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Vogelverschrikkers

Dinsdag 31 augustus 2010
72e jaargang no. 26

De uitslagen van de diverse spelen wa-
ren als volgt (vrijdag): schieten vrije
baan: 1 André Derksen, 2 Erna Roeter-
dink, 3 Wim Rietman. Kegelen dames:
1 Joanne Steenblik, 2 Ria Hissink, 3
Marina Steenblik. Kegelen heren: 1
Wim Rietman, 2 Paul Avink, 3 Bart
Krijt. Sjoelen volwassenen 1 Karin
Rietman, 2 Wilma Golstein, 3 Bart
Krijt. Darten 1 Lucia Stokkink, 2 Ria
Tijssen, 3 Henk Jansen.

Op zaterdag waren de uitslagen: 
Vogelschieten: 1 en schutterskoning
Henk Meulenbrugge, 2 (na loting) lin-
kervleugel Erna Roeterdink, 3 (na lo-
ting) rechtervleugel Dini de Jong , 4
kop Rob Langwerden, 5 (na loting)

staart Wim Onstenk. Vogelgooien da-
mes: 1 (na loting) Bea Arends, 2 linker-
vleugel Joziene Nijenhuis, 3 (na loting)
rechtervleugel Reina Regelink, 4 kop
Bernadette Arends, 5 (na loting) staart
Marian Weenk. Vogelschieten jeugd: 1
en schutterskoning Dirk Borgman, 2
Stijn Siemes kop, 3 Tim Borgman
staart. Schieten vrije baan: 1 Harrit
Wester, 2 Frans Nijenhuis, 3 Elbert
Groot Tjooitink. Sjoelen volwassenen:
1 Evert Rozendaal, 2 Appie Krijt, 3 Jan
Garritsen. Sjoelen (kinderen): 1 Sander
Rietman, 2 Esmee Rietman, 3 Joel
Klein Lebbink. Oriënteringsrit: 1 Ma-
non Zomer, 2 Jan Krijt, 3 Ronald Rou-
wenhorst, 4 Hennie Krijt, 5 Jos Nijen-
huis. 

Zondagmiddag vond ter afsluiting van
het Oranjefeest de traditionele op-
tocht plaats met (helaas) af en toe een
spatje regen. Aan deze optocht werd
medewerking verleend door de mu-
ziekvereniging Concordia en Nieuw
Leven, alsmede de schuttersgilde St.
Jan. De wagen van de buurtvereniging
Delden won niet alleen met haar mo-
tief ‘China‘ de eerste prijs, maar ook
de publieksprijs. De wagen van Pieren-
diek met als motief Harry Potter won
de tweede prijs. 3 Vogelzang met ‘De
sfinx van Alexandrië‘, 4 Dorpsstraat
met ‘Pipi Langkous’, 5 Vierakkerse-
straatweg met ‘Het land van Maas en
Waal. Bij de ‘versierde karretjes’ ging
de eerste prijs naar Jari en Hugo met
‘Wichmondianen’, 2 Friso en Job met
‘De Tank’, 3 Luuk, Lucas, Stijn en Fleur
met de ‘Buurtbus‘, 4 Sophie, Elise, Noa
en Kiki-ann met ‘101 Salmatiers’, 5
Britt met ‘Stop met geweld’. Bij de
groepen ging de eerste prijs naar Pe-
pijn, Joel en Koert met ‘Robot wereld’,
2 Marise en Verena met ‘Golden Girls’,
3 Niek en Thijn met ‘Profvoetballers’,
4 Margot en Yvette met ‘Spaanse dan-
seressen’. In de klasse ‘Individuen’
ging de eerste prijs naar Xion Buiten-
man met ‘Spaceman’, 2 Misha Bouw-
huis met ‘Mad Hatter’, 3 Noor Dijk-
man met ‘Vlinder’, 4 Ilse Hissink met
‘Prinses op het zwarte paard’, Luna
Bouwhuis met ‘Mad Dresser’ en Nora
Bouwhuis met ‘Assepoester’.

WEDEROM GROOT SUCCES
DOLLE DINSDAG ZANGFESTIJN
Dinsdagavond vond in Wichmond het
Dolle Dinsdag Zangfestijn plaats. In to-
taal streden veertien straten/groepen
tegen elkaar om de mooiste en origi-
neelste zangact ten gehore te brengen.

Jong en oud deed mee, hetgeen door
de gemeenschap van Vierakker-Wich-
mond zeer op prijs werd gesteld. Er
waren op bekende melodieën eigen
teksten geschreven. Over bijvoorbeeld
het eurosong festival, de kermis, de
gasbuizen aanleg, het feesten en oran-
je. De feesttent was o.m. gevuld met
een enorme supportersschare. De
stemming was dan ook prima. Uitein-
delijk kwamen er drie winnaars uit de
bus. De eerste prijs ging naar de Dorps-
straat met “Hou je pet op”. De groep
ging bijna volledig uit de kleren. De
tweede prijs werd gewonnen door de
Heerlerweg met het nummer “De gas-
buizen”. Deze straat had zichzelf in
een gasbuis gehesen. De derde prijs
ging werd gewonnen door de Hackfor-
terweg met “Blote voetendans”, ook
een gewaagde act met veel blote be-
nen. De jury, bestaande uit Yvonne
Makkink, Wim Wuestenenk en Mery
Akkermans vond het dit jaar weer een
leuke,originele en ‘gewaagde‘ avond.

Foto’s zijn op www.flickr.com/photos
/oranjefeest-vw-2010 terug te zien.

Oranjefeest Vierakker-Wichmond

Henk Meulenbrugge schutterskoning

Wichmond - Na de fietstocht op zondag, het Dolle Dinsdag zangfestijn, de
seniorensoos (donderdag), werden het afgelopen weekend tijdens het
Oranjefeest Vierakker-Wichmond de volks- en kinderspelen gehouden.
Zaterdagmiddag werden de deelnemers net voor de aanvang van het vo-
gelschieten getrakteerd op een fikse hoosbui, waardoor er pas een uurtje
later kon worden begonnen. De vogel bleek door het natte weer ‘taaier ‘
dan ooit. Het duurde dan ook ruim 2,5 uur alvorens het Henk Meulen-
brugge gelukte om de vogel van de paal te schieten. Vierakker- Wichmond
had zijn nieuwe koning! Toen was het vogelgooien bij de dames nog in
volle gang. Uiteindelijk werd Bea Arends (na loting) koningin. Bij de jeugd
werd Dirk Borgman tot schutterskoning gekroond. Vrijdagavond met de
‘2menshowband Climax’ en zaterdagavond met het dans- en showorkest
‘Zeven op de schaal van Richter’ was er tot in de kleine uurtjes groot feest
in de tent.

Tevens kon men kennis nemen van de
vele renovaties die het afgelopen jaar
hebben plaats gevonden zoals de uitge-
baggerde grachten, het gerestaureerde
zwembadhuisje e.d. Voor de kinderen
was er een speciale kabouterroute uit-
gezet. Hoogtepunt op deze dag was on-
getwijfeld de onthulling van het door
Evelien Goedkoop vervaardigde beeld:
‘spelende kinderen doen haasje- over ‘ .
Ter gelegenheid van de 60 e verjaardag
van de bewoonster van kasteel de Wil-
denborch, Jennine Staring, hadden fa-
milie en vrienden geld ingezameld
voor deze nieuwe aanwinst. Evelien
Goedkoop heeft in nauwe samen-
spraak met de bewoners een beeld ver-
vaardigd, dat geheel aansluit bij het be-
roep van Jennine Staring, kinderboe-
ken schrijfster. Gastheer Evert- Kees van
de Plassche hield een korte toespraak,
waarna zijn echtgenote Jennine Sta-
ring samen met Evelien Goedkoop het
beeld onthulde. Zo zijn de historische
tuinen van de Wildenborch verrijkt
met een eigentijds element.

Onthulling beeld Wildenborch
Wildenborch - Ondanks de slechte
weersomstandigheden waren zon-
dag toch nog vele belangstellenden
naar buitenplaats de Wildenborch
gekomen om daar (voor de laatste
keer dit jaar) via een uitgezette rou-
te de tuinen te bewonderen.

links Evelien Goedkoop, rechts Jennine Staring
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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: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 sept. 10.00 uur mevr. J. Ruiterkamp (Bathmen).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 september 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 september 10.00 uur ds. Marianne Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 5 september 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 4 september 17.00 uur Woord-/communieviering,
volkszang. 
Zondag 5 september 10.00 uur Oecumenische viering, ope-
ning Schooljaar

Tandarts
4/5 september G.W. Jelsma/Ruiterkamp, tel. (0573) 25 18 70.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar
naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen
optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel moge-
lijk 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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

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

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
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 open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,     tel.
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in    het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
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. Gediplo-
meerd 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) 13152104, 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
Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief),
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl.   
E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88 56
(lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550. 
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. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming 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.

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

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
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
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden bij
het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Te huur 3 of 4 pers. sta-
caravan op zeer rustige plek.
Tel. 0575-431171 06-
51257921.

Medio sept. te huur in
Hengelo: Tussenwoning in
rustige buurt nabij het cen-
trum.  675,- p.m. Tel.: 06-
22045730.

Leer (beter) bridgen, be-
ginnerscursus start 16/9, op-
friscursus start 15/9. Nicolet-
te, Amber en Harry Garsen,
gediplomeerde bridgedocen-
ten, aanmelden: 0575-52 22
75

Ervaren docente Marieke
Naaijkens geeft teken schil-
derlessen en cursus beelden
maken info 0575519651.

Dagmenu’s
1 t/m 7 september

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50. 

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 1 september
Champignonsoep / Hachee met aardappelpuree en
groente.

Donderdag 2 september
Zuricher geschnetzeltes van kipfilet met rösti en rauwkost-
salade / apfelstrudel met slagroom.

Vrijdag 3 september
Runderbouillon met flensjes / Pangafilet met pesto saus,
pasta en groente.

Zaterdag 4 september (alleen afhalen/bezorgen)
Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappelen en zomer
rauwkostsalade / ijs met slagroom.

Maandag 6 september
Uiensoep met kaascrouton / Wokki wokki van kipfilet met
rijst en wokgroente.

Dinsdag 7 september
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / 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 opmer-

kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u
komt even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

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

Voor onze zoon van 13
zoeken wij met spoed op-
vang bij ons aan huis. Onze
zoon gaat naar het voortge-
zet onderwijs. Hij mag van-
wege epilepsie voorlopig niet
alleen thuis zijn. We zoeken
daarom een betrouwbaar en
leuk iemand voor de dinsdag
en de donderdag. Opvangtij-
den in overleg in verband met
schoolrooster. Liefst in bezit
van rijbewijs, want wij wonen
buitenaf (omgeving Kranen-
burg). Er is een auto beschik-
baar. Telefoon 0575 - 55 40
83 (na 19.00 uur).

KUNSTKRING RUUR-
LO: Denk aan uw aanmel-
ding voor ØØn van de cursus-
sen! Cursusprogramma
2010/11 op www.kunstkring-
ruurlo.nl of aanvragen/aan-
melden bij 0573-
453090/451599 of cursusad-
ministratie@kunstkringruur-
lo.nl

Vol smaak:
Hollandse Reine 
Victoria pruimen 1 kilo 2,98
Italiaanse rucola bakje 0,99

Weekaanbiedingen:
Mineola’s zoet, vol sap en 
zonder pit 10 stuks 2,99
Hollandse prei 1 kilo 1,29

400 gram gesneden 1,19
Uit eigen keuken:

Hongaarse rijkelijk gevulde paprika
+ bakje rauwkost naar keuze

per persoon 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 6 september. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Gevraagd: Oud ijzer/me-
talen/elektrische apparaten,
stroomkabels. Bel of mail:
0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.

�

Te huur woonruimte bui-
tengebied te Zelhem. Inf.
0627578102 / 0575-470736.

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

Vlaai van de week

Appelspeciaalvlaai 
met appel, schuim en slagroom

6-8 pers  € 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Ouderwets lekkere
Week-aanbiedingen

• Krentewegge 5 plakken € 1,95
• Kruidkoek p/st ca 600 gram € 2,95
Aanbiedingen geldig van di. 31 aug. t/m za. 11 sept.

Gez.: Hulp in de huishou-
ding voor 3 uur p.w. 10 p.u.
in Vorden. 06-20547047.



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

KOM BEWEGEN 
EN VOEL JE JONG!
O.l.v. ervaren lerares.
Elke dinsdagmorgen 

van 11 tot 12 uur 
in de sporthal ‘t Jebbink.

Info:
Marianne Groenenberg.

Tel. (0575) 49 14 88.

Blij en gelukkig zijn we met de geboorte van onze
zoon en broertje

Gudo Steven

Gudo is geboren op 24 augustus 2010.

Jos, Erna en Isa 
Schotman-Klein Molekamp

Zutphenseweg 99
7251 DN Vorden

Voor bezoek graag even bellen: 0575 - 55 32 91.

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

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

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

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

Workshop bloemschikken
Vanaf september
“De Korte Dag”

0314-381016
inekejansen@kpnmail.nl

Hondenschool
"Klein Weetink" te Velswijk

begint weer met de
gehoorzaamheidstrainingen

op zaterdag 4 september. 
Inl. en/of opgave:

Ap Peters 0314 641436 of
Lucia Mullink 0314622361

zie ook: www.kleinweetink.nl

Wellness avonden op maat
voor groepen. Pure aloë vera
producten, Jannie Nijkamp
Warnsveld, tel. 0575 521316

Houdt een levensvraag
je bezig?

In je levensloop ligt het
antwoord verborgen.

Als reizend biograaf wil
ik graag met je op zoek

gaan naar de rode draad
in je leven.

Debóra Kruithof
0575-441818/06-49097202
www.praktijk-amorfati.nl

Bij Latente Talenten in Halle
start het nieuwe seizoen van
sept. t/m dec. Er is nog plaats
voor wie wil leren schilderen
en/of tekenen. T: 06.51077915
of E: vera@latentetalenten.nl

In onze familiekring is overleden onze lieve zuster-,
schoonzuster en tante

Garritdina Loman-Pardijs
(weduwe van Herman Loman)

Geboren 20-08-1920 Overleden 26-08-2010

Fam. H. Pardijs
Fam. W.L. Winkel
Fam. D. Pardijs

Vorden, 26 augustus 2010

2 Boeiende cursussen
over de oude Grieken! Vanaf
begin oktober starten in
Warnsveld en Zutphen twee
boeiende cursussen van elk
acht lessen over de oude
Grieken. In Warnsveld wordt
vanaf donderdagmiddag 7
oktober de cursus ’Goden,
Helden en Machthebbers’
over de Griekse cultuurge-
schiedenis gegeven in het
’Warnshuus’, Dreiumme 43.
In Zutphen wordt vanaf don-
derdagavond 7 oktober de
cursus ’Homerus: Ilias en
Odyssee’ gegeven in het ’Pa-
rochieel Centrum Maria-
school’, Tengnagelshoek 6.
Beide cursussen bieden veel
informatie, mythen en verha-
len, verteld aan de hand van
sfeervolle foto’s. De prijs per
cursus is 135 ,. Voor meer
informatie: zie www.cursus-
oudheid.nl of bel de docent,
drs. M.F.C. Bos, b.v.k. tussen
19.00 en 21.30.

Wij zijn trots en dolgelukkig met de geboorte van

Marnix
Rudolf Klaas

26 augustus 2010
20.52 uur - 3045 gram

Jeroen Geubels en Liesbeth Geubels-Bakker

Kerkstraat 23
7251 BC Vorden

"EL ENCUENTRO"

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of privé

- start nieuwe cursussen: 
half september  

- gratis proefles:
1 en 6 september

ook: 
- Nederlands voor

Spaanstaligen
- (beëdigde) vertalingen: 

Spaans-Nederlands en 
Nederlands-Spaans

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl

emilia@el-encuentro.nl  
0575-571946

De wereld is er voor jou
en met jou
een stukje mooier.

Trots en superblij zijn wij met onze lieve mooie

Lone
Willemijn

27 augustus 2010
4660 gram - 54 cm

Pim, Delia, Brent en Noor van Zeeburg

Julianalaan 18
7251 ER Vorden
0575 - 55 28 79

Dankbaar en blij hopen wij op donderdag 9 septem-
ber 2010 samen met onze kinderen, kleinkinderen
en moeder ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Wim Onstenk
en

Roelfine Onstenk-Wullink

U bent van harte welkom op onze receptie van
14.00 tot 16.00 uur bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

”Klein Bloemendaal”
Hackforterweg 34
7234 SH Wichmond

Hierbij laten wij weten dat:

Babs Schippers
&

Reind Krijt
gaan trouwen op 10 september 2010.

De huwelijksvoltrekking vindt plaats om 13.30 uur 
in Kasteel Hackfort te Vorden.

Babs Schippers & Reind Krijt
Silke, Bente en Reind

Het Vaarwerk 3
7251 DD Vorden

Dolgelukkig en ontzettend trots zijn wij met de
geboorte van onze zoon en mijn broertje

Rogier Joris Pieter Munten
Geboren op 25 augustus 2010.

Richard en Bregje Munten-Jansen van den Berg
& Olivier

Wilhelminasingel 303
6001 GS  Weert

Open tuin zondag 5 september
Fam. Schepers, Morsdijk 9, Ruurlo

van 10.30 tot 17.00 u. 
Entree € 2,50 incl. koffie.

GMK Secretariaats-
ondersteuning voor particu-
lieren en kleine bedrijven.

Tel. 0575 - 469809

VERENIGING VOOR PROTESTANTS

CHRISTELIJK ONDERWIJS TE VORDEN

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs nodigt u uit tot het bijwonen
van de algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op maandag 13 september 2010 a.s. in de
basisschool Het Hoge, Het Hoge 36 te Vorden om 20.00 uur.

20.00 Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de ledenvergadering 2009
4. Jaarverslagen 2009
5. Nieuwbouw 
6. Secretariaat
7. Rondvraag en sluiting ledenvergadering

21.00 Pauze (5 minuten)

8. Ontwikkelingen 
9. Sluiting  ± 21.15 uur

De avond wordt besloten met een drankje. U bent van harte welkom.

Het bestuur

In de vakantie opgeladen? Op het
werk meer stress, minder output?
Werk vanuit passie! Voor advies en
GRATIS intake. Werkpassiecoach

Rob de Graaf 06-51525476/
werkpassie@gmail.com

Een Stille wens
Werd een diep verlangen
Naar jou, een klein mens
Jij hebt hoop door geluk vervangen

Blij zijn wij met de geboorte van onze dochter

Pien
Geboren op 24 augustus 2010.

Sander en Marion Visschers

Galgengoorweg 6a
7251 JH Vorden



B-label

20% bijtelling

De nieuwe Mitsubishi ASXDe nieuwe Mitsubishi ASX

Vanaf € 21.499,-Vanaf € 21.499,-

Prijzen inclusief bpm/btw, tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Energielabel B alleen op de benzinemotoren. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.HERWERS.NL

Brandstofverbr.:5,5 tot 6 l/100 km 
CO2-uitstoot: 135 tot 145 g/km 

Herwers Mitsubishi
Gelderhorst 2 • 7207 BH Zutphen • Telefoon 0575-526590

Zeer riant uitgerust 
De Mitsubishi ASX is leverbaar met een geheel 
nieuwe 1.8 liter direct-ingespoten ClearTec 
turbodieselmotor of met een 1.6 liter ClearTec 
benzinemotor. De voorwiel-aangedreven ASX 

heeft standaard ondermeer 7 airbags, waaronder 

een knie-airbag, airconditioning, stabiliteit- en 

tractiecontrole (ASTC) en Mitsubishi’s ClearTec 

technologie. Zo heeft elke ASX onder andere een 

start- en stopsysteem AS&G (Automatic Stop & 

Go), elektrische stuurbekrachtiging, een energie 

genererend remsysteem, banden met lage rol-

weerstand en led-achterlichten. De ASX Intro 

Edition ClearTec (1.8 DI-D of 1.6 benzinemotor) 

hebben standaard onder andere climate control, 

16 inch lichtmetalen velgen, een regen- en 

lichtsensor, een multi colour display en een met 

leer bekleed stuurwiel. De Intense uitvoering 

voegt daar grotere 17” lichtmetalen velgen, een 

glazen panoramadak met LED-sfeerverlichting, 

privacy glass, een keyless entry system met 

start/stop knop, parkeersensoren en Super Wide 

HID xenonverlichting aan toe.

1.6 ClearTec benzinemotor
De ASX 1.6 ClearTec benzinemotor (86kW/

117pk) heeft een uitstoot heeft van slechts 

135 gr/km, een groen B-label en valt in de 

20% bijtellingscategorie. Het gemiddeld ver-

bruik bedraagt 5,9 liter per 100 kilometer. 

Evengoed sprint de ASX 1.6 in 11,4 seconden 

van 0 naar 100. 

1.8  ClearTec nieuwe dieselmotor
De Euro-5 dieselmotor, met gesloten roet-

filter, is een gezamenlijke ontwikkeling van 

Mitsubishi Motors Corporation en Mitsubishi 

Heavy Industries. Mitsubishi levert de vier-

cilinder in twee varianten; als ASX 1.8 DI-D 

ClearTec Intro Edition met 85 kW/115pk en 

als ASX 1.8 DI-D ClearTec Intense met 110 

kW/150 pk. In de 115pk variant vergt de 
0-tot-100-sprint 10,2 seconden, in de 150 pk 
variant 9,7 seconden.

Prijsvechter
Met een vanafprijs van € 21.499,- voor de 1.6 

liter benzine met 117 pk is de ASX ruim 1.000 

euro goedkoper dan de instap-Qashqai en 

scheelt het bijvoorbeeld bijna 3.000 euro met 

de Peugeot 3008. De ASX Inform 1.6 benzine is 

verkrijgbaar vanaf € 21.499,-. De prijsstap naar 

de complete Intro Edition bedraagt slechts 

€ 1.500,-. De nog luxere Intense (met o.a. 

glazen pano rama dak, xenonverlichting en key-

less entry-systeem) vergt een bijbetaling van 

€ 2.000,- ten opzichte van de Intro Edition. 

Een eigen identiteit
De eerste indruk is goud waard. Zijn aangenaam 

stoere neus is inmiddels een bekend gegeven 

bij Mitsubishi. De zogenaamde Jet Fighter-
grille siert alle nieuwe Mitsubishi-modellen 

en zorgt niet alleen voor een herkenbaar 

familiegezicht, maar vooral ook voor een 

heldhaftige uitstraling. 

Spannend en verzorgd
Het interieur is spannend vormgegeven en 

ziet er erg verzorgd uit. Twee mooi vorm-

gegeven grote kokers herbergen de toeren-

teller en snelheidsmeter en daar tussen in is 

een digitaal infoscherm opgenomen voor de 

brandstofvoorraad, de boordcomputer en een 

schakelindicator. 

De ASX geeft je de ruimte
Op het onderdeel ruimte scoort de ASX ook 

veel punten. De zit op de voorstoelen en de 

achterbank is zonder meer ruim te noemen. 

De bagageruimte meet een prima 416 liter, 

inclusief het vak van 30 liter onder de 

laadvloer. Minstens zo belangrijk is dat je 

ook in het interieur zelf de nodige opberg-

mogelijkheden hebt. De portiervakken zijn 

van een prima formaat en daarnaast heb 

je een ruime midden armsteun, een paar 

kleinere bergvakken en een keurig dash-

boardkastje. Een markant detail van binnen 

is dat Mitsubishi LED-verlichting heeft ge-

monteerd rondom het glazen panoramadak. Dat 

geeft een bijzondere sfeer tijdens schemer en 

natuurlijk in het donker. 

Ervaar het zelf!
De leukste en beste manier om een nieuwe 

auto te leren kennen is om er in te rijden. 

Dat kan uiteraard bij Herwers Mitsubishi. 
Als Mitsubishi dealer voor Zutphen en om-

streken laat zij u graag zelf ervaren waarom 

de nieuwe Mitsubishi ASX nu al een succes is. 

U bent welkom voor een uitgebreide proefrit. 

Kom langs en  ervaar het zelf.

Net nieuw én nu al een succes!
De volledig nieuwe compact crossover van Mitsubishi is ASX genaamd. Het model, dat in Japan al te 
koop is onder de naam RVR, staat sinds kort in de showroom van Herwers Mitsubishi. De ASX (voluit 
Active Smart X-over) is een belangrijke uitbreiding van het huidige modellen gamma van Mitsubishi 
en vindt zijn plek tussen de Lancer en de Outlander. In deze relatief nieuwe klasse, dat van de 
crossover, is momenteel extreem veel beweging. Het gevecht om de koper is er misschien nog wel 
heftiger dan in welk ander segment ook. En juist in dit segment heeft Mitsubishi nu een nieuwe 
topper waarmee ze het de concurrenten, zoals de Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Volkswagen Yeti, 
Hyundai ix35 en de Kia Sportage erg moeilijk maakt. Hij is net nieuw én nu al een succes.

Pluspunten Mitsubishi ASX
• Ruim interieur

• Krachtige en zuinige motor

• Prijs al vanaf € 21.499,-

Prijzen Mitsubishi ASX
•  1.6 Inform  € 21.499,-

•  1.6 Intro Edition  € 22.999,-

•  1.6 Intense  € 24.999,-

•  1.8 DI-D Intro Edition € 27.499,-

•  1.8 DI.D Intense  € 29.999,-

Prijzen zijn inclusief BTW/BPM



WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

WWWAAA AAA NNN    JJJ EEE    III NNN    DDD EEE    SSS PPPAAA AAA NNN SSS EEE    SSS FFF EEE RRR EEE NNN ... ... ...
In deze culinaire workshop word je nog eens een echte keuken-
prins(es)! Iedereen krijgt eerst uitleg over de tapas die gemaakt
gaan worden. Daarna ga je met z’n allen aan de slag om een lekkere
maaltijd te bereiden en tot slot lekker genieten van de heerlijke
zelfgemaakte tapas en een heerlijke Sangria.

Waar: Eetcafé De Reehorst, Enzerinckweg 12, 7251 KA Vorden
Wanneer: Vrijdag 17 september
Aanvang: 19.00 uur
Aanmelden: Via 0575-552332 of info@eetcafedereehorst.nl
Kosten: € 27,50 per persoon

Maximaal aantal deelnemers is 25 personen.

TTTAAA PPPAAA SSS    WWW OOO RRR KKK SSS HHH OOO PPP

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Manuele therapie, Oedeemtherapie,
Sportfysiotherapie, Kinderfysiotherapie,

ZwangerFit

Een Moderne cursus, om tijdens je zwangerschap
op verantwoorde manier actief te blijven.

Fit blijven tijdens je zwangerschap.

Je optimaal voorbereiden op je bevalling.

En zo goed mogelijk herstellen na je bevalling?

Dan is de cursus ZwangerFit iets voor jou!

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de
website www.fysiotherapieruurlo.nl /458138

zoekt zo spoedig mogelijk voor haar
bestuursbureau een  

interieurverzorgster
(1x per week)

Wij zoeken iemand, die
- Ervaring heeft in het schoonmaken van

kantoren;
- Ook extra oproepbaar is;
- De totale schoonmaak van het kantoor op

zich wil nemen, incl. aanschaf benodigde
schoonmaakgerei;

- De was van de hand- , thee- en vaatdoeken
wil verzorgen.

- Bij voorkeur in de plaats Vorden woont.

Voor informatie kunt u terecht bij:
Hermien Vos 0575-462573 (kantoor) tussen 
8.00 - 16.00 uur of via 06-51821813.

Scholengroep GelderVeste
voor christelijk basisonderwijs te HENGELO gld.

Scholengroep GelderVeste
is een Stichting met 20
basisscholen met 3200
leerlingen en 300
personeelsleden.
De personeelsleden en
leerlingen zitten verspreidt
over 20 scholen met 23
gebouwen.

Het bestuur bestuurt op
hoofdlijnen en heeft de
leiding van de organisatie
gemandateerd aan de
algemeen directeur. De
directeuren vormen samen
het directieberaad dat
functioneert als
adviesorgaan van de
algemeen directeur. De
stichting is, als lerende
organisatie, geïnspireerd
door bijbelse waarden en
normen, bezig met
permanente ontwikkeling
om daardoor met de hoogst
mogelijke kwaliteit het beste
uit alle kinderen te halen.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over
de vacature kunt u contact
opnemen met de
personeelsfunctionaris

Uw sollicitatiebrief kunt u tot
en met 15 september
afgeven bij:

Scholengroep GelderVeste,
Decanijeweg 3, 7251 BP
Vorden of via de mail aan
personeel@gelderveste.nl  

Of loop even binnen en laat
je naam en adresgegevens
achter.

Ook in het voetbalseizoen 2010/2011 is Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuijs weer actief sponsor en
supporter van DE GRAAFSCHAP. 

Ook tijdens dit seizoen maakt u iedere
thuiswedstrijd van De Graafschap weer
kans op gratis kaarten!

Hoe?
• Besteed minimaal € 15,– aan boodschappen.
• Schrijf uw naam en telefoonnummer achterop uw

kassabon.
• Deponeer uw kassabon in de inleverzuil.
• Winnaars worden telefonisch geïnformeerd.

Tevens is er dit seizoen voor Super de Boer Yvonne en
Wilbert Grotenhuijs door De Graafschap
weer een 

clinic voor de jeugd
georganiseerd. Deze wordt verzorgd door
selectiespelers van De Graafschap. 

Datum, tijd en locatie wordt binnenkort vermeld in Contact.

SUPER DE BOER GROTENHUIJS
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

De TULP, centrum voor
innerlijk welbevinden

12 september
Van 11.00 -
Vanaf 12.00 aandacht richting de aanwezigen; Seance,
heling en alle ruimte voor vragen, door de Belgische
paragnost Johannes de Wit
Entree 10 euro (incl. drinken)

24 september interactieve avond verzorgt door de
inspirerende schrijfster Rosemarijn Roes, 

Aanvang 20.00 uur,

Graag van te voren aanmelden; info@antoonwuestman.nl

Ook uw adres voor reflexzone-/energetische therapie 
en procesondersteuning (o.a. individuele coaching,

Ina en Antoon Wuestman
IJselweg 16  7233 SJ  Vierakker
06 124 055 30 www.antoonwuestman.nl
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IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen 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 Dorps-
centrum.

