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Willemien volgde aan de vakschool 
in Zutphen de opleiding kostuum-
naaister. Willemien: ‘ In de oorlogs-
jaren trok ik er heel vaak met de 
fiets op uit om met name bij de boe-
renfamilies in de omgeving kleding 
te herstellen. Veel kapotte broeken 
oplappen, jurken naaien en dat soort 
dingen. Bijna niemand kon in die tijd 
nieuwe spullen kopen! Trouwens ik 
doe dat soort werk nog altijd. 

Vorige week kreeg ik nog het verzoek 
om een broek korter te maken en heb 
ik ook nog zes paar sokken gebreid. 
Heerlijk om te doen, want stil zitten 
is niks voor mij. Vroeger gingen we 
ook veel wandelen en fietsen, maar 
ik ben niet zo goed meer ter been. Ge-
lukkig heb ik een rollator ter beschik-
king’, zo zegt Willemien lachend.

Ze is haar leven een ‘bezige bij ‘ geble-
ven. Zo heeft ze onder meer handwer-
kles gegeven aan school Het Hoge, de 
Prinses Julianaschool in de Wilden-
borch en ook gedurende zeven jaar 
aan een school in Eibergen, toen het 
paar daar woonde. ‘Handwerken is 
ook altijd mijn hobby gebleven net 
als het zingen bij een gemengd koor’, 
zo zegt Willemien. Wim Wahl werd 
als zoon van een postbode, in Vorden 
geboren en had één broer, Jan. Wim 
was voorbestemd om elektricien te 
worden. De opleiding volgde hij aan 
de ambachtschool in Zutphen. Wim 
was amper van school toen de oor-
log uitbrak. ‘Ik moest eigenlijk naar 
Duitsland. Ik werkte toen bij molen-
maker ten Have, die reparaties ver-
richtte voor particuliere molenaars 
en coöperaties, dus belangrijk voor 
de voedselvoorziening. Dat was de 
reden dat ik uiteindelijk hier mocht 
blijven. In de oorlogsjaren heb ik 
ook diverse werkzaamheden voor 

de ‘ondergrondse’ verricht. Monde-
linge berichten overbrengen. Nee, 
niets op papier, veronderstel dat de 
Duitsers je te pakken zouden krijgen. 
We hebben in de oorlogsjaren altijd 
te eten gehad, de melk haalden wij 
bij een boer in Leesten’, zo zegt Wim 
Wahl. Direct na de oorlog moest hij 
(met de boot Indrapoera) als dienst-
plichtig soldaat naar het voormalige 
Nederlands Indië waar hij drie jaar 
verbleef. 
Wim: ‘Ik was daar inspecteur van de 
voertuigen en daardoor bijna altijd op 
reis, naar Semarang, Padang, Batavia, 
Palembang. Onderweg altijd oppas-
sen voor de ‘trekbommen’. Die hin-
gen aan de bomen en als de Indiërs 
ons zagen aankomen werd er aan een 
touwtje getrokken en vielen de bom-
men naar beneden. Dus altijd zeer 
alert zijn. Gelukkig heb ik weinig 
mee gekregen van de oorlogsscher-
mutselingen‘, zo zegt Wim Wahl. 

In 1950 ging hij weer bij ten Have 
aan de slag met de toezegging dat hij 
het bedrijf ‘later‘ zou kunnen over-
nemen. Wim: ‘Dat ketste op het laat-
ste moment af, want de kleinzoon 
kwam in het bedrijf. Ik was zo kwaad 
dat ik direct ben opgestapt, dus was 
ik op dat moment even werkeloos’, 
zo zegt hij. Wim en Willemien Wahl 
hebben elkaar op een bruiloft leren 
kenen. ‘Zo ging dat vroeger, van 
‘brulfte kwam brulfte’, zo zegt Wil-
lemien lachend. Ze trouwden op 12 
september 1951. Willemien:  Het was 
die dag bloedheet. Mijn moeder had 
een grote emmer met bowl gemaakt 
en voor de mannen was er een borrel 
en een biertje’, zo zegt ze. 

Wim Wahl ging na de periode ten 
Have, eerst drie jaar als onderhouds-
monteur naar borstelfabriek HAVO 

en vervolgens op gegeven moment 
als ‘werkmeester ‘ aan de slag bij 
de Rekkense inrichting. ‘Eerst vier 
jaar elke dag ‘peddelen’ van Vorden 
naar Rekken.’ Dat begon te vervelen 
en zijn wij in Eibergen gaan wonen’, 
zo zegt Wim Wahl die het bij de in-
richting als een soort ‘sociaal werker‘ 
goed naar de zin had. Toen hij met 
pensioen ging keerden Willemien 
en Wim weer naar Vorden terug. 
Nu, een kwart eeuw later, zegt Wim 
terugkijkend: ‘Ik heb mij nog nooit 
verveeld, zingen bij het Vordens 
mannenkoor (inmiddels niet meer), 
ook was ik in Eibergen lid van een 
mannenkoor. Tot vorig jaar regelma-
tig zwemmen en nu nog elke dag een 
eindje fietsen’, zo zegt hij. Ook op 
kerkelijk gebied maakte hij zich (net 
als Willemien) verdienstelijk. Zo was 
Wim o.m. ouderling en diaken.

De grootste hobby is (nog altijd), van 
oude rommel iets moois maken, zo-
als blijkt uit de molentjes die achter 
hun huis staan en waar ook de foto 
is gemaakt. Het echtpaar Wahl heeft 
vier kinderen en twee kleinkinderen 
Erik (28) en Karin (26). Willemien: 
‘Karin maakt op dit ogenblik een 
wereldreis, maar is voor 12 septem-
ber weer terug, een heerlijk gevoel’, 
zo zegt ze. Wim Wahl tot slot: ‘Ik 
ben de oudste nog levende Wahl in 
Nederland. (De eerste Wahl Johann 
Adam Wahl kwam uit Duitsland en 
diende als Regiments Cavalier bij van 
Hessen-Philippstahl en kwam rond 
1789-1792 naar Nederland). Wim van 
Dok heeft enkele jaren geleden over 
de drie in Nederland wonende gene-
raties Wahl een boek geschreven: één 
generatie wonend in Amsterdam, één 
wonend in Brummen en één wonend 
in Vorden (Wim Wahl en zijn vrouw 
Wllemien).

Willemien en Wim Wahl 60 jaar getrouwd

Vorden - Maandag 12 september zijn Wim (86) en Willemien Wahl (84) 
60 jaar getrouwd. Dat wordt die dag gevierd met een receptie (16.30- 
18.00 uur) bij hotel Bakker en aansluitend een gezellig samenzijn met 
de familie. Het krasse paar woont vanaf de eeuwwisseling aan de Insu-
lindelaan en heeft het daar uitstekend naar de zin. Willemien (meis-
jesnaam Boerman) werd geboren in Winterswijk en woonde daar sa-
men met ouders, broer en een zus, ruim tien jaar. Pa was machinist bij 
de spoorwegen, toen wij werd over geplaatst naar Zutphen verhuisde 
het gezin naar Warnsveld.

Overal om ons heen is energie. Juist
in de natuur kun je dat goed waarne-
men. Veel mensen kunnen opkikke-
ren van een rondje in het bos, terwijl
je soms ook juist plekken hebt waar
je niet zo graag heen gaat. In de work-
shop kan iedereen kennis maken
met deze energieën. Verder gaan we
op zoek naar de uitstraling van een
boom en we onderzoeken of bomen
contact maken met elkaar. Ook kij-
ken we of je het effect van een een-
voudige healing waar kunt nemen.
Ruud Pleune is ECOtherapeut en me-
de-eigenaar van Welleco ECOthera-
pie. De workshop is voor iedereen die
kennis wil maken met de energieën
in de natuur. Er is geen voorkennis
vereist. Informatie en aanmelding:
ruud@welleco.nl
Zie ook www.welleco.nl

Landgoed 
Hackfort
Vorden - Op zondag 17 septem-
ber is er een workshop Energie-
en waarnemen in de natuur. De
workshop wordt gegeven door
Ruud Pleune en vindt plaats op
Landgoed Hackfort.

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK

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

Tel. (0314) 62 00 55
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 11 sept. 10.00 uur Startdienst Raad van kerkendienst   
ds. F.W. Brandenburg/diaken J. van Heugten, ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 11 september 10.00 uur Startzondag de heer Dijkman.

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 september 10.00 uur Oecumenische viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 september 17.00 uur Geen viering.
Zondag 11 september 10.00 uur Eucharistieviering herenkoor.

Tandarts
10-11 september P.J. Waart, Barchem, tel. (0573) 44 17 44.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het 
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de 
post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg 
te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te beperken 
wordt er uitsluitend volgens  afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij     
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de 
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de 
huis artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het       
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal  
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van 
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig 
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Rui-
terkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en 
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Ongemeubileerde woon-
ruimte gezocht door groene 
creatieve vrouw. Rustig ge-
legen, min. 2 slaapk. en tuin. 
Tel. 06-42254915

�

Natuurmens wenst rustige 
woonplek in ‘t groen voor 
zijn yurt. Rob du Rieu 0575-
470244

�

Te huur: Ruime fl explek 
in Steenderen, tegen-
over het oude gemeente-
huis. Met veel mogelijkhe-
den. Inlichtingen tel. 06-
47080523.

�

Te koop: z.g.o. 
ROLSTOELAUTO,Renault- 
Express, bwjr 1997, 97000 
km. Tel. 06-25358189.

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 12 september. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

WOENSDAG RAUWKOSTDAG!!
als dank voor uw komst, bij iedere aankoop 
een bakje rauwkost gratis

Turbana bananen 1 kilo  0.99
Hollandse andijvie 1 kilo  0.99

400 gr. gesneden  0.99
Nieuwe oogst hand-/
perssinaasappelen  10 stuks  2,99
Kant en klare Chinese rijstafel
keuze uit diverse gerechten p.p.  5,95

Vlaai van de week

Frambozen-roomvlaai
6-8 personen € 6,75
Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,75
Week-aanbiedingen

 Slagroomsoesjes
 10 voor € 3,00
 Witte bollen

10 halen, 8 betalen € 2,50
Aanbiedingen geldig van di 29 augustus t/m za 10 september.

Dagmenu’s 7 t/m 13 sep.

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

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

Woensdag 7 september Uiensoep / Varkensrollade met 
jus, gebakken aardappelen en warme groente.

Donderdag 8 september Americain kipfilet met spek, 
tomaten en kaas met gebakken aardapelen warme groente /
Griesmeelpudding met slagroom.

Vrijdag 9 september Bosuiensoep / Pangafilet met pesto-
saus, pasta en rauwkostsalade.

Zaterdag 10 september (alleen afhalen/bezorgen) Italiaanse 
cordon blue met gebakken aardappelen en warme groente / 
IJs met slagroom. 

Maandag 12 september Groentesoep / Spies Hawai met 
kerriesaus, rijst en rauwkostsalade.

Dinsdag 13 september Wiener Schnitzel met gebakken 
aardappelen warme 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 opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

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

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

�

CURSUSPROGRAMMA 
KUNSTKRING RUURLO: 
(fi jn)schilderen, schilderen 
voor kinderen, boetseren, 
speksteen, droomlamp, 
patchwork, open atelier, enz. 
Info www.kunstkringruurlo.nl 
of 0573-453090. Aanmelden 
cursusadministratie@kunst-
kringruurlo.nl

�

Zwarte Labrador pups.
geb.4-8-2011 met stam-
boom. Beide ouders sterke 
en passievolle allround 
jachthonden uit bewezen 
en ervaren werklijnen. Voor 
alle info; 0575-553254/06-
51063740.

�

PAARD EN KIND: praktijk 
mbv paarden voor kinderen 
die uit balans zijn geraakt. 
Maak vrijblijvend een af-
spraak: www.paardenkind.nl

�

Te huur in Baak, mooie op-
slagruimte plm. 280m2, met 
grote deuren. Tevens ben ik 
in het bezit van een kleine 
shovel voor klusjes rondom 
in het huis. Tel. 06 - 13 43 68 
88

�

Kringloop De Boedelhof 
Enkweg 17b 7251 EV 
Vorden Openingstijden: 
Din. t/m Vrij. 10.00-17.00 
Zaterdag 10.00-16.00 con-
tactpers: W.Nijkamp 0575-
555456 06-53808658 www.
deboedelhof.nl

�



Contactjes
vervolg

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

• Aangeboden: Hulp bij 
onderhoud aan tuin en erf 
of andere werkzaamheden. 
Tel. (0575) 461733.

• Te koop: zeer solide 
moderne piano (bruin) 
Röster mooie warme klank 
in prima staat met k. rapport 
€ 950,-. Tel. 0575-523973

Te Huur
Opslag/Stalling 

ruimte voor o.a. 

inboedel
auto’s (oldtimers)

06-51577095

Te huur: 1-2 persoons ap-
partement ca. 120 m2, in 
gerenoveerd monumen-
taal pand aan de rand van 
Groenlo. Alles beg. grond 
met tuin. EUR 895,-- per 
mnd. Inl. 06-13403356 of 
0544-462082.

�

Monumentendag 2011. 
Zaterdag 10 sept. van 10.00-
16.00 uur en zondag 11 
sept. van 12.00-16.00 ge-
opend. De Lindesche Molen,  
Lindeseweg 29, Vorden. 
Verder elke 1e zaterdag van 
de maand van 10.00-12.00 
uur geopend. www.delinde-
schemolen.nl

�

Hij heeft een steen gelegd
in een rivier op aarde.......

Met liefde hebben we afscheid genomen van mijn 
man, onze vader en schoonvader

Gerrit Lubbers

* 30-8-1953 † 2-9-2011

Ada Lubbers-Hulshof

Gert-Jan en Miranda

René en Linda

Peter

“De Heesterhof”
Hofstraat 5
7255 CH Hengelo Gld.

Gerrit is bij ons thuis.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op don-
derdag 8 september om 11.00 uur in de Remigius-
kerk te Hengelo Gld.
Gelegenheid tot condoleren voorafgaand aan de 
dienst vanaf 10.10 uur.

Na de afscheidsdienst zal de begrafenis in familie-
kring plaatsvinden.

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen, 
gelieve deze advertentie als uitnodiging te beschouwen.

Hoveniersbedrijf en Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

Wij zijn woensdag 7 en donderdag 8 september
gesloten in verband met het overlijden

van Gerrit Lubbers.

Je wilde nog zoveel
Maar je had niet meer de kracht
Je ziekte had je volkomen in je macht
Je was moe, je hebt je strijd gestreden

Verdrietig, maar met mooie herinneringen nemen 
wij afscheid van mijn schoonzoon, onze zwager 
en oom

Gerrit Lubbers

In de leeftijd van 58 jaar.

