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In de praktijk is hij nog veel meer, 
want ga er maar aan staan, een or-
kest met 65 muzikanten (Bronck-
horst Wind Symphony), een 5 kop-
pige band (Band to Venhorst), een 
dansgroep van 20 personen (dans-
groep Muzehof), een vocalgroup van 
12 man (‘Eigen Wijs’), een koor met 
20 kinderen (‘Bronckhorster kinder-
koor‘) , een pipeband van 10 personen 
(‘Concord Pipe Band’) , drie solisten 
Nathaly Masclé, Maartje Epema en 
Frank Fitschy). En dat allemaal in de 
grote finale op één bühne, in totaal 
zo’n 135 personen. Joop Boerstoel:  
‘Daar komt dus heel wat meer bij kij-
ken, denk ook aan de psychologische 
kant (observeren, stimuleren, corrige-
ren, beslissingen nemen noem maar 
op). Al deze medewerkers tot een een-
heid smeden, een aspect dat dikwijls 
wordt onderschat, maar wel heel erg 
leuk is om te doen’, zo zegt de gedre-
ven dirigent. 

Twee jaar geleden stelde Cultuur-
fonds Vorden (initiatiefnemer) Joop 
Boerstoel in staat met ‘Viaggio Italia-
no ‘ op de Italiaanse toer te gaan. Joop 
Boerstoel richtte toen het Bronck-
horst Wind Symphnony orkest op. 

Het concert vond plaats in een grote 
tent op het marktplein. Voor het 
Brits Proms concert (groter van opzet) 
is gekozen voor twee uitvoeringen in 
sporthal ‘t Jebbink (omgedoopt tot 
‘Theater ‘t Jebbink). Joop Boerstoel: 
‘We hebben daar meer mogelijkhe-
den dan in een grote tent. Inmiddels 
hebben we al enkele repetities achter 
de rug. We liggen met de voorberei-
dingen op koers. We komen nog een 
paar keer bij elkaar en dan moeten 
we er ‘staan’, aldus Joop Boerstoel die 
zoals gememoreerd van ‘A tot Z’ bij 
alles is betrokken.

Voor hem op tafel liggen een vijftal 
muziekdraaiboeken. Even de laptop 
aan en het gehele concert trekt pagi-
na, na pagina op het scherm voorbij. 
Alles staat tot in de kleinste details 
omschreven. Joop Boerstoel wordt 
als artistiek leider bijgestaan door 
Daniël Kempers uit Azewijn, niet al-
leen trompettist in het orkest maar 
tevens een man met een grote passie 
voor grafisch werk. ‘En heel bedre-
ven in het maken van draaiboeken 
en powerpoints’, zo prijst Joop Boers-
toel. Tijdens het concert niet alleen 
muziek, dans en zang, maar ook als 

‘toegevoegde waarde’ een beamer 
presentatie met ‘shots’ van typisch 
Engelse bezienswaardigheden en 
sfeerbeelden. Joop Boerstoel legt uit 
waarom voor een Brits Proms concert 
is gekozen.
Zegt hij: ‘Engeland is typisch een land 
met een link tussen pop- en klassiek. 
Daar is in feite heel veel popmuziek 
ontstaan. Denk aan de Beattles, denk 
ook aan de film- en musicalmuziek 
(Andrew Lloyd Webber), denk ook aan 
de volksmuziek uit Groot Brittannië. 
Al deze facetten van muziek kunnen 
wij in het Brits Proms concert vorm 
geven’, aldus Joop Boerstoel. De mu-
zikanten die aan het concert meewer-
ken, hebben vooraf een toegangscode 
voor een website gekregen, zodat ze 
thuis volop kunnen oefenen. ‘Is ook 
een vereiste. Ik moet zeggen de mu-
sici houden zich er prima aan. Ze 
weten zelf wel dat ze anders tijdens 
de repetities door de mand vallen. Ik 
ben wat dat betreft ‘straight’, dat wil 
zeggen eerlijk en rechtvaardig’, zo 
zegt Joop lachend.

Op het gezicht van de geboren en 
getogen Vordenaar straalt de ambi-
tie af. ‘Van te voren hebben we na-
tuurlijk eerst de cast bepaald, daarna 
gezamenlijk overlegt welke ingredi-
enten we allemaal nodig hebben voor 
een Brits Proms concert (combinatie-
mogelijkheden, zang, dans, solisten). 
Vooral tijdens het concert voor afwis-
seling/ opbouw  zorgen. Zijn de juiste 
arrangementen voorhanden. En dat 
soort dingen. Mijn repertoire-kennis 
kwam daarbij goed van pas’, zo zegt 
Joop Boerstoel die er van droomt ooit 
nog eens een groot muzikaal gebeu-
ren nabij kasteel Vorden te dirigeren. 
Een concert bij een ‘verlicht’ kasteel, 
omgeven door sfeervolle fakkels en 
ter afsluiting een  groots vuurwerk. 
Ik zie het helemaal voor mij’, aldus 
een optimistische Joop Boerstoel.

De Vordenaar is, zo blijkt tijdens het 
gesprek, een muzikale ‘ duizendpoot’. 
Zo is hij o.m. dirigent van  philhar-
monie Gelre uit Arnhem waarmee 
hij bezig is met voorbereidingen voor 
een co- productie met ‘Toonkunst’ uit 
Zutphen. Verder is hij dirigent van 
het symphonisch blaasorkest SBOG 
uit Gaanderen en is hij in Huizen diri-
gent van het harmonieorkest Prinses 
Irene. Op zijn visitekaartje staat bo-
vendien ‘Joop Boerstoel- senior con-
sulent Muziekuitleen- en informa-
tiecentrum. Een momenteel vooral 
dirigent van het orkest ‘Bronckhorst 
Wind Symphony’ dat 3 en 4 septem-
ber ongetwijfeld haar beste beentje 
tijdens het Brits Promns concert zal 
voorzetten.

Algeheel Muzikaal leider Brits Proms concert 

Joop Boerstoel: 
‘Met voorbereiding op koers’!

Vorden - ‘Ik wil mensen graag deelgenoot maken van mijn passie voor 
muziek. Ik ben ervan overtuigd dat ze straks na afloop van het Brits 
Proms concert (zaterdag 3 en zondag 4 september) opgetogen naar 
huis zullen gaan. Het programma dat wordt geboden kun je het best 
omschrijven als ‘Theater dichtbij huis’ en dat hebben ze in Vorden 
nog niet eerder meegemaakt. En dat voor een vriendenprijs’ (kaartje 
kost 17,50 euro). Dit zegt Joop Boerstoel in de affiches omschreven als 
de man met ‘de algehele muzikale leiding’ .

De aanvang van de dienst is om 09.00 
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap
Hengelo - Ds. Christien Ferrari uit 
Hengelo is zondag 21 augustus 
voorganger in de kerkdienst van 
de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap Hengelo.

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Nieuwe zomerkaart
3 gangen keuzemenu, keuze uit:

3 gangen menuprijs

 32,50
Diverse weekschotels  14,50

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

20 rozen
 3.99

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? 
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16, 
(06) 51 60 15 16.;

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden:
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 21 augustus 10.00 uur ds. J. Kool, viering H. Avond-
maal

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 21 augustus 10.00 uur ds. Marianne Benard, oecumeni-
sche openluchtdienst, pastorietuin NH

R.K. kerk Vorden:
Zondag 21 augustus 10.00 uur Woord- en communieviering,
J. van Kranenburg

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 20 augustus 17.00 uur Eucharistieviering, koorleden
Zondag 21 augustus 10.00 uur Openluchtdienst pastorietuin 
NH.

Tandarts
20/21 augustus J.H.H. de Lange, Lochem tel. 0573 – 25 43 57
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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 beperken 
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 
huis artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het       
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, 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.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU): 
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. 
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken 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; 
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 
Woon zorg centrum 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 10.00-12.00 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. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Rui-
terkamp 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. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 
 Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.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

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg. 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: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 
(0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 32 zorg-
verzekeraars 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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Dagmenu’s 17 t/m 23 aug.

Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 17 augustus Champignonsoep / Wiener zwiebel-
rostbraten, aardappelen en rauwkostsalade.

Donderdag 18 augustus Bistro Hamburger met frieten en 
rauwkostsalade / Verse fruitsalade met slagroom.

Vrijdag 19 augustus Bosuiensoep / Wokki wokki van vis, 
roerbakgroente, rijst en seizoensgroente.

Zaterdag 20 augustus (alleen afhalen/bezorgen)
Kipsaté met pindasaus, aardappelen en rauwkost / IJs met 
slagroom.

Maandag 22 augustus Runderbouillon met flensjes / Spies 
de Rotonde met kruidenboter, aardappelen en rauwkost.

Dinsdag 23 augustus Wiener Schnitzel met friet en rauw-

kost / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Vlaai van de week

Abrikozenvlaai
6-8 personen € 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,75

Week-aanbiedingen

 Bolussen 4 voor € 2,00
 Waldcornbollen

6 voor € 2,50
Aanbiedingen geldig van di 16 aug. t/m za 27 aug.

Voor caravanstalling of op-
slagruimte in Hengelo (gld), 
Bel 0575-467470

�

Wegens verhuizing gara-
geverkoop op zaterdag 20 
aug. van 10.00 tot 17.00 uur 
te koop o.a.: tafelvoetbalspel, 
elec. wasdroger 2 jr. oud, 
open haard vonkengordijn, 
grasmaaier en trimmer van 
1 jr. oud, jongensfi ets plm. 
8-12 jaar, koperen pomp, uit-
schuifl adder aluminium 2x2 
meter, kantelbare fi etsen-
drager voor auto. Adres: Het 
Jebbink 42, tel: 0575 553103

�

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

Ervaren Gastouder in 
Vorden heeft weer plaats!!!

7 dagen in de week 
beschikbaar! 

Tel: 06-13386085

Aangeboden in Ruurlo, 
zit-slaapkamer met volledig 
pension, internetaansluiting. 
Tegenover het station, tel. 
0573 - 45 37 60

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 22 augustus. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Turbana bananen   1 kilo 0.99
Hollandse prei 1 kilo  0.99
Nieuwe oogst 
Triumphe de Vienne peren
 1 kilo  0.99     
Nieuwe oogst
Delcorf appelen 1,5 kilo  1.99     
Kant-en-klare huisgemaakte kip/
kalkoenschotels met rijst en GRATIS
bakje rauwkost naar keuze p.p.  6.95

Cursus Frans, Nederlands 
en Nederlands voor 

anderstaligen.
Individueel of in kleine 
groepjes. Ook bijles.

Info: 06-20135453 of mail 
naar taalcursussenvorden

@gmail.com

Vrouw 40 met 2 kinderen 
zoekt met spoed woonruim-
te. 06-13719296

�

Te huur: per 1 oktober ge-
deelte van een woonhuis, 
geschikt voor 2 personen, in 
het buitengebied van Vorden 
(Linde). tel. 0575-556793

�

LEEGVERKOOP-GROTE 
OPRUIMING. Zaterdag 
van 9.00 tot 12.00 uur in 
het Havo-gebouw, Burg. 
Galleestraat 69 te Vorden. 
Stichting Veilingcommissie

�



KORENRIJK
NU VOOR

2.09

 

ZACHTE WALD-
KORNBROODJES

NU PER STUK 0.35

KRENTEN OF 
ROZIJNEN-
SNEETJES

DEZE WEEK 5 

VOOR DE PRIJS VAN 4

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 16 t/m zaterdag 20 augustus.

RUMROZIJNEN 
BAVAROISE 

VLAAI
   

 KLEIN     8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

600

Een hand, een kaart, een gebaar, ze doen zo goed, 
wanneer je iemand verliezen moet.

Voor uw medeleven, op welke manier dan ook, na 
het overlijden van onze zorgzame moeder en lieve 
oma

Engelina Johanna
Lien

Dekkers - ten Damme

willen wij u hartelijk danken.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, augustus 2011

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
gem.Bronckhorst e.o.

gem.Zutphen e.o.
gem.Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

u  k u n t  m i j  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

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

0575-552959
Wespennest
bestrijding

Bel Dijkerman
06-33814997

Knip- en naailes.
Opleiding tot Coupeuse. 
Start 5 september 2011

Info en opgave

M O D E V A K S C H O O L

‘Gerdien’
Tel. (0573) 46 12 42

Volg uw droom!
Privé

piano / orgelles
muziek / zangles
bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Tel. (0575) 529360

van de Poll
metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

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

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Openingstijden van 09.00 tot 16.00 uur

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

epc berekening, bouwbesluittoetsing en vergunning aanvragen
Hoogstraat 42    7227 NJ Toldijk     tel. 0575 - 452047   

Heeft u bouw- of verbouw plannen?
neem dan vrijblijvend contact op met

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Te Huur
Opslag/Stalling 

ruimte voor o.a. 

inboedel
auto’s (oldtimers)

06-51577095

LEER (BETER) BRIDGEN 
Beginnerscursus start 14 september.

Opfriscursus start 15 september. 
Nicolette, Amber & Harry Garsen, 
gediplomeerde bridgedocenten. 

Aanmelden: 0575-522275.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

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

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

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

Voor
naaimachines
en kleinvak



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

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Vincent Spiegelenberg
Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

Droger Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar

wordt vervolgd...verdt word

Zo, jij bent 
snel naar beneden 

gekomen!

Zeker, voor
een etentje van

weevers!

Winnaar Juli: 
Albert-Jan Visscher 

uit Eefde

Ook meedoen? 
www.winnenmetweevers.nl

ENGELS
voor volwassenen

Er zijn nog 
enkele plaatsen

Informatie: Trees, tel. (0543) 451476
E-mail: treesrotsbeusink@gmail.com

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Klassieke auto, wij zorgen ervoor
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

W O R K S H O P 
B O L L E N   E N   S C H A L E N
Voor het komende seizoen staan er weer een aantal workshops bollen/schalen 
op de agenda. In de afgelopen jaren heb ik al velen mogen verwelkomen in mijn 
atelier in Hengelo Gld. De workshop bollen/schalen is een enorm succes. Ook al 
hee� u geen ervaring met klei, de techniek is helemaal niet ingewikkeld en voor 
iedereen haalbaar. U hee� steun van de gipsen mal en u kunt kiezen uit diverse 
grotere en kleinere maten. Het wil niet zeggen dat u de bolschaal cadeau krijgt, 
het is hard werken gedurende de workshop. Een bol is een oervorm en dus al�jd 
al heel mooi vind ik zelf. De kunst is echter om die mooie ronde spanning erin 
aan te brengen en daar help ik u bij. Vervolgens kunt u de bolschaal op allerlei 
manieren bewerken. U kunt er bv. verschillende decora�es aan/in boetseren, er een 
tekening inkrassen, figuren uitsnijden of hem helemaal glad afwerken. Er zijn vele 
mogelijkheden. Als de bolschaal klaar is zal hij een paar weken moeten drogen en 
dan gaat hij de kleioven in waar op ongeveer 1000 graden zal worden gebakken. 
Als onderbreking wacht u een fantas�sche lunch en ook �jdens de workshop zal 
de inwendige mens niet worden vergeten. Na ongeveer vier weken komt u een 
middag terug om de bol te kleuren. Dit is weer een geheel andere techniek en 
ook daarin zal ik u begeleiden naar een bijzondere en volstrekt unieke bolschaal.

De workshops worden gegeven op:

 10 september 2011 -   terugkommiddag 8 oktober 2011

 15 oktober 2011 -   terugkommiddag 12 november 2011

 14 januari 2012 -   terugkommiddag 4 februari 2012

 3 maart 2012 -   terugkommiddag 24 maart 2012

 15 april 2012 -   terugkommiddag 12 mei 2012

Ook besloten groepen (6-8 personen) zijn welkom. Voor meer informa�e 
en aanmelden kunt u kijken op www.mar�nevanzwieten.nl



DEELNAME IS EENVOUDIG
Wanneer je tussen 1 augustus en 30 september 2011 een 
Cewe fotoboek bestelt bij deze fotovakhandel ontvang je 
een e-mail om deel te nemen aan de fotoboekwedstrijd. 
Altijd prijs: Na het activeren van de mail ding je automa-
tisch mee naar de fantastische prijzen én iedere deelne-
mer ontvangt na afloop van de actie een korting op een 
nieuw Cewe fotoboek. De prijswinnaars van de grotere 
prijzen ontvangen bericht en worden uitgenodigd voor 
een feestelijke bijeenkomst.
De jury kijkt, naast de kwaliteit en originaliteit van de 
foto’s, ook vooral naar de creatieve toepassingen van de 
vele mogelijkheden van het opmaakprogramma dat bij 
het samenstellen van een Cewe fotoboek hoort.

VEEL OPMAAKMOGELIJKHEDEN
De gratis, gebruiksvriendelijk software van het Cewe foto-
boek biedt U vele mogelijkheden om een fotoboek geheel
naar inzicht samen te stellen. 

U kunt het eigen formaat boek uitkiezen, zelf de inde-
ling van het aantal foto’s per pagina bepalen, foto’s van
verschillende afmetingen plaatsen, keuze maken uit een
oneindige hoeveelheid achtergronden, teksten aanbren-
gen en nog veel meer. Het gebruik van de gratis software
wordt nu nog makkelijker gemaakt met het online volgen
van de cursus: Hoe maak ik een Cewe fotoboek? 

FOTOBOEKEN ZIJN POPULAIR
In Nederland zijn ongeveer 10 miljoen digitale camera’s
waarmee jaarlijks meer dan vijf miljard foto’s worden ge-
maakt. Het merendeel van deze digitale foto’s worden op
de computer bewaard en een enkele keer aan vrienden of
familie getoond om daarna vergeten te worden. 

Met de populariteit van de digitale fotoboeken lijkt daar
nu een einde aan te zijn gekomen. De digitale boeken kun-
nen per onderwerp en in ieder formaat worden gemaakt.
Leuk ook om iemand cadeau te doen.

Winnaar maakt kans op auto als hoofdprijs!
Fotovakhandel Drent organiseert vakantie-fotoboekwedstrijd
Zutphen - Fotovakhandel Drent aan de Turfstraat 
daagt inwoners van deze stad uit om hun vakantie-
fotoboeken te laten meedingen met de verkiezing 
van het leukste, gekste, mooiste Cewe fotoboek van 
de zomer van 2011. Een professionele jury beoor-
deelt de ingezonden fotoboeken. De hoofdprijs is 
een Citroen C1 Ambiance (5 deurs) met airco! Ande-
re prijzen zijn digitale camera’s, Ipad’s 2 en Cewe 
-fotoboeken op écht fotopapier.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij 

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. 

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het 

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. 
Info en opgave bij Welzijn Ouderen 
Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

• Kaartclub ’s maandagmiddags 
en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

AUGUSTUS
17 ANBO klootschieten, Olde Lettink

18 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 ANBO klootschieten, Olde Lettink
25 Koffiemorgen PCOB, hotel Bakker
25 Klootschietgroep de Vordense Pan
31 ANBO klootschieten, Olde Lettink
31 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de 
Wehme

THEATER & KUNSTAGENDA
Augustus
17 Femme Vocale, Theater onder de 

Molen, Lindeseweg 29, Vorden
21 Josee van der Staak met Marianne 

Weenink, Theater onder de Mo-
len, Lindeseweg 29, Vorden

24 Arjan Verschuur, luisterliedjes, 
Theater onder de Molen, Lindese-
weg 29, Vorden

Harry: ‘Zelf ben ik werkzaam in 
het onderwijs. Dat wij hier in Vor-
den staan, is pure hobby. Je hoort 

mij over de verkoop niet klagen’, zo 
sprak hij lachend. Ook een tevreden 
Maria Huyben uit Arnhem. ‘Ik kom 

hier al circa acht jaar en ook dit jaar 
ga ik weer met een goed gevoel naar 
Arnhem terug’, zo sprak zij. Henk 
Eggersman was de enige kunstenaar 
(sieraden en beelden) uit Vorden zelf. 
‘Prima belangstelling vandaag, ook 
wat betreft de verkoop’, aldus Henk. 
Op de kunstmarkt vele vormen van 
kunst (aquarellen, etsen, keramiek, 
gouaches, sieraden en beelden), noem 

maar op. Het was overigens het 20e 
achtereenvolgende jaar dat kunste-
naar Bert Mens uit Almelo, de kunst-
markt in Vorden organiseerde. 
Bert: ‘Daarvoor werd de markt door 
de VVV in Vorden (Henk Takken) ge-
organiseerd. Toen hij er mee stopte, 
werd mij gevraagd de organisatie 
over te nemen. Ik kende de kunst-
markt hier, want ik stond er zelf met 

keramiek en beelden. Gemiddeld heb-
ben wij 20 tot 30 standhouders, met
zoveel mogelijk een wisselend aan-
bod. Behoudens een vaste kern, ook
telkens roulatie van deelnemers en
dat werkt goed’, aldus een tevreden
Bert Mens. Op de tweede zaterdag in
augustus 2012 wordt er wederom in
Vorden een kunstmarkt georgani-
seerd.

Standhouders kunstmarkt Vorden tevreden

Vorden - De standhouders die zaterdag op de kunstmarkt in Vorden 
stonden, waren op een enkele uitzonderring na tevreden. Vrijwel de 
gehele dag droog, prima weer voor de bezoekers en voor ons, zo kregen 
we veelal te horen. Opvallend het aantal ‘nieuwelingen’ op de markt. 
Zo bijvoorbeeld Harry van Iersel en echtgenote Anita, afkomstig uit 
Breda. Zij showden o.m. zelf gemaakte schaaltjes en vogeltjes.

Organisator Bert Mens goede belangstelling

Wij hechten aan kwaliteit. Onze kwaliteitseisen ziet u niet alleen terug in het resultaat, maar ook in de wijze 

waarop wij onze producten voor u realiseren. We zien er op toe dat ons werk gegarandeerd goed is. U krijgt 

de kwaliteit die voor ons vanzelfsprekend is, voor een vanzelfsprekend goede prijs. Natuurlijk maken we 

daarin verantwoorde & groene keuzes. Want ook met het milieu zijn we duurzaam verbonden. U bent van 

harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, (0575) 55 10 10, www.weevers.nl  

concept & ontwerp internetdiensten krantenuitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

Kwaliteitgericht



Eindelijk is er bij de tenoren en ook 
bij de lagere stemmen, de bassen, 
ruimte gekomen voor verwelkoming 
van nieuwe zangers. Bij de dames, 
die de sopranen en alten vertegen-
woordigen in dit koor, is er geen 
wachtlijst! Het ca. 40 leden tellende 
Gospelkoor heeft de beschikking 
over een moderne geluidsinstallatie 

en werkt veel met orkestbanden. Aan 
stemvorming, ademhalingstechniek, 
etc. wordt veel aandacht geschonken. 
De sfeervolle repetities vinden plaats, 
momenteel in het noodgebouw van 
de basisschool “Het Hoge” aan Het 
Wiemelink te Vorden, op woensdag-
avond van 20:00 - 22:00 uur, o.l.v. 
onze deskundige en enthousiaste di-
rigent Piet Piersma. De eerste (open)
repetitieavond na de zomervakantie, 
waar velen reikhalzend naar uitkij-
ken, vindt plaats op 31 augustus. 
Bent u één van die velen, dan bent u 
van harte welkom! Informatie, zie de 
website www.inspirationvorden.nl

Gospelkoor “INSPIRATION-VORDEN” 
heft “Mannenstop” op!
Vorden - Eindelijk, na jaren kun-
nen die mannen die altijd al 
graag hadden willen zingen bij 
het zeer bekende Gospelkoor 
“INSPIRATION-VORDEN”, nu op-
gelucht adem halen!

Er treden die dag een keur van arties-
ten op zoals.  Hein Migchelbrink - Bert 
Zwier - Bargkapel - Herman Riethorst 
- Brook Duo - Efkes anders - Annie en 
Marie - IJssel Duo - Dinand Leferink - 
Sander Smale - Werner Redlich en Lu-

cas en Gea Hulshof. Ook zullen er die 
dag tal van andere activiteiten aanwe-
zig zijn zoals: Huricane - Mosterd ma-
ker Boesveld - mini poolers - Mazda 
Lenselink - Barry Wassink met mini 
motors - Jan Peppelman over aard-
stralen en andere leuke activiteiten. 

De studio en het feestterrein is te 
vinden aan de Wiersserbroekweg 5 
te Vorden. Er is een ruime parkeer-
plaats aanwezig.

Achterhoek FM 
houdt weer een open dag
Vorden - Na 5 jaar houdt Achter-
hoek FM weer een opendag. Op 
zondag 21 augustus is het dan 
weer zo ver en kan men een kijk-
je in de studio nemen.

De indianen (kinderen) leren hoe 
de indianen leven. Dat valt nog niet 
mee! Ze moeten alles zelf doen zoals 
hout halen voor een vuurtje, vissen 

en nog veel meer. Met medewerking 
van camping De Goldberg was op de 
tweede dag een huifkar geregeld. De 
kinderen stonden te trappelen om 

mee te gaan. Ook de kinderen van het 
kinderdagverblijf mochten mee. Het 
was wel een beetje spannend maar 
ook erg interessant. De kinderen ble-
ven maar vragen stellen over de paar-
den en de huifkar. Toen de huifkar 
door het centrum van Vorden reed, 
was het helemaal feest. De kinderen 
zwaaide naar alle bekenden die langs 
de weg stonden. Vanuit het centrum 
van Vorden werd de koers gezet naar 
het bos. Op een rustig zandweggetje 

was er nog tijd om te drinken en om 
de paarden te bekijken. 

Vol enthousiasme stappen de kinde-
ren, na de stop, weer in de huifkar 
en werd de rit voortgezet. Er werd zo 
druk gekletst over indianen, paarden 
en het bos dat de huifkar al bij de BSO 
was aangekomen voordat de kinde-
ren het doorhadden. De rest van de 
dag werd er nog druk nagesproken. 
De rest van de vakantie is het thema 

doorgezet aan de hand van indianen-
modeshows, schminken en het maken
van een eigen totempaal. Ook hebben
de kinderen een echt indianen liedje
met bijbehorend dansje geleerd. Nu
is de vakantie alweer bijna ten einde
en moeten de indianen weer naar
school. De pedagogisch medewerkers
van Buitenschoolse Opvang De Tover-
boom en Kinderdagverblijf De Klim-
boom wensen ze dan ook veel plezier
het aankomende schooljaar.

Indianen in het bos

Vorden - Iedere zomervakantie wordt op Buitenschoolse Opvang De 
Toverboom en Kinderdagverblijf De Klimboom, onderdeel van Kin-
deropvang Humanitas, een thema bedacht. Dit jaar was het thema 
indianen. Het bos vormde voor de BSO het decor voor verschillende 
spelletjes zoals het sluipspel, bizons zoeken, vredespijp doorgeven en 
natuurlijk boomtikkertje. Maar van al dat spelen kregen de kinderen 
honger en werd er gepicknickt in de zelfgebouwde hut.

Nu de zomervakantie voorbij is gaat 
bij Muziekvereniging Concordia de 
blokfluitles weer  van start, de kans 
om de basis voor een muzikale carriè-
re te leggen. De leerlingen leren on-
der andere noten lezen, de basis voor 
welk instrument je maar wilt gaan 
bespelen in de toekomst. Na korte 
tijd leer je eenvoudige melodietjes 
spelen en zul je zien dat je met wat 
repeteren thuis een heel eind kunt 

komen. De lessen worden op donder-
dag avond in het Dorpscentrum ge-
geven door Karolien Huetink. Zin om 
een start te maken in de muziek op 
blokfluit, neem contact met ons op!
Meestal na een jaar kunnen de blok-
fluitleerlingen een keuze maken voor 
een “echt” instrument. Deze lessen 
worden gegeven door leraren van de 
muziekschool Oost-Gelderland, bijna 
altijd in het dorpscentrum te Vorden. 

Ben je al iets ouder en zie je de blok-
fluit niet meer zo zitten maar lijkt je
het bespelen van een instrument een
enorme uitdaging, ook dan kun je bij
Concordia terecht. 

Wil je graag een blaasinstrument be-
spelen of lijkt je het slagwerk te gek,
laat het ons weten we geven je graag
uitleg over de mogelijkheden binnen
Concordia. 

Voor informatie Tinie Barink 0575-
553376 of Paul Bunkers 06-45456331
of kijk op www.concordiavorden.nl

Concordia & Blokfluitlessen

Vorden - Veel muzikanten hebben voor het eerst actief kennis ge-
maakt met het maken van muziek door op jeugdige leeftijd blokfluit-
les te nemen.

1. R. Golstein 2600 gram
2. W. Vreeman 660 gram
3. J. Besselink 640 gram

Uitslag van de 7de onderlinge vis-
wedstrijd voor senioren. Gevist in de 
Berkel.
1. M. Dekkers 2550 gram
2. W. Vreeman 1700 gram
3. W. Bulten 490 gram

Op 4 augustus werd de door de 
Snoekbaars Vorden georganiseerde 
jaarlijkse vakantieviswedstrijd gevist. 
Er is door 15 personen deelgenomen. 

Deze wedstrijd was de hengkeuze vrij. 
Plaats van het wedstrijdwater was het 
Twente Kanaal in Eefde.Uitslag:
1. J. Kamphuis 6200 gram
2. W. Vreeman 3800 gram
3. M. Ter Harmsel 2680 gram

5 wedstrijd 55+ werd gevist in de 
Berkel te Lochem.
1. W. Vreeman 1300 gram
2. H. Golstein 1130 gram
3. G. v. Amerongen 770 gram

Uitslag van de 6de wedstrijd voor 
55+. 
1. G. Hiddink 1520 gram
2. A. Vruggink en W. Vreeman elks 
1250 gram
3. W. Bulten 1200 gram

Hsv de Snoekbaars
Vorden - Uitslag van de 6de on-
derlinge viswedstrijd voor senio-
ren. Gevist in het kanaal.
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Dit keer behaalde Bayer de eindzege 
door in de finale na strafschoppen van 
het verrassend sterke West Ham Uni-
ted te winnen. De ploegen waren in 
de poulefase ook aan elkaar gewaagd, 
toen eindigde de wedstrijd net als 
in de finale in 0-0. Toch wonnen de 
Duitsers uiteindelijk verdiend. Qua 
veldspel waren ze dreigender dan de 
pupillen uit Londen. West Ham kreeg 
een unieke kans de score te openen. 
Een kopbal van de spits sprong via de 
binnenkant van de paal echter weer 
in het veld. Ook Bayer zag de bal op 
de paal belanden. De noodzakelijke 
verlenging was kort (2x 5 minuten) 
maar wel spannend met kansen voor 
beide ploegen. De strafschoppen 
werden op één na, allemaal feilloos 
ingeschoten. De eerste penalty van 
West Ham United werd op katachtige 
wijze door de Bayer doelman uit het 
doel geranseld. Genoeg om een paar 
minuten later met de cup met de 
grote oren in de handen, een feestje 
te vieren!
Op de openingsdag gaven de Duitsers 
in de eerste wedstrijd tegen de jeugd 
van FC Twente al duidelijk haar visi-
tekaartje af. De Tukkers werden, ge-
heel verdiend, met 4-1 verslagen en 
hadden zo bleek in deze jaargang wel 
een talentvol, maar geen sterk team. 
Dat bleek ook wel in de wedstrijden 
tegen Austria Wien en Feyenoord die 
respectievelijk met 2-0 en 8- 0 verlo-
ren gingen. In de wedstrijd Bayer 04 
Leverkusen-FC Twente demonstreer-
den de Duitsers de ‘schoonheid ‘ van 
een goed geplaatste counter. Nadat 
de Bayer doelman met een prachtige 
safe een Twente doelpunt had voor-
komen, wierp hij de bal vliegensvlug 
naar zijn centrale verdediger, die 
speelde de bal in één beweging door 
naar zijn rechterspits die op volle 
snelheid een paar Twente spelers ‘het 
bos instuurde’ , vervolgens een mes-
scherpe voorzet gaf, waarna de mee 
opgekomen centrumspits van Bayer 
heel simpel binnen tikte. In een tijds-
bestek van luttele seconden, via vier 
spelers, lag de bal in het Twente doel. 