SEPTEMBER
1 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
1 ANBO klootschieten, Olde Lettink,
1 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

2 Bejaardenkring Vorden
2 Klootschietgroep de Vordense Pan
8 Lindese Vrouwengroep Creatieve

avond

8 Achtkastelentocht, start bij VVV
kantoor

8 ANBO klootschieten, Olde Lettink
9 Klootschietgroep de Vordense Pan
15 ANBO klootschieten, Olde Lettink
15 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
15 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 Bejaardenkring Vorden
22 ANBO klootschieten, Olde Lettink
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
23 PCOB afd. Vorden Geloven met een

glimlach Ds. D. Bargerbos in 't
Stampertje

29 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme

KUNSTAGENDAVORDEN
12 September 
16e KunstZondagVorden, beeldende
kunst en vormgeving
12/9 t/m 12/12 
Galerie bibliotheek Vorden Schilderijen
en tekeningen Edith Meijering

Als jong meisje begon ze als leerling-
kapster bij 'Wiekart'. Dat waren wel
andere tijden, maar toch leuk om
naar terug te kijken. Zo moest Wilma
eens oefenen op een omgekeerde be-
zemsteel.
Men werd  streng opgeleid, dat was
normaal voor die tijd. Wel een goede
manier om het vak goed in de vingers
te krijgen waar ze nu nog steeds pro-
fijt van heeft. De bedrijfskleding die
toen gedragen werd, daar heeft Wilma

ook herinneringen aan, zoals een
soort  overal. 
Bij kapsalon Wiekart heeft Wilma
9 jaar met veel plezier gewerkt. Toen
Marianne in 1994 de zaak heeft over-
genomen van Dhr. Wiekart is al het
personeel gebleven, nog steeds zijn er
vier in dienst. Dit betekent dat er in de
komende tijd nog meer jubilarissen
staan aan te komen.
De ervaren topstylistes volgen regel-
matig cursussen om de kwaliteit op

peil te houden en de mode te volgen.    
Als topstyliste is Wilma een zeer ge-
liefd persoon bij haar klanten. Met
veel aandacht en een luisterend oor
maakt ze er altijd weer wat moois van,
wie ze ook in de stoel heeft. Van jong
tot op leeftijd, van man tot vrouw. Ze
is van alle markten thuis en draait
haar hand voor niets om. Na zoveel ja-
ren,heeft Wilma  een grote band met
haar klanten, collega's  en Marianne.
Hopelijk mag Wilma nog vele jaren
verder gaan met veel liefde en plezier
in haar mooie beroep, bij Salon Mari-
anne in Vorden.

25 Jaar bij Salon Marianne!

Vorden - Wilma Roenhorst-Zweverink viert haar 25 jarig jubileum bij
Salon Marianne te Vorden.

De scholieren gingen vol aan de slag
en produceerden zij ongeveer 80 vo-

gelverschrikkers, die op de fair bezich-
tigd konden worden. 

De mooiste exemplaren werden met
een prijs beloond. 

De eerste prijs werd gewonnen door
Frank Tolkamp (groep 8 school Hoge, 2
Manon Pasman (groep 7 school Hoge,
3 Ivan Weever (groep 8 school Hoge).

Project Vogelverschrikkers

Vorden - In aanloop naar de Castle Fair, die de afgelopen dagen in Vorden
werd gehouden, verzocht de organisatie aan de openbare dorpsschool en
de bijzondere school Het Hoge of ze mee wilden doen aan het project
Vogelverschrikkers.

Ratti kwam halverwege de eerste helft
op een 1-0 voorsprong. Na een mooie
aanval legde Gijs Klein Heerenbrink de
bal met het hoofd voor. Laatste man
Robert Ruiterkamp kopte de bal tegen-
draads over de keeper binnen. Op slag
van rust counterde VVL naar de 1-1.
Een vermeende overtreding op de mid-
denlijn bleef onbestraft waarna VVL er
razendsnel uitkwam en scoorde. Na

rust was het vooral Ratti dat het spel
maakte. De gasten kwamen minder in
het spel voor en de thuisploeg creeër-
de een aantal kansen. Ratti kwam op-
nieuw op voorsprong. De bal werd na
een vloeiende aanval door Michiel
Gudde teruggelegd op Erwin Weenk
die op zijn beurt de opkomende Ro-
bert Ruiterkamp bediende. Hij schoot
de bal van 20 meter schitterend in de
bovenhoek. Ratti kreeg via Gijs Klein
Heerenbrink en Michiel Gudde nog
een paar goede kansen. Het was echter
VVL dat op gelijke hoogte kwam. Een
diepe bal werd niet goed verwerkt
waarna de afgeslagen bal vanaf de 16
binnengeschoven werd. 

Al met al kan Ratti terugkijken op een
redelijke serie in het bekertoernooi en
zijn de Kranenburgers klaar voor de
competitie waarvan de uitwedstrijd
tegen Delden de start is.

Ratti sluit voorbereiding
goed af
Kranenburg -  De laatste echte test
voor de start van de competitie,
was de bekerwedstrijd tegen VVL
uit Lengel. VVL is een oude beken-
de waar we twee jaar geleden bij in
de competitie zaten. Beide ploegen
probeerden te voetballen waar-
door een aantrekkelijke wedstrijd
ontstond. De eerste helft ging ge-
lijk op met een paar goede kansen
voor Ratti en een paar goede moge-
lijkheden voor VVL.

KWF Kankerbestrijding gaat al 61 jaar
voorop in de strijd. Sinds de oprich-
ting in 1949 is de vijfjaarsoverleving
bij kanker gestegen van 25 naar 55
procent. Afhankelijk van de soort kan-
ker en het stadium van ontdekking.
Die successen halen we niet alleen,
maar samen! 

Met collectanten, donateurs, weten-
schappers, artsen, verpleegkundigen,
patiënten, patientenorganisaties, be-
drijven en heel veel vrijwilligers. Sa-
men strijden we voor minder kanker,

meer genezing en een betere kwaliteit
van leven. 

De strijd tegen kanker is nog niet ge-
streden. Ondanks de goede resultaten
hebben we nog een lange weg te gaan
want helaas overlijden er nog jaarlijks
38.000 mensen aan kanker. Weten-
schappelijk onderzoek blijft daarbij
nog steeds heel hard nodig. Maar zon-
der geld geen onderzoek! Geef daarom
gul aan KWF Kankerbestrijding en
help mee in de strijd voor gezondheid.

De collectant van KWF Kankerbestrij-
ding komt in de week van maandag 6
t/ m 11 september weer bij u aan de
deur. Elke collectant kan zich legiti-
meren. KWF Kankerbestrijding is te
herkennen aan het rood-wit-blauwe
logo met de krab en aan het Keurmerk
van het Centraal Bureau Fondsenwer-
ving. Wie de collectant mist, kan een
gift overmaken op giro 26000.

Grootste collecte ooit 
blijft nodig
Vorden - Op maandag 6 september
gaat de grootste collecte van Neder-
land weer van start. Met maar liefst
120.000 vrijwilligers heeft KWF
Kankerbestrijding het grootste
aantal vrijwilligers op de been wat
resulteert in de hoogste collecte
opbrengst. Al zestig jaar is collecte-
ren heel succesvol.

Er zijn nog een beperkt aantal plaat-
sen in de bus beschikbaar. 

Aanmeldingsformulieren zijn ver-
krijgbaar bij de VVV, de bibliotheek en
op het kantoor van Welzijn Vorden
aan de Nieuwstad .

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Kunstbus Vorden
Vorden - Op 21 oktober, 8 decem-
ber, 19 januari, 24 februari en 22
maart brengt de ‘Kunstbus Vorden’
bezoekers naar o.m. de Hanzehof
in Zutphen en Amphion in Doetin-
chem waar men een voorstelling
kan bijwonen.



En zo stond de 80 jarige Bernard Eij-
kelkamp plotseling in het middelpunt
van de belangstelling en zong hij uit
volle borst het Vordense Volkslied (‘Er
ligt een vriendelijk dorpje, ergens in
Gelders Achterhoek, wilt gij het leren
kennen, ga dan eens op bezoek’ etc.
etc.) ‘Wat hebt u, op 80 jarige leeftijd
nog een mooie stem’, zo complimen-
teerde Angelique. De aanleiding tot
het optreden van Bernard was een fo-

to van de zes zingende broers Eijkel-
kamp, die hij aan het ‘Museum van
1 dag ‘ had afgestaan. ‘We hebben als
broers 35 jaar jaar samen gezongen’,
aldus Bernard Eijkelkamp. 

Het museum mocht overigens door in-
woners van Vorden worden ingevuld.
Het mocht van alles zijn, wel moest
worden aangeven waarom het een
plek in het museum verdient.

Hoofdgast tijdens het TV programma
was Fred Diks, docent aan een basis-
school in Hengelo en inmiddels als
schrijver bekend van de boeken over
‘Koen Kampioen’. Het laatst door Fred
geschreven boek heet ‘Nummer Tien’ ,
met een voorwoord van een zeer be-
kende ‘nummer tien’, Raphael van der
Vaart. De aanleiding destijds om een
boek te schrijven, was zijn zoon. 

Fred Diks:’ Toen hij bij Pax ging voet-
ballen kwam hij met allerlei verhalen
thuis. En aangezien ik ook een passie
heb voor de voetbalsport, besloot ik
een boek te gaan schrijven en werd het
‘Koen Kampioen’, aldus Fred Diks, die
eerder op de dag al via de radio uitzen-
dingen van Omroep Gelderland vertel-
de dat er plannen zijn om Koen Kam-
pioen te verfilmen.

Fred Diks: ‘ Als alles doorgaat wordt
het een film over de Achterhoekse
Koen, die best aardig kan voetballen.
Soms is hij ook wel een wat stuntelige
voetballer die nog wel eens een balle-
tje ‘ naast’ schiet. Achterhoekse Koen
heeft één doel voor ogen, hij wil later
profvoetballer worden. 

Intussen zijn er in de Achterhoek al
enkele locaties bekeken waar de film
kan worden opgenomen. Ook zijn er
al wat personen gecast. We zijn nu op
zoek naar een echte Achterhoekse jon-
gen die de rol van Koen Kampioen kan
spelen’, zo zegt Fred. Angelique Krü-

ger spontaan :‘ dan helpt Omroep Gel-
derland mee zoeken’. Intussen was
Thomas Kniewallner, Oostenrijker van
geboorte, van bistro de Rotonde druk
bezig met het braden van de ‘echte’
Wiener schnitzels. 

‘Hoe komt een Oostenrijker toch in
Vorden te wonen?, zo informeerde An-
gelique Krüger belangstellend. ‘ Wel
heel simpel, dat komt door de liefde’,
aldus Thomas die een paar jaar gele-
den met ‘hollandse’ Wendie in het hu-
welijk trad. In het ‘Museum van 1 dag‘
was van alles te zien. Bijvoorbeeld ook
een stoomapparaat, dat omstreeks
1910 in de apotheek bij van Mourik
voorhanden was. 

Johan Norde is inmiddels de trotse ei-
genaar van het apparaat. ‘ Ik kreeg in
1943 kinkhoest en longontsteking en
toen heeft dit stoomapparaat mijn le-
ven gered’, aldus Johan Norde die liet
zien hoe er vroeger via het apparaat
‘stoom’ in iemands mond werd gebla-
zen. 

De naam van apotheker W.F. van Mou-
rik passeerde tijdens de TV uitzending
nog een keer de revue. 

Lamien Nijhoff, ook gast aan tafel ver-
telde daarover: ‘Van Mourik heeft in
1913 de Achtkastelen fietsroute be-
dacht en uitgezet. In die tijd mochten
de mensen die meefietsten van som-
mige kasteeleigenaren zelfs binnen
komen en een kijkje nemen . Dat ge-
beurt tegenwoordig niet meer hoor’,
zo voegde ze er snel aan toe. 

Wijlen burgemeester A.E. van Arkel
heeft destijds als gids tijdens de fiets-
tochten langs de kastelen, Vorden in
heel Nederland op de kaart gezet.
‘Soms waren er op woensdagmiddag
honderden deelnemers. Dan moest de
politie eraan te pas komen om alles in
goede banen te leiden’, aldus Lamien
Nijhoff die thans zelf als gids de toeris-
ten ‘onderweg ‘ van alles over Vorden,
de kastelen en de bewoners vertelt. 

Nel van Berkum had voor het muse-
um een paar attributen van Riek Scha-
gen  (Saartje) meegebracht. Ook schil-
derijen van Riek kregen een plek in
het museum. Nel heeft Saartje ruim
tien jaar in de huishouding geholpen
en heeft ze ook samen met haar man
de boodschappen in de supermarkt
voor Riek Schagen gedaan. 

Nel: ‘Saartje was een hele leuke spon-
tane vrouw. Bij slecht weer gingen we
op de zondag ook regelmatig een spel-
letje rummycup bij haar spelen. Als de
koffie op was, dan vond Riek het hoog
tijd worden voor een borreltje. 

Wanneer wij met haar uit eten gingen
kregen de gasten een door haar ge-
maakt ‘armbandje’ om. Voor Riek een
teken dat wij dan allemaal echt bij el-
kaar hoorden. Riek vond dat gezellig’,
aldus Nel van Berkum, die zo te horen
nog wel ‘uren’ over Saartje kon vertel-
len. ‘ Helaas kan dat niet, we hebben
nog meer gasten’, zo merkte Ange-
lique lachend op. 

In het ‘museum’ hing ook een Tiroler
pakje. Dat droeg de kleine Mees
Addink op de dag dat haar tante in
Oostenrijk trouwde, zo vertelde Mees
(ingefluisterd door zijn vader!). 
Wim van Eendenburg was te gast om
de Castle Fair aan te prijzen. Ange-
lique mocht van Reinier de Valkenier,
even een roofvogel op de arm houden.
‘We noemen haar in vaktermen ‘een
mooi wijf’. Bij deze dieren is een wijf
altijd groter en sterker dan het man-
netje’, aldus de valkenier. ‘Dat is bij de
mensen toch ook zo, zo grapte Ange-
lique. 

Intussen serveerden Thomas en Wen-
die voor de gasten aan tafel de schnit-
zel (van kalfsvlees), rauwkost en de
aardappelsalade!

Zomer in Gelderland

Voor een dagje live vanuit een 'winderig' Vorden

Vorden - De technici van Omroep Gelderland zaten maandag toch nog
wel even in de piepzak toen onverwacht rukwinden de kop opstaken.
Met behulp van omstanders kon worden voorkomen dat de apparatuur
de lucht invloog. Zo kon het programma ‘ Zomer in Gelderland’ onge-
stoord worden afgewerkt met als hoogtepunt het live TV programma,
dat werd gepresenteerd door de goedlachse Angelique Krüger.

Nel van Berkum vertelt over Saartje

Thomas Kniewallner bezig met voorbereidingen

Lamien Nijhoff met cocktail, links van haar Bernard Eijkelkamp



De actieve lessen hebben een vaste
opbouw: eerst is er aandacht voor de
warming up en lichte fitheidtraining
ter verhoging van de conditie. Daar-
na wordt gericht geoefend op verster-
king en coördinatie van diverse spie-
ren. 

Speciale aandacht wordt besteed aan
coördinatie, stabilisatie en spierver-
sterking van het bekken en de bek-
kenbodem. De les wordt afgesloten
met ontspanningsoefeningen en
ademhalingsoefeningen. Dit alles
wordt uitgevoerd op muziek met be-
hulp van fitnessapparatuur en/of
klein oefenmateriaal.

Vaak geld hoe groter de buik groeit
hoe meer behoefte er is om informa-

tie te verzamelen en meer te weten te
komen over hoe dat straks allemaal
zal gaan tijdens de bevalling. Om in
deze behoefte ook te voorzien zal er
onder het genot van een kop
thee/koffie onderwerpen van zwan-
gerschap tot baring aan bod komen.
Zo ben je aan het eind van de cursus
goed voorbereid op de tijd die komen
gaat.

Naast "hard werken" is er ook tijd
voor het uitwisselen van ervaringen
sporten moet natuurlijk effectief zijn
maar bovenal gezellig! 

De cursus wordt in fysiotherapie
praktijk in het Kulturhus Ruurlo ge-
geven door Emma van Zadelhoff,er-
kend NVFB ZwangerFit docent. Zij

heeft de opleiding in 2007 gevolgd
aan de Yvlo cursusinstituut. Vanuit
een beroepsmatig oogpunt en als er-
varingsdeskundige, moeder van twee
kinderen, heeft ze kennis en ervaring
opgedaan omtrent de lichamelijk be-
lasting van het lichaam, met name
het bekkengebied. 

Eén van de beweegredenen voor haar
om de opleiding tot docent te volgen.
De motivatie die de aanstaande moe-
ders uitstralen om een zo goed en ge-
zond mogelijke levensstijl voor de ba-
by na te streven is prachtig. Een fitter
lijf is beter in staat de zwangerschap
te dragen en te herstellen na de beval-
ling. Iets wat je als moeder goed kan
gebruiken in je nieuwe en drukke le-
ven met kinderen. 

Ben je geïnteresseerd, kijk voor meer
informatie op onze website 
www.fysiotherapiepraktijk.nl 
of geef je op per email naar 
info@fysiotherapieruulo.nl 
of tel. (0573) 45 81 38.

"ZwangerFit" zwangerschapscursus
in het Kulturhus
Ruurlo - ZwangerFit is een nieuw product in de fysiotherapie een eigen-
tijdse cursus voor de zwangere vrouw. In deze vernieuwde opzet van
zwangerschapsbegeleiding is de jarenlange ervaring op het gebied van
de zwangerschapsgym gebundeld met de laatste inzichten over bekken-
pijn rond de zwangerschap. Basiselementen uit de aerobic en de fitness
werden hiervoor gebruikt.

LAOS
Gevangen wegens hulp aan journalis-
ten. Thao Moua en Pa Fue Khang, twee
Laotiaanse mannen van het Hmong-
volk, zijn in 2003 veroordeeld tot
twaalf en vijftien jaar gevangenisstraf
omdat ze als gids opereerden voor
twee Europese journalisten en hun
vertaler. De journalisten onderzoch-
ten de situatie van het Hmong-volk
dat zich, op de vlucht voor aanvallen
van het Laotiaanse leger, schuilhoudt
in de jungle van Laos. Thao Moua en
Pa Fue Khang werden in voorarrest ge-
dwongen boeien om hun benen te dra-
gen en ze werden geslagen met stok-
ken en fietskettingen. De rechtszaak
tegen hen duurde minder dan drie
uur en ze hadden geen advocaten. De
uitslag leek al bij voorbaat vast te
staan. Volgens Amnesty International
was hun proces oneerlijk en politiek
gemotiveerd. Na hun overplaatsing
naar de gevangenis hebben de autori-
teiten geen informatie over Thao
Moua en Pa Fue Khang meer verstrekt. 
In de brief wordt de autoriteiten van
Laos opgeroepen Thao Moua en Pa Fue
Khang vrij te laten of een eerlijk pro-
ces te geven.

ROEMENIË
Roma leven in erbarmelijke omstan-
digheden. Aan de rand van de Roe-
meense stad Miercurea Ciuc (Csiksze-
reda), verstopt achter een rioolzuive-
ringsinstallatie, wonen 75 Roma in
metalen cabines. Ze zijn in 2004 uit
hun huizen gezet, waar ze sinds de ja-

ren zeventig woonden. De lokale auto-
riteiten zeiden dat het tijdelijk was,
maar bijna zes jaar later leven de fami-
lies nog altijd in onmenselijke om-
standigheden. De cabines zijn klein en
vochtig en er zijn niet voldoende toi-
letten, douches en schoon water. De
stank van de rioolzuivering is ver-
schrikkelijk en ongezond. Een kwart
van de Roma die uit hun huizen gezet
waren kozen ervoor om te gaan wo-
nen in hutten naast de vuilnisbelt van
de stad in plaats van de cabines naast
de rioolzuivering. In de brief wordt de
burgemeester van Miercurea Ciuc ge-
vraagd om te overleggen met de Ro-
magemeenschap voor het vinden van
adequate huisvesting.

TUNESIË
Tachtigjarige activist gelntimideerd
Ali Ben Salem, oprichter van verschil-
lende mensenrechtenorganisaties,
wordt op tachtigjarige leeftijd nog
steeds lastiggevallen en gelntimideerd
door de Tunesische veiligheidsdienst.
In het huis van Ben Salem is het regio-
nale kantoor van de Tunesische Liga
voor Mensenrechten gevestigd, dat
sinds 2005 permanent door de Veilig-
heidsdienst wordt bewaakt. De Veilig-
heidsdienst heeft Ben Salems telefoon-
en internetverbinding geblokkeerd,
volgt hem overal en belet hem verga-
deringen bij te wonen. Ben Salem lijdt
aan serieuze rug- en hartproblemen.
De autoriteiten weigeren hem de gra-
tis pas voor gezondheidszorg te ver-
strekken, waar hij als oorlogsveteraan
recht op heeft. Ben Salem bekritiseer-
de in 2006 openlijk het martelen in de
Tunesische gevangenissen, waarna hij
is aangeklaagd voor het verspreiden
van ‘onware informatie die de openba-
re orde bedreigt’. In de brief wordt de
autoriteiten van Tunesië gevraagd de
aan-klacht tegen hem te laten verval-
len en een einde te maken aan de inti-
midatie.

Graag vóór 1 oktober 2010 de brieven
versturen.

Amnesty
Vorden - Wil men de brieven per
email ontvangen, dan kan men
zich aanmelden via een mailtje
naar a.velhorst@chello.nl Ook voor
aan- afmelding en informatie: Mis-
pelkampdijk 1 Annie Velhorst, secr.
Werkgroep Amnesty tel. 0575-
551916 Wil men meer informatie
over Amnesty? Er is een blad dat
men per email kan ontvangen. Het
heet AMNESTY.nl en aanmelden
kan via www.amnesty.nl

Ons bridge werd voor het eerst ge-
speeld op 1 november 1925, aan boord
van het stoomschip "Finland" waar
door Harold Vanderbildt een door
hem bedachte scoretabel werd getest.
Bridge is een denksport, net als scha-
ken en dammen, maar er is één duide-
lijk verschil: het onbekende. Bij scha-
ken en dammen zie je wat er gebeurt,
bij bridge niet. Je ziet niet welke kaar-
ten de tegenstanders in handen heb-
ben, dat wordt pas tijdens het spel op-
gehelderd.  Een misser weegt ook min-
der zwaar; vijf minuten later begin je
aan een nieuw spel en heb je alle kans

om de gemaakte fout te compenseren.
En al is de geluksfactor bij bridge
vrijwel uitgeschakeld, toch kan het
voorkomen dat een modale bridger
wint van een grootmeester; bij scha-
ken en dammen is zoiets ondenkbaar.
Dat alles maakt bridge anders, en voor
veel mensen aantrekkelijk. 

Kortom, bridge is een interessante
hobby voor het leven. 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Op 16 september begint de beginners-
cursus. Voor hen die de bridgesport
reeds beoefenen, maar nog iets bij wil-
len leren begint op 15 september de af-
speelcursus en de opfriscursus. Bel de
gediplomeerde bridgedocenten Nico-
lette Loven, Amber van Witzenburg &
Harry Garsen (0575) 52 22 75 en zij
zullen meer over deze mooie hobby
vertellen.

Afspeel- en opfriscursus bridge
Warnsveld - Naar schatting spelen
120 miljoen mensen bridge. Bij de
Wereld Bridge Federatie zijn zo'n
130 landen aangesloten en of je nu
speelt in Londen, Kaapstad, Saigon
of in Zutphen, in alle landen wordt
hetzelfde spel gespeeld.

Inmiddels staat het nieuwe seizoen
voor de deur en start Ratti inderdaad
met een tweede damesteam! 
Want er hebben zich maar liefst zeven
meiden/vrouwen aangemeld! 

En daarmee staat de teller op 27 da-
mes. Dat is een mooi aantal, maar
toch zijn ze nog op zoek naar een paar
sportieve meiden erbij. Ben jij zo'n
sportief type, schroom dan niet en
trek die stoute voetbalschoenen aan!!
Kom gerust een keer kijken op dins-
dag- of donderdagavond van 19.00 tot
20.30 uur.  Of neem contact op met 
hannekenijenhuis@hotmail.com

Een kijkje op de site nemen kan na-
tuurlijk ook altijd: www.ratti.nl

Voetbalvrouwen gezocht
Vorden - Een aantal maanden gele-
den stonden de voetbaldames van
Ratti met een mooie foto en een
oproep in het Contact. Het doel
was om nieuwe speelsters te wer-
ven om een tweede team op te
kunnen zetten.

Yoga maakt het lichaam soepel en
sterk en verbetert de ademhaling.

Daarnaast geeft yoga plezier en ont-
spanning. De lessen zijn geschikt voor
iedereen. Voor meer informatie en
aanmelding kan men bellen met
Gerjannie van de Weg (0575) 57 21 30
of (06) 55 51 30 79 of mail naar 
gerjannievandeweg@gmail.com

Start yogalessen in het Dorpscentrum
Vorden -Op dinsdagavond 14 sep-
tember beginnen de yogalessen
van Gerjannie van de Weg weer in
het Dorpscentrum.

Eigenlijk was niet Lotte Bruinsma de
gelukkige, maar was zij juist de groot-
ste pechvogel op deze dag. Toen Lotte
namelijk vóór Jesse bij de kassa arri-
veerde bleek dat zij haar pasje was ver-
geten! Toch ook voor haar een stukje
taart. Jesse en Lotte maken namelijk

deel uit van het team ‘Waterfun’ , jon-
gens en meisjes die één keer week alle-
maal leuke dingen doen. De ene week
in de aquabubbel en de andere week
allemaal opdrachten op de spin. In
verband met de sluiting van het bad
(zondagmiddag 5 september) zijn de

openingstijden deze week aangepast.
Het zwembad is woensdag/donderdag/
vrijdag geopend van 7.00 tot 10.00 uur
en van 14.00 tot 19.00 uur; zaterdag
4 en zondag 5 september van 12.00 tot
17.00 uur. 

Zondagmiddag geven de dames 1 van
de waterpoloclub ‘Swol 1864’ tot be-
sluit van het zomerseizoen 2010, van
13.00 uur tot 14.00 uur een clinic in
het Vordense bad.

50.000e bezoeker

Zwembad 'In de Dennen'

Vorden - Tussen de buien en af en toe het ‘zonnetje door’ kon het bad-
personeel van het Vordense zwembad ‘In de Dennen’ dezer dagen 50.000e
bezoeker begroeten. De gelukkige, Jesse van Belzen kreeg tot zijn verras-
sing een taart aangeboden.

Een juichende Jesse van Belzen

Flash neemt het seizoen 2010-2011 met drie senioren-
teams deel aan de competitie. Verder is er één recreanten-
team en gaan er op zaterdagmorgen vier jeugdteams aan
de competitie mee doen. Alle competities beginnen in de

derde week van september. Badminton is een lekker inten-
sieve sport waar iedere sportieveling zich in kan uitleven,
maar daarnaast is de sfeer op donderdagavond in sporthal
't Jebbink altijd goed. 

Wil men deze sport ook eens beleven dat kan men gerust
een aantal keren gratis komen proberen. De senioren spelen
op donderdagavond. De jeugd speelt op zaterdagmorgen.

Badminton is weer begonnen
Vorden - Flash is het seizoen weer begonnen. De sport-
hal is op donderdagavond weer goed gevuld. Er wordt
goed getraind en daarna gezellig vrij gespeeld.
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WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

ò

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

UW WONING OF BEDRIJFSPAND 
NOG VOOR DE WINTER GESCHILDERD?

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

HARMSEN
VAKSCHILDERS
K L E U R  &  I N T E R I E U R

Nieuw Deco Home huismerk

plissé of duette® raamdecoratie

Nieuw in ons assortiment is de collectie raamdecoratie van het Deco Home 

huismerk, met als kenmerk een goede kwaliteit voor een bescheiden prijs. 

Sfeermaker binnen dit assortiment is de Plissé of Duette® raamdecoratie.

Ter introductie
betaalt u t/m

18 september 2010

GEEN BTW

Onze openingstijden zijn:  Ma t/m do 8.30 uur – 17.30 uur, 
Vrijdag 8.30 uur – 20.00 uur, Zaterdag 8.30 uur – 16.00 uur

Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo (gld), 

Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking 

HARMSEN

dus 19%
korting

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op

onze site.

Nu extra lage nieuwbouwrente!

Informeer ernaar.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Praktijk voor de 
Chinese Geneeskunde

Werking van Shiatsumassage heeft altijd twee effecten.
Ten eerste zorgt Shiatsumassage voor lokale pijnbestrijding en
spierontspanning.
Het tweede effect van een Shiatsu behandeling is dat het
Autonome Zenuwstelsel in balans word gebracht.
Door deze combinatie van versterkende effecten worden 
vitaliserende processen in het lichaam geactiveerd die de basis
vormen van een goede gezondheid.

Klachten die met Shiatsu Massage kunnen worden 
behandeld zijn:
* Vermoeidheid * Hoofdpijn, 
* Slaapstoornissen spanningshoofdpijn, migraine
* Allergie, eczemen * Tenniselleboog etc
* Menstruatieklachten * Maag/darmklachten

Aangesloten bij  Beroepsvereniging de Zhong

Behandeling wordt grotendeels vergoed door Zorgverzekeraar.
Voor info of behandeling op afspraak:

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95
7251 LD Vorden
Tel: 0575-556500 of 06-83034418

Gezocht: kapster/schoonheidsspecialiste
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde medewerker/ster die het kappersvak graag 

wil combineren schoonheidsspecialiste beroep.

klantgericht en collegiaal.
Verder ben je emotioneel stabiel, stressbestendig en commercieel.