J.B. Hulshof †
G.J. Hulshof-Wolsheimer

Annie Wullink-Hulshof
Johan Wullink
Johan Hulshof
Ditty Hulshof-Hartemink

Neven en nichten

Hengelo Gld., 2 september 2011

Onze verbondenheid blijft
heel bijzonder en dierbaar

Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze lieve broer, zwager en oom

Gerrit Lubbers

Chris en Henny Lubbers
Ina Lubbers
Hermien en Rene Terhaerdt (in herinnering)

Riet en Ed Harmsen
Hennie en Johan Visschers
Hans en Marga Lubbers
Neven en nichten

Wij wensen Ada en de kinderen veel sterkte.

Hengelo Gld., september 2011

Peuterspeelzaal ‘t 
Kraankuikentje organiseert 
haar jaarlijkse speelgoed- 
en kinderkledingbeurs. 
Tevens leuke kinderspel-
letjes georganiseerd door 
Kranenburgs Belang. Op 
vrijdag 30 september a.s. 
van 18.00-20.30 uur in ba-
sisschool “de Kraanvogel” te 
Kranenburg.

�

 Wij zagen een blaadje fladderen,
 maar het bleek een vlinder te zijn.

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zo lang in 
ons midden mochten hebben, geven wij u kennis 
dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze 
vader en trotse opa

Bennie Besselink
‘Bennie van de bakker’

* 24 februari 1932 † 3 september 2011

 Nellie Besselink - Geurts
 Vincent
 Sanne, Lisa
 Laurens en Yvonne
 Ellen, Jochem
 Dorothé en Gerard
 Patrick, Sabine
 Emiel

Berkenlaan 18
7255 XD Hengelo (Gld)

Voor hem zal worden gebeden tijdens de avond-
wake op woensdag 7 september om 19.00 uur in 
de St. Jan de Doper aan de Kerkstraat te Keijen-
borg, waarna in de kerk gelegenheid is tot afscheid 
nemen en condoleren.

De gezongen uitvaartviering zal plaatsvinden op 
donderdag 8 september om 10.30 uur in de boven-
genoemde kerk, waarna we hem zullen begeleiden 
naar zijn laatste rustplaats op de RK Begraafplaats 
aan de St. Janstraat te Keijenborg.

B.z.a. huish. hulp omgeving 
Vorden tel. 06-51854397
�

Het laatste beetje is nu op,
veel had je te verduren.
Je kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor jou is het niet erg,
je hebt genoeg geleden.
En namens ons, die achterblijven:
Het is goed zo. We zijn tevreden...

Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar dat we 
samen zoveel mooie momenten hebben beleefd, 
geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve 
man, onze bijzondere vader en onze trotse opa

Jan Jansen
- Theodorus Jan Willem -

★ Vorden, † Doetinchem,
8 april 1938 1 september 2011

 Dinie Jansen-Eggink

 Jan en Jolande Jansen
 Jolanda en Wim Meerbeek-Jansen
  Anouk
  Gwen
 Miranda en Arnold van Zeijst-Jansen
  Luuk
  Daan

Correspondentieadres:
Prunusstraat 17
7255 XG Hengelo (Gld)

Woensdag 7 september is Jan bijgezet in het 
familiegraf op de Algemene begraafplaats aan de 
Iekink 28 te Hengelo (Gld).

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

 

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

Bij ons vertrek naar Lochem, per 6 september, 
zeggen we Vorden en zijn inwoners gedag. 
Met dank voor alle plezierige contacten in de 
laatste 24 jaar.

R. en S. Haanstra

Tusseler 115-8
7241 KD Lochem

Op 12 september hopen wij met onze kinderen 
en kleinkinderen ons 60-jarig huwelijksfeest te 
vieren.

Wilt u ons hiermee feliciteren dan bent u van harte 
welkom op de receptie van 16.30 tot 18.00 uur bij 
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Wim & Willemien Wahl-Boerman

Insulindelaan 8
7251 EK Vorden

Te huur: Winkel/kantoor-
ruimte in centrum Ruurlo op 
top zichtlocatie. ca 110 m2. 
Geen horeca Inlichtingen: 
0573-451094 of 06-
12505278.

�

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

0575-552959

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

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

Zoveel kaarten, zoveel lieve woorden.

Die overweldigende belangstelling na het overlijden 

van

Theo Steentjes

Dit alles heeft ons veel steun en troost gegeven. 

Hiervoor willen wij u allen hartelijk danken.

Fam. Steentjes

Doetinchem
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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

Administratieve Duizendpoot gezocht!

Jonge, snel groeiende uitgeverij 
zoekt ‘hulp in de administratie’

1 dagdeel  per week. 
Regelmatig thuiswerk mogelijk.
Ervaring met Word, Excell gewenst

Voor meer info: 0314-354 995

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 ook biologische producten in ons
assortiment!

Hollandse bloemkool nu per stuk 1.00
Nieuwe oogst uien nu 2 kilo 0.99

Nieuwe oogst hand- of stoofperen 3 kilo 1.99
Nieuwe oogst Goudreinetten of Delcorf 3 kilo 1.99

Witte of rode kool 2 stuks voor 1.00
Eigen oogst aardappelen Surprise of Parel 10 kilo 2.99

Zoete Blauwe of Witte druiven 500 gram 0.99
Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!

www.profiledefietsspecialist.nl

Bij aankoop van een gebruikte fiets: 

gratis ART2 sterren goed-
gekeurd slot t.w.v. 44,95*!

*  Tijdens de actieperiode krijgt u, bij aankoop van een gebruikte fiets  
vanaf 100,-. een Axa kettingslot Cherto CH095 t.w.v. 44,95 gratis.

Kom naar  
de Profile  
gebruikte  
fietsenmarkt!

50,-Gebruikte
fietsen al vanaf

Bij aankoop van een nieuwe fiets: 

Nu 200,- of 300,- vaste 
inruil voor uw oude fiets!!*

 *Inruilfiets dient rijbaar te zijn en de inruilkorting wordt 
verrekend vanaf de originele verkoopprijs

Deze actie is geldig van 5 t/m 11 september.

Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden. Tel. (0575) 55 13 93

Deze actie is geldig van 5 t/m 11 september.

5 t/m 11 september

Bent u zuinig op uw huis én poen,
dan zou u meer met 
Van Hal Schilderwerken moeten doen.
Voor al uw : * binnen- en buitenschilderwerk.

* beglazingswerkzaamheden.
* houtrotreparaties.
* wandafwerking.
* bouwkundig onderhoud.
* en kleuradviezen.

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken,
want sommige klussen laat je alleen over aan Vakmensen!

Van Hal Schilderwerken  v.d. Heijdenstraat 11  7223 LC Baak  
0575-442434      06-19373988      www.vanhalschilderwerken.nl
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AUTO REW AUTO VENDERBOSCH BV

WWW.VENDERBOSCH.NL

Dorpsstraat 2-4 Halle
Tel. 0314 - 631513

REPARATIE EN ONDERHOUD 
ALLE MERKEN NIEUW EN GEBRUIKT
Ook uw lease onderhoudspartner voor alle merken

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T
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HALLE Vr.pr.  669.000,-- k.k.
Hobelmansdijk 11 - Voor de natuurliefhebber, rustig en vrij 
gelegen temidden van de graslanden en nabij bossen, een in 
stijl verbouwde WOONBOERDERIJ (ca. 1930) met garage, 
schuur, tuin, een klein bos, grote natuurvijver, weide en bouw-
land omzoomd door gevarieerde houtwallen en wandelpad, 
tezamen groot 3.87.45 ha. Evt. zonder bouwland te koop,    
dan groot ± 1.1 ha. en vraagprijs  569.000,-- k.k.

����������	�
����
�	��������

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

LAATSTE KANS!

WOONBOULEVARD
DOETINCHEM
TELEFOON (0314) 392 058
VRIJDAG KOOPAVOND
GRATIS PARKEREN

LINNENKASTEN
 KORTING!
 diverse uitvoeringen

DEKBEDOVERTREKKEN
3 HALEN 1 BETALEN!
Vandijck - H&L - Yellow  

BOXSPRINGS EN LEDIKANTEN

1/2 PRIJS
Laatste showroommodellen, maat 180 x 200

ALLE NEKSTEUNKUSSENS
20% KORTING
Keuze uit ruim assortiment

Vraag naar de voorwaarden.
Aktie is geldig t/m zaterdag 10 september.

EXTREEM
VEEL

VOORDEEL

Wegens succes verlengd tot 10 september:

2E MATRAS
HALVE PRIJS

70%

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

  

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359          Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215          info@demakelaarsvanbronckhorst.nl          www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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Terborgseweg 2 - In het buitengebied, tussen 
Zelhem en Doetinchem gelegen WESTELIJK 
GEDEELTE VAN EEN WONING met stenen 
garage (17 m2) en schuur (17 m2) op royale kavel 
(1.155 m2). Bouwjaar 1933. Inhoud ± 230 m3. 
Badkamer op begane grond en 3 slaapkamers 
op 1e verdieping. Deels voorzien van dubbel glas 
en rolluiken. Geheel voorzien van C.V. 

Lankhorsterstraat 12 - In stijl gerenoveerde, 
monumentale VRIJSTAANDE KRUKHUISBOER-
DERIJ met o.a. een aangebouwde bijpassende 
schuur en kapschuur. Prachtig aangelegde tuin 
met o.a. fruitbomen, vijverpartij, diverse teras-
sen en houtsingels. Gelegen tussen Vorden en 
Baak, nabij uitvalswegen richting Zutphen en 
Doetinchem. Bouwjaar ± 1890. 
Inhoud ± 1.450 m3. Perceelsopp. 7.140 m2.

Zutphen Emmerikseweg 141A - Zuidelijk deel van 
een NIEUW GEBOUWDE WOONBOERDERIJ 
(2006) door de lengte gesplitst in 2 zéér ruime 
gelijkwaardige woningen. Sfeervol en op karak-
teristieke wijze gebouwd. Aan de achterzijde 
weids uitzicht over de uiterwaarden. Gunstig 
gelegen t.o.v. Zutphen, Doetinchem en uitvals-
wegen/snelwegen. Inhoud 1050 m3. 
Woonopp. 330 m2. Totale perceelsopp. 1470 m2. 

WICHMOND            vr.pr.  750.000,-BAAK                       vr.pr.  569.000,- ZELHEM                   vr.pr.  244.500,-
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Hengelosestraat 28, Keijenborg
t. (0575) 46 13 91



Voor deze avond hebben we dhr. R. 
Noach uitgenodigd, die ons zal ver-
tellen over de komende Joodse feest-

dagen: Rosj, Hasjana, Sukkoth, Jom
Kipoer. Ook zal hij vertellen over de
Joodse kalender en de Sabbat. 
De avond begint om 19.45 uur in de
Triangel aan de kerkhofweg. Dames
die belangstelling hebben, zijn van
harte welkom.

Passage Warnsveld-Buiten
Warnsveld - Op donderdag 8 sep-
tember a.s. houden wij onze eer-
ste ledenavond.

De provincie Gelderland gaat onder-
houdswerkzaamheden uitvoeren aan 
het asfalt van de Vordenseweg en 
Zutphenseweg (N319) tussen Vorden 
en Warnsveld. 
De werkzaamheden worden ‘s avonds 
en ‘s nachts uitgevoerd tussen 20.00 
uur en 6.00 uur met uitzondering 
van zaterdag 1 oktober, dan wordt  
er gewerkt tot 8.00 uur.

AFSLUITING
Tijdens de werkzaamheden worden 
de Vordenseweg en Zutphenseweg 
(N319) tussen de rotonde bij Vorden 
en de rotonde bij de rondweg Zut-
phen-Warnsveld ‘s nachts afgesloten. 
Op zaterdag- en zondagnacht is de 

weg open. De fietspaden zijn niet af-
gesloten. 

VERKEERSMAATREGELEN 
Voor het doorgaande verkeer van
Vorden naar Zutphen worden omlei-
dingen ingesteld. 
• Verkeer komende vanuit Doetin-

chem wordt omgeleid via de N330
naar Hummelo en vandaar  via de
N314 naar Toldijk en Baak (Den El-
terweg) naar Zutphen en vice versa.

• Verkeer komende vanuit Ruurlo
wordt omgeleid via de Wildenborch-
seweg naar Lochem en vandaar via
de N346 (Zutphenseweg en Lochem-
seweg) naar Zutphen en vice versa.

• Verkeer komende uit Vorden
en Hengelo wordt omgeleid via
Wichmond naar Baak en vandaar
via de N314 (Den Elterweg) naar
Zutphen. 

 
De omleidingsroutes staan op borden
aangegeven.

Asfalteringswerkzaamheden
Vorden - Asfalteringswerkzaam-
heden Vordenseweg en Zutphen-
seweg (N319) tussen Vorden en 
Warnsveld. Nachtafsluiting van 
maandag 12 september tot dins-
dag 4 oktober.

In totaal 50 klanten hebben de mo-
gelijkheid aangeboden gekregen om 
dit concert te bezoeken. Ieder deel-
nemend bedrijf heeft op zijn eigen 
manier 10 toegangskaarten beschik-
baar gesteld aan haar of zijn klanten. 
De prijswinnaars verzamelden zich 
eerst bij Grand bistro de Rotonde, om 

daar onder het genot van een drankje
kennis met elkaar te maken. Daarna
vertrok men onder muzikale begelei-
ding gezamenlijk naar de in een con-
certzaal omgetoverde sporthal. 

Op de gereserveerde stoelen kon men
volop van het concert genieten.

Prijswinnaars 
Journey tot Britain

Vorden - Zaterdag 3 september hebben diverse klanten van autobe-
drijf Groot Jebbink, Profile Bleumink, Visser mode, Grand bistro De
Rotonde en Welkoop Vorden kunnen genieten van het mooie concert
dat werd gegeven in sporthal ‘t Jebbink.

Daarna volgde er een fase waarin 
Witkampers het spel na zich toe trok, 
wat ook een doelpunt opleverde. Vor-
den verdediger Stefan Eggink ver-
oorzaakte een strafschop waaruit de 
0-1 volgde. Kort daarna werd er een 
doelpunt van de bezoekers vanwege 
buitenspel afgekeurd. Na de rust be-
gon Vorden wat beter in het spel te 
komen, de gevaarlijke momenten 
kwamen wel van Witkampers af. Na 
bijna een uur spelen kwam de club 
uit Laren op een 0-2 voorsprong. Iets 
wat een terechte voorsprong was op 
dat moment. Vorden bleef echter 
strijdbaar, en dat werd beloond met 
een doelpunt van Stefan Eggink in de 
zeventigste minuut. Voornamelijk op 
inzet slaagde de thuisploeg er vervol-
gens in om aan te dringen. Iets dat 
kort voor tijd de 2-2 gelijkmaker ople-
verde. Een vrije trap van Vordenkant 
werd door Dennis Wentink goed 
doorgekopt en Bart Stokman stond 

op de juiste plek om in te koppen. In
de speeltijd die daarop volgde liet Vor-
den zich te makkelijk terugdringen
en lieten de Witkampers terug in de
wedstrijd komen. Goed keeperswerk
van Gerrit Wenneker voorkwam ech-
ter een hernieuwde voorsprong voor
de ploeg uit Laren.

