilderij’, wordt goed ge-
bruikt. “De sjoelbak stond binnen,
daar had niemand er wat aan. Dan
kun je die er beter neerzetten,” vertelt
hij. “De paddenstoelen heb ik zelf be-
dacht. En de dierenhokken achter de
heg met konijnen en cavia’s, zijn van
een Duitser op Dorado Beach. Die kon-
den niet op de camping staan.” 

De familie Meijerman is al jaren gast-
adres van de Stichting ‘Vrienden op de
fiets’. Mensen op fietsvakantie op
zoek naar een slaapplaats kunnen te-
lefonisch afspreken voor een over-
nachting met ontbijt. Freek verwijst
voor meer informatie naar www.vrien-
denopdefiets.nl. Het dierenmaisdool-
hof van Freek en Hermien Meijerman
is geopend van juli tot oktober, Em-
merweg 5, 7221 LA Steenderen, tele-

Uitbreiding aan de Emmerweg in Steenderen Dierenmaïsdoolhof Meijerman
Aan de Emmerweg in Steenderen hebben Freek en Hermien Meijerman
naast hun rundveebedrijf, een Melkhuisje met een Milkshake automaat,
een Dierenmaisdoolhof en een Speelweide. Leden van de Stichting ‘Vrien-
den op de fiets’ vinden er een slaapplaats.

In het dierenmaisdoolhof van de familie Meijerman komen bezoekers onder andere varkens en kippen tegen.
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Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

Tel. 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl Postadres: 
Mob. 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 15 21

U WILT DE
VOORDELIGSTE 
HYPOTHEEK MET
DE LAAGSTE
MAANDLASTEN?

Dat kan! Als onafhankelijk adviseurs bieden we 

u een hypotheekvergelijking van alle hypotheek-

verstrekkers van Nederland met de actuele rente 

en voorwaarden! Zo kunt u zich verzekeren van 

de voordeligste hypotheek en de 

laagste maandlasten! Kortom, een 

hypotheek die het beste bij u past!

Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

Kies dan zelf uw 
scootmobiel met het 
persoonsgebonden 
budget (PGB)

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

Wij ontvangen u graag
van 12.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

OPEN DAGEN
Wij nemen deel aan de

CASTLE FAIR
19 t/m 23 AUGUSTUS

a.s. ZATERDAG en ZONDAG

• Advies
• Bemiddeling
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
F 0314 37 81 68
M 06 51 289 689
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

Wilt u zich in alle rust oriënteren op de
aanschaf of huur van een piano?
Kom dan eens langs deze zomer!

Het Klavier is in augustus geopend op
vrijdag van 9.00 – 21.00

en 
zaterdag van 9.00 -15.00

of 
bel voor een afspraak

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

Handelsonderneming

Willie Waenink

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 Kroezerijweg 1
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl



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

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Door de PV De IJsselbode te Steende-
ren werd er op 1 augustus met de jon-
ge duiven gevlogen vanaf POMME-
ROEUL, dit is ongeveer 248 km. Zeven
deelnemers korfden 111 duiven in, die
gelost werden om 9.15 uur bij een ZO-
wind 1 met zonnig, licht bewolkt
weer. De eerste duif maakte een snel-
heid van 1275 mpm en arriveerde om
12.29 uur in Toldijk bij Ria Luesink.
Uitslag: 1. Ria Luesink, 2., 3., 4., 6. en 8.
G. Kelderman, 5. en 9. H. Buiting, 7. P.
Hendriks, 10. H. Wiggerink.
Ook werd er dit weekend een over-
nachtvlucht gehouden. Twee liefheb-
bers korfden samen 16 duiven, die op
vrijdagmiddag 31 juli om 13.30 gelost
werden in BORDEAUX (940 km). De
eerste duif maakte een snelheid van
1043 mpm en viel zaterdag 1 augustus
om 12.00 uur op de klep bij P. Hen-
driks. Uitslag: 1. en 3. P. Hendriks, 2. en
4. J. Boesveld.

PV VORDEN
Er werd door de PV Vorden gevlogen
vanaf BERGERAC (905 km), waar 53
duiven zaterdagmiddag 25 juli wer-
den gelost om 13.30 uur met een zuid-
westen wind kracht 3. De snelste duif
werd op zondag de 26ste om 09.54 uur
geklokt door F.T. Hummelink. Uitslag:
1., 2. en 14. F.T. Hummelink, 3. en 6. C.
Bruinsma, 4., 5., 8., 9. en 10. Comb. J.
Meijer&Zoon, 7. R. de Beus, 11., 12. en
13. Comb. A.&A. Winkels.
Op 1 augustus 2009 werd de Derde
Jonge duiven vlucht vervlogen naar
POMMEROEUL. De 152 duiven werden
om 09.00 uur gelost bij een zuidoosten
wind. De eerste duif werd om 12.01
uur geconstateerd bij Marc Tiemessen,
1441 mpm. Uitslag: 1., 3., 6., 11. en 12.
Marc Tiemessen, 2., 5. en 20. H.B.M.
Hoksbergen, 4. en 13. C. Bruinsma, 7.,
9. en 10. T.J. Berentsen, 8., 14., 15., 16.,
18. en 19. Comb. A.&A. Winkels, 17. R.
de Beus.
Vermeldenswaardig is dat de eerste

duif van Marc Tiemessen ook eerste is
in de gehele afdeling: dit gaat om on-
geveer 30.000 duiven!

PV STEEDS SNELLER HENGELO
Zaterdag 1 augustus 2009 vlogen de
jonge duiven van PV Steeds Sneller
vanaf POMMEROEUL (250 km). Ze wer-
den gelost om 9.00 uur met een kalme
zuidoosten wind.
Er waren 251 duiven in concours en de
snelste duif van Leo te Stroet werd ge-
constateerd om 11.58 uur (snelheid
1394 mpm). Uitslag: 1. L. te Stroet, 2. A.
Kamperman, 3. G. Kempers, 4. G.
Duitshof, 5. Comb. Borneman en Zn.
Uitslag jeugd: 1. Kelly Bergervoet, 2. El-
len van Melis, 3. Roel Sesink.

BRONCKHORSTER
BOKAALVLUCHT
De vier Bronckhorster postduivenver-
enigingen: Hengelo Gld., Steenderen,
Vorden en Zelhem, vervliegen de
Bronckhorster Bokaal. Hiervoor tellen
drie vluchten: Eéndaagse Fondvlucht
Blois (gevlogen zaterdag 20 juni jl.)
Overnacht Fondvlucht Bergerac en de
Nationale derby der Junioren: Mantes
la Jolies. Van deze drie vluchten tellen
de twee beste resultaten. 
Op vrijdag 25 juli om 13.30 uur werd
het startschot gegeven voor de Bronck-
horster Bokaal wedvlucht BERGERAC.
De 146 duiven van 21 liefhebbers stre-
den om de eerste plaats, waarbij de
duif van G.A.M. Dijcker te Zelhem 's
morgens om 7.22 uur geconstateerd
werd en hiermee de eerste plaats pak-
te! Uitslag: 1., 9., 28. en 31. G.A.M. Dijc-
ker, 2. E. Koers, 3., 5. en 34. F.T. Hum-
melink, 4. P.R.J. Hendriks, 6., 10., 23.,
25., 32. en 36. R. Koers, 7. en 13. C.
Bruinsma, 8., 11., 15., 16. en 20. J. Mei-
jer & Zoon, 12., 26. en 27. V.C.J. van Me-
lis, 14. R. de Beus, 17. A.H.J. Peters, 18. J.
Boesveld, 19. en 24. W. Brom, 21., 22.,
29. en 35. Comb. A.&A. Winkels, 30.
Comb. van Halen, 33. G.R. Borneman
en Zn.

D u i v e n b e r i c h t e n  2 5  j u l i  e n  1  a u g .  2 0 0 9

Voorgaande jaren deden er zo'n 160
tractoren mee en gezien het huidige
aantal aanmeldingen wordt dit aantal
deelnemers ook dit jaar verwacht. Dat
betekent een 2km-lange stoet van vaak
prachtig gerestaureerde tractoren: het
bekijken waard. De deelnemer bepaalt
zelf of hij/zij de tractor een oldtimer
vindt. Deelnemers worden tussen 9.00

en 10.00 uur ontvangen met koffie en
krentenwegge op het terrein aan de
Burg. Vrijlandweg in Hoog-Keppel.
Ook dit jaar stelt Stonedesign deze
mooie en goed bereikbare plek weer
belangeloos beschikbaar. 

Om 10.30 uur begint de ochtendrit
richting Hummelo. Tussen de middag

wordt op het terrein een broodje met
warm vlees genuttigd en is er gelegen-
heid om wat te drinken. De middag-
route voert door het buurtschap El-
drik en duurt tot ongeveer 16.00 uur. 

Deelnemers kunnen zich tot 17 augus-
tus opgeven via ock@chello.nl of tele-
foonnummer 0313 473493. Zij ontvan-
gen dan een inschrijfformulier met in-
formatie. Een bestuurder ontvangt
een aandenken. De voertuigen moe-
ten minimaal WA verzekerd zijn.

9de Keppeltoertocht

Op zondag 23 augustus houdt Oldtimer Club Keppel voor de negende keer
haar Oldtimertoertocht voor tractoren in Hoog-Keppel: De Keppeltoer-
tocht. De Keppeltoertocht is traditioneel op de 4e zondag van augustus.

Uit het hele land zullen kunstenaars
deze dag naar Vorden komen om hun
werk te presenteren. Vele vormen van
Kunst zullen op deze kunstmarkt ver-
tegenwoordigd zijn zoals: aquarellen,
etsen, keramiek, gouaches, sieraden,

beelden, etc. Graag zullen de kunste-
naars belangstellenden over hun werk
vertellen.

De Kunstmarkt is voor iedereen vrij
toegankelijk.

Kunstmarkt Vorden

In samenwerking met de VVV Vorden organiseert kunstenaar Bert Mens,
op zaterdag 8 augustus voor de 18e keer een grote kunstmarkt op het
marktplein in het centrum van Vorden (bij Zutphen).

Maar wat is nu een lijkweg?. Lijkwe-
gen werden vroeger gebruikt door
mensen die buiten het dorp woonden.
Was er iemand uit het buitengebied
overleden, dan volgde de begrafenis-
stoet deze weg naar de kerk, de dood-
of lijkweg. Zodra de begrafenisstoet
zichtbaar werd vanuit de kerktoren,
begonnen de klokken te luiden, zodat
alle inwoners wisten dat er een begra-
fenis op handen was. In de hele Ach-
terhoek zijn net als in veel andere de-
len van Nederland lijkwegen geweest.

Veel boerderijen hadden zelfs een spe-
ciale deur aan de zijkant van het huis,
die alleen gebruikt werd om de kist
naar buiten te dragen. Ook waren er
kerkepaden waarlangs mensen die
buiten het dorp woonden naar de kerk
liepen. Soms vielen kerkepaden en
lijkwegen samen. Net buiten de be-
bouwde kom van Zelhem stond tot in
de vorig eeuw het 'Lemkesbeumken',
een boom waarin een lantaarn hing of
gewoon genoemd is naar een vorige
bewoner met de naam Lemkes. Deze

boom markeerde de 'lijkweg' die van
de buurtschap Heidenhoek naar het
kerkhof in Zelhem liep. Zodra een be-
grafenisstoet dit punt bereikt had,
werd ze zichtbaar vanaf de Zelhemse
kerktoren en kon men met het luiden
van de klokken beginnen. Zes man-
nen luidden dan de grote klok, terwijl
er twee ‘de sik moesten melken’ (de
kleine klok luiden). De Zelhemse kerk
kent trouwens nog altijd het 'overlui-
den', als afkondiging van een sterfge-
val. Als de klokken om kwart over tien
luidden, dan betekent dit dat er ie-
mand uit het dorp overleden is, maar
als dat om half 12 gebeurt, betreft het
iemand uit het buitengebied. Niet al-
leen bij begrafenissen wordt geluid;
“Toen aan Napoleon in 1811 een zoon
geboren werd, moesten overal de klok-
ken worden geluid en in alle kerken
van het land een godsdienstplechtig-
heid plaats vinden, waarbij een collec-
te moest worden gehouden voor de
nooddruftige kraamvrouwen, die bin-
nen een jaar in alle gemeenten gevon-
den zouden worden. Er moest gevlagd
en gelllumineerd worden”.
Wilt u reageren op deze rubriek of
wilt u een oude foto of een verhaal uit
de gemeente Bronckhorst beschikbaar
stellen? Stuur of mail uw reactie dan
naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021
EH te Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (100)
BARINKWEG: EEN LIJKWEG
In de voormalige gemeente Zelhem is een zeer interessante TRAP route te
volgen. TRAP staat in dit geval voor Toeristisch Reacreatief Archeologisch
Project en deze route laat belangstellenden maar liefst 50 cultuur-histori-
sche plekken ervaren. Het verhaal achter deze plekken is neergeschreven
in een bij de VVV Bronckhorst verkrijgbaar boekwerkje en is deels op
informatiepanelen langs de route te lezen.

In de cursus worden de deelnemers
zich meer bewust van de eigen manier
van reageren, onderzoeken ze gedach-
ten en gevoelens die ze belemmeren
en leren ze nieuwe vaardigheden.  Het
vergroten van het zelfvertrouwen

vormt daarbij een belangrijk onder-
deel. De cursus bestaat uit acht bijeen-
komsten van twee uur met plaats voor
zes tot tien deelnemers.  De cursuskos-
ten bedragen 20 euro. Na aanmelding
volgt een kennismakingsgesprek met

de begeleiders. Voor meer info en/of
aanmelding kunt u contact opnemen
met GGNet Preventie, tel. 0575-58 24
50 of per e-mail preventie@ggnet.nl 

WAAROM DEZE CURSUS?
Veel mensen hebben moeite om op te
komen voor zichzelf. Ze cijferen zichzelf
weg, ook als ze dat eigenlijk niet willen
en beperken zichzelf daardoor. Vaak
hebben zij vanuit hun opvoeding nor-

men en waarden meegekregen die hen
daarbij in de weg staan of maken dat ze
zich schuldig of onzeker voelen wan-
neer ze wel voor zichzelf opkomen. Veel
mensen hebben ook de neiging aan de
verwachtingen van anderen te willen
voldoen of 'te denken' voor anderen. Het
resultaat hiervan kan zijn dat mensen
te veel hooi op hun vork nemen, door-
dat ze verzoeken om hulp niet durven
weigeren of zelf geen hulp durven vra-

gen wanneer dat nodig is. Dat kan op
den duur leiden tot spanningen en ge-
voelens van onvermogen. In deze cursus
leren deelnemers zich bewust te wor-
den van deze normen en neigingen, van
het gedrag dat daaruit voortkomt en de
gevoelens die ze daarbij hebben. Vervol-
gens leren ze met behulp van diverse ac-
tiviteiten en technieken nieuwe vaardig-
heden die leiden tot meer zelfbewust-
zijn en beter opkomen voor zichzelf.

Moeite met ‘nee-zeggen’ of uw mening geven? Blijf er niet mee zitten!

Cursus ‘Beter opkomen voor jezelf’ (voor 55+) in Doetinchem
Op donderdag 17 september start GGNet Preventie in Doetinchem met
een nieuwe assertiviteitscursus. Deze cursus is specifiek bedoeld voor
mensen vanaf 55 jaar die actief  willen leren om beter voor zichzelf en hun
eigen wensen en behoeften op te komen.



Spreekuur Orakel elke 1e vrijdag in het Servicehuis
Orakel biedt ondersteuning aan mensen met een gehoor-
stoornis; diverse hulpmiddelen voor het gehoor kunt u uit-
proberen. Graag vooraf een afspraak maken, zodat u niet
onnodig hoeft te wachten. Hiervoor kunt u bellen met:
0314-357419. Het adres van het Servicehuis is: Dorpstraat 7,
7251 BA in Vorden.

Reizen met de nieuwe OV-chipkaart 
De OV-chipkaart wordt het vervoerbewijs voor al het open-
baar vervoer (OV) in Nederland. Over enkele maanden zal
deze ook worden ingevoerd in de gemeente Bronckhorst. De
vertrouwde papieren bus- en treinkaartjes komen daarbij te
vervallen. De OV-chipkaart  is zo groot als een bankpas.
Als u gaat reizen met de OV-chipkaart houdt u bij het in-
stappen de chipkaart voor of tegen de kaartlezer, de kaart-
lezer leest dan of er nog voldoende saldo op staat. Bij een ne-
gatief saldo mag u niet reizen en dient u de kaart eerst op
te laden. Als het inchecken is gelukt, hoort u een pieptoon
en brandt er een groen lampje. Bij het uitstappen houdt u
de chipkaart opnieuw tegen de kaartlezer en worden auto-
matisch de reiskosten van het saldo afgetrokken. Bij elke
reis moet u eerst inchecken bij het instappen en uitchecken
bij het uitstappen, als u overstapt naar een ander voertuig
dient u deze procedure te herhalen.
Bij het kopen van een OV-chipkaart kunt u kiezen tussen
een persoonlijke OV-chipkaart (deze is voorzien van uw
naam en pasfoto), een anonieme OV-chipkaart (deze is door
verschillende mensen te gebruiken, alleen niet tegelijker-
tijd) en een wegwerp OV-chipkaart (deze heeft een vooraf in-
gestelde geldigheid en kan niet worden opgeladen).
De OV-chipkaart opladen. De  OV-chipkaart kunt u opladen
via internet, bij een automaat of loket of via de klantenser-
vice. De persoonlijke OV-chipkaart kunt u ook automatisch
laten bijschrijven.
Meer informatie over de OV-chipkaart kunt u krijgen bij de
Klantenservice: www.ov-chipkaart.nl of 0900-0980.
Lukt het niet om op eigen gelegenheid in het bezit te komen
van deze chipkaart, neem dan contact op met de plaatselij-
ke stichting Welzijn. De medewerker kan u helpen met de
aanvraag ervan.

Beleef de wereld zonder te zien
Van 21 tot en met 26 september a.s. houdt Bartiméus, orga-
nisatie voor mensen met een visuele beperking, in samen-
werking met Sensire Thuiszorgwinkels een themaweek in
Vorden. Slechtziend of blind zijn en de gevolgen hiervan
staan in deze week centraal. Er staan diverse inhoudelijke
en ludieke activiteiten op het programma. Er komt een le-
zing van een oogarts over de meest voorkomende oogaan-
doeningen zoals macula degeneratie, glaucoom en staar. Ui-
teraard bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Daarnaast is er een workshop aangepast mobiel telefoneren
en kunnen deze mobiele telefoons tijdens de themaweek
met korting aangeschaft worden. Medewerkers van Welzijn
Ouderen Vorden en Wegwijzer van de gemeente Bronck-
horst houden tijdens deze week enkele spreekuren evenals
Oorakel (organisatie voor slechthorenden en doven) en Bar-
timéus. Deze vinden plaats in het Servicehuis van Sensire
op de Dorpsstraat 7 in Vorden waar allerlei hulpmiddelen
en meubilair te zien, te proberen en te bestellen zijn voor
mensen met een lichamelijke beperking. De plaatselijke op-
ticiën verzorgt gratis oogmetingen en geeft advies. Op dins-
dagavond 22 september a.s. is er in het Dorpscentrum in
Vorden een bijeenkomst waarin onder meer correctiemoge-
lijkheden zoals ooglaserbehandelingen, lens(implantaties)
aan de orde komen. Aansluitend bestaat de mogelijkheid
om vragen hierover aan de oogarts te stellen.

Voor elk wat wils
In de themaweek zijn er rondleidingen door het servicehuis
om kennis te maken met de hulpmiddelen en aangepast
meubilair en bestaat de mogelijkheid om een “tocht in het
donker” te maken. Een belevenis om te ervaren hoe het is
om zintuigen als horen, voelen, ruiken en proeven in te zet-
ten, als zien niet of nauwelijks meer tot de mogelijkheden
behoort. 

Er komt een expositie van een visueel beperkte beeldhouw-
kunstenaar.  Op zaterdag is er een tekenares aanwezig die
laat zien hoe je met een lichamelijke beperking de mooiste
werken kan maken. Ook komt er een workshop ‘blind tui-
nieren’. Kortom: er zijn leerzame en interessante activitei-
ten voor jong en oud. Het exacte programma met daarop de
dagen en tijdstippen waarop de activiteiten plaatsvinden
wordt begin september gepresenteerd.
Voor meer informatie over deze week of dat u zich wilt aan-
melden voor één van de lezingen kunt u contact opnemen
met Wilmie Krus: telefoon 0314 357582 (secretaresse Sensi-
re Thuiszorgwinkels), met Annemieke Heinhuis: telefoon 06
43874341 (consulent PR en Voorlichting Bartiméus) of met
Ria Evers (manager Sensire thuiszorgwinkels) 0314 357602.
Mailadres: W.Krus@sensire.nl  (per telefoon bereikbaar op
maandag/dinsdag/donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur.

Mantelzorgsalon
8 september: Als zelfstandig wonen niet meer lukt.
Wat te doen als het zelfstandig wonen niet meer lukt. Wel-
ke aanpassingen zijn er mogelijk. Hoe en wanneer komt u
in aanmerking voor een woning in een verzorgings-/ver-
pleeghuis of een aanleun¬woning? Wat moet er geregeld
worden? Zijn er wachtlijsten? Mathilde Oesterholt, zorgbe-
middelaar bij Markenheem en een medewerker van Het
WMO-loket in de gemeente Bronckhorst geven deze middag
uitleg. Er is ruim gelegenheid om uw vragen te stellen. U
bent van harte welkom in het Partycentrum Langeler, Spal-
straat 5 in Hengelo vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur.