Wij bieden jou als ambitieuze, moderne Kapsalon/schoonheidssalon volop mogelijkheden en 
kansen tot ontplooiing. Een uitdagende en zelfstandige functie met zowel interne als 

Iets voor jou?
Schrijf of mail een brief met motivatie en CV naar:

Kapsalon/schoonheidssalon Effect, Rudolf Steinerlaan 53, 7207PV Zutphen  
 www.hairstylingeffect.nl       E-mail: mail@hairstylingeffect.nl

Weulen Kranenbarg Tuin en Erf B.V. Ruurloseweg 45A Vorden Tel. 0575-551217

nog enkele showmodellen blokhutten tegen speciale prijs !

nu 15 % korting op voorraad buitenhaarden
opruiming diverse lampen merk Inlite, eenvoudig zelf aan te leggen

SIERBESTRATING
GROTE KEUS RESTANT- EN AANBIEDINGSPARTIJEN

tuinhout, planken, palen, schermen uit voorraad leverbaar

WWW.WEULENKRANENBARG.NL

15 % korting op voorraad houten bloembakken
Geïmpregneerde paal 7x7x180 cm 

Hét adres voor uw complete tuininrichting.

WEES ER SNEL BIJ , WANT OP = OP !!!!
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Karkgang, Karkgank.

B. Gedoote.

C. Bols. 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De volgende combinaties streden daar
ook: Het pony-viertal (bestaande uit
Sietske Rouwenhorst, Anne Jonker,
Chayenne van Dijk, Elianne Heuvelink
en als reserve Jemaine Pellenberg on-
der leiding van Marina Gotink). Het
pony verenigingskampioenschap (be-
staande uit Dressuur: Imke Woerts,
Sanne Tournier, Daphne Lindenschot,
Karin Roelofs. Springen: Elianne Heu-

velink, Jermaine Pellenberg, Ottelien
Mol en Ilse Lindenschot). Het L-viertal
(bestaande uit Annie Kornegoor, Elo-
die Stokman, August Koster, Mandy
Gotink en als reserve Chris van Dijk
onder leiding van Simone Baauw) Car-
lijn Slijkhuis met Aimee (L1 dressuur)
Chris van Dijk met Amiga Maya (L2
dressuur) Hester Slegt met Zingy (L2
dressuur) Marina Gotink met Zapp

(M1 dressuur) Anita Berenpas met Wa-
lencia (M2 dressuur) Lisette Bijenhof
met Rolexus (Z1 dressuur) Bart Hart-
man met Udette W (Z springen).
Marina Gotink leverde een zeer knap-
pe prestatie met haar paard Zapp door
een derde plaats te behalen. Dit bete-
kent dat zij met Zapp ook mag starten
op de Hippiade op 4 en 5 september.
Ook Bart Hartman liet zichzelf van
zijn beste kant zien. Met zijn paard
Udette W wist hij een derde plaats te
behalen, waardoor ook hij op de Hip-
piade mag starten.

Het kampioenschap was een mooie,
gezellige dag met geweldige resulta-
ten. Dit was onder andere te danken
aan de heerlijke soep met broodjes die
dit jaar verzorgd werd door Bertus Pel-
lenberg. De vereniging is erg trots met
zo'n actieve, gezellige club mensen!

M-viertal r.v. de Graafschap 
pakt Gelderse titel

Vorden - Het M-viertal van r.v. de Graafschap heeft 14 augustus wederom
de Gelderse titel weten te behalen. Het viertal, bestaande uit Carlijn Slijk-
huis met Volmer, Joanne Pellenberg met Santos, Jolien Kastermans met
Paco, Marina Gotink met Zapp en als reserves Janneke Heuvelink met Tes-
ta-Rose en Suzan Schroder met Mister B, reden op het kampioenschap te
Beesd een goede proef onder leiding van Simone Baauw. De proef werd
uiteindelijk beloond met ruim 67 % wat hen een eerste plek en dus het
kampioenschap opleverde. Dit betekent dat zij ook een startbewijs voor
de Hippiade, 4 en 5 september in Ermelo, hebben weten te bemachtigen.
Het M-viertal was overigens niet de enige troef van r.v. de Graafschap op
het Gelders kampioenschap.

Het doel van Krasnakin is het realise-
ren van gezondheidsreizen voor kin-
deren uit het rampgebied, in de leef-
tijd van 8-12 jaar. Door de voortduren-
de radioactieve straling waaraan de
kinderen bloot staan wordt het been-
merg geremd bij de aanmaak van
bloedlichaampjes. Veel voorkomende
klachten zijn o.a. bloedarmoede,
hoofdpijn, duizeligheid, snel moe en
een vertraging in de groei. Daarom
moeten de kinderen 1 à 2 maal per
jaar gedurende zes weken aansterken
buiten het stralingsgebied. In die peri-
ode heeft het beenmerg de kans zich
te vernieuwen, zodat er weer groei-
kracht ontstaat. 

Het is een steeds terugkomend en
noodzakelijk verblijf. Stichting Kra-
snakin wil deze kinderen daarom iets
extra's bieden, vooral in de periode dat
zij erg hard behoren te groeien. Zij blij-
ven zes weken in ons land. De periode
lijkt lang, maar is noodzakelijk om
daadwerkelijk verbetering in hun ge-
zondheidssituatie te behalen. Door te
leven in een gezond gebied vermin-
dert de kans op bloedarmoede, krij-
gen zij meer kleur, voelen zij zich fit-
ter en gaan zij een maatje groter en
met vele ervaringen rijker weer terug
naar huis. Doordat er steeds andere
kinderen komen, worden er vele ge-
zinnen in Krasnapolje daadwerkelijk
geholpen. De voorbereidingen voor de-

ze gezondheidsreis zijn alweer in volle
gang. Dertig kinderen van gelijke leef-
tijd komen 7 mei 2011 en gaan 18 juni
2011 weer met de bus naar huis. De
kinderen gaan in Zutphen op school.
Eigen leerkrachten komen mee voor
de begeleiding, schoollessen en voor
hulp bij de communicatie. Krasnakin
zorgt voor een aantrekkelijk program-
ma en geeft de gastoudergezinnen on-
dersteuning tijdens het verblijf hier. 

Om de gastgezinnen voor te bereiden
op de komst van de Wit-Russische kin-
deren worden er gastouderavonden
georganiseerd en worden de leden van
de gastgezinnen Russische lessen aan-
geboden. Op 26 mei 2011, tijdens het
verblijf van deze groep kinderen, is
het precies 25 jaar geleden dat de
kernramp door een ontploffing in de
kerncentrale van Tsjernobyl plaats-
vond. Krasnapolje is één van die zwaar
getroffen gebieden en zal nog vele ja-
ren hulp van buiten nodig hebben om
erger te voorkomen. Wit-Rusland en
zeker het gebied Krasnapolje zelf biedt
weinig toekomstperspectief, het is er
arm en men heeft nog steeds erg te lij-
den onder de gevolgen van 'de ramp'. 

Door twee jongens of meisjes in hun
midden te nemen, bieden gezinnen
uit Zutphen en directe omgeving
hoop en verlichting en geven zij deze
kinderen groeikracht voor een jaar!
Het belangrijkste is een bed, gezellig-
heid en veiligheid. Het is leuk als er in
de gastgezinnen ook jonge kinderen
aanwezig zijn, maar dat is niet nood-
zakelijk. Stichting Krasnakin is daar-
om dringend op zoek naar gezinnen
die mee willen werken om dit doel te
realiseren. Neem hiervoor contact op
met  Julia Loen, Coördinator Gastou-
dergezinnen  (0575) 43 33 93 of e-mail
Julia.loen@krasnakin.nl Voor meer
informatie zie www.krasnakin.nl

Krasnakin zoekt gastgezinnen
Bronckhorst/Zutphen - Stichting
Krasnakin zoekt gastgezinnen
voor Wit-Russische kinderen uit
Krasnapolje, het nog altijd zeer ra-
dioactieve Tsjernobyl-rampgebied.
Deze kinderen in de leeftijd van 8-
12 jaar komen hier om aan te kun-
nen sterken. Zij worden twee aan
twee bij gezinnen ondergebracht
in Zutphen of in de directe omge-
ving. Overdag gaan zij naar school.

Alle motorrijders en leden van collega-
motorclubs uit de gemeente Bronck-
horst worden uitgenodigd om hieraan
deel te nemen. De Jubileumrit Halftie-
ners wordt verreden op zondag 12 sep-

tember 2010. Inschrijving bij Café Res-
taurant Den Bremer, Zutphen Emme-
rikseweg 37 te Toldijk (bij rotonde) tus-
sen 9.30 uur en 11.00 uur. Er is een
route uitgezet van circa 200 km. Het is

belangrijk een groene kaart en reisdo-
cument mee te nemen, aangezien de
route door Duitsland gaat. Deelname
is op eigen risico. Het inschrijfgeld
voor de jubileumrit is inclusief een
consumptie te besteden bij Café Res-
taurant Den Bremer. De Halftieners
Toldijk hopen een heleboel motorrij-
ders uit de regio te verwelkomen en
wensen iedereen veilig rijplezier.

20 jaar Motorvriendenclub De Half Tieners Toldijk

Uitnodiging Jubileumrit 1990 - 2010

Toldijk - Vanaf augustus 1990 vertrekt Motorvriendenclub De Halftieners
elke zondagochtend om 9.30 uur bij Café Restaurant Den Bremer in Tol-
dijk voor een paar uurtjes lekker motorrijden. Ter gelegenheid van de 20-
jarige motorvriendschap hebben de vrienden een jubileumrit uitgezet.

De Motorvriendenclub De Half Tieners uit Toldijk.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
Op zaterdag 28 augustus vlogen de
duiven vanaf STROMBEEK (182 km).
De 77 duiven werden gelost om 7.35
uur bij een westenwind. De eerste duif
maakte een snelheid van 1457 mpm
en viel om 9.40 uur bij dhr. P. Hen-
driks. Uitslag: 1. P. Hendriks, 2., 3., 8., 9.
en 10. H. Wiggerink, 4. H. Hulshof, 5.,
6. en 7. Ria Luesink. 

PV VORDEN 
De jonge duiven van postduivenver-
eniging Vorden vlogen 28 augustus
vanuit MORLINCOURT/NOYON. Om
8.00 uur werden 108 duiven gelost bij
westenwind. Uitslag: H.B.M. Hoksber-
gen 1 8 10 17, Marc Tiemessen 2 3 4 11
21 22, Ashley Eykelkamp 5 16, T.J. Be-
rentsen 6 20 23, H.A. Eykelkamp 7 12
13 18, omb. A.&A. Winkels 9 15 26, C.
Bruinsma 14 19 24 25 27. 
De natour werd vervlogen op zondag
29 augustus. De 221 duiven werden
om 8.30 uur gelost in HASSELT, bij
zuidwesten wind. Uitslag: C. Bruins-
ma 1 12 18 30 31 38, H.B.M. Hoksber-
gen 2 5 44 45 47 54, E. Bruinsma 3 6 7

28 29 32 35 41 42 49, Comb. A.&A. Win-
kels 4 23, Roy Schipper 8 36, Marc Tie-
messen 9 14 17 19 20 21 24 51 53, W.J.S.
Verbeek 10 33 34 37 39 56, D.J. Gotink
11 16 26, Ashley Eykelkamp 13 15 22 25
48 50 52, R. de Beus 27 46, A. Kappert
40 55, H.J Stokkink 43. 

PV STEEDS SNELLER 
HENGELO GLD. 
Van 5 deelnemers van postduivenver-
eniging Steeds Sneller werden zater-
dag 28 augustus om 08.00 uur 42 jon-
ge duiven gelost in MORLINCOURT/
NOYON. 
Uitslag: G. Kempers (10/24) 1 2 3 4 5 6 7
8 9 11, R. Koers (1/10) 10. 
Aan de natourvlucht vanuit HASSELT
namen zondag 29 augustus van 9 deel-
nemers 106 duiven deel. de duiven
werden gelost om 8.30 uur. Uitslag: G.
Kempers (5/9) 1 12 13 16 22, R. Koers
(5/10) 2 3 9 25 26, Robert Borneman
(6/23) 4 6 7 10 21 27, W. Willemsen (1/5)
5, W. Jansen ( 5/10) 8 14 15 23 24, Kelly
Bergervoet (3/12) 11 18 19, G. Duitshof
(2/7) 17 20. 

Duivenberichten 28 augustus
Bronckhorst - De vier duivenverenigingen in de gemeente Bronckhorst,
PV De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo Gld.
en PV De Koerier uit Zelhem namen afgelopen zaterdag 28 augustus deel
aan de jonge duiven wedvluchten vanuit Strombeek en Morlincourt/
Noyon, zondag 29 augustus aan de natour vanuit Hasselt.



Hyundai Atos 1.1i Active Version Prime 1-10-2005 21.577 km € 5.650 

Nissan Note 1.6 5drs. First Note, Klimaatreg. 1-4-2006 60.963 km € 11.500 

Opel Meriva 1.8 16v 5drs. Enjoy, Airco, CC 1-7-2003 111.325 km € 7.600 

Peugeot 207 1.4 16v 3drs. XR, Airco 1-1-2007 79.890 km € 10.600 

Renault Scénic 1.6 16v Dynamique Luxe 1-11-2003 135.486 km € 8.400 

Suzuki Alto 1.1 5drs. Glx Jubilee 2, stuurbekr. 1-1-2005 99.386 km € 4.950 

Toyota Aygo 1.0 12v 3drs. Basis, stuurbekr. 1-7-2008 18.519 km € 7.950 

Volkswagen Golf 1.6 16v 3drs. Ocean, Airco 1-3-2003 117.503 km € 8.250

OPEL ASTRA 1.6  ENJOY
5drs. Airco, CC, Trekhaak, 15" velgen, 

1-1-2005, 124046 km, 

Licht grijs metallic € 10.500,-

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

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen 
• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Autobedrijf
Melgers

Renault Twingo
1.2 Airco

28.000 km, 04-2008
€ 8.250,-

www.autobedrijfmelgers.nl

HIUNDAI ACCENT 1.3 I 5 DRS € 6.250 06-2005 117.384 KM

MAZDA 3 1.6I SPORT TOURING € 13.500 01-2006 28.478 KM

MITSUBISHI COLT 1.3 5 DRS INF CP € 8.500 11-2004 85.032 KM

NISSAN PRIMERA 1.6 4D SI € 3.250 06-1998 127.461 KM

NISSAN PRIMERA 1.8 ESTATE VISIA V € 10.750 02-2005 119.921 KM

OPEL ZAFIRA 1.8 16V EXECUTIVE € 16.950 01-2006 118.611 KM 

PEUGEOT 107 XS 1.0 12V 5D € 7.750 06-2007 61.207 KM

PEUGEOT 307 GRIFFE 2.0 16V 5 DRS € 13.950 01-2005 36.541 KM

PEUGEOT 307 XS 1.6-16V € 11.750 04-2004 86.742 KM

PEUGEOT 307 XS 1.6-16V BREAK € 13.250 03-2006 134.333 KM

RENAULT CLIO MEXX 1.2 3 DRS € 750 04-1996 km op aanvr.

RENAULT KANGOO KALEIDO 1.6 16V € 10.500 06-2005 75.514 KM

RENAULT SCENIC 1.6 16V EXPR COMF € 9.750 01-2003 74.141 KM

TOYOTA AVENSIS 1.8 16V SEDAN LUNA € 10.950 09-2003 123.036 KM 

VOLKSWAGEN GOLF 1.4 16V FS € 12.950 08-2005 139.500 KM

VOLVO S60 DS GEARTRONIC € 14.750 06-2005 158.484 KM

VOLVO V70 2.5 T ED SPORT GEARTR € 17.750 01-2004 174,354 KM

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Opel Corsa
1200 16V Elegance 
2002 € 6.250,-

DAIHATSU CUORE 3-DRS 2000 2950
MAZDA 626 5-DRS 1997 2650
FORD KA AIRCO SIVER EDITION 2005 6450
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 15950
PEUGEOT 306 3-DRS 1996 1450
VOLVO S 40 2.0 SEDAN 2000 3650
AUDI A4 TDI B.LINE 2003 11450
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 16950
VW GOLF 3-DRS 1997 2450
LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 HIGHLANDER 2001 11950
MERCEDES ML 270 CDI 4X4 AUTOMAAT 2001 12950
CHRYSLER 300 C 3.0 v6 TOURING AUTOMAAT 2006 25950
OPEL CORSA 1400 5-DRS ENJOY 2008 13950
OPEL MERIVA 1600-16V COSMO 2003 8950
OPEL MERIVA 1600-16V ENJOY 2006 10450
OPEL ASTRA 1600 5-DRS AUTOMAAT 2002 5950
FORD FOCUS 1600 5-DRS 1999 4450
OPEL VECTRA 1800 V-LINE SEDAN 2005 14950
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10950
OPEL OMEGA 2200 STATION 2003 8950
PEUGEOT 106 3-DRS ACCENT 2003 5250
MERCEDES C-KLASSE 180 SEDAN 2001 10450
AUDI A2 1400-16V 2002 8450
SAAB 9.3 COUPE 1999 2950

Skoda Octavia 1.6 16V station G3 antraciet met.  2008
Daihatsu Move automaat blauw met. 1998
Ford Mondeo 1.8 16V station groen met. 1995
Opel Omega 2.5 D V6 station aut. zwart met. 2000
Opel Sintra 3.0 6 cil. autom. zilver 1999
Renault Laguna Station 1.6 16v zwart 1998
Skoda Fabia zilver 1999
VW Golf Variant 1.6 zwart 2000
Toyota Starlet 1.3 automaat groen 1998
VW Polo 1.6 3-drs G3 zwart 1997

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Volkswagen Polo 3 drs.
1.6 G3, kleur zwart metaal, sportvelgen,

verlaagd, CV + alarm, sportieve auto. 
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ALGEMEEN
Landelijke Dag van de Ouderen 1 oktober              
Op vrijdag 1 oktober wordt in zaal Den Bremer te Toldijk de
Dag voor Ouderen gehouden van 13.45 tot 16.20 uur. Voor
deze middag is het thema gekozen ‘Zinvol ouder worden en
zinvol ouder zijn’.
Spreker is drs. Marijke Kuyper en de muzikale omlijsting
wordt verzorgd door John Wills. Welkom met koffie of thee
en gedurende de middag worden u 3 consumpties aangebo-
den. Aanmelden kan vanaf nu bij de ouderenadviseurs/coör-
dinatoren van de welzijnsstichting in uw omgeving. Ieder-
een is van harte welkom.

Afspraken in nieuw ziekenhuis in Zutphen
Het wordt steeds belangrijker om een geldig identiteitsbe-
wijs te hebben. Veel ouderen hebben nog steeds een ver-
jaard identiteitsbewijs. Wettelijk is ieder burger echter ver-
plicht om zo’n bewijs bij zich te hebben en te kunnen to-
nen. Met de ingebruikneming van het nieuwe ziekenhuis in
Zutphen wordt het nog belangrijker, want dan gaat alles via
het identiteitsbewijs. 
Vanaf oktober gaat het ziekenhuis gebruik maken van het
wachtrij-systeem. Patiënten moeten zich dan melden met
een geldig legitimatiebewijs. In de centrale hal staan zuilen
waarop de patiënt zich kan melden. Dit doe je door je iden-
titeitsbewijs voor het apparaat te houden. Op het scherm
zie je dan meteen de gegevens en het scherm vraagt of alles
nog klopt. Is alles in orde dan komt er een afspraakticket
met streepjescode uit. Daarop staat uw afspraak, welke rou-
te u moet lopen en hoe laat u in de wachtkamer van de po-
likliniek wordt verwacht.
Het echte wachten doet u in de centrale hal waar u via gro-
te informatieschermen op de hoogte wordt gehouden of de
specialist waar u moet zijn ook op tijd is of dat hij/zij uit-
loopt. Tien minuten van tevoren kunt u zich dan melden bij
de polikliniek.
Kunt u zich niet kunt identificeren, bijvoorbeeld omdat u
uw identiteitsbewijs bent vergeten? Dan heeft het zieken-
huis het recht uw behandeling op te schorten, tenzij het om
acute zorg gaat. In dat laatste geval bent u verplicht om bin-
nen 14 dagen uw legitimatie-/identiteitsbewijs alsnog te to-
nen in het ziekenhuis. Doet u dit niet, dan kan uw zorgver-
zekeraar de factuur niet voldoen. Dit komt omdat er geen
BSN op de factuur staat en uw identiteitsbewijs niet geregi-
streerd is. Dit betekent dat u het risico loopt de rekening
thuis te ontvangen om zelf af te handelen.
Het lijkt allemaal heel ingewikkeld en we zullen er allemaal
aan moeten wennen. Maar het ziekenhuis belooft dat er
steeds voldoende gastvrouwen in de hal aanwezig zullen
zijn die u kunnen assisteren. Voor meer informatie kunt u
18 september terecht tijdens de open dag.

Uitstapje
Bij uitzondering hier een bericht over het opgeven voor een
uitstapje van de KBO op 30 september. Via mooie wegen
wordt door het Vechtdal naar Gramsbergen gereden, alwaar
een bezoek aan Info Centrum Vechtdal volgt. Hier is een
winkeltje met snuisterijen en streekproducten te bezoeken.
Er is een optreden van ‘Quartique’ en het restaurant wordt
bezocht. Vertrek: 9.00 uur vanaf het Booltinkplein. Terug:
19.00 uur. Kosten: ? 43,40. Graag bij opgave te voldoen. Ons
banknummer is: 125502893. De reis gaat bij minder dan 40
personen niet door. Natuurlijk krijgt u dan uw geld terug.
Opgeven voor 10 september bij: Herman Hendriks tel.
463168 of Tonny Willemsen tel. 463168.

Wij vragen u om zich ruim vóór de startdatum van on-
derstaande activiteiten aan te melden.

Landelijke Dag van de Ouderen 1 oktober
Zie hierover het bericht onder algemeen SSWB.

Nieuwe cursussen/workshops
Nalatenschap, veranderingen in het erfrecht en Kleiner wonen.
Graag spoedig aanmelden.
Mr. J.A. ter Lindert, notaris te Doesburg, geeft een inleiding
over de veranderingen in het erfrecht en de erfbelasting. U
kunt daarnaast met de notaris van gedachten wisselen over
de regeling en aandachtspunten omtrent uw nalatenschap.
Datum: dinsdag 12 oktober van 14.00 tot 16.00 uur.
Het vervolg daarop is de cursus Kleiner wonen. Marianne
Wijnenborg van ‘Binnenbest’ verzorgt 2 dagdelen met de
thema’s opruimen en organiseren. Datum: dinsdag 19 en 26
oktober van 14.00 tot 16.00 uur ook in de huiskamer van het
Centrum te Hoog-Keppel. Kosten € 22,50 p.p. voor 3 dagde-
len.

Kunstbus: LOS (Lijf On Stage) Muziektheater te Doetin-
chem
U wordt ontvangen in het gloednieuwe Amphion-theater
welke geopend gaat worden door Hare Majesteit de Konin-
gin. Vier verschillende vrouwen, vier verschillende wind-
richtingen en vier verschillende cupmaten gaan de geza-
menlijke strijd aan tegen de toekomst, die voor elk van hen
een ander schrikbeeld oproept. Zij zijn uitgeroepen tot het
meest belovend talent van 2009.
www.los-muziektheater.nl Donderdagavond 28 oktober.
Kosten: € 23,- inclusief entree en vervoer.

Kunstbus: Het Gelders Orkest te Zutphen
Het Symfonieorkest tovert een sprookje over een boze tove-
naar, een magische vuurvogel en een dansende prinses als
een fantastische kleurdoos met de componisten Stravinsky
en Bartok. De orkestleden worden als het ware zelf de solis-

ten. www.hetgeldersorkest.nl
Donderdagavond 24 februari 2011. Kosten: € 35,- incl. en-
tree en vervoer.

Kunstbus: Tineke Schouten te Zutphen
In haar twintigste show laat Tineke Schouten zien dat het
leven één grote all-inclusive reis is, waarbij je van alles op je
levenspad cadeau krijgt. Grappige, prachtige en ontroeren-
de liedjes, begeleid door een live orkest. Het zijn de heerlij-
ke rustpunten voor uw lachspieren. www.tinekeschouten.nl
Woensdagavond 27 april 2011. Kosten: € 45,- incl. entree en
vervoer.

Koersbal, een sportief, tactisch en gezellig spel
Heeft u zin om zelf eens een spelletje Koersbal te spelen?
Na de zomerstop beginnen we weer op donderdag 2 septem-
ber van 13.45-15.30 uur in de huiskamer van het gezond-
heidscentrum te Hoog-Keppel. U bent welkom, ook  als u al-
leen wilt komen kijken.
Toegang is gratis. Voor contact: Caroline van Heusden Tel.
0313- 472042.

Mandala tekenen
Nieuw is de mandala-expositie in de Wijnboerderij De Dob-
be, Tellingstraat 7 te Achter-Drempt, welke is samengesteld
uit mandala’s van leerlingen en docent van de voorgaande
cursussen. Ook is er een open dag op zondag 26 september.
De komende cursus wordt weer gegeven door Aleida Hen-
driks en bestaat uit 6 lessen. De start is op donderdag 16 sep-
tember van 09.30 tot 11.30 uur. Laatste les is op 21 oktober.
Kosten € 85,- inclusief materiaal. Plaats: huiskamer in het
Centrum.

Tai-Chi-Tao cursus
Dit is een doorlopende cursus waarbij instromen mogelijk
blijft. Het is geschikt voor jong en oud, voor kerngezonde
mensen, maar vooral ook voor diegenen met beperkingen.
Personen met gewrichts- en spierklachten kunnen er veel
baat bij hebben. Het is een prachtige methode voor mensen
met bijvoorbeeld fibromyalgie, reuma, ME en andere chro-
nische aandoeningen. Je leert op een plezierige manier met
sierlijke, ontspannen bewegingen te spelen en je lichaam
meer bewust te laten worden. De oefeningen worden zit-
tend (op een stoel) of staand gedaan.
De eerste les is op dinsdag 14 september van 09.30 tot 10.30
uur en bevat een blok van 10 lessen. 
Docent is Francis Arntz en de laatste les is op 16 november.
Kosten € 75,-. 

Kookcursus voor mannen 55+
De kookcursus voor mannen start weer en nodig uw buur,
vriend, familie en bekende uit tot deelname aan deze gezel-
lige cursus. Gina en Patrick  Spruit, de beheerders van IJssel
en Co aan het IJsselstrand te Doesburg/Achter-Drempt ver-
zorgen de cursus. Gina is de kokleermeester.
De cursus bestaat uit 8 lessen en de groep is maximaal 8
personen groot. Start dinsdag 19 oktober t/m 7 december
van 15.30 tot 17.30 uur. Daarna wordt gezamenlijk gedi-
neerd en de consumpties zijn voor eigen rekening.
Kosten € 100,- voor 8 lessen  en ontvangst met koffie/ thee.
Opgave via het secretariaat en opgaveformulier.

Grenzeloos koken voor dames 55+
Meldt u zich spoedig aan.
Deze kookcursus heeft elke les een ander land als thema. Zo
komen landen voorbij als Spanje, Mexico en Brazilië. U gaat
als groep een 3 gangenmenu maken uit een bepaald land.
Ook wordt aandacht geschonken aan tafel dekken en servet-
ten vouwen. De eerste les is op donderdag 21 oktober van
15.30 tot 17.30 uur, waarna samen de maaltijd wordt gege-
ten. Totaal 8 lessen en de laatste les is op 9 december. 
Kosten: € 100,- en consumpties zijn voor eigen rekening. Lo-
catie: IJssel en Co Gina en Patrick Spruit, aan het IJssel-
strand te Doesburg/Achter-Drempt. Opgave via het secretari-
aat en opgaveformulier.

Tafeltje Dek Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bijvoorbeeld
na een ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zit-
ten, dan kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis laten be-
zorgen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
en zaterdag (of op uw keuzedagen). De maaltijden worden

Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Zelhem
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
Ouderenadviseur: Paul Tiggeloven.
Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag t/m
donderdag van 8.30-9.00 uur.
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket:
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl 

Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zel-
hem: elke 2e maandag van de maand van 11.00-
11.45 uur.

Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle:
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00
uur.

Vorden
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van
maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl

WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel-
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket,
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en tele-
fonisch spreekuur op maandag, woensdag en
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630,
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Hengelo
Stichting Welzijn Hengelo, Sporthal De Kamp,
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,

Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 06-
10727474.

Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördina-
tor. Inloop en telefonisch spreekuur maandag
woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail
a.vermeulen@sswb.nl 

Steenderen
Stichting Welzijn Steenderen, postadres  De
Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres
De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.

Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator. Inloop en telefonisch spreekuur maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur
en donderdag van 13.30-14.00 uur.

Tel. 06-10687320
E-mail i.bijsterbsoch@sswb.nl

Drempt, Hummelo & Keppel
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel,
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Kep-
pel.
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar
dinsdag en donderdag van 9.30-16.30 uur. Tel.
0314-380232
E-mail info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator. Inloop en telefonisch spreekuur dinsdag
van 13.30-14.00 uur en donderdag van 9.00-9.30
uur. Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbsoch@sswb.nl

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 plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 10 68 73 20.

Datum Activiteit Plaats Tijd

01 september Ons Contact: trekzakgroep Ahof Heezen, Steenderen 14.30 uur

01 september Handwerkmiddag/kraamverkoop De Wehme, Vorden 13.30 uur

02 september SSWB-VVN fietsvaardigheid Vorden ?