Stefan Eggink gaf ruiterlijk toe dat
hij een persoonlijke fout maakte bij
het veroorzaken van de strafschop
´Klopt, was niet nodig geweest. Beet-
je zuur dat je op die manier achter
komt te staan. Na die achterstand zag
je dat men bij ons zich wat ging ver-
stoppen, bang om nog meer fouten
te maken. We slaagden er ook hele-
maal niet in om de bal vast te houden
voorin. Het is natuurlijk ook een heel
jeugdige voorhoede bij Vorden.´

´We bleven wel strijdbaar, ook na de
0-2 achterstand was het geloof aan-
wezig bij ons om terug te kunnen ko-
men in de wedstrijd. Bij de 1-2 raakte
ik samen met een verdediger de bal,
hij ging er wel mooi in. Gezien het
wedstrijd verloop moeten wij tevre-
den zijn met een punt.´

Vorden speelt gelijk 
tegen Witkampers
Vorden - De eerste competitie-
wedstrijd voor vv Vorden kende 
tot ongeveer de twintigste mi-
nuut weinig krachtsverschil tus-
sen beide teams.Naast de meest recente werken is 

er een rijke schakering aan werken 
uit voorgaande perioden. Beppe Kes-
sler is een eigenzinnige duizendpoot. 
Met  name met haar ‘sieraden’ ge-
niet  zij internationaal bekendheid. 
Naast ‘sieraden’ maakt Kessler ook 
‘schilderijen’ en ‘objecten’, die voor 
haar als kunstenaar even belangrijk 
zijn. Kessler ziet haar werken als 
een eenheid en wil deze liever niet 
opdelen in verschillende disciplines 
of tentoonstellingen. Ieder werk is 
voor haar een autonoom kunstwerk 
dat uit dezelfde koker komt. Het een 
staat niet los van het ander. Er is wel 
degelijk een rode draad. Het gaat Kes-
sler altijd om de inhoud en de lading 
die zij tijdens het scheppingsproces 
aan het werk meegeeft en de beteke-
nis en schoonheid die er ten slotte 
in besloten ligt. Niet zachtzinnig !                                                                                                                                             
Kenmerkend in alle werken van Beppe 
Kessler is haar grote liefde en gevoe-
ligheid voor materiaalcombinaties en 
texturen en haar niet aflatende zoek-

tocht naar de geëigende materialen 
en bewerkingen om haar gevoelens 
mee uit te drukken. Het materiaal 
doet niet altijd wat zij wil maar moet 
wel vorm en uitdrukking krijgen. De 
bewerkingen van het materiaal zijn 
lang niet altijd zachtzinnig. Met schu-
ren, prikken, zagen, boren, slijpen en 
branden gaat ze haar materiaal te lijf 
waardoor het soms maar net goed 
gaat. Het kan breken, het kan splij-
ten, het kan aan kracht winnen. De 
schoonheid van het materiaal moet 
eerst aangetast of zelfs vernietigd 
worden om daar vernieuwd en ver-
jongd weer uit te komen. 

OBJECTACHTIG KARAKTER
Evenals haar ‘object/sieraden’ bestaan 
ook haar ‘schilderijen’ uit kleur, tex-
tuur en vaak een gewelfd of gebogen 
oppervlak. De vaak dikke zijkanten, 
waarop het schilderen zich voortzet, 
spelen evengoed een rol in de percep-
tie van het beeld als het oppervlak 
aan de voorkant. Voorkant en zijkant 

van het schilderij moeten als één 
geheel worden gezien. Ook hier het 
objectmatige en de relatie met haar 
‘sieraden’. Er valt voor de bezoeker 
aan de tentoonstelling enorm veel 
te bekijken en te ontdekken. Niet al-
leen is het aantal werken zeer groot 
maar vrijwel geen enkel werk lijkt 
op het andere. Kessler maakt gebruik 
van soms bijna brutale, vaak gecom-
pliceerde materiaalcombinaties, vor-
men en bewerkingen en componeert 
daarmee haar verhaal, dat vervolgens 
wordt samengevat in een titel die het 
werk bestaansrecht geeft. De tentoon-
stelling wordt geopend in aanwezig-
heid van de kunstenaar op zaterdag 
10 september  om 16.00 uur door 
Eveline Holsappel, conservator toege-
paste kunst en vormgeving van het 
Museum voor Moderne Kunst Arn-
hem. Galerie Agnes Raben , Nieuw-
stad 20 in Vorden, gem. Bronckhorst 
is vrij toegankelijk voor publiek en 
is open van donderdag t/m maan-
dag 11.00 - 17.00 uur en op afspraak. 
Voor meer informatie: www.galeries.
nl/agnesraben

Beppe Kessler: ‘werken’ 
Solotentoonstelling 10-09 t/m 22-10-2011 
in Galerie Agnes Raben in Vorden

Vorden - ‘werken’ niet apart maar samen .. In de tentoonstelling ‘wer-
ken’ van beeldend kunstenaar Beppe Kessler is bewust gekozen om  
haar ‘sieraden’, ‘schilderijen’ en ‘objecten’ niet apart maar samen te 
presenteren.

Beppe Kessler: ‘doelwitten’, collier, parels, been, balsa hout, 2011 fotograaf: Thijs Quispel

Alle inwoners van Vorden die in de 
julitrekking meespeelden met hun 
viercijferige wijkcode 7251 vallen 
in de prijzen. In totaal gaat het om 
2253 winnende loten. De inwoners 
van Vorden ontvangen per lot een 
Ben & Jerry’s ijsbeker. De winnaars 
krijgen een coupon thuisgestuurd 
waarmee zij hun prijs kunnen op-
halen op een locatie bij hen in de 
buurt.

Postcode 
Loterij deelt 
2253 ijsbekers 
uit in Vorden
Vorden - In één keer wint een 
hele wijk ijs. De IJsprijs van de 
Nationale Postcode Loterij is de-
ze keer gevallen in Vorden.

Eerbeek • Hengelo • Ruurlo • Steenderen • Vorden • Zutphen Centrum • Zutphen Leesten

Luchtwegproblematiek bij 
jongvee
Na diarree zorgt longontsteking voor 
de grootste ziekte- en sterftecijfers 
onder het jongvee op rundveebedrij-
ven. Vele factoren zijn van invloed 
en het vraagt vaak maatwerk voor 
bedrijven die kampen met deze pro-
blematiek. 

Op woensdag 14 september om 14.00 
uur zal dierenarts Jan Dijkhuizen een 
lezing geven over dit onderwerp. Er 
wordt ingegaan op de risicofactoren 
en op de vraag of en hoe vaccineren 
kan bijdragen aan vermindering van 
deze problemen. 

Meer informatie of aanmelden?
De lezing wordt gegeven op de kliniek 
te Vorden. 
U kunt zich opgeven via het e-mail-
adres graafschap@dgdierenartsen.nl 
met daarin vermeld uw naam, adres, 
het aantal deelnemende personen 
en uw telefoonnummer. U kunt zich 
ook telefonisch aanmelden via tel.nr. 
0575 - 587877 of 0575 - 587878.

Kosten
Met DGD-pluspakket € 10,-,
zonder DGD-pluspakket € 25,-.

Als je begrijpt wat ik bedoel!
Mijn hond wil niet luisteren, hij is 
dominant! Een veel gehoorde kreet 
in de spreekkamer, maar is de hond 
werkelijk dominant? Of begrijpt hij 
of zij gewoonweg niet wat wordt 
bedoeld? Op 19 september 2011 om 
19.30 uur wordt door kynologisch 
gedragstherapeute Miriam Kafoe 
een informatie avond gehouden over 
communicatie en gedrag bij hon-
den. Naast het geven van praktische 
informatie wordt aandacht besteed 
aan uw eigen ervaringen en het 
beantwoorden van vragen. De lezing 
is met name bedoeld voor eigenaren 
met een jonge hond (tot ongeveer 
één jaar leeftijd). Heeft u een oudere 
hond en bent u ook geïnteresseerd? 
Dan bent u ook van harte welkom! 

Aanmelden? 
De lezing wordt gegeven op de kli-
niek te Vorden. Deelname is gratis. 
U kunt zich opgeven via het e-mail-
adres graafschap@dgdierenartsen.
nl met daarin uw naam, adres, het 
aantal deelnemende personen en 
telefoonnummer. Ook kunt u zich 
telefonisch aanmelden op nummer: 
0575-587880. Wees er snel bij, want 
het aantal deelnemers is beperkt! 

De Graafschap Dierenartsen
nu ook te volgen via:

FACEBOOK
De Graafschap Dierenartsen

&
TWITTER

dg_dierenarts

ACTUEEL
www.degraafschapdierenartsen.nl 

Cursus: verantwoord gebruik 
van diergeneesmiddelen

CONTACTINFORMATIE

Gezelschapsdieren
0575 - 587888

Landbouwhuisdieren 
0575 - 587877

Paard
0575 - 587870

Binnenkort lezingen bij De Graafschap Dierenartsen



IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij 

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. 

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het 

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

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags 
en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

SEPTEMBER
7  ANBO klootschieten, Olde Lettink
8  Klootschietgroep de Vordense 

Pan
14 ANBO klootschieten, Olde Lettink
14 Handwerkmiddag Welfare Rode 

kruis in de Wehme
15  Klootschietgroep de Vordense Pan
15 Bejaardenkring Vorden

21 ANBO klootschieten, Olde Lettink
22  Klootschietgroep de Vordense

Pan
22 PCOB Stampertje ds. C. Ferrari

over reis naar Israel en Jordanie
28 Klootschieten bij Olde Lettink
28 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
29 Klootschietgroep de Vordense

Pan

THEATER & KUNSTAGENDA
September
2  september t/m 7 oktober ABN

Amro overzichtstentoonstelling
KunstZondagVorden

3 september t/m 17 oktober Galerij
Amare, fijnkeramiek van Elma
Neven. Beelden en schilderijen
van Anneliese Melens.

9 TOM ‘Full House’ vijfkoppig koor.
Daarnaast Anja den Bakker en
Jaap Dirkse.

11 20e KunstZondagVorden, beel-
dende kunst en vormgeving

18 TOM ‘Dicht bij Huis’ Wndy Ad-
dink & Friends

Er werden 2 verschillende shows 
gegeven waarbij 8 mannequins de 
najaarscollecties van de jonge en mo-
dische merken zoals Maison Scotch, 
Geisha, Esprit, Edc, Expresso, Sand-
wich, Juffrouw Jansen etc.

lieten zien. de najaarsmode is 
heerlijk draagbaar. We zagen veel 
prints(bloemen en dieren). Naast 
zwart en grijs aandacht voor bruine/
taupe tinten en met name camel en 
warm cognac. Ook zachte en felle 

kleuren zijn als accent aanwezig.
Jurkjes en chino’s(“mannen”-broeken 
met steekzakken) en heerlijke vesten 
bepalen het modebeeld.
Bovendien zien we weer volop bla-
zers, veelal in draagbare materialen 
zoals sweatstof.

Marianne van Salon Marianne liet on-
der grote belangstelling het aanbren-
gen van Soak Off gel op nagels zien 
met het Bio-sculpture systeem, dat 
de natuurlijke nagel niet beschadigt 
en de groei bevordert. De gel is dun 
en oogt daardoor heel natuurlijk. 
Een kok van Grand bistro de Rotonde 
maakte heerlijke fantasievolle hap-
jes klaar waar men onder het genot 
van een drankje heerlijk van genoot. 
Hieruit bleek wel, dat men daar ook 
voor allerlei vormen van catering uit-
stekend terecht kan.
Bij de uitgang werd iedereen verrast 
met een leuke goodybag. 
Omdat vele mensen deze avond he-
laas, door de grote belangstelling, niet 
konden bezoeken is het de bedoeling, 
dat er later in het seizoen nog een 
avond georganiseerd wordt. 
Voor wie de nieuwe najaarscollecties 
bij Visser Mode nog niet gezien heeft, 
kom kijken !
Voor wie al wel geweest is… er komt 
elke dag weer volop nieuwe mode 
binnen, het hele seizoen door, dus 
regelmatig even binnenlopen loont 
zeker de moeite!

Sfeervolle Fashion-night bij Visser Mode

Vorden- Woensdagavond 31 augustus was het druk en gezellig bij Vis-
ser Mode. Er werd een Fashion-night gehouden samen met Salon Mari-
anne en Grand bistro de Rotonde. Er was zoveel belangstelling voor dit 
evenement, dat helaas vele belangstellenden niet meer konden komen 
omdat het anders te vol werd.

Na een goede voorbereiding begon 
dan eindelijk de competitie voor de 
mannen van de nieuwe trainer Henk 
Veen. Een voorbereiding die uit-
stekend was verlopen en met twee 
nieuwe aanwinsten in de gelederen 
begon Ratti vol vertrouwen aan de 
seizoensouverture. Beide teams be-
gonnen aftastend aan de wedstrijd. 
Toch werd al snel duidelijk dat Ratti 
iets feller uit de startblokken kwam. 
Waar Klein Dochteren uitsluitend de 
lange bal hanteerde om de aanval-
lers in stelling te brengen probeerde 
Ratti vooral over de grond richting de 
goal van de tegenstander te komen. 
De Kranenburgers konden met deze 
manier de nodige kansen creëren. Zo 
waren Michiel Gudde en Niek Nijen-
huis al dichtbij een openingstreffer. 
Na een half uur spelen was het dan 
wel raak. Gijs Klein Heerenbrink om-

speelde zijn directe tegenstander en 
ronde af in de korte hoek. In het laat-
ste kwartier was het alleen nog maar 
Ratti wat de klok sloeg. Verdedigers 
werden uitstekend afgejaagd en Ratti 
kreeg uitgelezen mogelijkheden om 
de score te verdubbelen. Emiel Tuller 
faalde helaas oog in oog met de doel-
man en Koen Klein Heerenbrink werd 
als doorgebroken speler vol neerge-
haald. Met de daaropvolgende gele 
kaart mocht Klein Dochteren zich in 
de handen wrijven. Klein Dochteren 
teste 1 minuut voor rust pas voor het 
eerst Ratti doelman Bert Jan Kolk-
man maar zonder resultaat.  In de 
tweede helft kon Ratti het goede spel 
van vlak voor rust geen passend ver-
volg geven. Klein Dochteren ging na-
drukkelijk op zoek naar de gelijkma-
ker en verschafte zichzelf een aantal 
uitstekende mogelijk. Na een rustig 
kwartiertje waarin de teams weer re-
delijk in evenwicht waren begon zo’n 
twintig minuten voor tijd het slotof-
fensief van de gastheren. Zonder echt 
uitgespeelde aanvallen maar wel met 
drie keer een levensgevaarlijke scrim-

mage voor het doel van Ratti was het 
bijna een wonder dat de bal er niet 
in vloog. In deze periode bekroonde 
keeper Bert Jan Kolkman zich dan 
ook tot de onbetwiste matchwinner 
voor de bezoekers. Door de druk van 
Klein Dochteren kregen de aanvallers 
van Ratti wel weer wat meer ruimte. 
Deze werd vijf minuten voor tijd uit-
stekend benut. Via een vlotte aanval 
over meerdere schijven werd Niek 
Nijenhuis op zijn wenken bediend en 
liet de keeper kansloos. In de laatste 
paar minuten scoorde Klein Dochte-
ren nog bijna de aansluitingstreffer 
en kreeg Ratti ook nog een uitste-
kende mogelijkheid op de 3-0. Aan de 
stand veranderde echter niks meer. 
Een uitstekende overwinning op een 
sterke tegenstander. Ratti mag zich 
na deze overwinning gedeeld koplo-
per noemen samen met GSV’63. Vol-
gende week zondag de eerste thuis-
wedstrijd van het nieuwe seizoen. 
Om 14:00 wordt er afgetrapt tegen 
het onbekende Winterswijk, een an-
dere degradant uit de 5e klasse.