Demonstratiebijeenkomst nieuwe cursus
Een cursus rond het eigen levensverhaal voor mensen van-
af 55 jaar.
Donderdagmorgen 3 september verzorgt GGNet een demon-
stratiebijeenkomst voor de cursus ‘Op zoek naar zin’ rond
het eigen levensverhaal. De bijeenkomst is van 10.00 tot
11.30 uur in het kerkelijk centrum Het Leerhuis naast de
Lambertikerk, Markt 2 in Zelhem. De bedoeling van de bij-
eenkomst is om geïnteresseerden kennis te laten maken
met de inhoud en werkwijze van de cursus. De toegang is
vrij. Er kunnen maximaal 16 mensen deelnemen. De cursus
‘Op zoek naar zin’ is bedoeld voor mannen en vrouwen van
55 jaar en ouder die op zoek zijn naar een nieuwe perspec-
tief of naar zinvolle en stimulerende activiteiten maar niet
goed weten hoe dit op te pakken. In de cursus ‘Op zoek naar
zin’ willen we met u vanuit uw eigen levensverhaal zoeken
naar nieuwe uitdagingen. 
Voor meer informatie over de demonstratieles, de cursus of
een folder kunt u contact opnemen met Elise Kox, GGNet
Preventie (0575-582450) of preventie@ggnet.nl. 

De cursus: Zin krijgen door bezig te zijn met het eigen le-
vensverhaal.
In de cursus vormen uw eigen levensverhaal en uw eigen
vragen de rode draad. Dit doen we aan de hand van een aan-
tal onderwerpen zoals ‘het huis waar u gewoond heeft’,
’wortels en oorsprong’, ‘identiteit’ en ‘vriendschappen’. Met
behulp van veel verschillende werkvormen gaan we op zoek
naar herinneringen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
verhalen, gedichten, oefeningen en gesprekken. U deelt na-
tuurlijk alleen die verhalen die u kwijt wilt. Als je wat som-
ber of depressief bent, vergeet je dat er ook veel mooie her-
inneringen zijn. In deze cursus wordt veel aandacht besteed
aan de mooie momenten in het leven (schatgraven). De cur-
sus helpt u op deze wijze om het verleden een plekje in het
heden te geven zodat er meer ruimte ontstaat om te genie-
ten/voor de toekomst.
In de cursus leert u niet alleen uw eigen creatieve vermo-
gens en verborgen talenten kennen, maar deze ook te waar-
deren en gebruiken. Het met elkaar delen van verhalen in
een sfeer van vertrouwen, het erover kunnen praten, geeft
energie en kracht. U ontwikkelt een perspectief op de toe-
komst. Het cursusaanbod bestaat uit 12 wekelijkse bijeen-
komsten en wordt begeleid door medewerkers van GGNet. 

Fietsvaardigheid voor 65-plussers
Veilig Verkeer Nederland afdeling Bronckhorst organiseert
in samenwerking met de ANBO, Sensire, Nederlandse Fiet-

sersbond en Stichting Welzijn Ouderen voor de eerste keer
in Zelhem de cursus ‘Fietsen zonder zorgen’. Deze cursus
zal plaatsvinden op woensdag 16 september van 9.30 tot
16.00 uur in de Oranjehof Beatrixstraat 41 in Zelhem. Een
fietsvaardigheidscursus om in een ontspannen sfeer ver-
keerskennis en vaardigheden op te frissen.
Soms voelen senioren zich op de fiets niet veilig in het ver-
keer. Dat is jammer, want met de fiets kun je zo gemakke-
lijk boodschappen doen, een bezoekje afleggen of een tocht-
je maken in de natuur. Bovendien is het nog gezond ook! We
willen zo lang mogelijk blijven fietsen en er zo veel moge-
lijk plezier aan beleven. Dat is de reden waarom dat deze
cursus wordt georganiseerd.’Fietsen zonder zorgen’ is be-
doeld voor de (senioren)fietser die nog lang en op een veili-
ge manier aan het verkeer wil deelnemen.
Tijdens de cursus wordt er aandacht besteed aan oude en
nieuwe verkeersregels en komen diverse verkeerssituaties (
ook in de gemeente Bronckhorst) aan bod. De deelnemers
krijgen adviezen over veilig verkeersgedrag in deze situa-
ties. Een fietsspecialist laat materialen zien die fietsen veili-
ger en comfortabeler kunnen maken. 
Deelname aan de cursus is gratis. In verband met de lunch
is aanmelden gewenst. U neemt op eigen risico deel aan de
cursus. U kunt zich aanmelden in de Leefwinkel Stations-
straat 6-8 tot en met 14 september. De Leefwinkel is geopend
van 8.30 tot 12.30 uur. Telefoonnummer 0314-356787. 

Fietstochten 
Donderdag 6 augustus, 13 augustus, 25 augustus en 3 sep-
tember om 9.00 uur zal er vanaf de Oranjehof Beatrixstraat
41 in Zelhem worden gestart voor een tocht van 25 kilome-
ter. Op dinsdag 11 augustus kunt u 15 kilometer fietsen. De-
ze tocht begint om 9.30 uur. De dagtocht zal zijn op 18 au-
gustus en zal beginnen om 9.30 uur.

Opgave computercursussen ANBO Zelhem
Het is weer mogelijk om u op te geven voor de volgende
computercursussen, die op één na weer in oktober 2009
van start gaan, alle senioren zijn van harte welkom u be-
hoeft geen lid van de ANBO te zijn om deel te kunnen ne-
men.
Er zijn cursussen voor: beginners, vervolg, Excel, fotobewer-
king, bestandsbeheer (deze cursus bestaat uit 5 lessen van
een dagdeel), fotografie (deze cursus bestaat uit 6 lessen van
een dagdeel en begint al op 3 september omdat het anders
te laat in de tijd wordt om op locaties te fotograferen. Deze
cursus is bestemd voor mensen met een gewone digitale
compactcamera).
De overige cursussen bestaan uit 10 lessen van een dagdeel,
cursus kosten € 60,- exclusief boek, usb- stick, koffie. De cur-
sus fotografie en de cursus bestandsbeheer kosten € 45,- ex-
clusief boek, koffie, enz.
Opgave voor de cursus fotografie vóór 15 augustus 2009 en
de opgave voor de overige cursussen vóór 15 september 2009
bij: Han Legters, e-mail, Han-Halle@hetnet.nl Voor informa-
tie tel.: 0314-631036.

Ik/Wij willen ons opgeven voor de cursus:
O Beginners   O Vervolgcursus   O Excel   O Fotobewerken
O Bestandsbeheer   O Fotografie
Graag rondje inkleuren welke cursus u/jullie willen vol-
gen.

Wij hebben het computerprogramma:
O Windows 2000   O Windows XP   O Windows Vista.
En het volgende Microsoft Office pakket is geïnstalleerd:
O 2003 Microsoft Office   O 2007
Graag inkleuren wat van toepassing is. 

Naam..............................................................................................................................................

Adres ..............................................................................................................................................

Postcode ......................................................................................................................................

Plaats..............................................................................................................................................

Tel. ....................................................................................................................................................

E-mail ............................................................................................................................................

Opsturen naar Han Legters, Fortstraat 7, 7025 CD Halle.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 10.00 uur, tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur

✁



Gezelligheid en hartelijkheid kost niets!
Elke dinsdagochtend is er in de grote zaal van De Bongerd
de mogelijkheid om een spelletje te doen, of alleen binnen
te komen om een kopje koffie te drinken. Van 9.30 tot 11.30
uur zijn er vrijwilligers aanwezig voor een gezellig praatje
en om u een lekker kopje koffie in te schenken. Ook kunt u
meedoen aan een spelletje rummycub of als er animo voor
is een ander spelletje te doen. De koffie kost  ? 0,50 per kop-
je. Mocht u uiteindelijk besluiten om vast aan een spel mee
te doen, dan moeten we daarvoor ook een kleine bijdrage
vragen. Maar de hartelijkheid en gezelligheid kost helemaal
niets! Dus kom gewoon eens kijken, want ook dat kost hele-
maal niets.

Yoga in Steenderen
Stichting Welzijn Steenderen biedt de mogelijkheid een in-
troductiecursus yoga te volgen. Vanaf 7 september kunt u op
6 maandagmiddagen van 16.00 tot 17.00 uur terecht in De
Bongerd in Steenderen. De kosten zijn € 15,-. De yogalessen
worden gegeven door Rita Weber, erkend yoga-lerares en
aangesloten bij de VVYN. (Vereniging voor yoga-leerkrachten
Nederland). Zij heeft 15 jaar leservaring. Yoga is een eeuwen-
oude en effectieve manier om het lichaam lenig en sterk te
maken, de ademhaling te verbeteren en bovendien om te le-
ren ontspannen. Kortom, yoga is goed voor lichaam en geest
en geschikt voor dames en heren van alle leeftijden. Bij be-
langstelling is er daarna gelegenheid voor vervolglessen. Op-
gave bij: Gerrie Gal, telefoon 0575-452270.

Start studiekring voor ouderen
Een studiekring van en voor ouderen is een min of meer per-
manente groep, die eens per week of twee weken bij elkaar
komt, aandacht heeft voor elkaar en een gezamenlijk geko-
zen onderwerp uitdiept. Het is dus geen cursus met een do-
cent, geen vrijblijvende gespreksgroep, en het is ook geen le-
zing met toehoorders. In Gelderland bestaat al jarenlang
het fenomeen studiekringen voor ouderen waarmee niet al-
leen persoonlijke contacten worden aangegaan, maar ook
een zinvolle vrijetijdsbesteding oplevert. Een deelnemer om-
schreef de studiekring als volgt:  ‘een waardevolle ontmoe-
ting die is uitgegroeid tot een vriendenkring waar meer ge-
beurt dan alleen maar kennis verzamelen’.  Uw eigen levens-
ervaring,  het respect voor dat van een ander, zijn één van de
kenmerken van de studiekringen. Wij hopen in Steenderen
in het najaar een studiekring te kunnen starten. In het na-
jaar willen we bij elkaar te komen om de studiekring verder
toe te lichten en afspraken te kunnen maken. Voor meer in-
formatie en voor opgave kunt u bellen  met Janny Wieggers
tel: 0575-452538.

Verandering spreekuur 
Met ingang van 24 augustus 2009 verandert het donderdag-
spreekuur van  Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coör-
dinator welzijn van Stichting Welzijn Steenderen. Het in-
loopspreekuur is dan ’s middags in plaats van ‘s morgens.
Vanaf die datum is er dus spreekuur op maandag, dinsdag
en woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur. En verder don-
derdag ’s middags van 13.30 tot 14.00 uur. Natuurlijk blijft
het op die dagen ook mogelijk om een afspraak te maken
voor een ander tijdstip.

Afwezigheidsbericht ouderenadviseur 
De ouderenadviseur van Stichting Welzijn Steenderen, Ine-
ke Bijsterbosch is vanwege vakantie afwezig van 24 juli tot
en met 21 augustus. Hebt u iets dat u met iemand zou wil-
len bespreken, en wilt u niet wachten tot Ineke terug is dan
kunt u contact opnemen met haar collega’s in Vorden. Daar-
van is het telefoonnummer: 0575-553405. Ze is weer bereik-
baar vanaf maandag 24 augustus.

I.v.m. vakantie van de ouderenadviseur is de WegWijzer
vanaf maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus ge-
sloten.
Gedurende deze periode worden de werkzaamheden van de
ouderenadviseur van Hengelo overgenomen door Stichting
Welzijn Vorden. Tel. 0575-553405.

Rollatorkeuring
Op dinsdag 29 september  verzorgt Sensire in samenwerking
met Stichting Welzijn Ouderen Hengelo in het Zorgcentrum
De Bleijke aan de Steintjesweide 67 in Hengelo tussen 10.00
en 16.00 uur een gratis controle voor loophulpmiddelen. Ie-
dereen die gebruik maakt van een rollator, wandelstok,
kruk of looprek kan het loophulpmiddel laten controleren
en, indien nodig, wordt deze gratis voor u gerepareerd. Re-
gelmatig onderhoud van loophulpmiddelen is noodzakelijk,
maar wordt vaak vergeten. Een niet optimaal werkende rem-
kabel van een rollator of een versleten dop onder een wan-
delstok kunnen tot gevaarlijke situaties en zelf valinciden-
ten leiden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klan-
tenservice thuiszorgwinkel 0314-357419 of met de ouderen-
adviseur Ans Vermeulen 0575-465281.

Scootmobieltochten
woensdag 26 augustus en woensdag 2 september
Bij mooi weer willen we op de woensdagmiddag een tochtje
van ongeveer 13 km maken met scootmobiel berijder(ster)s.
Dit om met elkaar extra te kunnen genieten van de zomer.
U dient er zelf voor te zorgen dat de scootmobiel voldoende
is opgeladen en in orde is, de tocht rijdt u op eigen risico. 2
vrijwilligers fietsen mee en hopen er samen met u een gezel-
lig uitstapje van te maken (let wel:  zij zijn geen monteurs).
Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft zich vooraf
niet aan te melden. 
We willen rijden op  woensdag 26 augustus en woensdag 2
september om 13.30 uur, verzamelen bij het kantoor van
Stichting Welzijn Ouderen (naast de sporthal Sarinkkamp
7). Bij voldoende animo hopen we hiermee door te kunnen
gaan zolang het weer het toelaat. Heeft u nog vragen of
heeft u speciale wensen dan kunt u mij bellen op maandag,
woensdag en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur 0575-465281.

Studiekring voor ouderen
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo wil in het najaar starten
met een Studiekring voor Ouderen. Een groepje van onge-
veer 10 personen komt dan 1x per 2 weken bij elkaar om
met elkaar een zelf gekozen onderwerp uit te diepen. Hob-
by’s, interesses, herinneringen aan hoe het vroeger was kun-
nen aan bod komen. Daarnaast is  er aandacht voor elkaar
waardoor er ook gezelligheid geboden wordt. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Lijkt het u iets, meld u dan aan. In
september ontvangt u vervolgens een uitnodiging en zullen
we het reilen en zeilen van de Studiekring nader toelichten,
waarna u kunt beslissen wel of niet mee te doen.

Zomeractiviteiten in de Bleijke
Op dinsdag 1 augustus kunt u komen kegelen/jeu de boel
spelen. 
Op dinsdag 8 augustus komt de hondenschool Konseqeunt
een hondentraining demonstreren.
Op dinsdag 15 augustus kunt u deelnemen aan een scha-
penqiuz en zullen 2 dames het spinnenwiel demonstreren.
Op dinsdag 22 augustus staat een gezelschapsspelenmiddag
op het programma.
Op dinsdag 29 augustus wordt voorgelezen uit een boek van
Herman van Velzen.
Graag vooraf aanmelden 0575-498200 en de kosten per mid-
dag zijn € 2.-.

KunstBus Vorden
In navolging van de al een aantal jaren bestaande KunstBus
in Hengelo/Steenderen en andere plaatsen is door de Stich-
ting Welzijn Vorden de KunstBus Vorden e.o opgezet. De
KunstBus brengt cultuurliefhebbers van 55 jaar en ouder
naar schouwburg of theater. Ook museumbezoek is een op-
tie.
De kunstbus is een mogelijkheid voor mensen, die de
schouwburg willen bezoeken en niet met eigen vervoer kun-
nen of willen, of niet alleen willen gaan. Er zijn door de
werkgroep drie voorstellingen uitgezocht. Op een aantal
plaatsen, o.a.: de bibliotheek, het VVV-kantoor, het Dorps-
centrum en het kantoor van Welzijn zijn aanmeldingsfor-
mulieren te krijgen, waarop de gekozen voorstellingen met
een korte toelichting en nadere informatie zijn vermeld. De
uiterste datum van aanmelding is 22 augustus 2009. Er zijn
al veel aanmeldingen binnengekomen, deze worden behan-
deld op volgorde van binnenkomst, geïnteresseerden wordt
aangeraden niet te lang meer te wachten met zich op te ge-
ven, er rijdt maar één bus!

Programma 2009-2010:
Maandag 16 november 2009 Ballet Carmen. Plaats: Schouw-
burg Amphion Doetinchem. Kosten: € 26,- per persoon.
Woensdag 3 februari 2010 Toneel De Kersentuin. Plaats:
Hanzehof te Zutphen. Kosten: € 25,- per persoon.
Dinsdag 23 maart 2010 Musicul Amandla! Mandela! Plaats:
Schouwburg Amphion Doetinchem. Kosten: € 37,00 per per-
soon.
Voor informatie: Vorden: A. Timmer, tel. 0575-552027,  L. Nij-
hoff, tel. 0575-552118 en voor Wichmond: J. Meijer, tel. 0575-
547930. Bij geen gehoor kunt u terecht bij Stichting Welzijn
Vorden, Nieuwstad 32, Vorden tel. 0575-553405. Daar liggen
ook folders waarin de programma 's  voor 2009-2010 staan
vermeld met een aanmeldingsformulier. 

Computercursussen
Kennis maken met de computer.
Startdatum 22 september van 9.00 tot 10.30 uur. Kosten 8
lessen van 1,5 uur € 94,-. 

Word en Windows.
Dit is een vervolgcursus van de cursus kennismaken met de
computer. Start¬datum 22 september van 10.45 tot 12.15
uur. Kosten 8 lessen van 1,5 uur € 109,50.

Internet en E-mail
Startdatum 22 september van 13.00 tot 14.30 uur. Kosten 6
lessen van 1,5 uur € 97,50. Tijdens de les kunt u de handlei-
ding gratis gebruiken. Voor eigen gebruik kunt u een exem-
plaar kopen voor € 15.-.

Bij voldoende aanmelding, minimaal 7 maximaal 10 perso-
nen, kunnen deze cursussen op de genoemde tijden worden
gestart en anders kunnen deze verschoven worden. Opgave
voor 11 september bij Stichting Welzijn, Nieuwstad 32, tel.
0575- 553405.

Alzheimer Café Zutphen
Onderwerp is Optreden van smartlappenkoor. Datum:19 au-
gustus van 19.00 tot 21.30 uur in het Alzheimer Café De
Born, Oude Bornhof 55-57 te Zutphen, tel. 06-46540141. U
hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Voor
meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lo-
chem en Bronckhorst. Voor vragen m.b.t. dementie kunt u
06 46540141 bellen.

Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden in Vorden 
Voor wie 70 jaar of ouder is, moet zich voor een nieuw rijbe-
wijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor
de keuring kunnen voor aanmelding en/of informatie dage-
lijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-552003. De
prijs voor deze medische keuring bedraagt € 25,-. Datum: 29
augustus. Locatie: in het woon- en zorg centrum, de Wehme,
Nieuwstad 32 in Vorden.

Wij vragen u om u zo snel mogelijk aan te melden voor
de georganiseerde cursussen en activiteiten,  ook al
zijn ze wat later in het seizoen. Hiervoor bedankt.

KunstBus
De KunstBus heeft als doel mensen meer gelegenheid te bie-
den om in contact te komen met kunst en cultuur. Wij bie-
den u comfortabel vervoer van en naar vier nieuwe culture-
le activiteiten. Wilt u een partner of vriend(in) meenemen,
geen probleem. Geef het aantal personen aan op het aan-
meldingsformulier. Uw rollator gaat ingeklapt met de bus
mee. Theater De Hanzehof in Zutphen beschikt over een in-
frarood- of  ringleidingsysteem. Slechthorenden kunnen ge-
bruik maken van deze voorziening. Bij verhindering van uw
kant kan het betaalde bedrag niet teruggegeven worden. U
kunt wel iemand anders laten meegaan. De Stichting orga-
niseert jaarlijks een viertal evenementen. Voor het seizoen
2009/2010 is gekozen voor:
Vrijdag 9 oktober 2009 Tibetan Institute of Performing Arts
brengt een selectie van folkloristische, mysterieuze sacrale
dan¬sen. Het geheel is een  samenspel van bewegingen, kos-
tuums, bergzang en Tibetaanse instrumenten. Plaats: de
Hanzehof te Zutphen.Kosten € 30,- per persoon.
Woensdag 11 november 2009 Bezoek aan de stad Utrecht
met een bezoek aan het Nationaal Museum van Speelklok
tot Pierement, rondvaart over de grachten en een heerlijk
diner. Kosten: ? 50,- per persoon.
Vrijdag 15 januari 2010 Ernesto & Marcelino en Wilfried
Finkers in de Hanzehof te Zutphen. Kosten: € 27,50 per per-
soon.
Woensdag 14 april Bezoek aan Delft, waar de Nieuwe Kerk
wordt bezocht. Daarna wordt u  een koffietafel aangeboden.
De dag wordt afgesloten met een rondvaart, zodat u de his-
torische sfeer van Delft zelf kunt ervaren. Kosten: € 50,- per
persoon.
Voor informatie en opgave: mw. Miep Bruinsma, tel. 0314-
383448, of  het secretariaat, tel. 0314-380232. U kunt het cur-
susopgaveformulier ook gebruiken.

Mobiel telefoneren
De workshop ‘Omgaan met uw mobiele telefoon’ was op 14
mei een groot succes. Eind november wordt een tweede gra-
tis workshop gegeven door leerlingen van het Graafschap-
college. Plaats: in het Centrum te Hoog-Keppel.