02 september Bejaardenkring Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur

07 september Ondergoedverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur

08 september Kaartavond De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

10 september Thema: veiligheid prioriteit De Bleijke, Hengelo 13.00 uur

14 september Inloop/spelletjesochtend De Bongerd, Steenderen 09.30 uur

15 september Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

23 september Jubileumfeest KBO

25 september Biljart-/darttoernooi De Bongerd, Steenderen 13.30 uur

26 september Zangdienst met gezinscombo Den Bremer, Toldijk 16.00 uur

28 september Geheugenspreekuur De Bongerd, Steenderen 10.00 uur

30 september Reisje 60+ Nog niet bekend

30 september Fietstocht 50+ Kerkplein, Hoog Keppel 14.00 uur

30 september Reisje Vechtdal KBO Booltinkplein, Hengelo 09.00 uur
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Vijftig jaar geleden trokken de eerste
corsowagens - beter gezegd versierde
wagens - door de straten van Beltrum.
Om dit jubileum extra luister bij te
zetten, pakken de bouwers van de cor-
sowagens extra uit: op zondagmiddag
5 september trekken twaalf grote cor-
sowagens door het dorp met daarop
bijna anderhalf miljoen dahlia's! Tus-
sen de wagens rijden tal van kleine
wagens, gemaakt door de jeugd van
Beltrum. Om het vijftigjarige jubile-
um van het corso te vieren, is door een
projectgroep een boek samengesteld
over de corsohistorie. In het boek
staan tal van foto's uit de oude doos,
verhalen van (oud)wagenbouwgroe-
pen en interviews met mensen die
veel voor het Bloemencorso hebben
betekend en nog betekenen. 

GROOTSE BRADERIE
De braderie  groeit uit haar jasje! Daar-
om staan niet alleen op het Maria-
plein, maar ook op de Meester Nelis-
senstraat en de Avesterweg tot aan het
kermisterrein vele tientallen stands
opgesteld. Het Mariaplein is omge-
doopt tot het Muziekplein. Vertoevend
op één van de gezellige terrasjes kunt
u genieten van de livemuziek van de
DJ's van Lobo Radio en Gelre FM.

CAKE WALK OP DE KERMIS
Ook dit jaar pakt Beltrum weer uit
met een prachtige kermis die vermaak
biedt aan jong en oud. Het is de 130e
kermis die Beltrum viert. Op het ter-
rein aan de Avesterweg staan daarom
tal van grote en kleine attracties. Van
de partij zijn natuurlijk de autoscoo-
ters, de draaimolen en dit jaar ook de

Cake Walk! Na 25 jaar weer terug van
weggeweest in Beltrum.  

NIEUW! BELTRUM ON STAGE
Een spectaculaire avond met uitslui-
tend Beltrumse muzikanten op het
podium. Dat is waar het zondagavond
5 september om draait tijdens Bel-
trum On Stage. Zestig enthousiaste
deelnemers hebben één gezamenlijk
doel: de tent op zijn kop zetten! Het

concept komt grotendeels overeen
met het succesvolle 'Vrienden van Bel-
trum Live' uit 2005, dat in de jaren
daarna door meerdere dorpen uit de
omgeving werd overgenomen.

Kijk voor meer informatie over het
Bloemencorso en het Volksfeest op
www.bloemencorsobeltrum.nl

Groot feest op zondag 5 september

Beltrum viert 50 jaar Bloemencorso
en 130 jaar Volksfeest
Beltrum - Het is zondag 5 septem-
ber groot feest in Beltrum. Dan
trekt voor de 50e keer het Bloemen-
corso door de straten en wordt de
aftrap gegeven voor de 130e ker-
mis. Om het jubileum extra luister
bij te zetten, trakteren de wagen-
bouwers bezoekers op een extra
groot corso met tal van bijzondere
creaties. Daarnaast wordt in het
centrum van een dorp een grote
braderie georganiseerd.

De negentiende eeuw is een eeuw met
twee gezichten: dat van technologi-
sche vernieuwingen en de industriële
revolutie enerzijds en dat van het be-
houd van oude waarden, normen en
tradities. De Stichting Open Monu-
mentendag Bronckhorst heeft met dit
thema in het achterhoofd een aan-
trekkelijk programma samengesteld.
De openingsavond van een reeks van
boeiende en leerzame activiteiten zal

plaats vinden te Zelhem. Op woens-
dagavond vanaf 20.00 uur is daar een
kledingshow van regionale streek-
dracht uit het eind van de 19e en het
begin van de 20e eeuw, onder de titel
‘Wat veurbi-j geet en wat blif’. De toe-
gang is beperkt, dus wie het eerst
komt..... Kaarten zijn in voorverkoop
tijdens openingsuren verkrijgbaar bij
Museum Smedekinck te Zelhem, VVV
Bronckhorst te Vorden en het Ge-
meentekantoor te Hengelo (de heer W.
Hagens). 

De resterende kaarten zijn ’s avonds te
koop bij de ingang van Smedekinck.
Het uitgebreide programma voor za-
terdag en zondag 11 en 12 september
wordt volgende week gepubliceerd.
Alle activiteiten op deze twee dagen
zijn gratis toegankelijk.

Open monumentendagen

Boeiend programma

Bronckhorst - De Open Monumen-
tendag vindt dit jaar plaats op za-
terdag en zondag 11 en 12 septem-
ber. In de gemeente Bronckhorst
gaat daar nog een extra activiteit
aan vooraf. Het landelijke thema
'De smaak van de 19e eeuw' vormt
de basis van het samengestelde
programma.

Na voetbalseizoen 2009-2010 zijn
Bennie en Manon Peters met hun zeer
gewaardeerde leidersactiviteiten ge-
stopt. Zij hebben gedurende vele jaren
deze belangrijke maar onmisbare rol
op de achtergrond vervuld. Ze zoeken
nu 1 of meerdere personen met een
verenigingshart die trainer Jan Stef-
fens willen ondersteunen. Natuurlijk
is e.e.a. in overleg in te vullen. Voor in-

fo bel Gert Hiddink tel. 0575-441154 of
Caroline Visser tel. 0575-442073 

UITSLAGEN 
22-08 FC Zutphen 2 - Sociï 2 2-3
24-08 Halle 1 - Sociï 1 2-0
29-08 Sociï 1 - Marienveld 1 1-3 

PROGRAMMA
31-08 Sociï 1 - DEO 1 18.45 uur
05-09 Doesburg 1 - Socil 1 14.30 uur
05-09 Sociï 2 - Concordia W 4 10.00 uur
07-09 Sociï 2 - VIOD 3 18.30 uur

Sociï
Wichmond - Leiders gezocht voor
het 1e elftal van Sociï

gekookt door restaurant IJssel en Co Gina en Patrick Spruit,
IJsselstrand te Doesburg/Achter-Drempt.
De prijs is € 7,50 voor een 2-gangen menu en € 6,50 zonder
soep. Aanmelden tel. 0314- 380232 en/of spreek uw bood-
schap en telefoonnummer in.

Computercursussen, let op veranderde data
Elke computercursus wordt in een kleine groep ( 5 perso-
nen) gegeven, zodat aan elke deelnemer voldoende aan-
dacht besteed kan worden.
Wegens groot succes starten vanaf oktober weer diverse cur-
sussen. U kunt kiezen uit de dinsdag-, woensdag- of donder-
dagavond. 

Cursus Start Laatste les Tijd/Kosten
Beginners Basis 12-13-14 okt. 14-15-16 dec 18.30-20.00
10 lessen di - wo - don € 55,00

Creatief  Vervolg 12-13 okt. 9-10 nov. 20.00-21.30
5 lessen di - wo € 30,00

Excel Beginners 14 okt +16 nov 11 nov+14dec 20.00-21.30 
5 lessen di. + don. € 30,00

Foto Picasa 17-18 nov. 15-16 dec. 20.00-21.30
5 lessen wo - don € 30,00

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaat-
sen vrij. De oefeningen worden op maat aangeboden onder
deskundige leiding van een fysiotherapeut. Ook mensen
van buiten de regio Drempt, Hummelo en Keppel zijn wel-
kom.

Plaats: Fysioplusruimte in het Centrum te Hoog-.Keppel.
Tijd: van 10.00 tot 11.00 uur. Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Nordic-Walking 
Op zaterdag 18 september om 09.15 uur start de nieuwe cur-
sus Nordic-Walking. Kosten € 50,- voor 5 lessen inclusief ge-
bruik van de poules. Na afloop wordt er koffie/thee ge-
schonken in het centrum. Na de cursus kunt u elke zater-
dagmorgen vrij meewandelen.

Fietstochten
Iedere laatste donderdag van de maand wordt een fietstocht
gehouden voor alle 50+. De afstand is 25 tot 30 km. Deelna-
me is gratis en onderweg is een koffie/theestop voor eigen
rekening. Start is om 14.00 uur vanaf het kerkplein te Hoog-
Keppel.
Informatie: Arie Shriek, tel. 0313-472631 of Jan Renskers, tel.
0313-474664. 30 september is de laatste tocht.

60+ Seniorenclub
Op donderdag 2 september is de bingomiddag in het Dorps-
huis te Voor-Drempt, aanvang 14.00 uur. Ook kunt u zich
daar aanmelden voor het jaarlijkse reisje (programma niet
nog niet bekend) op donderdag 30 september.

Stamppot eten (alvast om te weten)
Op vrijdag 19 november wordt een stamppotmaaltijd geor-
ganiseerd in de huiskamer van het Centrum. Nadere infor-
matie volgt.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag van
13.30 tot 14.00 uur en op donderdagochtend van 09.00 tot

09.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314-380232 of ant-
woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag
en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.
De cursusopgave kunt u sturen naar: Stichting Welzijn
Drempt, Hummelo & Keppel, Burg. vanPanhuysbrink 1E,
6997 AA Hoog-Keppel.

CURSUSOPGAVEFORMULIER

Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/activiteit:

� ..................................................................................................................................................

� ..................................................................................................................................................

� ..................................................................................................................................................

Heer/mevr: ...............................................................................................................................

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

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

Tel.: ..................................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................
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RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

Wet bodembescherming – bodemverontreiniging

Prinsenweg 16 in Hoog Keppel 
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is 
op 5 augustus 2010 door Aviko B.V. een 
evaluatieverslag van de sanering op grond 
van de Wet bodembescherming ingediend.

In het verleden hebben wij voor deze locatie 
op de Prinsenweg 16 in Hoog Keppel, gemeente 
Bronckhorst op 9 januari 2007 al vastgesteld 
dat sprake is een niet spoedeisend geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Ook hebben 
wij ingestemd met een (deel)saneringsplan 
voor deze bodemverontreiniging.

Voordat wij een besluit nemen over het 
evaluatieverslag willen wij belanghebbenden 
met deze publicatie in de gelegenheid stellen 
hierover hun mening te geven.

Vanaf 6 september 2010 kunt u daarom het 
evaluatieverslag bekijken. U kunt dat doen in 
het informatiecentrum van het 
Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem of via 

www.gelderland.nl onder Actueel - 
Bekendmakingen door bij Kenmerk 
ge025600013 in te vullen.

Uw reactie zullen wij betrekken bij ons besluit.
Op verzoek zenden wij u een afschrift van ons 
besluit zodra dit is genomen.

Tot en met 19 september 2010 kunt u uw 
schriftelijke reacties toezenden aan:
Gedeputeerde Staten van Gelderland, afdeling 
Vergunningverlening, team KCC, Postbus 9090, 
6800 GX Arnhem

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, T (026) 359 99 99.

Arnhem, 27 augustus 2010,
zaaknummer 2010–013785 / ge025600013

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Kennisgeving

Kennisavond voeding & gezondheid
Spreker : Mike Donkers

Locatie : Het Witte Paard in Zelhem
Datum : 10 september a.s.
Aanvang: 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.

Kosten € 10,–  per persoon, incl. koffie, thee,
koek, cake en hapjes.
Tevens ontvangt u een interessant boekje over
het gebruik van cocosolie.

Opgave voor 8 september, 
telefonisch of per mail.

Eef Jansen Orthomoleculair therapeut
Zelhem
Telefoon : 0314-622630
E-mail : info@eefjansen.nl

www.eefjansen.nl

Is strijken uw hobby niet
en wordt de stapel

steeds groter?
Bel dan 06-57104023

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Bestaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Een complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarden
(excl montage)

incl. badmeubel!
incl. badmeubel!

Actie Cars Jeans alleen deze week:

2e jeans GRATIS!!!

OP=OP

 
Just Men Mannenmode - Smidsstraat 9 - 7021 AB Zelhem (0314) 62 12 06

 
          

Opruiming
Zomercollectie

Kortingen tot 

70%

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, naast de Gazelle-fabriek

Wilhelminaweg 26a, 6951 BP Dieren. Tel. 06-14993741

De Herfst-collectie is
binnen.....

.....MOOI!!!
Nu ook 2 nieuwe merken: 

10FEET en Tripper Jeans

Duurzaam douchen was 
nog nooit zo voordelig!

voor platdak nu voor 

slechts € 1.895,-
* Inclusief subsidie, vraag naar de voorwaarden.

Solior zonneboiler 

Gevestigd 
Praktijk Amare voor Tekentherapie

Josée van der Staak - Tekentherapeut

Vergoeding door zorgverzekeraars 
Komvonderlaan 6, 7251AC te Vorden
T 0651263584 (ma t/m vr ±18:00 h)

E joseevanderstaak@hetnet.nl
W www.amare-therapie.nl

Individuele therapie via tekenopdrachten en
het bespreken daarvan naar aanleiding van
een hulpvraag. Tekenvaardigheid niet vereist.



Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 35
van 29 augustus t/m 
4 september 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O

HAMSTERAANBIEDINGEN



De geslaagden zijn: Zwemvaardig-
heid 1: Fleur Grubbe, Lot Meijer, Am-
ber Moeshart, Anna Otten, Larissa
Reinders, Zoë Ulkeman, Merith van
der Veen en Ruud van der Linden.

Zwemvaardigheid 2: Emiel de Graaf,
Renske Schuurman, Baukje Wezink-
hof en Zoë Ulkeman. Zwemvaardig-
heid 3: Jasper de Graaf, Chinouk
Hendriksen, Rianne Reinders, Mar-

leen van Gerner en Zoë Ulkeman.
Vin- zwemmen (basis): Max de Vries,
Romy Hoppen, Jurn van Dam en Kor-
né Radema. Junior A: Jord Govers en
Martine Smit. A- diploma: Thijs Go-
vers, Meike Heijenk en Rachel Waar-
le. Diploma C: Pien Meijer.

Diplomazwemmen

Vorden - Vrijdagavond werd in het zwembad ‘In de Dennen’ ondermeer
afgezwommen voor de diploma’ s zwemvaardigheid en vin- zwemmen.

Marijk Gerritsma volgde van 1985 tot 1990 aan de Ko-
ninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag
de opleiding schilderen, tekenen en grafische technie-
ken. Na haar studie is zij gaan schilderen, maar ook het
grafische werk blijft haar trekken. Auke Dijkstra heeft al
vanaf zijn prille jeugd interesse voor klei. 

Het daadwerkelijk vormgeven in dit materiaal volgt pas
vele jaren later. Hij volgde in Gouda de driejarige am-
bachtelijke opleiding Keramische Technieken. 

De expositie in Galerie Aquadraat is tot met 17 oktober te
bezichtigen. De openingstijden zijn: vrijdag-, zaterdag- en
zondagmiddag en op afspraak 0575-556456. 
Zie ook www.galerie-a-quadraat.nl

Expositie 
Galerie Aquadraat
Vorden - Zondagmiddag 5 september wordt in Gale-
rie Aquadraat aan de Mosselseweg 12a de expositie
geopend van Marijk Gerritsma, schilder in olieverf
en van Auke Dijkstra, keramist in porselein.

Wilma Roenhorst-Zweverink 
25 jaar bij Salon Marianne.

Wilma viert feest, 
daarom wat lekkers 
bij de koffie en 
een presentje!

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

ZONNEPITTEN-

BROOD

NU VOOR

€ 1.95

ZONNEPIT-
BROODJES

NU VOOR

€ 0.35
PER STUK

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 31 aug. t/m zaterdag 4 sept.

APPEL KANEEL
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

G-star

PePe Jeans

PME

Cast Iron

Dept

NTS

Only

enz. enz.

Zutphenseweg 8 • VORDEN
Telefoon (0575) 55 24 26

Markt 27 • ZELHEM
Telefoon (0314) 62 37 06

De nieuwDe nieuwe najaarse najaars--
collectie is binnen!collectie is binnen!

5 SEPTEMBER KOOPZONDAG inVORDEN

WWWIIILLL    JJJ III JJJ    OOONNNZZZEEE    CCCOOOLLLLLLEEEGGGAAA   WWWOOORRRDDDEEEENNN???

Ben je op zoek naar een leuke baan in een prettige werksfeer
en met leuke collega’s, mail of schrijf ons dan.

Shell Groot Jebbink
Rondweg 2, 7251 RV Vorden

liesbeth@groot-jebbink.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

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.

• 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 toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, 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,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, 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.

Jaargang 5
Nr. 35, 31 augustus 2010

In juli stelden de colleges van de
Achterhoekse gemeenten samen
met de provincie en de woningcor-
poraties een regionale woonvisie
vast. Het doel is om de te grote aan-
tallen geplande nieuwbouwwonin-
gen (14.000) terug te brengen en be-
ter aan te passen aan de verwachte
vraag naar woningen in de komende
tien jaar. Ook in Bronckhorst kun-
nen we daardoor minder nieuwe
huizen bouwen dan gepland. De hui-
dige woningbouwplannen worden
daarom onder de loep genomen. 
Dit geldt voor grote projecten, maar
ook voor individuele bouwplannen
voor een nieuwe woning. 

B en w besloten vorige week de
behandeling van alle aanvragen voor
nieuwbouw of woningsplitsing die
zijn ingediend na 16 juli 2010, waar-
onder ook nieuwbouw bij vrijkomen-
de agrarische bebouwing, tot nader
order stop te zetten. Dit betekent dat
er pas een besluit wordt genomen
als de gemeenteraad zich heeft uit-
gesproken over de regionale woon-
visie. De verwachting is dat het plan
in november in de raad komt. 

Aanvragen van vóór 16 juli 
Voor aanvragen die vóór 16 juli zijn

ingediend wordt per geval zorgvuldig
afgewogen of het alsnog doorgaan
met het plan noodzakelijk of wense-
lijk is. De gemeente bekijkt op dit
moment hoe we omgaan met grote
en kleine woningbouwprojecten die
gepland staan en welke consequen-
ties (financieel, organisatorisch en
maatschappelijk) dit heeft. Prog-
noses maken duidelijk dat in onze
regio de komende jaren nog maar
behoefte is aan in totaal 5.900 wo-
ningen (nieuwbouw minus sloop).
Voor Bronckhorst gaat het dan om

385 woningen die nog gebouwd mo-
gen worden tot 2019. In Nederland
worden de gevolgen van de vergrij-
zing (er worden minder kinderen
geboren en mensen worden steeds
ouder) duidelijker. Dat dit leidt tot
krimp staat vast. Ook de Achterhoek
en onze gemeente krijgen hiermee
behoorlijk te maken. Om goed voor-
bereid te zijn op de gevolgen van
deze krimp is het noodzakelijk actie
te ondernemen. Op het gebied van
woningbouw doen de gemeenten dat
nu met de nieuwe woonvisie en de
maatregel die b en w vorige week
namen. 

Verantwoordelijk wethouder Baars:
“Aanvragers voor wie het besluit van
b en w gevolgen heeft, informeren
we persoonlijk. Wij begrijpen dat dit
een moeilijk besluit is voor hen.
Niets doen leidt uiteindelijk echter
tot leegstand, verpaupering en ver-
gaande waardedaling van vastgoed.
Met de nieuwe woningbouwvisie en
dit besluit willen we dat tegengaan.”  

N.B. Het gaat alleen om nieuw-
bouw van woningen, niet om 
aan- of verbouw!

Verzoeken van na 16 juli voor bouw van nieuwe woningen in Bronckhorst stopgezet

Komende jaren nog maar beperkt aantal woningbouwplannen
mogelijk in Achterhoek

De gemeente wil haar jeugd veilige
buitenspeelmogelijkheden bieden
met een hoge speelwaarde. In veel
kernen hebben we hiervoor specia-
le speelplekken ingericht. 

Jaarlijks moeten verschillende toe-
stellen vervangen worden, omdat
ze afgeschreven zijn en niet meer
aan de eisen voldoen of niet meer

passen bij de leeftijd van de kinde-
ren in een buurt. Dit jaar investeert
de gemeente 45.000 euro voor het
vervangen van speeltoestellen 
op zes speelterreinen. Dit zijn 
De Laegte en Het Kerspel in Vorden,
bij de basisschool in Varssel, 
De Zuylenkamp in Hummelo, 
Bobbinkstraat in Baak en De Dreef
in Hengelo. 

Samen met buurtkinderen 
Wethouder Seesing: “Bij de keuze
van speeltoestellen voor de speel-
plek De Laegte in Vorden hebben
wij de buurtkinderen mee laten
beslissen over de nieuwe inrichting.
Het ging om zes toestellen, ge-
schikt voor verschillende leeftijden.
Het laten meedenken van kinderen
bij de vervanging van speeltoestel-
len is ons goed bevallen. Op deze
manier ontstaan speelplaatsen die
precies aan de interesses van de
kinderen voldoen. Zo komt op De
Laegte ook een pannaveld, een
speciaal veld geschikt voor deze
vorm van straatvoetbal. Dit wilden
ze graag.” De gemeente stelde een
aantal verschillende toestellen
voor, die voldoen aan alle gestelde
(veiligheids)eisen en passen binnen
het budget. De kinderen mochten
hieruit vervolgens een keuze ma-
ken. In de toekomst wil de gemeen-
te vaker op deze manier kinderen
betrekken bij de herinrichting van
speelterreinen. 

Werkzaamheden De Laegte
De nieuwe speeltoestellen op 
De Laegte in Vorden worden op 
6 en 7 september geplaatst. 
Tijdens de werkzaamheden kun-
nen de kinderen niet spelen op
het speelterrein. Op 8 september
kunnen ze er weer terecht en de
nieuwe toestellen uitproberen.

Nieuwe speeltoestellen in verschillende kernen
Kinderen en gemeente richten samen speelplaatsen in

Buurtkinderen buigen zich over nieuw ontwerp van speelplek De Laegte.

In 2007 voerden we een nieuw afva-
linzamelingsysteem in: het volume-
systeem. Hierbij betalen Bronck-
horster huishoudens, naast een vast
basistarief dat iedereen betaalt, 
voor de grootte van de containers die
ze kiezen. Wie een kleinere contai-
ner kiest, biedt minder afval aan en
betaalt minder. Dit kan doordat wij
meer scheidingsmogelijkheden
bieden, zoals de milieuparkjes met
ondergrondse containers voor pa-
pier, textiel, glas en drankpakken en
invoering van oud papiercontainers.
Nu is de tijd gekomen om het afval-
beleid te evalueren. Hiervoor doen
we ook een tevredenheidsonderzoek
onder inwoners. Het doel van het on-
derzoek is het verkrijgen van inzicht
in het afvalscheidingsgedrag, maar
ook in uw wensen, ervaringen en 
de beleving over de afvalinzameling.
Marintel uit Nijmegen voert het
tevredenheidsonderzoek voor ons
uit. Vorige week is aan 1.500 huis-
houdens een vragenlijst gestuurd.
De steekproef is bepaald door 
Marintel. Aan huishoudens die de
vragenlijst hebben ontvangen, vra-
gen wij vriendelijk dit, zoals in de
uitnodigingsbrief is vermeld, online
in te vullen. Dit kan tot en met 24
september 2010. De resultaten uit
het tevredenheidsonderzoek nemen
we mee in het evaluatierapport. 
De planning is dat de afvalevaluatie
in de raadsvergadering van decem-
ber 2010 wordt behandeld.

Tevredenheids-

onderzoek

afvalinzameling



B en w stelden onlangs het omvor-
mingsplan openbaar groen 'fase 1
Zelhem' vast. Dit is een onderdeel
van het Groenstructuurplan dat we
in 2008 samen met een groot aan-
tal inwoners opstelden. Het doel
van het Groenstructuurplan is het
behoud van de kwaliteit van het
openbaar groen met gelijkblijven-
de of lagere onderhoudskosten.
Door onder meer het omvormen
van heestervakken naar gazons
verkrijgen we dit. Om de mening
van inwoners te peilen over het
omvormingsplan hebben wij dit in
juni/juli ter inzage gelegd. Daar-
naast hielden we een informatie-
avond. We ontvingen ca. 12 in-
spraakreacties, onder meer van 
de dorpsbelangenvereniging. Deze
gingen vooral over de vrees voor
toename van de overlast door
hondenpoep, een achteruitgang
van de kwaliteit van het openbaar
groen en het ontstaan van onveilige
situaties door het weghalen van
beplanting. Hier willen wij graag 
op in gaan.

Hondenpoep
Het kan zijn dat in incidentele ge-
vallen overlast door hondenpoep
ontstaat. Als u bovenmatige over-
last ervaart van hondenpoep bij u
in de buurt, verzoeken wij u dit zo
snel mogelijk te melden aan de
gemeente. Wij hebben afgesproken
dat onze Buitengewoon Opspo-
ringsambtenaar (BOA) op deze
locaties controleert en overtreders
beboet (90 euro). De mogelijke
incidentele overlast door honden-
poep vormt geen aanleiding voor
het wijzigen van ons omvormings-
plan.

Kwaliteit openbaar groen
De omvorming betekent in veel
gevallen een verandering van het
straatbeeld. Er komt een ander
aanzicht. De gemeente verkiest
een omvorming van heesters naar
gazon boven een verlaging van de
beeldkwaliteit. Door gazons aan te
leggen blijft de kwaliteit van het
onderhoud op het huidige niveau.

We maaien wekelijks, maar dit is
goedkoper dan schoffelen wat
nodig is voor het onderhoud van de
heestervakken. Kiezen om het aan-
tal schoffelronden in de heester-
vakken te verminderen, verslech-
tert de beeldkwaliteit. De opmer-
kingen over de kwaliteit van het
openbaar groen leidden derhalve
ook niet tot het aanpassen van het
omvormingsplan. 

Onveilige situaties
Een aantal mensen geeft aan zich
zorgen te maken over het ontstaan
van onveilige situaties door het
weghalen van beplanting. De zor-
gen richten zich vooral op spelende
kinderen die zonder hindernis de
straat op kunnen rennen. Ter plek-
ke van de in het plan betrokken
speelplaatsen besloten b en w
daarop het plan aan te passen door
de huidige beplanting hier te laten
staan.
Uiteindelijk leidden vijf reacties tot
planwijzigingen. Zo handhaven we
een aantal (kleinere) plantvakken
of laten we kleine plantstroken in
grote gazons staan (o.a. bij de
speelplaatsen) of voegen we deze
toe.

Steenderen 
We zijn tegelijkertijd bezig met een
omvormingsplan voor Steenderen.
Ook hierover is overlegd met de
inwoners. Met de dorpsbelangen-
vereniging hebben we vorige week
afgesproken dat we nog verder
overleggen met de inwoners van
het dorp. 

Meer informatie
U kunt het definitieve plan over 
de omvorming in Zelhem en de
binnengekomen reacties inzien 
op www.bronckhorst.nl of tijdens
openingstijden bij de publieksbalie
in het gemeentehuis. In september
starten we met de omvorming.
Voor meer informatie of vragen
over het definitieve plan of de
reacties kunt u contact met ons
opnemen via tel. (0575) 75 02 50 of
e-mail info@bronckhorst.nl.

Omvormingsplan openbaar groen
'fase 1 Zelhem' vastgesteld

Voorbeeld van een straat voor en na omvorming.

De gemeente wil een bestemmings-
plan in voorbereiding nemen om wo-
ningbouw op het HAVO terrein naast
het station in Vorden te ontwikkelen.
Bij het opstarten van een bestem-
mingsplan hoort een voorberei-
dingsbesluit. Deze nam de raad op
26 augustus jl. Hiermee wordt het
gebruik van de bestemming voor
bedrijfsdoeleinden bevroren. 

Verder worden dit najaar enkele
panden van de gemeente gesloopt,
die momenteel leeg staan. Voor de
korte termijn hopen wij hiermee het
aanzicht van deze locatie te verbete-
ren. Door de sloop wordt het terrein
meer open. De veilingcommissie die
gebruikt maakt van het een gedeelte
van het terrein, blijft voorlopig als
tijdelijke gebruiker zitten. 

Woningen
De gemeente heeft het plan terrein
in te vullen met circa 14-23 grond-
gebonden woningen. Deels voor par-
ticulier opdrachtgeverschap, deels
met levensloopbestendige wonin-
gen. Deze woningen sluiten aan bij
de actuele woonbehoefte in Vorden.
Door de ontwikkelingen op de wo-
ningmarkt en de regionale afspra-
ken op het gebied van woningbouw,
is voor onze gemeente het woning-
bouwprogramma de komende jaren
beperkt. Minder woningen met meer
kwaliteit ligt op deze locatie dan ook
voor de hand. We streven ernaar om
begin 2011 een bestemmingsplan
gereed te hebben. De gemeente is
bereid indien het programma be-
perkt wordt een tekort in de grond-
exploitatie van € 500.000 voor haar
rekening te nemen, zodat heront-

wikkeling op deze locatie niet langer
uitgesteld hoeft te worden. De plan-
voorbereiding kan dit najaar worden
afgerond en dan zal ook het defini-
tieve woningbouwprogramma en de
ruimtelijke invulling met grondge-
bonden woningen bekend zijn. De
gemeente doet een aanbieding aan
de andere eigenaar van de locatie
om zijn vervallen pand op de hoek
Almenseweg-Burgemeester Gallee-
straat aan te kopen. De gemeente
hoopt dit najaar met de eigenaar
overeenstemming te bereiken over
de aankoopprijs. Zodra de locatie is
aangekocht kan tot sloop van de
locatie worden overgegaan. 

Voor meer informatie over de aan-
passing van het bestemmingsplan
zie de rubriek Openbare bekendma-
kingen onder Bestemmingsplannen.

Gemeente treft voorbereidingen voor nieuw 
bestemmingsplan HAVO terrein Vorden
Om woningbouw mogelijk te maken

Op 1 oktober gaat de nieuwe om-
gevingsvergunning in. Vooral voor
bedrijven die regelmatig een ver-
gunning aanvragen betekent dat
nogal wat. Speciaal voor hen organi-
seren de Achterhoekse gemeenten
daarom op 20 en 27 september a.s.
gezamenlijk twee informatiebijeen-
komsten over de invoering van de
omgevingsvergunning (WABO). 

Bedrijven hebben in hun werk te
maken met een groot aantal vergun-
ningen en voorschriften, met elk hun
eigen criteria, procedures, afhande-
lingstermijnen, kosten en toezicht-
houders. Op 1 oktober a.s. is dat
verleden tijd met de invoering van 
de omgevingsvergunning (Wabo). 