Ratti verrast Klein Dochteren
Kranenburg - Op een zonnige 
middag was Ratti te gast bij kam-
pioenskandidaat Klein Dochte-
ren, dat vorig jaar nog degradeer-
de uit de 5e klasse.

Het programma draagt de titel LIEF 
en LEED en bevat o.a. werken van Jo-
hannes Brahms, John Dowland, Felix 
Mendelssohn-Bartholdy en Orlando 
di Lasso. Het lief van menselijke rela-
ties en het leed dat daar soms ook uit 
voortvloeit is voor zowel componisten 

als dichters een onuitputtelijke bron 
van inspiratie. Vandaar dat het Ruur-
lo’s Kamerkoor de gezongen liederen 
vergezeld laat gaan van toepasselijke 
poëzie. Voordrachtskunstenares Nini 
Derlagen zal tussen de blokken lie-
deren door gedichten voordragen. 
Daarnaast zal fluitiste en gastsopraan 
Maaike Dessens enkele instrumentale 
intermezzi verzorgen.
Het belooft een gloedvolle avond te 
worden waarin de rijkdom aan emo-
ties, die de liefde bij mensen oproept, 
uitgebreid aan bod komt. Emoties 

van geluk, bewondering, adoratie en 
passie, maar ook emoties van een-
zaamheid, verdriet en onbeantwoor-
de liefde worden bezongen. Het pro-
gramma bevat werken uit de Duits-
talige Romantiek en de Italiaanse en 
Franse Renaissance. Verder worden 
er delen uit het Hooglied ten gehore 
gebracht. Deze eeuwenoude tekst, 
waarin geliefden elkaar bezingen,  is 
ooit door Luther uit het Hebreeuws 
vertaald. Het concert begint om 20.00 
uur en de Witte Kerk te Lochem is 
open vanaf 19.30 uur.

Concert ruurlo’s kamerkoor
Ruurlo - Het Ruurlo’s Kamer-
koor, onder leiding van dirigent 
Gerrit Hoekstra uit Delden, geeft 
een concert op vrijdag 23 septem-
ber a.s. in De Witte Kerk, Graaf 
Ottoweg, te Lochem.

LEER (BETER) BRIDGEN 
Beginnerscursus start 14 september.

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

Aanmelden: 0575-522275.

Cursusinformatie

Data en locatie

Meer weten?
www.klassiekdomein.nl

Kennismaken met Griekse 
mythen in Warnsveld!

Er deden 11 vissers aan mee tevens  
de laatste voor dit jaar.
De uitslag is als volgt.
1 W. Bulten 750 gram.
2 A. Vruggink 740 gram.
3 G. Eggink 590 gram.

Einduitslag 55 + Jaar 2011
1 W. Vreeman Kampioen
2 W. Bulten
3 A. Vruggink

Vissen
Leesten - Op 1 september is de 
8ste viswedstrijd voor 55+ gehou-
den in Leesten Oost.



Dat is het uitgangspunt van STOUT! 
Theaterkoor, een initiatief van diri-
gent/regisseur Eric van Grootel. Het 
koor gaat - na afscheid van een aan-
tal leden - begin september in een 
vernieuwde bezetting van start. Er is 
dus plaats voor enkele vrouwenstem-
men, zowel alten als sopranen. Op 
maandag 12 september kun je kos-
teloos kennis komen maken tijdens 
een open repetitie van 20.00 uur tot 
22.15 uur. Plaats: Paramedisch Cen-

trum, Verdistraat 20, Zutphen. Wie
op zoek is naar een kleinschalig, se-
mi-professioneel ensemble met veel
aandacht voor vocale en theatrale
scholing en over koorervaring en/of
een geschoolde stem beschikt, is van
harte welkom. Voor meer informa-
tie en aanmelding kan je contact op
nemen met Henny Lokhorst, tel. 06-
445414421, email: hennylokhorst@
gmail.com of Maria Boere, tel. 06-
53577719.

STOUT! Theaterkoor zoekt 
theatrale zangeressen

Vorden - Een swingend, theatraal koorrepertoire-met-inhoud, met
uitstapjes naar folk, improvisatie, poëzie en modern klassiek in een
theatrale setting.

Zo eenvoudig als in de laatste beker-
wedstrijd bij Harfsen (0-5) ging het 
vandaag echter niet bij WWV. Toch 
mocht Sociï aan het einde van het du-
el in Deventer drie punten bijschrij-
ven. WWV begon scherp aan de wed-
strijd en zette veel druk naar voren. 
Sociï liet dit gebeuren, vertrouwend 
op de verdedigende capaciteiten. Heel 
grote kansen leverde het felle spel van 
WWV aanvankelijk niet op. Pas na een 
kwartier werd het eerste echte gevaar 
gesticht doordat één van de WWV’ers 
op de paal kopte. Keeper Vreeman zat 
er nog wel bij zodat het ook bij een 
scherpere inzet 0-0 zou zijn gebleven. 
Ondertussen deed Sociï verwoede po-
gingen om gebruik te maken die de 
verdediging van de gastheren bood. 
Helaas was de eindpass telkens niet 
goed en kon Sociï dus niet echt ge-
vaarlijk worden. Het eerste doelpunt 
viel uiteindelijk in de 25e minuut en 
dat was de 1-0. Geholpen door een 
treuzelende Jasper Kamphuis kon de 
rechtsbuiten van WWV de bal hard 
inbrengen, daarna was het een koud 
kunstje voor de spits om deze binnen 
te lopen. Vanaf dat moment leek het 
lastig te gaan worden om langszij te 
komen. Maar Sociï begon vanaf dat 
moment wat beter te voetballen en 
een minuut later was het dan toch 
weer 1-1. Kevin Esselink kreeg de bal 
op rechts mee van Gert-Jan Loman en 
kon opstomen. De voorzet van Esse-
link bereikte spits Teun Loman niet 
doordat een WWV-verdediger de bal 
achter zijn eigen keeper werkte. Zo-
gezegd liep het wat beter bij Sociï en 
niet veel later was het opnieuw Kevin 
Esselink die dicht bij een doelpunt 
was. Helaas belandde zijn inzet op 
de paal. In het vervolg van de eerste 

helft werd het spel van WWV ruwer
en had de scheidsrechter her en der
wat harder mogen optreden. De rust
werd bereikt met de gelijke stand.
WWV bleef proberen om gevaarlijk
te worden met de getructe aanval-
lers.  Daar kwam nog eens bij dat
Vreeman op de goede plek stond en
de sterk spelende Hans Vleemingh
bijna overal tussen zat. Aan de an-
dere kant werd Sociï gevaarlijk door
de geboden ruimte. Het dichtst bij
een doelpunt was Teun Loman, zijn
inzet ging echter op de keeper en de
kopbal in de rebound ging net naast.
Maarten Rensink waagde verder nog
een schot, maar dat was niet hard
genoeg om de keeper te verrassen.
Ook het overige aanvalsspel van Sociï
was aanvankelijk niet effectief. Tot-
dat Teun Loman een lange bal gaf op
Kevin Esselink die goed aannam en
vervolgens de bal koel langs de kee-
per schoot; 1-2. Met nog tien minuten
op de klok was het toen zaak de over-
winning over de streep te brengen
en dat lukte.  Het eindsignaal van de
scheidsrechter klonk  als muziek in
de oren.  De eerste drie punten van
het seizoen zijn binnen en nu is het
zaak er daar nog veel meer van te ma-
ken. De Hoven, dat vandaag ook drie
punten pakte, is in dat kader de vol-
gende tegenstander. Het is een oude
bekende die naar verluid sterker voor
de dag komen dan vorig seizoen. So-
ciï is dus beducht op een lastige wed-
strijd en zal zich daar dan ook op
instellen. De aftrap in Wichmond is
aanstaande zondag om 14.00 uur.

Uitslagen zondag 4 september
WWV 1 - Sociï 1; 1-2
Sociï 2 - ‘t Peeske 2; 0-5 (beker)

Programma zondag 11 september
Sociï 1 - De Hoven 1
Sociï 2 - Witkampers 4
Erica ‘76 - Sociï 3
De Hoven 3 - Sociï 4
Sociï 5 - Voorst 4

Sociï pakt drie punten 
bij hard WWV
Wichmond - Na een lange zomer 
rolt de bal ook weer in de compe-
titie. In de beker werd de afgelo-
pen weken al succes geboekt, dat 
moest dus vanaf zondag een ver-
volg krijgen in de competitie.

Deze groep, de Vroege Vogels, sloten 
op vrijdag 2 september traditiege-
trouw het zwemseizoen af met een 
heus ontbijt. Het was een bijzonder 
zwemseizoen dankzij de inspannin-
gen van de badmeesters en badjuf-
fen. Het zwembad In de Dennen mag 
zich namelijk verheugen in een toe-
nemend aantal zwemcursisten. Dat 
is met name te danken aan de vele 
cursussen die worden gegeven zoals 

synchroon zwemmen, duik(plank)en, 
snorkelen en natuurlijk de zwemles-
sen (met bijna 300 leerlingen!). Ook 
de cursus zwemmen voor volwasse-
nen doet het erg goed. Voor volgend 
jaar worden nog meer cursisten ver-
wacht. 

Het traditionele ontbijt mag zich 
eveneens in een toenemende belang-
stelling verheugen. Dit jaar namen 

een kleine 40 Vroege Vogels aan 
het ontbijt deel. Het weer was deze 
zomer grotendeels een spelspreker. 
Voor de Vroege Vogels maakt dat 
niets uit. Weer of geen weer, hagel 
of sneeuw, volhardend is deze groep 
elke ochtend vroeg in het zwembad 
te vinden. Dat doorzettingsvermogen 
werd beloond met een stralende zon 
tijdens het ontbijt. Volgend jaar zijn 
de Vroege Vogels weer van de partij. 
Hebt u interesse in één van de vele 
zwemcursussen? Neem dan met het 
zwembad contact op.

Traditioneel zwemontbijt 
In de Dennen
Jaarlijks sluiten de Vroege Vogels het zwemseizoen af met een zwemontbijt. Ditmaal met een kleine 
40 ontbijters!

Vorden - Iedere ochtend trekt een hele groep sportievelingen baantjes 
in het mooie zwembad In de Dennen.

Europlanit was de afgelopen vijf jaar 
al de shirt sponsor van alle E- en F-pu-
pillen en was het afgelopen seizoen 

ook de shirtsponsor van Vorden D2 
en D3 bij Vorden. Dit contract wordt 
nu voor de komende vier jaar voortge-

zet, waarvoor de handtekeningen ge-
plaatst werden door Wouter Siemes 
en Marc van der Linden (links op de 
foto)  namens de voetbalvereniging. 
Tijdens de ondertekening zorgden de 
jongste spelers van vv Vorden voor de 
omlijsting van de bijhorende foto.

Europlanit ook komende 
drie jaar sponsor bij vv Vorden

Vorden - Voor de eerste competitiewedstrijd tekende directeur Wou-
ter Siemes van Europlanit een hernieuwd sponsorcontract bij de voet-
balvereniging Vorden.
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De schoonheid van het alledaags was 
en is nog steeds de inspiratiebron 
van ANNIE ELISSEN. Mensen, koeien 
en kippen spelen de hoofdrol. Soms 
wordt er een ‘uitstapje’ gemaakt naar 
bijvoorbeeld grote bloemen, waarbij 
haar voorkeur duidelijk uitgaat naar 
tulpen. Zo heeft zij in juni 2011 een 
prachtig, zeer kleurrijke muurschil-
dering gemaakt in Tsjechië, bij het 
overdekte terras van de B&B ‘Art 
Kutna Hora’. Het tot uitdrukking 
laten komen van de verschillende 
karakters van zowel mens als dier 
blijft Annie nog steeds boeien. Zij is 
begonnen met aquarel. De laatste 
jaren gaat haar voorkeur echter uit 
naar acryl, maar ook het gebruik van 
verschillende stoffen schuwt zij niet. 
De veelzijdigheid wekt vaak wel ver-
bazing bij mensen/bezoekers. 
Dit alles komt niet alleen voort uit de 
drang tot scheppen, maar ook om de 
weigering zich in een bepaald hokje 
te laten duwen. Het lef hebben om 
dingen anders aan te pakken, nieuwe 
wegen in te slaan. Kleurrijke schil-
deringen op of onder stof, maar ook 
haar series zwart/witte overhemden/
blouses. Witte en zwarte hanen, kip-
pen of koeien op witte achtergrond 

wat een heel ruimtelijke werking 
heeft en toch ‘lekker van de muur 
knalt’. 
Haar werk wordt bestempeld als 
krachtig, maar ook vriendelijk en 
vrouwelijk. Kunst hoeft volgens haar 
ook niet altijd zwaar te zijn, men 
mag er best een blij gevoel van krij-
gen. Haar werk blijft verrassend en in 
beweging. 
Bij het maken van haar objecten be-
weegt ANALIES MARTIN zich in het 
grensgebied tussen realiteit en fan-
tasie en vertaalt zo haar gevoelswe-
reld in klei. Mensen zijn als huizen 
en omgekeerd. In het binnenste van 
mensen en tussen muren van huizen 
speelt zich van alles af. De buitenkant 
is niet hetzelfde als de binnenkant. 
Dat gegeven fascineert Analies aan 
mensen in gebouwen en gebouwen 
rondom mensen. Overal waar men-
sen leven bestaat de ervaring van het 
moment en de beleving van het ver-
leden. Achter de gesloten deuren van 
elk huis vinden we veel verschillende 
emoties, geboorte – dood, vreugde – 
verdriet, enz. 
De aanleiding voor het maken van 
een huis kan een inval zijn of juist 
een bewaard beeld; een beeld van wat 

zich eerder afspeelde. Analies kan 
dan bij de aanvang een vastomlijnd 
idee hebben, maar dat vervaagt toch 
weer tijdens de verwording. Uit haar 
werk spreekt een sterke bewogen-
heid met het gegeven dat wij bestaan. 
De verwondering over de oorsprong 
van ons eigen ‘zijn’ is niets meer en 
niets minder dan een wonderbaarlijk 
mysterie. Het is een voortdurende 
ontdekkingstocht naar een dieper be-
wustzijn. 
Het zal niet verwonderlijk zijn dat 
Analies een voorkeur heeft voor 
raku. Een stooktechniek met zaag-
sel en hout in combinatie met vuur 
en rook, waardoor de verrassende 
craquelé patronen die kenmerkend 
zijn voor de raku-techniek, ontstaan. 
Door de inwerking van rook, kleuren 
de ongeglazuurde delen van het ob-
ject zwart. 
Alles is een proces, Alles beweegt, Al-
les is continue aan verandering on-
derhevig… 
Annie Elissen – Groot Tjooitink van 
Atelier Grand Elan, Zegerijstraat 7a, 
6971 ZN Brummen. Meer informatie 
via de mail annie@elissen.com, of op 
de website www.annie.elissen.com. 
Analies Martin, De Zicht 30, 6971 HR 
Brummen, telefoon (0575) 561797 of 
(06) 12829690. 