Wellicht de mooiste actie van het 
toernooi. Hoe mooi kan een counter 
zijn!
Trouwens we zouden Bayer tekort 
doen door de ploeg als ‘counterploeg’ 
te bestempelen. Daarmee zouden 
wij onrecht doen aan dit prachtig 
voetballend team dat dit weekend in 
Vorden in actie kwam. Het team van 
PSV (in 2008 de laatste Nederlandse 
winnaar ) was dit jaar ‘de beste van 
de Nederlandse clubs’ . Momenteel 
wordt er in Eindhoven voor de hoofd-
macht de ene na de andere nieuwe 
speler aangetrokken. Wanneer de be-
leidsbepalers in Eindhoven een paar 
jaar geduld kunnen opbrengen, kun-
nen er ‘zomaar’ een handvol talenten 
uit de jeugdafdeling geplukt worden. 
Het PSV D 1 team dat dit weekend 
in Vorden acteerde, bewees over veel 
kwaliteit te beschikken. 
En dan de ‘boys’ uit Vorden. Gerard 
Greven zei het vrijdagavond al bij de 
opening: ‘Jongens geniet van het toer-
nooi. Ongetwijfeld zullen de spelers 
de komende nacht van de zenuwen 
slecht slapen’, zo voorspelde de toer-
nooivoorzitter. Het Vorden- team had 
de afgelopen weken een paar pittige 
trainingen achter de rug. De veldspe-
lers moesten onder leiding van een 
gedreven trainer René Nijenhuis flink 
aan de bak. Ook de beide keepers 
Bram Oplaat en Ivo Velhorst werden 
door keepers- trainer Ard Kettelerij 
stevig aan de tand gevoeld. In een 
speciale oefenwedstrijd (vorige week 
woensdag) tegen een bewust sterk 
team van Witkampers werd kansloos 
verloren. Zaterdag bleken de trainin-
gen van René en Ard zijn vruchten af 
te werpen. In de eerste helft tegen FC 
Kopenhagen bleef Vorden uitstekend 
op de been en was het bij rust 1-0 
voor de Denen. 
De Vorden verdediging met aanvoer-
der Sven Mulder, Max de Vries, Ties 
Wentink, Ingmar Rondeel en kee-
per Ivo Velhorst kreeg menig open 
doekje van de (talrijke) aanhang. In 
de tweede helft was ‘de pijp leeg ‘ en 
scoorden de Denen vier keer. Eind-

stand 5-0. In de tweede ontmoeting 
tegen het sublieme PSV hetzelfde 
beeld. De Vorden- verdediging met in 
deze wedstrijd de eveneens goed kee-
pende Bram Oplaat op doel , hield tot 
aan de rust keurig stand (0-2). In de 
tweede helft lukte het ‘tegen houden’ 
maar ten dele. (Eindstand 7-0 voor 
PSV). Net als in de wedstrijd tegen 
FC Kopenhagen moest het bij Vor-
den in aanvallend opzicht via Guido 
Beerning komen. Ondanks heldhaf-
tige pogingen van het Vorden- talent 
werden zijn aanvallende bedoelingen 
in de kiem gesmoord. Toch een groot 
compliment voor hem. Zondag tegen 
Vitesse (die zaterdag eveneens alle 
drie poulewedstrijden had verloren) 
bleek dat de Vordense jongens op 
hun tandvlees liepen en eindigde de 
wedstrijd in een 10-0 nederlaag. In de 
strijd om de 9e en 10e plaats verloor 
Vorden zondagmiddag met 9-0 van 
het in dit Kuijpertoernooi teleurstel-
lend FC Twente.
De uitslagen van de poulewedstrij-
den waren: Austria Wien- Feyenoord 
1-2, FC Kopenhagen- Vitesse 2-0 , FC 
Twente- Bayer 04 Leverkusen 1-4, Dy-
namo Moskou- PSV 2-4, West Ham 
United- Feyenoord 2-0, F.C. Kopen-
hagen- Vorden 5-0, Austri aWien- FC 
Twente 2-0 , Vitesse- Dynamo Mos-
kou 1-2, Bayer 04 Leverkusen- West 
Ham United 0-0, PSV- Vorden 7-0, FC 
Kopenhagen- Dynamo Moskou 0-1, 
Feyenoord- FC Twente 8-0, Vitesse- 
PSV 0-3, Bayer 04 Leverkusen- Au-
stria Wien 4-1, Vorden- Vitesse 0- 9, 
West Ham United- Austria Wien 9-0, 
PSV- FC Kopenhagen 0- 2 , Bayer 04 
Leverkusen- Feyenoord 4-2 , Vorden 
– Dynamo Moskou 0- 7, FC Twente- 
West Ham United 1-6. Eindstand 
poule A: 1 PSV 4 gespeeld- 9 punten, 2 
FC Kopenhagen 4-9, 3 Dynamo- Mos-
kou 4-9, 4 Vitesse 4- 3, 5 Vorden 4 ge-
speeld – 0 punten. Eindstand poule 
B: 1 West Ham United 4 gespeeld- 10 
punten, 2 Bayer Leverkusen 4- 10, 3 

Feyenoord 4- 6, 4 Austria Wien 4- 3, 5 
FC Twente 4 gespeeld 0 punten. Uit-
slagen kruisfinales: Dynamo Moskou- 
Austria Wien 0-1, Vitesse- Feyenoord 
1-0, PSV- Bayer Leverkusen 0-3, F.C. 
Kopenhagen- West Ham United 0-1. 

Om de derde/ vierde plaats: PSV- FC
Kopenhagen 0-3. Om de 5e/ 6e plaats:
Austria Wien- Vitesse 2-1, Om de
7e/ 8e plaats: Dynamo Moskou- Fey-
enoord 0-2. Om de 9e/ 10e plaats Vor-
den – FC Twente 0- 9 .

Internationaal Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi

Bayer 04 Leverkusen opnieuw winnaar

Vorden - Het verhaal begint een beetje eentonig te worden. Het team 
van Bayer 04 Leverkusen is afgelopen zondag opnieuw winnaar ge-
worden van het internationale Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi. 
Daarmee zijn de Duitsers voor het derde achtereenvolgende jaar (en 7 
keer in totaal) winnaar geworden van het prachtige toernooi dat ook 
dit jaar weer qua organisatie in Vorden goed in elkaar stak.

Vorden betreedt het veld

Spelmoment voor het Vorden- doel.

Bayer 04 Leverkusen met de cup met de grote oren

Felicitaties Gerard Greven.

Voetballers geven niets om plensbuien. Andreas Werum van FC Kopenhagen beste keeper van het toernooi. Nashon Neufville van Westham United beste speler van het toernooi.
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Hetzelfde geldt voor lichaamswerk. 
Aanraken en (aan)geraakt worden 
ontspant en brengt je ook in contact 
met jezelf. Zowel Rebalancing (mas-
sage) als lichaamsgerichte traumathe-
rapie (Somatic Experiencing) nodigen 
je uit om je bewust te worden van 
wat je lichaam al weet en te relaxen 
in het hier en nu. We worden gebo-
ren met zo’n natuurlijke spontaniteit 
en onbevangenheid. Intuïtief leer je 
jezelf aan te passen en in te houden; 
en dat kost lichaam en geest veel in-
spanning. Dat vind je o.a. terug in je 
gedrag, lichaamshouding en adem-
haling. Het is de taal van je lichaam. 
Als je ernaar leert luisteren, krijg 
je alle informatie om je natuurlijke 

evenwicht en functioneren terug te
vinden. Rebalancing en traumathe-
rapie helpen daarbij, zegt Xandra
Veltman. “Bij Rebalancing gebruik ik
o.a. spier- en bindweefselmassage, ge-
wrichtsontspanning, zelfonderzoek
en ademtechnieken. In mijn massa-
geworkshops leer je bovendien veel
over de houding van waaruit je con-
tact maakt, of het nu massage, werk
of thuis is.” Bij traumatherapie zit je
vaak gewoon op een stoel en maak
je van daaruit voorzichtig contact
met spanningen. Maar altijd leer je
je eigen hulpbronnen beter herken-
nen en benutten. Meestal voel je je
na elke sessie al wat sterker, blijer en
gezonder. Je maakt verbinding tussen
lichaam, hart en ziel. Je gaat ervaren
dat je lichaam je beste vriend is met
een eigen intelligentie: dat is thuisko-
men bij jezelf. 

MEER WETEN?
Xandra Veltman, natuurgeneeskun-
dig therapeut, Baak (0575) 442885 /
www.xandra-veltman.nl 
Castle Fair: stand 107.

Ieder lichaam heeft z’n eigen taal
Xandra Veltman
Vakantie gehad? Weer bijge-
tankt? Vakantie brengt je vaak 
meer in contact met jezelf, om-
dat je tijd hebt om te ontspan-
nen. Hoe beter het met je gaat, 
hoe meer vrije aandacht je weer 
hebt voor anderen. Goed voor je-
zelf zorgen heeft dus een algeheel 
positief effect.

Wat is: A. Beestemark. 

 B. Oaver’neren. 

 C. Todd. 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Dit om organisatorische redenen. 
Het bestuur van Stichting Berkel-

feest wil zich met anderen (zij den-
ken hierbij aan onder andere: Ge-
meente Zutphen, Dorpsraad, etc.) 
heroriënteren om de vrijmarkten 
in de toekomst voor Warnsveld te 
behouden.

Vrijmarkt Warnsveld
Warnsveld - Helaas zal de vrij-
markt eind augustus in Warns-
veld niet doorgaan.

Uit de voorronde is gebleken dat Je-
roen Feenstra en Geert Boesveld van 
Herwers Hyundai tot de beste Hyun-
dai technici van Nederland behoren. 
Op 8 september zullen Jeroen en 
Geert van Herwers Hyundai in het 

Hyundai Trainingscentrum te Nieu-
wegein strijden om de titel ‘Beste
Hyundai Technicus van Nederland’
voor de komende twee jaar. In totaal
strijden er in september tien deelne-
mers uit Nederland om deze titel. De
beste twee Hyundai technici van Ne-
derland zullen in oktober 2011 deel-
nemen aan de Hyundai World Skill
Olympic in Korea. 

Herwers Hyundai heeft vestigingen
in Zutphen en Apeldoorn. Kijk voor
meer informatie op www.herwers.nl

Technici van Herwers 
Hyundai genomineerd voor 
beste Hyundai Technicus
Zutphen - De Nederlandse Skill 
Olympic is een wedstrijd waar-
aan alle Hyundai technici in Ne-
derland kunnen deelnemen. De 
strijd begon met een voorronde 
waarin de kandidaten hun tech-
nische kennis hebben laten zien.

De Brocante is verzameld in Frank-
rijk en Nederland. De open deel is
aan de Bovenstraat 3, maar de ingang
is tegenover de Kapelstraat no. 1. Het
atelier is 7 dagen per week geopend
van 11.00 tot 18.00 uur.

Atelier de open deel in Bronkhorst

Brocante te koop
Bronkhorst - Als sluitstuk van 
een succesvol seizoen in ‘het ate-
lier de open deel’ te Bronkhorst 
is er van 12 tot en met 21 augus-
tus Brocante te koop.

Zozijn Op Pad is een professionele 
dienstverlener, die volwassenen met 
Niet Aangeboren Hersenletsel, NAH, 
ondersteunt om tot maximale zelf-
ontplooiing te komen. Het werken in 
de bibliotheek in Steenderen en het 
schilderen bij Activiteiten Centrum 
Het Plein in Doesburg, zijn succesvol-
le initiatieven om cliënten een goede 
daginvulling te geven. Er is veel be-
hoefte aan waardige dagbesteding 
voor mensen met een NAH, maar er 
is een tekort aan werkplekken. “Het 
komt vaak neer op mozaïeken en 
kaarten maken,” zegt Bert hierover. 
Jolanda Minkhorst van Zozijn Op Pad 
vult aan: “Daarom hebben we ja ge-
zegd tegen de bibliotheek. De men-
sen die graag willen werken, zoeken 
een zinvolle dagbesteding in de maat-
schappij. Niet iedereen heeft iets met 
creatief bezig zijn.” Een goede basis 
voor zinvol bezig zijn is balans, in de 
mensen en hun leven. Gedurende de 
ochtenden zijn cliënten van Zozijn op 
Pad in de bibliotheek aan het werk. 
Er worden dan lichtadministratieve 
werkzaamheden verricht, boeken 
worden op hun plaats gezet, en der-
gelijke. Er is overigens nog tijd voor 
licht reprowerk. “We willen heel 
graag werk voor onze mensen, alles 
wat met repro te maken heeft: ko-
piëren, folders vouwen, eenvoudige 
boekjes maken, brieven in envelop-
pen stoppen, etiketteren, stempelen. 
Voor bedrijven en particulieren die 
werk willen uitbesteden, maar waar 
geen grote werkdruk achter zit.” 
Dinie, Tonnie en Bert hebben een Niet 
Aangeboren Hersenletsel, waardoor 
zij beperkingen ondervinden in hun 
dagelijks leven. Zij moeten, net als 
andere mensen die na bijvoorbeeld 
een ongeval, cva of ziekte een her-
senbeschadiging blijken te hebben, 
opnieuw hun leven gaan invullen. Ze 
moeten leren omgaan met de veran-
deringen en vaak ook verminderin-
gen van vaardigheiden bijvoorbeeld. 
Dat het leven verandert, is een feit: 
Tonnie en Bert wonen nu begeleid 
zelfstandig. Een begeleider helpt ze 
om te plannen en organiseren, of in 
te grijpen als er problemen dreigen. 
Daarnaast is het belangrijk elkaar te 
ontmoeten tijdens het gezamenlijke 
koffie uurtje. Dinie woont thuis, haar 
man is mantelzorger. 
Schilderen is een van de manieren 
om gevoelens, van onmacht of boos-
heid, tot uiting te brengen. Maar het 
brengt ook ontspanning, geeft een 
gevoel van tevredenheid. Vervolgens 
blijft het een belangrijk onderdeel 
van hun leven, een leuke hobby. Een 
of meer ochtenden in de week schil-

deren Dinie, Tonnie en Bert bij AC 
Het Plein in Doesburg. Zij hebben elk 
hun eigen gevoel en stijl van werken. 
Ze gebruiken wel graag goede kwa-
liteit doeken en goede verf, dat kan 
olieverf zijn of acryl. 
Een kunstenaar is altijd aanwezig om 
de cliënten te begeleiden. Zij hebben 
zich verdiept in werken met mensen 
met NAH. “Doel is geweest dat de 
mensen zich kunnen uitleven, iets 
nuttigs kunnen doen, iets waar ze 
nog wel goed in zijn,” vult Jolanda 
Minkhorst aan. “De mensen hebben 
veel verloren in hun leven, naast hun 
vaardigheden. Er is te weinig erken-
ning en veel onbegrip van de buiten-
wereld.” 
Tonnie vertelt: “Het hersenbestand is 
eigenlijk gewoon in tact, maar daar 
zit een kleine breuk in. Alles van voor 
het ongeluk, hersenbloeding of wat 
dan ook, dat ben ik niet kwijt. Alleen 
vanaf het moment zelf hapert er af 
en toe wat, komt er iets niet binnen 
of komt het er niet uit. Een heleboel 
van ons zitten gevangen in hun eigen 
hersenen.” 
De problemen zitten vaak in de de-
tails: moeite hebben met plannen, 
moeite met het houden of krijgen 
van overzicht, gebrek aan concen-
tratie, snel moe zijn, haperend ge-
heugen, moeizaam opstarten van de 
dag, het niet kunnen uitfilteren van 
omgevingsgeluiden en dergelijke. 
Maar deze problemen zijn voor hun 
omgeving vaak niet zichtbaar. “Heel 
veel mensen zijn gauw geneigd om 
te zeggen: ‘Dat is toch niet zo moei-
lijk?’,” vult Bert aan. Maar dat is het 
dus wel. 
Er is bij veel mensen nog maar weinig 
bekend over NAH. “Er komt vaak pas 
begrip als er goede voorlichting komt 
over NAH,” weet Jolanda. “Goede 
voorlichting voor de partners en/of 
kinderen maar ook voor de mensen 
zelf. Als je voorlichting krijgt over 
NAH, over wat er bij jou beschadigd 
is en daarna weet waarom je iets niet 
meer kunt, dan pas kan er een stuk 
rust komen: ‘Het ligt niet aan mij, er 
is echt wat aan de hand!’. Dan is het 
verklaarbaar.” 
Voor er eindelijk een diagnose is, 
NAH, dat kan heel lang duren. “Men-
sen lopen vaak jaren op hun tenen 
om toch in hetzelfde tempo mee te 
gaan,” legt Jolanda uit. ” Om dezelfde 
te blijven voor hun omgeving, terwijl 
ze zelf voelen: ‘het lukt net niet’.” Tot 
er uitgebreid onderzoek komt. 
“Als je nou gips op je benen hebt, dan 
weet je dat je ziek bent,” zegt Dinie, 
die graag zou willen werken. “Maar 
wij hebben het in het hoofd zitten. 

En het gaat niet weg.” Ze is blij dat 
ze kan schilderen, ze schildert haar 
gevoel van haar af. “Ik kan niks, ik 
kan niet werken en dan zit ik maar 
thuis,” vertelt ze. Ze gaat een och-
tend per week naar Zozijn, maar 
schildert ook wel thuis. Zij voelt zich 
wel schuldig dat haar gezin rekening 
moet houden met haar. Het schilde-
ren geeft haar weer eigenwaarde. 
“De mensen maken volwaardig mooie 
schilderijen,” vindt Jolanda, wetend 
dat er mensen zijn die mensen met 
een NAH niet op waarde kunnen 
schatten. “Mensen kunnen het niet 
invoelen, niet begrijpen. Maar niet 
alles is uit te leggen hoe het werkt.” 
Mensen zijn hard. “Als je kunt schil-
deren, waarom kan je dan niet ge-
woon werken,” is Tonnie wel eens 
gezegd. “De maatschappij verwacht 
wel dat je doorgaat.” 
Als Tonnie, Bert en Dinie aan het 
schilderen zijn, horen en zien ze niks 
meer van hun omgeving. “Je kruipt 
gewoon helemaal in je werkstuk en 
alles wat eromheen gebeurt, kun je 
eindelijk eens afsluiten,” benadrukt 
Tonnie. 
Inspiratie halen ze uit verschillende 
bronnen. Mooie platen in boeken 
of kranten, het internet, of zelfge-
maakte foto’s zijn voorbeelden voor 
schilderijen. De werken zijn dan re-
alistisch, maar kunnen evengoed ab-
stract zijn. 
Dat de Kunstuitleen Steengoed juist 
in de bibliotheek van Steenderen is, 
is niet zo maar. “Bij deze bibliotheek 
werken mensen van Op Pad,” vertelt 
Bert. De werken uit de beginperiode 
van de schilders hebben veelal een 
emotionele waarde en worden niet 
verkocht. Met de andere schilderijen 
hebben ze geen moeite om af te staan 
voor verhuur of verkoop. 
Jolanda begeleidt, samen met Wilma 
en Melanie de mensen die in de bi-
bliotheek werken, maar helpt ook 
bij het uitlenen of de verkoop van de 
schilderijen. “Het maakt het een stuk 
zinvoller. Dat je met een doel kunt 
gaan schilderen. Nu is er de kunstuit-
leen om voor te werken.” 
De kunst wordt uitgeleend tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek, op 
maandag t/m donderdag van 14.00-
17.30 uur en vrijdags van 14.00-20.00 
uur (in juli en augustus tot 17.30 uur). 
De kunstwerken zijn gefotografeerd 
en in een catalogus te bekijken. 
Bij het uitlenen van een kunstwerk 
naar keuze wordt een huurcontract 
opgemaakt, met daarop de afspra-
ken. Er is 14 dagen tijd om te kijken 
of het schilderij in het interieur past, 
daarna wordt de periode van drie 
maanden vastgelegd. Meer informa-
tie is te verkrijgen via telefoon (0575) 
846733 of per email kunstuitleen-
steengoed@gmail.com. Het is ook 
mogelijk schilderijen te kopen, direct 
of na een huurperiode.

Bibliotheek Servicepunt Steenderen

Nieuw: Kunstuitleen Steengoed

Steenderen - In het Bibliotheek Servicepunt Steenderen aan de Bur-
gemeester Smitstraat 21 zijn sinds enige weken fraaie schilderijen te 
huur en te koop via Kunstuitleen Steengoed. Twintig kunstenaars, die 
jarenlang schilderervaring hebben via Zozijn op Pad, werken eraan 
mee. Drie daarvan, Dinie ter Voerst, Tonnie Hilge en Bert Kiers vertel-
len hoe belangrijk het schilderen voor ze is.

Drie kunstenaars van Zozijn op Pad: (v.l.n.r.) Tonnie Hilge, Bert Kiers en Dinie te Voerst.
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Nieuw is de cursus Fijnschilderen 
voor beginners en gevorderden: 
fijnschilderen is een heel plezierige 
en daardoor ook een ontspannende 
bezigheid. Het vraagt geduld, en 
door het langzaam maar zeker zien 
groeien van het werkstuk naar een 
natuurgetrouw geheel is het abso-
luut een belevenis die een mens 
een geluksgevoel geeft. Hiervoor 
is buiten kleurgevoel óók techniek 
nodig, afhankelijk van de verfsoort 
die gebruikt wordt. Gedurende de 
cursus werkt u met aquarel en/of 
acryl. Er wordt vanuit gegaan dat u 
de grondbeginselen van het tekenen 
met potlood beheerst, want zeker 
in het begin is dit de basis om ver-
der te komen. De docente, Anneke 
Bouwmeester, gaf sinds jaren pen-
teken- en portret tekencursussen en 
is zelf een heel goede fijnschilderes. 
Deze cursus is een uitstekende aan-
sluiting op de tekencursus, immers, 
na zwart/wit tekeningen maken nu 
verder in kleur!

Aquarel/acryl voor beginners en ge-
vorderden: een jampot met water, 
een doosje met napjes verf, een hand-
jevol penselen en een paar vellen 
papier is alles wat je nodig hebt om 
lekker te aquarelleren. Genieten van 
de gewone dingen om je heen en ze 
heerlijk ontspannend op papier zet-
ten: een boeket bloemen, een paar 
flesjes, een portret, een landschapje 
of een huisdier; het bijzondere zit 
hem in het gewone. Je moet alleen 
even weten hoe je dat moet doen 
en dat is te leren. Daarom wordt 
een cursus aangeboden waar zowel 
beginners als gevorderden terecht 
kunnen. Marieke Naaijkens brengt 
beginners de eerste beginselen van 
de aquareltechniek bij, terwijl gevor-
derden leren hoe ze nieuwe technie-
ken kunnen gebruiken om de basis te 
verdiepen. De cursisten die liever met 
acryl werken worden ook begeleid in 
hun opdrachten. Er kan zowel grof 
als heel fijn gewerkt worden en ook 
het paletmes behoort tot de moge-
lijkheden. Zo krijgt men zicht op zijn 
eigen interessegebied. Inspiratiebron-
nen zijn foto’s, stillevens en natuur-
lijk de eigen fantasie. Bij voldoende 
belangstelling wordt een avond- en 
een middagcursus aangeboden.

Olieverf voor beginners en gevor-
derden: in deze cursus krijgen de 
deelnemers begeleiding bij het schil-
deren van een eigen werkstuk met 
olieverf. Wie (nog) niet weet wat hij 
of zij wil schilderen kan met een 
opdracht op weg geholpen worden. 
Daarnaast zal het eerste half uur van 
de avond aandacht besteed worden 
aan één van de technische aspecten 
van het schilderen in het algemeen 
en olieverf in het bijzonder. Voor-
beelden uit de kunstgeschiedenis 
zullen hierbij als inspiratiebron voor 
de oefeningen dienen. De lessen 
worden gegeven door de Zutphense 
kunstenares Nicole Huijs-Karrèr. 

De Schildercursus voor kinderen 
geeft kinderen in de leeftijdsgroep 
van 8 tot 12 jaar de kans onder lei-
ding van Liesette Wetzels creatief 
bezig te zijn met verf en penseel en 
iets te leren over kleur, vorm, vlak-
verdeling, perspectief en dergelijke. 
Er wordt geëxperimenteerd met 
verschillende schildertechnieken 
en thema’s en er wordt gebruik ge-
maakt van onder andere acrylverf, 
aquarelverf en olieverf, maar ook 
houtskool, pastelkrijt en Oost-Indi-
sche inkt. Het is iedere keer weer 
verbazingwekkend te zien met wel-
ke kunstwerkjes de kinderen naar 
huis gaan.

Janny van der Torre is een zeer erva-
ren docente Borduren. Bij haar kunt
u diverse technieken leren, zoals
bijvoorbeeld borduren met kruis-
steken, platsteek, hardanger, petit
point, witwerk, tapisserie, enzo-
voort. Zowel beginners als gevorder-
den kunnen instromen, want ieder-
een wordt op eigen niveau begeleid.
Patchwork/Quilten: Marianne van
den Ent begeleidt beginnende en
gevorderde quiltsters bij het maken
van eenvoudige quilts tot quilts ‘op
niveau’. Mensen met enige quilter-
varing kunnen zich dus zeker aan-
melden, maar ook beginnende quilt-
sters zijn van harte welkom.

Boetseren: Lineke Bosch is een erva-
ren boetseerster, die u leert hoe u
van klei de mooiste beelden, schalen,
naamtegels, enz. maakt. Alles is mo-
gelijk, zowel figuratief als abstract.
De KunstKring Ruurlo beschikt over
een eigen keramiekoven, zodat men
met een gebakken kunstwerk naar
huis gaat. Kleur aanbrengen en gla-
zuren behoren tot de mogelijkhe-
den. Het kneden van de klei alleen
al werkt onthaastend.

Speksteen bewerken: Speksteen (of
zeepsteen) is een zeer zachte steen-
soort, die makkelijk te bewerken
is en prettig aanvoelt. Ervaring
met beeldhouwen is niet nodig. De
prachtige kleurschakeringen komen
het meest tot hun recht bij simpele
vormen. Omdat er individueel ge-
werkt wordt, is de cursus geschikt
voor zowel beginners als gevorder-
den. De cursus wordt gegeven door
Marianne Matthes. Zij werkt al vele
jaren met speksteen, zowel individu-
eel als in groepsverband.

Een zeer decoratieve Droomlamp
maken van een holle piepschuim
bol, welke je bekleedt met zelfhar-
dende klei. Daarna wordt de lamp
versierd met bijvoorbeeld kleine to-
rens, huisjes, boompjes, bloemetjes
enz., die ook van zelfhardende klei
worden gemaakt. Tenslotte geef je
het geheel naar eigen inzicht kleur.
De lamp wordt op een voet met ver-
lichting gezet, waardoor er een feeë-
riek effect ontstaat. Anneke Dooms
helpt u dit te realiseren. 

Het Open Atelier heeft tot doel crea-
tief bezig te zijn in een ontspannen
sfeer. Er wordt gelegenheid geboden
te boetseren of te schilderen. Er is
geen docent aanwezig, maar van
deelnemers wordt verwacht dat ze
elkaar stimuleren en met raad, en
waar nodig met daad, bijstaan. 

Lezingen: Nieuw bij de KunstKring
Ruurlo is het organiseren van een
lezing. Voor oktober staat de eerste
op het programma met als buitenge-
woon interessant onderwerp Kunst
in Moskou en Beijing. Bij voldoende
belangstelling zullen er in de (na-
bije) toekomst meer lezingen op het
programma worden opgenomen.
Met de Museumgroep worden met
enige regelmaat – eens in de vier à
zes weken – gezamenlijk interes-
sante exposities bezocht, soms in
de buurt, soms wat verder weg, met
eigen vervoer of met openbaar ver-
voer. U wordt van harte uitgenodigd
hieraan deel te nemen. 

Alles is na te lezen op de website van
de KunstKring Ruurlo: 
www.kunstkringruurlo.nl 
Informatie en aanmelding: 
cursusadministratie@
kunstkringruurlo.nl 
of telefonisch (0573) 451599 
of (0573) 451025.

Volop creatieve mogelijkheden

Cursusprogramma 
KunstKring Ruurlo 
2011/2012
Ruurlo - We genieten – tussen de buien door – nog volop van de zomer,
maar over een maand of twee zijn de dagen weer korter en zoeken we
bezigheden binnenshuis. Wellicht biedt één van de cursussen van de
KunstKring Ruurlo mogelijkheden om de herfst- en wintermaanden
creatief door te komen!

Men kreeg van het Vlaamse Kruis, afd. Sint Niklaas een am-
bulance, 20 jaar jong, goed onderhouden, sterk. Nu moet hij 
alleen nog naar Gambia. Dat gaat gebeuren in een convooi 
op 5 februari 2012. 22 dagen door Europa en Afrika. 6237 
km scheiden ons van het doel. Wie helpt duwen? Door € 1 
per km te doneren kan men de ambulance, reserve onder-
delen en een voorraad medische artikelen ter plekke krij-
gen. De mensen in Sifou staan nu al op de uitkijk. Bankrek. 
147964490. De spaarkubussen van Gamrupa Health Care 
Fund liggen al op veel plaatsen te wachten om meegeno-
men te worden. Het verspreidingsgebied groeit nog steeds, 
in Tilburg en Son, in Doetinchem en Zutphen en diverse 
plaatsen in de Achterhoek, in Friesland, België en Duits-
land.. Niet alleen kinderen vinden het leuk om zo’n kubus 
in elkaar te zetten. Soms doet een hele familie mee en ook 
ouderen zijn best bereid hun 1, 2, 5 cent munten voor het 

ziekenfonds te sparen. Sommigen geven wat grotere mun-
ten en daar is men natuurlijk heel blij mee, maar de grond-
gedachte: vele kleintjes maken een grote, waardoor heel 
veel mensen mee kunnen doen, blijft overeind. Heeft men 
het dorp nog geen steunpunt ontdekt? Kijk dan op www.
gamrupa.org of bel 0575 467304 voor een adres. Of mis-
schien wil men zelf wel steunpunt worden, aan vrienden 
en bekenden kubussen uitgeven en ze voor eind oktober 
vol weer innemen. Men haalt ze t.z.t. bij u op. Heeft men 
zin in een feestje en wil men wel eens zien hoe Gambianen 
leven? Kom dan op 4 september naar de Kaardebol in Zut-
phen Harenbergweg 1, 7204 KZ. Samen met andere vrijwil-
ligersorganisaties die projecten in Gambia hebben bouwt 
men de sfeer van Gambia op. Markt, kleding, hoe knoop 
je zo’n mooie hoofddoek, of maak je speelgoed van “niets” 
en hoe krijgen ze het toch voor elkaar om kinderen op hun 
rug en zware lasten op hun hoofd te dragen. Wil men dat 
zelf ook proberen? Ga dan naar een van de workshops. Mu-
ziek is er op allerlei instrumenten en men kan proeven van 
de dagelijkse kost. Maar het mooiste is natuurlijk als er 
Gambianen komen om mee te doen. Voor activiteiten en 
versnaperingen wordt een bijdrage gevraagd. De opbrengst 
gaat naar Gamrupa Health Care Fund.