Eén vergunning
Vanaf dan kunnen bedrijven alle
vergunningen voor de fysieke leef-
omgeving via één (digitaal) loket met
één vergunning regelen: 1 loket, 
1 vergunning, 1 procedure, 1 beroep
en 1 bezwaar. Dat scheelt veel tijd
en geld. 

Informatieavond
Natuurlijk zal het even wennen zijn.
De gemeenten willen bedrijven daar
graag bij helpen. Daarom organise-
ren de Achterhoekse gemeenten
twee informatiebijeenkomsten over

de omgevingsvergunning. De bijeen-
komsten zijn op:
• 20 september in Wehl, zaal De

Olde Beth op de Nieuwestraat 10.
Aanvang 19.30 uur

• 27 september in Lichtenvoorde,
zaal HCR 't Zwaantje aan de Zieu-
wentseweg 1. Aanvang 19.30 uur.

Voor wie?
De avonden zijn bestemd voor alle
bedrijven die toestemming van de
overheid nodig hebben voor het ver-
richten van activiteiten die gevolgen
hebben voor de leefomgeving. Zoals
bijvoorbeeld bouwen, verbouwen,

slopen, aanleggen, kappen en activi-
teiten waar nu een milieuvergunning
voor nodig is. 

Aanmelding en meer info
Bedrijven die de bijeenkomst willen
bijwonen kunnen zich aanmelden via
de mail bij info@bronckhorst.nl, met
de vermelding welke bijeenkomst u
wilt bijwonen en met hoeveel perso-
nen u komt. Wij begroeten u graag. 

Voor meer informatie kunnen
bedrijven terecht op 
www.omgevingsloket.nl.

Informatiebijeenkomsten WABO voor bedrijven
Nieuwe omgevingsvergunning gaat 1 oktober a.s. in

Zorgt u voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende
partner, ouder, kind (of ander fami-
lielid) vriend of kennis? Bijvoorbeeld
door regelmatig de boodschappen
te doen, schoon te maken of ie-
mand te begeleiden naar bepaalde
activiteiten, omdat deze dat zelf
niet (meer) kan. Dan bent u mantel-
zorger. Mantelzorg is een hele
belangrijke vorm van zorg en een
grote steun voor degene die de hulp
krijgt. Er zijn verschillende manie-
ren om mantelzorgers bij hun werk
te ondersteunen. Om hieraan be-
kendheid te geven, organiseren de
gemeente en de Vrijwillige intensieve
thuiszorg (VIT) Oost-Gelderland op
14 september a.s. een speciale in-
formatiemarkt voor mantelzorgers.
Naast een kraam van beide organi-
satoren zijn onder andere GG-Net,
MEE, vrijwilligers- en thuiszorgor-
ganisaties uitgenodigd om te laten
zien op welke wijze zij mantelzor-
gers kunnen bijstaan. Bijvoorbeeld
met cursussen, leuke contactbij-
eenkomsten met andere mantel-
zorgers, informatie over ziekte-
beelden en handige hulpmiddelen.

Bent u mantelzorger dan nodigen
wij u van harte uit om deze dag met
ons te beleven. De markt is op 14
september in partycentrum Lange-
ler op de Spalstraat in Hengelo van
13.30-16.00 uur. Vanaf 13.30 uur is
er ontvangst met een drankje. Wet-
houder Josephine Steffens van de
gemeente opent vervolgens de
middag. Onder de aanwezigen wor-
den drie Iris-cheques van € 100,-
verloot, omdat wij het werk van
mantelzorgers zo waarderen. Na-
tuurlijk is de toegang gratis. Naast
deze markt starten we vanaf 14
september ook een publiciteits-
campagne over mantelzorg. Onder
andere vindt u in het najaar op deze
gemeentepagina's een artikelen-
reeks over dit onderwerp. 

Wij zien u graag op de mantelzorg
informatiemarkt! Wij kunnen
vervangende zorg voor uw naaste
organiseren als dat nodig is. 
U kunt hiervoor contact opnemen
met VIT Oost-Gelderland, via tel.
(0573) 43 84 00.

Informatiemarkt voor mantelzorgers

op 14 september in Hengelo

Zorgt u voor een naaste? Laat u informeren
welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de si-
renes te horen in heel Neder-
land. Dus ook in Bronckhorst.
De sirenes geven dan één luid
alarm dat 1 minuut en 26 secon-
den te horen is. Omdat het om
een test gaat, hoeft u geen actie
te ondernemen. Het maande-
lijkse alarm heeft tot doel het
landelijke waarschuwings- en
alarmeringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend
bent met het sirenegeluid en
weet wat u moet doen als de
sirene gaat in geval van een
ramp: 'Ga direct naar binnen,
sluit ramen en deuren en zet de
radio of TV op omroep Gelder-
land'. Via deze omroep wordt u
op de hoogte gehouden van de
ramp en ontvangt u zonodig in-
structies. 

Op maandag 6 september a.s. 
is de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest



Uit de raad

Onlangs is de gemeente Doetinchem
gestart met het verbeteren van de
wegen ten westen van het centrum
van de stad, voor een betere aan-
sluiting op de Ruimzichtlaan. Op
sommige plaatsen komen nieuwe
rijstroken, fietspaden en verkeers-
lichten. Om de overlast te beperken,

gebeurt dit niet allemaal in één
keer, maar in fases. 
Voor meer informatie over de
afsluitingen en actuele stand van
zaken rond de wegwerkzaamheden
in het Doetinchemse centrum, 
kijk zo nu en dan eens op 
www.doetinchem.nl/centrumwest.

Moet u regelmatig richting Doetinchem? 
Houd rekening met wegwerkzaamheden

Van september t/m december is on-
ze publieksbalie beperkt beschik-
baar in verband met trainingen aan
onze baliemedewerkers. Wij heb-
ben begin dit jaar het nieuwe ge-
meentehuis geopend en tegelijker-
tijd een nieuwe manier van dienst-
verlenen aan u geïntroduceerd. U
kunt nu bij één balie terecht en het
is de bedoeling dat de medewer-
kers daar in de toekomst uw gehe-
le verzoek kunnen begeleiden. Nu
is dat nog niet altijd het geval. Om
ervoor te zorgen dat de baliemede-
werkers u straks nog beter van
dienst kunnen zijn, volgen zij van

september t/m december in groe-
pen trainingen op de donderdag-
morgen. Dit heeft tot gevolg dat de
wachttijden dan op kunnen lopen
als u bij de balie komt. Voor ver-
schillende producten en diensten
verzoeken wij u voor uw komst een
afspraak te maken, zodat wij de be-
nodigde gegevens bij de hand kun-
nen hebben als u komt. Dit geldt
bijvoorbeeld als u komt voor een
Wmo-voorziening of een bouw- of
milieuvergunning. De afspraken
komen niet in het geding. Alleen
als u op donderdagmorgen in die
periode komt voor producten en
diensten waarvoor geen afspraak
nodig is, kan een langere wachttijd
gelden (voorbeelden hiervan zijn
een paspoort, rijbewijs, geboorte-
aangifte). 

N.B. Tijdens de overige openings-
tijden is onze dienstverlening zoals
u gewend bent. 

Publieksbalie op donderdagochtend 

tijdelijk beperkt beschikbaar EEN, de koepel van 55 samenwer-
kende ontwikkelingsorganisaties,
voert van 1 september t/m 17 okto-
ber de grootste millenniumdoelen-
campagne tot dusver: 'Steengoed
wat jij doet!'. Met nog vijf jaar te
gaan tot 2015 vindt EEN dat Neder-
landers samen met het bedrijfsle-
ven én de politiek de strijd aan
moeten zelf in de krant te komen
met zijn of haar persoonlijke actie.
Tijdens de campagne 'Steengoed
wat jij doet!' worden bedrijven,
particulieren en politici uitgedaagd
om op www.EEN.nl te laten zien
wat hun bijdrage is aan een betere
wereld. Op die manier kunnen zij
anderen inspireren om zelf ook iets
te doen op het gebied van armoede,
onderwijs, gezondheid en milieu in
ontwikkelingslanden.  

Milleniumgemeente
Onze gemeente is één van de 148
gemeenten die gekozen heeft om
een millenniumgemeente te zijn.
Wij hebben in 2009 en 2010 vier or-
ganisaties ondersteund met initia-
tieven die bijdragen aan de millen-
niumdoelen. Deze zijn: STEP (deze
stichting zet zich in voor het onder-
wijs in Burkina Faso), de wereld-
winkels in de gemeente, Amnesty
International Zelhem/Halle en de
diakonie van de Protestantse
Gemeente Hengelo.

De gemeente steunt deze organisa-
ties door onder andere het beschik-
baar stellen van financiële midde-

len. Zo konden zij bijvoorbeeld be-
ter promotiemateriaal ontwikkelen
en zo zichtbaar zijn bij activiteiten. 

Betere wereld
Verder verzorgt Humana in onze
gemeente de textielinzameling.
Hiermee steunt de gemeente auto-
matisch de ontwikkelingsprojecten
waar Humana zich al jaren voor in-
zet. Op gebied van een duurzaam
leefmilieu, ook een millennium-
doel, wekken zonnepanelen op het
gemeentehuis groene stroom op en
is besloten om ook op andere ge-
meentelijke gebouwen zonnepane-
len te plaatsen. Wij stimuleren u als
inwoner met subsidies om duurza-
me energie te gebruiken of uw wo-
ning goed te isoleren. In het ge-
meentehuis wordt Fairtrade koffie
en thee gedronken en in de kantine
gedeeltelijk biologische producten
geserveerd.
Als millenniumgemeente vragen
wij u om ook een steentje bij te

dragen en op de website van EEN
kenbaar te maken wat uw actie is
voor een betere wereld.

Hoe werkt het?
Het is zeer eenvoudig: kies vanaf 
1 september op EEN.nl hoe u wilt
inloggen en leg met een paar clicks
uw eigen steen. Door het leggen
van een virtuele steen op
www.EEN.nl kunt u laten zien wat
uw actie voor een betere wereld is.
Dat kan fair trade koffie drinken
zijn, spaarlampen gebruiken of
geld inzamelen voor een school in
Ghana. De kleur van de steen laat
zien aan welke van de acht millen-
niumdoelen de actie bijdraagt. Ver-
volgens tonen alle stenen samen
welke diverse goede initiatieven 
er in Nederland plaatsvinden voor
het halen van de millenniumdoelen. 
Op die manier concretiseert
'Steengoed wat jij doet!' de millen-
niumdoelstellingen bij een breed
publiek.

Steengoed wat jij doet!

Commissievergaderingen
Commissie Evaluatie en
controle 
Op 8 september a.s. vergadert de
raadscommissie Evaluatie en
controle in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De openbare vergade-
ring begint om 20.00 uur en u bent
van harte welkom om deze verga-
dering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende
onderwerpen:

• Evaluatie jongerendebatten
2010
In 2010 organiseerde de gemeen-
te jongerendebatten, als onder-
deel van een jeugdraadproject
met als doel de lokale politiek te
promoten en inhoud te geven aan
de lessen 'burgerschap' op basis-
scholen. In totaal deden 16 scho-
len mee aan het project. B en w
leggen de raad een evaluatie van
de debatten voor en stellen de
raad voor om in 2011/2012 op-
nieuw jongerendebatten voor de
groepen 7 en 8 van de Bronckhor-
ster basisscholen te organiseren.

• Wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening (APV),
Bouwverordening Bronckhorst
2010, Erfgoedverordening en
Legesverordening Bronckhorst
2010
Op 1 oktober a.s. gaat de nieuwe
omgevingsvergunning (WABO) in.
Zie voor meer informatie het arti-
kel elders op deze gemeentepagi-
na's. De wijzigingen zijn gericht
op het aanpassen van de verorde-
ningen aan de WABO. 

• Actieve informatievoorziening 
B en w informeert de raad over de
stand van zaken met betrekking
tot o.a.:
- concept programmabegroting

2011 GGD Gelre IJssel
- toeristisch-recreatief marke-

tingprogramma
- plaatsing ondergrondse afval-

containers bij De Bleijke Hengelo
- woningbouwplanning Bronck-

horst
- informate beoogde besturen-

fusie COVOA en Orchidee
Scholengroep

- informatie ontwikkelingen HAVO
terrein Vorden

Commissie
Beleidsontwikkeling 
Op 9 september a.s. vergadert de
raadscommissie Beleidsontwikke-
ling in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De openbare vergadering
begint om 20.00 uur en u bent ook
van harte welkom om deze verga-
dering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende
onderwerpen:
• Bestemmingsplan 'Buitengebied

2009 Kuilenburgerstraat 4,
Steenderen'
B en w vragen de raad het be-
stemmingsplan 'Buitengebied
2009 Kuilenburgerstraat 4,
Steenderen' ongewijzigd vast te
stellen. Het gaat om een uitbrei-
ding van het agrarische perceel

• Bestemmingsplan 'Baak;
Zutphen-Emmerikseweg 131'
B en w vragen de raad het be-
stemmingsplan 'Baak; Zutphen-
Emmerikseweg 131' ongewijzigd
vast te stellen. Met dit plan wordt
de leegstaande bedrijfsbebou-
wing met woning en parkeer-
plaats vervangen door vier twee-
onder-een-kapwoningen

• Opheffen Schildersoordschool
in Zelhem
In Zelhem zijn twee scholen voor
openbaar onderwijs, de Schil-
dersoordschool en de Jan Ligt-
hartschool. Beide scholen vallen

onder de stichting IJsselgraaf.
IJsselgraaf heeft het verzoek in-
gediend tot het opheffen van de
Schildersoordschool door het sa-
mengaan met de Jan Ligthart-
school, omdat het aantal leerlin-
gen de laatste jaren behoorlijk is
afgenomen. Na het samengaan
van de scholen wil IJsselgraaf de
lagere groepen vestigen in de hui-
dige locatie van de Jan Ligthart-
school, de bovenbouwgroepen
worden in de huidige locatie van
de Schildersoordschool gevestigd

• Uitgangspunten begroting 2011-
2014 en financiële maatregelen
De komende bezuinigingen vra-
gen om fundamentele keuzen.
Daarom wordt binnen het project
'Toekomstbestendig Bronck-
horst' eerst bepaald wat voor
soort gemeente Bronckhorst wil
zijn in de komende tien jaar.
Daaruit vloeit voort op welke be-
leidsvelden de gemeente haar
huidige inzet verminderd. Maar
voor de dagelijkse gang van zaken
staat de tijd niet stil; er worden
uitgaven gedaan, contracten
gesloten en afspraken gemaakt.
Hiervoor zijn nu spelregels vast-
gelegd, waardoor de realisatie
van de nieuwe rol van Bronck-
horst niet belemmerd wordt door
meerjarige verplichtingen binnen
bestaand beleid aangegaan vanaf
nu. De raad wordt gevraagd in te
stemmen met de uitgangspunten.
In het najaar/de winter volgt meer

informatie over bezuinigingen die
de gemeente moet doorvoeren

• Subsidieverordening
Achterhoek Bespaart 2010

In 2009 hebben de acht Achter-
hoekse gemeenten elk een be-
drag van € 50.000 ontvangen van
de provincie Gelderland om parti-
culiere woningeigenaren (eige-
naar/bewoners) te stimuleren
energiezuinige maatregelen te
treffen. De gemeenten stelden
hiervoor elk een regeling 'de
Achterhoek Bespaart' vast, op
basis waarvan minimaal 100
woningeigenaren een bedrag van
maximaal € 500 subsidie kon
worden verstrekt. Wegens het
succesvolle verloop heeft de

provincie Gelderland de Achter-
hoekse gemeenten elk opnieuw
een bedrag van € 50.000 voor
hetzelfde doel toegekend

• Projecten in begroting 2011
Regio Achterhoek

• Maatregelenverordening 
Wet IOAW en Wet IOAZ

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan
verwijzen wij u naar 
www.bronckhorsthorst.nl.

Spreekrecht tijdens 
commissievergaderingen
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. 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. 



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 archiefgege-
vens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later)
hebben wij alle gegevens bij de hand.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van het vrijwilligers-

supportersfeest, 18 september t/m 3 oktober 2010, stichting concours hippique Zelhem
• Hengelo (Gld), hoek Raadhuisstraat-Schoolstraat (marktplein), plaatsen mobiele servicedesk

t.b.v. UPC Nederland, 21 oktober 2010 van 10.00 tot 18.00 uur, Roscom promotie BV
• Hummelo, v.o.f. FF naar Steef, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 

1 september t/m 31 december 2010, S. Dorrestijn
• Vorden, grasveld bij de Lindese molen, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Blubber-

run 2010, 31 oktober 2010 van 10.00 tot 17.00 uur, hotel/restaurant Bakker
• Vorden, parkeerplaats Dorpsstraat (marktplein), plaatsen mobiele servicedesk t.b.v. UPC

Nederland, 23 oktober 2010 van 10.00 tot 17.00 uur, Roscom Promotie BV
• Zelhem, nabij sporthal De Pol, feestavond met live-muziek in een tent voor vrijwilligers/sup-

porters (± 1.600 personen) en matinée-middag, verkoop loten tijdens vrijwilligersfeest, tijdelijke
gebruiksvergunning tent en ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 2 oktober van 20.00 tot
01.30 uur en 3 oktober 2010 van 11.00 tot 16.00 uur, stichting concours hippique Zelhem

• Zelhem, Pluimersdijk, slachtvisite en oude ambachten, stopverbod op een gedeelte van de
Pluimersdijk tussen nrs. 3 en 5 , 7 november 2010 van 11.00 tot 17.00 uur, museum Smedekinck

• Zelhem, parkeerplaats Stationsplein, plaatsen mobiele servicedesk t.b.v. UPC Nederland, 
22 oktober 2010 van 11.00 tot 21.00 uur, Roscom Promotie BV

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 107, bouwen schuur
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 46, plaatsen hooiberg
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 30, plaatsen jongeren ontmoetingsplek
• Hummelo, Dorpsstraat 32, uitbreiden bestaand trappenhuis kantoor
• Hummelo, Hessenweg 13, verbouwen woning

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 24 augustus 2010:
• Vorden, Eikenlaan 2A, viering 60-jarig jubileum en opening clubhuis, tijdelijke gebruiksvergunning

plaatsen tent, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 11 september 2010, De Graafschaprijders
Afgegeven op 25 augustus 2010:
• Bronckhorst, diverse wegen en locaties in de gemeente, 24-uurs duursport evenement, 

25 en 26 september 2010, adventure race Bronckhorst.
• Bronckhorst, halve marathon, 31 oktober 2010, atletiekvereniging ARGO
• Vorden, hardloopwedstrijd 'Grote Veldloop', 7 november 2010, Hanzesport Zutphen
Afgegeven op 26 augustus 2010:
• Wichmond, parkeerplaats Dorpsstraat 6, verkoop bloemen, 17 en 18 september 2010 van 08.00

uur tot 13.00 uur, commissie hervormde gemeente Wichmond
Afgewezen aanvragen:
Verzonden op 25 augustus 2010:
• Zelhem, diverse locaties, plaatsen van tijdelijke reclameborden, 30 augustus t/m 13 september

2010, Dutch pc solutions

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 23 augustus 2010:
• Hengelo (Gld), Kreunenskamp 3, vergroten dakkapel
Verzonden op 26 augustus 2010:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 133, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 26 augustus 2010:
• Hengelo (Gld), Rozenstraat 2, vergroten woning en bouwen garage

Aanlegvergunningen
Verzonden op 24 augustus 2010:
• Halle, Kuiperstraat 2B en 2C, voor het afgraven van een bouwvoor en het aanleggen van poelen,

vijver, geluidswal en wandelpad
Verzonden op 31 augustus 2010:
• Vorden, Wildenborchseweg 18, voor het aanleggen van een paardenbak
• Vorden, Kostedeweg nabij boerderij 't Hissink, voor het afgraven van gronden en het aanleggen

van natuur en bos
• Vorden, Landgoed De Wiersse: op en rond de Baaksebeek, voor aanleggen inrichtingswerken

oude Baakse Beek  

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, tijdens hardloopwedstrijd 'Grote Veldloop' op 7 november 2010 zijn de Netwerkweg en

de Kerkhoflaan, tussen de Netwerkweg en de Oude Zutphenseweg, van 09.00 tot 14.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de Kerstmarkt op 12 december 2010 is de Markt van 10.00 tot 23.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

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 schrifte-
lijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het be-
sluit 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. 

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

Verleende vergunningen

Alleen voor aanlegvergunningen geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze
eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Reguliere bouwvergunning verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke Ordening
RECTIFICATIE van 24 augustus 2010
Verzonden op 17 augustus 2010:
• Vorden, Ruurloseweg 115 (in plaats van Ruurloseweg 15), vergunning verleend voor het tijdelijk

plaatsen van een kantoorunit met een instandhoudingstermijn van twee jaar  

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen deze verleende vergunning kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen. Het beroepschrift dient het volgende te bevatten:
uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de
redenen waarom u in beroep gaat en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie
van de beschikking te voegen. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierechten
verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Voorbereidingsbesluit 'Vorden, Havo-terrein e.o.'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 26 augustus jl. besloten een partiële herziening 
van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994' voor te bereiden. Het besluit treedt 
in werking op 1 september 2010. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het voormalige
HAVO bedrijfsterrein en directe omgeving in Vorden, dat globaal wordt begrensd door de Burge-
meester Galleestraat (zuidzijde), de Almenseweg (westzijde), de spoorlijn Zutphen-Winterswijk
(noordzijde) en het stationsplein (oostzijde).

Het besluit met bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage.
U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.VB00004-VG01.

Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimte-
lijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.VB00004-/NL.IMRO.1876.VB00004-VG01

• via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2010; Marssestraat 8-8a Zelhem'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2010; Marssestraat 8-8A Zelhem' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 2 september t/m 13 oktober 2010 voor een ieder ter
inzage. Het plan heeft betrekking op het splitsen van de woning Marssestraat 8-8A in Zelhem.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00936-ON01.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimte-
lijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00936-/NL.IMRO.1876.BP00936-ON01

• 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 naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Zelhem Dorp'
Het bestemmingsplan 'Zelhem Dorp' is onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan ligt voor
een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de actualisatie van diverse bestemmingsplannen
door één nieuw bestemmingsplan voor de kern Zelhem.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00864-OH01.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimte-
lijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00864-/NL.IMRO.1876.BP00864-OH01

• 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

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 46, plaatsen hooiberg, ontheffing in verband met het overschrijden

van de maximale toegestane bebouwing, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden 2005/2008' (correctieve herziening)  

• Laag-Keppel, Eldrikseweg 20, bouwen ligboxenstal, ontheffing in verband met een overschrijding
van het bouwblok, geldende bestemmingsplannen 1. 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998';
2. 'Buitengebied Hummelo en Keppel correctieve herziening 2006'; 3. 'Steenderen Hummelo
en Keppel 2008 (functiewijziging)'; 4. 'Buitengebied Steenderen, Hummelo en Keppel 2009'    

• Zelhem, Varsselsestraat 11, bouwen woning en ontmantelen woning uit restaurantgedeelte,
ontheffing betreft het geheel vernieuwen en verplaatsen van een woning uit het restaurant-
gedeelte onder het overgangsrecht. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem herziening 2-1988' 

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Ruurloseweg 8, veranderen showroom, ontheffing in verband met het overschrijden

van de maximale toegestane goothoogte voor bijgebouwen, geldend bestemmingsplan 
'Vorden Centrum en oost 1994'  

De bouwplannen liggen van 2 september t/m 13 oktober 2010 tijdens de openingstijden voor 
belanghebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in 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. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het plan
naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Ontwerpbesluiten (art. 8.25 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 1 september t/m 13 oktober 2010 tijdens 
de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Zelhem, Eeltinkweg 2, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Zelhem, Roessinkweg 9, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergun-
ningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van terinzage-

Wet milieubeheer

Aanwijzing toezichthouders
B en w van Bronckhorst maken bekend dat zij op 24 augustus 2010 hebben besloten een mede-
werker van het cluster Handhaving van de afdeling Beheer aan te wijzen als toezichthouder
inzake het toezicht bij of krachtens de Brandweerwet en de Woningwet voor het ambtsgebied
Bronckhorst. De bevoegdheden van de toezichthouder worden ontleend aan de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en omvatten onder meer: het vorderen van inlichtingen, het vorderen van
inzage van zakelijke gegevens en bescheiden, het betreden van plaatsen, het onderzoek van
zaken en het vorderen van medewerking. Aan de aangewezen toezichthouder wordt een legiti-
matiebewijs Awb verstrekt.

Dit besluit treedt in werking een dag na deze publicatie en u kunt deze tijdens openingstijden
inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Uitvoeringsregel Roll-over Bronckhorst
In februari 2010 hebben b en w van Bronckhorst ingestemd met de uitvoeringsregel Roll-over
Bronckhorst. Met deze uitvoeringsregel maken wij het mogelijk dat de nationale vereniging
Zonnebloem, afdeling IJsselstreek, met de Roll-over Bronckhorst jaarlijks een doeltreffende
activiteit organiseert voor de doelgroep van lichamelijk gehandicapten. De Roll-over Bronckhorst
is een 'wandel' driedaagse voor recreanten die rolstoel gebonden zijn of niet in staat om zelfstan-
dig te wandelen. Ook voor gebruikers van een scootmobiel, een handbike, driewieler of zelfs een
rolbed is het mogelijk om aan deze driedaagse mee te doen. 

U kunt deze uitvoeringsregel tijdens openingstijden inzien bij de publieksbalie in het gemeente-
huis.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 14 oktober 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnr. (0575) 75 02 50.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Op een rustige, groene locatie op loopafstand van het

centrum van Hengelo ligt appartementen-complex

Wittesweide. Het complex omvat 40 aanleunwoningen,

speels gebouwd rond een overdekt binnenplein dat
ruimte biedt voor ontmoeting en activiteiten.

Wittesweide is geschikt voor senioren die behoefte

hebben aan zorg en service aan huis. Zorgorganisatie
Markenheem kan u vanuit het naastgelegen

woonzorgcentrum De Bleijke de dienstverlening bieden

die u wenst.

Meer weten over Wittesweide of een vrijblijvende rondleiding om de sfeer te proeven? Kom dan naar de
open dag op zaterdag 4 september. Bent u geïnteresseerd en kunt u niet tijdens de open dag bel dan met
Markenheem, locatie De Bleijke voor meer informatie telefoon (0575) 498200.

· 40 zelfstandige appartementen zijn
comfortabel, gelijkvloers en levensloopgeschikt

· verschillende typen appartementen, van 75 m
2

tot 102 m
2
, met balkon of terras

· huur varieert van € 494,82 tot € 659,75

(afhankelijk van type appartement), exclusief
servicekosten

· u beschikt in uw appartement over drie kamers
· eigenaar: Habion, Houten
· verhuur: Markenheem
· 24 uur per dag alarmering mogelijk

Open dag op zaterdag 4 september
Van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur locatie De Bleijke Beukenlaan 1 in Hengelo

Comfortabel wonen in Wittesweide
Appartementen per direct beschikbaar



bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld) • Tel (0575) 46 73 43

Veevoeder- en kunstmesthandel

Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

  

  

*  Accountancy*  Accountancy           * Raadhui sstraat 21* Raadhui sstraat 21   

*  Belastingadvie s*  Belastingadvie s                        7255 BB He ngelo Gld                 7255 BB He ngelo Gld  

*  Ad ministratie verwerking*  Ad ministratie verwerking       * Middel graaf 40A* Middel graaf 40A   

*  Financiële rapportage*  Financiële rapportage            7071 WT Ulft   7071 WT Ulft   

*  Salari s*  Salari s --  en loonadminis tratie en loonadministratie           

  

Voor het Voor het middenmidden --  en kleinbedrij f, en kleinbedrij f,   

Vrije beroepsbeoefenaars enVrije beroepsbeoefenaars en   

Particulieren.   * Lid NOvAAParticulieren.   * Lid NOvAA  

RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE-INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98 St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen

 

... als het méér moet hebben ...

D o r p s s t r a a t  2 7  -  R u u r l o
( 0 5 7 3 )  4 5  3 1  9 3

R u u r l o s e w e g  2  -  H e n g e l o  G l d .
( 0 5 7 5 )  4 6  1 4  8 4

w w w. s p a n n e v o g e l . n l

Rijnweg 24, 7255NW Hengelo (Gld.)
Internet shop: www.rowielelektro.nl

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Varsselseweg 39 - 7255 NP Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 37

Handwijzersdijk 4
Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 72 42
www.kom-es-an.nl

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

*  Accountancy Raadhuisstraat 21
*  Belastingadvies 7255 BB Hengelo Gld
*  Administratieverwerking Telefoon: 0575 - 46 13 91
*  Financiële rapportage Middelgraaf 40A
*  Salaris- en loonadministratie 7071 WT Ulft

Voor het midden- en kleinbedrijf,
Vrije beroepsbeoefenaars en
Particulieren.   * Lid NOvAA

Adviesburo voor: rollenspellen, communicatie en gedragstraining

W.F.J. De ruiter

Tel. (0575) 46 27 01 Mob. 06-518 133 98 Fax (0575) 46 27 57

E.B.B. Den Toom

Tel. (0575) 46 74 23 Mob. 06-516 495 70 Fax (0575) 46 75 85

Oude Diepenheimseweg 10, Geesteren • Tel. 0545-273859

POLWIJN DAKBEDEKKING

Wichmondseweg 26
7255 KZ  Hengelo (Gld.)
Postbus 73
7255 ZK  Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461097
Fax 0575-464516 H. WIJNGAARDS

BouwmeesterBouwmeester

Precisie Graafwerk

Voor al uw Grondwerk, Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515

De Dunsborg 8 Tel. (0575) 46 37 65
7255 PR Hengelo Gld. Fax (0575) 46 55 92

Kwaliteit in oogzorg

Lens-vestiging vindt u in:
Arnhem, Utrecht, Deventer

Telefoon Deventer (0570) 61 37 37

OPEN DAG
“In Stap & Draf”

Hengelo (gld) 

Zondag 5 september 2010

Start, middagpauze en finish op de ‘Hietmaat’
Zelhemseweg Hengelo (G) vanaf 10.00 uur.