Informatie: analiesmartin@gmail.com 
of www.analiesmartin.nl

Expositie Kapel Bronkhorst 10 t/m 16 september 201

Annie Elissen & Analies Martin

Bronkhorst - Van zaterdag 10 tot en met vrijdag 16 september wordt in 
de Kapel van Bronkhorst een expositie gehouden van de Brummense 
kunstenaressen Annie Elissen (schilderijen) en Analies Martin (kera-
miek). Gedurende de periode is de kapel geopend van 10.30-17.45 uur.

De ‘Bruidskoe’ van Annie Elissen en ‘Minang Rood’ van Analies Martin.

Wat is: A. Greun.

 B. Lankenblood.

 C. Schoorduvel.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

De races op Spa werden geplaagd door 
regen zowel tijdens de trainingen als 

de wedstrijden. In de supersport 600 
wist Jos v. d. Aa de race winnend af 

te sluiten voor Kervin Bos en Ronald 
ter Braake. Stuart Voskamp reed op 

zeker en eindigde als 4e en behaalde 
hiermee de Nederlandse titel in de su-
persport categorie. Performance Ra-
cing Achterhoek rijder Jan Roelofs die 
het rijden in de regen moeilijk vind 
met de supersport motor behaalde 
een mooie 10e plek. De Hamove leden 
Kevin Leuven, Cliff Kloots en Nick van 
Nieuwenhuizen eindigden buiten de 
punten. De Belgische rijder Gregory 
Fastre won de race in de superbikes 
categorie voor Raymond Schouten en 
de Engelse rijder Chris Burns. Arie 
Vos pakte de titel met zijn BMW in de 
klasse superbikes. Vos reed op safe en 
eindigde de wedstrijd als 4e. Bas Win-
kel en Joey den Besten hielden de eer 
hoog voor de Hamove en reden zich 
in de punten. Voor den Besten was dit 
een geweldige opsteker in zijn tweede 
race in deze klasse. Wim Theunissen, 
Dave Hendriksen en Jarco Grotenhuis 
de andere racende leden van de Hamo-
ve reden zich niet in de punten. 
Afgelopen weekend werd er gestre-
den om de punten op het TT Circuit 
van Assen. De weersomstandigheden 
op zondag waren moeilijk met een 
natte baan voor de race in de 125-cc 
en dreigende regen bij de andere ra-
ces. Hamove lid Jerry v. d. Bunt uitko-
mend in de 125-cc categorie behaalde 
een 3e plaats achter winnaar Ernst 
Dubbink en Bryan Schouten. Tasia 

Rodink eveneens lid van de Hamove
eindigde als 4e. In de supersport 600
ging Jos v. d. Aa met de overwinning
aan de haal. Zijn voorsprong op de
nummer twee was echter uiterst ge-
ring. Kevin Valk ging met minder dan
1 seconde achter hem over de finish.
Daarna kwam Nigel Walraven als 3e
over de streep die daarmee zeer blij
was. Nederlands kampioen Stuart
Voskamp ging onderuit evenals Ker-
vin Bos die er met een highsider vanaf
ging in de Geert Timmer bocht. Beste
Hamove rijder was Jan Roelofs met
een zwaar bevochten 9e plaats. Hij
reed in een groep van ongeveer acht
man en moest veel strijd leveren. Cliff
Kloots eindigde achter in het veld en
Nick van Nieuwenhuizen moest opge-
ven met een kapotte motor. Gisbert
van Ginhoven en Arie Vos waren de
mannen die het uitvochten voor de
overwinning in de klasse superbikes.
Van Ginhoven wist dit met een nipt
verschil te winnen voor Vos, Raymond
Schouten werd 3e. Bas Winkel zat het
de laatste races niet echt mee en was
teleurgesteld met zijn behaalde 14e
plaats voor de club. De andere leden
Wim Theunissen, Dave Hendriksen en
Joey den Besten behaalden geen pun-
ten voor het kampioenschap maar lie-
ten zich wel van hun goede kant zien
tijdens de race in de superbikes.

ONK Wegraces Spa-Francorchamps en Assen

Twee weken geleden werd in België op het circuit van Spa-Francorchamps een ONK wegrace voor motoren 
verreden. Hier deden ook een aantal Hamove leden aan mee. Helaas moesten Joop Timmer en Lesley ten 
Tusscher de races laten schieten door financiële problemen. Bij Joop Timmer was het geld voor dit seizoen 
helemaal op mede veroorzaakt door een aantal valpartijen in het eerste deel van het seizoen.

In de dienst, die om 10.00 uur begint, 
zal het woord ‘liefde’ veel klinken. 
De landelijke kerk heeft, na ‘geloof’ 
en ‘hoop’ bij de vorige twee start-
zondagen, nu ‘liefde’ als thema aan-
gewezen. Er is een mooie startkrant 
uitgebracht die op grote schaal door 
Zelhem is verspreid. Na de ochtend-
dienst is er ruimte voor ontmoeting 
en informatie. Tal van activiteiten 
presenteren zich. De werkgroep Kerk-
in-Actie-buitenland brengt het project 
in Kenia, dat de gemeente sinds een 
jaar gekozen heeft te steunen, onder 
de aandacht, en daarbij ook een bij-
zondere Afrika-avond op 25 septem-

ber gehouden wordt. De commissie
Vorming en Toerusting (voor Halle,
Keijenborg en Zelhem) presenteert
het programma 2011-2012. Daarin
zijn 16 activiteiten opgenomen. De
plaatselijke werkgroep van het Bij-
belgenootschap is aanwezig en ook
Amnesty International. De kinderen
worden ook niet vergeten. Na de li-
monade gaan zij ‘hartenjagen’ in een
soort speurtocht met opdrachten. Als
het goed weer is, zullen de activiteiten
op het gras rondom de kerk plaatsvin-
den. Voor de derde ronde gaan de aan-
wezigen bijna letterlijk ‘de boer op’.
Verdeeld in kleinere groepen wordt
er gepicknickt op (boeren)erven, met
de etenswaren die de kerkgangers ‘s
morgens meebrachten. Er wordt ge-
deeld en waar gedeeld wordt, is altijd
genoeg, en vaak zelfs nog over… De
Lambertikerk staat letterlijk in het
midden van het dorp, maar wil dat
ook figuurlijk doen. Kerk met en voor
het dorp, voor alle mensen.

Startzondag Lambertikerk
Zelhem - Het kerkenwerk ligt 
nooit helemaal stil, maar na de 
zomer wordt er altijd een mo-
ment genomen om het volgende 
seizoen nadrukkelijk te begroe-
ten. Deze Startzondag wordt in 
de Lambertikerk in Zelhem op 
zondag 11 september gehouden.

Zaterdag 10 september. Junioren. SC
Meddo B1GD-Wolfersveen B1D. Aan-
vang: 14.30 uur; Zeddam C1G-Wol-
fersveen C1G. Aanvang: 14.30 uur.
Pupillen. Be Quick Z. D3-Wolfersveen
D1G. Aanvang: 11.30 uur; Pax E2-
Wolfersveen E1. Aanvang: 10.15 uur;
Sint Joris F1G-Wolfersveen F1. Aan-
vang: 9.30 uur; MvR F3-Wolfersveen
F2. Aanvang: 8.45 uur.
Zondag 11 september. Senioren. Wol-
fersveen 1-Marienveld 1. Aanvang:
14.30 uur; Wolfersveen 2-Viod 6. Aan-
vang: 10.30 uur; Wolfersveen 3-Halle
3. Aanvang: 10.30 uur; Halle dames
1-Wolfersveen dames 1. Aanvang:
12.30 uur; SDOUC dames 2-Wolfers-
veen dames 2. Aanvang: 11.30 uur.

V.V. Wolfersveen

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

Onder de inschrijvingen 
verloten wij een  
IPod shuffle.
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Cultuurfonds Vorden had kosten 
noch moeite gespaard om het pu-
bliek (400 man) een bijzondere Britse 
avond aan te bieden. Na het succes-
volle Viaggio Italiano (2009) had alge-
heel muzikaal leider Joop Boerstoel 
(tevens dirigent van het Bronckhorst 
Wind Symphony) voor muziek uit 
Groot Brittannië gekozen, want zo 
vertelde Joop vooraf: ‘ Engeland is 
typisch een land met een link tussen 
pop- en klassiek. Denk aan de Beat-
tles, de filmmuziek, musicals en de 
volksmuziek. De vertolkers van dit 
repertoire, genoemd orkest Bronck-
horst Wind Syphony, de Band to 
Venhorst, Vocalgroup Eigen Wijs, 
Concord Pipe Band, Dansgroep Mu-
zehof en de solisten Maartje Epema, 
Nathaly Masclé en tenor Frank Frits-
chy, gaven een concert dat klonk als 
een klok.
Het begon allemaal zachtjes met 
paukengeroffel en aansluitend A 
promenade Salute door het orkest. 
Tenor Frank Fritschy veroverde al di-
rect de harten van het publiek met 
het nummer Comfort Ye My People 
en Jug of Punch. Het Bronckhorster 
kinderkoor beleefde deze avond een 
première. De afgelopen maanden is 
er onder leiding van Maartje Epema 
flink gerepeteerd. En dat betaalde 
zich deze avond uit. In Songs from 

Britain een zeer enthousiast koor 
dat totaal geen last van podiumvrees 
bleek te hebben. Ook na de pauze 
waren de kinderen nog volop wakker 
om ‘Williams Wakes Up te zingen, in 
het Nederlands ‘Willem wordt wak-
ker “. Voor het instuderen van de 
Britse kinderliedjes heeft de Engels 

componist Bruce Fraser een medley 
gearrangeerd.

Onlangs vloog hij speciaal vanuit En-
geland naar Nederland om ter plekke 
het koor te beluisteren en van advies 
te dienen. ‘En vanavond is Bruce hier 
met zijn vrouw in de zaal’, zo maakte 
presentator Arie Ribbers bekend. De 
grote schijnwerper werd voor even op 
Bruce gericht en vervolgens viel hem 
een klaterend applaus ten deel ! De 
Vocal Group Eigen Wijs o.l.v. Rogier 
Ijmker deed deze avond eveneens van 
zich spreken met een wel heel sterk 
nummer When I’am Sixty Four van 
Paul Mc Cartney en John Lennon. En 
wat te denken van de grote hit van 
Freddy Mercury (Bohemian Rhapso-
dy) met begeleiding van het orkest en 
de combo uit Band to Venhorst, schit-
terend gezongen door Eigen Wijs. En 
natuurlijk kon deze avond een eerbe-
toon aan Andrew Lloyd Webber niet 
uitblijven. Samen met de dansgroep 
van Muzehof en het orkest tekende 
opnieuw Eigen Wijs met dit keer het 
nummer A concert Celebration. 
Aan Joop Boerstoel een pluim op 
de hoed voor de wijze waarop hij al 
die verschillende muzikanten uit di-
verse regio- orkesten tot één geheel 
heeft gesmeed. Een zeer sterk num-
mer van het orkest: The Dambusters 
March. Onderwijl Joop Boerstoel 
vertelde over deze klassieker uit de 
oude filmdoos (oorlogsfilm) en op het 
grote scherm achter het podium de 
beelden van het oorlogsgeweld in het 
Ruhr-gebied voorbij trokken, speelde 
Bronkhorst Wind Symphony op im-
poneerde wijze genoemd nummer. 
De tenor Frank Fritschy zong het ge-
voelige lied DannyBoy en zo bleek uit 
de reacties in de zaal, een herkenbare 
song. 

De Band to Venhorst, is een cover-
band maar dan in ‘eigen jasje‘ gesto-
ken. De band met de solisten Maartje 
Epema en Marieke Besselink zong 
o.m. Sweet Dreams en het prachtige 
nummer School (comp. Supertramp) 
met Maartje Epema op viool en zang. 
Een Brits Proms Concert zonder doe-
delzakspelers is natuurlijk niet vol-
ledig, vandaar ook deze avond op-
tredens van de Concord Pipe Band in 
een medley en ook onmisbaar in het 
beroemde Mull of Kintyre met zang 
van Eigen Wijs en Frank Fritschy en 
Band to Venhorst en de Bronckhorst 
Wind Symphony. 

In het repertoire na de pauze ruimte 
voor James Bond ofwel geheim agent 
007.Nathaly Masclé in een prachtige 
rode japon gestoken, stal de show 
en ging zingend ‘de strijd ‘aan met 
Goldfinger. Op het scherm hielden 
Roger Moore en Sean Connery, zo te 
zien, een oogje in het zeil ! Warme 
gevoelens bij het publiek toen Nat-
haly liedjes uit het repertoire van de 
legendarische Vera Lynnn ten gehore 
bracht. W’ill meet Again en From the 
Time we say Goodbye, de zaal deinde 
mee en een daverend applaus voor 
Nathaly. Ook mag niet onvermeld 
blijven het nummer You Raise Me 
up, toen Frank Fritschy werd onder-

steund door het orkest en de combo
Band to Venhorst en de ‘backing vo-
cals Maartje, Nathaly en Marieke. De
regie was deze avond in handen van
Simone Boerstoel.