Stichting Gamrupa Europe slaat de vleugels uit
Even scheen alles te blokkeren, maar half juli ver-
trok men naar België om samen met een Belgisch 
bestuurslid een feitelijke vereniging (zoiets als hier 
een werkgroep) op te richten en een eigen bankre-
keningnummer aan te vragen. Toen volgden de ge-
beurtenissen elkaar snel op.

De reden van deze rigoureuze be-
slissing is eigenlijk heel simpel. Het 
hart van Henk en Marjorie ligt in de 
brasserie, het koken en de gastvrij-
heid dat is hun passie. De brasserie 
wordt steeds drukker en ook worden 
er steeds meer cateringen bij particu-
lieren en bedrijven verzorgt. Onlangs 
is de dienstverlening uitgebreid met 
een maaltijdcatering voor bedrijven 
met een online bestelsysteem. (voor 
info: www.brasserielettink.nl). 

De keuken wordt dus echt veel te 
krap en dit terwijl de werkruimte in 
de cafetaria eens zo groot is. Omdat 
ook de vraag naar kleine besloten 
partijen steeds groter wordt hebben 
is nu de knoop maar eens doorgehakt 
om de cafetaria te sluiten. De cafeta-
ria werkruimte wordt nu helemaal 

bij de keuken betrokken zodat er 
een extra ruimte van ruim 25 m2 bij 
komt. Er werken in de brasserie 2 full 
time koks en 2 leerling koks dus wat 
extra ruimte is welkom.

De naam voor de voormalige cafe-
taria wordt “De Gastenkamer”. Er 
wordt geschilderd en er komen an-
dere meubelen in en ook een bar. De 
Gastenkamer wordt een ruimte waar 
men met een groep geheel privé kan 
zitten. Een ideale ruimte dus voor 
vergaderingen, familie diners, en di-
ners met kinderen, zo kunnen de kin-
deren lekker spelen zonder dat men 
bang hoeft te zijn om andere gasten 
te storen. Er komt een muziek com-
puter te staan waar men bij partijtjes 
zelf de muziek op kan uitzoeken en 
men kan deze dan ook zelf bedienen. 

Ook is er de mogelijkheid om hier te 
dineren als in de brasserie alles vol 
gereserveerd is. Het terras voor “De 
Gastenkamer” zal ook een besloten 
karakter krijgen. 
Zo kan men hier ook lekker apart 
zitten met de eigen familie/vrienden/
collega’s. Er zullen een aantal malen 
per jaar kook workshops georgani-
seerd worden, gezellig samen koken, 
ideeën opdoen, een leuke avond uit. 
Men kan zich inschrijven voor diver-
se thema’s. 

Genoeg mogelijkheden dus! Op 1 sep-
tember hopen we de nieuwe ruimte 
klaar te hebben. De laatste cafetaria 
dag zal zijn op zondag 28 augustus. 
Dit laatste weekend wordt er uitver-
koop gehouden en is er dus flink 
voordeel te halen! Vrijdag 26, zater-
dag 27 en zondag 28 augustus AKTIE-
PRIJZEN! Men moet er dan snel bij 
zijn want zodra er uitverkocht is gaat 
de deur op slot!

Brasserie Lettink breidt uit!

Vorden- Sinds 71/2 jaar zijn Henk en Marjorie Klaassen eigenaren van 
Brasserie Lettink en de naast gelegen cafetaria in Vorden. Tijd voor 
een fikse verandering, namelijk sluiting van de cafetaria.

De start is bij de familie Hissink aan de Memelinkdijk 6a. 
Dames, Heren, Gemengde team en Jeugdteams kunnen 
zich inschrijven.Bij de gemengde teams mag maximaal 
2 heren zitten. In elk team moeten minimaal twee men-
sen inzitten die uit de gemeente Bronckhorst afkomstig 
zijn. De teams mogen uit maximaal 4 á 5 personen be-

staan. Men mag geen lid van een klootschietvereniging 
zijn en er mag uitsluitend met het materiaal van de No-
abers worden gegooid. Wanneer je alleen bent of niet 
genoeg mensen bij elkaar hebt voor een team kun je ge-
rust komen, want dan maken we met anderen wel een 
team. Verzamel buurt, familie en vrienden en kom op 21 
augustus naar de Memelinkdijk 6a. Eventueel een hark 
meenemen kan wel handig zijn. Na afloop kan er nog 
nagepraat worden onder het genot van een hapje en een 
drankje. Kom met zoveel mogelijk teams zodat het weer 
een gezellige middag wordt. Voor vragen kan men con-
tact op nemen met Wilco Harmsen tel, 06-53893153.

Open klootschietkampioenschap
Hengelo - Wie gaat er dit jaar strijken met de eer en 
gaat naar huis met de Gerrit Onstenkbokaal? Op 
zondag 21 augustus wordt door buurtvereniging 
de Noabers uit Hengelo het jaarlijks Open Kloot-
schietkampioenschap van Hengelo gehouden.
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Toldijk - Deze zomer worden door de
Bridgeclub Bronkhorst vrije bridge-
drives gehouden. Uitslag zomerdrive
10, gespeeld op 11 augustus 2011 in
Toldijk.Lijn A: 1. An Wortel & Nel
Hendriks 62,50 %; 2. Corine van de
Kroon & Mariet Kok 56,60 %; 3. Kitty
Vruggink & Ab Vruggink 55,21 %.
Lijn B: 1. Emmy Stegeman & Joop ten
Holder 62,85 %; 2. Karen Notten &
Joop te Veldhuis 60,07 %; 3. Hennie
Deunk & Wil Matser 55,90 %. Lijn
C: 1. Gerti Hissink & Theo van Aalst
67,19 %; 2. Wil ten Holder & Leni La-
mers 60,42 %; 3. Hermien Veenhuis
& Els Westerhof 54,69 %. 

De volgende ZOMERBRIDGEAVON-
DEN zijn op donderdag 18 en 25 au-
gustus en 1 en 8 september bij Café
Den Bremer in Toldijk. De entree is
2 euro per persoon. Er zijn per lijn
prijzen te winnen. Inlichtingen bij
de secretaris, telefoon (0314) 844221.
Zo mogelijk van te voren, tot 17.30
uur, opgeven bij Theo van Aalst, per
telefoon (06) 83074518 of email theo-
vanaalst@gmail.com. Aan de zaal in-
schrijven kan tot 19.15 uur. Er wordt
gebridged van 19.30 uur tot ± 22.30
uur. 

De KROEGENTOCHT is op zaterdag
24 september in Hengelo Gld. Kosten
zijn 26 euro per persoon. Inschrij-
ving en betalen bij de heer H. Jansen
in Vorden, telefoon (0575) 551892,
e- mail j.jansen47@kpnplanet.nl,
Bankrekeningnummer 3274.21.851.
Bij inschrijving vermelden: naam en
telefoonnummer, naam partner en
nummer NBB.

B R I D G E N 
I N  T O L D I J K

Jose ontving de eerste expositiemid-
dag al veel belangstellenden die naar 
de kerk in Baak kwamen om haar 
schilderijen te bekijken. Ook sprak 
zij met veel mensen over de techni-
sche kant van het schilderen. De vrij-
willigsters die de rondleidingen in de 
kerk verzorgden, vonden het leuk dat 
zij deze mensen konden ontvangen. 
Zo vulde de expositie een bezoek aan 
de kerk aan. De kunstenaar is nog 
elke donderdagmiddag tot en met 
29 september in de kerk aanwezig. 

Zij neemt elke week andere werken 
mee. Jose werkt in de St. Martinus-
kerk afwisselend met olieverf, pastel 
en aquarel. Meer informatie staat op 
de site www.josespiek.nl. 

De St. Martinuskerk aan de Wich-
mondse weg 17, 7223 LH Baak met de 
expositie van Jose Spiek in het achter-
ste deel van de kerk, is elke donder-
dagmiddag tot en met 29 september 
2011 geopend voor publiek van 13.30 
tot 16.30 uur.

Expositie Jose Spiek succesvol 
gestart

Baak - De expositie van Jose Spiek die tijdens de donderdagmiddag 
openingen van de Baakse St. Martinuskerk wordt gehouden, is suc-
cesvol gestart. Haar eerste expositiemiddag afgelopen donderdag werd 
goed bezocht. Nog tot en met 29 september 2011 zal Jose elke donder-
dagmiddag haar werk exposeren. De kerk is dan geopend van 13.30 
tot 16.30 uur.

In de St. Martinuskerk exposeert Jose Spiek elke donderdagmiddag haar werk.

Om 10.15 uur opent de voorzitter 
de keuring en is iedereen van harte 
welkom om te komen kijken. Vanaf 
10.30 uur komen de eerste kinderen 
met hun kalf in de ring. De kinderen 
moeten een bepaald rondje kunnen 
lopen, waarin de jury ook kan be-
oordelen hoe het kind met het kalf 
omgaat en of het kalf mooi schoon 
is. Ongeveer 13.00 uur is de prijsuit-

reiking. De keuring is onderverdeeld 
in leeftijdscategorieën. De jongste 
deelnemer is 6 jaar oud en de oudste 
deelnemer is 14 jaar. 

Dit jaar wordt er voor het eerst een 
publieksprijs uitgedeeld. Het publiek 
mag dan een koppel (kalf en kind) 
uitzoeken die een prijs verdient. Dit 
hoeft natuurlijk niet het mooiste kop-

pel te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld 
het koppel zijn met de meeste pech. 
Eind juni en eind juli kwam de jury 
de kinderen thuis bezoeken om te kij-
ken hoe zij het kalf verzorgden. De 
kinderen moesten een boekje bijhou-
den over het kalf. Dit boekje wordt 
ook beoordeeld door de jury. Er zijn 
8 kinderen die een thuiseindkeuring 
hebben gedaan en er gaan 19 kinde-
ren naar deze centrale eindkeuring. 
Kom zaterdag 20 augustus kijken. 
Het is voor de kinderen een bijzonder 
spannende dag en hopelijk zijn daar 
veel toeschouwers die ze aanmoedi-
gen.

Kalveropfokclub Bronckhorst

Wichmond - De eindkeuring van de kalveropfokclub is op zaterdag 20 
augustus bij Camping Warnstee, Lankhorsterstraat 34 in Wichmond. 
Komt allen kijken naar de kinderen en hun kalveren. De kinderen 
zijn maanden bezig geweest om te oefenen en om hun kalf zo schoon 
mogelijk te houden.

De deelnemende kinderen van de Kalveropfokclub 2010 met hun kalfjes.

Uit analyses van de politie blijkt dat 
vooral sieraden, geld, computers (ook 
laptops) en communicatieapparatuur 
favoriet zijn bij de woninginbreker. 
De politie adviseert om van sieraden 
foto’s te maken en van apparaten in 
elk geval de serienummers te note-
ren. Van mobiele telefoons is vooral 
het zogeheten Imei-nummer van be-
lang. Imei-nummers staan vermeld 
op de verpakking en in de telefoon. 
Laptops, tablets en andere digitale 

apparaten zijn vrij eenvoudig te voor-
zien van ‘track en trace’ software. 
Dankzij deze software, die gebruikt 
maakt van de GPS zender van het ap-
paraat, kun je vanaf een andere com-
puter zien waar de GPS (en dus het 
apparaat) zich bevindt. Informatie 
hierover is via de verkoper van het 
apparaat of via internet te verkrijgen. 
Tenslotte adviseert de politie om niet 
te veel contant geld thuis te bewaren 
en om waardevolle spullen niet in het 

zicht te leggen. Meer preventietips 
zijn te vinden op www.politiekeur-
merk.nl. 
Ziet u iets verdachts in uw omgeving? 
Bel direct de politie via tel. 0900-8844. 
In acute situaties kunt u het alarm-
nummer 112 bellen.
In 2010 zijn er in de regio Noord- en 
Oost-Gelderland 2455 woninginbra-
ken gepleegd. In 2011 zijn er tot nu 
toe 1609 woninginbraken geweest. 
Dit is een verhoging van ruim 17% 
ten opzichte van dezelfde periode vo-
rig jaar (1365 inbraken tot en met juli 
2010). Het politiekorps vindt dit on-
acceptabel en heeft speciale wonin-
ginbrakenteams ingezet. Ook wordt 
er extra gecontroleerd op het in bezit 
hebben van inbrekerswerktuig bij 
routinecontroles.

Advies van de politie

Registreer waardevolle bezittingen
Regio - Als er wordt ingebroken, is dat erg vervelend. Iedereen wil het 
liefst dat de politie de dader zo snel mogelijk oppakt en de gestolen 
spullen terugvindt. Het is daarbij van belang dat mensen een duide-
lijke omschrijving kunnen geven van de gestolen bezittingen. Dit is 
niet alleen nodig voor de opsporing van de goederen, en daarmee van 
de dader, maar ook om aangetroffen gestolen goederen terug te kun-
nen geven aan de rechtmatige eigenaar.

Johan Heuvelink: ‘De telefoon stond 
vanmorgen roodgloeiend van deelne-
mers die zich afmelden of die nadere 
informatie wilden. In totaal hadden 
zich afgelopen week zo’n 70 aanspan-
ningen ingeschreven. Bijzonder sneu 
dat er zich zondagmorgen nog enkele 
deelnemers uit Zeeland meldden. Zij 
waren met auto, paard en aanspan-
ning naar Vorden gekomen. 180 ki-
lometer heen en 180 kilometer (on-
verrichter zake) weer naar huis terug. 
Ontzettend teleurstellend allemaal. 

Gelukkig is het in de loop van de mor-
gen minder gaan regenen en hebben 
wij besloten een groot gedeelte van de 
middagroute wel door te laten gaan. 
Voor deze route gingen 23 aanspan-
ningen van start. 

We hebben alleen een stukje zand-
weg bij huize Enzerink uit de route 
gehaald. Ook het verzamelpunt bij 
van Zeeburg aan de Wilmerinkweg 
hebben we geschrapt. We vertrok-
ken bij kasteel Vorden en zijn in één 
stuk doorgereden’, zo sprak Johan 
Heuvelink. 

Door de erbarmelijke weersomstan-
digheden is overigens wel de jurering 
voor de klassementsrijders geschrapt, 
ook al deden sommige aanspannin-
gen wel aan de middagroute mee. 
De ‘Gemeente Beker, werd wel uitge-
reikt en werd gewonnen door familie 
v.d. Elst uit Berkenwoude. 

De prijs die de organiserende ver-
eniging ‘In de Reep’n ‘beschikbaar 
stelde, voor het mooiste geheel uit le-
den van de vereniging zelf, werd ge-
wonnen door Johan Wijnbergen uit 
Warnsveld met een Jachtwagen. 

Het showprogramma op de kasteel-
weide is eveneens geschrapt. De or-
ganisatie beraadde zich deze zondag 
nog over één ding: wat te doen met 
de 300 lunchpakketten die de vrijwil-
ligers zaterdag reeds hebben klaar 
gemaakt! 

Johan Heuvelink tot slot : ‘ Ik ben al 
25 jaar nauw betrokken bij de orga-
nisatie van de Kastelenrit. In al die 
jaren nog nooit meegemaakt dat wij 
de rit geheel of gedeeltelijk vanwege 
het weer moesten afgelasten.

Ochtendprogramma afgelast

Toch nog middagroute 
Kastelenrit
Vorden - ‘Toen ik vanmorgen 
om half zes opstond en naar bui-
ten keek, dacht ik ‘shit‘ wat een 
weer. Wat ik nog meer geroepen 
heb, zal ik maar niet herhalen. 
We zijn al vrij snel als bestuur 
bij elkaar gekomen en hebben 
we moeten besluiten in elk geval 
de ochtendroute van de Kastelen-
rit te schrappen’, zo zegt Johan 
Heuvelink, voorzitter van de Vor-
dense aanspanning ‘In de Reep’n 
. Het zou deze zondag de 35e edi-
tie van de koetsentocht worden. 
Een evenement langs een aantal 
kastelen, waar de organisatie en 
ook het publiek ieder jaar reik-
halzend naar uitkijkt.

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

Prestatieveld 5: Participatie van 
mensen met een beperking of 
een chronisch psychisch pro-
bleem of psychosociaal pro-
bleem

In deze rubriek wordt u regelma-
tig geïnformeerd over het ontstaan 
en de doelstellingen van de WMO 
participatieraad; toezien op de 
juiste uitvoering en gevraagd en 
ongevraagd namens de inwoners 
van de gemeente Bronckhorst ad-
vies uitbrengen aan het college van 
burgemeester en wethouders en 
de gemeenteraad met betrekking 
tot de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning, kortweg WMO.

De WMO bestrijkt een groot aantal 
terreinen, waarbinnen inwoners 
van deze gemeente een beroep 
kunnen doen op ondersteuning 
en advies. Dit aantal terreinen is 
dermate groot, dat om een en an-
der werkzaam en overzichtelijk te 
houden een opsplitsing is gemaakt 
in Prestatievelden, die elk voor zich 
een duidelijk beeld scheppen van 
de zaken waar het om gaat. Omdat 
het voor de 12 leden van de partici-
patieraad nagenoeg ondoenlijk  is 
voldoende kennis te vergaren om 
op alle terreinen van deze nieuwe 
wet een goed gesprekspartner voor 
zowel de burger als gemeente te 
zijn is er een specialisatie door-
gevoerd en per Prestatieveld een 
werkgroep ingesteld. Deze keer 
stelt de vijfde werkgroep zich aan 

u voor. “Onze werkgroep richt zich 
op ‘Participatie van mensen met 
een beperking of een chronisch 
psychisch probleem of psychoso-
ciaal probleem’. Dit prestatieveld 
vertoont overeenkomst met de 
Prestatievelden 1 en 4. Het verschil 
is dat dit Prestatieveld is toege-
spitst op groepen kwetsbare bur-
gers, voor wie hun beperking een 
belemmering is of kan zijn voor 
het maatschappelijk functioneren. 
Onze werkgroep heeft met regel-
maat contact met een beleidsme-
dewerker van de gemeente. 
Er zijn drie speerpunten waar we 
ons op richten in deze periode:
1. Vervoer en toegankelijkheid
2. De ontwikkelingen rondom de 

Sociale Werkvoorziening
3. Inkomensondersteuning.
We willen dan ook graag signalen 
van betrokkenen hoe ze de uitvoe-
ring van de WMO op deze 3 terrei-
nen ervaren.”
De werkgroep zoekt dus nadruk-
kelijk contact met burgers die 
zich vertegenwoordigd voelen in 
dit Prestatieveld. Wilt U meer in-
formatie over onze werkgroep en 
de inhoud van het werkterrein 
schroom dan niet, en trek aan de 
bel. Dat kan via het volgende mail-
adres:
wmoraadbronckhorst@gmail.com

Nieuws van de WMO participatieraad 
Bronckhorst
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De naam Staring komt veel voor in de Ach-
terhoek. Anthony Christiaan Winand Staring 
(1767) was een beroemd Nederlands dichter. 
Hij woonde op landgoed de Wildenborch en 
schreef onder andere over de natuur. Zijn zoon, 
Winand Carel Hugo Staring (1808) was bosbou-
wer, geoloog en waterstaatkundige en liet op 
die manier zijn sporen na in de Achterhoek. 

Stichting Staring Advies werkt met tien mede-
werkers, voornamelijk ecologen en biologen, en 
met een groot netwerk van vrijwilligers, vanuit 
‘t Streekhuus in Zelhem, waar in ook het Plat-
telandshuis en de Vereniging van Kleine Kernen 
onderdak hebben.

Staring Advies houdt zich onder andere bezig 
met natuuronderzoek in verband met sloop/
bouw van woningen, het opstellen van een in-
richting- en beheerplan van een landgoed of na-
tuurgebied, het monitoren van een project van 
bijvoorbeeld boomkikkers of een broedvogelon-
derzoek. Opdrachtgevers zijn onder andere ge-
meenten, Waterschap, woningbouwcoöperaties 
en bouwondernemingen.
Zelf heeft Staring Advies geen winstoogmerk. 
Eventuele winsten worden weer teruggestopt in 
projecten in de Achterhoek en Liemers. Er zijn 

mogelijkheden om subsidies en fondsen aan te
vragen en Staring Advies heeft goede contacten
met gemeenten, Waterschap, Provincie en an-
dere instanties.

Het netwerk van vrijwilligers levert veel infor-
matie aan over hun omgeving. Soms in projec-
ten, maar vaak ook omdat ze ‘iets’ zien in hun
omgeving. Iets dat, negatief of positief, z’n uit-
werking kan hebben op natuur en omgeving.
Ziet u iets bijzonders in uw omgeving? Ook uw
inbreng kan van grote waarde zijn. Mail uw in-
formatie naar info@staringadvies.nl.

Staring Advies niet verwarren met Staring Instituut

Staring Advies voor kwaliteit van natuur en landschap
Stichting Staring Advies wordt regelmatig verward met het Staring Instituut of het Sta-
ring Centrum. Het Staring Instituut, sinds 1 juli met het Achterhoeks Archief gefuseerd 
tot Erfgoedcentrum Achterhoek, houdt zich voornamelijk bezig met het streekeigene, 
zoals de streektaal, volksgebruiken en de geschiedenis. Staring Centrum is onderdeel ge-
worden van onderzoeksinstituut Alterra. In 1998 is uit het Staring Instituut, de Stichting 
Staring Advies voortgekomen, bedoeld voor natuur en landschap en zet zich nu al ruim 
13 jaar in voor de kwaliteit van natuur en landschap in de Achterhoek en Liemers.

Rondom de opening van het zorggebouw staan 
van allerlei activiteiten gepland, zoals men dit 
tijdens open dagen gewend is op de Bult. Dit 
jaar wordt er een extra feestelijk tintje aan ge-
geven. De officiële opening zal zaterdagmorgen 
om 10.30 uur worden verricht door wethou-
der Josephine Steffens. Door het Groene Kruis 
wordt symbolisch het speeltoestel vogelnest 
overhandigd, omdat de daadwerkelijke levering 
op zich laat wachten. Tevens is er zaterdag van 
10.00-13.00 uur een reünie voor oud medewer-
kers en deelnemers. De boerenkapel van mu-
ziekvereniging Crescendo zorgt ’s morgens voor 
de muzikale noot in het geheel en zanggroep 
Cantores Versicolores laat ’s middags van zich 
horen, nadat de 12 kelen gesmeerd zijn en voor-
dat ze naar het volgende concert gaan. Tijdens 
de open dagen zijn er onder andere de volgende 
activiteiten: ‘koe’ melken, een broodje bakken, 
een huifkarritje maken en boerengolf spelen. 
Er is veel informatie te verkrijgen op de infor-
matiemarkt, er zijn PowerPoint presentaties te 
bekijken en een fotoserie van de verbouwing is 
te bewonderen. Via een route is alles door een 
ieder zelf te bezichtigen en informatiebordjes 
geven uitleg, naast dat wat medewerkers ver-
tellen. Tijdens de route kunnen kinderen bij 
elk informatiebordje 2 dezelfde afbeeldingen 
verzamelen, zodat ze aan het eind een memo-

ryspel hebben van de Bult met 33 verschillende 
foto’s. Leden van stichting Vrienden van de 
Bult geven uitleg over wat zij doen. De platte-
landswinkel zal tijdens de open dagen voor het 
eerst geopend zijn. Er worden producten ver-
kocht van eigen bodem en eigen maaksel. Zo 
hing de appel gisteren nog aan de boom en is er 
vandaag appelmoes van gemaakt dat morgen 
verkocht wordt in de winkel. Deelnemers leren 
op deze manier iets van de gehele productielijn. 
Indien er deelnemers op het erf zijn, zullen ze 
zelf zoveel mogelijk de winkel bemannen. Het 
gaat er om dat deelnemers sociale vaardigheden 
leren en weten hoe ze een kas op moeten ma-
ken, voorraden moeten bijhouden en moeten 
aanvullen. 

Daarnaast worden spullen verkocht die door 
deelnemers zelf zijn gemaakt. Kamerbewoner 
Richard heeft vaardigheden in timmeren en bij 
hem is tegen betaling een schommelbank van 
steigerplanken te bestellen. Het voorbeeld dat 
voor de winkel staat is uit te proberen en zit zo 
fijn dat men er de rest van de dag op wil blij-
ven schommelen. Kamerbewoner Joke is zeer 
creatief op allerlei gebied en maakt van vilt de 
mooiste dingen. Enkele pronkstukken staan in 
de winkel. Daarnaast wordt er van allerlei spul-
len gemaakt door de deelnemers van de dagbe-

steding. Kom het zelf bekijken. Verder is er in 
de winkel te verkrijgen enkele streekproducten 
van anderen, die veelal zijn verwerkt in cadeau-
pakketten waarin ook de producten van de Bult 
terugkomen 
Met Harriët aan het roer draait de zorgboerde-
rij in september dit jaar vijf jaar. Hieromheen 
wordt een feestelijk programma gemaakt met 
voor alle belangstellenden wat wils. Daarover 
later meer. 

De open dagen zijn een geschikt moment voor
een ieder die geïnteresseerd is in de mogelijk-
heden van de Bult en graag eens rond kijkt of
meer wil weten over bijvoorbeeld vrijwilligers-
werk of stage lopen. Bellen, mailen of schrijven
kan met Harriët Hiddink, Beekstraat 13, 7227
NC Toldijk, telefoon (0575) 451305, info@zorg-
boerderijdebult.nl of kijk op de site voor een
uitgebreid programma www.zorgboerderijde-
bult.nl.

Opening nieuw zorggebouw zorgboerderij de Bult
Toldijk - Zorg- en recreatieboerderij de Bult uit Toldijk houdt jaarlijks open dagen, waar-
bij belangstellenden een kijkje achter de schermen kunnen nemen. Nieuw is de verbouw 
van jongveestal naar zorggebouw met drie zorgunits, een instructielokaal, relaxruimte 
(bubbelbad en solarium) en de plattelandswinkel. De open dagen zijn op vrijdag 26 au-
gustus van 13.00–20.00 uur en op zaterdag 27 en zondag 28 augustus van 10.00–18.00 
uur.

Massive Magic is een Utrechtse band met drie 
jonge muzikanten waar de energie vanaf druipt 
en niet zonder succes, want ‘online’ groeit het 
aantal fans snel en ze treden vaak op. De jon-
gens willen volle zalen en feesten met fans en 
daarin hun energie en levenslust naar zoveel 
mogelijk mensen overbrengen.
De band is ontstaan via de ‘social media’. Ze 
vonden elkaar via Hyves en Facebook. Mis-
schien vinden ze het daarom zo belangrijk om 
hier hun fans te bereiken en echt contact met 
hen te houden via deze platformen. Beelden 
van optredens worden dan ook maandelijks op 
internet geplaatst.
Massive Magic bestaat uit Arthur Stoker-
vocals&gitaar, Thom Heusinkveld-drums& vo-
cals en Mark Grasmayer-bas& vocals.
De week erop speelt FunnXL, de nieuwe band 
van Henk Braakhekke. Henk besloot eind 2008 
een nieuwe band te starten en twee leden uit 
zijn vorige band waren meteen enthousiast. 
Een gitarist en een toetsenist van een andere 
opgeheven band sloten zich aan en in Aalten 
werd een drummer van een zolder geplukt. De 
neuzen stonden al gauw dezelfde kant op en 
op 7 januari 2009 kwamen de eerste klanken 
uit de dampende oefenruimte. Een zanger liet 

nog even op zich wachten, maar na een aan-
tal weken werd er iemand geronseld, die geen 
verkeerde keuze bleek te zijn. Jammer genoeg 
moest die zanger, wegens drukke werkzaamhe-
den, na een jaar weer stoppen, maar na een paar 
audities werd een nieuwe zanger gevonden.
Aangezien plezier het belangrijkste doel is van 
hun muziekmaken was de naam snel gevonden 
‘FunnXL’. Het repertoire bestaat uit nummers 
uit de jaren zestig tot heden. Van heerlijke mee-
zingers tot vette rock, Nederlandstalige hits en 
eigen werk. Kortom voor elk wat wil(d)s.
De band bestaat naast Henk Braakhekke op 
bas&zang uit Tony Kool-slaggitaar, Marcel ter 
Heide-solo/slaggitaar&zang, Erik Dimmendaal-
slag/sologitaar, Herbert Hulstijn-toetsen, Jochem 
van Eldik-drums, en Erik Schreur-leadzang.
U kunt wekelijks de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen (er wordt 
geen entreegeld gevraagd) of beluisteren via 
Radio Ideaal en de livestream website Radio 
Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het program-
ma willen komen spelen, kunnen mailen naar 
live@ideaal.org of schrijven naar Ideaal Radio, 
Televisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org Post-
bus 50, 7020 AB, Zelhem.

Massive Magic en FunnXL bij LIVE@IDEAAL.ORG
Zelhem - Woensdagavond 17 augustus speelt de band ‘Massive Magic’ tussen 20.00 en 
22.00 uur in het radioprogrammalive@ideaal.org. De week erop, op woensdagavond 24 
augustus, treedt ‘FunnXL’ op in het live-radioprogramma, dat wekelijks vanuit Café ‘de 
Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.



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

De deelnemende ploegen kwamen al-
lemaal uit de gemeente Bronckhorst: 
Pax, Ratti, Vorden en SBC ’05 (een 
combinatie van Baakse Boys en Socci 
Wichmond). Prachtig om te zien hoe 
er fanatiek door de pupillen voor de 
overwinning werd gestreden. Onder 
de voetballers, opvallend veel meisjes 
die zich deze avond de kaas beslist 
niet van het brood lieten eten. 

Er werd volop gescoord, uitslagen van 
8-3, 9- 0 maar ook uitermate span-
nende wedstrijden met uitslagen als 
1-0 en 2-1. Er werd in twee poules van 
vier teams gespeeld. De deelnemende 
ploegen hadden allemaal een A en 
een B team afgevaardigd. 