Groepshotel De Tienhoeve
Handwijzersdijk 4

7255 MK  Hengelo (gld)
tel. 0575-467707

www.detienhoeve.nl

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN,
BROMFIETSEN EN ELECTRISCHE
FIETSEN

• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN

• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS
EN FAMILIEFIETSEN

• VERKOOP VAN SKELTERS

• NU: diverse 2009 modellen fietsen
en electrische fietsen
GAZELLE • BATAVUS •
KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11, 7255 MG Hengelo Gld.
tel: 0575-467278

����������	�
����
�	��������
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

Molenenk 22, 7255 AX Hengelo (Gld)
tel. 0575 - 451295

email: info@mentingbouw.nl 
internet: www.mentingbouw.nl

Vanaf 6 Sept. Afslankrace Bronkhorst e.o

12 wk. lang: wegen, 
meten en informatie

Iedereen zijn eigen afslank-
methode toegestaan.

Voor meer info of aanmelden:

Nieske Pohlmann 06-54326669

Houtzagerij Wasseveld
Jan Wasseveld
Zelledijk 9
7251 NB Vorden
Tel. 0575-556848
Mob. 06-53360156
E-mail: j.wasseveld@planet.nl



GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Varsselseweg 49 Tel. (0575) 46 74 74
7255 NR Hengelo (Gld.) Fax (0575) 46 74 20

ook op
zaterdag

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Ter Horst Milieu B.V.
Aaltenseweg 58

7051 GV Varsseveld
Tel.: 0315-241883
Fax: 0315-342141

info@terhorstgroep.nl

Vele artikelen met
paarden-thema’s!

o.a. etui’s, pennen, schriften, pennenblik,
vriendenboekjes, briefpapier, boeken, etc.

Spalstraat 29 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 38 28

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 18 71
www.hanssloot.nl

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

AUTOBEDRIJF

BRUIL
Zelhemseweg 19, 7255 PS  Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 47 93
Fax (0575) 46 01 83

WWW.AUTOBEDRIJFBRUIL.NL

Doetinchem
Gildenbroederslaan 4
Postbus 196
7000 AD  Doetinchem

• Vervangende auto
• Richtspecialist
Fabriekstraat 20b, Doetinchem
tel.: 0314 34 06 37 • fax: 0314 36 24 85

de Smidse
Halle (Gld) 0314 631613 www.ruitersportdesmidse.nl

Alles voor ruiter en 
paard

Rond 11.00 is er tijdens
de morgenrit een sher-
rystop bij Camping
‘Kom es an’ aan de
Handwijzersdijk in
Hengelo. Daarna gaat
het gezelschap verder over de Bronck-
horster wegen. Om ongeveer 12.00
worden de koetsen voor de middag-
pauze weer op de Hietmaat verwacht.
Daar krijgt het publiek de gelegenheid
de aanspanningen van dichtbij te be-
kijken en vindt ook de jurering plaats
die de mooiste aanspanning  gaat se-
lecteren. Dit jaar krijgt  voor het eerst
ook het publiek hierin een stem! 

De koetsen vertrekken om 13.00 op
nummervolgorde voor de middagrit.
De sherrystop is om ca 14.30 op de
Booltinkweide in Keijenborg.  Rond
16.00 wordt het gezelschap weer terug
verwacht op de ‘Hietmaat’ in Hengelo.
De route vindt u elders op deze pagi-

na, zodat u de aanspanningen al wan-
delend, fietsend of langs de weg kunt
volgen. 

Menvereniging ‘In stap en draf’ wil
met dit evenement ook ‘niet-menners’
trekken. Vanaf 13.00 volgt er op ‘de
Hietmaat’ een wervelend programma
voor jong en oud, met veel activiteiten
met en rond paarden. Iedereen kan
zich opgeven en meedoen. Toegang
tot ‘de Hietmaat’ is gratis en voor een
hapje en drankje kunt u in en rond
het gezellige clubgebouw terecht.
Kortom, een lekker dagje uit voor het
hele gezin.  
Voor meer info kunt u zich wenden
tot Marco Wiggers, tel. (0575) 46 39 94
of via secretariaat@instapendraf.nl

OPROEP TOUW-
TREKWEDSTRIJD 
Leden van vereni-
gingen, sportclubs
of buurten: kunnen
jullie een groep vor-
men die samen ster-
ker is dan 1pk? 
Dan daagt ‘In stap
en draf’ jullie uit de
strijd aan te gaan te-
gen een origineel
Belgisch trekpaard. 

Opgeven kan tot
uiterlijk 2 septem-
ber via: 
secretariaat@
instapendraf.nl

Koetsentocht Menvereniging 
‘In stap en draf’ Hengelo 
Een Spider, een Oos-
tenrijkse Dokterswa-
gen, een Victoria, een
Wagonette, een Lan-
dauer en zelfs een
Beierse Coupé uit
1863……. Dit crème de
la crème op het ge-
bied van koetsen is
zondag 5 september
te zien zijn tijdens de
authentieke Koetsen-
tocht die Menvereni-
ging ‘In stap en draf’
ook dit jaar weer or-
ganiseert. De rit start
’s morgens vanaf ter-
rein ‘de Hietmaat’
tussen 10.00 en 10.30
uur. 

OCHTENDROUTE
RA ZELHEMSEWEG
LA BERKENLAAN
RA HUMMELOSEWEG

HOEK HUMMELOSEWEG/KASTANJELAAN STANDBEELD
PAARD, WAARMEE HENGELO AANGEEFT TROTS TE ZIJN
OP TITEL  “PAARDENDORP”

LA KASTANJELAAN
RD WESTERSTRAAT
RA KERVELSEWEG

RECHT VOOR U DE NH-KERK
LA RAADHUISSTRAAT

RECHTS HET OUDE GEMEENTEHUIS
ROTONDE 2E AFSLAG
RA WICHMONDSEWEG
LA LANKHORSTERSTRAAT
RA NIEUWENHUISWEG
RA DE HORST
LA TOLWEG

U RIJDT NU IN HET BUURTSCHAP DELDEN
RA DELDENSEBROEKWEG
RA HENGELOSEWEG
LA SLOTSTEEG
RD MAALDERINKWEG
VOLG PIJLEN KOEIENDRIJFPAD

U RIJDT NU OP ’T MAALDERINK
RD VOGELZANGWEG

U RIJDT NU IN BUURTSCHAP NOORDINK
LA HEIDEWEVERSWEG
RD HANDWIJZERSDIJK

STOP BIJ CAMPING “KOM ES AN”
GELEGENHEID VOOR EEN SANITAIRE STOP

LA HANDWIJZERSDIJK
RA ROESSINKDRIJFDIJK
RA HAZENHUTWEG

U RIJDT NU IN BUURTSCHAP VARSSEL
RA VARSSELSEWEG

DIT IS EEN DEEL VAN HET VARSSELSE STRATENCIRCUIT
RA OUDE VARSSELSEWEG > STEINTJESWEIDE

RECHTS BEJAARDENCENTRUM

LA BLEEKSTRAAT
LINKS ZIET U DE BLEEK MET HET KARAKTERISTIEKE
BLEEKHUISJE    

2E RA LELIESTRAAT
RA IEKINK
LA SPALSTRAAT > HUMMELOSEWEG

U PASSEERT DE RK-KERK
LA BERKENLAAN
RA ZELHEMSEWEG
Einde rit Hietmaat     +/- 18km

MIDDAGROUTE
LA ZELHEMSEWEG
RA MOLENENK
RA HUMMELOSEWEG
ROTONDE 3E AFSLAG  ELDERINKWEG

U KOMT LANGS HET NIEUWE GEMEENTEHUIS VAN DE
GEMEENTE BRONCKHORST

LA BANNINKSTRAAT
LINKS GROTE AARDAPPELBEDRIJF VAN FAM. WULLINK

LA HOGENKAMPWEG
RA KOEKOEKSWEG

U RIJDT NU IN BUURTSCHAP BEKVELD
RA STEENDERENSEWEG
LA BRANDERHORSTWEG
LA BRONKHORSTERSTRAAT > KERKSTRAAT

STOP BOOLTINKPLEIN
DE BOOLTINKWEIDE DANKT ZIJN NAAM AAN HET
VROEGERE CAFÉ BOOLTINK DAT HIER STOND. BIJ DE
KERK STAAT HET STANDBEELD VAN PASTOOR THUIS. 

LA PASTOOR THUISSTRAAT
RA GELTINKWEG
RA KOLDEWEIWEG

U RIJDT NU LANGS VERZORGINGSCENTRUM MARIA PO-
STEL

RD TEUBENWEG
LA POELSWEG
RA HENGELOSESTRAAT
LA REMMELINKDIJK
RA WIENDELSWEG
LA WEENINKWEG
RD ZANDWEG
LA HEERINKDIJK > BOEIJINKWEG
RA KROEZERIJWEG

U RIJDT NU IN BUURTSCHAP DE DUNSBORG
RD ELFERINKDIJK
LA DE DUNSBORG > BEIJERINKDIJK
RA ZELHEMSEWEG

Einde rit Hietmaat   +/-11,5km

Route koetsentocht
5 september 2010

Marti Bulten
Bronkhorsterweg 3, STEENDEREN
Kokstraat 37,   EEFDE
T   (0575) 45 19 78     (0575) 54 97 68
E   marti.bulten@upcmail.nl
I    www.snsregiobank.nl

Hoveniersbedrijf en Tuincentrum       

De Heesterhof Tuinplanten 
Tuincentrum open: zie webpagina
Varsselseweg 20 in Hengelo (Gld) 
tel. 0575-462892 mobiel: 06-53362300 
web: www.deheesterhof.nl e-mail: info@deheesterhof.nl 

Voor onder andere: - alle onderhoudswerkzaamheden - aanleg van uw tuin
- renovatie van uw tuin - snoeien van de hagen
- aanleggen gazon/kunstgras - plaatsen van een schutting
- onkruid en ziektebestrijding 

Neem een kijkje op ons tuincentrum dat beschikt over een groot assortiment bloemen,
(vaste) planten, heesters – bomen - buxusvormen. Ook beschikken we over een 
breed assortiment DCM meststoffen. Graag tot ziens op ons tuincentrum 
of maak een afspraak op bovenstaand telefoonnummer.

RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE-INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278
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De leerlingen vonden het een leuke
lunch. “Gaaf zeg, met die muziek.”
Rapper Hmmarv warmde het jonge
publiek wat op met een rapnummer
over Dubbelfris. Want, zo zei hij: “Alco-
hol kan niet in een school.” 

Presentator Milo de Mol legde op zijn
eigen vlotte wijze uit waarom ieder-
een hier verzameld was. “Een website
helemaal voor jullie, maar ook door
jullie. Want waar ga je met je proble-
men naar toe?” zo schetste hij de mo-
gelijkheid van de website om met an-
dere jongeren over verschillende on-
derwerpen te communiceren. Maar
hij vroeg ook: “Wie van jullie heeft tof-
fe ouders, waar je alles mee kan be-
spreken?” Een aantal leerlingen stak
gelukkig hun hand op, maar het me-
rendeel niet. Niet durven of niet wil-
len, wie zal het zeggen. 

Feit is dat alles wat deze jonge mensen
bezighoudt op de nieuwe website be-
spreekbaar wordt gemaakt. Zoals on-
derwerpen als werk, geld en wonen,
school en opleiding, seks, geweld en
criminaliteit, het gezin, kopzorgen,
verslaafd, gezondheid, de omgeving,
vrije tijd, media en Jong in Bronck-
horst. 

Uniek in Nederland is dat de gemeente
Bronckhorst speciaal aandacht heeft
voor Jonge Mantelzorgers, jongeren
die onbetaald zorgen voor een ander. 

Naast het geven van veel informatie, is
het vooral een leuke en interactieve
website. Het plaatsen van eigen erva-
ringen is mogelijk, evenals het reage-
ren op stellingen en het plaatsen van
foto’s in het fotoalbum. 

Voor de lancering van de website was
de wethouder jeugd- en onderwijsbe-
leid aanwezig. “En hier is jullie eigen
wethouder,” riep Milo tegen de kanti-
ne vol Beecklandleerlingen. “Josephi-
ne Steffens!” In een interview gaf de
wethouder aan de nieuwe website
heel belangrijk te vinden. “Een websi-
te helemaal voor jongeren. Er is lang
aan gewerkt, maar hij is geweldig ge-
worden.” Vervolgens werd afgeteld
voor het grote moment. Wethouder
Steffens stak symbolisch de stekker in
het stopcontact. Onder luid gejuich
stond de Homepagina van Jongin-
Bronckhorst.nl op het enorme scherm
en kon een kleine demonstratie wor-
den bekeken. 

Jonginbronckhorst.nl is een van de 55
Jongin sites die in Nederland te raad-
plegen zijn. Ook de site van de ge-
meente Bronckhorst bevat dus alge-
mene, landelijke informatie. “Maar ze
worden uitgebreid met nieuws en in-
formatie over deze regio,” vult Mar-
loes Broyl, de redactiebegeleider van
de website aan. “En jullie kunnen zelf
zorgen voor meer! Ga naar de site en
kijk goed. Wat kan er nog worden ver-
beterd of aangevuld volgens jullie?
Stuur een tip in. Doe dit voor 15 sep-
tember, want de beste tip wordt be-
loond met een MP3 speler.” 

Tot slot gaf rapper Hmmarv nog een
spetterend optreden weg en gingen al-
le leerlingen weer naar hun klassen.
Daar werden de door de gemeente be-
schikbare gadgets, kleurige usb-arm-
banden, uitgedeeld. Maar pas nadat
iedereen in de zaal de naam van de
website had geschreeuwd: “Jong In
Bronckhorst”.

Website www.jonginbronckhorst.nl online

Vorden - In ’t Beeckland vierden afgelopen donderdag 26 augustus rond
de vierhonderd leerlingen een feestje! De ingrediënten waren verder: een
stoere rapper, een vlotte presentator, de wethouder jeugd- en onderwijs-
beleid, de redactiebegeleider van de website, jongerenwerkers en JEKK
medewerkers van de gemeente Bronckhorst en genodigden. Zij namen
allen deel aan de spectaculaire lancering van de nieuwste website van
de gemeente Bronckhorst, van, voor en door jongeren: www.jongin-
bronckhorst.nl

Wethouder Josephine Steffens lanceerde de website www.JonginBronckhorst.nl.

Milo de Mol, Marloes Broyl en Josephine Steffens.

Rapper Hmmarv gaf een spetterend optreden in ’t Beeckland.

Leerlingen van ’t Beeckland.
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Buiten op het terras kon men genieten
van een hapje en een drankje onder
meer geserveerd door de kasteelvrouw
Karin (de Rouw) zelf. 
Karin was duidelijk in haar nopjes
over al deze belangstelling . Een aantal
jaren terug werd er overigens een paar

keer in de maand december een fair
gehouden. 

Het (destijds nog) echtpaar Rodink or-
ganiseerde deze ‘Kerstfair’ met op di-

verse plekken in het kasteel stands
met allerlei producten die uiteraard
betrekking hadden op de Kerst. Echter
de belangstelling was toen niet bijster
groot. In tegenstelling dus tot de Cast-

le Fair die de afgelopen vijf dagen in
Vorden werd gehouden en die weer
duizenden bezoekers trok. De organi-
satie van de Fair kon zich op de ope-
ningsdag (woensdag) verheugen over
het aangename weer. 

Een dag later was het wel even anders.
Langdurige regenval maakte het er
voor de deelnemers en bezoekers niet
leuker op. Toen deed het ‘buitenge-
beuren’ meer denken aan het ‘landle-
ven’ in Engeland maar dan in herfst-
achtige omstandigheden, met laar-
zen, regenmantels en paraplu’ s. 

Bezoekers konden op deze Castle Fair,
net als in voorgaande jaren, weer vol-
op genieten van tal van attracties. Zo
was er continu een show met paarden. 
Deze ‘fjorden’ zijn ook dikwijls te zien
bij Engelse TV series op. Ook het ‘scha-
pen drijven’ blijft altijd leuk om te
zien met de bordercollies die de scha-
pen heel rustig hun wil opleggen! 

De duikvluchten die de roofvogels op
geregelde tijden over de hoofden van
de toeschouwers maakten, blijft een
spectaculair gebeuren. Bezoekers die
naar de Castle Fair gingen met de ge-
dachte om ‘ooit’ nog eens een buiten-
huis of bijvoorbeeld een terreinwagen
aan te schaffen, hadden volop keuze
om hun droom waar te maken. 

Een kleine optocht met tractoren, ook
dat vormde een onderdeel op deze
Castle fair. Verder veel stands met o.a.
biologische streekproducten, lekkere
drankjes, broodjes beenham. Proeven

van heerlijke kaas, kortom de ‘buiten-
lucht’ zorgde ervoor dat de ‘inwendige
mens’ niet tekort kwam. 

Natuurlijk waren er ook leuke hoed-
jes, sieraden te zien en vooral te koop.
Ook volop activiteiten voor de kinde-
ren. Spelen met lieve konijntjes, hel-
pen ‘smeden’, rijden op een pony e.d.

Ondanks regen toch geslaagde Castle Fair

Vorden - De Castle Fair, kon afgelo-
pen week voor het eerst sinds de
eerdere veertien edities in Vorden,
worden uitgebreid met een bezoek
aan kasteel Vorden. Bezoekers kon-
den zo vanaf de kasteelweide via de
brug over de gracht, het kasteel
binnen wandelen. Een kijkje ne-
men in de voormalige raadszaal
(thans in gebruik als trouwzaal) en
de aangrenzende vertrekken.

Ook ezels en tractoren op de Fair

De konijntjes zijn erg lief

Met kaart en kompas zullen de deel-
nemers lopend, per fiets of per kano
de gehele gemeente Bronckhorst
doorkruisen. Dit alles 24 uur non
stop! De teams moeten onderweg zelf

voor het nodige eten en drinken zor-
gen. De organisatie en fruitbedrijf
Horstink willen echter de sporters
onderweg toch enigszins voorzien
van iets lekkers en voedzaams, dit in

de vorm van appels. Monique Hor-
stink: "eind september hebben we de
nieuwe oogst, en deze appels zijn dan
dus superlekker". De appels zullen tij-
dens de race op diverse punten klaar
liggen. 
Meer informatie over de Adventure
Race Bronckhorst is te vinden op
www.arbronckhorst.nl

Appels van Horstink voor duursporters

Rha - Fruitbedrijf Horstink uit Rha gaat appels leveren tijdens de 24
uurs adventurerace van Bronckhorst. De race, die gehouden wordt in
het weekend van 25 en 26 september, vergt het uiterste van de sporters.

Lekker eten en drinken.

De cursus wordt telkens op de dinsdag-
avond van 19.30 tot 21.30 uur gegeven
in het Kerkhuis aan de Burg. van Pan-
huysbrink te Hoog-Keppel. De hele cur-
sus neemt ca. 4 maanden in beslag. De
opleiding omvat het basisdiploma
EHBO, verbandleer, reanimatie en
AED-training. Cursisten leren dus de
basisbeginselen van de Eerste Hulp, in-

clusief reanimeren met gebruik van
AED en diverse verbanden. Zij weten na
afloop hoe om te gaan met diverse let-
sels en verwondingen en zijn in staat
om een slachtoffer de eerste hulp te
verlenen die nodig is. Tevens is er de
mogelijkheid bij voldoende belangstel-
ling voor praktijkavonden behorende
bij E-learning. Alle lessen worden ver-
zorgd door ervaren kaderinstructeurs.
Het cursusgeld bedraagt €150,00 waar-
bij alles is inbegrepen. Diverse zorgver-
zekeraars vergoeden een groot gedeel-
te van het lesgeld. Voor aanmelding en
nadere informatie kunt u contact op-
nemen met: Hanny van den Toorn
(0313-476433) of toornjh@hotmail.com

Basiscursus EHBO
Drempt - In samenwerking met de
EHBO-vereniging Angerlo en het
Rode Kruis afd. Doesburg e.o. zal de
EHBO vereniging Drempt dit jaar
een basiscursus EHBO verzorgen.
Bij voldoende deelname zullen de
lessen medio oktober beginnen.

U kunt het tentoongestelde werk be-
kijken en daarna tegen de schemering

vanuit de galerietuin genieten van het
zicht op het vuurwerk ter gelegenheid
van de volksfeesten op het terrein van
Kasteel Keppel. 

Deze avond met cultuur en traditie is
bij te wonen op vrijdag 3 september
vanaf 20.00 uur in Galerie de Waker
aan de Dorpsstraat te Laag-Keppel.

Galerie de Waker
Poëzie van Simon Oosting en Dré Verkerk
Laag Keppel - Ter gelegenheid van de
opening van de Expositie 'Binnen-
mens Buitenmens' is er onder het
genot van een drankje, poëzie en
proza te horen uit het werk van ten-
toonstellend kunstenaar Dré Ver-
kerk en dichter Simon J. Oosting.

De Band Rockaholic zal het festijn ope-
nen om ongeveer 21.00 uur. Ook is de
band Basketcase van de partij. Deze

band is een pop/rock coverband en
spelen o.a nummers van Thin Lizzy,
Kenny Sheppert en Greenday. Rock-
aholic is een rock coverband met voor-
al nummers uit de jaren '70 van o.a.
Neil Young, Live, Queen en ZZ top.
Kom op tijd want vol is vol.

Dorpshuis Drempt Rocknight
Drempt - Zaterdag 9 oktober is er
in het Dorpshuis een spetterende
Rocknight.
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Josée: ‘Verder heb ik regelmatig optre-
dens tijdens de ‘ mooiste momenten
bij een huwelijk’. Klopt, het Ave Maria
ontbreekt bijna nooit. Zingen bij een
huwelijksplechtigheid, echt heerlijk
om te doen’, zo zegt ze. Zondag 12 sep-
tember treedt de zangeres op tijdens
de landelijke Tekendagen. Op 19 sep-
tember zijn er optredens in de levens-
tuin Groot Hontschoten. Op 11 decem-
ber presenteert het zeemanskoor ‘Op
Koers’ t.g.v. het 10-jarig bestaan haar
nieuwe CD getiteld ‘Voor de Wind ‘.
Dat gebeurt tijdens een optreden in de
Schouwburg in Lochem. Josée van der
Staak heeft enkele liedjes voor ‘Op
Koers‘ geschreven en treedt ze die za-
terdagavond (20.00) uur samen en solo
met het koor op. Aansluitend in de-
zelfde maand, opnieuw een volle
agenda met diverse kerst optredens.
Josée van der Staak heeft nog meer pij-
len op haar artistieke boog. De afgelo-
pen jaren worden in Vorden vier keer
per jaar de succesvolle ‘Kunstzonda-
gen’ gehouden, waarvan zij de initia-
tiefneemster was. Josée: ‘Destijds heb
ik een dergelijke kunstzondag in mijn
vorige woonplaats Wijk bij Duurstede
opgezet. En dat liep heel goed. Jan Wil-

lem en ik hebben dit na onze komst in
Vorden, hier ook opgezet. Thans krij-
gen de kunstenaars per keer circa 150
tot 200 personen op bezoek. We heb-
ben één startpunt, vanaf Agnes Raben
of vanaf de bibliotheek. De bezoekers
aan deze Kunstzondag kunnen van
daaruit kiezen, welke kunstenaars (of
allemaal) ze willen bezoeken’, zo zegt
ze.
Verder geeft Josée van der Staak in
haar Atelier Amare teken- en schilder-
les alsmede workshops, zoals bijvoor-
beeld begin augustus workshops in
‘Aboriginal schilderen‘, ‘Vinger-schil-
deren’ in Rood en Zwart’ en in de ‘Drie
Primaire Kleuren’. Ze noemt deze acti-
viteiten zelf een ‘avontuurlijke bezig-
heid met verbluffende resultaten’. In
2007 gaf Josée van der Staak weer een
nieuwe dimensie aan haar kleurrijk
leven. Toen studeerde zij af als teken-
en taaldocent. Achter haar huis stond
‘ ooit’ een kippenhok. Josée en Jan-Wil-
lem bouwden het in 2008 om tot ate-
lier. Josée gaf daar met veel enthousi-
asme schilder- en tekenles. Eind 2008
een heel triest moment. Het atelier
werd door brand verwoest.
‘Hoe de brand is ontstaan blijft voor-

alsnog een vraagteken. Vermoedelijk
is er bewust brand gesticht, echter het
bewijs ontbreekt. Ik was erg verdrietig,
het was één grote puinhoop. Gelukkig
ben ik optimistisch ingesteld en hield
ik mij zelf voor dat iedere tegenslag in
het leven wel een doel zal hebben. Te-
genslag is er om er weer bovenop te ko-
men’, aldus Josée die door de brand
wat betreft haar dagelijkse werkzaam-
heden, ruim drie maanden ‘buiten-
spel ‘ kwam te staan! Thans heeft de
‘bezige bij’ op het gebied van zang,
schilderen en tekenen haar leven op-
nieuw verrijkt. Zij heeft namelijk met
goed gevolg de opleiding tekenthera-
peut gevolgd. Een pittige opleiding
met ‘praktijkgevallen’ als basis.
Josée van der Staak: ‘Zo’n tekenthera-
pie is in feite bedoeld voor iedereen
die bereid is om naar zich zelf te kij-
ken en die wil ontdekken waar zijn ei-
gen helend vermogen ligt om te groei-
en en te kunnen leven in liefde. Als
therapeut moet je heel veel luisteren
en op de goeie momenten vragen stel-
len. Proberen om bij de cliënt ruimte
te creëren voor mooie dingen. Een te-
kentherapeut kan helpen bij mensen
wiens leven uit balans is geraakt. Pro-
blemen met kinderen, partner, colle-
ga’ s op je werk. Mensen voor wie een
trauma of een verlies moeilijk is te ver-
werken. Mensen die last hebben van
een burn- out, van angst, boosheid,
somberheid. Teveel om op te noemen’,
zo zegt Josée van der Staak.
‘Hoe ik te werk ga‘? Wel, na een intake
gesprek onderzoek ik samen met de
cliënt de hulpvraag of de klacht. Dan
proberen we samen middels eenvoudi-
ge gerichte tekenoefeningen het pro-
bleem te onderzoeken. We gaan dan
stap voor stap verder en worden de
knelpunten via tekeningen zichtbaar
en dus hanteerbaar. Door te tekenen
ontspant de cliënt en kunnen opge-
hoopte emoties op een veilige manier
geuit worden en een plaats krijgen. De
tekentherapie vindt plaats in een rus-
tig gelegen ruimte in huis en duurt
anderhalf uur. Afhankelijk van de ont-
wikkeling blijft het bij één keer of er
worden vervolgafspraken gemaakt’, zo
zegt Josée van der Staak. De kosten
worden door veruit de meeste ziekte-
kostenverzekeraars grotendeels ver-
goed als alternatieve therapie. (Infor-
meer bij uw ziektekostenverzekeraar).
Voor meer informatie over de teken-
therapie, het schilderen, de work-
shops e.d. bellen (0575) 55 57 83 of
joseevanderstaak@hetnet.nl

Meer dan een bezige bij (zangeres/schilderes)

Josée van der Staak: 
Thans ook tekentherapeut

Vorden - Sinds Josée van der Staak en haar partner Jan Willem Drijver zich
zes jaar geleden aan de Komvonderlaaan in Vorden vestigden, heeft ze
zich geen minuut verveeld. Sterker nog: veelal komt ze tijd tekort! Josée:
‘In het begin hebben we heel veel werk verzet om de woning (voormalige
boerderij) bewoonbaar te krijgen en in te richten’. Daarna pakte ze de
draad als zangeres weer op en trad ze veelvuldig op met bestaande en zelf
geschreven liedjes . Vrij recent trad ze samen met Menno Kalman een vijf-
tal keren in het stadje Bronkhorst op met het programma ‘Zeespiegel‘,
dertien nieuwe liedjes en een verhaal over de liefde voor de zee.

Op deze dag ligt ook het nieuwe pro-
gramma voor het najaar 2010 klaar.
Hierin zijn de verschillende teken-
en schildercursussen opgenomen,
die op diverse dagdelen worden gege-
ven. Bij Anne wordt in kleine gezelli-
ge groepen geschilderd en getekend.
‘Toe teken eens een koe’ is een cursus
voor de beginner, iemand die zich
wil oriënteren op het gebied van te-
kenen en schilderen. Stapsgewijs ma-
ken cursisten op deze cursus kennis
met materialen zoals pastelkrijt,
aquarelverf, potlood en houtskool.
Een echte opmaat in de kunstwereld.
Daarnaast is er het ‘Kunstzinnige
Carrousel’ waar alle technieken nog
eens worden herhaald en verder
verdiept. Op de dinsdagochtend en
-middag is er het ‘Open Atelier’,

alwaar iedereen onder begeleiding
van Anne zijn eigen gang gaat. Tot
slot is er ‘Freaken met verf’ een uitda-
ging voor diegene die eens iets an-
ders wil dan het klassiek schilderen
op papier of schilderspaneel. In deze
cursus word experimenteel gewerkt
met zand, pasta’s, draden, papier en
ander materiaal, en samen met de
andere cursisten gaat u actief op
zoek naar nieuwe uitdagingen. 

Kom naar de Open Dag in Steende-
ren, Kastanjelaan 11, vanaf 11.30 tot
16.00 uur staat de koffie, thee en een
zelfgebakken stukje taart klaar. 

Belangstellenden kunnen voor infor-
matie bellen naar (0575) 45 25 85, of
mailen: anne-vondrehle@hetnet.nl

Open Dag 

Atelier KUNSTzin

Steenderen - Zondag 5 september 2010 houdt Atelier KUNSTzin zijn
jaarlijkse Open Dag. Op deze feestelijke dag zijn belangstellenden van
harte uitgenodigd om naar schilderijen te kijken die de afgelopen pe-
riode zijn vervaardigd door Anne Berenbak en haar cursisten.

‘Toe teken eens een koe’ is een cursus van Atelier KUNSTzin.