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaat-
sen vrij. In blokken van 10 weken krijgt u in deze cursus
oefeningen op maat aangeboden onder deskundige begelei-
ding van een fysiotherapeut. Ook mensen van buiten de re-
gio Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: Fysi-
oplusruimte in het Centrum te Hoog-.Keppel. Start: dinsdag
1 en donderdag 3 september. Tijd: van 10.00 tot 11.00 uur.
Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Meer bewegen voor ouderen
Het nieuwe seizoen wordt in september gestart met een
tweede groep. Plaats: De Hessenhal te Hoog-Keppel.
Kosten: € 40,- voor het hele seizoen. Tijd: woensdagmorgen
10.45 tot11.30 uur. Snelle opgave is gewenst.

Tai-Chi  cursus
Tai- Chi is van oorsprong een Chinese bewegingsvorm die al
duizenden jaren oud is. Deze cursus is vooral gericht op ge-
zondheid, welzijn en ontspanning. Door het beoefenen van
Tai-Chi gaat de energie in uw lichaam weer stromen en
wordt de ademhaling dieper.U komt weer in balans met
uzelf en voelt zich lekkerder in uw vel zitten. De cursus
wordt gegeven door de ervaren Tai-Chi-Tao-docente me-
vrouw Francis Arntz.
Start: dinsdagmorgen 20 oktober van 10.00 tot 11.00 uur.
Plaats: in het Centrum te Hoog-Keppel. Kosten: € 55,- voor 8
lessen.



De commissie van Fiets ‘m d’r in!
heeft subsidie gekregen van Pekoen-
ja, het jongerenfonds van Stichting
Kinderpostzegels Nederland. Jonge-
ren die een activiteit willen opzet-
ten of iets onder de aandacht willen
brengen, kunnen bij Pekoenja subsi-
die aanvragen. Door deze subsidie is
het mogelijk geworden om iets ex-
tra’s te doen. Er wordt gewerkt aan
een spectaculaire stuntshow, maar
dit zal nog een verassing blijven! 

Omdat in voorgaande edities zeer
weinig mensen de strobak verkozen
boven de waterbak, is er dit jaar be-
sloten deze volledig te laten verval-
len. Wel zal de bocht in de baan blij-
ven bestaan om niet te hard in de
waterbak terecht te komen. Diegene
die niet nat wil worden, zal voor de
waterbak tot stilstand moeten ko-
men. Je mag je eigen fiets meene-

men, maar deze mag alleen een te-
rugtraprem of achterrem hebben in
verband met de veiligheid. Op de lo-
catie zelf kan de voorrem ontkop-
peld worden door een professionele
fietsenmaker, maar er zullen ook
leenfietsen beschikbaar zijn. Alles is
op eigen risico, maar veiligheid
staat op nummer één, ook de EHBO
zal aanwezig zijn. In het kader van
de veiligheid mag er maar 1 persoon
op de fiets zitten. Evenals vorig jaar
is de organisatie genoodzaakt om
aan deelnemers onder de 18 jaar
een handtekening te vragen van
hun ouders/verzorgers, om te beves-
tigen dat de deelnemers op eigen ri-
sico mee doen. Deelnemers boven
de 18 jaar zullen deze handtekening
zelf moeten zetten, zonder onderte-
kening geen deelname. Kijk op
www.humstee.nl voor een invul-
strookje.

Het terrein bij Jeugdsoos Flophouse
is geopend vanaf 12.00 uur. Tijdens
het spektakel zullen er weer men-
sen zijn die de muziek verzorgen en
die alles aan elkaar praten. Geduren-
de deze middag kunnen kinderen
zich laten schminken door een spe-
ciaal ‘schminkteam’ en daarnaast is
er nog het luchtkussen waarop ze
zich kunnen uitleven. Vleesboerde-
rij Garritsen zorgt voor een lekkere
hap. Dit alles onder het genot van
een drankje. Kijk voor meer info op:
www.humstee.nl. Komt allen op 30
augustus naar Flophouse, want het
wordt een geweldige dag!

Zondag 30 augustus zal bij Flophouse in Toldijk voor de derde keer
Fiets ‘m d’r in! worden georganiseerd door Stichting Humstee. Dit
spektakel voor jong en oud was voorgaande jaren een groot succes en
de organisatie zal er alles aan doen om het dit jaar nog mooier en spec-
taculairder te maken. Door met een fiets de baan af te gaan, aan het
eind de bel te luiden en te belanden in een waterbak, kan uiteindelijk
de snelste deelnemer met een mooie prijs naar huis gaan.

Fiets ’m d’r in 2009!

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

Nordic- Walking
De eerste les is op zaterdag  26 september. Tijd: van 9.15 uur
tot 10.15 uur waarna in het Centrum koffie/ thee gedronken
kan worden. Start is op het plein te Hoog-Keppel. Kosten:  €
50,- voor 5 lessen inclusief gebruik van poules.

Koken voor mannen
Na het grote succes van de twee zojuist afgesloten cursussen
start de volgende op dinsdagmiddag 6 oktober van 15.00 tot
17.00 uur, waarna gezellig getafeld wordt met uw gekookte
gerechten. Plaats: Restaurant ‘t Hart Van Hummelo’ te Hum-
melo. Kosten: € 100,- voor 8 lessen inclusief de maaltijd  en
een kop koffie bij ontvangst, exclusief overige dranken.
Haast u met uw aanmelding a.u.b.

Mandala tekenen 
Het resultaat van een mandala is altijd verassend en elke
mandala is vanuit je hart getekend. Een mandala tekenen is
rustgevend en biedt een plezierige vorm van concentratie
en ontspanning. De cursus wordt gegeven door mevrouw
Aleida  Hendriks. Start: donderdag 15 oktober van 09.30 tot
11.30 uur. Plaats: in de huiskamer van het Centrum. Kosten:
€ 80,- voor 6 lessen inclusief het materiaal.

Computercursussen
Gegeven door de heren Jan Everts en Ton Sandifort. Plaats:
Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.

PC-basiscursus is volgeboekt
Deze cursus wordt in een kleine groep ( 5 personen) gegeven,
zodat aan elke deelnemer voldoende aandacht besteed kan
worden.De cursussen zijn altijd op di- woe- donderdagavon-
den. Start: 22- 23 -24 september van 18.30 tot 20.00 uur. Kos-
ten: € 45,- voor 10 lessen exclusief het cursusboek á € 10,-. 
PC-vervolgcursus E-mail/etiketten en Windows XP 
Start: 27- 28- 29 oktober van 20.00- 21.30 uur. Kosten: € 22.50
voor 5 lessen.

PC-cursus foto bewerken
We gebruiken het Picassa-programma. Start: 22- 23- 24 sep-
tember van 20.00 tot 21.30 uur. Kosten: € 22,50 voor 5 les-
sen.

Koersbal
Op iedere donderdagmiddag kunt u deelnemen aan het
koersballen. Het spel is leuk om te doen en gezellig om er
bij te zijn. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom en
breng uw buur of kennis mee. Plaats: huiskamer van het
Centrum. Start: 3 september van 13.45 tot 16.00 uur. Kosten:
geen.

Fietstocht
U bent altijd welkom voor een maandelijkse fietstocht op 27
augustus en 24 september. Onderweg wordt een koffie-
/theestop gehouden. Start: om 14.00 uur op het plein te
Hoog-Keppel.

AWBZ informatiemorgen
Door mevrouw Zwanepoel van Zorgbelang  wordt  informa-
tie gegeven over de veranderingen in de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten. Zorgbelang komt op voor de belan-
gen van de client en vertelt wat de wijzigingen en de gevol-
gen zijn voor u. De bijeenkomst is voor iedereen toeganke-
lijk. Plaats: huiskamer van het Gezondheidsentrum. Tijd:
dinsdag 6 oktober 10.00 uur. Kosten: geen. 

Ouderenmiddag
Op woensdagmiddag 4 november is in het Dorpshuis te
Voor-Drempt de jaarlijkse bijeenkomst voor ouderen. De Ma-
rattenband verzorgt een gezellig programma met een hapje
en een drankje. Vorig jaar gingen ook de voetjes van de
vloer. Kosten: € 3,- en u kunt zich alvast opgeven.

Ouderenadviseur
Vanaf  24 augustus heeft de ouderenadviseur spreekuur op
dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur en op donderdag-

ochtend van 09.00 tot 09.30 uur in het Gezondheidscen-
trum te Hoog-Keppel.

Afwezigheidsbericht ouderenadviseur 
De ouderenadviseur van Stichting Welzijn Ineke Bijster-
bosch is vanwege vakantie afwezig tot en met 21 augustus.
Heeft u iets dat u zou willen bespreken, en wilt u niet wach-
ten tot Ineke terug is, dan kunt u contact opnemen met
haar collega bij Stichting Welzijn Drempt, Hummelo en
Keppel, telefoon 0314- 380232. Of u belt naar de collega’s in
Vorden. Daarvan is het telefoonnummer: 0575-553405. 

Opgave  voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314-380232 of ant-
woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag
en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.

De cursusopgave kunt u sturen naar:
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, Burg. Pan-
huysbrink 1e,  6997AA Hoog-Keppel.

CURSUSOPGAVEFORMULIER
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursussen:

O...........................................................................................................................................................................

O...........................................................................................................................................................................

O...........................................................................................................................................................................

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

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

Postcode/woonplaats: ................................................................................................................

Tel.nr.: ............................................................................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................................................

✁

Hyundai bewijst kwaliteit:
3 jaar garantie

zonder kilometerbeperking



Tijdens de maanden mei en juni werd
bij het afsluiten van een verzekering
bij Univé Oost kans gemaakt op een
Samsonite reiskoffer ter waarde van

€ 140,-. Renate Rouwenhorst, assuran-
tieadviseur op kantoor in Ruurlo, feli-
citeert mevrouw Straatmans (links)
met haar prijs.

Univé Oost feliciteert prijswinnaar

Onlangs werd mevrouw Straatmans uit Ruurlo in het zonnetje gezet door
Univé Oost.

Voorganger is Ds. Christien Ferrari. De
aanvang is om 9.00 uur. Na afloop van
de dienst is er een informeel samen-
zijn onder het genot van een kopje
koffie.

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo
Zondag 9 augustus is er een kerk-
dienst in het kerkgebouw van de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
aan de Banninkstraat in Hengelo
Gld.

Onder leiding van de dirigenten Dirk
van de Weijer en Martijn Krijnen wer-
den circa 20 werken ten gehore ge-
bracht, waaronder Symphonic Mar-
ches (J. Williams), Slavonic Dance (A.
Dvorac, arr. J. Bosveld) en Jubilee Over-
ture (Ph. Sparke). Het solistisch werk
van het concert werd uitgevoerd door
Harry Stens. Op voortreffelijke wijze
werd op hoorn Morceau de Concert (C.
Saint-Saens, arr. D. Nelson) ten gehore
gebracht. Het ZON was op uitnodiging

van Dick Boerstoel van schildersbe-
drijf Boerstoel, vanwege het 90-jarig
bestaan van dit bedrijf, naar Vorden
gekomen. Dick is zelf ook een aantal
jaren orkestlid en vrijwilliger in de
projectgroep geweest. Hij werd door
de projectgroepsleider gefeliciteerd
met het bedrijfsjubileum en bedankt
voor de al meer dan 20 jaar sponso-
ring van het ZON. Het orkest reist nog
t/m zaterdag 8 augustus door Neder-
land een geeft in totaal 12 concerten,

Voor meer informatie zie www.zomer-
orkest.nl

Iedereen die het ZON een warm hart
toedraagt, kan donateur worden en
kan donaties doen door zich aan te
melden als Vriend van Tante Dinie,
het spaarvarken van het ZON! Als
Vriend zorgt men er mede voor dat
ook volgend jaar weer een nieuwe edi-
tie van het ZON op tournee kan. 

Als men Vriend van Tante Dinie wil
worden, is ieder bedrag welkom. Men
krijgt dan tevens twee keer per jaar
per post een nieuwsbrief toegezon-
den. Men heeft dan tevens gratis toe-
gang tot het galaconcert van het ZON.
Het galaconcert vindt dit jaar op 6 au-
gustus plaats in het muziekcentrum
Benevia in Dordrecht.

Men kan ook ‘Grote Vriend‘ van Tante
Dinie worden. Dan dient men jaarlijks
25 euro of meer te doneren.

Grote belangstelling 
concert Zomerorkest Nederland

Het eerste concert van de tournee van het Zomerorkest Nederland (ZON)
is afgelopen zaterdagavond in Vorden een groot succes geworden. Op een
overvol marktplein konden ongeveer 500 belangstellenden onder echte
zomerse omstandigheden genieten van de mooie harmonische klanken
van dit gelegenheidsorkest. Het ZON is een orkest dat ieder jaar wordt sa-
mengesteld uit 50 jonge muzikanten uit heel Nederland, amateurs en con-
servatorium- studenten in de leeftijd 16 t/m 23 jaar. Het Zomerorkest Ne-
derland geeft verder invulling aan de doelstelling van Stichting Zomeror-
kest Nederland door op een originele manier de blaasmuziek te promo-
ten. Het ZON speelt alleen in de openlucht, op plekken waar veel mensen
komen, op terrassen, in winkelcentra en zoals zaterdagavond in Vorden
op het marktplein.

Kas Bendjen heeft het komend week-
end een druk programma voor de
boeg. Zaterdagavond 8 augustus het
Baby Biggen Meal Bal met de presenta-
tie van de nieuwe cd 'Olde liefde roest

moar zo vandan' en op zondagmiddag
het Vordens Songfestival. 

Zestien deelnemers staan te trappelen
om zich aan het grote publiek voor te

stellen. De deelnemers worden daarbij
begeleid door Kas Bendjen.Beide eve-
nementen vinden plaats in de sfeer-
volle feesttent op het terrein van Boer
Wesselink aan de Eikenlaan in Kra-
nenburg. Op zaterdag is de tent open
vanaf 20.00 uur en op zondagmiddag
om 14.00 uur. De entree voor het Song-
festival is gratis. 
Meer info: www.kasbendjen.nl

Kas Bendjen presenteert nieuwe cd

Laatste repetities Songfestival

Kas Bendjen en de deelnemers van het Vordens Songfestival zijn er hele-
maal klaar voor. De afgelopen weken is in het oefenhok van de band hard
gerepeteerd en zijn de laatste muzikale puntjes op de i gezet. '"We gaan
knallen komend weekend", zegt bassist Ard Schouten.

v.l.n.r. deelnemers aan het Songfestival. Roel Pasman, Mieke Polman, Johan Kaspers en Lianne van Langen met rechts bassist Ard Schouten

SLOPEN
In de week van 3 augustus begint een
gecertificeerd bedrijf met het verwij-
deren van de asbest vloerbedekking
en asbest golfplaten die op een paar
bergingen ligt. 
Daarna begint het sloopwerk. Aanne-
mer Dusseldorp uit Lichtenvoorde
heeft opdracht gekregen om de wo-
ningen te slopen. Alle werkzaamhe-

den nemen ongeveer zeven weken in
beslag.

NIEUWBOUW
Het nieuwe plan bestaat uit twaalf du-
re huurwoningen: tien levensloop wo-
ningen en twee kleine eengezinswo-
ningen. Afhankelijk van de aanvraag
bouwvergunning en de voorbereiding
van de aannemer start de bouw op
zijn vroegst eind november.

NIEUWBOUW
Vanaf 27 augustus zijn de nieuwbouw-
plannen te bekijken in de woonwinkel
aan de Raadhuisstraat 5. Wij vertellen
u dan graag meer over de plannen.
Gelnteresseerden kunnen dan hun ge-
gevens achterlaten en zich eventueel
inschrijven als woningzoekende. De
woningen worden toegewezen aan de
woningzoekende met de langste in-
schrijfduur. De toewijzing vindt eind
van dit jaar plaats.

Sloop woningen de Steege
De woningen aan de Steege 2 tot en
met 24 worden binnenkort ge-
sloopt. De woontechnische kwali-
teit van deze woningen is niet goed
en is niet te verbeteren. Bovendien
is de kaveldiepte erg beperkt. De
voormalige bewoners zijn in 2005
gelnformeerd de sloopplannen; de
laatste bewoners zijn begin juli ver-
huisd. Om overlast van rondhan-
gende jeugd te verminderen, zijn
er half juli hekken om de wonin-
gen geplaatst.

De schrijversgroep bestaande uit
Anouk Pardijs, Annemiek Riefel, Nout
Nijenhuis, Gerrit Borgman en Frank
ten Damme hebben een revue ge-
schreven dat zich in – en rondom een
supermarkt afspeelt. De revue staat
onder leiding van mevrouw Hen-
driks.De leiding van de dansgroep is

in handen van Janita Kip, terwijl Vic-
tor Macare de zanggroep voor zijn re-
kening neemt. Eind augustus wordt
een begin gemaakt met de voorberei-
dingen. Jong Gelre is momenteel nog
op zoek naar enthousiaste jonge men-
sen die graag mee willen doen bij het
toneel, de dans of de zang.. Handige
mensen die willen helpen bij het ont-
werpen en maken van de decors, zijn
eveneens van harte welkom.
Voor meer informatie kan men bellen
met Geert Harmsen 06-114775086.

Revue Jong Gelre zoekt
toneel, zang- en danstalent
In het najaar (14, 21 en 22 novem-
ber) zal Jong Gelre Vorden - Warns-
veld in het dorpscentrum te Vor-
den een revue opvoeren.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

Adres / 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

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

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

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Ondernemen is in deze tijd niet niks,
toch zijn er nog veel mensen die een
bedrijf willen starten en bestaande
ondernemers met uitbreidingsplan-
nen. Bij sommige (startende) onder-
nemers loopt het niet allemaal even
goed, zij hebben een steuntje in de
rug nodig. ROZ (Regionale Organisa-
tie Zelfstandigen) is een samenwer-
kingsverband van de gemeenten
Hengelo (Ov) en Enschede en voert
voor de meeste gemeenten in de
Achterhoek en Twente financiële
regelingen voor ondernemers uit,
maar het ROZ is er ook voor advies,
begeleiding en coaching van onder-
nemers. 

Financiële regelingen
(Startende) ondernemers in de
Achterhoek en Twente kunnen sinds
1 januari 2009 een beroep doen op
een nieuwe financieringsregeling.

Het gaat om nieuwe en bestaande
ondernemers die niet in aanmerking
kunnen komen voor een normaal
bankkrediet, bijvoorbeeld door on-
voldoende zekerheden of weinig of
geen eigen vermogen. De overheid
heeft daarvoor een zogenaamd
krediet met borgstelling in het leven
geroepen. Dit is een lening van
maximaal € 35.000,-. ROZ draagt
zorg voor de uitvoering en werkt
daarbij nauw samen met de Rabo-
bank en ABN/Amro. Na screening
van het plan en de ondernemer als
persoon gaat het ministerie van
Economische Zaken borg staan.
Op grond van deze borg verstrekt de
bank het krediet onder de gebruike-
lijke voorwaarden. Op deze manier
kunnen starters die normaal
gesproken geen lening kunnen
krijgen bij een bank toch aan een
startkapitaal komen.

ROZ nu ook in Bronckhorst
Door de toenemende vraag naar be-
geleiding, advisering en coaching op
het gebied van ondernemerschap en
de groeiende vraag naar financiële
regelingen voor ondernemers,
zijn de gemeente en ROZ een
samenwerking aangegaan om
ondernemend Bronckhorst te stimu-
leren. Bent u een Bronckhorster
ondernemer en zit u in (financiële)
moeilijkheden of wilt u een bedrijf
starten en heeft u hierbij hulp nodig?
Neem dan contact op met het
secretariaat van ROZ, via tel. (074)
245 89 77.

Naast servicepunten in Enschede,
Hengelo (Ov), Oldenzaal, Borculo en
Winterswijk, is er vanaf begin sep-
tember ook een ondernemers-
adviseur aanwezig in Bronckhorst
voor vraagstukken op het gebied

van ondernemen. Kijk voor meer
informatie op www.roztwente.nl.

Steun in de rug voor Bronckhorster ondernemers

De gemeente vindt het belangrijk
dat alle kinderen gelijke kansen krij-
gen om hun talenten te ontplooien.
Daarom hebben we het convenant
'Kinderen doen mee!' van het minis-
terie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid ondertekend. Inwoners

met (een) kind (eren) dat in het
schooljaar 2009/2010 in de brugklas
zit, kunnen hierdoor in aanmerking
komen voor een bijdrage van maxi-
maal € 750,- in de aanschafkosten
van een computer. Om voor deze bij-
drage in aanmerking te komen, mag
het gezamenlijk inkomen niet hoger
zijn dan 120% van het sociaal mini-
mum per maand:
• echtpaar: € 1.476,38,-
• alleenstaande ouder: € 1.328,74,-
• alleenstaande: € 1.033,46,-
Naast het inkomen mag uw spaar-
geld en/of ander vermogen niet
meer bedragen dan € 10.910,-.

Hoe?
Denkt u in aanmerking te komen
voor een bijdrage in de aanschaf van
een computer, vraag dan een aan-
vraagformulier bij ons op via tel.

(0575) 75 02 50. U kunt het aan-
vraagformulier ook downloaden van
www.bronckhorst.nl en dit sturen
aan de gemeente Bronckhorst, afde-
ling Werk, inkomen en zorg, Postbus
200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 

Let op
Inwoners met kinderen geboren in
1996/1997 die dit jaar een aanvraag
hebben ingediend op grond van de
Declaratieregeling 2009 hoeven niet
te reageren. Zij hebben inmiddels
rechtstreeks een formulier van ons
toegestuurd gekregen.