Zowel in poule 1 als poule 2 eindig-
den SBC ’05 en Ratti als de nummers 
1 en 2 en mochten zij met vier teams 
de finale spelen. Vorden D3 en Pax 
D5 ( meisjes) streden om de 7e en 8e 
plaats en de 5e en 6e plaats ). De fi-
nale werd een mooie en spannende 
strijd waarin uiteindelijk Ratti met 
3- 1 van SBC ’05 won. De eindstand 
werd aldus: 1 Ratti D1A, 2 SBC ’05 
D1A, 3 ( gedeeld ) Ratti D1B en SBC 
’05 D1B, 5 Vorden D3A, 6 Pax D5MA, 
7 Vorden D3B, 8 Pax D5MB. Marcel 
Leferink deelde namens de VOV de 
prijzen uit. Tevens gaf hij aan dat de 
VOV ook volgend jaar weer een beker 
beschikbaar zal stellen. Het toernooi 
werd halverwege , voor een kort in-

termezzo onderbroken en werden de 
teams gepresenteerd die afgelopen 
zaterdag en zondag aan het interna-
tionale Wim Kuijper jeugdvoetbal-
toernooi voor D pupillen deelnamen. 
Oscar Rondeel heette de teams namen 
de organisatie van het Kuijpertoer-
nooi welkom in Vorden. Toernooi-
voorzitter Gerard Greven adviseerde 
de jeugdige voetballertjes, toch vooral 
te genieten van het toernooi. William 
van der Veen, voorzitter van de voet-
balclub Vorden, was wat betreft het 
straatvoetbaltoernooi blij , met de 
deelnemend clubs Pax, SBC ’05 en 
Ratti. De presentatie werd muzikaal 
opgeluisterd door de Vordense mu-
ziekkorpsen Concordia en Sursum 
Corda. Het Vordens Mannenkoor 
zong het Wilhelmus. 

Paul Seesing, deze avond aanwezig als 
loco-burgemeester van de gemeente 
Bronckhorst vond het een eer om het 
Kuijper- toernooi te mogen openen. 
‘Het is hier in Vorden zeer professi-
oneel opgezet. Dat ook muziekkorp-
sen en een mannenkoor een bijdrage 
leveren bewijst wel dat het Kuijper-
toernooi door de gemeenschap breed 
wordt gedragen’, aldus Seesing.

Team Ratti D1A winnaar toernooi

Straatvoetbal: Prachtige beleve-
nis voor de jeugd

Vorden - Zo zijn ze vroeger allemaal begonnen, Johan Cruijff, Willem 
van Hanegem, een balletje trappen op straat. En kijk waar dat in hun 
latere voetballoopbaan toe geleid heeft ! Vrijdagavond werd er ook in 
Vorden op straat gevoetbald, een ‘heus’ toernooi voor D pupillen op 
het marktplein. Marc v.d. Linden, toernooileider en speaker tegelijk, 
zei het voor de aanvang heel simpel: ‘ Straatvoetbal is het pure voetbal, 
zonder spelregels. Een drempel, een putje op het plein en de boarding 
rondom het speelveld het hoort er allemaal bij. Bovendien is straat-
voetbal goed voor het aanleren van de techniek. Niet onbenullig hard 
schieten, maar rustig via de boarding opbouwen’, zo adviseerde Marc. 
De jongens van B1 van Vorden kregen applaus voor het opbouwen van 
het veldje.

spelmoment

Roy Makaay ook van de partij als Feyenoord coach

De eerste finale was van de jeugd 
waarbij na het vallen van het starthek 
Misha Kuit en Thijs Bulten elkaar al 
snel gevonden hadden. Getergd door 
technische tegenslag zette JW Arend-
sen op de 3e plek de achtervolging in, 
maar de twee koplopers zette er een 
moordend tempo tegenover waarbij 
Thijs Bulten uiteindelijk als 1e over 
de finish kwam, 2 Misha Kuit, 3 Jan 
Willem Arendsen, 4 Youri Pardijs, 5 
Mike Roes, 6 Ties Hellegers.

 Winand Hoenink had zijn zinnen 
gezet op de vetnippeltrofee, immers 
samen met Marcel Bulten geldt hij 
als een specialist op dit evenement. 
Bas Kleinhanevelt had andere plan-
nen. Vorig jaar kwam hij vermogen 
tekort en in de heats die dag had hij 
zijn kandidatuur gesteld. Marcel Bul-
ten was na de start gelijk in gevecht 
verwikkeld met Bas Kleinhanevelt 
daarbij kort gevolgd door Jarno Boer 
en Winand Hoenink. Door de opgeko-
men regen werd het circuit gladder 
en het spektakel groter. Door opspat-
tende modder werd het zicht voor de 
rijders alsmaar minder en een foutje 
gevolgd door een val was dan ook snel 
gemaakt. Op het moment dat Bas een 
beslissende aanval wilde plaatsen op 
Marcel Bulten schoof het voorwiel 
over een walletje heen en was de 
kans op een overwinning verkeken. 
Meer dan een 3e plek achter Jarno 
Boer zat er niet in. 1 Marcel Bulten, 2 

Jarno Boer, 3 Bas Kleinhanevelt,4 Wi-
nand Hoenink,5 Wouter Dijkman, 6
Rob ten Have.

 En dan de zijspannen, het spektakel
waar toch een hoop toeschouwers op
stonden te wachten. Er stonden zes
spannen aan het hek waarbij combi-
natie nr. 25 als eerste bocht 1 inging.
De strijd was snoeihard en de ruimtes
tussen de spannen was nog minder
dan een vloeitje. Als ware acrobaten
gingen de rijders en passagiers drif-
tend over het circuit, waarbij grote
hoeveelheden zand bij elkaar in de
bak werden gelegd. Uiteindelijk was
het de combinatie Enzerink/Roen-
horst die de overwinning voor zich
opeiste, 2 Garritse/Sloot, 3 Beldman/
Smit, 4 Leferink/Ankersmid, 5 Harm-
sen/Pastoor, 6 Polsvoort/Driessen. De
Dakar Buggy van Kees Koolen kon
door voorbereiding’ s problemen
helaas niet schitteren op de perfect
geprepareerde omloop van de Vet-
nippel. De gemiste 200pk’s werden
echter ruimschoots goedgemaakt
door de rest van het deelnemers veld.
Tijdens deze uitgave van Vetnippel
Vol Gas kregen de toeschouwers een
mooi spektakel voorgeschoteld. Gras-
baancross met een gezellig feest van
muziek en een lekker biertje blijken
een goede combinatie. De deelnemers
van de grasbaan hebben reeds aange-
geven er een volgende keer weer bij
te zijn.

Vetnippelfeest met 
grasbaancross

Kranenburg - Afgelopen weekend was de eerste uitgave van Vetnippel
Vol Gas met daarin verweven de traditionele vetnippeltrofee van de
VAMC De Graafschaprijders. De volgende klassen waren van de partij:
jeugd, senioren en uiteraard de zijspannen. Na drie uren van Heats,
herkansingen en halve finales kwamen de finales tot stand.

Spektakel van de bovenste plank. foto Henk Teerink

Rens te Stroet en Thijs van Ameron-
gen reden in Emmen tussen de profs 
een criterium. Te Stroet werd 19e, 
Van Amerongen passeerde de meet 
als 29e. De wedstrijd werd gewonnen 
door de Spanjaard Alberto Contador. 
Te Stroet reed vrijdag in Denemar-

ken de Handelsbanken Grand Prix
Herning. Ook in deze wedstrijd werd
hij 19e. In de Ronde van Neede reed
Martijn Versteege bij de Amateurs/
Sportklasse naar een 17e plek. Zijn
club- en plaatsgenoot Peter Makkink
werd bij de Masters 10e. Erik de Greef
werd 16e. Martin Weijers en Gerbert
Ketting werden 22e en 27e. Simon
Bargeman reed vorige week in het
Limburgse Landgraaf. Hij eindigde op
een 21e plaats.

Renners RTV in top twintig
Wichmond  - Diverse renners van 
RTV Vierakker-Wichmond zijn 
de afgelopen week in de top twin-
tig geëindigd.

Op zoek naar 
werk?
Zoek niet langer!
www.oldenhavepd.nl

Onder de inschrijvingen 
verloten wij een  
IPod shuffle.



Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 33 van

16 t/m 20 aug. 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HENGELO ZOMERHITS



Colofon en Contact VVV Bronckhorst

Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden

Tel.nr.: (0575) 55 32 22

Fax: (0575) 55 22 76

Internet: www.vvvbronckhorst.nl

E-mail: info vvvbronckhorst.nl

Winkels en Agentschappen VVV Bronckhorst

Serviceshop Vorden
Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag 09.30 uur-17.00 uur

Zaterdag 10.00 uur-15.00 uur

Agentschap Hengelo (Gld.) - Albert Heijn
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo Gld.

Openingstijden: Het Agentschap is geopend tijdens de 

reguliere openingstijden van Albert Heijn.

VVV Agentschap Zelhem
‘Twinkeltje’

Stationsstraat 30, Zelhem

Het agentschap is geopend tijdens de reguliere openings-

tijden van ‘Twinkeltje’.

VVV Folderpost Bronkhorst ‘de Olde Schure’
Onderstraat 12, Bronkhorst

VVV Agentschap Steenderen - Geschenkenhuis Beuseker
Landlustweg 2, 7221 BS Steenderen

Openingstijden:

Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openings-

tijden van Geschenkenhuis Beuseker.

VVV Agentschap Hummelo - ‘Spar’ Supermarkt
Dorpsstraat 20, 6999 AD Hummelo

Openingstijden:

Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openings-

tijden van Spar.

Wat is er te doen 
in Hengelo en 
omgeving....

Zaterdag 20 augustus: 
Hengels feest- dorpsfeest met live-
muziek. Locatie: Zelhemseweg 31 te 
Hengelo Gld. Aanvang: 20.00 uur tot 1.30 
uur. 

Vanaf begin juli t/m half september:
Expositie in de Bleĳke van schilderĳen 
van Karlista Fontĳn. Locatie: Zorgcentrum 
de Bleĳke, Beukenlaan 1 te Hengelo Gld. 
Van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Omroep Gelderland komt 22 
augustus naar Zelhem
Omroep Gelderland is op 22 augus-
tus a.s. de hele dag in Zelhem 
met het programma Zomer in 
Gelderland. Vanaf 6.00 is Zelhem de 
hele dag op de radio en vanaf 18.15 
zendt omroep Gelderland live het 
TV programma uit.

Noteert u 22 augustus in uw agen-
da en maak het programma mee!!

Om 18.00 uur moeten er minimaal 150 mensen op het markt 
plein zĳn om de eerste € 300,-- te verdienen! Het toeristisch 
platform Zelhem van VVV Bronckhorst nodigt iedereen uit de uit-
zending mee te maken. Uw komst is geld waard!

Met de medewerking van alle Zelhemmers gaan we er een fan-
tastisch dag en uitzending van maken!!!!

Wordt vrienden,
of volg

VVV Bronckhorst!

Hyves:
vvvbronckhorst.

hyves.nl

Twitter:
twitter.com/

vvvbronckhorst

Toeristisch Platform Drempt, 
Hummelo en Keppel
Voor de basisschoolleerlingen in onze regio zit de zomervakan-
tie er op en het zal niet lang meer duren of ook in andere delen 
van het land is de vakantieperiode voorbĳ en keert het gewone, 
dagelĳkse ritme weer terug. Maar voordat het zover is, zĳn er in 
Drempt, Hummelo en Keppel nog een aantal leuke evenementen 
en wordt uitgekeken naar de traditionele kermisvieringen. Nu 
maar hopen dat we daarbĳ getrakteerd worden op een zachte en 
vooral droge nazomer.

Tips voor de komende tĳd

Broekstraat 17 in Hummelo te bezoeken. Openingstĳden: di t/m 
za van 10.00 tot 16.00 uur. In het weekend van 3 en 4 septem-
ber zal de firma Bulk uit Boskoop aanwezig zĳn met speciale 
heesters en Rita van der Zalm uit Heerhugowaard met een uniek 
assortiment bollen. Voor nadere info en foto-impressies: www.
oudolf.com

Hummelo i.s.m. PSV Doornslagruiters, op het terrein van de 
familie Dolman aan de Sliekstraat in Hummelo. Met op zaterdag 
dressuur en springen voor paarden en op zondag dressuur en 
springen voor pony’s. Beide dagen van 9.00-17.00 uur.

-
luchtspel in drie bedrĳven. Locatie: de Grote Schuur aan de 
Greffelinkallee in Hummelo, aanvang 19.30 uur. Kaartverkoop 
o.a. bĳ Spar Janssen in Hummelo en Tuincentrum Bloemendaal 
in Drempt. Voor het reserveren van kaarten en nadere info: www.
openluchtspel-hummelo.nl

Eldrik, met o.a. Rondgang van de Kleine Schutterĳ en op vrĳdag-
avond Zeskamp bĳ Kasteel Keppel met afsluitend vuurwerk.

-
toren, georganiseerd door de Oldtimer Club Keppel. Start en 
finish: weiland aan de Burg. Vrĳlandweg bĳ de Rĳksweg in 
Hoog-Keppel. Aanvang ochtendroute, richting Hoog-Keppel en 
Hummelo: 10.30 uur. Middagroute, richting Voor- en Achter-
Drempt: 13.30 uur. Nadere informatie: Pieternel van Voorst, tel. 
(0313) 47 34 93. 

Shakespeare door het Engelse theatergezelschap Illyria in 
de tuin van Kasteel Keppel, Dorpsstraat 39 te Laag-Keppel.  
Aanvang 14.00 uur. Vanaf 12.00 uur is het park open en mag er 
worden gepicknickt. Zelf een gevulde mand en eventueel stoelen 
meebrengen. Voor nadere info en kaartverkoop: VVV Bronckhorst 
tel. (0575) 55 32 22 of  Kasteel Keppel, tel. 06-17 14 33.

op zondag puzzelfietstocht, op dinsdag optocht en spelen, en op 
woensdag: rondgang met vaandelslaan, vogelschieten en spe-
len. Nadere info: www.volksfeesthummelo.nl

Hulsevoortseweg/Zomerweg in Achter-Drempt, vanaf 20.30 uur.

optocht vanuit Voor-Drempt naar Achter-Drempt, op maandag 
kinderprogramma en volksspelen. Nadere info: www.dremptse-
kermis.nl 

14.00 uur, vanaf wĳnboerderĳ ‘t Heekenbroek,Tellingstraat 7 te 
Achter-Drempt. Nadere info: Gerrie Til, tel. (0314) 36 55 36

toegang via Burg. Vrĳlandweg 35 te Hoog-Keppel. Nadere info: 
www.keppelse.nl

rond de parkeerplaats Dorpsstraat/Van Heeckerenweg.

Tellingstraat 7 in Drempt, 11.00-17.00 uur.

Castle Fair Vorden
24 t/m 28 augustus 2011

Bezoek de VVV Bronckhorst 
stand op de Fair......

Meer informatie op
www.vvvbronckhorst.nl  



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot  

 16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

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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Vanaf nu zult u bij verschillende 
artikelen op deze gemeentepagina’s 
waarin verwezen wordt naar infor-
matie op internet, regelmatig de 
zogenaamde QR-code tegenkomen. 
Dit is een vierkant blokje dat er een 
beetje uitziet als een doolhof. U kunt 
deze code met uw mobiele telefoon 
of tablet (bijv. iPad) scannen en met 
één klik komt daarna de betreffende 
websitepagina in beeld. De QR-code 
is vooral handig als de informatie op 
internet anders alleen via een lange 
of ingewikkelde link te bereiken is 
(bijv. www.bronckhorst.nl/Infobalie/
Plattelandsontwikkeling/Projecten).
 
De letters QR zijn een afkorting van 
Quick Response (‘snelle reactie’). 
De code werd ontwikkeld om snel 
decodeerbaar te zijn. Zoals de bekende 
streepjescode. QR-codes waren 
oorspronkelijk bedoeld voor het iden-
tificeren van auto-onderdelen van 
Toyota in Japan, maar worden inmid-
dels algemeen gebruikt op bushaltes, 
advertenties in tijdschriften en 
kranten en posters.

De code werd eerst alleen in de auto-
industrie gebruikt. In Japan beschikte 
men echter al vroeg over gsm-
telefoons met camera’s en internet-
toegang. Zo ontstond het idee de QR-
code te gebruiken voor het aanbieden 

van een URL (het adres van een web-
site op internet). De URL wordt hierbij 
gecodeerd tot een QR-code, die wordt 
afgedrukt in een tijdschrift, op een 
poster, of op de verpakking van een 
product. De gebruiker richt zijn 

cameratelefoon op de QR-code, en 
neemt hiervan een foto. De code 
wordt door een QR-lezer in de tele-
foon omgezet in een URL, waarna in 
de webbrowser van de telefoon de 
bijbehorende website wordt getoond. 
Deze methode bespaart u als gebrui-
ker het moeizaam op een telefoon 
intypen van een URL. Tegenwoordig 
beschikken alle smartphones over een 
QR-codescanner. Recente scanners 
op mobiele telefoons hoeven niet 
meer eerst een foto te nemen om die 
vervolgens te analyseren. Deze scan-
ners kunnen meteen een QR-code 
scannen, waarmee het scannen van 
QR-codes ook echt snel wordt. Om de 
QR-code te kunnen gebruiken, moet 
wel een gratis App/programma 
gedownload worden. 

Door de QR-code regelmatig bij 
artikelen op deze gemeente-
pagina’s te gebruiken, hopen we 
u nog beter van dienst te zijn.

Ook wij gebruiken de QR-code
Gemeente gaat op gemeentepagina’s vaker de QR-code inzetten

Gecombineerde 
commissievergadering 
Beleidsontwikkeling en 
Evaluatie en controle 
op 23 augustus 
Op 23 augustus a.s. vergaderen de 
raadscommissies Beleidsontwikke-
ling en Evaluatie en controle in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 
Deze gecombineerde vergadering 
begint om 20.00 uur. U bent van 
harte welkom om de vergadering bij 
te wonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 

2010; Bakerwaardseweg 13A-13B’
 De raad wordt gevraagd het 
 bestemmingsplan ‘Buitengebied 

2010; Bakerwaardseweg 13A-13B 
Bronkhorst’ ongewijzigd vast te 
stellen, om vergroting van het 
bouwperceel voor uitbreiding van 
het agrarisch bedrijf mogelijk te 
maken. Deze uitbreiding biedt 

 kansen voor een perspectiefvol 
agrarisch bedrijf, wat op termijn 
energieneutraal kan zijn door de 
productie van biogas

• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2010; Pluimersdijk 10 Halle’

 B en w vragen de raad het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied 2010; 
Pluimersdijk 10 Halle’ ongewijzigd 
vast te stellen. Het plan heeft 

 betrekking op een functieverande-
ring van agrarisch naar wonen

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens commissievergaderingen 
kunt u gebruik maken van het recht 
om in te spreken. In tegenstelling tot 
de raadsvergaderingen kunt u hier 
inspreken over onderwerpen die 
wel op de agenda staan, met uitzon-
dering van presentaties en actieve 
informatievoorziening. De maximale 
spreektijd is vijf minuten. U kunt zich 
hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergadering, 
aanmelden bij de Griffie, 
via tel. (0575) 75 02 50 
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Raadsvergadering 
op 25 augustus
Op 25 augustus a.s. vergadert de 
gemeenteraad over bovenstaande 
onderwerpen in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare 
vergadering begint om 20.00 uur.

Spreekrecht tijdens raads-
vergaderingen 
Tijdens raadsvergaderingen is het 
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet  
 op de agenda staan 

2.  agendapunten aangaande project- 
 besluiten op grond van de Wet   
 ruimtelijke ordening, die niet in een  
 raadscommissie zijn behandeld.  

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken en 
 presentaties
b. een bezwaar in de zin van hoofd- 
 stuk 7 van de Algemene wet 
 bestuursrecht tegen een besluit   
 van het gemeentebestuur of het   
 advies van een adviescommissie 
 bezwaarschriften ex artikel 7:13  
 van de Algemene wet bestuursrecht
c. benoemingen, keuzen, voordrachten  
 of aanbevelingen van personen
d. een klacht zoals bedoeld in   
 hoofdstuk 9 van de Algemene wet 
 bestuursrecht
e. onderwerpen die niet behoren tot  
 de bevoegdheid van het gemeente- 
 bestuur

Als u tijdens de vergadering het 
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergadering, 
aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Voor meer 
informatie 
over de on-
derwerpen 
op de agenda 
kijk op 
www.bronck-
horst.nl of 
scan deze QR-code
                     

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Uit de raad

Bent u inwoner van Halle-Heide of op 
een andere manier betrokken bij de 
ontwikkeling van een bestemmings-
plan voor het LOG (landbouwont-
wikkelingsgebied) Halle-Heide dan 
nodigen wij u graag uit voor de infor-
matiebijeenkomst op 18 augustus a.s.
in zaal Nijhof, Dorpsstraat 11/13 in 
Halle. De avond begint om 20.00 uur 
en wordt geleid door wethouder Baars.

Plannen LOG Halle-Heide
Tijdens de bijeenkomst informeren 
wij u over de mogelijkheden voor de 
(her)vestiging van intensieve veehou-
derij, waarbij ook rekening gehouden 
wordt met andere gebruiksfuncties 
als wonen en niet-agrarische bedrij-
vigheid. Verder is er aandacht voor 
ons beleid ten aanzien van functie-
verandering, de verruiming van de 
inhoud van woningen en de opper-
vlakte aan bijgebouwen. Het bestem-
mingsplan voor het gebied zit in de 
voorbereidende fase. 

We zien u graag op 
18 augustus a.s. in Halle.

Informatieavond 
bestemmingsplan 
LOG Halle-Heide 
op 18 augustus



Openbare bekendmakingen

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

Voor een effectieve bestrijding van 
de hooikoortsveroorzakende plant 
Ambrosia in ons land is het belang-
rijk dat zoveel mogelijk mensen, van 
tuinbezitters tot akkerbouwers, de 
komende weken de handen uit de 
mouwen steken. Door de plant op de 
juiste manier te verwijderen voor-
komen we dat Ambrosia uitgroeit 
tot een schadelijk onkruid en ver-
oorzaker van extra hooikoorts-
klachten.

Komende weken bestrijden
De komende weken is het moment 
om Ambrosia te verwijderen, omdat 
de plant nu goed te herkennen is. 
Op www.ambrosiavrij.nu staan tips 
hoe de plant eruit ziet en veilig kan 
worden bestreden. Helpt u ook 
mee? Goede voorzorgsmaatregelen 
zijn belangrijk bij de verwijdering 
van de plant, zoals het dragen van 
handschoenen. Ook worden mensen 
die de ambrosiaplant tegenkomen, 
opgeroepen dit bij de gemeente te 
melden via het meldingsformulier 
op onze website (www.bronckhorst.nl 
→ Infobalie → Snel naar → Melding 
woon- en leefomgeving). De ge-
meentelijke plantsoenen onder-
houden wij zelf.

Aanwezigheid in Nederland
Ambrosia komt nog niet massaal 
voor in Nederland, maar heeft zich 
de laatste 10 jaar wel al verspreid 
over het hele land. De planten staan 
vooral op ‘verstoorde gronden’, zo-
als bermen en bouwterreinen. De 
soort Alsemambrosia groeit in tui-
nen, vooral op plaatsen waar vogel-
voer is gestrooid. Vetbollen en 
strooivoer bevatten soms zaden van 
Ambrosia. Vaak staan er enkele 
planten bij elkaar, maar vorig jaar 
zijn op een tiental locaties concen-
traties aangetroffen met honderden 
planten, vooral in stedelijke omge-

vingen. Het is de verwachting dat 
Ambrosia zich verder zal vestigen 
en verspreiden in Nederland als niet 
de nodige maatregelen worden ge-
nomen. Daarom startte de nieuwe 
Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) 
vorig jaar met een meerjarige cam-
pagne voor de bestrijding van Am-
brosia. 

Schade teelten
In andere Europese landen, waar-
onder Duitsland, is Ambrosia ook al 
een schadelijk onkruid in akker-
bouwteelten, omdat het daar leidt 
tot slechtere oogsten in onder andere 
de aardappelen- en vollegronds-
groententeelten. De aandacht voor 
de hooikoortsplant vorig jaar leidde 
in Nederland tot een melding van 
een akkerrand in Noord-Brabant 
die zwaar is besmet met Ambrosia-
planten. De nVWA is daar samen 
met Staatsbosbeheer een uitput-
tingsexperiment gestart. Dit experi-
ment is erop gericht de besmette 
akkerrand binnen een aantal jaar 
helemaal vrij te krijgen van Ambrosia. 

De ‘hooikoortsplant’ 
Ambrosia staat wereldwijd vooral 
bekend als één van de belangrijkste 
veroorzakers van hooikoorts. 
De pollen die vrijkomen tijdens de 
bloei van Ambrosia zijn zeer sterk 
allergeen wat betekent dat ze snel 
hooikoortsklachten veroorzaken. 
De plant bloeit daarbij laat, vanaf 
augustus tot en met oktober. 
Door deze late bloei kan ambrosia 
het huidige hooikoortsseizoen tot 
ongeveer twee 
maanden 
verlengen, 
als Ambrosia 
zich verder 
weet te 
vestigen in 
Nederland.

Help hooikoortsplant Ambrosia 
te bestrijden

Van de Achterhoekse gemeenten 
telt Bronckhorst het grootste aantal 
rijks- en gemeentelijke monumenten! 
Dat bewijst maar weer eens hoe mooi 
onze gemeente is. Rijksmonumenten 
zijn gebouwen, buitenplaatsen en 
objecten waarvan hun schoonheid 
en/of betekenis voor de wetenschap 
of cultuurhistorische waarde van na-
tionaal belang zijn. Om die reden zijn 
ze door de minister van Onderwijs, 
Cultuur & Wetenschap als bescherm-
de rijksmonumenten aangemerkt. 
Onze gemeente heeft ruim 180 rijks-
monumenten. Enkele voorbeelden 
zijn: de Bronckhorster kastelen zoals 
kasteel Vorden en Keppel, het badhuis 
in Wolfersveen, verschillende panden 

in stadje Bronkhorst, De Gouden Kar-
per in Hummelo en de Remigiuskerk 
in Hengelo. U herkent ze vaak door 
een schildje aan hun pand.

De Rijksdienst voor het Cultureelerf-
goed heeft zijn monumentenregister 
sinds kort via een website voor ieder-
een toegankelijk gemaakt. De site 
bevat gegevens van alle monumenten 
in Nederland die door het rijk zijn 
aangewezen als rijksmonument met 
nationale betekenis. Zoals o.a. de be-
schermingsstatus, een omschrijving 
en het adres. Ga eens naar www.mo-
numentenregister.cultureelerfgoed.
nl en dan naar Monumentenregister 
om inzicht te krijgen in de Bronckhor-

ster rijksmonumenten. Monumenten 
die door gemeenten en provincies zijn
beschermd, zijn niet in de website op-
genomen. Op www.bronckhorst.nl 
vindt u wel een opsomming van alle 
gemeentelijke monumenten. We be-
kijken de mogelijkheden om tezijner-
tijd uitgebreider aandacht te beste-
den op de site aan deze monumenten. 

Meer weten over rijksmonumenten in Bronckhorst?

De provincie Gelderland start op 29 
augustus met de reconstructie van de 
N315 Ruurloseweg en Zelhemseweg 
(de weg van Zelhem naar Ruurlo en 
vice versa), tussen de Aaltenseweg 
en de Vordenseweg, en de aanleg van 
een rotonde op de aansluiting N315/
N319 Zelhemseweg en Vordenseweg 
(in Ruurlo). 

Op 24 augustus a.s. organiseert de 
provincie een inloopavond om u te in-
formeren over deze werkzaamheden. 
U bent van harte welkom in Sporther-
berg De Veldhoek, Varsselseweg 55 
in Veldhoek. De bijeenkomst is van 
18.00 tot 20.00 uur. U kunt tussen deze 
twee tijdstippen gewoon binnenlopen, 
vooraf aanmelden is niet nodig.

Werkzaamheden van 29 augustus 
tot half november
De werkzaamheden bestaan uit het 
uitvoeren van onderhoud aan de 
asfaltverharding. Tevens wordt de 
hoofdrijbaan duurzaamveilig inge-
richt en verbreed en wordt er een ro-
tonde aangelegd. Het doel van het 
werk is de verkeersveiligheid op de 
N315 en de aansluiting N315/N319 te 
verbeteren. De werkzaamheden star-
ten op 29 augustus en zijn naar ver-
wachting half november klaar. 

Omwonenden en weggebruikers zul-
len hier overlast van ondervinden.

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden is de 
N315 Ruurloseweg en Zelhemseweg, 
tussen de Aaltenseweg en de Vorden-
seweg, afgesloten voor al het ver-
keer. Het doorgaande verkeer op de 
N315 van Zelhem naar Ruurlo en om-
gekeerd wordt omgeleid. Komende 
vanuit Zelhem reist u via de N330 
Hummeloseweg, N316 Kruisbergse-
weg en Rondweg naar Hengelo. Ver-
der doorreizend verkeer gaat dan via 
de Vordenseweg naar Vorden en van 
daaruit via de N319 De Horsterkamp 
en Ruurloseweg naar Ruurlo en vice 
versa. Veldhoek blijft bereikbaar van-

uit Hengelo via de Varsselseweg en 
vice versa. Aanwonenden van de 
N315 blijven beperkt bereikbaar, 
zij het met overlast.

Laat u informeren
Tijdens de inloopavond krijgt u 
uitgebreide informatie over de 
planning van de werkzaamheden, de 
omleidingsroutes en bereikbaarheid 
van de diverse gebieden rond de af-
gesloten N315 en Veldhoek. Ook kunt 
u vragen stellen aan de projectleider 
van de provincie. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de inloop-
avond kunt u contact opnemen met 
projectleider Yvette Aalbers van de 
provincie, tel. (026) 359 81 78 of y.
aalbers@gelderland.nl. Voor infor-
matie over de werkzaamheden kunt u 
contact opnemen met Kees Bleijer-
veld van de provincie, tel. (026) 359 
96 31 of c.bleijerveld@gelderland.nl.  

Op www.gelderland.nl/werken
aandeweg (klik op inloopavond 
24 augustus) is een omleidingen-
kaart en de meest actuele 
informatie te vinden over het 
project.

Reconstructie N315 Ruurloseweg/Zelhemseweg
Uitnodiging inloopavond op 24 augustus

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, Dorpsstraat 47, innemen standplaats voor de verkoop van oliebollen/stroopwafels, 1 oktober 

t/m 31 december 2011, supermarkt Hesselink

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 gemeente.  