De winkel komt in de huidige vorm
ook niet meer terug. Dit wordt niet al-
leen door de vrijwilligers betreurd,
maar ook hun klanten en vooral de be-
woners van Hyndendael zelf, die nu
niet meer snel een leuk presentje kun-
nen kopen, zijn niet blij met deze slui-
ting.

De welfare beraadt zich nog om een
oplossing te bedenken. Binnenkort
kunt u hierover meer lezen in dit blad.
Aan het eind van deze week wordt de
winkel in ieder geval ontruimd.
Mocht iemand een ruimte voor de wel-
fare hebben, dan horen zij dat graag!
De welfare staat in ieder geval op zon-
dag 26 september op de rommelmarkt
in Hummelo. Wanneer u eerder hand-
werkproducten van hen wilt kopen,
neem dan contact op met een van de
volgende personen: Dini Tieben te
Drempt (0313 471656) of Jopie Wissink
te Hummelo (0314 381062).

Welfarewinkel in Hyndendaal

Gesloten
Hummelo - De vrijwilligers van de
welfare kregen afgelopen week
plotseling te horen, dat hun winkel
in Zorgcentrum Hyndendael gaat
verdwijnen in verband met een re-
novatie van de grote hal.

De tocht moet worden gezien als de
overgang van het wegseizoen naar het
veldritseizoen. De te fietsen afstanden
zijn 30, 45 of 60 kilometer. De routes
zijn met pijlen aangegeven en gaan

voor het merendeel over bospaden,
zandwegen en af en toe over verharde
wegen. Op ongeveer de helft van de
route is er een stop waar de inwendige
mens zal worden verzorgd.

De start is tussen 8.00 en 10.00 uur
vanaf het Vordense Squash Centrum
aan de Overweg 16 te Vorden. Hier kan
men zich na afloop eventueel ook
douchen. Voor verdere informatie:
www.vrtcvorden.nl of bij de secretaris
tel. (0575) 55 35 86.

Overgangstocht VRTC
Achtkastelenrijders
Vorden - Zondag 5 september orga-
niseert VRTC De Achtkastelenrij-
ders weer haar jaarlijkse zgn. ‘ over-
gangstocht’. Deze fietstocht voor
ATB-ers en andere veldrijders vindt
plaats in de mooie en bosrijke om-
geving van Vorden.

Voor het fruitplukken wordt door de
kinderboerderij voor klimmateriaal
gezorgd. De fruitplukkers zorgen zelf

voor een emmer om het fruit in te
doen. Sophie Horstink van fruitbedrijf
Horstink uit Rha bedient de fruitpers,

met eventu-
eel hulp van
aanwezige
kinderen op
de kinder-
boerderij. Zo
kunnen deze
een heerlijk
vers appelsap-
je persen en
meteen op-
drinken. 
De appeltjes
gaan geschild
of ongeschild
in de bak,
waarna aan
het wiel moet
worden ge-
draaid om de
appelstukken

door de mangel te halen. Dan kan de
bak eraf en de jutezak dicht. Als de
houtjes erop liggen kan aan de pers
worden gedraaid om zo het sap eruit
de wringen. Niet vergeten de kan on-
der de tap te zetten, want daar komt al
direct een heerlijk vers appelsapje. 

Voor meer informatie www.feltsigt.nl
of bel (0575) 46 28 28.

Fruitplukweken bij Feltsigt

Fruitpers levert supervers

Bekveld - Bij kinderboerderij Feltsigt in Bekveld duren de fruitplukweken
nog t/m 5 september aanstaande. Tot dan is het mogelijk vers, onbespoten
fruit te plukken. Op een aantal dagen is fruitbedrijf Horstink aanwezig
met een kleine fruitpers.

Sophie Horstink wordt door kinderen geholpen bij het maken van een kannetje verse appelsap.
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Huurlingen
De re-enactors van The Red Regiment
representeren huurlingen, voetsolda-
ten, die vechten voor de partij die de
meeste buit biedt. Zonder groot kam-
pement, met enkel hun wapens als ba-
gage, trekken zij van slagveld naar
slagveld, op zoek naar een inkomen of
buit. Huurlingen stonden in de 17e
eeuw vaak bekend als onbetrouwbaar
en ruw, daarom werden zij door veld-
heren vaak ingezet om overvallen en
bezettingen uit te voeren. 
De huurlingen dragen pieken en mus-
ketten bij zich, een standaard uitrus-

ting van voetsoldaten tot de tweede
helft van de 17e eeuw. De pieken zijn
echter geen vijf meter lang, maar
maximaal drie, waardoor ze een hand-
zaam wapen worden tijdens de man-
tot-man gevechten. 
Naast deze wapens dragen de huurlin-
gen vaak een rapier, een mes en soms
een pistolet bij zich, om zich zo, tot de
tanden toe gewapend, in de strijd te
werpen. 

Ontstaan Red Regiment tijdens
Slag om Grolle
Markant detail is het feit dat het re-
giment is ontstaan toen een deel van
de groep in 2005 voor het eerst aanwe-
zig was bij de Slag om Grolle. 
Direct na De Slag hebben zij zich met
een aantal nieuwe vrienden gefor-
meerd tot The Red Regiment, dat al-
leen deelneemt aan de grotere histo-
rische evenementen op het vasteland
van Europa. In Nederland zijn dat de
afgelopen jaren de Slag om Grolle ge-

The Red Regiment uit het Verenigd Koninkrijk:

In vol ornaat bij De Slag om Grolle
Groenlo - Tijdens de derde editie van de Slag om Grolle, die van 22 t/m 24
oktober plaatsvindt in Vestingstad Groenlo, is de internationale deel-
name ongekend groot. Samen met de Nederlandse deelnemers spelen zij
de Slag om Grolle uit 1627 na. Tijdens deze slag werd Groenlo door Prins
Frederik Hendrik heroverd op de Spanjaarden. Een toegewijde groep re-
enactors (mensen die de geschiedenis herbeleven door deze na te spelen)
is The Red Regiment uit het Verenigd Koninkrijk. Met 40 personen, ge-
kleed in rode jassen, vormen zij een grote groep huursoldaten, die aan de
zijde van de Spanjaarden zal strijden om het behoud van de Stad Grol.
Kijk voor meer informatie over het evenement op www.slagomgrolle.nl.

The Red Regiment in actie op de Slag om Grolle van 2008 fotograaf: Linda Hillyard

weest en het Vesting Spectaculum in
Boertange.

Kom de Red Regiment live aanschou-
wen op het slagveld, of drink 's avonds

een borrel met ze in de kroeg tijdens
de Slag om Grolle 2010.

Zij contracteerden de band FORMATION
’66 en de naam zegt het al een band die
uitstekend ingevoerd is in de muziek die
ons aanspreekt. Wie meer wil weten over
deze band, kijkt op www.formation66.com

De zaal en het café worden voor deze ge-
legenheid ingericht met niet alleen een
dansvloertje, maar ook met tafels en stoe-

len om na het dansen even uit te kunnen
blazen. Er is één verzoek, om het toch
enigszins betaalbaar te houden zetten wij
een melkbus voor een vrije gift in de zaal.
Wie het geslaagd vindt, waardeert dit
dan met een vrije gift in de bus, zelfs al is
het maar een muntje, alles is welkom. In
2007 en 2008 hadden we een geweldig
feest en dat moet weer lukken. Velen heb-
ben ons aangesproken waarom het vorig
jaar maar niet van de grond kwam, voor
dit jaar met een vrij entree moet het vast
weer lukken. Ook de kermiscommissie
juicht dit hernieuwde initiatief van harte
toe, omdat ook zij van mening is dat an-
ders het kermisfeest voor de rijpere
‘jeugd’ niet geslaagd is. De Vrienden gaan
ervoor, op kermiszaterdag 11 september
vanaf 21.00 uur, nu Steenderen nog.

Vrienden van de Steenderense kermis

Kermisvieren
Steenderen - Ook dit jaar willen de
Vrienden van de Steenderense kermis
er weer een knallend feest van maken.
Vorig jaar lukte het niet, om welke re-
den dan ook bij De Seven Steenen, dit
jaar gaat het gebeuren bij Heezen. Ger-
rit en Ada Heezen hebben de schou-
ders eronder gezet om het feest naar
beste vermogen te doen slagen.

Een blijspel in drie bedrijven, geschreven door J.Hem-
mink- Kamp. Stel je eens voor, je bent zeventig geweest en
dan wordt plotsklaps je ‘hele hebben en houden’ door
brand verwoest. Waar moet je dan naar toe? 
Het overkwam Rika Veldman en haar buurman en rivaal
Harm Driever. Ze hebben niets meer. De bezoekers krij-
gen 23 september uitgebreid antwoord op de vraag of
Rika en Harm dan wel of niet door de kerk worden voort
geholpen !

Linde - De toneelgroep Linde zal tijdens de Oranje-
avond in de feesttent, nabij de Lindese molen op
donderdagavond 23 september het toneelstuk ’t Is
maar tijdelijk’ opvoeren.

Toneelavond Linde

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!
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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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

Privétuin open bij Oudolf

In 2010 zal de privétuin tijdens de volgende 
weekeinden zijn voor het publiek.

Kwekerij geopend van 10 tot 16 uur
De toegangsprijs voor de Privétuin bedraagt 2,50 p.p.

Wegens het beëindigen van onze kweekactivi-
teiten, vanaf 4 september 20% korting op 
onze vaste planten en siergrassen!
m.i.v. 15 november 2010 Kwekerij gesloten.

Kwekerij Oudolf - Broekstraat 17, 6999 DE Hummelo Tel. 0314-381120 www.oudolf.com

Presenteert:

BEKVELDS FEEST
2010

Donderdag 2 september
Toneelavond

tent open: 19.30 uur

Zaterdag 4 september
Zing vanaf 21.00 uur mee

met de

Vanaf 22.00 uur barst het
knalfeest los met topband

Feesttent Bekveld
Hogenkampweg 16
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"GODEN, HELDEN EN
MACHTHEBBERS"
De middagcursus: "Goden, Helden en
Machthebbers"  heeft de Griekse cul-
tuurhistorie als onderwerp. Hierin
gaan we op zoek naar het verhaal van
de oude Grieken. Hoe leefden zij? Wat
geloofden ze, wat vonden ze belang-
rijk en hoe zag hun wereld er uit in de

verschillende ontwikkelingsstadia van
hun cultuur? En welke sporen hebben
ze in onze cultuur nagelaten? 

Daarover krijgt men veel informatie,
doorspekt met levendig vertelde my-
then en verhalen en aanschouwelijk
gemaakt met een groot aantal boeien-
de foto's. 

"HOMERUS: ILIAS EN ODYSSEE"
In deze cursus bespreken we de Ilias
en Odyssee, en hun schepper, Home-
rus. De manier waarop hij in de Ilias
zijn publiek meeneemt naar de strijd
rond Troje, is indrukwekkend en bij
vlagen huiveringwekkend. 

En in het verhaal over de terugkeer
van de Griekse held Odysseus worden
sprookjesachtige elementen verweven
met een zeer levendige beschrijving
van de avonturen van de listige Odys-
seus en zijn makkers. We lezen deze
boeiende verhalen in vertaling en de
achtergronden worden uitvoerig toe-
gelicht. En daarmee komen de Griekse
helden ook na bijna drieduizend jaar
werkelijk tot leven!

LOCATIE
De cursus "Goden, Helden en Macht-
hebbers" wordt gegeven op acht don-
derdagmiddagen, in Warnsveld. De
cursus wordt gegeven in het "Warns-
huus", de Dreiumme 43, Warnsveld.
De cursus "Homerus: Ilias en Odyssee"
wordt gegeven op acht donderdag-
avonden in Zutphen. De lessen wor-
den gegeven in het "Parochieel Cen-
trum Maria-school", Tengnagelshoek 6
in Zutphen. 

DATA
Voor beide cursussen zijn de data: 7, 14
en 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 novem-
ber en 2 december. 

MEER WETEN?
Uitvoerige informatie vindt men op
de website: www.cursusoudheid.nl
Men kan zich daar ook inschrijven.
Wanneer men telefonische informatie
wilt over de cursus, of een inschrijffor-
mulier wilt ontvangen, kan men ook
de docent bellen (0575) 55 36 07.
Meestal lukt dat het beste 's avonds.

Kennismaken met de oude
Grieken in Zutphen en Warnsveld

Warnsveld - Begin oktober starten in onze omgeving twee cursussen waar-
in men kan kennismaken met de boeiende wereld van de oude Grieken:
een middagcursus over Griekse cultuurhistorie in Warnsveld, en een
avondcursus over Homerus in Zutphen. Beide cursussen worden verzorgd
door drs. Mike F.C. Bos, docent Klassieke Talen en oud-docent van het Zut-
phense Baudartius College. De cursussen bestaan uit 8 wekelijkse lessen
van zo'n twee uur en zijn bedoeld voor iedereen die wil kennismaken met
het onderwerp of eerder opgedane kennis wil "afstoffen".

Delta Stadsdistributie is vorig jaar op-
gestart. Met zijn elektrowagens is Del-
ta de enige vervoerder die buiten de
venstertijden in de binnenstad mag
rijden om de goederen bij de onderne-
mers in de binnenstad te bezorgen.
Transporteurs hoeven niet meer 's
ochtends vroeg hun vracht af te leve-
ren in de binnenstad, maar kunnen
dit op alle momenten van de dag bij
Delta doen. Delta zorgt vervolgens
met elektrische auto's op een duurza-
me manier voor de aflevering bij de
winkeliers. Daarmee worden de trans-
portbewegingen in het centrum flink
beperkt, is er geen geluidsoverlast en
blijft de lucht schoon. Delta Stadsdis-
tributie is daarmee de aanvullende
dienstverlenende schakel tussen
transporteurs, de ondernemers in de
binnenstad van Zutphen en gemeen-
telijke belanghebbenden. 

Nu Stadsdistributie in Zutphen succes-
vol is gebleken, wil Delta verder uit-
breiden door partner te worden van
Green City Distribution. Green City
heeft overeenkomsten gesloten met
de grote transportbedrijven in Neder-
land, wat Delta groeikansen oplevert.
De eis die deze organisatie stelt, is dat
ook pallets vervoerd kunnen worden.
Omdat dat dit met de bestaande elek-
trische wagen met aanhanger niet
mogelijk is, is een nieuwe wagen ont-
wikkeld die aan deze eisen voldoet. 

Tevens beschikt Delta nu over een
elektrische pompwagen die speciaal
ontwikkeld is voor stedelijke distribu-
tie. Het is een stille en compacte
pompwagen om de pallets gemakke-
lijk en zonder schade te vervoeren
over hobbelige straten en stoepran-
den.

PASSENDE ARBEID
Met de stadsdistributie bereikt Delta
meerdere doelen. Het aantal trans-
portbewegingen in de stad vermin-
dert, de distributie geschiedt op een
duurzame wijze en het is zeer passend
werk voor de doelgroep van Delta, na-
melijk mensen met grote afstand tot
de reguliere arbeidsmarkt. 

Als per 1 september de nieuwe wagen
gaat rijden groeit de afdeling naar vijf
mensen zich met de distributie bezig-
houden.

Delta Stadsdistributie nog duurzamer

Elektrische wagen 
voorzien van zonnecellen

Zutphen - Delta Stadsdistributie
heeft op 1 september haar wagen-
park uitgebreid met een elektri-
sche wagen waarin pallets op loca-
tie gelost kunnen worden. Deze wa-
gen is bovendien uitgerust met
zonnecellen die voor de stroomtoe-
voer zorgen. De auto is speciaal
voor Delta Stadsdistributie ontwik-
keld en is de eerste elektrische wa-
gen waarin de goederen op pallets
geladen en gelost kunnen worden.
Delta heeft daarmee de primeur in
Nederland.

De rit heeft een lengte van circa 50 ki-
lometer. Vanwege het 60 jarig bestaan,
dat dit jaar wordt gevierd, is er een ex-
tra goed gevuld prijzenpakket. De

deelnemers kunnen starten in de A,
B of C klasse, dus kunnen zowel spe-
cialisten als beginners deelnemen. 

Inschrijving is mogelijk vanaf 13.00
uur bij het clubhuis van de Graaf-
schaprijders aan de Eikenlaan 2a in
het buurtschap Kranenburg aan de
Rijksweg Vorden- Ruurlo. De start is
vanaf 13.30 tot 14.15 uur.

Jubileumrit 
De Graafschaprijders
Vorden - De VAMC De Graafschap-
rijders organiseert zondag 5 sep-
tember een jubileum- oriënterings-
rit die is uitgezet door Jan Luiten
en Harry Horsting.

Aansluitend zal hij samen met nog
een aantal mannen (compleet met
hoed) over de catwalk lopen. Cul-
tuurfonds Vorden die deze Hoedjes-
dag organiseert houdt namelijk van

11.30 -12.00 uur ‘Herentijd’. De rest
van de dag (tot 16.00 uur) kunnen
vrouwen ‘laten zien wie ze zijn’. Leer-
lingen ’t Beeckland hebben tijdens
een project op school ook hoedjes ge-
maakt die ze zaterdag zullen sho-
wen. Tijdens Hoedjesdag is er voor
belangstellenden ook gelegenheid
om zelf een hoed te maken.

Burgemeester Henk Aalderink
opent Hoedjesdag
Vorden - Burgemeester Henk Aal-
derink zal zaterdagmorgen 4 sep-
tember om 11.15 uur de ‘Hoedjes-
dag ‘ in Vorden openen.

Het is het vierde boek dat Hermans
(53) heeft geschreven over zijn dorp
Hengelo. Het boek ‘Achter de coulis-
sen’ geeft een tijdsbeeld van de voor-
malige gemeente Hengelo Gld. in de
jaren vijftig. Het boek is samengesteld
uit een verzameling van veel foto’s en

krantenberichten. Met de berichtge-
ving over kleine gebeurtenissen wil de
auteur de geschiedenis laten herleven.
Aan het boek (288 pagina’s en zo’n
300 foto’s) hebben heel veel mensen
uit Hengelo en Keijenborg meege-
werkt door foto’s aan te leveren. “Bij

groepsfoto’s moest ik bij veel mensen
op bezoek om alle namen compleet te
krijgen. Dat was leuk om te doen”,
zegt Hermans tussen het signeren
door in de bibliotheek. In de jaren vijf-
tig veranderde er veel. Maar er is ook
veel verdwenen zoals landhuizen, mo-
lens en verschillende gebouwen. Het
boek ‘Achter de coulissen’ heeft een
oplage van duizend exemplaren. Het
is te koop bij de boekhandel in Henge-
lo en in de omliggende plaatsen.

Nieuw boek van Willy Hermans gepresenteerd

Achter de coulissen laat Hengelo herleven

Hengelo - Er is veel belangstelling voor het nieuwe boek ‘Achter de coulis-
sen’ dat is uitgebracht door de Hengelose amateur-historicus Willy Her-
mans. Afgelopen vrijdag was Hermans in de Hengelose bibliotheek aan-
wezig om zijn nieuwste boek te signeren.

De Hengelose amateur-historicus Willy Hermans signeert zijn nieuwe boek.
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De tijdelijke camping gaat vrijdagmid-
dag open. Het terrein is mooi om-
zoomd en kan het aantal fans herber-
gen, maar echt uitbreiden is niet mo-
gelijk. Henk Kelder, voorzitter van het
Anhangerschap, vindt dat geen pro-
bleem. “Het festival moet kleinschalig
blijven en is echt bedoeld voor de vaste
groep ‘anhangers’ en hun gezin. Vorig
jaar waren dat 1500 personen en met
dat aantal is het festival uitverkocht”.

Bij goed weer speelt de eerste band in
de openlucht, maar de opbouw van
het terrein is zo, dat het bij slecht weer
eventueel onder dak kan. De eerste
avond wordt het programma geopend
door het duo ‘(Roel) Spanjers & (Fokke)
de Jong’ (ook actief binnen Normaal).
Vervolgens spelen de ‘Haverkamp-
band’, ‘Old Ne-ijs’ (ook met oud-leden
Normaal), terwijl het programma
wordt afgesloten met een kampvuur-

optreden (akoestisch) van Normaal. De
zaterdagavond wordt eveneens afge-
sloten door Normaal zelf (nu elek-
trisch versterkt). Daarvoor hebben
‘Wild Horses’, ‘Trailer Trash Trwem-
blers’, ‘WC Experience, ‘YHeah Baby’
en ‘Piledriver’ al op het podium ge-
staan.

De zondag begint met de ‘Heilige Mis’,
waarna de ‘Anhangerschapsband’ het
podium zal betreden. Voor de leden-
vergadering speelt nog de ‘Oxxband’,
terwijl het weekend wordt afgesloten
met een optreden van Normaal.
De kaartverkoop loopt via de website
www.hokersweekend.com en ook bij
café ‘de Tol’ zijn kaarten in voorver-
koop aanwezig.

8e Hökersweekend Anhangerschap Normaal

Wittebrink - Komend weekeinde staat voor een grote groep Normaal ‘An-
hangers’ in het teken van het jaarlijkse ontmoeting met elkaar en de le-
den van Normaal tijdens het Hökersweekend op het terrein bij café ‘de
Tol’. Dit jaar belooft het een speciaal Hökersweekend te worden, omdat
Normaal z’n 35-jarig bestaan viert. De anhangers kijken dan ook uit naar
de ledenvergadering, waarin Normaal vragen beantwoordt van de fans en
vertelt over de plannen van het komende jaar.

Foto van Normaal, gemaakt door Koos Groenewold.

Te Stroet reed zaterdag in Nijverdal de
Menzis Van Keulen Omloop. De ren-
ner van het Line Lloyd Footwear Cy-
cling Team reed zeer aanvallend en
probeerde in de slotfase tevergeefs
weg te rijden. In de massasprint wist
hij toch nog naar een achtste plek te
spurten. Ook Thijs van Amerongen uit
Vorden stond in Nijverdal aan het ver-
trek. Hij eindigde als 58e. 
Peter Makkink stond zaterdag aan de
start van de Ronde van Oosterhout. Na
het startschot wisten drie renners uit
het peloton te ontsnappen. Makkink

probeerde de kloof vanuit het peloton
te dichten en kreeg hierbij steun van
twee andere renners. Met de finish bij-
na in zicht kreeg de groep van Mak-
kink versterking van nog twee cou-
reurs. De renner uit Hengelo mocht
vervolgens met zijn strijdmakkers om
een ondankbare vierde plaats sprin-
ten. Hij passeerde de meet als vijfde.
Met meerdere premies op zak keerde
Makkink tevreden huiswaarts. 

RTV´er Rudi Peters reed vrijdag het
Nederlands Kampioenschap voor mili-
tairen. Een kopgroep van drie renners
bezette de podiumplaatsen. Peters
kreeg halverwege de wedstrijd last van
zijn bovenbeen, maar wist de koers
desondanks uit te rijden met een 23e
plaats als eindresultaat.

Te Stroet en Makkink rijden
naar ereplaatsen
Wichmond - Rens te Stroet en Peter
Makkink van RTV Vierakker-Wich-
mond hebben zaterdag een top
tien-klassering weten te bemach-
tigen.

De tocht, door een prachtige omge-
ving en over voor velen onbekende

wegen en paden, heeft een lengte van
30 kilometer. Onderweg is een stop
gepland waar de deelnemers worden
getrakteerd op koffie met natuurlijk
iets lekkers. Inschrijven kan, op zon-
dag 5 september, bij de Wildenborch-
se Kapel aan de Kapelweg 1 te Vorden.

Fietstocht Wildenborch
Wildenborch - In de Wildenborch
wordt op zondagmiddag 5 septem-
ber een fietstocht gehouden voor
het hele gezin.

De vorm van het ‘Amsterdammertje’
komt, aldus Jeroen Bolland, uit de

eindtijd van de VOC. De kanonnen op
de schepen waren overbodig gewor-

den en om de hoeken van de grach-
tenpanden te beschermen tegen de
wielen en assen van de talrijke wa-
gens en karren in Amsterdam, wer-
den de gietijzeren kanonslopen, ge-
vuld met zand, rechtop in de grond
geplaatst.

In de jaren ’60 van de vorige eeuw
werd het parkeren een probleem en
het bedrijf ‘Nederland Haarlem’ werd
gevraagd een oplossing te bedenken.

Het Amsterdammertje, met de drie
kruizen van het stadswapen er in ge-
slagen, was het resultaat. Voor de pro-
ductie werd een machine ontwikkeld
waar aan de ene kant de voorgevormd
stuk plaatstaal geplaatst wordt en aan
de andere kant een ‘paaltje’ uit komt.
Vervolgens wordt de dop erop geperst
en ondergaat het paaltje een aantal
spuitbehandelingen en klaar is het
‘Amsterdammertje’. 

Inmiddels wordt het ‘Amsterdammer-
tje’ ook in diverse andere steden ge-
bruikt als parkeerbeperking. Daar-
voor worden dan niet de drie kruizen
in de paaltjes geperst, maar een ander
stempel ontwikkeld, waarin het ‘wa-
pen’ van die andere stad verwerkt is. 

Op tijd was de directie van VCP Street-
care zich bewust dat het niet bij par-
keerpaaltjes alleen moest blijven en
inmiddels heeft het bedrijf zich een
plek veroverd op de markt van de aan-
kleding van de openbare ruimte.
Bankjes, vuilnisbakken, maar ook

complete pleininstallaties waarin
naast metaal ook materialen als hout
en beton verwerkt zijn, rollen tegen-
woordig uit de fabriek en worden
door VCP-medewerkers ter plaatse ge-
monteerd. 
Ook in de gemeente Bronckhorst
staan inmiddels een aantal VCP-ban-
ken en vorig jaar werd de ‘Bronckie’
naar ontwerp van de winnaar van een
ontwerpwedstrijd voor basisschool-
leerlingen in Bronckhorst, aan het as-
sortiment toegevoegd.

Dat het bedrijf ook voor het personeel
een prettig bedrijf is om te werken,
blijkt uit het vervolg van de receptie
als drie medewerkers in het zonnetje
worden gezet. 

Theo Vriezen was 40 jaar in dienst, in-
middels in de Vut, maar nog regelma-
tig in het bedrijf aanwezig. Net als
Piet Otter, die 37 jaar bij VCP werkte.
Greet Kappert werkte ‘slechts’ 20 jaar
bij VCP voor ze met de Vut kon. 
Op de foto de jubilarissen.

Mijlpaal bij VCP Streetcare

Miljoenste Amsterdammertje

Zelhem - Veertig jaar geleden begon het bedrijf ‘Nederland Haarlem’ in
Hoorn (Noord Holland) met de productie van parkeerpaaltjes voor de
stad Amsterdam. Tien jaar geleden werd de afdeling zelfstandig en on-
der de naam VCP Streetcare kwam de productie naar Zelhem. Met een
productie van 25.000 exemplaren per jaar hadden de directeuren Carol
Smit en Jeroen Bolland berekend dat ergens aan het eind van de maand
augustus het miljoenste paaltje van de band moest rollen. Deze mijlpaal
moest natuurlijk gevierd worden en burgemeester Aalderink werd ge-
vraagd de handeling te verrichten.

De opbrengst komt ten goede aan het
onderhoudsfonds van de kerk. 

Er worden niet alleen veel zelfgemaak-
te artikelen en planten verkocht, ook
worden er tal van activiteiten geor-
ganiseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld op-
tredens van de jeugdafdeling van de
muziekvereniging Jubal. Ook is er een
expositie van enkele plaatselijke schil-
ders/kunstenaars.

Bazaar voor onderhoud kerk
Wichmond - Zondag 12 september
organiseert de hervormde gemeen-
te Wichmond in het gebouw
Withmundi aan de Dorpsstraat 16
van 11.00 tot 15.00 uur een bazaar.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Naast samenzang van bekende liede-
ren zal het enthousiaste gezinscombo

ook enkele optredens verzorgen. De
heer Wim Zemmelink uit Zelhem zal
een korte meditatie houden. 

De toegang is gratis, wel zal er een col-
lecte worden gehouden. Na afloop is
er koffie.

Zangdienst Den Bremer
Toldijk - Voor zondagmiddag 26
september is er in zaal den Bremer
een zangdienst georganiseerd in
samenwerking met het gezinscom-
bo "Prijs Hem" uit Nijkerkerveen.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Karkgang, Karkgank:
R.K.-ceremonie waarbij een jonge moeder na de bevalling weer
voor het eerst naar de kerk gaat.
"Marie is weer goed in orde, ze hef de kerkgang alweer 'e daone".

B. Gedoote: Gedoe:
"Foj, foj: wat 'n gedoote".

C. Bols: (gezegde van een koe) Tochtig:
"Ne bolse koo".

Op vrijdag waren er onder warme en
zonnige omstandigheden al vrije trai-
ningen voor alle klassen. De 125-cc en
supersport categorie hadden zelfs al
een tijdtraining. Deze klassen hadden
op zaterdag de 2e tijdtraining. De IDM
superbikes reden op deze dag twee
tijdtrainingen. Snelste man in de 125-
cc was de Duitser Toni Finsterbush. De
HAMOVE leden stonden achter in het
startveld gekwalificeerd en gaven toe
dat het niveau enorm hoog was in dit
kampioenschap. Raymond Schouten
pakte een mooie tweede tijd in de su-
persport klasse achter de Oostenrijker
Michael Ranseder. Barry Veneman
wist pole te pakken in de klasse super-

bikes en Gisberth van Ginhoven kwali-
ficeerde zich verrassend naar een
tweede plaats. De Duitser Max Neu-
kirchner uitkomend op een Ten Kate
Honda eiste de derde plaats voor zich
op in de trainingen. 
Op zondag werden er in de klasse su-
perbikes twee races verreden. De eer-
ste race werd gewonnen door Neu-
kirchner voor Veneman op zijn BMW.
Derde werd de Oosterijker Martin Bau-
er die uitkomt op een KTM. Helaas viel
Bob Withag uit met machine proble-
men. De tweede race was spannend:er
waren drie man die voor de eerste plek
gingen. Het was uiteindelijk Veneman
die deze wedstrijd wist te winnen voor

de Tsjech Matej Smrz. De derde plaats
behaalde Neukirchner. Veneman was
super tevreden, hij pakte zowel in race
1 als 2 de volle buit aan punten door-
dat Neukirchner als gastrijder geen
punten kreeg. Met een zeventiende
plaats in de tweede manche liet Bob
Withag in dit sterke veld met veel fa-
brieks teams zien dat hij goed mee
kon komen. Hij was dan ook tevreden
met het resultaat. Kersvers Neder-
lands Kampioen Raymond Schouten
wist de supersport race te winnen in
dit sterke Internationale veld. Tweede
werd Ranseder, de Australische cou-
reur Damian Cudlin werd derde. HA-
MOVE rijder Joop Timmer werd
twaalfde en nam door deze uitslag
vier punten mee naar huis. In de 125-
cc was er geen kruid gewassen tegen
Finsterbush die de race met grote over-
macht won. Jerry v. d Bunt werd als
vijfentwintigste geklasseerd. Mick Jan-
sen werd achtentwintigste voor de eni-
ge vrouwelijke deelneemster in dit
veld Tasia Rodink.