Aan het slot echt ‘passen en meten‘
op het toneel toen alle muzikale me-
dewerkers een plekje zochten om ge-
zamenlijk No Matter What te zingen
en te spelen. Wim Polman (voorzitter
van het Cultuurfonds Vorden) was
afgelopen vrijdagmorgen al om 6.00
uur s’ morgens in de sporthal om te
kijken of de voorbereidingen naar
wens verliepen. ‘Geweldig als ik zie
hoe de mensen in de zaal vanavond
hebben genoten en daar wordt ik dan
weer gelukkig van’, zo vertelde hij
aan Arie Ribbers. Nadat bekend werd
gemaakt dat het concert in 2013
Duitstalig is (Oostenrijk en Duitsland
) deelde Gerda Schoo bloemen uit.
Onder andere aan Daniel Kempers
(voor de mooie beelden) en Gretha
Greven als dank aan het personeel
‘achter‘. Land of Hope and Glory (alle
artiesten) en tot slot o.m. We are the
Champions en dat klopte ook, want
deze avond waren de kampioenen de
toeschouwers in de zaal van theater ’
t Jebbink want voor hen was het con-
tinu genieten geblazen

Journey to Britain

Proms Concert: ‘Een genot om naar te luisteren’

Vorden - Een zwoele zaterdagavond in het eerste weekend van sep-
tember. Aan het begin van de avond nog een buitentemperatuur van 
26 graden. Ongetwijfeld op veel plekken in Nederland, tijd voor een 
gezellige barbecue, of men keek om precies 20.00 uur naar het NOS 
journaal. In sporthal ’t Jebbink klonken exact op hetzelfde tijdstip 
(geen seconde later) de klanken van de klokken van de Londense Big 
Ben, ten teken dat het Brits Proms Concert ‘Journey to Britain’ een 
aanvang nam. Ook bijna tropische temperaturen in de tot theater 
omgebouwde sporthal.

pluim op de hoed voor Joop Boerstoel

Nathaly Mascle stal de show

Arie Ribbers (rechts)  in gesprek met Wim Polman

Mahjong is een fascinerend Chinees 
spel. Het bestaat uit 144 blokjes met 
allerlei Chinese karakters en tekens. 
Het spel wordt gespeeld met vier per-
sonen en is een combinatie van stra-
tegie, inzicht en geluk. Op de com-
puter spelen veel mensen Mahjong, 
maar daarbij worden steeds twee 
gelijke blokjes weg geklikt. Alleen 
de afbeeldingen zijn vergelijkbaar 
met het echte spel. De Mahjongclub 
voor Toldijk en omstreken bestaat 
nu ruim 2 jaar. Inmiddels kunnen 
de leden regelmatig genieten van een 
spannende, maar vooral ook gezellige 
middag en/of avond. Diverse leden 

zijn geregeld te vinden op nationale 
en internationale toernooien in bin-
nen- en buitenland en daarbij zijn 
ook al leuke successen behaald. 

Ook voor de liefhebbers van de Japan-
se Manga’s, de stripverhalen, is dit 
een unieke kans om kennis te maken 
met het spel Riichi Mahjong. De club 
heeft zelfs een spel met transparante 
stenen. 

De workshops worden de hele mid-
dag door gegeven. Elke deelnemer 
ontvangt een infomagazine met de 
basisspelregels en een attentie. Aan-
melden mag maar is niet nodig.
 
De Nationale Mahjongdag wordt ge-
houden in Restaurant Den Bremer, 
Zutphen Emmerikseweg 37, Toldijk 
op zaterdag 24 september van 13.00-
17.00 uur. Meer informatie bij Cor 
& Ans Hoogland, telefoon (0575) 
842027, (06) 54224567 of op de websi-
tes www.mahjongbond.org of www.
roodevijven.nl.

Nationale Mahjongdag ook in Bronckhorst
Toldijk - Mahjonggezelschap ‘de 
Roode Vijven’ uit Toldijk zet haar 
deuren open tijdens de Nationale 
Mahjongdag op 24 september. Er 
is een mogelijkheid om aan een 
van de workshops deel te nemen 
en de leden van de club geven 
graag informatie over hun spel 
en hun club in Restaurant Den 
Bremer van 13.00-17.00 uur.

Mahjong is een Chinees spel bestaand uit 144 blokjes met Chinese karakters en tekens.



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

Nieuw gebruik van oude gebouwen is 
een actueel maatschappelijk thema, 
doordat naar verwachting de ko-
mende decennia veel gebouwen leeg 
zullen komen te staan. Verplaatsing 
van productie, ontkerkelijking, terug-
lopende middenstand, nieuwe eisen 
aan werkomgevingen en gezond-
heidszorg, en minder boerenbedrij-
ven zijn een paar redenen. Veel van 
de gebouwen die daarbij vrijkomen 
– denk bijvoorbeeld aan industriële 
complexen, kerken, winkelpanden, 
ziekenhuizen en boerderijen – zijn 
monumenten die vragen om herge-
bruik, om zo een nieuw leven, een 
nieuwe toekomst te krijgen. Door het 
brede publiek te informeren over en 
te betrekken bij monumenten draagt 
Open Monumentendag al 25 jaar bij 

aan de bewustwording en het behoud 
van monumenten. En daarmee ook 
aan de betekenis, het hergebruik en 
de toekomst van monumenten. 
In de gemeente Bronckhorst wordt 
op woensdagavond de officiële ope-
ning van de monumentendagen ver-
richt in Het Anker in Steenderen. Dan 
wordt de lezing ‘Traditie en vernieu-
wing - transformatie van boeren- in 
burgererven’ gehouden door Yvonne 
Hermus, programmasecretaris Ruim-
telijke Kwaliteit van de Provincie 
Overijssel. 

In het weekend van 10 en 11 sep-
tember zijn dan vele monumenten 
geopend voor publiek. Er zijn door 
de gemeente Bronckhorst vier routes 
uitgezet. Deze staan vermeld in de be-

waarbrochure, die verkrijgbaar is bij 
de vertrekpunten. 

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 
Verenigingsgebouw Het Anker, Olt-
mansstraat 7 te Steenderen 
Lezing over Traditie en vernieuwing 
- boerenerven veranderen in burger-
erven….. door Yvonne Hermus. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open om 19.30 
uur. 

Ook in de gemeente Bronckhorst ko-
men veel agrarische bedrijven door 
de ontwikkelingen in de landbouw 
beschikbaar voor een andere bestem-
ming. De leefbaarheid van het plat-
teland staat onder druk en iedereen 
praat over krimp. Daarnaast is er 
in de kleinere kernen behoefte aan 
goede woongelegenheid. De leegko-
mende gebouwen kunnen door een 
verantwoorde aanpassing daarin 
wellicht een rol vervullen. Mevrouw 
Hermus is uitgebreid betrokken bij 
de ontwikkeling van de ruimtelijke 
kwaliteit en is medesamensteller van 
een bijzonder interessant ‘inspiratie-
boek’ met vele boeiende voorbeel-
den. Zij laat vele geslaagde resultaten 
zien van aanpassing van panden die 
de agrarische functie veelal hebben 
verloren. Een bijzonder boeiend en 
vooral actueel onderwerp. 
De entree is gratis, inclusief een kopje 
koffie! 

ZATERDAG 10 EN 
ZONDAG 11 SEPTEMBER 
Monumentenroutes in de gemeente 
Bronckhorst van 11.00-17.00 uur. De 
uitgebreide bewaarbrochure van 40 
pagina’s is gratis beschikbaar bij de 
vertrekpunten van de routes! 

ROUTE 1 
Vertrek vanaf museum Smedekinck, 
Pluimersdijk 5 te Zelhem. 
Tocht door Zelhem, Heidenhoek, 
Halle, De Meene, Velswijk en Wit-
tebrink, met onder andere vier open 
monumenten: Smedekinck, Ludger 
kerkje, Lambertikerk en Boeyink. 

ROUTE 2 
Vertrek vanaf Galerie 1880, Humme-
loseweg 4 te Laag-Keppel. 
Tocht door Laag-Keppel - Eldrik - 
Hoog-Keppel - Voor-Drempt - Ach-
ter-Drempt – Hummelo, met onder 
andere zes open monumenten: Ga-
lerie 1880, Kinderdagverblijf Nijntje, 
Boerderij Mulra, N.H. Kerk te Voor-
Drempt, Willibrorduskerk Achter-
Drempt en Boerderij Vriezenhorst te 
Hummelo. 

ROUTE 3 
Vertrek vanaf Ludgerusgebouw, Vier-
akkersestraatweg 17 te Vierakker; 
Tocht door Vierakker - Wichmond 
- Delden - Linde - Kranenburg - Vor-
den – Hackfort, met onder andere 
vier open monumenten: Ludgerusge-
bouw, Lindesemolen, Galerie A-Qua-
draat - Koetshuis Hackfort. 

ROUTE 4 
Vertrek vanaf de kapel op het Gijs-
brechtplein 1344 te Bronkhorst. 
Wandeling door het kleinste stadje, 
met onder andere vier open monu-

menten: Bronkhorster 
Kapel, Galerie Het Hooge Huys, Gale-
rie Lötters, Joodse begraafplaats. 

ZATERDAG 10 EN 
ZONDAG 11 SEPTEMBER 
De Vries BV, Zelhemseweg 14 te 
Hummelo, geopend tussen 11.00 en 
17.00 uur. 
Tijdens het weekend van Open Mo-
numentendag zet Timmer- en aan-

nemersbedrijf De Vries BV de deuren 
van haar werkplaats wijd open om 
iedereen kennis te laten nemen van 
een uniek restauratieproject. 

Vorig jaar waaide tijdens zware storm 
de torenspits van de torenromp van 
de kerk in Vragender. Als erkend 
restauratie-aannemer kreeg De Vries 
in Hummelo de eervolle opdracht om 
een nieuwe spits te bouwen. Een inge-
wikkeld en bijzonder precies karwei. 
Binnenkort wordt de spits geplaatst, 
maar dit weekend kan iedereen nog 
‘op de grond’ zien wat er zoal komt 
kijken bij een dergelijke klus. Op de 
traditionele ambachtelijke manier, 
met ingewikkelde constructies en 
verbindingen! 

Ook de fraaie kantoren in de histori-
sche boerderij De Vriezenhorst zijn
te bezichtigen, geheel in de sfeer van
het thema: Nieuw gebruik, oud ge-
bouw! 

ZATERDAG 10 EN 
ZONDAG 11 SEPTEMBER 
Kasteel de Kelder, Kelderlaan 10 ach-
ter Ziekenhuis Slingeland 
Geopend van 10.30 – 17.00 uur. Toe-
gang gratis. 

In het kasteel worden rondleidingen
gegeven aan de hand van een diapre-
sentatie. 
Na de brand in 1656 komt het gedeel-
telijk gerestaureerde Kasteel de Kel-
der (Havezate Hagen) vanaf 1662 voor
in de leenregisters van Gelre. Vroeg
in de 19e eeuw komt Hagen in het
bezit van de Van Pallandt’s. 

In 1934 wordt de havezate weer door
een brand verwoest en op aandrin-
gen van de heer C. Misset, uitgever
in Doetinchem, herbouwd. Sinds
1970 is Jhr. Floris F.A. Beelaerts van
Blokland eigenaar. Hij woont nu bij
het kasteeltje en doet er alles aan om
het zoveel mogelijk in oude staat te
behouden. Dat die moeite zich loont,
mag duidelijk zijn. 

Kasteel De Kelder wordt tegenwoor-
dig voornamelijk gebruikt als trouw-
zaal voor de gemeente Doetinchem. 

Het boerderijtje ’t Pallandtje wordt be-
woond door de eigenaar, de Orangerie
wordt verhuurd voor vergaderingen
feesten en dergelijke en de koetsen
staan uiteraard in het Koetshuis. 

Tijdens het evenement is de Orange-
rie geopend, alwaar kan worden ge-
noten van een kopje koffie of thee.
Fiets / wandelroutes o.a. langs monu-
menten in Doetinchem zijn verkrijg-
baar voor 2,50 euro, inclusief een
consumptie. 

Ook PI De Kruisberg, Villa Ruimzicht,
Stadsmuseum en de Paskerk zijn ge-
opend tijdens deze Open Monumen-
tendagen.

OPEN MONUMENTENDAG BRONCKHORST 2011

Thema: Nieuw gebruik - Oud gebouw

Bronckhorst - In het weekend van 10 en 11 september zal de Open 
Monumentendag in het teken staan van hergebruik van monumen-
ten. Door te kiezen voor het actuele thema Nieuw gebruik - Oud ge-
bouw zullen overal in Nederland monumenten die een nieuw leven 
gekregen hebben gratis open gaan voor publiek. De Stichting Open 
Monumentendag Bronckhorst heeft een programma samengesteld, 
met op woensdagavond 7 september de opening met een lezing over 
burgererven in Het Anker in Steenderen.

De galerie A-Quadraat aan de Mosselweg in Vorden.

Een van de geslaagde voorbeelden van ‘traditie en vernieuwing’.

De kerk van Vragender in de steigers van aannemer De Vries.

Route 4 start bij het monument de Kapel van Bronkhorst.

Kasteel de Kelder.



KOOPAVOND
HENGELO GLD.
PER 1 SEPTEMBER OP DONDERDAGAVOND

LEDEN HENGELOSE ONDERNEMERSVERENIGING

tegen scherpe prijzen!!

DROGISTERIJ
VERFSPECIAALZAAK

* PRIJS INCL. KORTING 

Kerkstraat 1 Hengelo Gld tel. 0575 461300
Expert Houten Stellingmolen 1, Houten. Telefoon 030-6375561, Expert Baarn Nieuwstraat 21, Baarn. Telefoon 035-5420612 

Expert Hardenberg De Brink 36, Hardenberg. Telefoon 0523-261301, Expert Leersum Rijksstraatweg 123, Leersum. Telefoon 0343-451944 

De topkwaliteit-expert
Bij Expert vindt u altijd een uitgebreid 

assortiment. Met de beste producten, 

de sterkste merken en extra garanties.

Van experts kun je meer verwachten.

B E S T E  S E R V I C E       D E S K U N D I G  A D V I E S       T O P K WA L I T E I T

EXPERT HENGELO GLD, KERKSTRAAT 2, TELEFOON (0575) 464261

IN DE ZOMERMAANDEN 25% KORTING OP SIKKENS VERF



KOOPAVOND
HENGELO GLD.
PER 1 SEPTEMBER OP DONDERDAGAVOND

LEDEN HENGELOSE ONDERNEMERSVERENIGING

U WILT TOCH OOK
BESPAREN OP
UW MAANDLAST?

Dat kan! Als onafhankelijk adviseur kunnen we de 
hypotheek precies afstemmen op úw wensen en
mogelijkheden. We vergelijken de hypotheken  
van diverse hypotheekverstrekkers. Zodoende

beschikken wij over alle actuele
gegevens en voorwaarden!
Kortom, een deskundig advies
op maat!

Spalstraat 11 Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 15 21
www.memelink-bergervoet.nl

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39. www.goossensatomica.nl

SPIJKERBROEK
3 HALEN = 1 BETALEN

Actie alleen geldig op donderdag van 17.00 - 20.00 uur.

T A T AA TALLAT AU-A T

DAMES / HEREN

 5,00 KORTING
bij aankoop van een paar schoenen* tijdens de koopavond

in de hele maand september
   * Minimum bedrag  49,95

OOK ZIN IN EEN HERFSTDIP?

KAASFONDUE
BIJ GRAND CAFÉ DE EGELANTIER

Win kaarten voor De Graafschap!

Voor elke thuiswedstrijd kunt u
kaarten winnen!

Alleen bij PLUS Hans Eland

Spalstraat 44, 7255 AD  HENGELO (gld)
Tel. 0575-463778
www. deegelantier.nl
cafedeegelantier@chello.nl

De najaars-
collectie is 
binnen!

Zondag 18 september

KOOPZONDAG!
De najaarscollectie dames is binnen.

Voor de heren Twinlife en Quick.

Donderdag koopavond!

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo (Gld.). Tel. 0575-461996



van de Poll
metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

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

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Openingstijden van 09.00 tot 16.00 uur

De Venterkamp 6
7261 AH  Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

Open dag 13 september
schoonheidssalon
Een nieuwe anti-aging behandeling
tegen pigment-en ouderdomsvlekken.
Deze dag komt een schoonheids-
specialiste van Maria-Galland
in onze schoonheidssalon.