Gewoon doen!
Weet u niet zeker of u aan de voor-
waarden voldoet, neem dan contact
op met de afdeling Werk, inkomen
en zorg, tel. (0575) 75 02 50. Gewoon
doen!

Computer aanschaffen voor uw brugklaskind
en een minimuminkomen?
Vraag de gemeente om een bijdrage in de kosten

Sinds 2 juni kunt u uw kunststof ver-
pakkingen apart inleveren. Bij alle
milieuparkjes zijn speciale onder-
grondse of bovengrondse contai-
ners geplaatst voor het kunststof
verpakkingsafval. De eerste resul-

taten zijn veelbelovend! In de
maand juni leverden inwoners ruim
13.000 kilo kunststof verpakkingen
apart in. Dat is ook wat vooraf door
de gemeente en Berkel Milieu was
ingeschat. Op jaarbasis zou dit bete-
kenen dat we circa 10 kg per huis-
houden kunnen inzamelen. 

In Hengelo (Sarinkkamp) en Zelhem
(Orchideestraat) komen binnenkort
twee nieuwe milieuparkjes, met on-
der andere ook containers voor
kunststof verpakkingen.   

Afval-Informatie-Lijn
Berkel Milieu zorgt ervoor dat de
containers met kunststof verpakkin-
gen worden geleegd. Treft u onver-
hoopt een volle container aan? 
Dan kunt u dit melden aan de Afval-
Informatie-Lijn, tel. (0575) 54 56 46.
Ook met andere vragen over uw
huishoudelijk afval kunt u hier
terecht.

Inzameling kunststof verpakkingen
goed van startSinds april is er een nieuw griepvirus

bekend, Nieuwe Influenza A (H1N1),
in de volksmond Mexicaanse griep.
Als u uit het buitenland bent terugge-
keerd en in direct contact bent ge-
weest met iemand waarbij Nieuwe
Influenza A (H1N1) is geconstateerd
en krijgt u vervolgens binnen zeven
dagen na terugkomst of na het con-
tact koorts (38° C of hoger), neem
dan telefonisch contact op met uw
huisarts. Uw huisarts bepaalt of on-
derzoek nodig is en op welke manier
dit uitgevoerd wordt. Blijf verder zo
veel mogelijk thuis. Dit geldt ook als
u in Nederland contact heeft gehad
met mensen waarbij Nieuwe Influen-
za A is geconstateerd. Kijk voor meer
informatie op de website van GGD
Gelre-IJssel: www.ggdgelre-ijssel.nl.
Ook kunt u telefonisch contact opne-
men met het gratis landelijke pu-
blieksinformatienummer voor de
Nieuwe Influenza A: (0800) 80 51. Dit
nummer is op werkdagen van 08.00
tot 20.00 uur bereikbaar. Of belt u met
GGD Gelre-IJssel, afdeling Infectie-

ziekten, tel. (088) 443 33 55. GGD Gel-
re-IJssel informeert de gemeente
regelmatig over de laatste stand van
zaken met betrekking tot de Mexi-
caanse griep.

Algemene hygiënetips
De verspreiding van het griepvirus
gaat via praten, hoesten of niezen.
U kunt uzelf beschermen door niet
te dicht in de buurt te komen van
patiënten met griepachtige ver-
schijnselen. Daarnaast kunt u de
volgende maatregelen treffen: 
• houd uw hand of zakdoek voor

uw mond als u niest of hoest 
• was regelmatig uw handen met

water en zeep 
• raak zo min mogelijk uw mond,

neus of ogen aan 
• gebruik papieren zakdoeken of

tissues bij hoesten, niezen of
snuiten en gebruik ze éénmalig.
Gooi ze daarna in de vuilnisbak

• maak voorwerpen zoals deur-
klinken regelmatig schoon

• ventileer woon- en slaapruimten

Mexicaanse griep

“Mijn dochtertje kan zo haar zin
doordrijven. In het ergste geval
gaat ze krijsend midden in een win-
kel zitten. Dan geef ik maar toe om
haar weer rustig te krijgen en af-
keurende blikken van omstanders
te voorkomen. Waarom luistert ze
niet naar mij? Wat is er aan de
hand? Wat doe ik verkeerd?”

Advies over dit soort kwesties,
maar ook luchtige informatie over
de opvoeding en het opgroeien van
uw kinderen vindt u op www.cjg-
bronckhorst.nl. Surf hier eens naar
toe!

www.cjgbronckhorst.nl

is er voor u!



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch een
afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van uw
vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bij-
voorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen tijdelijke reclameborden i.v.m. Humsteefeest, van 

17 t/m 31 oktober 2009, stichting Humstee
• Bronckhorst, huis aan huis collecte, 22 t/m 27 november 2010, Nationaal MS Fonds
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen tijdelijke reclameborden t.b.v. gemeenteraadsverkie-

zingen, 18 februari t/m 4 maart 2010, VVD Bronckhorst
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen tijdelijke reclameborden t.b.v. show autobedrijven, van

3 t/m 17 september 2009, Hoffman Outdoor Media
• Halle, nabij Dorpsstraat 1, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Halse Dag, 6 septem-

ber 2009 van 10.00 tot 21.00 uur, E.T.A. Buunk
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 17 (De Hietmaat), ontheffing groepskamperen, 9 en 10 oktober

2009, In Stap en Draf
• Hoog-Keppel, diverse wegen in de omgeving van Hoog-Keppel, recreatieve ATB fietstocht, 

18 oktober 2009, toerclub Steenderen
• Hummelo, afsluiten Beatrixlaan, tussen huisnummers 31 en 37, t.b.v. autoshow, 27 september

2009, autobedrijf Overbeek
• Hummelo, perceel Spalderkampseweg, Humsteefeest, ontheffing art. 35 Drank- en Horeca-

wet, 31 oktober van 20.00 tot 02.00 uur, afsluiten Spalderkampweg, tussen de Greffelinkallee
en de Zelhemseweg, 31 oktober t/m 1 november 2009, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 
30 oktober t/m 2 november 2009, stichting Humstee

• Hummelo, terrein aan de Greffelinkallee, ontheffing art. 35 Drank-en Horecawet t.b.v volks-
feest, 8 en 9 september 2009, organisatiebureau 't Rosink

• Toldijk, Kruisbrinkeweg 7, streekproductenmarkt, tijdelijke gebruiksvergunning bestaand
gebouw, 8 november 2009 van 11.00 tot 17.00 uur, vereniging streekproducten Achterhoek

• Wichmond, innemen standplaats voor de verkoop van bloemen, 18 en 19 september 2009,
zending werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking

• Zelhem, plaatsen tijdelijke reclameborden t.b.v. vogelshow, 31 oktober t/m 16 november 2009,
vogelvereniging Vogelvreugd

Bouwvergunningen 
• Vorden, Kamphuizerweg 1, verbouwen bijgebouw
• Vorden, Hengeloseweg 1, verbouwen woning (vrijstaand)
• Vorden, Molenweg 10, uitbreiding woning (vrijstaand)
• Wichmond, Hackforterweg 46, bouwen dakkapel

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

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 23 juli 2009:
• Vorden, loterij, 18 september 2009, kleding- en speelgoedbeurs Kraankuiken
• Halle, parkeerplaats nabij zaal Nijhof, standplaats voor de verkoop van kaas en noten, weke-

lijks op de woensdagmorgen, handelsonderneming Weeink
Verzonden op 24 juli 2009:
• Hengelo (Gld), Weeversplasweg, buurtfeest met vogelschieten, kinder- en volksspelen en

feestavond, 29 augustus 2009 van 11.00 tot 01.00 uur, buurtvereniging Dunsborg
Verzonden op 27 juli 2009:
• Toldijk, terrein Flophouse, 30 augustus 2009, Fiets 'm d'r in, van 12.00 tot 19.30 uur, ontheffing

artikel 35 Drank- en Horecawet, van 09.00 tot 21.00 uur, stichting Humstee
Verzonden op 30 juli 2009:
• Baak, kermis met kinder- en volksspelen, optocht, vogelschieten en feestavonden, 3 oktober

van 14.00 tot 01.30 uur, 4 oktober van 14.00 tot 00.30 uur en 5 oktober 2009 van 10.30 tot 20.00
uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, kermis- en oranjestichting Baak, feesttent, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, zelfde data en tijden als eerder genoemd, Leferink en Herf-
kens

• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen tijdelijke reclameborden, 27 juli t/m 10 augustus 2009,
stichting Babybiggenmealbal

• Zelhem, veldtoertocht met start en finish bij clubgebouw Zelos aan de Halseweg, 29 november
2009 en 17 januari 2010 van 08.00 tot 13.00 uur, toerclub Zelhem

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 30 juli 2009
• Keijenborg, Kerkstraat 24, vergroten dakkapel
• Rha, Prinsenmaatweg 4, vergroten woning
• Steenderen, Koningin Julianalaan 1, bouwen carport
• Wichmond, Lindeselaak 18, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 27 juli 2009: 
• Halle, Abbinkstraat 15, vergroten woning
Verzonden op 30 juli 2009: 
• Baak, Wichmondseweg 30, verbouwen garage
• Halle, Halle-Heideweg 26, bouwen woning met bijgebouw, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 2 en 2A, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen boerderij met

schuur

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 30 juli 2009:
• Vorden, Handelsweg 11, vergroten bedrijfshal 

Kapvergunningen
Verzonden op 30 juli 2009:
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 32, vellen van vijf coniferen, twee grove dennen, dertig fijnsparren,

hulst, één esdoorn en acht berken, herplant verplicht: drie eiken, beuken of kastanjebomen
• Steenderen, H.W. Raschstraat, vellen van één slangenden, geen herplantplicht
• Vorden, Nieuwstad 45, vellen van één esdoorn, geen herplantplicht

Verleende vergunningen

• Vorden, Pastorieweg/Nieuwstad, vellen van één inlandse eik en één paardenkastanje, herplant
verplicht: één beuk

Sloopvergunningen 
Verzonden op 27 juli 2009:
• Drempt, Zomerweg 8, geheel slopen tweetal schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Hummelo, Zelhemseweg 29, geheel slopen kippenhok, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, De Steege 2 t/m 24, gedeeltelijk slopen 12 woningen, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 28 juli 2009: 
• Hummelo, Het Lendebosch 3, geheel slopen vier schuren, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens de kermis is de Wichmondseweg, tussen de Vordenseweg en de Pastoriestraat,

van 30 september t/m 6 oktober afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer. De Vordenseweg, tussen de Zutphen-Emmerikseweg en de Beukenlaan, is op 
4 oktober 2009 van 12.00 uur tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer en op de Vordenseweg,
tussen de Beukenlaan en de Singelwal, en de Beukenlaan, tussen de Vordenseweg en de
Schooldijk aan de zijde van de even nummers, is dan een stopverbod van kracht 

• Hengelo (Gld), tijdens de braderie op 23 augustus 2009 gelden tussen 06.00 en 21.00 uur de
volgende verkeersmaatregelen:

- afsluiting voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer van: Spalstraat, Raad-
huisstraat, Kerkstraat, Regelinkstraat, Asterstraat, Vordenseweg, tussen de Raadhuisstraat
en De Heurne, Schoolstraat, tussen de Snethlageweg en de Raadhuisstraat, Ruurloseweg, tus-
sen de Spalstraat en Het Karspel, Bleekstraat, tussen de Steintjesweide en de Ruurloseweg,
Het Iekink, tussen de Rozenstraat en de Spalstraat, Tramstraat, tussen de Rozenstraat en de
Spalstraat, Sint Michielsstraat, tussen de Spalstraat en de Rozenhoflaan, en Banninkstraat,
tussen de Raadhuisstraat en de Kastanjelaan

- afsluiting zijwegen voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer: zijwegen uit-
komend op de Banninkstraat, tussen de Kastanjelaan en de Raadhuisstraat, zijwegen uitko-
mend op de Raadhuisstraat, zijwegen uitkomend op de Bleekstraat, tussen de Steintjesweide
en de Spalstraat

- omleidingsroute voor het verkeer vanuit Zelhem/Doetinchem/Keijenborg via Molenenk, Kruis-
bergseweg, Rondweg, Vordenseweg, De Heurne, Beatrixlaan en Ruurloseweg en vice versa

• Toldijk, tijdens 'Fiets 'm d'r in' geldt op de Hoogstraat, tussen de Zutphen-Emmerikseweg en
huisnummer 19, op 30 augustus 2009 van 09.00 tot 20.00 uur een stopverbod

• Vorden, tijdens het Zomeravond concert op 1 augustus 2009 is de parkeerplaats, tussen de
Dorpsstraat en de Kerkstraat, van 07.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke ver-
keersmaatregelen en bouw- en sloopvergunningen) en Openbare werken (kapvergunningen). In
het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het
bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Correctieve herziening bestemmings-
plan Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben in de vergadering van 21 juli 2009 (besluit geda-
teerd op 24 juli 2009 - zaaknummer 2008-022531) het bestemmingsplan 'Correctieve herziening
bestemmingsplan Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008' goedgekeurd.

Het plan is een correctieve herziening op basis van artikel 30 WRO van het bestemmingsplan
'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden' naar aanleiding van de onthouding van goedkeuring aan
delen van dit plan. Daarnaast zijn in het plan ook ambtshalve wijzigingen opgenomen. Dit betreft
wijzigingen als gevolg van kennelijke omissies in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2005
Hengelo/Vorden', het vertalen van verleende vrijstellingen of ondergeschikte aanpassingen,
mede als gevolg van nieuwe of gewijzigde beleidsinzichten. Bij de vaststelling is ook de planolo-
gische regeling voor het perceel Wichmondseweg 49 in Hengelo gewijzigd, zijn ambtshalve nog
enkele wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot vorm en/of situering van enkele agrarische
bouwpercelen en zijn na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en gevoerde vrij-
stellingsprocedures alsnog enkele feitelijke onjuistheden gecorrigeerd. Tot slot is een vrijstel-
lings-/ontheffingsmogelijkheid toegevoegd voor agrarische bedrijfsgebouwen tot max. 12 m hoog.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 6 augustus t/m 16 sep-
tember 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afde-
ling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegen-
heid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 AE 's-Gravenhage. 

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Baak, Dambroek 20, veranderen bedrijfsgebouw, ontheffing van de toegestane activiteiten, gel-

dend bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Baak 1991' 

Zienswijze indienen? 
De bouwplannen liggen van 6 augustus t/m 16 september 2009 tijdens de openingstijden voor be-
langhebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02
88. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een gemo-
tiveerde zienswijze over de voorgenomen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke ziens-
wijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Ontwerpbesluiten (art. 14a Monumentenwet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 
6 augustus t/m 16 september 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:
• Vorden, Almenseweg 47, aanvraag monumentenvergunning voor het plaatsen van een schuif-

pui en het isoleren van de kap en de wanden van het dienstgebouw behorende bij de historische
buitenplaats Den Bramel

Zienswijzen indienen? 
Gemotiveerde zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 17 september 2009. Indien u dat wenst, worden uw per-
soonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat
dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling ziens-
wijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heer 
W. Hagens of de heer C. Hofs, tel (0575) 75 03 53/52. Uitsluitend degenen die nu zienswijzen
indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest en kunnen worden
aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de defini-
tieve beschikking.

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 3 augustus 2009:
• Baak, Vordenseweg 1, voor de verbouw en restauratie van de boerderij

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunning kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren
heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendma-
king van dit besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissements-
rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffie-
recht verschuldigd.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Monumenten

Afsluiten zandweg
• Zelhem, door stofoverlast is de zandweg Priesterinkdijk, tussen de Aaltensenweg en de Wolf-

ersveenweg, van 4 augustus tot eind september 2009, of zoveel langer of korter als wenselijk
is, afgesloten voor alle verkeer

Rectificatie (ivm vermelding verkeerde straatnamen) 
• Vorden, door stofoverlast en overlast van sluipverkeer is zandweg Het Lekkebekje, tussen 
de Van Lennepweg en de Larenseweg, van 27 juli tot eind september 2009, of langer of korter

indien wenselijk, afgesloten voor alle verkeer

Rioolwerkzaamheden
• Zelhem, in verband met rioolwerkzaamheden zijn de Hummeloseweg, tussen De Breide en de

Zevenweg, van 24 t/m 28 augustus 2009 en de Orchideestraat, tussen de Hummeloseweg en de
Bergstraat, van 31 augustus t/m 4 september 2009 afgesloten voor het verkeer

Helaas kunnen wij de periodes van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen.
Bijvoorbeeld weersomstandigheden

Verkeer en vervoer

Meldingen, wijzigingen en verwijderingen Register kinderopvang ge-
meente Bronckhorst
B en w maken bekend dat zij op basis van artikel 90 en 46 van de Wet kinderopvang de volgende
meldingen, wijzigingen en verwijderingen hebben opgenomen in het Register kinderopvang ge-
meente Bronckhorst:

De volgende locatie is gewijzigd:
Naam houder Kinderopvang Yunio BV
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 09155991
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Adres Fabrieksstraat 32
Postcode en Plaats 7005 AR Doetinchem
Tel. (0900) 98 64
E-mailadres info@yunio.nl
Website www.yunio.nl

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Naam BSO Basisschool De Leer
Registernummer 200702
Adres Sint Michelstraat 6
Postcode en plaats 7255 AP Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 17 15
Maximale exploitatie 30 kindplaatsen buitenschoolse opvang

(was 20 kindplaatsen)

De volgende locaties zijn opgenomen:
Naam houder Markant kinderopvang
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 09197130
Rechtsvorm Eenmanszaak
Adres Frida Heilstraat 1
Postcode en Plaats 6836 WG Arnhem
Tel. (06) 53 61 26 06
E-mailadres info@markantkinderopvang.nl
Website www.markantkinderopvang.nl

Naam kindercentrum KDV Madelief
Registernummer 200904
Adres Hummeloseweg 16
Postcode en plaats 7021 AE Zelhem
Maximale capaciteit 24 kindplaatsen 
Opgenomen in register 27 juli 2009
Aanvangstijdstip exploitatie 1 november 2009

Naam kindercentrum KDV Rozemarijn
Registernummer 200905
Adres Rozenstraat 14
Postcode en plaats 7255 XT Hengelo (Gld)
Maximale capaciteit 16 kindplaatsen 
Opgenomen in register 27 juli 2009
Aanvangstijdstip exploitatie 1 oktober 2009

Naam BSO BSO Schildersoord
Registernummer 200906
Adres Frans Halsstraat 21
Postcode en plaats 7021 DL Zelhem
Tel. (0314) 62 20 28
Maximale capaciteit 20 kindplaatsen
Opgenomen in register 27 juli 2009
Aanvangstijdstip exploitatie 21 september 2009

Naam BSO BSO Jan Ligthart
Registernummer 200907
Adres Talmastraat 1
Postcode en plaats 7021 AT Zelhem
Tel. (0314) 62 16 55
Maximale capaciteit 30 kindplaatsen
Opgenomen in register 27 juli 2009
Aanvangstijdstip exploitatie 21 september 2009

Naam houder Avonturijn
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 41040789
Rechtsvorm Stichting
Adres Nieuwe weg 5-01
Postcode en Plaats 7261 NL Ruurlo
Tel. (0573) 45 81 30
E-mailadres info@avonturijn-ruurlo.nl
Website www.avonturijn-ruurlo.nl

Naam BSO BSO Pierson
Registernummer 200903
Adres Schoolstraat 13
Postcode en plaats 7255 CD Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 41 65 28
E-mail bso@avonturijn-ruurlo.nl
Website www.avonturijn-ruurlo.nl
Maximale capaciteit 30 kindplaatsen buitenschoolse opvang
Opgenomen in register 27 juli 2009
Aanvangstijdstip exploitatie 24 augustus 2009

De volgende locaties zijn verwijderd:
Naam houder Kinderopvang Yunio BV
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 09155991
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Adres Fabrieksstraat 32
Postcode en Plaats 7005 AR  Doetinchem
Telofoon 0900-9864
E-mailadres info@yunio.nl
Website www.yunio.nl

Naam kindercentrum De Pierson
Registernummer 200807
Adres Schoolstraat 13
Postcode en plaats 7255 CD Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 15 28
Bijzonderheden sluiting met ingang van 1 september 2009

Naam BSO BSO Pierson
Registernummer 200809
Adres Schoolstraat 13
Postcode en plaats 7255 CD Hengelo (Gld)
Bijzonderheden sluiting met ingang van 1 september 2009

Het complete register is te downloaden op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Zorg en welzijn �
Kinderopvang, maar ligt ook ter inzage op de afdeling Maatschappij en organisatie.
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw R. Lenselink van de afdeling,
tel. (0575) 75 04 83.



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 32 van
3 t/m 8 aug. 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Spaar voor euro’s korting met AH munten

www.gall.nl
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profess ionele  voeding voor  d ieren

Hoe houdt u uw 
pony in goede conditie?
Voorkom een te vette of te magere pony; 

voer naast het ruwvoer Alfamix ponymuesli,

1111,,5500/15kg. Garvo Basisbrok v.a.      77,,2255/20kg.