IDM races Assen met HAMOVE leden

Zondag 22 augustus werden in Assen wegraces gereden voor het Interna-
tionale Deutsche Meisterschaft (IDM). De meeste races worden op de Duit-
se circuits gereden maar ook een aantal in het buitenland waaronder As-
sen. De deelnemers komen uit zestien verschillende landen waaronder
zelfs Japan. Een aantal Nederlanders die normaal gesproken niet in dit
kampioenschap meerijden maakten voor Assen een uitzondering. Daar-
onder de HAMOVE leden Jerry. v. d. Bunt, Mick Jansen, Tasia Rodink, Joop
Timmer, Nick van Nieuwenhuizen en Bob Withag.

Barry Veneman de man van de dag op Assen. Foto: Henk Teerink

Ook deze keer ging de tocht weer
door fraaie gebieden met prachtige
vergezichten over polders, water en
weilanden met paarden en ander
vee. De route ging via de dijken bij
Oud Zevenaar richting Aerdt/Her-
wen en vandaar langs Tolkamer en
Spijk naar de Emmerikse brug.
Ook bij Tolkamer werd genoten van
het mooie vergezicht over de rijn
met haar vele boten met in de verte
de historische plaats Kleve.
Na de brug direct rechtsaf om via
Griethausen binnendoor over de

rijndijk en kleine dorpjes richting
Keeken te gaan waar bij Café im Gärt-
chen heerlijke koffie klaar stond met
iets extra's.

Na de koffie werd via Millingen aan
de Rijn door de Ooypolder naar het
bevrijdingsmuseum in Groesbeek ge-
reden waar een rondleiding van
ruim 1,5 uur werd verzorgd.
Hierna ging de reis via kleine dorpjes
en het montferland richting Toldijk
waar bij "Den Bremer" een overheer-
lijke brunch wachtte.
De deelnemers waren erg enthou-
siast en niet alleen over deze mooie
verzorgde rit maar ook voor wat de
uitgebreide brunch betrof.
Om 17.30 uur werd deze uitzonder-
lijke dag afgesloten door de voorzit-
ter en een ieder bedankt voor hun
medewerking hieraan.

Autotocht KBO
Drempt - Ook dit jaar had de KBO
afdeling Drempt, Hummelo en
Keppel een autotocht geregeld
voor haar leden en wel op 17 au-
gustus jl. Er werd met 8 auto's ge-
reden en 32 leden namen hieraan
deel.

Ze zoeken personen vanaf 18 jaar die
graag met mensen werken en het leuk
vinden om zich voor het museum in te
zetten. Het is in de regel eenvoudig
werk zoals bezoekers ontvangen, kof-
fie serveren en souvenirs verkopen.

Het is niet noodzakelijk om de geschie-
denis van de tweede wereldoorlog te
kennen. Een beetje belangstelling is
natuurlijk wel een voordeel. In overleg
geeft men voorkeur dagen aan en kan
men een of twee keer per week, eens
per twee weken of eens per drie weken
dienst doen. Vraag geheel vrijblijvend
om meer informatie bij Jean Kreunen
0575-463942 of mail even naar
info@museum40-45.com Achterhoeks
Museum 1940-1945 Hengelo Gld.

Oorlogsvrijwilligers gezocht
Hengelo - Het Achterhoeks Muse-
um 1940-1945 zou graag een paar
nieuwe vrijwilligers willen hebben
om het erfgoed van de oorlog goed
onder de aandacht te blijven bren-
gen.

De start is bij de familie Hissink aan de
Memelinkdijk 6a te Hengelo. Dames,
Heren, Gemengde team en Jeugd-
teams kunnen zich inschrijven. Bij de
gemengde teams mag maximaal 2 he-
ren zitten. Per team moeten minimaal
2 inwoners afkomstig zijn uit de ge-
meente Bronckhorst.

De teams mogen uit maximaal 4 a 5
personen bestaan. Men mag geen lid

van een klootschietvereniging zijn en
er mag uitsluitend met het materiaal
van de Noabers worden gegooid.

Wanneer je alleen bent of niet genoeg
mensen bij elkaar hebt voor een team
kun je gerust komen, want dan ma-
ken we met anderen wel een team.
Verzamel buurt,familie en vrienden
en kom op 12 september naar de Me-
melinkdijk 6a. Eventueel een hark
meenemen kan wel handig zijn. 

Na afloop kan er nog nagepraat wor-
den 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
contact op nemen met Wilco Harm-
sen tel, (06) 53 89 31 53.

Open klootschietkampioenschap
Hengelo - Wie gaat er dit jaar strij-
ken met de eer en gaat naar huis
met de Gerrit Onstenkbokaal? Op
zondag 12 september wordt door
buurtvereniging de Noabers uit
Hengelo het jaarlijks Open Kloot-
schietkampioenschap van Henge-
lo gehouden.

DOEL:
Het doel waarvoor we in 2011 gaan
fietsen is: Optimale pijnbestrijding bij
patiënten met kanker. Het onder-
zoeksteam wordt geleid door Prof. Dr.
Kris Vissers, hoogleraar palliatieve
zorg en pijnbestrijding verbonden aan
het UMC St. Radboud te Nijmegen. Het
onderzoeksteam werkt samen met zie-
kenhuizen en huisartsen in de regio.

Heel veel patiënten lijden onnodig
pijn tijdens en na het ziekteproces. Dit
komt doordat artsen, die primair zijn
opgeleid om patiënten te genezen,
niet structureel aandacht aan bijko-
mende symptomen besteden. Structu-
rele behandeling van pijnbestrijding
bij patiënten met kanker is daarom
hard nodig. Het project heeft als doel
om, te beginnen in onze regio, het in-
ventariseren en behandelen van pijn
bij alle patiënten met kanker hoog op
de agenda van alle artsen te zetten. 
Oranjetocht: De zevende tocht van
Bergh in het Zadel heet de ‘Oranje-
tocht’ en voert van 28 mei t/m 5 juni
2011 door het Sauerland en de Eifel in
Duitsland. Daar worden aan het Ko-
ningshuis gerelateerde steden aange-
daan, zoals o.a. Dillenburg en Nassau.

Het is een tocht van ongeveer 1050 ki-
lometer, waarbij 12.000 hoogtemeters
moeten worden overbrugd. 

Deelnemers uit Bronckhorst: In 2007
deden we met acht deelnemers mee
aan de ‘Vijflandentocht’. Op de foto
ziet u van links naar rechts Hans
en Dinie Middelkoop (Drempt), Wim
Achterkamp (Steenderen), Jan en
José Koenders (Drempt), Bert Veltman
(Hengelo(G), Tonnie Schooltink en
Gerrit Bosman (Baak). 
In 2011 doen nog vijf deelnemers uit
de gemeente Bronckhorst mee omdat
Hans en Dinie Middelkoop naar een
andere gemeente zijn verhuisd en
Tonnie Schooltink afziet van deelna-
me. Theo Huis in het Veld doet in 2011
voor de eerste keer mee. 

Net over de gemeentegrens in Vier-
akker woont één van de oudste deel-
nemers aan de tocht, de inmiddels
74-jarige Jan Hermsen. 
Sponsoring: Alle deelnemers aan de
tocht moeten minimaal € 1250,--. aan
sponsorgelden bijeen te brengen,
maar om het bedrag van 2007 te eve-
naren is een veelvoud van dat bedrag
natuurlijk noodzakelijk. 
De deelnemers betalen hun eigen reis-
en verblijfkosten en een evenredig
deel van de kosten van de organisatie,
zodat alle sponsorgelden voor de volle
100% naar het onderzoeksproject
gaan omdat ‘Bergh in het zadel voor
de Kankerbestrijding’ dit project heeft
geadopteerd.
Het kan zijn dat u door één van hen
wordt benaderd om hen te sponsoren.

Inwoners van Bronckhorst

Fietsen voor de Kankerbestrijding
Hengelo - De stichting ‘Bergh in het
zadel voor de Kankerbestrijding’
organiseert in 2011 voor de zeven-
de keer een sponsorfietstocht.
Tijdens de laatste tocht in 2007
werd een bedrag van € 530.000,--. bij
elkaar gefietst, zie ook 
www.berghinhetzadel.nl
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Dan trekken twintig metershoge cor-
sowagens versierd met meer dan 3,5
miljoen dahlia's door de straten van
dit Achterhoekse dorp. Het corso kent
een jarenlange traditie, want in 2010
is het al voor de 81e (!) keer dat het eve-
nement wordt gehouden. Het pro-
gramma begint al direct na de middag
met straattheater, waarna om twee
uur het corso van start gaat.

Maandenlang bouwen
In de winter, enkele maanden na het
voorgaande corso beginnen de wagen-
bouwers alweer met het bedenken van
een onderwerp voor het komende
jaar. De eerste schetsen en ontwerpen
resulteren vervolgens in een maquet-
te, oftewel een heuse miniatuurwa-
gen. In het voorjaar begint de echte
bouw. Staal wordt gebogen en gelast. 

Er wordt getimmerd en er worden vor-
men gemaakt van papier maché en
piepschuim. Een dahliareus begint
langzaamaan vorm te krijgen. Maar
voordat de dahlia's erop gaan, wordt
de wagen eerst in kleur gezet, zodat
duidelijk wordt welke lijnen en kleu-

ren de dahlia's moeten volgen. Vanaf
het weekend voorafgaand aan het cor-
so gaan duizenden vrijwilligers aan de
slag. Dan is het bloemen sorteren en
plakken geblazen!

Onderlinge strijd
De onderlinge competitie tussen de
wagenbouwers is groot. Bewegende
onderdelen, zorgvuldig gekozen mu-
ziek, ondersteunende figuratie; iedere
corsowagen vertelt zijn eigen verhaal.
Iedere corsogroep heeft het doel de be-
zoekers te imponeren. Hoe hoger, hoe
groter, hoe indrukwekkender: dat is
waar het de corsobouwers om gaat.
Vaak wordt er ingehaakt op de actuali-
teit en wordt er een thema gekozen
dat volop in het nieuws is geweest. Ze-
ker is dat de bezoeker zijn ogen uit zal
kijken.

Praktische informatie
Vanaf 09.00 uur wordt er entree gehe-
ven bij de kassa's die rondom het cen-
trum van Lichtenvoorde staan opge-
steld. Een entreekaart voor de optocht
kost € 6 per persoon en is geldig voor
de optocht en de tentoonstelling van

de corsowagens op zondag 12 septem-
ber. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis
toegang. 
Voor de tribune geldt een toeslag. Bij
de entreekaart is een programma-
boekje inbegrepen met allerlei actuele
informatie en achtergrondinformatie.
Zonder entreekaartje voor de optocht
is er een klein bedrag verschuldigd om
toegang tot het tentoonstellingster-
rein te krijgen, voor zowel de zondag
als de maandag. Kinderen tot 12 jaar
gratis. 
Het tentoonstellingsterrein is op zon-
dag na de optocht geopend. 's Avonds
zijn alle wagens prachtig verlicht en
op maandag is het terrein vanaf het
middaguur geopend.

Parkeren
In de directe omgeving van de corso-
route zijn diverse parkeerplaatsen in-
gericht en voor een paar euro kunt u
uw auto hier parkeren. Vanaf deze par-
keerplaatsen rijden speciale bussen
naar de route en terug. Ook is er een
speciale fietsenstalling.

Kaartverkoop en website
Informatie over het bloemencorso
wordt verstrekt door VVV Lichtenvoor-
de. Hier zijn ook entree- en tribune-
kaarten in de voorverkoop. Kijk ook op
www.bloemencorso.com

Bloemencorso Lichtenvoorde 12 september

Miljoenen dahlia's trekken voorbij

Lichtenvoorde - Het Lichtenvoordse bloemencorso is misschien wel het
grootste evenement van de Achterhoek te noemen. Een spektakel dat jaar-
lijks door tienduizenden bezoekers wordt gadegeslagen. Ieder jaar op de
tweede zondag van september -  dit jaar op 12 september - is het zover.

U kunt op www.tekentaal.nl (website
van de Vereniging Tekentaal, beroeps-
vereniging van tekentherapeuten en
tekentaaldocenten) lezen welke prak-
tijken en ateliers aan dit landelijke te-
kenweekend deelnemen. 
Ieder mens heeft een bron van bewus-
te en onbewuste innerlijke beelden.
Door deze beelden te tekenen brengt
men naar buiten wat innerlijk leeft.
Goed kunnen tekenen is niet nodig.
Ontdekken dat iedereen een eigen
unieke beeld- en tekentaal heeft, is al
heel waardevol.
Sinds de oertijd zijn mensen al bezig
met tekentaal. Tekentaal is een mid-
del om te communiceren en betekent
letterlijk taal van tekens. Waar woor-

den vaak tekortschieten zijn beeld- en
tekentaal aanwezig. Tekenen is dus
een natuurlijke manier om wat inner-
lijk leeft en belangrijk is naar buiten
te brengen. 

Zowel een tekentherapeut als een te-
kentaaldocent werkt met beeld- en te-
kentaal. Een tekentaaldocent helpt
mensen met het ontwikkelen van hun
expressievermogens. Tekenen om te
uiten en te ontladen. Voor iedereen
die meer van zichzelf wil begrijpen en
de kunstenaar in zichzelf wil ontdek-
ken, is tekentaal heel geschikt. 
Voor mensen met problemen, klach-
ten, levens- en zingevingvragen kan
≠tekentherapie veel betekenen. Een

tekentherapeut helpt mensen hun
beelden te verwerken en te bewerken,
zodat hun innerlijke kracht en ener-
gie weer vrijkomen. 
Met dit landelijke tekenweekend ma-
ken tekentherapeuten en tekentaaldo-
centen hun vak meer bekend bij het
Nederlandse publiek. Van de mogelijk-
heden en kwaliteiten van tekentaal en
tekentherapie is nog lang niet ieder-
een op de hoogte. De landelijke teken-
dagen zijn dus een mooi moment om
daarmee kennis te maken. 

In Hengelo Gld bent u van harte wel-
kom bij: Tekenen is Beleven. Bertha
Ruesink, De Heurne 18. Ze biedt deze
dagen: doorlopende mogelijkheid om
het tekenen te ervaren; spelen met
mandala symboolkaarten; expositie
van tekeningen van zichzelf en haar
cursisten; aanbod nieuwe cursussen:
autobiografie, mandala symboolkaar-
ten en variété.

Open dagen

Landelijk tekenweekend
Hengelo - Tekentherapeuten en tekentaaldocenten heten op zaterdag 11
en zondag 12 september iedereen van harte welkom in hun praktijk en/of
atelier. Gelnteresseerden kunnen op deze landelijke tekendagen vrijblij-
vend kennismaken met beeld- en tekentaal. Er is ook gelegenheid om een
les of workshop bij te wonen.

"Achter deze deuren" vindt menu een
grote diversiteit aan figuratieve en ab-
stracte kunst waaronder schilderijen
en tekeningen, foto's en animatie-
films, 3D-design, hedendaagse monu-
mentale beelden en objecten in o.a.
glas, metaal, steen, hout, keramiek en
organisch materiaal en heiligenbeel-
den. In het HeiligenBeeldenMuseum
wordt door Fons Rouwhorst en Irma
Schroer een demonstratie verzorgd
over het restaureren en beschilderen
van heiligenbeelden. 

Op vrijwel alle locaties zijn de kunste-
naars/vormgevers aanwezig om met
het publiek in gesprek te gaan over
hun werkstukken, werkwijzen en in-
spiratiebronnen. Dit gesprek/deze
kennismaking tussen maker en be-
schouwer acht de Stichting KZV i.o.,
onder voorzitterschap van Will(emijn)
Colenbrander ,essentieel om een van
haar belangrijkste doelstellingen te
bereiken namelijk kunst toegankelijk
maken voor een breder/groter publiek. 

Vanaf heden tot en met KZV is het
kleurige Info-blad met daarop de rou-
te en een beschrijving van de deelne-
mers met een afbeelding van hun
werk te verkrijgen bij GalerieBiblio-
theekVorden en de VVV, beiden aan de
Dorpsstraat te Vorden. De deelnemen-
de locaties steken allen de KunstZon-
dagVorden-vlag uit zodat de route
voor u gemakkelijk te volgen is.

IN DE SCHIJNWERPER
Elke KZV staat een deelnemer "in de
schijnwerper". Ditmaal is dat Mary
Quarles van Ufford die in haar atelier,
Christinalaan 1a, haar objecten van
gefused glas exposeert. Mary Quarles
van Ufford maakte in 2006 de overstap
van keramiek naar glasfusen. Na zich
jarenlang met klei en vooral het ont-
wikkelen van glazuren te hebben be-
zig gehouden, stoorde het haar steeds
meer dat zij niet door de objecten
heen kon kijken. Als zij een prachtig
glazuur ontwikkeld had kon zij er
toch nooit doorheen kijken omdat de
klei als drager er achter zat. Reden om
te zoeken naar een materiaal waarbij
dit wel zou kunnen. In die periode
kwam zij op de keramiekmarkt in
Swalmen de meesterfuser Detlef Tanz
tegen. Zij volgde bij hem enkele semi-
nars en werd volledig besmet met het
fuse-virus. Bij glasfusen worden ver-
schillende stukken glas in een oven sa-
mengesmolten tot een nieuwe glas-
plaat. Deze plaat wordt vervolgens in
een volgende stook vervormd. Mary
Quarles van Ufford werkt graag thema
gericht en laat zich daarbij inspireren
door wat haar op dat moment bezig
houdt. Er was een periode waarin zij
vlechtwerk-schalen maakte en een pe-
riode waarin zij de Chinese waaier als
uitgangspunt had. Recentelijk maakte
zij organische vormen die als vaas ge-
bruikt zouden kunnen worden. Zij
zegt met nadruk dat dit een mogelijk-
heid is, maar eigenlijk maakt zij deze
organische werkstukken als puur es-
thetisch object. Zij versiert deze objec-
ten met geometrische patronen.
Tijdens KunstZondagVorden toont
Quarles van Ufford ook haar collectie
glasobjecten die op de piramide geïn-
spireerd is. Kom op 12 september a.s.
naar KunstZondagVorden en laat u
verrassen. Zie verder de website:
www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden
nazomers kunstgenot

Vorden - Ook na de zomer valt er
volop te genieten in het van activi-
teiten bruisende dorp Vorden. Op
12 september a.s. vindt namelijk de
16e KunstZondagVorden plaats
met een zeer uitnodigend pro-
gramma . Alle deuren van één mu-
seum, zes galeries en acht ateliers
in Vorden dorp -en buitengebied
staan weer open voor het publiek.

U kunt de uitzendingen beluisteren
via de frequenties van Radio Ideaal en
de livestream website Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB Zelhem.

Live@ideaal.nl
Bronckhorst - De uitzending van
deze en volgende week kan niet
live worden uitgezonden vanuit ca-
fé ‘de Mallemolen in verband met
de vakantie van Rudy en José. De
uitzendingen komen voor twee
keer uit de studio en zullen een an-
der karakter hebben, maar de
(vooraf opgenomen) live-muziek
zal het belangrijkste onderdeel
van het programma zijn.

De volgende leden behaalde hier een
prijs. Marijn Smit behaalde met Bently
een 5de prijs in de klasse B cat.B. Dit
deed hij met 186 punten. Joanne Pel-
lenberg behaalde met Santos een 3de

prijs met 185 punten, in de klasse L2.
Marleen Mokkink reed met haar
paard Storm. Ze behaalde in de klasse
B een 4de prijs met 184 punten. 

Carlijn Slijkhuis behaalde met haar
paard Volmer, 2 keer een 4de prijs met
212 en 214 punten. Dit deed zij in de
klasse Z1.

L.R. en P.C. de Graafschap
Vorden - In het weekend van 21 en
22 augustus jl. werd er een wed-
strijd te Hummelo georganiseerd.
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7 dagen per week - 24 uur per dag
Kijk voor meer informatie over deze wedstrijd, het wedstrijdreglement en voor een Firezonestation bij u in de buurt op 

www.firezone.nl

Komend weekend extra korting!
Bij Firezone tankt u benzine en diesel tegen bodemprijzen. U betaalt met uw pinpas,

Firezonepas, Multitankcard of Travelcard en uw eigen pincode.

11,4
cent korting op benzine

(op de landelijke adviesprijs)

9,1
cent korting op diesel

(op de landelijke adviesprijs)

vrijdag 3 sept.
t/m zondag 5 sept.

vrijdag 3 sept.
t/m zondag 5 sept.

Donderdag 2 september organiseert Firezone de 
Zuid-Hollandse voorronde van het NK Autotrek.
De Zuid-Hollandse kampioenen worden gehul-
digd door Piet Paulusma en komen ’s avonds in 
Piets weerbericht. Op www.fi rezone.nl vindt 
u meer informatie en kunt u zien wanneer 
Piet in uw provincie een voorronde komt
houden. Kom dus met Piet op tv en pak 
uw voordeel bij Firezone.

Win een gloednieuwe Citroën C1

piet presenteert

‘korting-alarm!’

Ook Piet pakt zijn voordeel bij Firezone

Piet voorspelt:

Drieheuvelenweg 1 • Lengel • Tel: 0314-661214 • www.dekorenmolen.nl

Restaurant de Korenmolen
VANAF 3 SEPTEMBER HEROPEND!

Dineren voor 

29,95 
all-in

SPECIALE OPENINGSAANBIEDING:
Voor de maand september geldt: 

BIJ RESERVERING
VAN 4 PERSONEN 1 GRATIS

Geopend van donderdag t/m zondag vanaf 16:00 uur

Rob & Sandra Dolphijn

Restaurant de Korenmolen
DOL-PHIJN IN LENGEL

KOM BIJ JEZELF

YOGA – TAI-CHI-TAO – THETA-HEALING – REIKI-HEALING

In  de eerste week van September beginnen cursussen weer in 

HOOG-KEPPEL – VOOR-DREMPT – ACHTER-DREMPT
BAAK – BRUMMMEN

Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  wordt er ’s ochtends les
gegeven en op de dinsdag en woensdag vinden de lessen ’s avonds plaats.

FRANCIS-ARNTZ-RUTTEN
tel. 0313 - 471386
WWW.KOMBIJJEZELF.NL

Loonwerk     Grondverzet     Verticaal transport

Ruwvoer te kort?

We hebben nog verschillende percelen

Italiaansraaigras te koop.

Het gehele jaar nog in de actie: 

*ANKAL-kalkmeststof 

*GROENCOMPOST

Tevens zijn wij het adres voor het opstellen van een

deskundigenrapport voor tijdelijke grasland vernietiging.

Tel. 0575-467227 / 06-29518568

info@boschhengelo.nl

Scharfdijk 2, HENGELO G.

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

Nu volop: Pruimen
zo vers uit eigen bongerd!!!!

Vol Vitamines Kiwi 10 voor 1.75
Heerlijke hand appelen of peren v.a. 3 kilo voor 1.99

Sappige Minneola 10 voor 1.99
Witlof zo vers van de kweker 500 gram 0.75

Harde uien 5 kilo voor 2.50
De laatste Opal pruimen 3 kilo voor 1.99

Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!



Meer info:  WWW.BLOEMENCORSOBELTRUM.NL

ZONDAG
AVOND

vanaf 20.30 uur
in de feesttent:

o:

zondag, vanaf 12 uur:Gezellige Braderie in het centrum, met muziek en tal van kraampjes!
14.00 UUR:Groots Bloemencorso

ZO-MA-DI 5, 6 & 7 SEPTEMBER

volksfeest
bloemencorso
bloemencorso

beltrum

ZONDAG OVERDAG: PREMIUM - MAANDAG OVERDAG: Q5 -  MAANDAGAVOND: THE INCREDIBLE CIABATTA’S 

& KALIBER - DINSDAG OVERDAG:  KALIBER - DINSDAGAVOND: OLD NI-JS - DJ BACCHIE

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Drukkerij Weevers Elna
Bleekwal 10 • 7131 DB Lichtenvoorde

Tel. (0544) 371323 • Fax (0544) 371899
E-mail: info@weevers-elna.nl
Internet: www.weevers-elna.nl

Drukkerij Weevers Emaus
Nieuwstad 17a • 7141 BC Groenlo

Tel. (0544) 461828 • Fax (0544) 465984
E-mail: info@weevers-emaus.nl
Internet: www.weevers-emaus.nl

DEZE PAGINA WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MEDEWERKER SERVICE M/V
Omgeving Varsseveld - fulltime - Vacaturenummer VIW00409

Werkzaamheden: 
Het verrichten van onderhouds en -reparatiewerkzaamheden
aan bulkwagens en het vervangen van slijtbare onderdelen in
het kader van preventief onderhoud.

Functie eisen:
• VMBO- Metaal op c/d nivo;
• lassen op nivo 2, zowel van staal en aluminium;
• minimaal 1 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
• Geen last hebben van hoogte en/of engtevrees.

TIG-LASSER M/V
Omgeving Varsseveld - fulltime - Vacaturenummer VIW00408

Werkzaamheden: 
Wij zoeken voor het samenstellen van veelal enkelstuks hoog-
waardige producten een ervaren tiglasser.

Functie eisen:
• ervaring als tiglasser (vnl. RVS)
• tekening lezen

MEDEWERKER POMPAANBOUW M/V
Omgeving Varsseveld - fulltime - Vacaturenummer VIW004010

Werkzaamheden: 
Het compleet opbouwen van pompinstallaties.
Nieuwe bulkwagens worden uitgerust met een pompinstallatie
die aan de truck wordt gemonteerd. De pompinstallatie kan te-
vens gemonteerd worden aan bestaande trucks en is ook als
bouwpakket leverbaar. Het reviseren van bestaande blowers
behoort ook tot het takenpakket.

Functie eisen:
• VMBO-Metaal/Motorvoertuigen techniek en een afgeronde

BBL of Bol -opleiding Mechaniseren/installeren;
• ervaring met  het opbouwen van machines, hydrauliek en

pneumatiek;
• zelfstandig kunnen werken in elkaar afwisselende werkzaam-

heden.

ENGINEER M/V
Omgeving Lichtenvoorde-fulltime-Vacaturenummer VMK00352

Werkzaamheden: 
Het zo kostenbewust/gestandaardiseerd mogelijk construeren
en technisch berekenen van hydrolische cilinders volgens gel-
dende productienormen, het tekenen van hoofd en subtekenin-
gen die horen bij de geconstrueerde cilinder m.b.v. AutoCAD,
stuklijsten samenstellen en deze in ERP systeem invoeren, het
vaststellen van levertijden in overleg met de betrokken afdelin-
gen en het incidenteel uitvoeren van werkvoorbereidingsactivi-
teiten.

Functie eisen:
• MBO+/HBO WTB;
• kennis en ervaring met technische toepassingen op het ge-

bied van hydrauliek;
• kennis van het voorbereidend proces ten behoeve van pro-

ductieactiviteiten;
• beheersing van ACAD en ERP systeem.

OFFICE MANAGER M/V
Omgeving Duiven - fulltime - Vacaturenummer VDB00397

Werkzaamheden: 
De Office Manager gaat leidinggeven aan het commerciële team
bestaande uit 5 personen. Je gaat structuur op de afdeling aan-
brengen en dit bewaken. Het onderhouden van contacten met
klanten en het benutten van de commerciële mogelijkheden zijn
voor jou niet vreemd. Het is van belang dat je de resultaten van
de vestiging vertalen naar omzet en rendement. Daarnaast ver-
richt je de bijbehorende administratieve handelingen.

Functie eisen:
• HBO commercieel of administratief;
• ervaring in een vergelijkbare functie;
• brede kennis van administraieve- en bedrijfsprocessen;
• commercieel en communicatief vaardig.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

GEMOTIVEERDE ASSEMBLAGE
MONTEURS GEZOCHT M/V
Omgeving Aalten-Fulltime-vacaturenummer VIW00399

Voor 2 verschillende opdrachtgevers in de omgeving
van Aalten zoeken wij gemotiveerde Assemblage Mon-
teurs.

Wij zoeken in totaal 7 monteurs voor de assemblage van
metaal- en kunststof producten. Voor de assemblage
van metaalproducten is het is van belang dat je bestand
bent tegen zwaar lichamelijk werk. Dit is een tijdelijke
functie voor ongeveer 5 weken. De assemblage van
kunststofproducten is een functie voor een aantal maan-
den in dagdienst.

Ben jij minimaal 5 weken beschikbaar en heb je relevante
werkervaring? Dan komen wij graag met jou in contact!

Gezocht:

Barpersoneel

voor in ons café



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

10.98

2 stuks*

5.49

Dreft of Dash wasmiddel    
alle soorten, poeder pak 792-1224 gram of 
vloeibaar flacon 667-2200 ml, 
2 stuks naar keuze

  Bijv.: Dreft fijnwas veilig, 
flacon 1 liter 
en Dash oceaanfris poeder, 
pak 1224 gram

Kloosterbrood. 
Ongelooflijk lekker!

Ambachtelijk 
Kloosterbrood    
tarwe of volkoren

heel brood

1.79 0.89

Orangina of Hero    
alle soorten, 2 flessen à 
1250-1500 ml naar keuze

  Bijv.: Hero cassis, 
2 flessen à 1250 ml

2.58 1.29
2 stuks*

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 30 augustus t/m zondag 5 september 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.