U krijgt persoonlijk deze nieuwe
behandeling en informatie over de
producten voor  25,00
Reserveer snel, want vol = vol.

Wilt u meer info, vraag naar Marianne.
Zie ook op www.salonmarianne.nl

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden

Tel. 0575 551423

Eerlijk en 
betrouwbare

schilder heeft nog 
tijd voor binnen- 
en buitenwerk.

Tel. 06-22 68 52 97

Op diverse vazen, potten 

en woonaccesoires o.a.  

DutZ, Des Pots, MD,  

Lambert, PTMD,  

It’s about Romy

40% korting

Millefiori tijdelijk met 

25% korting

SALE!

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden

0575-551334

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

VIKORN 
MEERGRANEN

MET VITAMINES

NU VOOR

2.25

WITTE 
KADETJES

 6 VOOR 

2.25

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 6 t/m zaterdag 10 september

MANGO 
BAVAROISE 

VLAAI
   

 KLEIN     8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Rijksstraatweg 39
Warnsveld

Telefoon (0575) 52 61 32

Breien, haken,  
borduren of  

handwerken met vilt.  
Kom dan kijken bij 

PIETERSE 
HANDWERKEN

in Warnsveld.

De nieuwe collectie  
breiboeken en  

garens zijn binnen.

Er zijn nog plaatsen  
beschikbaar voor de  

viltworkshop op  
zaterdag 17 september.

Zaterdag
10 september

Discotheek 
DJ Martijn

Praktijk 
Chinese Geneeskunde

Aangesloten bij Beroepsvereniging de Zhong.
Behandeling wordt vergoed door Zorgverzekeraar.

Voor info of behandeling op afspraak:

 Jet Scholtz-Hartman
 Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden. Tel. 0575-556500

www.chinesegeneeskundevorden.nl

Basis  Bijbel  Cursus  
Wil je meer leren over God ?
Wil je meer gaan begrijpen van de Bijbel ?
Wil je geestelijk groeien ?

Doe dan de Basis Bijbel Cursus

Een eenvoudige en laagdrempelige cursus die je kennis van God 
bijbrengt en je helpt om als Christen te leven.
Naast de vrijdagochtend-cursus, die begin juli is gestart, 
willen we begin oktober ook met een avond-cursus beginnen.
Dit wordt 1x per 14-dagen op de donderdagavond van 20.00 tot 
21.30 uur. De kosten van deze cursus bedragen slechts twee euro 
per keer inclusief lesmateriaal.

Een cursus die u/jou persoonlijk zal aanspreken en die bij voldoende 
deelname ook in uw/jouw huiskamer gegeven kan worden.

Voor opgaaf of meer info: 
Annie en Wim Zemmelink tel. 0314-622878 
Abraham Kuyperstrat 7, Zelhem www.stichtingdeopdracht.nl

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

Alleen op afspraak.
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Om inwoners bewust te maken op 
welke manier zij, als ze ouder wor-
den, langer kunnen blijven wonen in 
hun eigen woning starten we in het 
najaar een promotiecampagne. 
Gezien de demografisch ontwikke-
lingen heeft onze gemeente voor de 
toekomst beperkte mogelijkheden 
voor nieuwbouw. Ook verandert 
langzaam maar zeker de samen-
stelling van onze bevolking door 
toename van het aantal senioren. 

Uit onderzoek blijkt dat 57% van 
de Bronckhorster koopwoningen in 
principe geschikt is voor aanpassing, 
zodanig dat de eigenaar als toekomstig 
senior of zorgbehoevende langer in 
de woning kan blijven wonen. Als 
woningeigenaar heeft u ook een eigen 
verantwoordelijkheid op dit punt. 
Niet alle huisbezitters denken na over 
de fysieke beperkingen die het ouder 
worden met zich mee kunnen bren-

gen en de eisen die dan aan de 
woning worden gesteld. 

Enquête
Begin september verspreidt de 
gemeente onder 500 huiseigenaren 
van 55+ een brief waarin een telefo-
nische enquête wordt aangekondigd. 
De mensen die we bellen, leggen we 
een aantal vragen voor over in hoe-
verre zij bekend zijn met de mogelijk-
heden voor het aanpassen van hun 
woning. Op basis van de resultaten van 
de enquête wordt de bewustwordings-
campagne uiteindelijk opgezet. 
De kosten van de campagne bedragen 
€ 17.950, waarvoor we bij de provincie 
subsidie hebben aangevraagd.

Huurwoningen
Voor de aanpassingsmogelijkheden 
van huizen in de huursector voert 
de gemeente nauw overleg met de 
woningcorporaties Sité en ProWonen.

Gemeente gaat aanpassen van eigen woningen voor 
toekomstige zorgbehoeften promoten

In ons groenstructuurplan hebben we opgenomen 
op welke manier we het openbaar groen in Bronck-
horst de komende jaren willen onderhouden. 
Het doel van het plan is het behoud van de kwaliteit 
van ons openbaar groen met gelijkblijvende 
of lagere onderhoudskosten. Door onder meer 
grote heestervakken in de dorpen om te vormen 
naar gazons verkrijgen we dit. In Zelhem is de 
omvorming inmiddels klaar. 

Op dit moment bereiden wij de omvorming voor 
van heesters naar gazon in Baak. Afgelopen juni 
hebben we met Baaks Belang enkele plekken 
besproken die in aanmerking komen voor de om-
vorming. Dit zijn o.a. plantsoenen aan de Pastoor 
Bouwhuisstraat, Pastoriestraat en de Molenweg 
(op onze website kunt u de volledige, voorlopige 
tekeningen met de om te vormen groenvakken 
in Baak bekijken). 

Ook u als inwoner en buurtbewoner willen we de 
gelegenheid geven om hierover mee te denken.    

Informatieavond
Graag spreken we u tijdens een informatieavond op 
14 september a.s. om 19.30 uur bij zaal Herfkens in 
Baak. Naaste omwonenden van de plantsoenen 
hebben we persoonlijk aangeschreven.  

Inspraak
Van 19 september t/m 7 oktober 2011 kunt u uw 
zienswijze op het omvormingsplan kenbaar maken 
aan b en w, schriftelijk (zie postadres), of monde-
ling aan één van onze medewerkers. De tekeningen 
zijn dan, naast op onze website, ook in te zien in het 
gemeentehuis.

Infoavond over omvorming plantsoenen in Baak 
We zien u graag op 14 september a.s.

VOORVOOR NANA

In Steenderen gaan we binnen-
kort aan de slag met de omvor-
ming van verschillende heester-
plantsoenen naar gazon. 

Op www.bronckhorst.nl vindt u 
de omvormingstekening waarop 
de om te vormen groenvakken 
gemarkeerd zijn. 

Vanaf 12 september a.s. starten 
we met de werkzaamheden. 
Eerst worden de bomen gekapt 
en de plantsoenen gerooid. 
Daarna zaaien we gras in. 
Het ingezaaide gras moet de 
kans krijgen zich te ontwikkelen. 
De ingezaaide gazons zetten we 
daarom af met lint. Wij vragen 
u deze vakken niet te betreden 
en ook niet te gebruiken als 

parkeerplaats. We zullen hier 
tijdens de uitvoeringsperiode 
ook extra op letten. Het omvor-
mingsplan is in 2010 met inwo-
ners van Steenderen besproken. 

Een aantal inwoners gaf aan 
bepaalde plantsoenen te willen 
behouden en zelf het onderhoud 
hiervan te gaan doen. Dat ge-
beurt inmiddels. Deze vakken 
vormen we vanzelfsprekend 
niet om.

Vragen
Als u vragen heeft, kunt u 
contact met ons opnemen 
via telefoon (0575) 75 02 50 
of e-mail: info@bronckhorst.nl.

Omvorming openbaar groen 
Steenderen van start

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot  

 16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

De provincie Gelderland gaat van 12 sep-
tember tot 4 oktober a.s. onderhouds-
werkzaamheden uitvoeren aan het asfalt 
van de Vordenseweg en Zutphenseweg 
(N319) tussen Vorden en Warnsveld. 
De werkzaamheden worden ‘s avonds 
en ‘s nachts uitgevoerd tussen 20.00 en 
06.00 uur met uitzondering van zaterdag 
1 oktober (die nacht wordt er gewerkt tot 
08.00 uur). De weg wordt dan afgesloten. 
Alleen op zaterdag- en zondagnacht is 
de weg open. De fietspaden zijn niet 
afgesloten. 

Verkeersmaatregelen 
Voor het doorgaande verkeer van Vorden 
naar Zutphen worden omleidingen inge-
steld. Verkeer komende vanuit Doetin-
chem wordt omgeleid via de N330 naar 
Hummelo en vandaar via de N314 naar 
Toldijk en Baak (Den Elterweg) naar
Zutphen en vice versa. Verkeer komende 

vanuit Ruurlo wordt omgeleid via de 
Wildenborchseweg naar Lochem en 
vandaar via de N346 (Zutphenseweg en 
Lochemseweg) naar Zutphen en vice 
versa. Verkeer komende uit Vorden en 
Hengelo wordt omgeleid via Wichmond 
naar Baak en vandaar via de N314 (Den 
Elterweg) naar Zutphen. De omleidings-
routes staan op borden aangegeven.

Nachtafsluiting door asfalterings-
werkzaamheden tussen Vorden en 
Warnsveld van 12 september tot 4 oktober



Openbare bekendmakingen

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

Voor 300 eigenaren van woningen 
heeft de gemeente subsidie beschik-
baar voor isolatiemaatregelen aan 
hun woning. Voor het aanbrengen van 
dak-, gevel- of vloerisolatie kunnen 
woningeigenaren maximaal € 500,- 
subsidie krijgen. Voorwaarde is wel 
dat de woning voor 1980 gebouwd is 
en een maximale WOZ-waarde heeft 

van € 350.000,-. Met de subsidie wil 
de gemeente net als in 2009 en 2010 
woningeigenaren stimuleren om 
energiezuinige maatregelen toe te 
passen die goed zijn voor milieu en 
klimaat. De vorige regelingen waren 
erg succesvol. Per woning is gemid-
deld € 300,- op de energiekosten be-
spaard, in totaal het energieverbruik 
van 60 huishoudens.

De Achterhoekse gemeenten kregen 
in totaal 1,2 miljoen euro aan sub-
sidie van de provincie Gelderland 
om de regeling uit te kunnen voeren. 
Per gemeente is dit € 150.000,-. 
Tot nu hebben wij 70 aanvragen bin-
nengekregen, er is dus nog ruimte! 
De regeling duurt tot uiterlijk 
1 oktober 2012. Wie het eerst komt, 
het eerst maalt en op = op. 

De subsidie geldt nu alleen nog maar 
voor het aanbrengen van dak-, gevel- 
en vloerisolatie en niet meer voor 
HR++ glas of zonnecollectoren, zoals 
in 2009 en 2010 nog het geval was. 
De voorwaarden voor subsidie staan 
in de toelichting van het aanvraag-
formulier. Het aanvraagformulier voor 
de subsidie ‘Achterhoek bespaart 
2011’ is via www.bronckhorst.nl 
te downloaden of af te halen bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis. 
Kijk voor meer informatie over de 

verschillende 
mogelijkheden 
van isolatie op 
www.woning-
isolatie.nu 
of scan de 
QR-code.

Subsidieregeling isolatiemaatregelen in 
bestaande woningen           U kunt zich nog aanmelden!

Een nieuw, soms spannend school-
jaar is begonnen. Zeker voor eerste 
klassers. Nieuwe school, nieuwe 
vrienden, maar ook nieuwe verlei-
dingen. Wat zeg je als brugklasser 
op een feest, kamp of in een tussen-
uur als je een sigaretje, biertje of 
jointje krijgt aangeboden? Zeg je 
dan nee? En als je in de tweede of 
derde zit? Als ouder wil je uiteraard 
dat je kind weerbaar is en nee zegt 
tegen deze middelen.

Middelengebruik neemt snel toe 
op het voortgezet onderwijs. Op 
de basisschool rookt nog geen 1%, 
drinkt 5% alcohol en blowen komt 
amper voor. In de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs steekt 11% 
de afgelopen maand een sigaret op, 
drinkt 27% alcohol en blowt 3%. 
Voor kinderen zijn genotmiddelen 
extra schadelijk, omdat ze nog volop 
in de groei zijn en de ontwikkeling 
van de hersenen verstoord kan 
raken.

Ouders denken dat hun afkeuring 
over roken, drinken of blowen dui-
delijk is. Maar een kind beleeft dat 
soms anders. Zo denken ouders dat 
hun kind 1 glas alcohol in het week-
end drinkt, terwijl de kinderen (12-
16 jaar) aangeven 5 glazen te drin-
ken. 29% van de kinderen heeft ooit 
gerookt, tegenover 12% van de ou-
ders die dit denkt. Slechts 1 op de 6 
ouders van 14-16-jarige kinderen 
weet dat hun kind wel eens heeft 
geblowd. U kunt helpen het zelfver-
trouwen van uw kind te vergroten 

door uw kind aandacht en compli-
mentjes te geven. Praat met uw kind 
over drinken, roken en blowen en 
neem daar rustig de tijd voor. Wis-
sel ervaringen uit met andere ou-
ders, zij zitten in dezelfde situatie.

Kijk op www.hoepakjijdataan.nl 
voor meer concrete tips en video-
filmpjes over de aanpak van ouders. 
Of vraag de folder ‘Hoe pak jij dat 
aan’ via minderdrinken@ggdgelre-
ijssel.nl. Dit is een artikel in het ka-
der van het project ‘Alcoholmatiging 
Jeugd in de Achterhoek en Steden-
driehoek’, dat gemeenten (waaronder 
Bronckhorst), politie, Halt, IrisZorg, 
Tactus en GGD Gelre-IJssel samen 
met regionale en plaatselijke part-
ners hebben opgepakt.
Bron cijfers: HBSC 2009 (alcohol en 
cannabis), Roken Jeugd Monitor 2011 
(roken).

Een stoere brugklasser rookt, drinkt 
en blowt!?
Nee, toch? Daar kun je als ouders iets 
aan doen!

B en w besloten vorige week aanstaande bruidsparen 
voortaan de mogelijkheid te willen bieden om te trouwen 
in een woonhuis of in de buitenlucht. De gemeente komt 
hiermee tegemoet aan verzoeken van bruidsparen en 
wil met het verruimen van de mogelijkheden trouwen 
in Bronckhorst nog aantrekkelijker maken.

Steeds vaker krijgen we verzoeken om te mogen trouwen 
op een buitenlocatie of in het woonhuis van één van de 
partners (of ouders). Tot op heden was trouwen in een 
woonhuis niet mogelijk omdat op die manier niet een 
maximale openbaarheid en toegankelijkheid van de 
huwelijksvoltrekking werd gegarandeerd. Trouwen in 
de buitenlucht was nog niet mogelijk omdat volgens wet-
telijke regels een huwelijk voltrokken moet worden in een 
‘huis der gemeente’. Door het aanpassen van deze regels 
worden deze verzoeken wel mogelijk.