Fabrieksverkoop van Garvo hobbyvoeders 
op zaterdagochtend in Achter-Drempt, of koop
bij Garvo dealers in de gemeente Bronckhorst.
Kijk voor een prijslijst en dealeradressen op
www.garvo.nl/bronckhorst

Garvo bv, Molenweg 38, 6996DN Achter-Drempt. Tel. 0313-472321

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

MEGA TEGELVERKOOP
STUNTPRIJZEN VOOR VELE TOPMERKEN 

WAND- EN VLOERTEGELS

VOORR
AAD

±
50

.0
00

M
²

www.bettingressing.nl

Den Sliem 85  Groenlo
Tel. 0544 - 476170 
Fax 0544 - 476179
verkoop@bettingressing.nl

NU EXTRA 

VAKANTIEVOORDEEL!

Handelsweg 7-11
7021 BZ  Zelhem
info@autoschadewillemsen.nl
www.autoschadewillemsen.nl

Ruitreparatie

Spotrepair

Zorgeloos schadeherstel

Uitdeuken zonder spuiten

Bel 0314 - 62 28 39

óók voor bedrijfsauto’s!

SIERBESTRATING
BLOKHUTTEN

TUINHOUT
KIJK VOOR LEUKE AANBIEDINGEN OP

WWW.WEULENKRANENBARG.NL

Hét adres voor uw complete tuininrichting

Showtuin altijd geopend
Ruurloseweg 45a Vorden • Tel. 0575-551217

NIEUW: TOP BUITENPLAATS ‘Vorden’
Deelontwikkeling van Recreatiebospark de Reehorst.

Compleet ingerichte showmodellen te bezichtigen

Chalet al v.a. € 29.700,- (eigen grond mogelijk)

TOP BUITENPLAATS ‘Vorden’
Enzerinckweg 12
7251 KA  Vorden
tel. 06 - 45 48 45 70 
www.topbuitenplaats.nl

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Betaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Levering complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarde

TEKENBURO
BOUWKUNDIG CAD TEKENBURO

Heeft u bouw- of verbouwplannen?
Wij verzorgen voor u het tekenwerk en bouwvergunning aanvraag.
Daliastraat 2, 7221 AN Steenderen, tel. 0575 - 451641 
Hoogstraat 42, 7227 NJ Toldijk, tel. 0575 - 452047   
Tel. mob.: 06 - 30382364 of 06 - 40700995 E-mail: info@awa-tekenburo.nl

Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:

www.galeriebronkhorst.nl

www.weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

E-mail: info@weevers.net

Nog volop Pruimen
voor de jam v.a. 0.99 kilo

Hollandse Bospeen nu 0.89 bos
Zoete witte druiven 500 gram 0.99
Stevige tros-tomaten nu 0.99 kilo

Aardappelen o.a. Gloria lekkerlander 10 kilo 2.99
Nieuwe oogst handappelen-peren v.a. 1.25 kilo
Kadotip!! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

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.
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Een verliefd stel vlucht het woud in,
achtervolgd door twee jaloerse riva-
len. Door een verkeerde betovering
van de elf Puck wisselen de jonggelief-
den van partner wat een verwarrende
situatie met zich meebrengt. In het
woud repeteert een groepje mensen
voor een toneeluitvoering, maar ook
daar gooit een betovering roet in het
eten. Elfenkoning Oberon heeft ruzie
met zijn vrouw Titania. Hij druppelt
liefdessap in haar ogen, waardoor zij
verliefd wordt op één van de toneel-
spelers. En dit alles speelt zich af gedu-
rende één nacht, kortom, alle ingre-
diënten voor een typisch Shakespeari-
aanse komedie! De speeltaal is Engels,

en wel het goed begrijpbare Engels uit
de tijd van Shakespeare. Gelukkig is
ook dit jaar de in de Achterhoek zeer
bekende Hans Keuper bereid gevon-
den om op te treden als “ammekoar
proater”! Hij zal op zijn eigen wijze
tussen de scènes door toelichten wat
er gebeurde, en wat er gaat gebeuren. 

Voorafgaand aan al deze opwinding
hebben de bezoekers (naar goed Brits
gebruik) de mogelijkheid in het park
een zelfgemaakte en meegebrachte
picknick te nuttigen. Zij zitten dan op
hun eigen (meegebrachte) stoelen, of
op stoelen die zij bij de ingang ge-
huurd hebben. Er zal een bar zijn

waar consumpties verkocht worden,
zowel vóór de uitvoering als in de pau-
ze. 

Kasteel Keppel, nooit verkocht, wordt
bewoond door afstammelingen van de
14de eeuwse bouwheer. Meer dan 30
vroegere eigenaren zullen met de be-
zoekers meekijken, als Illyria speelt.
Komt één van hen misschien bij u zit-
ten, als u van uw picknick geniet? Een
glas wijn helpt vast wel.... Eveneens
naar goed Brits gebruik, er wordt ge-
speeld, weer of geen weer! Zo nodig
zullen er poncho’s verstrekt worden.
Het park is voor de picknick geopend
vanaf 12.00 uur en de voorstelling be-
gint om 14.00 uur. Wilt u deze unieke
middag, waar genoten kan worden
van hoogstaand theater in een niet te
evenaren setting, meemaken, dan
kunt u via de VVV Bronckhorst (0575-
553222) toegangskaarten kopen.

A midsummer night’s dream

Openluchtspel

Het Britse openlucht theatergezelschap Illyria speelt op 30 augustus bij
Kasteel Keppel te Laag-Keppel de door William Shakespeare geschreven
romantische komedie ‘A midsummer night’s dream’. Illyria bezoekt voor
de 10de keer ons land en Kasteel Keppel opent voor de tweede keer haar
poorten voor deze zeer bijzondere voorstelling. Voorafgaand aan het to-
neelstuk kan men picknicken in het park.

Op maandag 10 augustus zal mevr.
Helma Luesink-Momberg uit Hengelo
een overdenking houden. Commissie-
lid van Kerk en Radio, mevr. Annie Al-
berink uit Steenderen, zal een bijdra-
ge leveren aan de uitzending van
maandag 17 augustus. Mevr. C.M. Vos
uit Hengelo zal meewerken op maan-
dag 24 augustus. Mevr. Vos is voorgan-

ger van de Remonstrantse Gemeente
Doesburg en Lochem.

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Na de uitzending
kunnen er van 20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop volgen-
de week, via het tel. nummer van de
studio: 0314-624002 De kabelfrequen-
ties van Radio Ideaal zijn voor heel
Oost-Gelderland: FM 91.1 of 94.00. De
etherfrequenties zijn 105.1 t/m 107.7.

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting " bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

Deze kreet hoor je regelmatig bij be-
ginnende computergebruikers. Ze
hebben dan bijvoorbeeld met veel
moeite een leuke brief getypt en die
dan opgeslagen. Alleen wanneer ze
die brief later weer tevoorschijn willen
halen kunnen ze hem nergens vinden.
De frustratie is dan groot en al gauw
wordt die lastige computer niet meer
gebruikt omdat je er gek van wordt. Of
iemand heeft via de mail een paar leu-
ke foto's van de kleinkinderen gekre-
gen maar weet absoluut niet hoe die
foto's nu op de eigen computer moe-

ten worden geplaatst. Ook krijgen be-
ginnende computergebruikers vaak te
horen dat ze van hun bestanden een
back-up moeten maken maar hebben
dan geen idee hoe dat moet. Voor dit
soort problemen biedt de ANBO nu
een minicursus van 5 lesbijeenkom-
sten aan waarin uitsluitend aandacht
wordt besteed aan doelmatig be-
standsbeheer waardoor het gebruik
van de computer een heel stuk plezie-
riger zal verlopen. 

Opgave bij Han Legters voor 20 sep-
tember, Fortstraat 7, Halle, Tel:
0314631036. e-mail: Han-Halle@het-
net.nl

Nieuw bij A.N.B.O Zelhem
Help!! Waar zijn mijn bestanden op
mijn computer??

Ook dit jaar heeft de Oranjestichting
weer diverse activiteiten op haar pro-
gramma staan.

Zo zal op vrijdagavond om 19.30 uur
het festijn worden geopend met een
feestelijke optocht met versierde wa-
gens en fietsen. De muziekvereniging
Nieuw Leven uit Steenderen zal voor
de muzikale opluistering zorgen. Na
de optocht zijn de kermisattracties ge-
opend en is er in zaal Steintjes gele-
genheid om een dansje te maken.

Zaterdagmorgen om 10.00 uur zal het
traditionele vogelschieten van start
gaan. Het duo "OENO" zal het geheel
gezellig muzikaal omlijsten. 's Mid-
dags is er een kinderactiviteit voor de
jeugd van de basisschool. 's Avonds is
er weer gelegenheid om te dansen.

Evenals vorig jaar zal de zondag wor-
den begonnen met een brunch. Dit
jaar zal de brunch een Middeleeuws
karakter krijgen. (deelnemers worden
verzocht zich van tevoren aan te mel-
den). 's Middags om 14.30 uur zal er
een zeskamp worden gehouden. De
deelnemende teams strijden om de
hoogste eer en worden graag aange-
moedigd door de toeschouwers.

Zaterdag en zondag is er volop dans-
muziek in zaal Steintjes. Ook zullen er
op het kermisterrein diverse attracties
aanwezig zijn.

Oranjefeest Olburgen/Rha
Het jaarlijkse Oranjefeest te Olbur-
gen en Rha vindt dit jaar plaats op
vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9
augustus. Het jaarlijkse terugke-
rende festijn wordt gekenmerkt
door gemoedelijkheid en gezellig-
heid en zeker de moeite van een be-
zoek waard is.

Het panel gaf in een 'blinde' beoorde-
ling de naturel pannenkoeken van het
huismerk van Super de Boer de hoog-
ste beoordeling. De kant-en-klare pan-
nenkoeken zijn beoordeeld op uiter-
lijk, geur, smaak, mondgevoel en nas-
maak.

De Consumentengids (juli/aug 09): "De
pannenkoek van Super de Boer
springt er duidelijk bovenuit. Hij ziet
er lekker uit en ruikt zoals een pan-
nenkoek zou moeten ruiken. Het pa-
nel is ook enthousiast over de smaak
en het mondgevoel." De goede smaak
is onder andere te danken aan het per-
centage vet, waarvan een opvallend
groot deel gezonde vetten. Hierdoor
zijn de pannenkoeken lekker, maar
toch niet slecht voor je. Uit deze con-
clusie blijkt eens te meer dat de presta-
ties van Super de Boer om gezondere
alternatieven in de winkelschappen
aan te bieden worden gewaardeerd.

Super de Boer bedankt het
testpanel van de
Consumentenbond
De kant-en-klare naturel pannen-
koeken van de supermarktketen
zijn door het panel uitgeroepen tot
de beste kant en klare pannenkoe-
ken in landelijke supermarkten.
Kant en klaar, voor als de tijd ont-
breekt ze zelf te bakken.

Margreet Prinsen uit Meppel (orga-
nist) en Caecilia de Leeuw uit Zutphen
(fluitiste) brengen een programma
van afwisselend solo en samen blok-
fluit- en orgelmuziek van onder meer

Bach, Pool, Teleman, van Eyk en Neu-
siedler. Het tweetal maakt tevens deel
uit van het Barlheze Consort uit Zut-
phen dat 18 oktober een cd presenta-
tieconcert in Vorden geeft. Het con-
cert begint donderdagmiddag om
15.30 uur. De toegang is gratis. Ter be-
strijding van de onkosten wordt er bij
de uitgang wel een vrijwillige bijdrage
gevraagd.

Orgel - Plus concert in
Vordense zomerserie
Donderdag 6 augustus vindt er in
de Hervormde Dorpskerk in het
kader van de Vordense zomerserie
een orgelconcert plaats.

Joosts ogen spuwen vuur. -- Jij hebt samen met een handlanger

Roderlo veel ellende toegebracht! De smid knikt, schuldbewust.

Joost vervolgt: -- Derich kan niet lezen, dus hij kon in zijn eentje

niet weten van Tacitus en de legende van de Kattenbelt. Daarom,

Derich, zeg ons wie je opdrachtgever is. 

Derich fluistert bedremmeld: --het is Ermgard, vrouwe van Wisch.

Er valt een doodse stilte. Dan stamelt Joost: -- maar…dat.. is de

vrouwe van kasteel de Wildenborch bij Vorden! Waarom?!

Derich haalt zijn schouders op. 

– Ze zegt dat keizer Maximiliaan, de grootvader van Philips II,

haar familie jaren geleden het bestuur over het kerspel Roderlo

heeft beloofd. Maar dat is nooit erkend. Ze wist dat jouw vader

Evert een tijd van huis was en wilde het dorp in grote ellende

storten. Ik moest de Duker spelen. We hebben het veemgericht

bedacht en wolven naar de Kattenbelt gelokt.

Willem bast: 

-- ben jij ook de brandstichter van de watermolen?! Derich knikt.

De richter vult aan: -- …waarna Ermgard natuurlijk de Roderloërs

van hun vloek zou komen bevrijden! Zogenaamd als redster van

het dorp… 

De smid knikt: -- …nog voordat Evert zou zijn teruggekeerd uit

Brussel.

– Maar gelukkig heeft onze jongeheer Van Heeckeren daar eigen-

handig een stokje voor gestoken! Joost bloost diep.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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Gerard Greven: ‘De afzegging van Al
Alhi hield verband met de Mexicaanse
griep. De ouders van deze pupillen ga-
ven geen toestemming om de kinde-
ren naar een ver land te laten afreizen.
De afzegging van FC Liverpool, had al-
les te maken met interne problemen
bij deze Engelse club. Trainer/ coach
Raphaël Benitez vond dat er de laatste
jaren te weinig spelers van de jeugdaf-
deling doorbraken en nam hij een in-
grijpende beslissing. Hij stuurde alle
12 jeugdtrainers de laan uit en beslis-
te daarbij tevens dat alle jeugdteams
van FC Liverpool dit jaar niet aan toer-
nooien in Engeland of elders in Euro-
pa mochten deelnemen‘!
De Kuijper- commissie ging vervolgens
naarstig op zoek naar aansprekende
buitenlandse vervangers. Jan Borgon-
jen: ‘Toen bleek al heel snel hoe goed
onze internationale contacten in het
voetbalwereldje zijn en vonden wij in
West Ham United (Londen) en Notting-
ham Forest uitstekende vervangers ‘,
zo zegt hij. Met name West Ham Uni-
ted wordt in Engeland geroemd van-
wege de uitstekende jeugdafdeling. In-
ternationals zoals Rio Ferdinand, Joe
Cole en Frank Lampard (om er een
paar te noemen) komen oorspronke-
lijk uit de jeugd van West Ham. De
wisseling in het deelnemersveld bete-

kende wel dat de poule- indeling voor
het komende toernooi moest worden
gewijzigd.

Gerard Greven: ‘De indeling vindt niet
per loting plaats. Daarvoor hebben wij
bewust gekozen, ten eerste willen wij ,
indien mogelijk nieuwe ‘speelstijlen’
introduceren en wat wellicht nog be-
langrijker is, we willen op voorhand
‘evenwicht’ in beide poules’, zo zegt
hij. De indeling ziet er als volgt uit:
Poule A: Bayer ’04 Leverkusen, Ajax,
West Ham United, Lokomotiv Moskou
en Vorden . In Poule B komen uit:
Brommapojkarna uit Zweden, Not-
tingham Forest, Twente/Heracles, Aus-
tria Wenen en Feyenoord. De winnaar
van vorig jaar, PSV ontbreekt. Dit van-
wege de schoolvakanties die dan in
het zuiden van Nederland nog niet
zijn afgelopen. Volgend jaar is PSV wel
weer van de partij, zo is inmiddels af-
gesproken.

Een internationaal jeugdvoetbaltoer-
nooi zoals die in Vorden plaats vindt,
kan absoluut niet slagen zonder de
hulp van vele vrijwilligers en niet te
vergeten de financiële injecties van
sponsoren. Jan Borgonjen: ‘Wij bieden
een goed product, de ondernemers
voelen zich nauw met het toernooi

verbonden, we hebben qua adverti-
sing onze Kuijperkrant zelfs met vier
pagina’ s kunnen uitbreiden’. Henk
Hovenga: ‘Natuurlijk vallen er jaar-
lijks, door welke omstandigheden dan
ook, sponsors af en komen er weer an-
dere sponsors bij, zo gaat dat nu een-
maal. Wat intussen wel is gebleken, de
ondernemers denken met ons mee.
Het toernooi werd altijd op drie vel-
den gespeeld, vorig jaar voor het eerst
op twee velden. Deze suggestie kwam
uit de hoek van onze sponsors’, zo legt
hij uit.

Net als vrijwel overal in de wereld
moeten zowel de Nederlandse als bui-
tenlandse voetbalclubs (blijkbaar be-
halve Real Madrid) nog meer dan voor-
heen op de centjes letten. De organisa-
tie van het Wim Kuijpertoernooi be-
taalt zoals vanaf het ‘eerste uur ‘is be-
paald, alleen het verblijf van de clubs
(logies e.d.) in Vorden of omgeving. De
reiskosten zijn voor rekening van de
clubs zelf. Henk Hovenga: ‘Onze ‘vaste
‘clubs weten het, daar wordt niet van
afgeweken. Het toernooi kent een
strakke organisatie, alles keurig op
tijd en een goede arbitrage. En daar
scoren wij mee’, zo zegt hij. Voor het
komend toernooi, zijn behalve Neder-
landse arbiters ook enkele jonge ta-
lentvolle scheidsrechters uit Engeland
en Duitsland aangetrokken. Bij het
merendeel van onze gesprekspartners
is Bayer Leverkusen ‘04, de torenhoge
favoriet voor de eindzege van het 19e
internationale Wim Kuijpertoernooi
voor D1 pupillen! Of zouden er toch
nog onverwacht jeugdige ‘voetbalwij-
zen’ uit het oosten komen? Volgens de
Kuijper commissie pertinent van niet!

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus op sportcomplex 'Vorden '

West Ham United en Nottingham Forest
nieuwe namen Wim Kuijpertoernooi

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus wordt op het complex van de voetbal-
vereniging ‘Vorden’ het internationale Wim Kuijper jeugdvoetbaltoer-
nooi voor D 1 pupillen gehouden. Het toernooi telt twee nieuwe namen.
In de loop van de maand juni werd de organisatie binnen een paar weken
na elkaar geconfronteerd met de afzegging van achtereenvolgens Al Alhi
uit Saoedi Arabië en FC Liverpool. Toen was er wel even sprake van lichte
paniek zo vertelden Henk Hovenga, Gerard Greven, Oscar Rondeel en Jan
Borgonjen , namens de organisatie in een toelichting op het sportevene-
ment dat dit jaar voor de 19e keer wordt gehouden.

van links naar rechts: Oscar Rondeel, Gerard Greven en Jan Borgonjen met de grote Cup

Veel mensen willen graag Engels leren
spreken, toegespitst op de praktijk,
maar daarvoor moet wel eerst de nodi-
ge basis worden gelegd. Tenminste als
deze niet aanwezig is, aldus de gedre-
ven en ervaren lerares uit Bredevoort.
In principe kan iedereen die Engels
wil leren, deelnemen aan de cursus
Engels voor volwassenen'. Afhankelijk
van het niveau en voorkeur van de cur-
sist wordt er voor een passende in-
stroomgroep gekozen. Vaak worden
gebruiksaanwijzingen van apparaten

in het Engels geschreven en om deze
goed te kunnen lezen besteedt me-
vrouw Rots hier aandacht aan. De 4-ja-
rige basiscursus omvat vier delen en
deze worden momenteel gegeven in
Achterhoek en Liemers. In principe is
het mogelijk in te stromen in al deze
groepen, afhankelijk van het niveau
van de cursist. Na de vier delen/cursus-
jaren, welke de basiscursus omvat kan
de cursist naar de conversatie/trai-
ningsgroep. Voor dit conversatieon-
derwijs kunnen ook cursisten ge-
plaatst worden die elders een gelijk-
waardige opleiding hebben genoten.
Heeft u interesse dan kunt u contact
opnemen met mevrouw Rots, Mister-
straat 35 te Bredevoort.
In Bredevoort begint een beginners-
groep, terwijl er in Winterswijk, Bre-
devoort, Vorden en Doetinchem een
gespreksgroep Engels begint. Voor de
kosten hoeft u het niet te laten, er
staat maar een kleine onkostenvergoe-
ding tegenover.

Gespreksgroep Engels
Nu ook technische leesboekjes
Voor gevorderden heeft mevrouw
T. Rots uit Bredevoort sinds vorig
jaar in het verlengde van de be-
staande 4-jarige opleiding een
nieuwe conversatiecursus Engels
opgezet. De cursus heeft de vorm
van een Engelstalige gespreks-
groep/conversatietraining. Daar-
naast heeft ze ook studie- en lees-
boeken technisch Engels ontwor-
pen.

Bertus laat z'n kunsten zien op het
plein van de Oude Calixtus. Daarente-
gen zal Willy Vaags op het Europa-
plein laten zien wat je allemaal met
een motorzaag uit boomstammen
kunt zagen. Voor de kinderen zal
clown Hans aanwezig zijn hij maakt
de leukste figuurtjes uit ballonnen.

KUNSTSCHILDERWANDELROUTE
Speciaal voor deze vestingdag is er een
prachtige wandelroute uitgezet. Langs
deze route zitten diverse kunstschil-
ders die de mooiste plekken van
Groenlo op het witte doek vast leggen.
De kunstschilderwandelroute start op
de Markt en de routebeschrijving kunt
u gratis afhalen bij de groene Groenlo
Vestingstad Promotiekar die daar ook
staat. Ook is de wandelroute van pij-
len voorzien. Het belooft werkelijk een
unieke wandelroute te worden die u
niet mag missen. Verder die dag na-
tuurlijk de vaste onderdelen zoals:
draaidag Stoomhoutzagerij Nahuis,

Stadsmuseum, Grolsch museum, Slag
om Grolle in de Oude Calixtus, Huis
Basten Asbeck, Kunst en Thee, Galerie
Wij en men kan de toren beklimmen
van de r.-k. Calixtus en men wordt ver-
voerd door de Vestingstad Express
naar de diverse onderdelen. 