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Ontvangen op 4 augustus 2011: 
• Vorden, parkeerplaats De Wehme, kappen dode boom 
Ontvangen op 5 augustus 2011:
• Vorden, Deldensebroekweg 8A, kappen lindeboom
Ontvangen op 8 augustus 2011: 
• Baak, Wichmondseweg 3, verwijderen gedeelte asbesthoudend dakbeschot 
Ontvangen op 9 augustus 2011: 
• Zelhem, Meeneweg 4, kappen kastanjeboom

Aanvragen

GEMEENTELIJK
MONUMENT

RIJKS
MONUMENT

De Ambrosiaplant (bron: nVWA) 

Ontvangen op 10 augustus 2011: 
• Olburgen, Olburgseweg 9, bouwen bijgebouw
• Vorden, Baakseweg 1, plaatsen trafo  
• Vorden, Tolweg/Deldensebroekweg, ophogen en egaliseren grond
Ontvangen op 11 augustus 2011: 
• Halle, Halseweg 54-85, kappen boom
• Zelhem, Kolkstuikweg 3, slopen woning met bijgebouwen

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 5 augustus 2011:
• Toldijk, parkeerplaats bij de Welkoop, innemen standplaats voor de verkoop van vlaamse frieten, 

wekelijks op donderdagen van 10.00 tot 20.00 uur, de Vlaamse friet kot
Afgegeven op 10 augustus 2011:
• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, innemen van een standplaats voor de verkoop van friet en 
 aanverwante artikelen, wekelijks op zondagen van 12.00 tot 20.00 uur, de Vlaamse friet kot

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontwerpbestemmingsplan ‘Rondweg Hummelo’ en ‘Milieueffectrapport 
N314 Rondweg Hummelo’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rondweg Hummelo’ en de daarop betrekking hebbende stukken 

Bestemmingsplannen

Hummelo
• Vorden, diverse wegen en percelen rondom Vorden, endurorit voor motoren (Oost Gelderland rit), 

15 oktober 2011, V.A.M.C. De Graafschaprijders

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 5 augustus 2011: 
• Drempt, Rijksweg 15 en 17, vervangen hekwerk
• Zelhem, Doetinchemseweg 2, aanbrengen reclame  
Verzonden op 9 augustus 2011: 
• Vorden, Holtmaet 1, vergroten carport 
Geweigerde omgevingsvergunningen 
Verzonden op 9 augustus 2011: 
• Vorden, Enkweg/Ruurloseweg, plaatsen bord voor verkoop bouwkavels  

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, tijdens een endurorit van V.A.M.C. De Graafschaprijders op 15 oktober 2011 zijn de 
 Eikenlaan, van 14 oktober 15.00 uur t/m 15 oktober 20.00 uur, en de Hamveldseweg, tussen de 

Eikenlaan en de Hamveldsezijweg, de Hamminkweg, tussen de Deldenseweg en de Riethuisweg, 
de Sluiterdijk, tussen de Brandenborchweg en de Rommelderdijk, de Deldensebroekweg, tussen 
de Hengeloseweg en huisnr. 2, en de Deldenseweg, tussen de Hilverinkweg en huisnr. 13, op 15 
oktober van 06.00 tot 20.00 uur, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 

 bestemmingsverkeer
• Vorden, in verband met wegwerkzaamheden is de Baakseweg, tussen de Riethuisweg en 
 De Eldersmaat, afgesloten voor alle verkeer van 18 augustus 07.00 uur t/m 19 augustus 2011 

18.00 uur. Het doorgaande verkeer vanaf Wichmond wordt omgeleid via de Lankhorsterstraat 
 en het doorgaande verkeer vanaf Vorden wordt omgeleid via de Hackfortselaan, Koekoekstraat, 

Vierakkersestraatweg en de IJsselweg

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten 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). 
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van 
het bezwaar en uw ondertekening. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplannen) 
geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan starten. 
U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, 
Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht 
verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek 
om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten 
of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen 
of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij 
de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een verleende 
(omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer 
(0575) 75 02 50.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
• Hoog-Keppel, Schoolstraat 1, gebruik dagverblijf voor personen jonger dan 12 jaar
De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

De stukken liggen van 17 augustus t/m 29 september 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de 
 ontwerpvergunning
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben  
 ingebracht tegen de ontwerpvergunning

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 
7200 AE Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en 
de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl 

liggen van 18 augustus t/m 28 september 
2011 voor een ieder ter inzage. Het plan 
heeft betrekking op de aanleg van een 
rondweg om Hummelo met bijbehorende 
voorzieningen. Het tracé van de rondweg 
wordt overeenkomstig de herziening van het 
streekplan (besluit van Provinciale Staten 
van 15 april 2009) en met inachtneming van 
de uitspraak daarover van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State 
vastgelegd. De gemeenteraad is gebonden 
aan de concrete beleidsbeslissing van de streekplanherziening. De percelen benodigd voor de 
uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de weg, de natuurcompensatie en de land-
schappelijke inpassing worden van een passende bestemmingsplanregeling voorzien.

Voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het noodzakelijk een milieueffectrapportage uit te 
voeren. Dit omdat het bestemmingsplan een kader schept voor activiteiten ten aanzien waarvan 
het maken van een milieueffectrapport verplicht is. De provincie Gelderland heeft als initiatiefnemer 
van de aanleg van de rondweg het MER overgelegd. Het MER ligt gelijktijdig met het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan en het MER op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00925-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00925-/NL.IMRO.1876.BP00925-ON01

• digitaal via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan en het MER naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren 
brengen bij de gemeenteraad. Zienswijzen die ingaan op de inhoud van de concrete beleidsbeslissing 
kunnen er niet toe leiden dat de gemeenteraad beslist in afwijking van de concrete beleidsbeslissing.

N.B. De publicatie van dit bestemmingsplan las u ook al op de gemeentepagina’s van vorige week, 
maar doordat de publicatie per abuis niet was opgenomen in de Staatscourant is deze hernieuwde 
plaatsing nodig met een gewijzigde inzagetermijn (18 augustus t/m 28 september).

Onherroepelijke bestemmingsplannen
Keijenborg dorp; St. Janstraat 69 Keijenborg (De Eikeboom)’
Het bestemmingsplan ‘Keijenborg dorp; St. Janstraat 69 Keijenborg (De Eikeboom)’ is op 
10 augustus 2011 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op de sloop van de bestaande bebouwing en de realisatie van drie vrij-
staande woningen. U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00941-OH01 . 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00941-/NL.IMRO.1876.BP00941-OH01 

• digitaal via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Met het in werking treden van het plan op 19 mei 2011 zijn de tot dat moment geldende bestemmings-,
wijzigings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. 

‘Hengelo, Molenenk 4’
Het bestemmingsplan ‘Hengelo, Molenenk 4’ is op 9 augustus 2011 onherroepelijk geworden. 
Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van 
het bedrijfsterrein van Staja BV aan de Molenenk 4 in Hengelo met ca. 3,7 hectare. De uitbreiding 
sluit aan op de bestaande bedrijfspercelen langs de zuidzijde van de Molenenk en ligt tussen de 
Kruisbergseweg en de Zelhemseweg. Vanwege compensatieverplichtingen en de aanpassing van 
de geluidzone rond het bedrijventerrein vallen verder het woningperceel Zelhemseweg 31 en 
enkele agrarische percelen in de directe omgeving van het bedrijfsperceel binnen de begrenzing 
van dit bestemmingsplan. U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00938-OH01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00938-/NL.IMRO.1876.BP00000-OH01

• digitaal via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Met het onherroepelijk worden van dit plan zijn de tot dat moment geldende bestemmings-, wijzigings-
en uitwerkingsplannen komen te vervallen.

Geen mogelijkheid meer tot reactie 
Aangezien beide bestemmingsplannen onherroepelijk zijn, bestaat er geen mogelijkheid meer tot 
het indienen van een reactie.

OPENINGSTIJDEN:  
ma. 13.00 - 18.00 u.  

di. t/m do. 8.30 - 18.00 u.  
vrij. 8.30 - 20.00 u. 
za. 8.30 - 17.00 u.

Wassinkbrinkweg 2
7002  ZD Doetinchem   
Tel. (0314) 62 10 21
www.tuincentrumsteentjes.nl

50% korting

OP HET GEHELE SORTIMENT M.U.V.
Sni jbloemen

Grind potgrond tuinaarde etc.  
en planten zonder act iest icker.

Kom helpen sjouwen. 
Steentjes gaat verbouwen!



DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben 
met ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaat-
sen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
16-08 KBO Steenderen, fietstocht Opstapplaats volgt afspraak
16-08 KBO afd. DHK, autotocht naar Ulft Vertrek vanaf de kerk 10.00 uur
17-08 Stichting Welzijn Steenderen, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18-08 Parel van Baak (kerk) open Kerk Baak 13.30 uur
23-08 Geheugenspreekuur De Bongerd, Steenderen 10.00 uur
23-08 Wijkagent spreekt over veiligheid De Bongerd, Steenderen 15.00 uur
24-8 KBO afd. DHK, kaarten en rummicub Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
24-08 ANBO afd. Hengelo/Steenderen, fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
25-08 KBO afd. DHK, fietsen met ... Zorgcentrum, Hoog-Keppel 14.00 uur
25-08 Parel van Baak (kerk) open Kerk Baak 13.30 uur
25-08 Seniorensoos Wichmond/Vierakker, Oranjefeestavond met de Zompenkearls

Ludgerusgebouw, Vierakker  14.30 uur
26-08 MuseumPlusBus Hengelo volgt
27-08 ANBO rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem afspraak
27-08 Muziekmiddag met duo Saxeoni De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
30-08 Ondergoedverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
31-08 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
31-08 Welfare Rode Kruis, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
01-09 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
06-09 Welzijn DHK/VVN, fietsvaardigheid Gezondheidscentrum, Hoog-Keppel 

   10.00 uur
06-09 KBO/SWS, gezonde tweede jeugd De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
07-09 Bejaardensociëteit Ons Contact Den Bremer, Toldijk 14.30 uur
08-09 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur

ALGEMEEN
Vakantie van medewerkers
Ook de medewerkers van de SSWB gaan op vakantie. In deze periode zullen dan 
ook regelmatig één of meer van hen afwezig zijn. Zij zullen zoveel mogelijk zorgen 
dat er toch altijd iemand is om u (telefonisch) te woord te staan. Dus ook in de 
vakantie kunt u bij uw Stichting Welzijn terecht!
Hieronder namen en data van de laatste die nog afwezig zijn. 
Welzijn Hengelo - Ans Vermeulen: 15 aug. t/m 19 augustus.
Welzijn Zelhem - Paul Tiggeloven: 1 t/m 19 augustus.

Tips voor uw veiligheid
Wij leven in Bronckhorst in een relatief veilige omgeving, maar toch willen we 
u enkele veiligheidstips geven. Kijk, als er wordt aangebeld, door het raam of de 
deurspion of gebruik de intercom voordat u de deur open doet. Vraag, als het een 
onbekende is, wie de persoon is, wat hij exact komt doen en vraag om een legitima-
tie. Wees bedacht op, en laat u niet misleiden door zielige praatjes of smoesjes die 
men kan gebruiken om binnen te komen. Geef nooit uw bankpasje en/of pincode. 
Mocht er toch iets gebeuren, blokkeer dan direct je bankpas als je bent bestolen 
of opgelicht. Zorg bij een afspraak aan huis met iemand die u niet kent, dat er een 
bekende van u aanwezig is. Personeel van bij voorbeeld bank, verzekering of thuis-
zorg komt nooit onaangekondigd langs. Zij zullen altijd telefonisch of schriftelijk 
een afspraak maken. Vertrouwt u het niet, bel dan de organisatie op en vraag of 
de afspraak klopt.
Ook kunt u een kierstandhouder plaatsen, die de deur op een kier houdt wanneer 
u de deur toch open doet en een gesprekje aangaat. Denk er wel om, als u een per-
sonenalarmering hebt, deze beveiliging er af te halen als u de deur weer dicht doet. 
Anders kan in noodgevallen de hulpverlener niet bij u binnen komen.
Vertrouwt u het niet? Bel dan de politie (0900-8844 of in noodgevallen 112). 

Leren omgaan met de mobiel
Zie informatie Vorden. U kunt zich aanmelden bij de betreffende stichting in uw 
woonplaats.

Leesgroep
Zie informatie Vorden. Stichting Welzijn Vorden is van plan bij voldoende belang-
stelling een of meerdere  leesgroepen op te richten. Dit met ondersteuning van de 
Stichting Senis. U kunt zich aanmelden bij de betreffende stichting in uw woon-
plaats.

Cursus autobiografisch schrijven
Zie informatie Vorden. Dierbare herinneringen. Alle mensen hebben herinnerin-
gen. Leuke, spannende, grappige en soms verdrietige belevenissen. Al die mensen 
hebben vaak behoefte om deze momenten met anderen te delen en sommige wil-
len dat opschrijven. Hun verhalen schrijven om ze nog eens te lezen of het aan 
anderen te geven. Loopt u rond met het idee van een bundel verhalen over uw 
herinneringen of misschien wel om een boek over uw leven te schrijven? Weet u 
niet hoe dat aan te pakken en wilt u daarbij hulp? U kunt zich aanmelden bij de 
betreffende stichting in uw woonplaats.

Alzheimer Café Zutphen
Onderwerp: Mogelijkheden van ergotherapie bij dementie.Wat kan de ergothera-
peut betekenen voor mensen met dementie en hun mantelzorg. Datum: 17 augus-
tus van 19.00 tot 21.00 uur in het Alzheimer Café. Locatie: Bruin Café de Buren, De 
Singel Lunette, Coehoornsingel 5,  7201 AA Zutphen. 

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: (06) 10 68 73 20
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 van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 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 telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00 
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 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
of l.vanuden@sswb.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Wilma Berns, ouderenadviseur)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur. Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem 
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. Paul Tiggeloven (ouderen-
adviseur/coördinator) Tel. 0314-622074
E-mail: swozel@xs4all.nl

Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8 tevens 
steunpunt WMO-loket, maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 11.00 uur. Tel. 0314-621139
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

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met de-
mentie, hun partners, kinderen en vrienden. Ook hulp-
verleners en andere belangstellenden zijn van harte wel-
kom. De gasten praten met elkaar over hun ervaringen 
met betrekking tot dementie. Vanaf 19.00 uur bent u 
welkom om te beginnen met een kopje koffie. Om 19.30 
uur start het informatieve gedeelte, tijdens en na de pau-
ze is er gelegenheid tot discussie en het napraten met dr. 
Paling en elkaar. U bent van harte welkom, de toegang is 
gratis en u hoeft zich niet aan te melden. Bij de Lunette is 
voldoende gratis parkeer¬gelegenheid en met name voor 
de winterdag is er goede buitenverlichting.
Inwoners van de gemeente Bronckhorst kunnen gebruik 
maken van de regiotaxi om het Alzheimer Café in Zut-
phen te bezoeken. Om een rit te reserveren en voor infor-
matie over de regiotaxi; tel. 0900-0276.
Voor meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zut-
phen, Lochem en Bronckhorst. Voor meer info over de-
mentie en activiteiten kunt u 06 46540141 bellen. www.
alzheimer-nederland.nl/zutphen.

Activiteiten in het woonzorgcentrum de Bleijke
Aanvang 14.30 uur. 
Zaterdag 10 aug. Dia presentatie Hengelo door
 Wim Luimes en Eddy Geurtsen.
Zaterdag 24 aug. Muziekmiddag met John Wils
Woensdag 28 aug. Optreden Salonorkest Happy Days.

Computercursus
Bij voldoende deelname worden in het najaar de volgen-
de computercursussen georganiseerd.
Docent: Henk Roes.

 Basiscomputercursus Windows 7 18.30–20.00 uur
 Basiscursus computeren voor beginners najaar 2011 
 op maandagavond
 september oktober november december
 19 september 3 oktober 7 november 5 december
 26 september 10 oktober 14 november 
 24 oktober 28 november 
 31 oktober  

 Word 6 lessen à 1.30 uur tijd: 18.30–20.00 uur
 Basiscursus Word najaar 2010 op woensdagavond
 september oktober november december
 21 september 5 oktober 2 november 
 28 september 12 oktober  
 26 oktober  

 Basiscursus internet/e-mail 3 lessen à 1.30 uur
 Basiscursus internet/e-mail najaar 2010 op woensdag-
 avond
 september oktober november december
  9 november 
  16 november 
  30 november 

Aanmelden kan bij:
KBO Hengelo: mevrouw C.J.M. Ditshuizen-van Hummel, 
tel. 461435.
KBO Keijenborg: mevrouw J. Eijkelkamp, tel. 463130.
ANBO Hengelo/Steenderen: de heer A. Grotenhuys,
tel. 461272.
Stichting Welzijn Hengelo: mevrouw A. Vermeulen,
tel. 465281
Henk Roes, tel. 461061.

Beter zien
Woensdag 14 september organiseert KBO Hengelo in 
samenwerking met Stichting Welzijn Hengelo een the-
mabijeenkomst met als onderwerp: beter zie. Samen 
met de optometrist Ariënne Wellner van Bartiméus ver-
zorgt Harry van Aalten, gezondheidsvoorlichter KBO, een 
presentatie waarin aandacht wordt besteed aan het be-
wust maken van de risico’s van oogproblemen op latere 
leeftijd en wat men hieraan zelf kan doen. Locatie: café 
restaurant Leemreis. Aanvang: 14.00 uur. Kosten: geen. 
Opgave bij Jo van Aken, tel. 461800 en Ans Vermeulen, 
tel. 465281.
Ook niet KBO leden zijn welkom.

Studiekring voor ouderen
Bij voldoende belangstelling willen we weer starten met 
een studiekring voor ouderen. Tijdens de kring worden 
eigen gekozen onderwerpen met elkaar uitgediept. Het 
kan daarbij gaan over bij voorbeeld chocola maken, Na-

poleon, vulkanen etc. etc. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de ouderenadviseur Ans Vermeu-
len, tel. 465281.

Biljarten
In Hengelo willen we het biljarten uitbreiden, lijkt het u 
leuk om mee te spelen of om te leren biljarten dan kunt
u zich hiervoor aanmelden bij de ouderenadviseur. Ook 
vrouwen zijn van harte welkom.

Handmassage
Even heerlijk ontspannen. Mirjam Boerhout wil u graag
leren om elkaar een eenvoudige handmassage te geven. 
Deze cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en zullen 
plaatsvinden in de Bleijke. De kosten zijn € 50.00. Voor 
meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen
met Ans Vermeulen, tel. 465281.

Geheugenspreekuur Steenderen
Op dinsdag 23 augustus is er weer het geheugenspreek-
uur van GGNet in de spreekkamer van De Bongerd. Het 
spreekuur is van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt zo binnen-
lopen of hiervoor een afspraak maken met Ineke Bijster-
bosch: 06-10687320.

Voorlichting veiligheid met wijkagent Harm Baars-
lag
Op dinsdag 23 augustus is er ook een middag over veilig-
heid. De wijkagent vertelt u van alles over veiligheid in
het algemeen en wat u zelf kunt doen om de veiligheid 
in en om huis zo goed mogelijk te maken. En natuurlijk 
zal er nog veel meer verteld worden. Deze middag  begint 
om 15.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur. Aan deze middag
zijn geen kosten verbonden.

Een gezonde tweede jeugd
KBO IJsselsenioren en Stichting Welzijn Steenderen or-
ganiseren samen een middag voor 55+. Een middag die
staat in het teken van een vitale toekomst en genieten
van het leven. Thema’s die tijdens deze middag centraal
staan: zorg & welzijn, voeding & beweging, gezondheid 
& verzorging. De filmpjes, workshops, minibeurs en in-
formatietas zullen zorgen voor een geanimeerde sfeer. U 
bent van harte welkom op dinsdag 6 september om 14.00 
uur in de grote zaal van De Bongerd te Steenderen. De 
toegang gratis.

Yoga
Op maandag 5 september start er weer een nieuwe serie
van 15 yoga-lessen in Het Anker in Steenderen. Heerlijke
fysieke oefeningen (die uw wervelkolom soepel en sterk
maken) in combinatie met ademoefeningen, concentra-
tieoefeningen en ontspannen zijn een weldaad voor li-
chaam en geest. Lichaam en geest komen weer in balans 
en u zult zich na de les fit en relaxed voelen. De lessen
zijn geschikt voor dames en heren, met en zonder yoga-
ervaring. Ieder oefent op eigen niveau. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij in de eerste groep van 15.00 uur en in de 
tweede groep van 16.15 uur op de maandagmiddag. 15
lessen kosten € 75,-. Voor informatie en aanmelding kunt
u terecht bij Ineke Bijsterbosch, Stichting Welzijn Steen-
deren, tel. 06-10687320 of bij Rita Weber, yoga-docente, 
tel. 0313-842794.

Computercursus
Donderdag 29 september gaan de computercursussen 
weer van start. U kunt zich vanaf 15 augustus opgeven bij
Ineke Bijsterbosch, 06-106 87 320. De cursussen worden 
gegeven op donderdagavond in basisschool De Steenuil.
De lestijden zijn van 18.30 tot 20.00 uur of van 20.00 tot 
21.30 uur. Belangrijk. Voor alle cursussen, met uitzonde-
ring van de basiscursus voor echte beginners, is al enige 
recente computerervaring nodig. Een reeds gevolgde ba-
siscursus moet niet te lang geleden zijn. Minimale aan-
tal per cursus 6 personen. Voor start van de cursus ont-
vangt u bericht of het doorgaat, bij welke groep u bent
ingedeeld en een rekening voor het te betalen bedrag. De 
kosten voor een lesboek betaalt u rechtstreeks aan de do-
cent.
Bij voldoende deelname gaan de volgende cursussen van
start:

-
making), Word 2003, Internet, Outlook Express (mai-
len) 10 x 1½ uur, € 100,- en € 10,- voor het cursusboek.
Nog 1 plekje vrij op de donderdagavond om 18.30 uur.



Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

Ú kiest de plaats of het gebied

en wij regelen de rest!

-

-

Volleybal
-
-

Klaverjasclubje?
-

-

-

Eenzaamheid is van ons allemaal.

Dat moeten we doorbreken!

Bel of mail voor informatie en advies naar

Uw laatste kans voor opgave KunstBus

-

-

-

-

-

-
-
-

Cursus kennismaken met de computer en internet en e-mail

-

Leren omgaan met de mobiel 

-
-

-
-

Cursus autobiografisch schrijven

-

-

-

Leesgroep
-

-
-

-

-

-

De volgende activiteiten starten weer in september
Hobby-en voor ouderen -

Meer bewegen voor ouderen: -

-

-

Zwemmen

Activiteiten in het Dorpscentrum: -

Schildercursus.
-

Wandelclub:

Nordic Walking: -
-

Andere activiteiten die in Vorden wordt gehouden kunt u lezen in dienst-
verlening en activiteiten van seizoen 2011-2012.

Informatie- en ontmoetingsmiddag
In de vorige rubrieken heeft u kunnen lezen dat op 16 september 2011
een informatie- en ontmoetingsmiddag in het Dorpscentrum wordt ge-
houden. Deze middag is van 14.00 tot 17.00 uur en wordt georganiseerd
door Stichting Welzijn Vorden, ouderenbonden en het Dorpscentrum.

-

-

-

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T
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w
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HENGELO GLD. Vr.pr.  249.000,-- k.k.
Korenbloemstraat 12 - Op prachtige locatie gelegen HELFT 
VAN DUBBEL WOONHUIS MET CARPORT EN GARAGE. 
Gelegen aan rustige straat in groene omgeving tegenover 
park. De oorspronkelijk uit 1968 daterende woning is aan 
voorzijde voorzien van een moderne erker en is aan achter-
zijde volledig uitgebouwd. Inhoud ± 375 m3. Bouwjaar 1968. 
Perceelsoppervlakte 345 m2. Mooie ligging. Zonnige achtertuin 
met veel privacy.

Graafwerk met nieuwe minikraan

Beunk Loonwerk
Tel. 06-10609242
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90 JAAR HCI. FEEST VOOR UW HUIS
PROFITEER IN ONS JUBILEUMJAAR VAN SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN!

AANBIEDING 45:

90,- KORTING  
OP DEURBESLAG  
BIJ AANKOOP VAN 
BINNENDEUREN
(T.W.V. MIN. 1.000,-)

TIMER GRATIS BIJ 
AANKOOP VAN 90,- 
AAN GARDENLIGHTS 
PRODUCTEN

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81      Ulft Ettenseweg 39, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens en badkamers)       Zevenaar Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

EXTRA JUBILEUMKORTING 
OP ALLE KEUKENS
GELDIG IN AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2011

BLOEMEN VOOR ELKE 
90E BEZOEKER VAN 
DE SHOWROOM

BADKAMERS

KEUKENS DEUREN

TUINVERLICHTING

VERRASSING

1 9 2 1  -  2 0 1 1

9 0  J A A R

JUBILEUMVOORDEEL 
OP BADKAMERS 
GELDIG IN AUGUSTUS EN 
SEPTEMBER 2011 

WWW.BOUWCENTERHCI.NL
DEZE AANBIEDINGEN ZIJN NIET GELDIG I.C.M. ANDERE KORTINGEN/ACTIES. 

VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN.
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Het Velswieks Feest start op donder-
dagavond met een fietspuzzeltocht, 
waarbij gestart kan worden bij buurt-
schaphuis D’n Draejer. De vrijdag-
avond is de ideale mogelijkheid om 
onder de muzikale klanken van live-
orkest ZieZo een dansje te maken en 
samen met de andere aanwezigen 
lekker na te kletsen over de vakanties 
en andere zaken.
Op zaterdagmorgen 20 augustus 
wordt het vaandel gezwaaid voor 
het huidige koningspaar Gerard en 
Ciska van Velsen. Direct na dit vaan-
delzwaaien begint de strijd om de ko-
ningstitel 2011. Ook de andere volks-
spelen zullen dan gehouden worden. 
‘s Middags is het de tijd voor de kin-

derspelen, dit onder het motto: Vels-
wijkse Spelen.
‘s Avonds is het tijd voor het grote
feest, dit onder de begeleiding van to-
porkest “Trigger”. Het bestuur rekent
op een grote opkomst, zelfs zodanig
dat D’n Draejer zo druk bezocht
wordt dat het in 2012 nodig zal zijn
om een feesttent te plaatsen!
Op zondagmiddag 21 augustus stel-
len de deelnemers zich op voor de
jaarlijkse optocht, waarna een bont
gekleurde stoet door de straten van
Velswijk trekken. De entree is gra-
tis, wel zal onderweg gecollecteerd
worden om met de opbrengst van
de collecte de onkosten deels te kun-
nen dekken. Direct na afloop zal door
Schuttersgilde St. Jan een vaandelhul-
de worden gebracht aan het nieuwe
koningspaar, en zullen de festivitei-
ten worden voortgezet. De muzikale
begeleiding is die middag in handen
van  “Double Fun”. Aan het einde
van de middag zal de uitslag van de
optocht  bekend worden gemaakt.
In Velswijk en omgeving is men erg
benieuwd of de Boomkampjes voor
de derde maal in successie als eerste
zullen eindigen, of dat er een andere
bouwgroep met de eer gaat strijken.
Afgaande op het geruchtencircuit
gaat het een zware strijd worden.
Informatie over het Velswieks Feest
is te vinden op de website www.vels-
wijk.nl. Op deze site staan ook foto’s
van eerdere edities, zodat u een beeld
kunt krijgen van de gezellige sfeer tij-
dens de afgelopen feesten.

Velswieks Feest 
voor iedereen toegankelijk!
Velswijk - In het weekend van 19, 
20 en 21 augustus wordt in Vels-
wijk weer het jaarlijkse buurt-
feest gehouden. Om de openheid 
van dit feest te benadrukken is er 
voor gekozen om de naam buurt-
feest vanaf dit jaar te wijzigen in 
Velswieks Feest. In het verleden 
bleven veel mensen weg tijdens 
dit feest, terwijl ze wel graag 
een kijkje zouden willen nemen. 
Vanwege het besloten karakter 
van de eerdere feesten bleef men 
jammer genoeg weg. Omdat de 
Velswijkse Buurtvereniging juist 
iedereen die Velswijk een warm 
hart toe draagt wil verwelkomen 
het besluit genomen om de festi-
viteiten voor iedereen toeganke-
lijk te maken.

Op dinsdag 13 september om 1.:45 
uur vindt de eerste les plaats in de bi-
bliotheek in Vorden. De cursus be-
staat uit zes lessen van 2,25 uur (incl. 
pauze.) De lessen worden gegeven 
door docent Desi Leijnen. Zij is al ja-
ren werkzaam in het onderwijs, de 
laatste jaren als schrijfdocent bij Con-
cordia in Enschede, de Volksuniversi-
teit Enschede en Creatief Centrum 
Goor. Desi Leijnen is tevens als docent 

betrokken bij Aan het Woord! Ach-
terhoek, een schrijfwedstrijd voor be-
ginnende schrijvers en dichters. Mede
door deze wedstrijd ontstaat er in de
Achterhoek steeds meer behoefte on-
der amateurschrijvers om zich verder
te ontwikkelen. Het Poëziecentrum
Nederland en het Servicepunt Ama-
teurkunst Oost Achterhoek hopen
door het organiseren van schrijfcur-
sussen aan deze vraag te voldoen.
Men kan zich tot en met 7 september
opgeven bij het Servicepunt Amateur-
kunst Oost-Achterhoek, via e-mail:
info@amateurkunst-oostachterhoek.nl
(voorkeur) of telefonisch bij Harry ten
Brinke, tel. 0543 - 515569 (maandag,
dinsdag en donderdag tussen 10 en
14 uur). 

Meer informatie op de websites www.
amateurkunst-oostachterhoek.nl en
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Bij bibliotheek West Achterhoek in Vorden
Basiscursus verhalen en 
gedichten schrijven
Vorden - In de maand september 
start bij bibliotheek West Achter-
hoek in Vorden de basiscursus 
verhalen en gedichten schrijven 
voor beginnende schrijvers. De 
cursus is bedoeld voor iedereen 
die het schrijven als een serieuze 
bezigheid wil benaderen en het 
talent hiervoor wil ontwikkelen, 
kennis wil aanscherpen en uit-
breiden.

Schilderen is een speelse tocht met 
verf, op zoek naar vorm, kleur en 
sfeer. In de cursussen van Corinne 
Veen staat leren kijken, naast tech-
nische vaardigheden verwerven, 
centraal. Daartoe biedt ze lesonder-
werpen met opdrachten aan, om 
aspecten van het schilderen uit te 
proberen. Wat de cursisten schilde-
ren is in vorm en uitwerking zeer 
uniek, met vele verschillende stijlen 
en expressies. Met welke verfsoort de 
cursist dat wil doen mag zelf gekozen 
worden, al werken de meeste cursis-
ten met aquarel, Corinne’s eigen spe-
cialiteit. 
Dit cursusseizoen introduceert Corin-
ne Cobra verf, een watervermengbare 
olieverf van Royal Talens. 
Evengoed kunnen cursisten er voor 
kiezen met eigen onderwerpen bezig 
te gaan en zich daarbij te laten hel-
pen naar behoefte. Iedereen krijgt in-
dividuele aandacht en Corinne levert 
daarbij maatwerk in de ongedwongen 
sfeer van haar thuisatelier. Gaande-
weg krijgen cursisten ook haar eigen 
werk en aanpak te zien, aangezien er 
altijd wel wat ‘op de ezel’ staat. Haar 
werk in wording, meestal portretop-

drachten van mens en dier, wordt 
regelmatig besproken. 
Meer informatie over cursussen of 
workshops is te vinden op haar web-

site www.cveen.nl of op te vragen via 
info@cveen.nl. Men ontvangt dan 
een factsheet in pdf met data en na-
dere gegevens.