PASSE-PARTOUT
Om het iedereen makkelijk te maken
is er een speciale passe-partout in het
leven geroepen waarmee de belang-
stellenden alle vaste onderdelen zoals
hierboven beschreven kunnen bezoe-
ken. Deze passe-partout is bij de mees-
te vaste onderdelen te koop en boven-
dien bij de groene Groenlo Vestingstad
Promotiekar die op de Markt staat
waar ook de routebeschrijving voor de
wandelroute gratis af te halen is. Kin-
deren tot 12 jaar kunnen bij alle on-
derdelen gratis naar binnen.
Al met al is er alles aan gedaan om er
op 12 augustus een fantastische ves-
tingdag van te maken.

Vestingdag in Groenlo 
in het teken van Cultuur

De 4e vestingdag van dit jaar die op woensdag 12 augustus wordt gehou-
den in Groenlo staat in het teken van cultuur. Groenlo vestingstad wordt
dan op diverse manieren belicht. Zo zal graffitiartiest Bertus Gieskes een
mega graffitidoek maken van maar liefst 7 bij 4 meter.

Het vestingstadje Groenlo wordt telkens door de GOV in 17e eeuwse stijl aangekleed.

De eerstvolgende drives worden ge-
speeld op de donderdagen 6 en 13 au-
gustus2009 in Zaal Herfkens, Zutphen

Emmerikseweg 64, Baak. Entree 2,00
euro per persoon. Er zijn per lijn prij-
zen te winnen. Inlichtingen bij Theo
van Aalst tel. 0575-451558, e-mail:
theovanaalst@gmail.com. Inschrijven
tot 19.15 uur, aanvang bridge 19.30
uur.

Zomerbridge Bronkhorst
Deze zomer worden door de
Bridgeclub Bronkhorst vrije zo-
merdrives gehouden.

CONCOURS HIPPIQUE 
RIJVERENIGING DE GRAAFSCHAP

Op 1 augustus heeft Joanne Pellen-
berg met Santos 2 x een 1e prijs be-

haald in de klasse B dressuur met resp.
202 en 205 punten. Karing Groot Jeb-
bink haalde met haar paard Voila B
een 7e prijs in de klasse L1 met 192
punten.

P a a r d e n s p o r t

Stoppen met Roken is niet eenvoudig.
Het kost veel moeite en alle hulp is wel-
kom en die hulp is er. De training ‘Pak-
je Kans’ van Sensire biedt individuele
begeleiding en groepstrainingen en
helpt u te stoppen met roken. Pak die
Kans! ‘Pakje Kans’ is een training waar-
in mensen in groepsverband in negen
bijeenkomsten binnen twaalf weken
stoppen met roken. Na een goede voor-
bereiding stopt u, met behulp van de

trainer en ‘medestoppers’, op de dag
van de derde bijeenkomst. In de trai-
ning wordt onder andere aandacht be-
steed aan het op peil houden van de
motivatie en het aanleren van technie-
ken om met moeilijke momenten om
te gaan. De steun van collega-deelne-
mers is van groot belang bij ‘Pakje
Kans’. De groep wordt begeleid door
een ervaren trainer en er wordt gewerkt
met actueel trainingsmateriaal. In dit

materiaal zijn de nieuwste wetenschap-
pelijke inzichten met betrekking tot ro-
ken vermeld. Locatie: Training- en oplei-
dingscentrum Sensire, Edisonstraat
103, Doetinchem. Datum: Gratis infor-
matiebijeenkomst op maandag 7 sep-
tember 2009. Data cursus: Bij voldoen-
de belangstelling op 21, 28 september,
5, 8, 12, 19 oktober, 2, 16 november en 7
december 2009. Aantal deelnemer: 8 -
12. Tijd: 19.00 - 21.00 uur. Kosten: 100 eu-
ro per persoon (inclusief cursusmateri-
aal). Aanmelding/Informatie: tel. 0314-
356431 of cursusbureau@sensire.nl

Cursus 'Pakje Kans'
Het cursusbureau Yunio organiseert in samenwerking met Stivoro voor
Sensire in  Doetinchem de cursus Pakje Kans.
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In de omgeving van Krasnapolje zijn
48 dorpen besmet en inmiddels begra-
ven. Voor nog eens 49 dorpjes was het
discutabel wel of niet evacueren. De
mensen zijn tien jaar lang onwetend
gehouden en dat is nog het ergste,
hun geboortegrond is een begraaf-
plaats geworden. De organisatie Kra-
snakin, die sinds een jaar zelfstandig
is en los van de Rotaryclub Vorden-
Zutphen opereert , organiseert de
komst van deze 30 kinderen naar hier.
Krasnakin verzorgt de fundraising en
regelt de reisdocumenten en het ver-
voer van de Wit Russische kinderen
naar ons land. Verder werft het gastge-

zinnen in Zutphen en omgeving en fa-
ciliteert de Stichting het verblijf op
een school (de kinderen hebben name-
lijk geen vakantie). Ook verzorgt Kra-
snakin diverse activiteiten en de terug-
reis. De gezondheidsreizen zijn nood-
zakelijk. Enerzijds om de kinderen in
de groeiperiode 8- 12 jaar in een ge-
zonde omgeving zonder straling een
daadwerkelijke verbetering in hun ge-
zondheidssituatie te bieden. Ander-
zijds te laten zien dat het waard is om
op school je best te doen en te gaan
studeren om op termijn de uitzichtlo-
ze situatie waarin ze zich nu bevin-
den, te kunnen verlaten. Het gaat er

om de kinderen zowel lichamelijk als
mentaal te laten aansterken. Twee be-
stuursleden van de Stichting Krasna-
kin te weten Julia Loen en Maurits van
Uhm, hebben samen met Vordenaar
Dries Kasper met de auto een bezoek
aan Krasnapolje gebracht om daar de
voorbereidingen te treffen voor de
komst van de kinderen naar Neder-
land. 

Dries Kasper, eveneens lid van de Rota-
ryclub Vorden – Zutphen heeft, toen
voor de eerste keer over deze reis per
auto werd gesproken, direct aangebo-
den om de reis mogelijk te maken.
(Krasnakin besteed liever zijn geld aan
de directe realisatie van zijn doelstel-
lingen, dan aan een dure vliegreis) .
Met de Vordenaar achter het stuur een
reis van 2100 kilometer heen en de-
zelfde afstand weer terug ! Dries Kas-
per: ‘ De reis is mij honderd procent
meegevallen. Wij zijn van hieruit via
Berlijn, Frankfurt aan de Oder, via
Warschau naar Minsk (hoofdstad Wit
Rusland) naar de eindbestemming
Krasnapolje gereden. Krasnapolje is
een plaats met ongeveer 5000 inwo-

ners. Alleen de hoofdstraten zijn daar
verhard. We kwamen gelijk onder de
indruk van de uitgestrektheid van het
dorp en van de armoede die er heerst.
Je ziet het aan de manier hoe de men-
sen er bij lopen.

De veelal houten huisjes waar ze wo-
nen en waar alle comfort ontbreekt.
Geen CV, geen stromend water. Alleen
in het centrum van het dorp staan een
paar pompen waar ze water kunnen
halen. De mensen die werk hebben,
werken op de Kolchoz, een staatsboer-
derij (veeteelt/ akkerbouw). Echter,
heel veel Wit Russen hebben geen
werk. Soms hebben ze nog een klein
stukje grond bij hun huis waar groen-
ten worden verbouwd. Sommigen
hebben nog een koe en/ of een paard
of houden in een oud schuurtje nog
een varken. Ook de scholen die wij
hebben bezocht verkeren in een slech-
te toestand. Daken die lek zijn. En het
is er s’winters koud. Soms zitten de
kinderen met de jas aan in de lokalen,
zo werd ons verteld. Er is gewoonweg
geen geld voor herstelwerkzaamhe-
den.Zelf komend uit een welvarend

West Europees land schaam ik mij ei-
genlijk dood dat dit soort leefsituaties
in deze tijd nog mogelijk zijn. Overi-
gens liepen de contacten met de plaat-
selijke bevolking en de kinderen via
Lyuba, een plaatselijke onderwijzeres
die de Engelse taal machtig is. 
Wij hebben in Krasnapolje een aantal
kinderen bezocht die in 2007 zes we-
ken in de omgeving Vorden, Zutphen
zijn geweest. Ik weet nog goed dat de
kinderen met veelal bleke gezichten
hier aankwamen en dat ze heel erg stil
en terug getrokken waren. Toen ze
weer vertrokken zagen ze er gelukkig
heel wat gezonder uit’, zo zegt Dries.
‘Is het voor deze kinderen dan niet
moeilijk om bij het zien van al deze
West- Europese luxe, weer naar Kra-
snapolje terug te keren’? zo vroegen
wij hem Dries : ‘Ik heb de indruk van
niet. Je merkt aan alles dat ondanks
de armoede die er heerst, de jongens
en meisjes uit gezinnen komen, waar
de ouders erg van hun kinderen hou-
den. En dan wil je als kind, waar je ook
bent, toch weer graag naar de ouderlij-
ke, vertrouwde omgeving terug’, zo
zegt hij.

Kinderen uit Wit Rusland naar regio Vorden - Zutphen

Vordenaar Dries Kasper diep onder de indruk 
van de armoede aldaar!

In 2011 komen ongeveer 30 kinderen uit Wit Rusland voor een vakantie
van zes weken naar de regio Vorden – Zutphen. De kinderen in de leeftijd
8- 12 jaar komen uit het plaatsje Krasnapolje, dat in het radioactieve Tsjer-
nobyl rampgebied ligt. Daar vond op 26 april 1986 als gevolg van een wat
later bleek onverantwoorde testprocedure de ramp plaats met de kern-
centrale. Dat gebeurde op 200 kilometer afstand van Krasnapolje. De ra-
dioactieve wolk dreef richting Moskou. Halverwege ligt het Krasnapolje-
gebied. Dáár lieten de Russische autoriteiten het gedurende enkele weken
regenen waarmee de radioactiviteit neersloeg en Moskou niet bereikte. In
totaal werden 1117 dorpen en steden plus hun omgeving radioactief be-
smet. De beslissing om mensen uit dat gebied te evacueren werd pas in
1989 genomen en duurde tien jaar alvorens het was uitgevoerd.

Zo ziet de weekmarkt er in Krasnapolje uit

De gemeente Bronckhorst heeft het
milieu en de energiebesparing hoog
in het vaandel staan. Zo wordt het
nieuwe gemeentehuis zo energie-
zuinig gebouwd, dat er slechts een
cv-installatie nodig is vergelijkbaar
met een doorsnee eengezinswo-
ning. Allerlei initiatieven om het
milieu te sparen en op (fossiele)
energie te besparen worden onder-
steund en deze provinciale subsidie
past daar prima in.

Dhr. Hans van dan Boom, wonend
aan de Boldijk in Zelhem, was al
enige tijd bezig met energiebespa-
rende ideeën voor zijn woning. Met

kantoor aan huis (uitgeverij ‘de
Leeskamer’) zag hij de energiereke-
ning oplopen en daarnaast wilde hij
ook wel een steentje bijdragen aan
het milieu door te besparen op fos-
siele brandstoffen. 

“Vanaf 1 juni kon ik deze aanvraag
indienen bij de gemeente en op 1 ju-
ni ben ik direct op het gemeente-
huis geweest om de formulieren in
te leveren”, aldus dhr. van den
Boom. Zijn aanvraag liep al langer,
want ook de Rijksoverheid subsidi-
eert de maatregelen, en inmiddels
heeft installatiebedrijf Bosman een
deel van het dak voorzien van zon-

nepanelen, waarmee een waterop-
slag van 350 liter, beschikbaar voor
cv en warmwatervoorziening,
wordt verwarmd.

Om het verstrekken van de extra
subsidie een officieel tintje te ge-
ven, bezocht wethouder dhr. André
Baars, als portefeuillehouder Mi-
lieu, dhr. en mevr. Van den Boom
om hen als eerste de subsidie-
cheque te overhandigen. 

Inmiddels zijn alle 100 subsidies
toegekend. 

Wethouder dhr. Baars gaf aan dat
hij nog zoekende is naar andere ex-
tra mogelijkheden om milieuspa-
rend en energiebesparende initia-
tieven te ondersteunen, want als
wethouder Milieu is hij ervan over-
tuigd dat we in de toekomst nog
heel veel meer moeten doen om de
aarde bewoonbaar te houden.

Extra subsidie voor energiebesparende maatregelen

Provinciale subsidie door gemeente uitgekeerd
Toen de Provincie een subsidiepotje beschikbaar stelde om daaruit
extra subsidie te genereren bij energiebesparende maatregelen, was
de gemeente Bronckhorst direct enthousiast om als een ‘doorgeef-
luik’ van die subsidie te functioneren en de aanvragen van particu-
lieren in de gemeente te ondersteunen. Ter promotie werd er in de
regionale pers aandacht aan besteed om in totaal 100 inwoners te
kunnen helpen met elk € 500,-- extra subsidie.
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geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak) I dezelfde dag nog aan

de beurt (indien mogelijk) I maandag- en donderdagavond tot 22.00 uur I
dinsdags gehele dag gesloten I zonnekelder met zonnebank

Molenweg 7a - 7223 DN Baak  –  Tel. 0575 44 20 67
hetkniphuus@hotmail.com

KAPSALON

Nu ook 
voor alle 

Spuitwerkzaamheden

Vraag vrijblijvend een offerte

voor uw pand aan, wij hanteren

aantrekkelijke prijzen!

(MSFC gediplomeerd en gecertifi ceerd)

Kijk op www.oldehietmoat.nl
voor meer informatie

 of bel: 06 1369 1852

7021 JA 5A Zelhem
Te huur, Zelhem/Doetinchem.
Appartement (48 m2). Uitzicht op mooi landschap.
Voor ouderen met zorg. Ook logeren is mogelijk.
"Stichting de Heemzorg" op Chr. grondslag.
Tel. 0314-378268, dhr. H. Hanskamp.
Info www.deheemhoeve.nl

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

GRATIS
Airco Controle

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

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

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

M E U B E L -  E N  T A P I J T E N H U I S

SHOWROOM HENGELO
OPRUIMING SHOWROOMMODELLEN
Bankstellen • Eethoeken • Kasten • Salontafels • Fauteuils

50% KORTING
SHOWROOM

HENGELO • RUURLO • GROENLO

10% KORTING
op tapijten • gordijnen • inbetweens • vitrage

PVC vloeren al vanaf € 49,95 m2

incl. leggen en egaliseren
Acties geldig t/m 29 augustus 2009

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93

Markt 9 - Groenlo - (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

de.molenkolk@planet.nl

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

I.v.m. vakantie zijn wij gesloten.
Dinsdag 11 augustus staan wij vanaf 13.30 uur

weer voor u klaar.

Maar op

vrijdag 7 augustus
zijn wij OPEN van 13.30 tot 17.30 uur

zaterdag 1 augustus en 8 augustus
zijn wij OPEN van 10.00 tot 16.00 uur

Tijdens deze dagen alle zomerstoffen met

75% korting per strekkende meter.

Stoffenzaak de Regenboog
Stationsstraat 30, Zelhem. Tel. (0314) 620720
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Bennie Jolink vertelde na afloop nog
dat hij zelf eigenlijk helemaal niet zo
blij is met deze CD omdat hij de opna-
men uit die periode verschrikkend
vindt om terug te horen. Omdat de
fans er vaak om gevraagd hebben
heeft hij uiteindelijk toch ingestemd
met het uitbrengen ervan.

Op Hemelvaartsdag 1975 maakt de
band Normaal zijn grote live-debuut
op het Lochemse popfestival. Gestoken
in net iets te grote pakken, aange-

schaft bij het Leger Des Heils, zingt de
band in onvervalst Achterhoeks. Twee
jaar later brengt Normaal het debuut-
album Oerend Hard uit, met daarop
de gelijknamige hitsingle. In septem-
ber 1977 treedt de band live op voor de
VPRO radio, in de show Piet Ponskaart
Presenteert. Ze spelen zes nummers
van het debuutalbum en twee nieuwe
nummers, die een jaar later op het
tweede album (Ojadasawa) zullen
staan. In juni 1979 speelt Normaal we-
derom live in een VPRO radio-pro-

gramma, ditmaal in De Suite. Er wor-
den vier nummers akoestisch ten ge-
hore gebracht, waarvan het leeuwen-
deel afkomstig is van het derde al-
bum, D’n Achterhoek Tsjoek. Deze ra-
dio opnames zijn nu verzameld op CD,
aangevuld met de allereerste Normaal
demo die Ben Jolink in 1974 naar de
VPRO stuurde. 

De nummers van deze demo werden
nooit door de VPRO uitgezonden,
maar zijn nu voor het eerst in 35 jaar
voor een ieder te beluisteren. Bij de CD
zit een boekje, waarin naast informa-
tie over de oerbezetting van Normaal
ook historisch beeldmateriaal te be-
wonderen is. Een deel daarvan is nog
nooit eerder gepubliceerd. Deze CD is
dus met recht een historisch docu-
ment te noemen.

Normaal Live – De VPRO Sessies

CD Presentatie

Tijdens de Zwarte Cross van vorig weekend werd een CD met live opnames
uit de beginjaren van Normaal gepresenteerd. Het materiaal hiervoor is
afkomstig uit de archieven van VPRO Radio. De CD werd door Henk ‘Hen-
drik Haverkamp’ Wolters aangeboden aan de bandleden van Normaal.
Henk haalde tijdens de presentatie allerlei herinneringen op uit de tijd
dat het materiaal opgenomen is, en de jongens van Normaal kwamen re-
gelmatig niet meer bij van het lachen.

Foto: Harold Pelgrom

Foto: Harold Pelgrom

Terwijl de viervoeters met de passa-
giers onderweg zijn, vinden er nabij
kasteel Vorden een aantal demonstra-
ties plaats, die worden verzorgd door
de LR & PC 'De Graafschap’ uit Vorden
en de menvereniging 'Stap en Draf' uit
Hengelo. Sjan en Johan Engelbert pre-
senteren de bezoekers het leven van
een ganzenhoeder en het drijven van
ganzen met Border Collies. 

De drie demonstraties zullen één keer
tijdens het ochtendprogramma en
één keer tijdens het middagprogram-
ma worden uitgevoerd. 

De Kastelenrit wordt zo rond de klok
van 16.00 uur afgesloten met een defi-
lé door het dorp. Na afloop zal op het
terrein bij kasteel Vorden aan het pu-
bliek tekst en uitleg over de aanspan-
ningen worden gegeven en zullen aan-
sluitend de prijzen worden uitgereikt.

Kastelenrit Vorden

Aanspanning ‘In de Reep’n' Vorden e.o. organiseert zondag 9 augustus
voor de 33e keer de Kastelenrit voor traditioneel gerij. Het aantal deelne-
mers loopt de laatste jaren enigszins terug maar daarentegen stijgt de
kwaliteit van de aanspanningen ieder jaar wel. Dit jaar doen er relatief
veel vierspannen mee en zijn er een aantal zeer unieke rijtuigen, waaron-
der de Sociable van de familie van Dorp te bewonderen. De rit telt tevens
als klassementsrit mee voor het Nederlands kampioenschap. Het 'rijdend
museum' bestaat in totaal uit circa 70 aanspanningen. De tocht bestaat
uit een ochtend- en middagrit. Het vertrek is ’s morgens vanaf 9.45 uur bij
kasteel Vorden. Daar is ’s middags om 12.30 uur ook de middagstop.

In zeven bijeenkomsten van twee uur
worden de deelnemers uitgenodigd
om ervaringen uit hun eigen leven te
vertellen. Het doel van de groep is om
meer inzicht en grip te krijgen op uw
eigen levensloop. Dit kan helpen om
positiever in het leven te staan en be-
wust richting aan de toekomst te ge-
ven. De groep bestaat uit vier personen

en wordt begeleid door een medewer-
ker van GGNet. Vooraf vindt er een ken-
nismakingsgesprek plaats met de bege-
leiding. De kosten bedragen 12 euro.
Voor meer informatie en/of aanmel-
ding kunt u contact opnemen met
GGNet, Preventie: tel. 0575-58 24 50 of
per mail preventie@ggnet.nl 
Herinneringen ophalen helpt om be-

wust te worden van uw eigen kwalitei-
ten en levenservaring. Maar ook om u
te verzoenen met uw levensverhaal. Bij
veel mensen bestaat op enig moment
de behoefte hun eigen leven te evalue-
ren, een soort tussenbalans op te ma-
ken. Dat kan door stil te staan bij vra-
gen als: Wat heb ik gedaan en geleerd
in die verschillende perioden? Welke
betekenis kan ik aan mijn leven geven?
Welke gebeurtenissen geven mij span-
ning en hoe kan ik dat veranderen?

Het beantwoorden van deze vragen
helpt om uw kracht te (her)ontdekken
en uw leven vanuit deze kracht vorm
te geven en verder te ontwikkelen. Voor
elke bijeenkomst krijgt de deelnemer
een aantal vragen mee over een perio-
de in zijn om zich te kunnen voorberei-
den op de bijeenkomst. Tijdens de bij-
eenkomsten vertelt elke deelnemer
over zijn of haar leven. Een voorwaarde
voor deelname is dat iemand actief
naar het eigen leven wil kijken.

Gespreksgroep voor 55-plussers rondom het eigen levensverhaal
GGNet Preventie start donderdag 20 augustus in Doetinchem met een
nieuwe groep  'Het verhaal van je leven'.

Veilig negen maanden in de baarmoe-
der gewiegd en gevoed worden is een
hele ervaring.  Maar dan komt het mo-
ment dat er een nieuw leven start, al-
les is niet meer vanzelfsprekend aan-
wezig, we zullen nu samen verder
moeten. Maar hoe zal dat gaan. Er ge-
beurt zoveel en …verstaan we elkaar
wel voldoende? Het gaat niet alleen
om het aanleren van massage in deze
cursus. In feite leert de cursus het con-
tact met de baby verbeteren. Het ge-
voel van geborgenheid wordt ver-
sterkt. Rust en ontspanning bij de ba-
by en tussen ouder en kind wordt be-
vorderd. De baby kan er vaak beter van
slapen en ook op het huilgedrag kan
de cursus een gunstige invloed heb-
ben. Bovendien is de massage ook
goed voor de tastzin van het kindje en
stimuleert het de spijsvertering. Ver-
der wordt er in de cursus onder ande-

re aandacht besteed aan tillen en dra-
gen, het leren herkennen van li-
chaamstaal en de motorische ontwik-
keling van het jonge kind. De cursus is
bestemd voor moeders, vaders of ver-
zorgers met baby’s vanaf ongeveer zes
weken tot zes maanden. Er is ruimte
voor contact met andere ouders. Erva-
ringen en wederzijdse adviezen kun-
nen worden uitgewisseld. 

Locatie: Sensire Training- en oplei-
dingscentrum, Edisonstraat 103,   Doe-
tinchem. Datum: vrijdagen 11, 18 en
25 september 2009. Tijd: 9.30 tot 11.30
uur. Kosten: 100 euro per persoon .
wanneer men zwangerschapsbegelei-
ding en gymnastiek na de bevalling bij
Yunio heeft gevolgd bedragen de kos-
ten 85 euro. Aanmelding/Informatie:
tel. 0314-356431 of via: 
cursusbureau@sensire.nl

Cursus Babymassage
Het cursusbureau organiseert voor Yunio in Doetinchem de cursus ‘Baby-
massage’. Liefdevolle aanraking is net zo belangrijk als voedsel en zuur-
stof.

De routebeschrijving:
Ochtendroute vertrek weide kasteel
Vorden – tussen kasteel en koetshuis
door- Schuttestraat – Schimmeldijk –
Waarlerweg – Lindeseweg (kasteel
Kieftskamp) - Kostedeweg – Kostedezij-
weg – Schuttestraat – Geurkenweg –
Eikenlaan – Bekmansdijk – oprit kas-
teel Onstein – Onsteinseweg – Wiersse-
rallee- kasteel de Wiersse – Schone-
veldsdijk – kasteel ’t Medler – Wiersse-
broekweg – Mosselseweg – Kapelweg –
Wildenborchseweg- kasteel Wilden-
borch – Nijlandweg – Wildenborchse-
weg – Galgengoorweg – Enzerinckweg
– Larenseweg – huize Enzerinck – Al-
menseweg- kasteel Den Bramel – Bur-
gemeester Galleestraat – Stationsweg
– Horsterkamp – kasteelweide.
Middagroute:
Vertrek weide kasteel Vorden – toe-
gangsweg kasteel links, tussen kasteel
en koetshuis door – Schuttestraat –
Vordensebosweg – Horsterkamp –
Nieuwstad – Deldenseweg – Rondweg
– Eldersmaat – Baakseweg – kasteel
Hackfort – Hackfortselaan – Boshuis-
weg – Vierakkersestraatweg – kasteel
Suideras – Baron van de Heijdenlaan –
Hackforterweg – Baakseweg – Riet-
huisweg – Hamminkweg – Veldslag-
weg . Hier is tevens het verzamelpunt
voor het opstellen defilé. Vervolgens
gaat het defilé via de Deldenseweg –
Rondweg – Horsterkamp – Nieuwstad
– Raadhuisstraat – Dorpsstraat – Hor-
sterkamp naar de kasteelweide, waar
de stoet wordt ontbonden. (In verband
met wegwerkzaamheden kan het al-
ternatief zijn Deldenseweg – Rondweg
– Het Hoge – Raadhuisstraat).



“Monumenten komen alleen tot hun
recht als ze in een passende omgeving
staan”, zegt hij. “Als het decor klopt,
zogezegd. Het hele plaatje moet klop-
pen, de verschillende onderdelen
moeten het geheel versterken. Want
wat betekent een oude boerderij nu
nog als er geen schuren meer bij
staan, of een hooiberg en al die ande-
re elementen die van een boerderij
een boerderij maken, zoals een pomp,
een put of een bakhuisje? En bij een
landgoed verwacht men bij het huis
ook de nodige aankleding om het his-
torische aspect te versterken. Brugge-
tjes, een watermolen, een put of een
mooie handwijzer waarop in uren de
loopaf stand tot een volgende plaats
kan worden afgelezen”. In deze afleve-
ring van Rondom de Hessenweg laat
hij alvast een aantal door hem ge-
maakte foto’s zien. Hij wil de komen-

de periode nog meer kleine monu-
menten beschrijven en doet daarvoor
een beroep op uw kennis. Dus weet u
nog wat te vertellen over grenspalen,
pompen, bakhuizen, handwijzers enz.
neem dan recht-
streeks contact op
met Loek Kem-
ming via e-mail:
kemming@het-
net.nl of per tele-
foon via nummer:
0314-384362.

Wilt u reageren op
deze rubriek Rond-
om de Hessenweg
of wilt u een oude
foto of een verhaal
uit de gemeente
Bronckhorst be-
schikbaar stellen?

Stuur of mail uw reactie dan naar Fred
Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te Zel-
hem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (99)
Loek Kemming uit Laag-Keppel fotografeert kleine monumenten: hooi-
bergen, putten, pompen, bakhuisjes. Maar ook landschappelijke elemen-
ten die iets vertellen over het verleden, zoals monumentale bomen en vij-
vers. Hij is redacteur van Den Schaorpaol (Staring Instituut) en vindt het
belangrijk, dat deze objecten gedocumenteerd worden en bewaard blij-
ven.

De apparatuur waarmee pinautoma-
ten tegenwoordig ‘omgebouwd’ wor-
den, is steeds professioneler, waardoor
degene die gebruik wil maken van het

pinautomaat niet in de gaten heeft
dat de automaat bewerkt oftewel ‘ge-
skimd’ is. 

De ‘skimmers’ achterhalen daarmee
op eenvoudige wijze de pincode en an-
dere gegevens van de pas en plunde-
ren vervolgens de bankrekening.

Zo ook bij een tankstation in Lievelde,
maar gelukkig was het personeel op-
lettend en kon de politie gewaar-
schuwd worden. Agenten stelden een
onderzoek in en troffen in de buurt
geen verdachte personen aan. 

De skimapparatuur werd in beslag ge-
nomen.

Skimapparatuur wordt
steeds vernuftiger
Dankzij oplettendheid van het per-
soneel van een tankstation aan de
Lievelderweg in Lievelde kon de po-
litie op donderdag 23 juli skimap-
paratuur in beslag nemen. In de
buurt werden geen verdachte per-
sonen aangetroffen. De politie
blijft waarschuwen voor skimacti-
viteiten bij geld- en pinautomaten.
Vaak houden de verdachten zich in
de buurt op en dit kan opvallen.
Scherm het intoetsen van uw pin-
code altijd af.

L.R. DE GRAAFSCHAP UIT
VORDEN.
Op vrijdagavond 24 juli was er een
4tal-wedstrijd te Markelo georgani-
seerd. Het L viertal paarden deed daar
goede zaken. Ze behaalde de eerste
plaats met 161 punten. 

Nog meer leuk nieuws van de club.
Anke Woerts is ruiter van het jaar
2008 geworden! Deze prijs werd uitge-
reikt tijdens het jaarlijkse ponykamp.
Ze ontving de bokaal, een oorkonde
en een waardebon.

P a a r d e n s p o r t

Het demonstreren werd gedaan door
vele vrijwilligers, die bij die tijd pas-
sende kleding droegen. Zij waren druk
doende om de rogge te maaien met
zicht en pikhaak, paard en aflegger,
tractor met binder, getrokken combi-
ne en combine. Van de losse stro wer-

den strobalen gemaakt, met de hand
of machinaal. Tot slot werd de grond
geploegd met behulp van twee Belgi-
sche paarden. Ook werd de verwer-
king van gemaaid hoog gras getoond
en werden de aardappelen geraapt en
gesorteerd.

Voor de kinderen was eveneens vol-
doende te beleven. Zij mochten aard-
appelen gooien voor een hoge score,
spelen in de speeltuin, de skelterbaan
en de springkussens. Maar bovenal
vermaakten zij zich in het schitteren-
de zonnebloemendoolhof. Voor een
hapje en een drankje stonden in de
grote tent statafels en stoelen en men
kon daar genieten van de optreden
van de Isselschotsers en De Boerinne-
kes.

Oogstdag bij Feltsigt: veel te beleven

Nog meer bezoekers dan de vorige oogstdag, die jaarlijks bij kinderboer-
derij Feltsigt wordt georganiseerd, konden genieten van een dagje terug
in het verleden. De vele manieren van traditioneel oogsten van rogge,
hooi en aardappelen werden afgelopen zondag de 26ste juli met belang-
stelling bekeken.

Eén van de vele bakhuisjes die nog in de omgeving van Vorden be-
waard zijn gebleven staat bij boerderij ‘Klein Kieftskamp’, op het
landgoed ‘De Kieftskamp’. Het huisje staat op veilige afstand van
het boerenhuis, in verband met het brandgevaar. De restauratie is
zeer verantwoord uitgevoerd. Interessant detail is de eikenhouten
balkenlaag waarop het huisje – dat overigens van baksteen is ge-
maakt – is opgetrokken. Een verklaring voor deze bouwwijze zou
kunnen zijn dat dit beter krimp en uitzetting door de hitte kan
opvangen en dat er door deze wijze van bouwen een opslag voor
brandhout onder het huisje is ontstaan. Het is moeilijk het bak-
huisje te dateren, het is in elk geval niet ouder dan de boerderij,
die in 1866 is gebouwd.

Deze vervallen schuurberg of stoltenberg vormt een romantisch plaatje aan de Mosselse-
weg. Door het ontbreken van de vier roeden kan de kap niet meer omhoog en omlaag be-
wogen worden. Het is één van delaatste authentieke bergen van dit type in de omgeving
van Vorden.

Bij ‘’t Medler’ is dit met riet gedekte huisje gebouwd dat tot 1921 dienst deed als botenhuis.
De boot werd gebruikt om ieder jaar de anderhalve kilometer grachten rondom het huis
te schonen. Hiermee waren twee mannen drie maanden druk.

Aan weerszijden van de toegang van huis ‘’t Medler’ staan deze
unieke hondenhokken, voorzien van prachtig gebeeldhouwde
leeuwen met familiewapen. Het complete hek met de hondenhok-
ken stond oorspronkelijk voor het huis ‘De Ehze’ in Almen. Na de
afbraak daarvan, omstreeks 1830, kocht Reinder Engelbert van
Dorth tot Medler het en plaatste het voor zijn huis. Bij ‘De Ehze’
stonden de hondenhokken buiten het hek, maar de baron liet ze
binnen het hek plaatsen. De wapenschilden van Van Dorth en
diens vrouw, baronesse Van Hövell tot Westerflier, werden toen
ook in de schilden uitgehakt. De leeuwen waren rond 1880 geel
geschilderd met bruine manen en een rode tong. In het hekwerk
van ‘’t Medler’ is een zogenaamde bedelaarsbel opgenomen. Be-
delaars, marskramers en andere passanten konden zich hiermee
aanmelden zonder het terrein van het huis te betreden.

Siergrot in de nabijheid van het kasteel Vorden. Het verhaal wil dat de grot het begin is
van een onderaardse gang naar de ‘Konijnenbult’ waar het liefje van de baron zou wonen.
Dat is onzin. We moeten dit aardige bouwwerk meer zien als een folly, een romantisch
bouwsel op een landgoed, ter verpozing.

Fraaie gietijzeren handwijzer op het kruispunt van de Baakseweg-
Hackfortselaan en de Kruisdijk even buiten Vorden. De houten
handjes geven in tijd de loopafstand tot de omliggende plaatsen.
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Wat is: A. ’n Fusken: “Een fusken grös”, een beetje gras. “Met ’n
fusken grös kö’j gauw 'n veurken maken.”

B. Ne kladde: Kleine hoeveelheid, klont. “Hee had ne flinke
kladde modder an de bokse.”

C. ’n Mäöltjen: 
C1: Zoveel aardappelen als men in één keer kan eten. “’n

Mäöltjen eerpele schellen.”
C2: Iemand een pak slaag geven. “Iemand ’n mäöltjen

smeer geven.”

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

De rol van Joop Boerstoel beperkt zich
niet alleen tot dirigent, hij is tevens de
artistiek leider van deze ‘ Italian
Proms ‘. Het project is tot stand geko-
men op initiatief van het Cultuur-
fonds Vorden. Dit fonds dat begin
2008 werd opgericht heeft als ‘toe-
komstmuziek ‘ plannen om elke twee
jaar een dergelijk concert te organise-
ren, waarin telkens een ander land of
continent centraal zal staan en waar-
bij een groot publiek wordt getrokken.
Joop Boerstoel: ‘ Toen ik door Wim Pol-
man (voorzitter Cultuurfonds Vorden,
red.) werd benaderd om mee te den-
ken over de muzikale plannen, was ik
gelijk enthousiast. Ik ben geboren en
getogen Vordenaar en wil graag iets
betekenen voor de inwoners van het
dorp waar ik woon. Tijdens het ‘brain-
stormen’ zag ik het als liefhebber van
de Italiaanse sfeer en muziek , al di-
rect helemaal voor mij. Ik heb mijn
ideeën op papier gezet en vervolgens
heb ik een concept ingediend. Het Cul-
tuurfonds vond het een uitstekend
plan en zo ben ik verder gaan werken,
‘zo zegt Joop Boerstoel.

De Vordenaar zag het als zijn eerste
taak een blaasorkest samen te stellen.
Joop: ‘ Aangezien ik dirigent ben van
een viertal amateur orkesten, kostte
het mij weinig moeite om een 60 kop-
pig orkest samen te stellen (de
‘Bronckhorster Wind Symphonie ‘) .

De meeste muzikanten zijn afkomstig
uit muziekverenigingen uit de ge-
meente Bronckhorst, waaronder een
flink aantal uit Vorden. Dat aangevuld
met muzikanten uit onder meer Arn-
hem, Gaanderen en Nijverdal. Ik heb
de uitgekozen musici de muziekstuk-
ken toegestuurd. Ook heb ik de stuk-
ken op de website gezet. Inmiddels
hebben we al twee keer met het blaas-
orkest gerepeteerd. Buitengewoon ple-
zierig te constateren dat iedereen zijn/
haar huiswerk goed heeft gedaan. Za-
terdag 29 augustus wordt éénmalig sa-
men gerepeteerd (solisten, orkest en
koren) 

Ik heb er het volste vertrouwen in dat
het publiek op 5 september een prach-
tig programma krijgt voorgeschoteld.
De formule is een combinatie van
klassiek, film- volksmuziek en popu-
laire muziek. We hebben de lat be-
wust hoog gelegd. Het is een grote uit-
daging om met minimale middelen
het maximale eruit te halen. Het eve-
nement is geslaagd, wanneer wij als
organisatie hebben voldaan aan het-
geen wij ons vooraf ten doel hebben
gesteld. En met wij bedoel ik het Cul-
tuurfonds en niet te vergeten het gro-
te aantal sponsors en de gemeente
Bronckhorst’, zo zegt een enthousias-
te Joop Boerstoel. De tribune op het
marktplein biedt plaats aan circa 550
personen. Het programma omvat 22

nummers van o.m. de componisten
Verdi, Puccini, Morricone e.d. 

Wanneer de ‘ Italian Proms ‘ voorbij is
kan Joop Boerstoel zich weer op zijn
‘normale’ dagelijkse werkzaamheden
richten, zoals het dirigeren van de vier
amateur orkesten. Joop Boerstoel: ‘
Vier avonden in de week repeteren
met verschillende orkesten is in de
praktijk bijna een dagtaak. De orkes-
ten hebben allemaal een bezetting
van ongeveer 60 man, dus is de diri-
gent in feite een ‘ orkest- manager ‘ .
Tot het takenpakket behoort o.m. het
bijhouden van de bezetting van het or-
kest (niveaubewaking), het uitzoeken
van de te spelen muziekstukken en
zorgen voor goede sociale kontakten.
Dit alles op een dusdanige manier dat
de muzikanten zich betrokken voelen
bij het orkest en ze samen een goed
product kunnen leveren. 

Stel je voor, de muzikanten (allemaal
hobbyisten) komen op een repetitie-
avond de zaal binnen. Ze hebben de
aardappelen net achter de kiezen, bab-
belen wat met elkaar en dan na onge-
veer zeven minuten staat de muziek
centraal en wordt er vervolgens met
volle overgave gerepeteerd. Dat is voor
mij een prachtig en onbeschrijflijk
moment’, zo zegt Joop Boerstoel. En
wanneer de bevlogen dirigent zich in
de Italiaanse zon een ‘vino’ goed zal la-
ten smaken, zullen zijn gedachten al
over 2010 heen gaan en ziet hij de vol-
gende uitdaging al weer helemaal
voor zich: ‘ergens op een fraaie locatie
in Vorden en het liefst met een kasteel
als decor een ‘mini- weekend ‘ muziek
van de bovenste plank organiseren te
weten één avond klassiek, één avond
een popfestival en één avond een alge-
meen genre muziek. ‘ Ik zal er alles
aan doen om deze droom in mijn ei-
gen dorp Vorden werkelijkheid te la-
ten worden’, zo zegt Joop.

Zaterdag 5 september op het marktplein te Vorden

Dirigent Joop Boerstoel verheugt
zich op de 'Italian Proms'

Joop Boerstoel gaat graag met zijn gezin op vakantie naar Italië. In de eer-
ste plaats omdat hij het een fantastisch land vindt, maar dit jaar wellicht
ook om nog een stukje Italiaanse sfeer op te snuiven. Om nog extra inspi-
ratie op te doen voor de ‘Italian Proms’, een concert dat zaterdag 5 septem-
ber in de openlucht op het marktplein in Vorden zal plaats vinden. Aan
dit concert zal medewerking worden verleend door het ‘Bronckhorst
Wind Symphonisch blaasorkest dat onder leiding staat van Joop Boers-
toel. Verder verlenen de solisten Irma ten Brinke (mezzo- sopraan), Frank
Fritschy (tenor) en Maaike Bosscher (harp) hun medewerking, alsmede de
koren ‘ I Mediati (Italiaanse volksmuziek), het Vordens Mannenkoor en
het popkoor ‘Back Corner ‘. Het programma wordt gepresenteerd door
Arie Ribbers.

In de themabijeenkomst ‘borstvoe-
ding’ wordt er algemene informatie
over borstvoeding gegeven. Ook wor-
den er praktische tips gegeven, denk
hierbij aan de baby op een goede ma-
nier aan de borst leggen en tips over
kolven van moedermelk. Yunio is een
‘borstvoedingsvriendelijke organisa-
tie’ en wil aanstaande ouders goede
informatie geven om hen vervolgens
een bewuste keuze te laten maken
voor een voeding voor hun baby. En

door goede informatie wordt het ge-
ven van borstvoeding makkelijker.  De
informatie van de themabijeenkomst
is gericht op vrouwen/ partners vanaf
de zesde maand van de zwangerschap.

Locatie: Trainings- en Opleidingscen-
trum Sensire, Edisonstraat 103,   Doe-
tinchem. Datum: woensdag 9 septem-
ber 2009. Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Kos-
ten: 5 euro per persoon.  Aanmelding/
informatie: tel: 0314-356431 of via: cur-
susbureau@sensire.nl  Heeft u interes-
se in deze thema-avond, die u alleen of
mét uw partner kunt volgen, reageer
dan zo snel mogelijk.

Aanstaande ouder thema-
bijeenkomst Borstvoeding
Het cursusbureau organiseert voor
Yunio in Doetinchem de themabij-
eenkomst ‘Borstvoeding’ voor aan-
staande ouders.

Er wordt gespeeld op een mini- voet-
balveld van 20x15 meter, dat speciaal
voor dit toernooi op het marktplein
wordt aangelegd. De teams die in twee
poules worden onderverdeeld spelen
een halve competitie met als inzet de
VOV Cup. De wedstrijden duren acht
minuten. Wethouder Ab Boers van de
gemeente Bronckhorst zal het toer-
nooi om 17.30 uur openen, waarna de
teams zich zullen presenteren. De
wedstrijden beginnen om 18.00 uur.
De finale wordt omstreeks 21.25 uur
gespeeld. Nog een leuk intermezzo,
om 19.00 uur worden op het balkon
van De Herberg de ploegen gepresen-
teerd die zaterdag 15 en zondag 16 au-

gustus aan het internationale jeugd-
voetbaltoernooi zullen deelnemen.
Dat zijn: Ajax, Bayer 04 Leverkusen, Lo-
komotiv Moskou, Vorden , West Ham
United, Brommapojkarna (Zweden),
Nottingham Forest, Feyenoord, FC
Twente/ Heracles en Austria uit We-
nen. 