Start cursusseizoen schilderen in 
Atelier Corinne
Zelhem - Begin september starten 
de schildercursussen van Corinne 
Veen te Zelhem. Van de Betuwe 
tot Winterswijk komen cursisten 
wekelijks naar haar atelier om te 
schilderen. Nieuw is het aanbod 
om met Cobra olieverf te wer-
ken. Dit jaar organiseert ze twee 
lesblokken van 14 wekelijkse les-
sen - een najaars- en een winter/
voorjaarsblok, waarvoor de cur-
sist zich kan inschrijven op één 
van de vier dagdelen. Daarnaast 
geeft Corinne eendaagse work-
shops, open inschrijving, onder 
meer op 8 en 30 oktober en op 5 
november.

Een aquarel van Corinne Veen: ‘Vederlicht’.

Drie professionele zangeressen met 
een dijk van een stem zingen deze 
avond louter verzoeknummers, die 
het publiek zelf mag kiezen van een 
speciale ‘muzikale Menukaart’ ge-
naamd Voca’la carte. U bepaalt wat u 
wilt horen en Femme Vocale vertolkt 
het gekozen nummer a capella, of 
met Nathaly Masclé aan de piano of 
met swingende begeleiding. Een heel 
speciale Zomercarrousel met sfeervol 
jazz- en poprepertoire uit de jaren ‘40 
tot hedendaagse hits. Voor meer in-
formatie over deze damesgroep:www.
femmevocale.nl 

 Afgelopen woensdag gaf het publiek 
de artiesten Wendy Addink, Anja den 

Bakker met pianist Eelco Schuijl, Erik
Knoef, Ben Hartemink en Josée van
der Staak een staande ovatie. En er
werd nog lang nagepraat met de ar-
tiesten. Vooral de zingende duo’s die
in TOM ontstaan, oogsten veel bijval
van het publiek; deze keer zongen
Anja en Wendy drie duetten: ‘The
Rose’, ‘Leun op mij’ en ‘Avond’. Wen-
dy en Josée sloten de avond gevoelig
af met ‘Liefde van Later’. De 8e car-
rouselavond neemt Arjan Verschuur
solo voor zijn rekening. Op de laatste
avond van de carrousel, 31 augustus,
komen zo mogelijk alle artiesten op
het toneel die aan de carrousel mee-
deden. 

Deze worden vastgelegd op video en
krijgen een eigen artiestenpagina op
de webstek van TOM. Wil men er bij
zijn, reserveer dan via onze webstek
www.theateronderdemolen.nl of bel
met 0575- 555783. Of kom gewoon
langs op woensdag 17 augustus in het
theater aan de Lindeseweg 29 te Lin-
de/Vorden. Zaal open om 19.15 uur .
Aanvang voorstelling 20.00 uur.

TOM : Kleinkunst met 
hoofdletter K
Vorden - Het gastenboek van 
Theater Onder de Molen staat 
inmiddels vol met bovenstaand 
soort uitspraken over de Zomer-
carrousel. Aanstaande woensdag 
17 augustus, alweer de 7e muzi-
kale zomeravond in TOM, neemt 
‘Femme Vocale’ het podium in 
bezit.

De voetbalschool is een extra training 
met vooral het leren van tactiek en 

techniek: stimuleren van traptech-
niek, laag of juist van veraf leren 
schieten, looptraining, kap en draai-
en, schaar of overstap, penalty’s en 
vrije trappen. Er worden korte partij-
tjes tussendoor gespeeld.

Eind van de vrijdagmiddag 19 augus-
tus start de school met van 16.30 – 
17.30 uur de F’jes van 6 tot 8 jaar, van 
17.45 – 18.45 uur de E’tjes van 8 tot 
10 jaar en van 19.00 – 20.00 uur de 
D’tjes, C’tjes en B’tjes 10 tot en met 

16 jaar. Deze groep heeft zo’n vijf trai-
ners om in kleine groepjes aan de slag 
te gaan. Daarnaast wordt een groepje 
geformeerd die de keeperstraining 
kunnen volgen. Deze planning geldt 
overigens voor elke vrijdag.

Jongens en meisjes die zich willen 
aanmelden voor de ARCI Steenderen 
Voetbal en Keepersschool, kunnen 
contact opnemen met Harold Achter-
kamp, via email harold@arcisteende-
ren.nl of telefonisch (06) 53 833 509.

Start op vrijdag 19 augustus 2011

ARCI Steenderen Voetbal en Keepersschool
Steenderen - Op de terreinen 
van S.V. Steenderen start Harold 
Achterkamp op vrijdagavond 19 
augustus de nieuwe ARCI Steen-
deren Voetbal en Keepersschool. 
Hier kunnen jongens en meisjes 
van 6 tot en met 16 jaar van S.V. 
Steenderen en andere voetbal-
clubs uit de omgeving komen 
trainen.

Autobedrijf Groot Jebbink stelt VIP 
kaarten beschikbaar voor de zater-
dagavond van dit fantastische con-
cert aan mensen die dit verdienen!! 
(denk aan vrijwilligers, partners, 
doorzetters etc.). U kunt daar ook ie-
mand voor opgeven die u eens in het 
zonnetje wilt zetten, een hart onder 
de riem wilt steken of gewoon wilt 
verrassen. Er zijn nog enkele kaar-
ten beschikbaar, u heeft nog tot 25 
augustus de tijd om een berichtje te 
doen waarin u aangeeft wie u nomi-
neert en waarom. 
Wilt u ook een gevoelige snaar ra-
ken? Stuur dan uw bericht met de 
gegevens aan directie@groot-jebbink.
nl of breng/ stuur uw brief naar; Au-
tobedrijf Groot Jebbink, Rondweg 2, 
7251 RV Vorden. 

Jan Groot Jebbink; “Zelf ben ik niet 
echt een liefhebber van klassieke mu-
ziek, dacht dat dit niets voor mij zou 
zijn, maar twee jaar geleden ben ik 
naar het concert geweest o.l.v. Joop 
Boerstoel en dit heeft me bijzonder 
verrast, de kwaliteit, de sfeer, de mu-
ziek, alles met elkaar was fantastisch, 
betoverend en echt iets dat je ieder-
een een keer gunt om mee te maken! 
Nu dit jaar jong en oud mee doet op 
écht professionele wijze verheug ik 

me enorm op dit concert. Gedeelde 
vreugd is dubbele vreugd, dus willen 
wij hiermee anderen ook verrassen!” 

Autobedrijf Groot Jebbink maakt 
de winnaars 27 augustus bekend op 
haar website www.groot-jebbink.nl 
en stelt ze daarnaast persoonlijk op 
de hoogte. p.s. Voor mensen die zelf 
nog naar het concert willen moeten 
er snel bij zijn want de kaarten raken 
uitverkocht.

Laatste kans!
Vorden - Na de oproep 2 weken 
geleden zijn er een aantal opga-
ven binnengekomen om mensen 
te nomineren voor gratis VIP-
kaarten voor het concert Yourney 
to Brittain. Het is heel leuk, ont-
roerend en mooi om te lezen dat 
er mensen zijn die anderen in het 
zonnetje willen zetten om alles 
wat ze voor anderen hebben ge-
daan, of om iemand te verrassen 
die speciaal is voor een ander.
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Lypossage is een massagetechniek die 
cellulitis en vetophopingen aanpakt 
die door de jaren heen zich hebben 
vastgezet op met name buik, benen, 
dijen en billen. Door middel van Ly-
possage verdwijnen deze ophopingen 
en verliest men centimeters in om-
vang. Een kuur Lypossage bestaat uit 
een intake en 10 behandelingen à 30 
minuten per keer in een tijdsbestek 

van 5 weken. Neem eens een kijkje op
www.praktijkhageman.nl en www.ly-
possage.eu Praktijk Hageman bouwt
aan een nieuwe praktijk ruimte die
zich achter het woonhuis bevindt.

Voor een (totale) ontspanningsmassa-
ge of een sportmassage is men tevens
van harte welkom bij Praktijk Hage-
man. Deze massage is perfect voor
ontspanning, maar ook bij reuma-
tische klachten en (ter voorkoming
van) blessures. Voor (huil)baby’s en
onrustige of drukke kinderen biedt
Praktijk Hageman massages aan.
Hierdoor kunnen deze kinderen be-
ter in hun lijf komen en zich beter
kunnen ontspannen, zodat het door-
en in-slapen verbeterd en klachten
van onrust beduidend verminderen
of verdwijnen. Praktijk Hageman,
www.praktijkhageman.nl 
Teubenweg 2, tel. (0575) 46 42 30.

Praktijk Hageman
Keijenborg - Sinds kort kan men 
in Keijenborg terecht voor sport-
massage, ontspanningsmassage, 
stoelmassage, baby- en kinder-
massage en een kuur lypossage. 
Dit alles wordt gegeven bij Prak-
tijk Hageman aan de Teubenweg 
2. Frederik Hageman verzorgt 
de sportmassage, ontspannings-
massage en Lypossage en bij zijn 
vrouw Wendy kan men terecht 
voor de baby- en kindermassage.

Deelname aan de fietsvierdaagse 
kost zeven euro en een gezinskaart 
zeventien euro. Een dagkaart kost 
2,50 euro. 

Hoeveel dagen men fietst bepaalt 
men zelf: één, twee, drie of vier da-
gen. Het is de fietscommissie van 
de VVV Ruurlo ook dit jaar weer 
gelukt prachtige fietstochten uit te 
zetten. Het zijn schitterende fiets-
tochten in de omgeving van Ruurlo, 

hartje Achterhoek. De fietsliefheb-
ber kan kennis maken met een 
groot gedeelte van het karakteris-
tieke gebied van de Achterhoek, het 
coulisselandschap. De routes lopen 
door bossen, over paden, langs be-
ken en houtsingels. Prachtige door-
kijkjes en mooie plekjes maken van 
de tocht een echte plezier rit. 

Onderweg is er voldoende gelegen-
heid te rusten, iets te gebruiken of 
te bezichtigen. Na afloop, wanneer 
men alle dagen heeft mee gefietst, 
ontvangt men een herinneringsme-
daille. 

Indien men voor 17.00 uur terug 
is bij de VVV, is er de mogelijkheid 
onder genot van een glaasje fris, 
even gezellig na te kletsen over de 
gefietste route. 
Alle informatie over de Ruurlose 
fietsvierdaagse is verkrijgbaar bij de 
VVV, telefoon (0573) 453926.

Van 23 tot en met 26 augustus

Fietsvierdaagse Ruurlo
Ruurlo - VVV Ruurlo organi-
seert van 23 augustus tot en met 
26 augustus een fietsvierdaagse. 
Er kan dagelijks vanaf 9.00 uur 
gestart worden vanaf het Kerk-
plein bij het VVV kantoor. De 
lengte van de fietstochten is 
veertig of zestig kilometer. Voor 
de langere afstand dient men 
voor 12.00 uur te vertrekken. De 
deelnemers worden voor 17.00 
uur terug verwacht bij de VVV.

Het hele gebeuren vind plaats op 21 
augustus. Het evenement groeit nog 
steeds en net als vorig jaar vindt al-
les gebeuren plaats op de parkeer-
plaats van Boulevard Oost aan de 
Havenstraat in Doetinchem. Er is een 
mini-market, met ook kraampjes van 
KIKA en BACA (Bikers Against Child 
Abuse). De heren Bad Lands Custom 
Cycles laten hun prachtige custom-
motoren zien en DAM-Designs zal 
hun geweldige airbrush-creaties sho-
wen. Bij mooi weer is er zelfs nog een 
pinstripe-artiest. Ter plaatse zal hij 
auto’s voorzien van pinstriping.

Voor de 3 mooiste auto’s of motoren
hebben we een prijs. U als publiek
mag tijdens de meeting stemmen op
uw mooiste voertuig! Ook wordt er
natuurlijk weer gezorgd voor honge-
rige magen en dorstige monden! Er
zullen verschillende eet- en drink-
kraampjes te vinden zijn op het ter-
rein. Ook voor de kids is er vertier! Er
is een springkussen, de houten speel-
toestellen die op het terrein staan en
natuurlijk kunnen zij ook nog ge-
schminkt worden! Deze dag zal mu-
zikaal omlijst worden met onze live-
band Frantic Vermin. Zij maken het
feest compleet met hun aanstekelijke
rock&roll!

Alle bezoekers op of in een Ameri-
kaans voertuig mogen gratis naar
binnen, net als kinderen tot 12 jaar.
De rest van de bezoekers betaalt en-
tree om de hele dag te kunnen genie-
ten van alle Amerikaanse voertuigen,
de prachtige muziek en de gezellige
sfeer!

Voor de 4e keer
Meet In The East - USA-
car&bike meeting
Dit jaar wordt het door Stichting 
Meet In The East voor de vierde 
keer georganiseerd, de USA-
car&bike meeting Meet In The 
East. Dé meeting in de Achter-
hoek waarbij alles in het teken 
staat van de grote Amerikaanse 
auto’s en motoren met hun 
prachtig ronkende motoren en 
glimmend chroom.

Dit vervoer zal ook op zondagmiddag 
21 augustus weer aangeboden wor-

den, wanneer zangeres Josée van der
Staak optreedt. Bewoners van Vor-
den, Hengelo en omgeving die zelf
geen vervoer hebben, kunnen van
dit aanbod gebruik maken, eventueel
met rolstoel of rollator. 
Tot vrijdagavond kunt u voor ver-
dere informatie over kosten, opstap-
plaats, tijd en opgave bellen naar 06-
57079558.

Vervoer naar TOM krijgt vervolg
Vorden - Door de geweldige inzet 
van medewerkers van het Rode 
Kruis hebben een aantal mensen 
uit Vorden kunnen genieten van 
een gezellige en mooie woensdag-
avond in TOM, TheaterOnderde-
Molen.

Het is de derde editie van de Achter-
hoek Elfsteden Classic Rally, een toer-
rally waaraan 100 klassieke auto’s 
van vóór 1986 deelnemen. Zij maken 
op een sportief recreatieve manier 
kennis met de Achterhoek, met zijn 
prachtige natuur en met zijn elf his-
torische steden. De rally wordt geor-
ganiseerd door Willem Jansen van 
Velsen en vindt zijn oorsprong in het 
feit dat er elf historische steden in de 
Achterhoek zijn, die hun stadsrech-
ten verkregen tussen de 12de en 15de 
eeuw. 
Ook dit jaar is het thema kunst: in de 
elf historische steden zullen elf Ach-
terhoekse beeldend kunstenaars de 
equipes ontvangen. Dit zijn Elly Over-
berg, Henk Hulshof, Gerri Grijsen, Ri-

do Jansen, Ad van den Brink, Willem 
te Molder, Ami-Bernard Zillweger, Le-
nie Boezeman, Ben Overkamp, Peter 
van de Waal en Frans Gerritsen. Zij 
hebben een kunstwerk gemaakt, die 
ten behoeve van het goede doel, na 
afloop van de rally worden geveild. 
De start is bij de Dru Cultuurfabriek 
in Ulft. Vervolgens gaat de rit via ze-
ventien rallytrajecten. Van Ulft naar 
Laag-Keppel, Drempt, Doesburg, 
Bronkhorst, Zutphen, Warnsveld, 
Borculo en Lochem, waar de lunch 
wordt genoten. Daarna gaat de route 
verder naar Groenlo, Bredevoort en 
na een theepauze in Aalten, via Doe-
tinchem, Terborg en Zeddam naar 
’s Heerenberg, Kasteel Huis Bergh, 
waar tevens de finish is. In elke stad 

ontvangen de equipes uit handen van 
een kunstenaar een afbeelding van 
het kunstwerk dat hij/zij gemaakt 
heeft, voor de veiling. 
Het doel waarvoor de Stichting Bergh 
in het Zadel voor de Kankerbestrij-
ding zich dit jaar inzet is wederom 
het onderzoeksproject PIJNsein dat 
gericht is op de verbetering van pijn-
bestrijding bij kankerpatiënten. Het 
geld dat de stichting bij elkaar brengt 
voor dit doel wordt aangevuld met de 
opbrengst van de Achterhoek Elfste-
den Classic Rally. 
De rally start om 10.00 uur, op volgor-
de van startnummer met een interval 
van 30 seconden. De Alfa met Rogier 
en Emmeke start als nummer 66. Jan 
en Walter’s Kever heeft startnummer 
53. Naar verwachting zullen de klas-
sieke auto’s rond 11.00 uur Bronk-
horst aandoen. Meer informatie is te 
vinden op de site www.elfstedenclas-
sicrally.nl.

Achterhoek Elfsteden Classic 
Rally 2011

Regio - Met een Alfa Romeo 2000 GTV nemen bestuurder Rogier Kluit 
en navigator Emmeke Gosselink uit Steenderen deel aan de derde 
Achterhoek Elfsteden Classic Rally. Bestuurder Jan Jansen en naviga-
tor Walter van Hulstijn uit Doetinchem stappen in een Kever Cabrio 
1303LS. De rally wordt verreden op vrijdag 19 augustus aanstaande.

Rogier Kluit -Alfa Romeo- en Jan Jansen -Kever Cabrio- nemen deel aan de Achterhoek Elfsteden Classic Rally 2011.

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode wer-
den op zaterdag 13 augustus gelost 
in STROMBEEK (182 km) om 9.40 uur 
bij een zuidwestenwind kracht 2. De 
eerste jonge duif viel bij P. Hendriks 
om 11.47 uur. Deze duif maakte hier-
mee een snelheid van 1428 mpm. 
Uitslag: Hendriks P.R.J. (9/22) 1 2 5 6 
17 24 25 29 38, Ria Luesink (15/24) 3 
7 9 11 12 13 16 18 21 26 27 28 31 
32 34, Hulshof H. (3/10) 4 8 10, Boes-
veld J. (8/36) 14 15 22 23 30 35 36 37, 
Tankink TH.H.M. (2/16) 19 20, Wigge-
rink H. (1/14) 33. De snelste oude duif 
maakte een snelheid van 1392 mpm, 
deze arriveerde om 11.50 uur bij Ria 
Luesink. Uitslag: Ria Luesink (3/7) 1 4 
12, Hulshof H. (3/6) 2 6 9, Kelderman 
G.H.H. (3/6) 3 5 8, Wiggerink H. (2/10) 
7 10, Stoel G. (1/8) 11. PV VORDEN 

Op zaterdag 13 augustus werd deel 
genomen aan de vlucht vanuit POM-
MEROEUL. De duiven werden pas 
om 14.40 uur gelost. Vaak is dit een 
vaag voorteken dat de condities op de 
vlieglijn danig te wensen overlaten. 
Onder een dikke bewolking en mot-
regen werd het dan ook een moeilijke 
klus. Toch was H. Hoksbergen die een 
van zijn favorieten als een schicht 

naar beneden zag vallen en zo de 
bloemen voor zich opeiste. Het werd 
een triest verlopen concours met na-
komers op zondag, waar onder genot 
van de jaarlijkse BBQ nog lang werd 
na gepraat. Uitslag: H.B.M. Hoksber-
gen 1 10 16, C. Bruinsma 2 13 17 27, 
Marc Tiemessen 3 15 18 19 20 21 22 
24, Ashley Eykelkamp 4 6 7 8 9 25, A. 
Kappert 5 14, F.T. Hummelink 11 23 
26, H.A. Eykelkamp 12. 
Nog tegoed was de uitslag van de wed-
vlucht van zondag 7 augustus. De 138 
duiven van PV Vorden werden om 
09.20 uur gelost vanuit STROMBEEK. 
Hadden de duiven voorgaande weken 
te kampen met moeilijke omstandig-
heden, dit keer hadden de duiven 
de wind goed in de zeilen. Met hoge 
snelheden keerden deze dan ook te-
rug op hun thuisbasis. 

Het werd een totale walkover voor 
witte motor C. Bruinsma die de plaat-
sen 1, 2, 3 en 4 voor zich opeiste. H. 
Hoksbergen werd knap 5e, al met 
al een supersnel verloop zonder ver-
liezen. Uitslag: C. Bruinsma 1 2 3 4 
30, H.B.M. Hoksbergen 5 31, T.J. Be-
rentsen 6 9 16 17 20 21 26, Marc Tie-
messen 7 8 10 11 12 27 28 33 34, F.T. 
Hummelink 13 22 23 24 35, Ashley 
Eykelkamp 14 15 29 32, H.A. Eykel-

kamp 18 25, A. Kappert 19. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
De 104 jonge duiven van 7 deelne-
mers van Steeds Sneller Hengelo 
werden op zaterdag 13 augustus om 
14.40 uur met zuidwestenwind en re-
gen gelost vanuit POMMEROEUL. Uit-
slag: J. Teunissen (2/4) 1 10, R. Koers 
(7/30) 2 7 8 12 15 17 24, G. Duitshof 
(8/22) 3 6 9 13 18 19 25 26, E. Koers 
(4/10) 4 5 14 16, A. Luesink (1/6) 11, 
A.H.J. Peters (4/27) 20 21 22 23. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Van 11 deelnemers van De Koerier 
gingen 149 duiven los op zaterdag 
13 augustus om 14.40 uur in POM-
MEROEUL. Uitslag: R.T.J. van Aken 
(8/24) 1 7 9 13 15 16 17 31, J.G. Poel-
man (6/13) 2 12 18 23 32 33, H.W. 
Niesink (9/20) 3 6 8 14 25 26 27 36 
37, H. Eenink (2/8) 4 20, G.J. Wassink 
(10/19) 5 19 21 22 28 29 30 34 35 38, 
A. Velthorst (3/16) 10 11 24. 
Nog tegoed was de uitslag van de wed-
vlucht STROMBEEK van 7 augustus. 
De 157 duiven van 12 deelnemers van 
De Koerier Zelhem werden om 09.20 
uur gelost. Uitslag: R.T.J. van Aken 
(13/24) 1 3 12 13 14 15 20 25 27 29 30 
31 40, E.G. te Pas (7/23) 2 9 10 11 19 
37 39, G.J. Wassink (4/19) 4 5 34 35, 
A. Velthorst (5/15) 6 7 22 24 38, H.W. 
Niesink (3/21) 8 21 36, H. Eenink (3/7) 
16 17 28, R. Jansen (1/6) 18, M.G.J. 
Burghout (2/15) 23 26, J.G. Poelman 
(2/12) 32 33.

Duivenberichten 7 en 13 augustus 2011
Bronckhorst - De vier duivenverenigingen in de gemeente Bronck-
horst, PV De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden, PV Steeds Sneller 
Hengelo Gld. en PV De Koerier uit Zelhem vlogen zaterdag 13 augustus 
vanuit Strombeek en Pommeroeul. De nog ontbrekende uitslagen van 
zondag 7 augustus vanuit Strombeek zijn hier toegevoegd.
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Kraakthelder staat voor Rock ‘n Roll 
met een eigen sausje. Of het nu een 
grote feesttent is of een gezellige 
kroeg, Kraakthelder staat met een 
energieke show altijd garant voor een 
groot feest! Met krachtig ritmewerk, 
gillende gitaren en een swingende 
sax neemt Kraakthelder u mee in een 
muzikale reis door de tijd, waarin ste-
vige rockpartijen worden afgewisseld 
met zwoele ballades. Kraakthelder 
speelt een covermix van de bekend-
ste rockklassiekers, nederpophits en 
andere sfeerverhogende muziek van 
de jaren ‘60 tot nu. 
Lickety Split is een all-girl band met 
ballen. Deze ‘girls’ combineren pop 
en rock met akoestische nummers. 
De invloeden van de band komen 
uit verschillende hoeken. Van sin-
ger-songwriters als John Mayer en 
KT Tunstall tot The Kooks en Paulo 
Nutini, maar ook de stevigere sound 
van Pink, Anouk, Lenny Kravitz, Ja-
nis Joplin en The Foo Fighters zit in 
hun genen. Lickety Split had een vlie-
gende start. Door het winnen van de 
speciale anti-aids competitie ‘Virus 
Free Generation’ van de Kunstbende 
in december ‘06 mocht de band in 
‘Downtown’ Praag spelen en werd 
opgepikt door regionale kranten en 
radio, waardoor ze op diverse festi-
vals konden spelen. 
Phoenix: Krachtig, fris en vreselijk 
eigenwijs!
De Griekse mythologie kent een bij-
zondere vogel, de Phoenix. Het is 
een wezen met opmerkelijke gaven 
en het meest opvallende is dat hij in 
staat is op te staan uit de dood. Na 
elk leven verbrandt de vogel en staat 
hij weer op uit zijn eigen as om het 
nieuwe leven tegemoet te treden. Er 
is geen betere metafoor te vinden 
voor de coverband Phoenix. Duizen-
den doden is deze band gestorven 
en steeds werd de kracht weer ge-
vonden om te herrijzen. Krachtig, 
fris en vreselijk eigenwijs vertolken 
vier mannen bekende, maar 
ook mindere bekende, num-
mers uit het muzikale heden 
en verleden. Phoenix kwettert 
er lustig op los en waagt zich 
aan parels van Golden Earring, 
Aerosmith, Bryan Adams, Jimi 
Hendrix, Coldplay, Fleetwood 
Mac, Pearl Jam en U2. Onder 
de strakke regie van drums en 
bas, met een speelse piano en 
gitaar, durft Phoenix zich ver-
rassend te noemen. 
Watt’s Up! Is een enthousiaste 
funrockband en mag, na het 
succes van vorig jaar, wederom 
op ’t Malle Rockfestival spelen. 
Watts Up! is een Zutphense 
rockband bestaande uit zes 
gedreven muzikanten. Watts 
Up! speelt bekende Engels- en 
Nederlandstalige covers van 
verschillende(rock) bands en 
staat als funrockband bekend 
om haar enthousiasme en al-
tijd geslaagde optredens.
Nedjus gaat dus de pauzemu-
ziek verzorgen tijdens het 
Malle Rockfestival. Terwijl op 
het grote podium de bands 
druk bezig zijn met de op- en 
afbouw houdt Nedjus het pu-

bliek bezig met gezellige muziek, zo-
dat er nonstop live muziek is. Nedjus! 
bestaat uit drie muzikanten en speelt 
vooral de bekende Nederlandse (feest)
muziek. Onder begeleiding van live 

gitaar en basgitaar en een orkestband 
worden nummers van bekende Ne-
derlandse artiesten als Rene Schuur-
mans, Stef Ekkel, Jan Smit, Jannes, 
Sieneke, Frans Duijts, Nick en Simon, 
Lucas en Gea, Thomas Berge, Martin 
Sifoy, Wolter Kroes, George Baker, 
Gerard Joling ten gehore gebracht.
De entree is gratis. Naast muziek is er 
vertier voor de jeugd in de vorm van 
een springkussen, terwijl jong en oud 
z’n lusten kan botvieren op de ‘Kop 
van Jut’.

Tweede Malle Rockfestival bij ‘de Mallemolen’
Zelhem - Op het plein van café-zaal ‘de Mallemolen’ vindt zondag 28 
augustus het ‘Malle Rockfestival’ plaats. Tussen 14.00 en 20.30 uur spe-
len vijf Rock-Coverbands non stop live muziek, waarbij de band ‘Ned-
jus’ op een klein podium fungeert als een soort pauzemuziek, maar 
dit trio heeft al menigmaal bewezen in staat te zijn om de stemming 
er prima in te houden. De andere bands zijn Kraakthelder, Lickety 
Split, Phoenix en Watt’s Up!.

Popkoor Venhorst zingt Popmu-
ziek met een accent op Rock en 
met af en toe ook een song uit een 
Musical of een swingende Gospel-
song.
Het Popkoor werkt met de beken-
de Singergy-zangmethode. Het 
landelijke succes van deze laag-
drempelige methode is te danken 
aan het gebruik van professionele 
zangoefen-CD’s en songteksten. 
De verschillende stempartijen 
zijn voorgezongen en iedereen 
kan zich thuis eenvoudig voorbe-
reiden op de repetities. Dat geeft 
een plezierig gevoel omdat men al 
goed beslagen ten ijs komt én om-
dat het op de repetitie-avond sa-
men meteen al heel goed klinkt.
Initiatiefnemer Maartje Epema, 

bekend als zangdocente van 
“Muziek op Venhorst”, houdt op 
maandagavond 29 augustus een 
informatieavond. Daar wordt in-
formatie over het koor gegeven 
en kunnen voorbeelden van de 
songs die gezongen gaan worden 
alvast beluisterd worden. 
Belangstellenden kunnen zich er 
desgewenst inschrijven voor de 
startworkshop die op maandag 
12 september wordt gegeven door 
Maartje Epema en Rob de Visser, 
arrangeur van de Singergy-arran-
gementen en van SuperVoices. De 
informatieavond en de workshop 
vinden plaats in de Lindese Molen, 
Lindeseweg 29, 7251 NJ te Vorden.
Er worden dan twee popsongs in-
gestudeerd. Degene die zich voor 
de workshop inschrijft, krijgt het 
oefenmateriaal ter voorbereiding 
mee naar huis. Na de workshop 
is er gelegenheid tot inschrijven 
voor Popkoor Venhorst.

Meer informatie is verkrijgbaar 
bij Maartje Epema, via www.mu-
ziekopvenhorst.nl Meer informa-
tie over Singergy is te vinden op 
de website www.multimix.nl.

Popkoor Venhorst in 
oprichting
Vorden - In Vorden wordt mo-
menteel hard gewerkt aan de 
oprichting van een popkoor. 
Iedereen die van zingen houdt 
is van harte welkom. Er zijn 
geen stemtesten en er worden 
geen noten gebruikt. De kwa-
liteit van het koor komt als 
vanzelf voort uit het plezier 
dat de leden hebben in het 
zingen zelf.

GILDENWEG 20 - ZELHEM  T. 0314-622308  WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

VAN DAKKAPEL TOT DEUR... 
KUNSTSTOF!

Denkt u erover te gaan bouwen of verbouwen, denk 
dan direct aan onderhoudsvrij en duurzaam. Of het nu 
gaat om een complete nieuwbouw, een kleine uitbouw of 
het vervangen van enkele ramen of de voordeur, Huntink 
Zelhem biedt diverse oplossingen in kunststof. Naast de 
levering en productie van raam- en deurkozijnen, deuren 
en luiken kunt u bij Huntink tevens terecht voor 
kunststof gevelbekleding en de levering van 
complete dakkappelen. Bel voor info, bezoek 
onze website of kom naar de showroom waar 
we graag de tijd voor u nemen om u over de 
diverse mogelijkheden te informeren.
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Eén van de hoogtepunten is voor Aal-
derink de wijze waarop de gemeente-
raad in vijf jaar tijd de hele harmoni-
satie heeft geregeld. Een ander hoog-

tepunt is het nieuwe gemeentehuis. 
”Het is gebouwd binnen de tijdsplan-
ning, binnen de begroting en het is 
het meest duurzame gemeentehuis 

van Nederland. Daar hebben we veel 
complimenten voor gehad. Als je zo-
wel aan het college en aan de raad 
daar leiding aan mag geven, dan ben 
je daar trots op. Maar ik realiseer me 
terdege dat je dat allemaal samen 
moet doen”. Dieptepunten waren 
voor Aalderink onder meer het fami-
liedrama in Hengelo waar de vader, 
moeder met kleine kinderen bij be-
trokken waren, de blikseminslag op 
de begraafplaats in Vorden waar twee 
muzikanten om het leven kwamen, 
maar ook de dood van Emiel Pardijs 
door zinloos geweld. ”Al deze gebeur-
tenissen zijn bij mij nog haarscherp”. 