De voetbalvereniging Vorden is on-
langs ‘ buitengewoon lid ‘ geworden
van de VOV. De insteek daarvan is dat
beide verenigingen in de toekomst
van elkaar ’ s know how gebruik kun-
nen maken. Bijvoorbeeld het op ver-
schillende gebieden inzetten van vrij-
willigers. Net zoals dikwijls het geval
is bij het internationale Wim Kuijper
jeugdvoetbaltoernooi, wordt ook bij
het straatvoetbaltoernooi op vrijdag-
avond 14 augustus, aandacht gevraagd
voor actuele maatschappelijke the-
ma’s, waarmee de organisatie het be-
lang van het sporten in de breedte wil
bevorderen. Deze vrijdag aandacht
voor de Stichting Cardo. Deze Stich-
ting stelt zich ten doel financiële mid-
delen te werven om mensen met een
handicap in de samenleving te laten
integreren. Cardo probeert dit doel te
bereiken door projecten en diensten te
realiseren die niet uit reguliere bud-
getten worden gefinancierd. Het
adagium van Cardo is : ‘ Laat zien wat
je ( samen ) wél kunt, in plaats van de
nadruk te leggen op beperkingen’.

Vrijdagavond 14 augustus in het centrum van het dorp Vorden

Ook Wim Kuijper straatvoet-
baltoernooi met aandacht
voor de Stichting Cardo!

Behalve het internationale Wim
Kuijper jeugdvoetbaltoernooi, dat
zaterdag 15 en zondag 16 augustus
op het sportcomplex van de voet-
balvereniging Vorden wordt ge-
houden, vindt er op vrijdagavond
14 augustus nog een andere voet-
balhappening plaats. Voor de eer-
ste keer: het Wim Kuijper straat-
voetbaltoernooi. De organisatie is
in handen van de voetbalvereni-
ging Vorden in samenwerking met
de Vordense Ondernemersvereni-
ging ( VOV) . Hieraan wordt deelge-
nomen door Ratti, SBC ( Soci/Baak
Combinatie), Pax en Vorden. Er is
gekozen om teams te formeren uit
de 4e klasse van de D- jeugd.

Bibliobus 4 die de voormalige gemeen-
te Hummelo & Keppel bezoekt staat
nog één week stil en is 11 augustus
weer op route.  Bibliobus 7 die de voor-
malige gemeente Steenderen bezoekt
staat twee weken stil en gaat 19 augus-
tus weer op route.

Vakantiesluiting bibliobus-
sen West-Achterhoek
De twee bibliobussen 4 en 7, die de
kleine kernen van Basisbiblio-
theek West-Achterhoek bezoeken,
staan de komende weken stil in
verband met een korte vakantie.

Op 11 en 13 augustus werken de he-
renteams de poulewedstrijden af. De-
ze wedstrijden beginnen om 19.00
uur. De volgende clubs zullen in actie
komen: Halle, Pax, Keyenburgse Boys,

Ratti, Steenderen, Veldhoek, Wolvers-
veen, Zelhem, Zelos en Socli. Deze zo-
mer is er bij Socli een ijverige groep
vrijwilligers aan het werk geweest om
op het eerste veld nieuwe dug- outs te
realiseren. Hierdoor kunnen de wissel-
spelers tijdens het Bronckhorsttoer-
nooi zowel op het eerste als tweede
veld droog zitten. 

Donderdagavond 13 augustus zullen
de nieuwe dug- outs op het eerste veld
officieel in gebruik worden genomen.
Dit zal, voorafgaande aan de wedstrij-

den, gebeuren door het oudste en
jongste lid van de vereniging. De da-
mesteams beginnen zaterdag 15 au-
gustus om 9.30 uur met de wedstrij-
den. Er hebben zich vier damesteams
ingeschreven te weten: HC ’03, Steen-
deren, Wolversveen en Zelos. De finale
wedstrijden bij de heren beginnen za-
terdag 15 augustus om 11.45 uur. De
jongste bezoekers aan het toernooi
kunnen zich de gehele zaterdag op
een groot springkussen vermaken.
Voor alle dagen geldt: gratis toegang!

Sportvereniging Sociï organiseert
Bronckhorst voetbaltoernooi
De sportvereniging Socli organi-
seert op dinsdag 11, donderdag 13
en zaterdag 15 augustus op het
sportpark De Lankhorst in Wich-
mond, een voetbaltoernooi voor al-
le voetbalclubs in de gemeente
Bronckhorst. Dit geld zowel voor
heren- als damesteams.



HOESLAKENS
Cinderella 100% katoenen

hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks 9,90

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/210-220 van 16,95 voor 11,95

140-160/200 van 19,95 voor 15,95

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Zware kwaliteit
Jersey hoeslakens

Dubbelgebreid 100% katoen
ook geschikt voor XL

1 persoons van 29,95 voor 19,95

2 persoons van 44,95 voor 29,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 34,95

Essenza satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

nu vanaf 19,95 per stuk

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 17,95

80/210-220 van 34,95 voor 19,95

90/200 van 34,95 voor 19,95

90/210-220 van 38,95 voor 22,95

140/200 van 44,95 voor 26,95

160/200 van 49,95 voor 29,95

180/200 van 54,95 voor 32,95

180/210-220 van 58,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Cinderella lakens
100% katoen

160/260 nu 14,95

200/260 nu 22,95

240/260 nu 24,95

ZOMER
opruiming

STRANDLAKENS
Keuze uit wel 100 dessins

Strandlakens
vanaf 12,95

100-190

DUIZEND DEKBEDSETS
met kortingen

TOT 70%

TAFELGOED
UITZOEKEN!

Lopers + dekservetten NU 9,95

Tafelgoed ± 140-190 NU 19,95

Tafelgoed ± 140-220 NU 24,95

Tafelgoed ± 160-260 NU 29,95

Servetten NU 2,50

Placemats NU 4,95

Sierkussens (gevuld) NU 9,95

Spreien Patchwork
vanaf 49,95

KUSSENS
Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 27,95 nu 19,95

Stevig eendenveren kussen
1400 gr. met 100% katoenen tijk.
van 39,95 nu 29,95

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht-
regulering. Goed wasbaar.
van 36,95 p/st. nu 2 voor 49,-

Cool Touch kussen anti-allergisch,
tijk gevuld met natuurzijde.
van 34,95 p/st. nu 2 voor 49,-

3 kamer kussen van Brinkhaus
90% dons met dons/veren binnenin,
in soft, medium en firm.
van 89,- p/st. nu voor 49,-

Traagschuim neksteunkussen
met wasbare hoes met nekrol.
Thuis te testen! van 99,- nu 59,-
3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95 p/st. nu 2 voor 99,-

Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

Effen, geblokt en gestreepte bad-
doeken in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor12,00

70/140 van14,95 p/st.nu 9,95

washand van 2,25 p/st. nu 1,80

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 19,95

Vandijck badstof badjas
van 59,95 nu vanaf 29,95

Vandijck velours badjas
van 59,95 nu vanaf 39,95

Vandijck wafel badjas
vanaf 29,95

Vandijck badmat
100%katoen.

55/55 Toiletmat van 14,95 nu 10,95

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 11,95

55/95 Badmat van 22,50 nu 16,95

70/140 Badmat van 39,95 nu 32,95

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

Washand van 2,95 nu 2 voor 4,00
Gastendoek van 4,95 nu 2 voor 6,00
Handdoek van 10,95 nu 2 voor 15,00
Badlaken van 15,95 nu 2 voor 25,00

BADGOED

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino + Witte Lietaer

per set vanaf 4,95

Linnen glazendoeken NU 4,95

Elias ovenwanten van 7,50 p/st. NU 3,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-

DEKBEDDEN

KATOEN
(wasbaar)

1 pers. van 49,95 nu 29,95
1 pers. xl van 54,95 nu 34,95
2 pers. van 79,95 nu 49,95
litsjum. van 89,95 nu 59,95
litsjum.xl van 99,95 nu 69,95

ZIJDE (vochtregulerend
en wasbaar)
van 54,95 nu 34,95
van 59,95 nu 39,95
van 89,95 nu 54,95
van 99,95 nu 64,95
van 109,95 nu 69,95

90% DONS
(licht en soepel)
van 115,- nu 59,95
van 129,- nu 69,95
van 169,- nu 99,95
van 199,- nu 109,95
van 225,- nu 119,95

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-
Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 119,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 139,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 179,- voor 99,-
litsjum. 240/200 van 219,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 139,-

Partij dekbedden
Body Comfort 90% ganzendons.
4-seizoenendekbed met 5 jaar garantie.
1 pers. 140/200 van 359,- voor 179,-
1 pers. xl 140/220 van 399,- voor 219,-
2 pers. 200/200 van 529,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 639,- voor 329,-
litsjum. xl 240/220 van 699,- voor 369,-

1 persoons 90% dons enkel
140/200 van A klasse dons
van Yves Delorme van 329,- voor 199,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-
Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-
Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-
4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 219,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 349,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 399,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 439,-

ZOMERDEKBEDDEN

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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Voor verdere informatie en aanmelding zie onze site: www.reurlsepompdagen.nl

Een week gein op het plein
8 t/m 15 augustus - alle dagen gratis entree

Locatie: Kerkplein in het centrum van Ruurlo
Zaterdag 8 augustus
aanvang 18.15 uur “Spike’s kindershow”; spectaculaire show voor de kids! (met een traktatie)
aanvang 20.00 uur Live optreden van de 5 koppige band “@Ease”
Zondag 9 augustus Openlucht kerkdienst “orde van de oecumenische kerk dienst” met een 
aanvang 10.00 uur optreden van het koor “Markant” 
aanvang 14.00 uur “Beachvoetvolleytoernooi” Op een tot strand omgetoverde Dorpsstraat.
aanvang 20.00 uur Spetterende drive-in-show!
Maandag 10 augustus ”Brandweermiddag”. Kinderen mogen in de huid van de brandweerman kruipen!
aanvang 14.00 uur Vertrek vanaf het Kerkplein! 
aanvang 19.15 uur Workshop - en show majorettegroep Muziekvereniging Sophia’s Lust 
aanvang 20.30 uur “Aprés Ski” party!
Dinsdag 11 augustus ”Boerderijenfietstocht” (start op het Kerkplein) Onderweg is er de 
aanvang 11.00 uur mogelijkheid om agrarische bedrijven te bezichtigen.
aanvang 19.00 uur Smartlappenkoor “Efkes Anders”
aanvang 20.00 uur Optreden band “Les Miezerabullus” Nederlandstalige meezingers en smartlappen!

Woensdag 12 augustus “Braderie” met oude ambachten, vele kramen, muziek- en dansoptredens. 
aanvang 14.00 uur O.a. zijn er optredens van de “Edelweiss Kapelle”, “Die Zwei”, “Grenzland 

Steiers”, “De Schaddenstekkers”, de “Sleppers” en een “Hongaarse
Folklore dansgroep”. 

Vrijdag 14 augustus
aanvang 18.00 uur ”Tenniszeskamp”. Teams spelen in competitievorm een tennisspelenparcours!
aanvang 20.00 uur live optreden van de “Reurlse” band  “Völle Wille”
aanvang 21.30 uur Optreden van de alom bekende feestband “De Spitfires”
Zaterdag 15 augustus ”Fiets en (nordic)wandeltocht voor het hele gezin”. Vertrek vanaf het 
aanvang 10.00 uur Kerkplein. Afstanden: Fietstocht 25 en 40 Km. Wandeltocht 6 en 18 Km.
aanvang 17.00 uur Demonstraties Ruurlose Gymnastiekvereniging gevolgd door een “Playbackshow”
aanvang 20.00 uur “Soundmixwedstrijd” in combinatie met live muziek door de bekende 

formatie ”Don’t Shoot the Pianoplayer”. 
Drank onder 16 jaar? Natuurlijk niet! Wel drank? Legitimatie verplicht!



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Autobedrijf Groot Jebbink B.V. is al meer dan 40 jaar een begrip in de
Achterhoek. Wij zijn verdeeld over drie vestigingen: het dealerbedrijf
Opel-Chevrolet Zutphen, universeel garagebedrijf annex tankstation
Vorden en een universeel reparatie-/onderhoudsbedrijf. Gezien deze
omvang bieden wij een breed scala aan diverse activiteiten. 
Wij werken zeer nauw samen in een team van circa 25 mensen.

Door de groei van de afgelopen jaren zijn wij op zoek naar een administratief mede-
werk(st)er.

Administratief medewerk(st)er
In deze functie kunnen wij u onder andere aanbieden:

- alle voorkomende administratieve werkzaamheden wo;
• invoeren, verwerken en deels bewaken van alle dagboeken
• debiteurenbewaking en crediteurenbewaking

- diverse controle werkzaamheden ter ondersteuning van de
controller

- invoeren, verwerken en beheren van de verkoopadministratie
- 38-urige werkweek
- het salaris is in overeenstemming conform CAO motorvoertui-

genbedrijven en tweewielerbedrijven

Wat vragen wij: - minimaal Mbo-opleiding voorkeur administratieve richting
- beheersing Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk
- kennis van Word, Excel en enig financieel pakket
- enige administratieve ervaring
- efficiënt en gemotiveerd
- flexibel en weten van aanpakken
- goed kunnen organiseren
- geen acht tot vijf mentaliteit
- meedenkend en initiatief nemend
- leeftijd tussen 20 en 40 jaar

Herkent u zichzelf in deze functie en heeft u zin om ons team te komen versterken,
bel, schrijf of e-mail ons dan.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen
met Jos.

Tel.nr. : 0575 - 516646 / 06 -55334350
Adres : Postbus 108 7250 AC Vorden
E-mail : administratie@groot-jebbink.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vanwege uitbreiding van onze kinderopvangorganisatie zijn wij met spoed op zoek naar.....

Pedagogisch medewerkers voor KDV/BSO
voor 10-20 uur per week 

Onze kinderen zoeken jou als je … 
• Creatief bent, vol zit met ideën en beschikt over organisatietalent 
• Daadkrachtig, spontaan en gezellig bent, vol met humor en een flinke dosis enthousiasme 
• Het heerlijk vindt om jonge kinderen te verzorgen en te begeleiden 
• De BSOkids een gezellige middag kunt bezorgen 
• Maar vooral … een lieve leid(st)er bent! 

De ouders zoeken jou als je …
• Bewust bent van je eigen normen en waarden 
• Oprechte affiniteit hebt met kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar 
• Sociale vaardigheden hebt voor het motiveren, stimuleren en instrueren van deze verschillende

doelgroepen 
• Een open, sociaal, daadkrachtig en communicatief sterke persoonlijkheid bent 

Avonturijn zoekt jou als je …
Voldoet aan de wensen van de kinderen en hun ouders! Maar ook zoeken wij jou als je professionele
kinderopvang hoog in het vaandel hebt staan èn als je beschikt over een opleiding op MBO of HBO
niveau in een pedagogische culturele, kunstzinnige of een sportieve richting. Tevens kennis hebt van
de diverse ontwikkelingsfases van een kind. Is dit jouw profiel: Neem dan zo spoedig mogelijk contact
met ons op of schrijf gelijk een leuke brief! 

Avonturijn biedt jou …
Een leuke en uitdagende functie met veel wisselende werkzaamheden in een enthousiast team. We bie-
den je een prettige werksfeer met veel ruimte voor eigen inbreng en de mogelijkheid je verder te ont-
wikkelen binnen je vakgebied. 

De functie zal vallen in schaal 6 van de CAO Kinderopvang met een minimum van € 1.742,00 en een
uitloop naar € 2.379,00 per maand bij 36 uur in de week. De inschaling zal afhangen van je opleiding
en opgedane ervaring. Je wordt opgenomen in het pensioenfonds PGGM en kunt gebruik maken van
onze secundaire arbeidsvoorwaarden.

Dus: 
Zoek je een uitdagende, afwisselende baan als invalkracht, stuur dan je inhoudelijk gemotiveerde
reactie naar het adres van Kinderopvang Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01, 7261 NL Ruurlo, t.a.v. Yolanda
Bensink, directeur. Zij kan je ook nadere informatie verstrekken over de vacature. Telefonisch: (0573)
458130 optie 1 of via email: yolanda@avonturijn-ruurlo.nl 

Avonturijn is een kinderopvang-
organisatie en biedt naast dagopvang,
voor-, en naschoolse opvang aan in
Ruurlo en Hengelo Gld. Zij verzorgt
tussenschoolse opvang op basis-
scholen in Ruurlo, Hengelo Gld. 
en Lochem. 

Daarnaast verzorgt Avonturijn
Gastouderopvang in de gemeente
Berkelland en omstreken. 

Avonturijn is één van de gebruikers
van het Kulturhus in Ruurlo en is
volop in ontwikkeling. Door de groei
binnen onze organisatie zijn we op
zoek naar nieuw personeel. De peda-
gogisch medewerker draagt zorg voor
de dagelijkse opvang van kinderen. 

De medewerkers van Avonturijn
doen hun werk met hart en ziel en 
zij zien het als een voorrecht om 
met ouders te mogen delen in de
opvoeding van hun kind. 

Avonturijn heeft kwaliteit hoog in
het vaandel staan en vraagt om een
no-nonsense mentaliteit, waarbij
aanpakken, openheid, vertrouwen 
en gevoel voor humor belangrijke
begrippen zijn. 

Avonturijn
Nieuwe Weg 5-01
7261 NL Ruurlo
tel.: (0573) 45 81 30 

email: info@avonturijn-ruurlo.nl
website: www.avonturijn-ruurlo.nl 
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TEKENAAR/ CONSTRUCTEUR (3D) M/V
Achterhoek – fulltime – vacaturenummer; VJK00626

Werkzaamheden;
Ontwerpen en uitwerken van machines voor geavanceerde pro-
ductielijnen. U werkt zelfstandig; maar ook in teamverband aan
de realisatie van de diverse machines

Functie eisen;
• Opleiding HBO/WTB;
• creatief en innovatief;
• kennis van Inventor.

WERKVOORBEREIDER M/V
Achterhoek – fulltime – vacaturenummer; VJK00624

Werkzaamheden;
Ontwikkeling en productie van metalen delen ten behoeve van
de betonindustrie, utiliteitsbouw, woningbouw en weg- en wa-
terbouw.

Functie eisen;
• Opleiding MTS/ HTS bouwkunde;
• ervaring met Autocad, Microsoft office en ERP software;
• goede contactuele eigenschappen.

MONTEURS (service) M/V
Liemers – fulltime – vacaturenummer; VJK00625

Werkzaamheden;
Repareren en monteren van machines ten behoeve van de agra-
rische industrie. Creatieve oplossingen zoeken, en klanten in-
formeren en begeleiden in “goed” gebruik van de machines.

Functie eisen;
• Opleiding MBO (scheeps)werktuigbouw, MAS of gelijkwaar-

dig;
• Kennis van hydraulische systemen en daarbij behorende

elektrische installaties.;

PRODUCTIEMEDEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem – fulltime– vacaturenummer; VVN00611

Werkzaamheden;
Lak verwerken middels een volautomatische machine. Het be-
treffen diverse producten, veelal in grote series. Wij zoeken
kandidaten die van aanpakken weten. Naast het bedienen van
de machines zul je ook producten moeten afhalen en ophangen.
Tevens verzorg je het logistieke proces van het product binnen
de organisatie. 

Functie eisen
• Opleiding minimaal LBO niveau;
• aanpakker.

KANTER CNC M/V
Omgeving Lochem- fulltime- vacaturenummer; VVN00548 

Werkzaamheden;
Vanaf tekening zelfstandig kunnen instellen, en bedienen van
een CNC gestuurde kantbank. Het instellen betreft het oproepen
van programma’s en het wisselen van het gereedschap. 

Functie eisen
• Bedienen, instellen, (programmeren) van een CNC kantbank;
• aantoonbare kennis en/of ervaring met betrekking tot plaat-

werk.
• bereidheid tot het werken in twee ploegen

HUISVUILBELADER M/V
Omgeving Doetinchem- fulltime- vacaturenummer; VVN00597

Werkzaamheden;
Samen met je collega’s verzorg je de belading van huisvuil in
Gelderland. Het is van belang dat je in staat bent om in team-
verband te werken en een goede fysieke conditie hebt. 

Functie eisen
• Enthousiaste instelling;
• doorzettingsvermogen
• No-nonsens mentaliteit.
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CONSTRUCTEUR SOLID WORKS
Achterhoek – Full time – vacature-
nummer; VJK00620

Bedrijf;
Toonaangevende internationale onderneming gespecia-
liseerd in het engineeren en produceren van complexe
frames. Die een wereldwijde toepassing kennen.

Werkzaamheden;
Als constructeur bent u als geen ander in staat om
sterkteberekeningen uit te voeren in prototype-bouw.
Tevens bent u bekend met het engineeren en construe-
ren van dunne plaatwerk constructies. U vertaalt de
vraag van uw (potentiele) klant naar het gewenste pro-
duct. 

Functie eisen;
- HTS WTB (richting constructie) 
- Kennis van en ervaring met Solid Works
- Bekendheid met (dunne) plaatwerkconstructies

Sollicitaties worden na week 33 in behandeling genomen in verband
met de vakantieperiode.