Aalderink vindt dat zijn eerste peri-
ode als burgemeester meegevallen 
is. ”Wat je je van te voren wel moet 
realiseren is, dat je als burgemeester 
24 uur per dag verantwoordelijk bent 
voor de openbare orde en veiligheid. 
Verder daarbij ook voor gedwongen 
opnames, mensen die een huisver-
bod krijgen en dat kan dag en nacht 
gebeuren. Daar word je over gebeld 
en dat allemaal legt wel een hele ver-
plichting op je. Maar ook daarin zie je 
weer hoe de hele rampenbestrijding 
en openbare orde in de gemeente Be-
ronckhost gewoon goed geregeld is”. 
“Wat mij verder meegevallen is, dat 
we de eerste vijf jaar een fantasti-
sche gemeenteraad hadden. Er was 
voldoende geld en je kon een aantal 
leuke dingen doen voor de gemeente. 
Verder was de samenwerking tussen 
de raad en college en het ambtelijk 
apparaat optimaal. Daardoor kon je 
ook echt zaken doen. Dat was gewel-
dig”.

 Het persoonlijk contact met de inwo-
ners vindt Aalderink belangrijk. Hij is 
altijd iemand geweest die bereikbaar 
is. ”Ik vind dat ook leuk. Je moet in 
dit vak ook niet de uren tellen, maar 
je moet er wel van genieten. En als je 
dan reacties terug krijgt, dan is het 
ook leuk en niet zozeer werk. Ik denk 
dat ik een ’mensen-mens’ ben. Ik pro-
beer zo te zijn dat ik benaderbaar ben 
voor mensen”, omschrijft hij zich als 
type burgemeester. 
”Ik wil er graag voor zorgen dat nie-
mand buiten de boot valt. Daar bedoel 
ik mee dat iedereen mee kan doen en 
kansen krijgt. Ik denk dat dit heel erg 
van belang is. Wat ook belangrijk is 
dat de raad, of je nu coalitie of op-
positie bent, goed aan z’n trekken 
komt. Je moet het gevoel hebben dat 
je burgemeester bent van het college 
én van de raad”. 

Voor Aalderink is Bronckhorst de eer-
ste gemeente als burgemeester. Het 
leukste aan zijn burgemeesterschap 
vindt hij om dingen te initiëren en 
om mensen enthousiast te krijgen 
voor zijn ideeën. ”Dat is ook de uit-
daging van de fase die nu komt. Een 

aantal dingen kunnen we niet meer
alleen als gemeente Bronckhorst. We
moeten het in regionaal verband en
nog meer in Europees verband doen
en zorgen dat er nieuwe economieën
komen. Er moeten jonge mensen de-
ze kant opkomen. Je ziet nu dat de
Regio dit ook oppakt. ’Achterhoek 20-
20’ is daar een mooi voorbeeld van.
We zijn nu bezig om ons in oktober
voor het eerst in Brussel te presente-
ren samen met een Duitse Regio om
aan andere Regio’s in Europa te laten
zien hoe wij bezig zijn met ’Europa
20-20’. Dat doen we om daar mensen
aan te binden en mensen mee te krij-
gen om dat te doen”. 

 De burgemeester van Bronckhorst
ziet voor de toekomst, dat demogra-
fische ontwikkelingen zoals bevol-
kingskrimp ook een kans kan zijn.
”Als je er niets aan doet, gaat het
fout. We zijn een zogenaamde ’an-
ticipeer regio’. We moeten vandaag
besluiten nemen om het ook in 2020
goed voor elkaar te hebben. Onze
grootste uitdaging is om voor 2020
en volgende jaren er voor te zorgen
dat wonen, werken en recreëren nog
net zo prettig is als nu en als het kan
nog beter. Dat we de zorg kunnen
bieden aan mensen die dan hier wo-
nen. Want”, gaat Aalderink verder,
”in die tijd is meer dan 33 procent
65-plus. Van belang is dat we ook in
de toekomst moeten zorgen dat nie-
mand langs de kant komt te staan.
Daarvoor moet je heel veel dingen
doen. Wij zijn nu op weg samen met
dorpsbelangenorganisaties, inwoners
en met het maatschappelijk midden-
veld te kijken naar de toekomst. Dat
wordt gedaan met minder geld. De
overheid zal zich verder terugtrek-
ken. Dat betekent dat er van burgers
steeds meer verwacht wordt en dat
ze zelf meer initiatieven nemen. Dat
vraagt om een omslag. Ik heb er alle
vertrouwen in dat we daar samen wel
uitkomen en dat het ook in 2020 en
volgende jaren prettig wonen, wer-
ken en recreëren is in Bronckhorst.
Voor mij is dit een mooie uitdaging
voor de komende periode om hieraan
te werken”.

“Iedereen moet mee kunnen doen”

Aalderink wil Bronckhorst graag blijven promoten

Hengelo - De gemeenteraad van Bronckhorst heeft enige tijd geleden 
positief geadviseerd om het ambtstermijn van burgemeester Henk 
Aalderink te verlengen. De herbenoeming moet nog wel officieel be-
vestigd worden door de koningin. Zelf ziet Aalderink de ’verlening’ 
als een uitdaging en is blij met de ruimte die hij opnieuw krijgt van 
de raad om Bronckhorst verder te kunnen promoten in de regio, Arn-
hem, Den Haag en in Brussel zoals dit ingang is gezet in de eerste 
vijf jaar. “Die vrijheid om dingen te doen voor de gemeente waarvan 
ik denk dat die goed zijn, dat ik vind ik erg prettig”, zegt Aalderink 
die met plezier terug kijkt op de eerste periode als burgemeester van 
Bronckhorst.

Burgemeester Aalderink: “In de toekomst nog meer Europees denken en doen”.

Kleinhesselink had zijn zinnen gezet om de 
WK-titels te pakken. Hij was al nationaal en Eu-
ropees kampioen. ”Met deze dubbele WK-titel 
had ik geen beter seizoen kunnen hebben”, 
stelt hij tevreden. 
Na het EK in Haaksbergen heeft Bo veel rust ge-
nomen om zich optimaal voor te bereiden op het 
WK. Hij probeert altijd op het juiste moment te 
pieken. In de voorbereiding naar het WK is dat 
goed gelukt. ”Op het WK had ik de juiste vorm. 
Ook mentaal zat het goed en ook het geluk. Al-
les zat mee”, zegt hij enthousiast. Bo vond het 
een gemakkelijk parcours in Denemarken. ”De 
ondergrond was heel hard en dat vind ik zelf 
prettig. De baan was ook veilig”. Het weer was 
prima met veel zon. De wedstrijden om de we-
reldtitel werden gehouden van 28 tot en met 31 
juli in de Deense hoofdstad Kopenhagen. 
Op 28 juli werd de wedstrijd in de menklasse 
25/29 verreden. Vooraf was Bo een beetje ze-
nuwachtig omdat hij de overige deelnemers 
niet kende. ”In de trainingsronden is het dan 
een beetje testen. Maar dat zegt allemaal niet 
zo veel”, weet Bo. Voor de eerste manche waren 
de zenuwen weg. De gezonde spanning was er 
wel. In de eerste manche nam Bo vanaf de start 
de koppositie. Met ruim vijf meter voorsprong 
kwam de Hengeloër als eerste over de finish. 
”Dat gaf wel zelfvertrouwen. Daarna ben ik de 
andere ritten gaan bekijken waar Nederlanders 
aan mee deden. Ik kreeg toen al het idee dat 
ik een grote kans had op de titel. Ook al om-
dat ik de kracht van de buitenlanders minder 
vond dan ik had verwacht”. De volgende twee 
manches won hij ook vrij gemakkelijk. Met 
deze drie overwinningen was Bo gekwalificeerd 
voor de kwartfinale waar hij duidelijk favoriet 
was. Er werd één manche verreden en de eerste 

vier gingen door naar de finale. Bo liet er geen 
gras over groeien en werd ook nu als eerste af-
gevlagd. 
Vol vertrouwen ging Bo de finale in. Maar hij 
had een slechte start. Vanuit een zesde plaats 
komt hij in de eerste bocht door als vijfde. ”Op 
een rechte stuk kon ik inhalen en pakte drie 
renners waardoor ik in tweede positie kwam. 
In de tweede bocht was er een gaatje waar ik in-
dook en op kop ging”. De koppositie kon Bo vast-
houden en met ongeveer één meter voorsprong 
kwam hij over de finish. ”Wat was ik blij met 
de titel. De ontlading was enorm. Ik ben meteen 
naar m’n vriendengroep, mijn ouders en fami-
lie gelopen. Samen hebben we de overwinning 
gevierd. Wat ik echt super vond was, dat veel 
vrienden van mij extra vrijgenomen hadden. Ik 
heb ze bij elk rondje gehoord. Ik vond dat hele-
maal geweldig””, zegt Bo terwijl hij de wedstrijd 
opnieuw bekijkt op zijn laptop. 

 Voor de volgende WK-wedstrijd had Bo twee 
dagen rust. Hij kon zich lekker ontspannen en 
voorbereiden voor de wedstrijd in de cruisers-
klasse 25/29 die zondag 31 juli werd verreden. 
”De tegenstanders ken je nu beter en ik ging 
voor de top drie met kans op winst”. De eerste 
manche won Bo vrij gemakkelijk. Ook in de 
tweede en derde manche ging de overwinning 
naar Bo en was hij te sterk voor de andere deel-
nemers. De lange fietscrosser uit het Gelders 
Hengelo bleef zijn vorm vasthouden en werd 
ook eerste in de halve finale. ”Ik voelde me goed 
en reed een sterke wedstrijd. Ook nu zat alles 
mee”. 
De finale kende een sterk deelnemersveld. ”Ik 
had precies een start die ik nodig had. Een 
start waar ik gelijk opga met anderen. Ik ben 

een langzame starter maar nu ging het goed”. 
Halverwege het eerste stuk van de baan had hij 
een kleine voorsprong die Bo niet meer uit han-
den gaf. Hij komt als eerste de bocht door en 
kon die kleine voorsprong vasthouden tot aan 
de finish. ”Prachtig dat ik ook in deze klasse de 
titel pakte. Ik heb vooraf gezegd dat ik alleen ga 
voor de titel. Minder doe ik niet. Nou, dan is het 
toch geweldig dat het is gelukt”, zegt hij met 
een stralende lach. 
Bo Kleinhesselink stopt met fietscrossen in com-
petitieverband. Hij volgt de opleiding allround 
DTP en gaat op zoek naar een baan. ”Dan blijft 
er weinig tijd over voor training en om in de 

top mee te doen. Maar ik zal best nog wel eens
de crossfiets pakken, maar dan puur voor m’n
plezier”. 
Bo Kleinhesselink wil graag de sponsoren be-
danken: RIMA Sport voor de fietsonderdelen,
Hartelman Motoren voor de kleding en het be-
drijf Norton abrasives voor de sponsoring van
het WK. ”En natuurlijk mijn ouders waar ik
jarenlang steun van heb gehad. Eigenlijk waren
zij de grootste sponsor”. 
Met zijn twee wereldtitels op zak kan Bo
Kleinhesselink mooi terug zien op een glanzen-
de fietscrosscarrière.

Afscheid met twee WK-titels

Wereldgoud voor fietscrosser Bo Kleinhesselink
Hengelo - Fietscrosser Bo Kleinhesselink is in Kopenhagen wereldkampioen geworden 
in de menklasse 25/29 en de cruisersklasse 25/29. De 25-jarige Hengeloër pakte de twee 
titels met overtuiging. Voor Kleinhesselink zijn de twee WK-titels een mooie afsluiting 
van zijn lange carrière. ”Ik stop met fietscrossen op topniveau. Misschien dat ik later nog 
wel eens een wedstrijdje meepak, maar dan als recreant”, zegt hij relativerend.

Bo KLeinhesselink (midden met nummer 84) gaat als eerste over de finish.
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Mgr. Hoogenboom neemt op zondag 
4 september in Essen-Werden een re-
liek van St-Ludger in ontvangst. Het 
kleine, door kardinaal Simonis ge-
certificeerde partikel uit Ludgers ge-
beente ligt sinds enkele jaren in het 
Duitse plaatsje Werden (bij Essen), 
Ludgers gedachtenisplaats bij uitstek. 
Ludger heeft er een klooster gesticht 
en zijn gebeente rust er in een sarco-
faag. Dit jaar staat 4 september in het 
teken van de plechtige overdracht 
van deze relikwie aan het aartsbis-
dom Utrecht. De Werdense Ludger-
communitas heeft namelijk goede 
banden met de Ludgerkring Oost-Gel-
derland en het Ludgercomité van het 
aartsbisdom. In Nederland herleeft 
de belangstelling voor Ludger. Na de 
golf van parochiefusies in het aarts-
bisdom zijn twee nieuwe parochies 
naar hem vernoemd: in Utrecht stad 
en in de Achterhoek rond Aalten. 
Ludger werd geboren na Willibrord 
en Bonifatius, niet zoals zij in En-
geland maar in Nederland. Hij ging 
na hun dood aan het werk en staat 
daarmee als voltooier van hun arbeid 
naast deze twee missionarissen. Lud-
ger is medegrondlegger van de chris-

telijke cultuur van Nederland en het
aangrenzende deel van Duitsland. In
Werden maar ook in Münster, waar
hij in 805 de eerste bisschop werd,
en Billerbeck (waar hij in 809 stierf)
wordt de Nederlandse Ludger geëerd.
In 2005 (1200 jaar na zijn bisschops-
wijding) vond de grote Ludgerestafet-
te van Utrecht naar Münster plaats.
Deze heeft de belangstelling voor
Ludger in het aartsbisdom aangewak-
kerd. De nieuwe bestemming van de
reliek wordt de St.-Willibrorduskerk
in Vierakker. Vierakker-Wichmond
heeft bij uitstek historische banden
met Ludger, zoals twee jaar geleden
bij zijn 1200ste sterfdag tot uitdruk-
king is gebracht door de oprichting
van het Ludgergedenkteken aan de
oever van de Gelderse IJssel. De over-
brenging naar Vierakker vindt niet
op 4 september plaats maar op 1 april
2012, de eerste zondag na Ludgers
sterfdag (26 maart) en wordt gecom-
bineerd met de die dag gebruikelijke
jaarlijkse Ludgergedachtenis in Ne-
derland.
Bron: redactie website rknieuws.net
(Aartsbisdom Utrecht) op donderdag
7 juli 2011.

Rondom de Hessenweg 165

Twee jaar geleden werd bij ‘Den Elter’ aan de IJssel, op de grens van de
gemeente Bronckhorst met Zutphen, een Ludger-monument onthuld.
Het staat aan de ‘Liudgerdijk’ tussen de rivier en de weg van Zutphen
naar Hummelo. Op deze plaatst zou Ludger, rond het jaar 800, regel-
matig de IJssel overgestoken zijn om in de Achterhoek zendingswerk
te doen. Dat in de gemeente Bronckhorst de belangstelling voor Lud-
ger herleeft, blijkt uit het feit dat er een ‘Translatio’ van een reliek zal
plaatsvinden naar de St.-Willibrorduskerk te Vierakker.

De zomeravondfietstochten zijn met 
name geschikt voor mensen met een 
gewone fiets, of voor mensen die in 
het bezit zijn van een fiets met tra-
pondersteuning. De afstanden van 
de tochten varieren iedere keer tus-
sen 25 km en 30 km, en gaan steeds 
een andere richting op.  Na een eerste 
goed ontvangen rit richting Baak en 
omgeving, en de tweede tocht rich-
ting IJzevoorde en de Slangenburg, 
voert de route deze keer door de vele 
buurtschappen ten noordoosten van 
de Velswijk. Buurtschappen als Oos-
terwijk, Wolversveen, Varssel, Linde, 

Noordink en De Dunsborg zullen
op deze bosrijke tocht worden aan-
gedaan. Het is een prachtige route,
waarbij veel te genieten valt. Het be-
treft de route die voor 14 juli gepland
stond, maar toen vanwege de zeer
slechte weersomstandigheden is afge-
last. Omdat de tocht wordt gehouden
voorafgaand aan het Velswijks feest is
er aan de route een fietspuzzeltocht
gekoppeld. Dit betreft een verkorte
versie van de “gewone” fietstocht, en
gezien de kortere afstand is deze tocht
prima geschikt voor mensen die niet
zo ver willen fietsen, of voor gezin-
nen met kinderen. Voor de winnaar
van de fietspuzzeltocht ligt een leuke
prijs in het verschiet. Starten is moge-
lijk tussen 18.30 en 19.30 uur vanaf
buurtschaphuis D’n Draejer, gelegen
aan de Velswijkweg 50 in Velswijk.

Zomeravond- en fietspuzzeltocht 
Buurtvereniging Velswijk
Velswijk - Donderdagavond 18 
augustus organiseert Buurtver-
eniging Velswijk weer de derde 
fietstocht van de jaarlijkse serie 
zomeravondfietstochten.

Zingen is sinds ze kan praten haar 
lust en haar leven. Vanuit het be-
kende kill your darlings stelde ze 
met een knipoog naar haar muzikale 
verleden en een glimlach naar de toe-
komst haar soloprogramma samen. 
Ze wordt op piano begeleid door Ma-
rianne Weenink uit Barchem. 

Josée: “Er komt een TIJD dat je kunt 
berusten in wat er is en de ervaring 
uit je leven mag delen. Op het mo-
ment dat ik de organisatie van het 
Theater Onder de Molen op me nam, 
brak voor mij die TIJD aan. Wat is 
er fijner dan talent een podium te ge-
ven. En talent is er in de Achterhoek. 
Maar niet alleen daar, inmiddels uit 
het hele land melden artiesten zich 

aan om in dit prachtige theater te ko-
men optreden.” 
Op 21 augustus echter mag zij zelf 
een heel programma lang zingen en 
vertellen. Daarnaast geeft ze dochter 
Barbara de kans om iets ten gehore 
te brengen. Mariet Lems, al meer dan 
25 jaar een heel goede vriendin en de 
tekstschrijfster van onder andere de 
CD Vleugels, gaat enkele gedichten 
voorlezen. En op het scherm worden 
foto’s vertoond om te verduidelijken 
in welke TIJD één en ander speelt. 
Naast het zingen heeft Josée zich 
de afgelopen zeven jaren ook in-
tensief bezig gehouden met kleur. 
Holistische teken- en schilderbijeen-
komsten in atelier Amare (aan de 
Komvonderlaan in Vorden) hebben 

plezier, bijzondere werkstukken en 
veel mooie inzichten opgeleverd. Het 
samenbrengen van klank en kleur is 
wat Josée op dit moment in haar le-
ven vanuit berusting en vertrouwen 
doet. 

Josée stelt zich op 21 augustus kwets-
baar op en zal veel liedjes laten ho-
ren die net niet zo populair zijn als 
de nummers waarmee zij in het ver-
leden haar programma’s vulde. Het 
wordt een zeer afwisselend program-
ma waarin TIJD een hoofdrol speelt. 
Reserveren kan via www.theateron-
derdemolen.nl of bellen naar 0575 
555783. Het Rode Kruis biedt voor 
deze voorstelling vervoersservice aan. 
Wie op 21 augustus zonder reserve-
ren naar het theater komt, wordt 
aangeraden er voor half drie te zijn. 
Het concert begint om 15.00 uur. 
.

Alles heeft zijn tijd in TOM

Vorden - Onder deze titel geeft Josée van der Staak, programmeur van 
TheaterOnderdeMolen, vorm aan haar soloprogramma op 21 augus-
tus, de 3e zondag van de maand, de vaste zondagmatinee in TOM ( in 
het buurtschap Linde)

Op vrijdag 16 september is de offi-
ciële opening van de baan, ingeleid 
door een wedstrijd voor genodigden. 
Na afloop van de wedstrijd is er een 
receptie waarbij o.a. het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Bronckhorst en de Neder-
landse Golf Federatie acte de présen-
ce geven en buurtbewoners en leden 
welkom zijn. Op zondag 25 septem-
ber is er weer een nieuwe open dag. 
Deze keer op de locatie van de uitbrei-
ding. Dan kan er volop geoefend wor-
den op de nieuwe oefenfaciliteiten, 
gespeeld worden op enkele van de 
nieuwe 9 holes (mits men al golferva-
ring heeft) en kennisgemaakt worden 
met ons clubleven. Overigens loopt 
de jubileumaanbieding voor het be-
halen van het GVB in groepsverband 
nog steeds door. En natuurlijk bent 
u welkom om een keer een ‘rondje 

golf’ te komen spelen met één van 
de leden als u minimaal GVB heeft 
en er over denkt om lid te worden. 
Informatie en aanmelden kan via de 
website: www.keppelse.nl

Keppelse Golfclub

Er kan gespeeld worden
Hoog Keppel - Op de nieuwe 9 holes wordt vanaf heden gespeeld. Tot 
nu toe alleen in de vorm van wedstrijden voor de leden, maar als de 
weersomstandigheden mee blijven werken dan wordt de baan in de 
loop van augustus qualifying en gaat dan ook open voor de individu-
ele spelers.

Yvonne begon met fotograferen, voor-
al bloemen in de tuin. Landschappen 
en stadsgezichten leverden ook vaak 
mooie plaatjes op. Voor de onderwer-
pen putte zij in het begin uit de voor-
raad foto’s. Door de komst van de di-
gitale camera werd het makkelijker 
om de plaatjes thuis in de computer 
op te slaan en te vergroten. Op deze 

manier groeide langzamerhand de 
techniek: ‘fijnschilderen met aqua-
relverf’. In de Kapel van Bronkhorst 
zal Yvonne Hoek gedurende deze ex-
positie iedere dag aanwezig zijn van 
10.30 tot 17.30 uur. 
Meer informatie over Yvonne Hoek 
staat op haar website www.aquarely-
vonnehoek.nl.

Kapel van Bronkhorst 20 t/m 29 augustus

Fijnschilder Yvonne Hoek exposeert
Bronkhorst - In de Kapel van 
Bronkhorst is van zaterdag 20 tot 
en met maandag 29 augustus een 
expositie van aquarellen van fijn-
schilder Yvonne Hoek te bezichti-
gen. Dagelijks open van 10.30 tot 
17.30 uur.
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Met dit geweldige feest wordt er een startschot 
gegeven voor een heel nieuw seizoen waarbij 
iedere vrijdagavond weer genoteerd wordt in de 

agenda als Flopavond. Dit seizoen belooft het 
ook weer een groots spektakel te worden met 
allerlei nieuwe activiteiten die hun bekendheid 
zullen vinden in Toldiek. De band die dit jaar de 
beroemde eer krijgt om het nieuwe Flopseizoen 
te openen is de band Knox, bekend als rockco-
verband die nummers speelt van de jaren zestig 
tot op heden. Deze vijf heren spelen nummers 
van Foo Fighters, Metallica, Deep Purple, Anouk 
en nog veel meer. Dus dat belooft een spetteren-
de opening te worden en aan een ieder de taak 
om te komen op deze heugelijke opening. Dus 
noteer in de agenda voor aankomende vrijdag 
26 augustus om 21.00 uur: J.J.C. Flophouse in 
Toldiek voor een weergaloze Aprés Soleil Party!

Flophouse opent nieuw seizoen met Aprés Soleil Party

Het gezelligste feest van 
Nederland

Toldijk - Aankomende vrijdag is het weer 
zover, alle lokale en niet lokale feesten ko-
men weer ten einde dus een boerderijtje 
aan de Hoogstraat in Toldiek geeft volgen-
de week vrijdag een spetterend feest waar 
heel de Achterhoek aanwezig hoort te zijn. 
Vrijdag 26 augustus is namelijk de dag 
dat het bekendste, leukste en gezelligste 
tuinfeest van Nederland wordt gehouden, 
namelijk de Aprés Soleil Party van Flop-
house.

Het viertal, bestaande uit Carlijn Slijkhuis met 
Aimee, Elodie Stokman met Alika, Annie Kor-
negoor met Trendy, Marina Gotink met Zapp 
en als reserve August Koster met Winckham, 
reed onder leiding van Simone Baauw een proef 
die goed was voor 63%. Dit bleek genoeg om 
zich opnieuw een jaar lang Gelders kampioen 
te mogen noemen. Hiermee hebben zij ook een 
ticket weten te bemachtigen voor de Hippiade 
die zal plaats vinden op 17 september in Koot-
wijk. Naast het viertal zijn er nog twee combi-
naties van r.v. de Graafschap die zich hebben 

weten te plaatsen voor de hippiade. Marina Go-
tink reed met haar paard Zapp een goede proef 
in de klasse M2 dressuur. Het leverde haar een 
derde plaats op. Ook Carlijn Slijkhuis liet zien 
goed mee te kunnen komen in de klasse M1 
dressuur met haar paard Aimee. Zij wist een 
vierde plaats te behalen. 

De hippiade voor de individuele dressuur vindt 
plaats op 9 en 10 september in Ermelo. Het 
was weer een gezellig kampioenschap, waar-
bij de vereniging heeft laten zien niet per se 
goed weer nodig te hebben om het gezellig met 
elkaar te hebben. Bij deze willen we Herman 
en Jenny Hartman van harte bedanken voor de 
heerlijk soep met broodjes!

M viertal r.v. de Graafschap 
Gelders kampioen!

Vorden - Zaterdag 13 augustus is het het 
viertal van r.v. de Graafschap voor de derde 
achtereenvolgende keer gelukt om Gelders 
kampioen te worden in de klasse M.

Het is een unieke gelegenheid voor de beginnen-
de kunstenaar om in de authentieke Deel van 
dit monumentale keuterboerderijtje, te midden 
van dieren en dennenbomen, zelf aan de slag 
te gaan. Wie nog nooit verder is gekomen met 
deze hobby en er toch meer basis aan wilt ge-
ven, zijn deze workshops een goede stimulans.
Deelnemers leren onder de technische leiding 
van Cees Roorda en Liesbeth Mulder stap voor 
stap ’het tekenoog’ te ontwikkelen, oefeningen 
om te leren werken via de r-modus, de basis-
technieken van het schilderen toe te passen en 

tenslotte een wildlifeportret op te zetten en in 
acryl uit te werken. 
De groepen zijn klein, maximaal 8 tot 10 deel-
nemers, waardoor iedereen voldoende indi-
viduele begeleiding krijgt. De kosten voor de 
Workshop, inclusief materiaal, consumpties en 
naslagwerk, bedragen 60 euro per persoon. Ge-
interesseerden in een workshop kunnen meer 
informatie verkrijgen of een inschrijfformulier 
aanvragen bij Liesbeth Mulder, via email withe-
mel@xs4all.nl. Zie voor meer informatie: www.
atelierdewittehemel.nl. 

De onderwerpen die op de agenda staan: 4 sep-
tember ‘het vosje’, 2 oktober ‘de jonge buizerd’, 
16 oktober ‘de mus’, 30 oktober ‘de ijsvogel’, 
6 november ‘het vosje’, 13 november ‘de veer’, 
20 november ‘winterlandschap’, 4 december 
‘de mus’ of ‘de roodborst’ en 18 december ‘het 
haasje’. Tijdstip: zondagmiddag van 13.00 - 
17.30 uur.

Workshops WildlifeArt fijnschilderen

Cees Roorda en Liesbeth 
Mulder

Drempt - De bekende WildlifeArt Kunst-
schilder Cees Roorda en dierenportrettist 
Liesbeth Mulder hebben vanaf zondagmid-
dag 4 september nieuwe workshops fijn-
schilderen voor beginners op de agenda 
staan. Deze workshops worden in het Ate-
lier van galerie monument De Witte He-
mel gehouden.

Cees Roorda schilderde de mus

Het maaien met de zeis is een handigheid die 
onze voorouders beheersten. Door middel van 
een draaitechniek wordt het gras baan voor 
baan gemaaid. Het werken met de zeis is rust-
gevend en verstoort de omgeving allerminst. 
Tijdens het maaien kunt u nog steeds genieten 
van de geluiden om u heen en daarnaast werkt 
u ongemerkt ook nog eens aan een soepel li-
chaam!
Iedereen die het leuk vindt om te leren hoe het 
maaien met de zeis in zijn werk gaat kan zich 
opgeven voor de praktische cursus van Land-
schapsbeheer Gelderland. In één dag (van 09:30 
uur tot circa 15:30 uur) leert u de techniek en 
het onderhoud van de zeis. De cursus wordt ge-
geven op het terrein van Natuurmonumenten 
in Vorden, in de gemeente Bronckhorst.

Er is een maai-instructeur aanwezig die de cur-
sisten leert om te gaan met de zeis en hoe men
het beste kunt maaien. Daarnaast leert men de
beginselen van het “haren”, het scherpen van
de zeis en is er een smid aanwezig. Hij stelt de
zeis persoonlijk ergonomisch af, zodat u geen
last hoeft te krijgen van uw rug. Spierpijn kun-
nen we helaas niet voorkomen.
Cursisten kunnen zelf een zeis meebrengen of
een zeis lenen. Er zijn ook enkele zeisen voor
de verkoop aanwezig. De prijs van een zeis is
tussen de € 125,- en €150,-.
Zorg voor goed schoeisel en fijn zittende werk-
kleding. Mocht het warm en zonnig zijn zorg
dan ook voor hoofdbedekking tegen de zon. De
kosten van de cursus bedragen 60 euro per per-
soon. 

Aanmelden kan telefonisch via 026 35 37 444
of via de website van Landschapsbeheer Gelder-
land (www.landschapsbeheergelderland.nl). 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Charlotte Krabben van Landschapsbeheer
Gelderland, telefoon 026 35 37 444

Unieke crusus Zeisen van 
Landschapsbeheer

Vorden - Op zaterdag 10 september leert u 
hoe u met behulp van de zeis uw grasland 
op een rustgevende en authentieke wijze 
kunt maaien. Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland organiseert deze cursus in Vor-
den. U kunt zich nu aanmelden.
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Op het plein ‘de Markt’ deden zes ster-
ke mannen hun best om als ‘Sterkste 
Man’ van Bronckhorst gehuldigd te 
kunnen worden. Met onderdelen als 
de Takkenkampproef (stenen tillen 
en klemmen), het Ridderhof-auto 
liften, het Enzerink cement zakken 
takkelen, Doetam-accu tillen, Gesink-
vrachtwagen trekken, Rozeboom/ 
Grolsch (trekkerband kantellen en 
fusten sjouwen) moest je van goeden 
huize komen om in aanmerking te 
komen voor de ereprijzen. 

Jurgen van de Bosch bleek bij vier 
van de zes onderdelen het sterkst 
en mocht de titel ‘Sterkste man van 
Bronckhorst’ in ontvangst nemen. 

Dax Wesselink was met vier tweede 
plaatsen goede tweede en Zelhem-
mer Martin Menkhorst wist steeds in 
de middenmoot te eindigen en eiste 
daarmee de derde plaats voor zich 
op. Michael Putman werd vierde, Bas 
Temmink eindigde op de vijfde plaats 
en Niels Kuiperij werd zesde.

Op het plein was eveneens een onder-
deel van de dorpssurvival ingericht. 
Jong en oud mocht deelnemen aan de 
wedstrijd, waarbij het niet ging om 
de snelste totaaltijd van alle hinder-
nissen, maar per hindernis een score 
werd bijgehouden, die vervolgens op-
geteld weer een winnaar opleverde. 
Op diverse plekken waren dergelijke 
hindernissen opgebouwd, waarbij de 
toeschouwers veelal vanaf een terras 
de verrichtingen konden gadeslaan.

Na afloop van de activiteiten nam de 
band ‘Moonyard’ plaats op het dak-
terras van eetcafé ‘de Groes’ om de 
toeschouwers op de terrassen te ver-
maken met livemuziek.

Jurgen van de Bosch sterkste man

Zelhem - Met een drietal activiteiten in het centrum kon Zelhem zater-
dag 13 augustus bruisen van de energie. Het was alleen jammer dat de 
activiteiten niet met elkaar verweven waren, waardoor je als publiek 
in de war kon komen en je afvragen wat er nu precies gaande was.

De kosten bedragen € 2,- voor kin-
deren, € 4,- voor leden van Natuur-
monumenten en € 7,- voor niet-le-
den. Let op: reserveer van te voren 
uw deelname. In verband met de 
te verwachten grote belangstelling 
kunnen alleen mensen die zich van 
te voren hebben aangemeld deel-
nemen. Dit kan via www.natuur-
monumenten.nl of telefonisch bij 
de ledenservice van Natuurmonu-
menten, 035 - 655 99 55. Deze tocht 
is geschikt voor kinderen vanaf 6 
jaar.
Landgoed Velhorst is vanwege zijn 
ligging langs de Berkel en zijn vari-
atie in het landschap een zeer ge-
schikt leefgebied voor vleermuizen. 
Er komen veel verschillende soorten 
voor, zoals de rosse vleermuis, de 
dwergvleermuis, de laatvlieger en 
de watervleermuis. Ieder met eigen 
eisen aan het leefgebied. 
De eerste vleermuizen vliegen al uit 
als het nog vrij licht is. Vleermuizen 
kunnen ook in het donker hun weg 
vinden. Met wat geluk ziet u in de 
schemer de vroeg vliegende rosse 

vleermuizen boven de graslanden 
van landgoed Velhorst jagen. Vleer-
muizen kunnen goed in het donker 
hun weg vinden. Ze maken daarbij 
gebruik van ‘sonar of echolocatie’. 
Met de ‘batdetector’, die de geluids-
golven omzet naar voor de mens 
hoorbare tonen, hoort u de sonar-
geluiden van de verschillende vleer-
muissoorten. Iedere vleermuissoort 
maakt namelijk een eigen kenmer-
kend ’geluid’. 
Er is geen diersoort in Nederland 
waarover zoveel mythen en fabels 
de ronde gaan. Het is dan ook niet 
voor niets dat in heel Europa 2011 
is uitgeroepen tot Jaar van de Vleer-
muis. Vliegen vleermuizen echt in 
je haar? Leven er vampiers in Ne-
derland? Tijdens deze tocht hoort u 
wat er nu wel en niet waar is over 
deze mysterieuze jagers.

Kijk ook op www.natuurmonumen-
ten.nl en volg twitter @ctgelderland. 
Voor meer informatie kan men bel-
len met boswachter Willem Regtop 
0575- 555560 of 06- 54280655

Vleermuizen spotten op de Velhorst
Vorden - Zin in een mysterieuze avond? Op zaterdagavond 27 augus-
tus en 3 september kunt u mee met de vleermuizentocht van Na-
tuurmonumenten op landgoed Velhorst bij Lochem. De circa twee 
uur durende tocht met de boswachter begint om 19.30 uur. Kom 
ook en ontdek ze zelf, deze voor veel mensen onbekende, mysteri-
euze en uiterst nuttige vliegende zoogdieren.
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De basis is een 1 en 2 jarig bloemen/
grasmengsel waarin vaste planten 
en siergrassen zoals Calamagrostis, 
Festuca Andropogon,Vernonia, Eu-
patorium en Echinops als strooi- en 
eilandplanten geplant zijn. Het resul-

taat is verrassend en sfeervol. Deze 
tuin is, net als de voortuin, vanaf 16 
augustus tot en met 15 oktober te 
bezoeken. Daarnaast is er op 3 en 4 
september 2011 weer een ‘speciaal’ 
weekend waar de firma Bulk uit Bos-

koop, met hun speciale heesters, en 
Rita van der Zalm, met een mooi sor-
timent bollen, aanwezig zullen zijn.

OPENINGSTIJDEN PRIVÉTUIN: 
Dinsdag tot en met zaterdag. Groe-
pen op afspraak. Openingstijden ex-
tra weekend: Za 3 en zo 4 september 
www.oudolf.com Broekstraat 17 te 
Hummelo. Tel (0314) 38 11 20.

Vernieuwing in privétuin Oudolf

Hummelo - Dit jaar heeft de Privétuin van Piet en Anja Oudolf een 
aantal vernieuwingen ondergaan. Zo is het verkoopgedeelte van de 
voormalige kwekerij omgetoverd in een geheel nieuwe tuin.

Wat is: A.  Beestemark; Veemarkt; 
  “De beestemark in Lechtenvoorde besteet niet meer, 
  door was Deutekem met gaon strieken”.

 B. Oaver’neren; Overleggen; 
  “Dat mo’w eerste maor ‘s good met mekare oaverneern”.   
  (Uutspraak “oaverneern”).

 C. Todde; Vod; 
  1) “Heb i’j ne olden todde veur me’j um de fietse te poetsen”. 
  2) Oud versleten kledingstuk. “Den todde hoof i’j neet meer  
   te draegen, smiet ‘m maor in de lompenbenne.

Antwoorden

We’j nog van too?

afd. Dialect

De thuiszorgwinkels laten op 25 au-
gustus zien dat dankzij de vooraf ge-
installeerde programma’s en een ser-
vice abonnement het gebruik van de 
SimTouch volledig zorgenvrij is.

EEN COMPUTER DIE HET 
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels organi-
seren regelmatig demonstratiedagen 
voor allerlei hulpmiddelen. Dat er 
nu gekozen wordt voor een demon-
stratie van de SimTouch heeft alles 
te maken met de voordelen van dit 
systeem. De SimTouch is een eenvou-
dig te bedienen computer die werkt 
met een (full HD) aanraakscherm. 
Vooral voor mensen die nog nooit 
met een computer hebben gewerkt 
is het intuïtief om het beeldscherm 
aan te raken. SimPC heeft gezorgd 
voor eenvoudige bediening middels 

grote knoppen. Het is vrijwel onmo-
gelijk om iets verkeerd te doen want
alles wijst zichzelf. De SimTouch is
helemaal aangepast op de onervaren
computeraar. Zo is er een functie die
e-mails kan voorlezen en is het heel
eenvoudig om een videobericht te
versturen naar bijvoorbeeld de (klein)
kinderen. Op deze manier helpt de
SimTouch om mensen uit een digi-
taal isolement te halen. 

Dankzij een service abonnement
hoeft de gebruiker niet meer om te
kijken naar onderhoud, beveiliging
of het maken van kopieën. Hij heeft
gewoon een computer die het altijd
doet, zonder ‘toeters en bellen’. De
SimTouch is daardoor een uitste-
kende aanvulling op het uitgebreide
assortiment comfortartikelen van de
Sensire thuiszorgwinkels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Iedereen kan op donderdag 25 au-
gustus binnen lopen bij het Sensire
Servicehuis aan de Dorpsstraat 7 in
Vorden om kennis te maken met de
SimTouch. Aanmelden is niet nodig.
Geïnteresseerden kunnen de mo-
gelijkheden van deze gemakkelijke
computer bekijken of zelf achter de
SimTouch plaatsnemen om te erva-
ren hoe eenvoudig het is. Er zijn ex-
perts aanwezig die alle vragen kun-
nen beantwoorden.

Demonstratie gebruiks-
vriendelijke computer
Vorden - Op donderdag 25 augus-
tus vindt er in het Servicehuis een 
demonstratiedag van computers 
plaats. Het zijn niet zomaar com-
puters, maar zogenoemde Sim-
Touch computers. Een eenvoudig 
bedienbare en veilige computer 
met full-HD aanraak-scherm, 
zeer geschikt voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de voordelen 
van een computer, maar opziet 
tegen installatie, onderhoud en 
het risico van virussen.

Het is niet de eerste keer dat Antoine 
Peters en Effio samenwerken. Peters: 

“We waren het er na de vorige sa-
menwerking snel over eens dat we
opnieuw de krachten gingen bunde-
len. Met ditmaal als uitdaging een
degelijke, maar tegelijkertijd span-
nende en stijlvolle sok te creëren die
een must moet zijn voor elke man-
nengarderobe. 
Ik hoop dan ook dat de drager zich
een klein beetje op een voetstuk ge-
plaatst voelt.”

De Antoine Peters x Effio sokken zijn
te koop in geselecteerde winkels in Ne-
derland en België en via www.effio.eu

Antoine Peters x EFFIO
Rotterdam - Deze winter komt 
de tweede samenwerking tussen 
Antoine Peters en Effio in de win-
kels, in de vorm van de ultieme 
basis voor de man en zijn garde-
robe: de sok genaamd BASE. De 
gestreepte sok bevat nauwkeurig 
samengestelde combinaties van 
drie tonen en is verkrijgbaar in 
6 kleurvariaties! De BASE is vanaf 
september verkrijgbaar in gese-
lecteerde winkels, webshops en 
via effio.eu.

“Litania is zeven jaar en lichamelijk 
zeer zwaar beperkt. Ze kan lichame-
lijk niets en ook praten is haar niet 
gegeven; verstandelijk snapt ze alles 
en wil ook graag alles mee maken 
wat andere meisjes van die leeftijd 
ook doen. Zo ook op de fiets de na-
tuur in of gezellig ergens winkelen, 
samen als gezin met haar zusjes. 
Daardoor kwamen wij met het vol-
gende... een fiets voor haar. Maar hoe 
en op welke manier en wat voor één? 
Na lang zoeken zijn we op een rol-
stoelfiets terecht gekomen. Dit is een 
fiets waar de rolstoel waar ze in zit zo 
aan de voorkant op de fiets gereden 

kan worden. De prijs hiervan is wel 
6.000 euro en helaas hebben wij dit 
niet in onze broekzak zitten.”
De aanschaf van een rolstoelfiets valt 
niet onder bestaande overheids- of 
verzekeringsvergoedingen. Litania’s 
ouders gingen op zoek naar sponsors 
in de omgeving en kregen positieve 
reacties en giften. Zij zijn daar erg blij 
en dankbaar voor, net als met de be-
langstelling op de rommelmarktda-
gen. “Hartverwarmend is het. Nooit 
geweten, dat mensen zo gul waren! 
We zijn er zeer blij mee.” Inmiddels 
hebben ze al een leuk bedrag bij el-
kaar, maar dat is nog niet voldoende. 

Er wordt nog gewacht op de reacties 
van enkele fondsen waar een aanvraag 
is ingediend. “Nu komende zaterdag, 
20 augustus, is de laatste keer dat we 
naast Bakkerij Hekkelman staan.” al-
dus de gemotiveerde ouders.
Iedereen die op zoek is naar iets leuks 
of gewoon wat wil snuffelen is van 
harte welkom! 
Er zijn echt hele leuke dingen. Van 
een fiets tot een bakje voor de magne-
tron, maar ook speelgoed ontbreekt 
niet. Wilt of kunt u niet komen, 
maar u wilt toch wat geven dan kan 
dit ook met een gift op de Rabobank-
rekening van Litania Blom nummer 
10.84.19.681.
Alle kopers, gevers en sponsors: be-
dankt! Dankzij u en jullie fietst Lita-
nia straks mee! 
Informatie bij: familie Blom, tel. 
0575-461251 of ds. Aleida Blanken, 
tel. 0575-461224 .

Rommelmarkt voor een rolstoelfiets

Hengelo - Al drie zaterdagen was het een gezellige drukte op het plein-
tje naast Bakkerij Hekkelman in Hengelo. Een leuke rommelmarkt 
met allerhande hebbedingen, cadeautjes, serviesgoed en alles wat een 
echte rommelmarkt- snuffelaar verlangt. De rommelmarkt is een ini-
tiatief van Petra en Arie Blom, de ouders van Litania. Zij vertellen dat 
deze bijzondere actie te maken heeft met hun oudste dochter.

Litania met haar ouders Petra en Arie Blom op de rommelmarkt.

Bij het begin in de middag was het 
nog mooi zonnig zomerweer maar 
later op de dag ging het regenen. Het 
werd zelfs zo erg dat door de hevige 
regenval de finalewedstrijden werden 
ingekort. Er werd alleen nog gestre-
den om de eerste drie plaatsen. De 
derde en vierde plaats ging tussen de 

GPD (damesteam) en de Covikse keet.
Covikse Keet werd derde en GPD
vierde. 
De finale ging tussen de teams de
Buttenbrekkers en de Ridders van
Bekveld. De Ridders van Bekveld won
de wedstrijd en werd eerste en de
Buttenbrekers werd tweede. Na af-
loop speelde de band ’Under koffer’,
een beginnend bandje met een super
goede playlist. Er werd een gezellig
feestje gevierd tot diep in de avond.
Foto’s zijn te zien op de site: http://ach-
terhoekfoto.nl/Fotoalbum/20110807-
Touwtrekken%20Bekveld/index.html

Bronckhorster touwtrek-
toernooi sportieve strijd
Bekveld - Op het terrein van TTV 
Bekveld aan de Wichmondseweg 
in Hengelo werd zondag 7 au-
gustus het Bronckhorster touw-
trektoernooi gehouden. Zeven 
herenteams en twee damesteams 
deden mee.



Polyether matras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik 
met aan beide zijden een anti-aller-
gische afdeklaag. 5 jaar garantie.
80-200 van 189,- nu 149,-
90-200 van 199,- nu 159,-
90-210/220 van 221,- nu 179,-
140-200 van 309,- nu 269,-
160-200 van 363,- nu 319,-
180-200 van 390,- nu 339,-

Comfolastic matras*
Anti-allergie matras met schouder -
comfortzone voorzien van dubbel-
doeks stretch hoes.
80-200 van 269,- nu 219,-
90-200 van 289,- nu 229,-
90-210/220 van 339,- nu 249,-
140-200 van 449,- nu 359,-
160-200 van 519,- nu 429,-

COMFORT LEDIKANT
90/200 cm. 
alpinewit 

incl. lattenbodem

NU 299,-

Auronde 1000
in vele kleuren

Bedomranding 160/200 
incl. 2 spiralen 

incl. 2 matrassen

nu 1495,-

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

Matras Platinum
Super comfort matras met geprofi-
leerd koudschuim. Soft touch en 
7 comfortzones
80-200 van 869,- nu 699,-
90-200 van 909,- nu 739,-
90-210/220 van 1095,- nu 849,-
140-200 van 1395,- nu 1149,-
160-200 van 1669,- nu 1379,-

Natuurrubbermatras*
100% natuurrubber met 7 comfort-
zones voorzien van 500 gr/m3

scheerwol
80-200 van 799,- nu 649,-
90-200 van 799,- nu 649,-
90-210/220 van 989,- nu 849,-
140-200 van 1349,- nu 1149,-

Pocketvering matras 
Super de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones. 
Afdeklagen: Talalay Latex, paarden-
haar + 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.
80-200 van 869,- nu 719,-
90-200 van 929,- nu 779,-
90-210/220 van 1069,- nu 889,-
140-200 van 1449,- nu 1199,-
160-200 van 1659,- nu 1379,-

S U P E R  V O O R D E L I G E  M AT R A S S E N

STOERE HALF HOOGSLAPER
NU 598,-

Elektrisch
Verstelbare Boxspring 

combinatie 
incl. pocketvering matrassen, 

hoofdeinde en heerlijke 
comfortabele toppers. 

Maat 180x210. 
Ook leverbaar in 

vele andere afmetingen

* Matrassen zijn in vele maten leverbaar
en kunnen ook kostenloos in een anti-
allergie uitvoering geleverd worden. 

Ons gehele assortiment bestaat uit 
40 verschillende matrassen. 
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.
Gratis bezorging. Oude matrassen 
worden evt. retour genomen.
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Showroommatrassen
90-200 

nu met 
20%-50% korting

Electrisch verstelbare
lattenbodem
vanaf 399,-

Superieure kwaliteit
nu 4995,-

Montreal
Deelbare comfortkamer

in eiken, noten of kersen
Inclusief nachtkasten

160/180 - 200

nu 1495,-

Showroom
Bedden

HALVE PRIJS

Traagschuim matras*
Met pocketvering, zeer comforta-
bel en drukver lagend. 23 cm dik.
In 3 hardheden. 
80-200 van 689,- nu 569,-
90-200 van 729,- nu 599,-
90-210/220 van 849,- nu 699,-
140-200 van 1139,- nu 949,-
160-200 van 1299,- nu 1089,-

Ledikant Allure
Alpinewit mdf

180/200 cm

NU 495,-

ZEER LUXE VOUWBED
Met dwarsgespannen spiraal

80/200 cm. 

NU 399,-

Bed 
woodstock

180/200 cm. 

NU 1195,-
Nachtkastjes

per stuk

NU 295,-

VERBOUWINGS
LEEGVERKOOP!
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- ADVERTORIAL -

Langs dezelfde route speelt een ver-
haal voor kinderen, dat bij de ingang 
wordt uitgereikt: ‘Koning Sassafras 
en Womir de kleine trol’. Ook kan 

men een kijkje nemen bij de in gang 
zijnde werkzaamheden aan de stenen 
brug, de hermitage (verscholen in het 
bos, langs het water) en wellicht al bij 

de voorbereidingen voor een nieuwe 
houten brug, die de tuin met het bui-
tenbos zal verbinden. Alle werkzaam-
heden maken deel uit van het grote 
renovatieplan, dat sinds 2009 - met 
subsidie van de Provincie – wordt uit-
gevoerd. 
In het koetshuis is koffie/thee ver-
krijgbaar met Achterhoekse kruid-
koek en krentenwegge en op het 
voorplein staan de vaste planten uit-
gestald, die uit de tuinen van de Wil-
denborch afkomstig zijn en kunnen 
worden gekocht. kinderen tot 12 jaar 
gratis. Honden kunnen niet worden 
toegelaten.

Open tuindagen Wildenborch

Herstel Buitenplaats weer in 
volle gang!

Wildenborch - Voor de laatste keer dit jaar zullen de tuinen van Bui-
tenplaats de Wildenborch (gelegen aan de Wildenborchseweg nr.20, de 
verbindingsweg tussen Lochem en Vorden) open zijn voor het publiek. 
Op zondag 28 augustus van 10.00- 17.00 uur kan men genieten van al 
het moois dat de tuinen te bieden hebben. Het is nog nèt zomer, de 
bloemenborders zijn nog op kleur, maar toch is de komst van de herfst 
al voorzichtig waar te nemen. Een uitgezette route leidt de bezoekers 
langs de bijzondere elementen, zoals eeuwenoude bomen, zichtlijnen 
die zo kenmerkend zijn voor een Engelse landschapstuin, langs monu-
mentale beelden en romantische waterpartijen. Onderweg wordt men 
middels bordjes op diverse bijzonderheden attent gemaakt.

Zaterdag speelden de verengingen Ke-
ijenburgse Boys, Pax 2, Steenderen en 
Zelos tegen elkaar. Zondag kwamen 
de teams van Halle, Ratti en Zelhem 

tegen elkaar uit. Het herentoernooi 
gaat zaterdag 20 augustus, aanvang 
16.00 uur, verder met de kruisfinales 
Steenderen – Ratti en Zelhem – Ze-

los. 
Om 17.00 en 18.00 uur volgen respec-
tievelijk de kleine finale en de finale. 
Aan het damestoernooi deden drie 
teams mee. HC ’03 werd eerste. Steen-
deren werd tweede en Keijenburgse 
Boys derde. De Fairplay cup ging naar 
Steenderen.

Zaterdag 20 augustus de finales

Bronckhorster voetbaltoernooi 
van start

Keijenborg - Op de velden van de organiserende voetbalvereniging Ke-
ijenburgse Boys zijn afgelopen zaterdag en zondag de eerste wedstrij-
den gespeeld van het Bronckhorster voetbaltoernooi.

Een spelmoment uit de wedstrijd Keijenburgse Boys - Pax 2.

Al snel vormde zich geïnteresseerd 
publiek om haar heen. Bekenden, 
kenners, buren, ondernemers en toe-
vallige passanten keken mee hoe het 
doek ‘groeide’. Het werd in en vóór 
Galerie De Burgerij een bijzonder 
gezellige middag die op wat wilde 
regenspatten na, gelukkig ‘droog’ 
verliep. 

Het werk dat Verena die middag schil-
derde maakt nu onderdeel uit van de 

tentoonstelling ‘Kiezen voor schoon-
heid een teken van verzet?’ die nog
t/m zondag 28 augustus te bekijken
is in Galerie De Burgerij (open voor
publiek: vr./za. 12.00 – 17.00 en zo.
13.00 – 17.00). 

Voor de beeldende kunstwedstrijd
van Hans van Klaveren zijn nog vijf
gipsen ‘waterlandschappen’ te koop,
wees er dus snel bij, de prijzen voor
de winnaars zijn prachtig.

Gezellig schilderfestijn

Voor Galerie De Burgerij in 
Vorden

Vorden - Verena op ten Noort trok vorige week zaterdag haar schil-
dersjas aan en installeerde zich met doek, ezel en schilderspullen in de
voortuin van Galerie De Burgerij aan de Zutphenseweg 11. Dat leverde
vele verraste gezichten op van (gemotoriseerde) voorbijgangers.

Cruisen is voor iedereen!
Ervaar het tijdens de Cruise Experience!

Op donderdagavond 8 september 2011 organiseert Evelyn Kreunen van The Travel 
Club Doetinchem een cruise-informatieavond in Partycentrum Langeler in Hengelo 
(Gld). Met ondermeer de première van belevingsfilm de Cruise Experience van de 
Holland America Lijn.

Cruisen wordt steeds populairder en zeker de afvaarten vanuit Nederland zijn erg in trek. Met 
name de Holland America Lijn heeft in 2011 maar liefst 16 vertrekdata vanuit Rotterdam en 
zal dit in 2012 verder uitbreiden.

Graag neem ik u mee in de wereld van het cruisen en informeer ik u over de verschillende 
mogelijkheden van cruisen zowel op zee als op de rivieren. Ook bv. de cruise met de postboot 
Hurtigruten komt aan bod. Aansluitend maakt u een fantastische proefvaart op het droge, alsof 
u al aan boord bent! Met de spetterende film de Cruise Experience van de Holland America 
Lijn, krijgt u een kijkje in de unieke wereld van hun cruises.

Deze avond is geschikt voor jong en oud en voor zowel beginners als gevorderden. 
Voor singles, stellen, (aanstaande) bruidsparen, families met kinderen, (vrienden)groepen, 
sportclubs, bedrijfsuitjes en incentives. Voor elke portemonnee is er een geschikte cruise!
Leer alle ins en outs over het leven op zee, de onvergetelijke bestemmingen over de hele 
wereld, dichtbij en ver, het culinaire genot en entertainment aan boord en de avontuurlijke 
ontdekkingstochten aan wal in diverse landen. 

Na de Cruise Experience is uw mening over cruisen in positieve zin blijvend veranderd. U kijkt 
reikhalzend uit naar het moment dat u werkelijk uw voeten aan boord van één van de schepen 
zet: de eerste stap van de reis van uw leven. Wilt u al eerder een cruise of een andere reis 
boeken, dan bent u welkom 

The Travel Club Doetinchem doneert voor elke geboekte reis een bedrag aan Stichting 
KinderWensMobiel. Barbara Reijrink zal u kort iets over deze Stichting vertellen, die zieke 
kinderen helpt hun wens te vervullen. 

Er wordt deze avond een verloting gehouden waarbij u leuke prijzen kunt winnen. Ook zijn er  
speciale Cruise Experience aanbiedingen. Uiteraard gaat u niet met lege handen naar huis. U 
ontvangt na afloop een informatieve goodie bag met alles wat u dient te weten over cruisen. 

Aanmeldingen:
De avond kost  10,00 per persoon (incl. 2 drankjes). Aanvang 20.00 tot ongeveer 22.15 uur. 
Inloop vanaf 19.30 uur.  

Locatie: Partycentrum Langeler, Spalstraat 5, Hengelo (Gld). 
Vooraf graag reserveren. Uiterste inschrijfdatum: 31 augustus 2011. daarna op aanvraag. 
U kunt zich aanmelden op www.thetravelclub.nl/evelynkreunen onder het kopje: Evenementen. 
Of telefonisch op 0314-390850. 

Reisbureau The Travel Club / Evelyn Kreunen, Walstraat 7-15, 7001 BT Doetinchem of 
Iinloopreisbureau bij Partycentrum Langeler, Spalstraat 5, 7255 AA Hengelo, 
vrijdags van 10-12 uur. 
T: 0314-390850 , M: 06-22218232, 
E: evelyn.kreunen@thetravelclub.nl, W www.thetravelclub.nl/evelynkreunen 
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Ter versterking van ons team 
zijn we op zoek naar een

allround 
automonteur

onze voorkeur gaat uit naar 
een vakbekwame en klant-
vriendelijk persoon, welke 
goed past binnen ons team.

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.

INTERESSE EN VOOR MEER INFORMATIE

®

®

Parke�abriek Lieverdink is een fabriek cq groothandel in 
hoogwaardige parketvloeren en aanverwante producten. 
Voor uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op korte 
termijn op zoek naar een gemo�veerde, full �me, ervaren

Machinaal houtbewerker
De werkzaamheden bestaan uit
• Het zelfstandig in- en afstellen van houtbewerkingsmachines  
 (met name 4-zijdige schaafmachines) 
• Het zelfstandig kunnen uitvoeren van opdrachten en allerlei  
 bijkomende werkzaamheden

Gevoel voor hout is een pre
Veiligheidscer�ficaat voor een he�ruck is een pre

Wij zoeken iemand met
• “achterhoekse mentaliteit”
• opleiding minimaal op MBO-niveau
• goede mondelinge en schri�elijke uitdrukkingsvaardigheid
• gevoel voor service

Reac�es binnen 14 dagen een sollicita�ebrief met c.v. naar 
Parke�abriek Lieverdink bv
Tav dhr. G.B. Lieverdink
Logis�ekweg 3
7007 CJ DOETINCHEM
tel 0314-340563 www.lieverdink.nl
fax 0314-326475 info@lieverdink.nl

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29
Mob. (06) 18642578

 Renovatie  Onderhoud  
 Nieuwbouw  Glaswerk  Spuitinrichting  

 Behang  Winkel 

GEVRAAGD:

ERVAREN SCHILDER
Mogelijkheid tot vast dienstverband.

                               Gaarne reacties aan:

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

GRITSTRALER/MOFFELAAR M/V
Omgeving Vorden – Fulltime – vacaturenummer; VIO834170

Werkzaamheden;
Je houdt je bezig met het schoonstralen van bewerkt metaal 
en het afplakken, inhangen en schoonbranden daarvan. Je gaat 
spuitend een poederlaag aanbrengen m.b.v. een moffelmachine 
in de juiste laagdikte. Het gecoate materiaal bak je af in de oven 
conform werkinstructie.

Functie eisen;
- Niet claustrofobisch (i.v.m. werk in straalcabine);
-  geen luchtwegen- of rugaandoeningen;
-  beheersing van straal- en spuittechniek;
-  kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften.

DAKDEKKER (OPROEPBASIS) M/V
Omgeving Doetinchem – Oproepbasis – vacaturenummer; VIO845635

Werkzaamheden:
Voor een opdrachtgever in Doetinchem zijn wij per direct op 
zoek naar ervaren dakdekker op oproepbasis. Er wordt voorna-
melijk regionaal gewerkt, zowel bij particulieren als bedrijven.

Functie eisen:
-  Enige ervaring als dakdekker;
-  een vakgerichte opleiding is een pré;
-  geen last van hoogtevrees;
-  in het bezit van een geldig VCA diploma;
-  zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

MEDEWERKER KWALITEIT & TECHNIEK M/V
Omgeving Zelhem – Fulltime – vacaturenummer; VCP845637

Werkzaamheden:
Als medewerker kwaliteit & techniek ben je verantwoordelijk 
voor de proces- en de productie technologie, evenals de 
kwaliteitsaspecten (zowel van eigen producten als van inge-
kochte goederen). Je bent verantwoordelijk voor bewaking en 
ontwikkeling van de kwaliteit volgens de ISO- en KIWA/KOMO 
normen. Je werkt in deze functie onder de productieleider, die 
leiding geeft aan de productie, evenals de technische medewer-
kers. Tevens verwachten wij dat je ideeën en eigen initiatieven 
meebrengt voor deze flexibele en dynamische organisatie. 

Functie eisen:
-  MBO+/HBO werk- en denkniveau (bouwtechniek, staalbouw);
-  kennis van procestechnologie en kwaliteitstaken;
-  goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse 

taal in woord en geschrift.

TIG LASSER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenummer; VIO845636

Werkzaamheden;
Als TIG lasser ben je verantwoordelijk voor diverse laswerk-
zaamheden. Je werkt zelfstandig, neemt initiatief en je bent 
flexibel ingesteld. Tevens ben je inzetbaar voor assemblage 
werkzaamheden.

Functie eisen;
-  Ervaring in vergelijkbare functie;
-  werken in dagdienst, bereidheid tot overwerken;
-  TIG lassen niveau 2/3.

 

REACH-/HEFTRUCKCHAFFEUR M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime – vacaturenummer; VCP845648

Werkzaamheden:
Je werkzaamheden bestaan uit o.a. het laden en lossen van 
vrachtwagens, het controleren van zendingen, orderpicken en 
het in en uit de stellingen rijden van pallets. Het is dus een 
combinatiefunctie, waarbij je flexibel ingezet kunt worden.

Functie eisen:
-  Ervaring met zowel reach- als heftruck werkzaamheden;
-  in het bezit van een geldig reach- en heftruck certificaat;
-  stressbestendig en flexibel;
-  goed in teamverband kunnen werken.