Aan de bruidsparen wordt wel € 75 extra per locatiekeuze 
berekend voor het beoordelen van de locatie naar keuze 
en de administratieve afhandeling hiervan. De gemeente-
raad beslist in oktober over het voorstel. Na instemming 
gelden de nieuwe regels vanaf dit najaar.

Heeft u plannen om eind dit jaar of later te gaan trouwen? 
Als de raad heeft ingestemd kan dit in Bronckhorst straks 
vanuit huis of op een plek in de natuur die u mooi vindt.

Plan om huwelijken in woonhuis of buitenlucht 
mogelijk te maken

400 mensen gingen u al voor…
Meer weten over de gemeente? 

Volg ons op twitter: 
@gem_bronckhorst 
of scan de QR-code. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), off-road ontspanningsrit voor motoren over verharde en onverharde wegen met 

start en finish bij de Varsselse Molen, 27 november van 08.00 tot 20.00 uur, Varsselseweg 34, 
ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 27 november van 10.00 tot 22.00 uur, afsluiten Velder-
mansweg en ontheffing inrijverbod voor motoren op diverse wegen in Bronckhorst en stopverbod 
gedeelte Sarinkdijk, 27 november 2011 van 07.00 uur tot 17.00 uur, Hamove

• Steenderen, sporthal ‘t Hooge Wessel, internationale kattenshow, 20 november van 08.00 tot 
18.00 uur, sociëteit voor kattenliefhebbers Neocat

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 26 augustus 2011: 
• Steenderen, Bronkhorsterweg 4, wijzigen dakbedekking
• Zelhem, Troelstrastraat 6, vergroten woning
Ontvangen op 29 augustus 2011: 
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 26, slopen bijgebouw
• Hengelo (Gld), Wilhelminalaan 3, verbreden uitrit 
• Vorden, Deldensebroekweg 2, verwijderen asbest uit 2 schuren
Ontvangen op 30 augustus 2011: 
• Baak, Rozenstraat 17A, kappen 1 esdoorn en 3 populieren
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 90, veranderen woning
• Zelhem, Boeyinkweg 3, gedeeltelijk slopen bestaande bebouwing 
Ontvangen op 31 augustus 2011: 
• Zelhem, Oosterwijkweg 5, veranderen woning
Ontvangen op 1 september 2011: 
• Vorden, Baakseweg 6, veranderen voormalig koetshuis

Aanvragen

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Hoog-Keppel, Oude Zutphenseweg 15, tijdelijk plaatsen portocabin 

De stukken liggen van 8 september t/m 19 oktober 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, 
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 29 augustus 2011:
• Vorden, sporthal ‘t Jebbink, viering 25-jarig jubileum, 22 oktober 2011, De Zonnebloem, regio 
 IJsselstreek 
Afgegeven op 30 augustus 2011:
• Halle, Dorpsstraat 47, standplaats voor verkoop oliebollen/stroopwafels, 1 oktober t/m 
 31 december 2011, supermarkt Hesselink
• Hengelo (Gld), diverse straten in het centrum, intocht Sinterklaas, 13 november 2011 tussen 

13.00 en 15.00 uur, Hengelose ondernemersvereniging

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Afgegeven op 1 september 2011:
• Hengelo (Gld), Stellingweg 2, opstapdag/kennismakingsdag voor crossmotoren/motoren, 
 12 november 2011 van 11.00 tot 01.30 uur de dag daaropvolgend, Side-car-party

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 1 september 2011: 
• Baak, vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf en slijterij in de inrichting 

Wichmondseweg 30 aan de heer P.B.J. Leferink en mevrouw J.E.M. Leferink-Aalbers 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 31 augustus 2011:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 3, plaatsen boomhut
• Vorden, nabij parkeerplaats de Wehme, kappen dode boom

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens de kermis is van 27 september t/m 4 oktober de Wichmondseweg, tussen de 
 Vordenseweg en de Pastoriestraat, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-

mingsverkeer. Op 2 oktober 2011 van 12.00 tot 16.00 uur zijn de Vordenseweg, tussen de 
 Zutphen-Emmerikseweg en de Veersweg, en de Beukenlaan, tussen de Vordenseweg en de 

Schooldijk, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, en geldt 
 een stopverbod aan de Vordenseweg, tussen de Zutphen-Emmerikseweg en de Veersweg en 
 op de Beukenlaan, tussen de Vordenseweg en de Schooldijk
• Hengelo (Gld), tijdens de intocht van Sinterklaas is de Spalstraat, tussen de Raadhuisstraat 
 en de Kerkstraat, op 13 november 2011 van 12.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, 
 met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Steenderen, tijdens de viering van een 50-jarige verjaardag is de Meidoornstraat, tussen de 
 huisnrs. 2 en 8, van 24 september 14.00 uur t/m 25 september 2011 12.00 uur afgesloten voor 
 alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens de afsluiting van de Ruurloseweg (N315) in de periode 1 september t/m 
 30 november 2011 door wegwerkzaamheden geldt op de Vincent van Goghstraat, tussen de 
 Halseweg en de Hanenhoek, en de Hanenhoek een stopverbod

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
Verzonden op 26 augustus 2011: 
• Hummelo, Kasteellaan 1, restaureren brug
De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

De stukken liggen van 8 september t/m 19 oktober 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

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

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2011; Tolstraat ong. Drempt’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2011; Tolstraat ong. Drempt’ en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen van 8 september t/m 19 oktober 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan 
heeft betrekking op het realiseren van een nieuw agrarisch bouwperceel (melkrundvee, intensieve 
veehouderij uitgesloten) met één dienstwoning aan de Tolstraat ruim tussen Roomstraat 31 en 
de Tolstraat 5 in Drempt, kadastraal bekend gemeente Keppel, sectie K, nummer 96.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00967-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00967-/NL.IMRO.1876.BP00967-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

Bestemmingsplannen

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.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Bakerwaardseweg 
13a-13b Bronkhorst’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 25 augustus 2011 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2010; Bakerwaardseweg 13a-13b Bronkhorst’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen 
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 8 september 
t/m 19 oktober 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op het vergroten van het 
agrarisch bouwperceel om een agrarisch bedrijf uit te kunnen breiden op het perceel 
Bakerwaardseweg 13a-13b in Bronkhorst.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00954-VG01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00954-/NL.IMRO.1876.BP00954-VG01

• 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

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren 
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het 
vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 AE ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet 
in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Pluimersdijk 10 Halle’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 25 augustus 2011 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; 
Pluimersdijk 10 Halle’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht 
ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 8 september t/m 19 oktober 2011 voor 
een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op een functieverandering van agrarisch naar wonen 
op het perceel Pluimersdijk 10 in Halle.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00945-VG01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00945-/NL.IMRO.1876.BP00945-VG01

• 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

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren 
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het 
vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 AE ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag 
na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet 
in werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Hummelo, De Woordhof’
Het bestemmingsplan ‘Hummelo, De Woordhof’ is op 18 augustus 2011 onherroepelijk geworden. 
Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op het realiseren 
van woningbouw op de voormalige schoollocatie De Woordhof.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00894-OH01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00894-/NL.IMRO.1876.BP00894-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

Met het onherroepelijk worden van dit plan zijn de tot dat moment geldende bestemmings-, wijzigings-
en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen
mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Besluit tot plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten op de gemeentelijke monumentenlijst 
te plaatsen: 
• Vorden, Molenweg 12, plaatsen woonhuis
• Vorden, Riethuisweg 2, plaatsen van de pomp
• Vorden, Stationsweg 3, plaatsen woonhuis

Besluit tot afvoeren van object op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten het volgende object van de gemeentelijke monumentenlijst 
af te voeren: 
• Vorden, Stationsweg 3, plaatsen woonhuis

Monumenten



Openbare bekendmakingen - vervolg

Deze besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 6 september jl. en liggen van 8 september 
20 t/m 19 oktober 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op 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.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, 
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen ziens-
wijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de besluiten 
aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector 
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift 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.

• Zelhem, vanwege rioleringswerkzaamheden is de Rembrandtstraat, tussen de Vincent van 
Goghstraat en de Hanenhoek, vanaf 7 september t/m 14 september 2011 afgesloten

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

Werkzaamheden

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 8 september t/m 20 oktober 2011 tijdens de 
openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 23, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, milieu-

vergunning voor het uitbreiden van een vleesvarkens- en schapenhouderij

Wet Milieubeheer

Beleidsregels artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
B en w van Bronckhorst hebben op 30 augustus 2011 de ‘Beleidsregels artikel 2.12 Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht’ vastgesteld.

De beleidsregels hebben betrekking op de wijze waarop in Bronckhorst toepassing wordt gegeven 
aan de mogelijkheid om met een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2° en artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° jo artikel 2.12, tweede lid van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht af te wijken van een bestemmingsplan. Het gaat om de zogenoemde 
‘kruimellijst’ en tijdelijke afwijking voor bewoning van niet voor bewoning bestemde gebouwen.

De beleidsregels treden in werking op 7 september 2011. U kunt de stukken inzien 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.

U kunt de beleidsregels ook digitaal inzien via www.bronckhorst.nl → infobalie → ruimtelijke plannen 
→ ruimtelijk beleid.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de 
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld 
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming 
van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij ons 
worden ingediend vóór 21 oktober 2011. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een 
gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (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.

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Per Ankh
Praktijk voor Oud Egyptische 

geneeswijzen.
Ruurlo 0651120813

Boeninksteeg 14, Doetinchem
Telefoon 0314-324453

Voor ruim 60 occasions!

GARAGEBEDRIJF
TEERINK B.V.

#garageteerink

facebook.com/garageteerink

scan de QR-code met uw smartphone

Bezoek onze nieuwe website!
WWW.GARAGETEERINK.NL

Vo
lg

 o
ns op Twitter en Facebook



Alle aanbiedingen
gelden alleen in week 36 

van 5 t/m 10 
september 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

ELKE WEEK 50 PRODUCTEN 2E GRATIS

ELKE WEEK
50 

PRODUCTEN 
2E GRATIS
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www.herwershyundai.nl

TM

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 6,9 (l/100 km) / 27 - 14,5 (km/l); CO2 - emissie: 98 - 162 (g/km). Uitstoot- en brandstof ver bruik  gegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

HERWERS HYUNDAI B.V. GELDERHORST 2, ZUTPHEN, TELEFOON 0575-526590
HERWERS HYUNDAI APELDOORN LAAN VAN DE DIERENRIEM 29, APELDOORN, TELEFOON 055-3696212

Na 2 jaar kunt u gebruikmaken van het doorlopend krediet met een jaarlijks kostenpercentage van 5,9% (op basis van de huidige rentestand). Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de brochure. 
Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaarduitvoering. Dit aanbod betreft 
een uitgestelde betaling en doorlopend krediet van Hyundai Financial Services. Hyundai Financial Services bemiddelt in fi nanciering van Alpha Credit Nederland (Vergunningnummer 12012518). 
Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prijs- en rentewijzigingen voorbehouden. Prospectus verkrijgbaar via www.hyundai.nl.

Contante waarde
van het goed

Aanbetaling/
inruil (50%)

Totale
kredietbedrag

Maandelijks 
termijnbedrag

Debetrentevoet/jaarlijks 
kostenpercentage

Duur van de 
overeenkomst

Krediet-
vergoeding

Totaal te betalen 
bedrag

Hyundai i10  7.995,00  3.997,50 3.997,50  0,00 0,0% 24  0,00  3.997,50
Hyundai i20  10.995,00  5.497,50 5.497,50  0,00 0,0% 24  0,00  5.497,50
Hyundai i30  14.495,00  7.247,50 7.247,50  0,00 0,0% 24  0,00  7.247,50
Hyundai i30 CW  15.245,00  7.622,50 7.622,50  0,00 0,0% 24  0,00  7.622,50

Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen 
afwijken van standaarduitvoering. Afgebeelde Hyundai i30 CW heeft een meerprijs. Energielabel en wegenbelastingvrijstelling is afhankelijk 
van de verkrijgbare uitvoering. Actie is alleen geldig op de Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai i30 en Hyundai i30 CW en geldt op de 
consumentenprijs excl. opties, accessoires en overige kosten. Betaling 2e helft uiterlijk 2 jaar na registratiedatum. Geldt niet op actiemodellen. 
Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de brochure. Druk- en zetfouten voorbehouden. Actie geldig met datum koopovereenkomst vanaf 15 
april 2011 met een uiterste registratiedatum van 30 september 2011. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

2 jaar 0% rente. 
Daar word je vrolijk van. De actie is simpel. Je betaalt de 
helft nu (vaak is de inruil van je huidige auto al voldoende). 
En de andere helft over twee jaar; rentevrij. In de tussen-
tijd betaal je geen rente. En ontvang je wel meteen 
5 jaar garantie. Hoeveel kilometers je ook rijdt. Sommigen 
herkennen kansen. Anderen grijpen ze. Wat doe jij? 

Geluk komt vanzelf, je moet het alleen wel pakken

WEGENBELASTING

VRIJ

Rij de nieuwe Hyundai i10 voor 

3.997,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i20 voor 

5.497,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i30 voor 

7.247,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Een compleet aanbod voor uw mooiste dag op de 
bruidsbeurs bij Landal Stroombroek.   

Vanaf 18.30 uur presenteren diverse ondernemers op het gebied van huwelijk 
en huwelijksvoorbereidingen hun producten en diensten. Tijdens deze avond 
verzorgen Bruidsmode Beijer Besselink en Heezen Mannenmode een unieke 
bruidsshow met de collectie van 2011/2012.

Datum: Dinsdag 20 september 2011

Locatie: Landweerswal 2 7047 CE Braamt   

Tijdstip: 18.30 uur tot 22.30 uur

Entree:  Voorverkoop tot 18 september 2011 F 7,50 p.p.  
Vanaf 18 september F 9,50 p.p.  
De entree is inclusief koffie en petit four.

Voorverkoop adressen: 

Meer informatie: 
Bel 0314-399821  

www.landal.nl/stroombroek

Unieke bruidsbeurs

Metselbedrijf
E. v. Zuilekom

voor metsel-, tegel- en stucwerk
Lankhorsterstraat 30
7234 ST Wichmond
Tel. (0575) 46 27 10

Mob. 06 51790946

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65
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TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

VOOR
MEER AANBOD:

WWW .HERWERS.NL

Wegens succes:
18 nieuwe aanbiedingen

Mini Cooper 1.6 Pepper
3-drs. British Racing Green
75.000 km, sep-04

normale prijs 11.750

Meeneemprijs 

Chevrolet Aveo 1.2 16v 
LS+ 3-drs, Zilver
78.437  km, aug-08

normale prijs 7.450

Meeneemprijs 

Seat Leon 2.0 FSi  
Sport-Up zwart
82.963 km, jan-06

normale prijs 12.950

Meeneemprijs 

Ford Focus 1.6 16v 
Futura station, Licht blauw 
metalic, 130.426 km, jan-05

normale prijs 7.950

Meeneemprijs 

Citroen C3 1.1i Special 
Serie Image 5-drs, zwart 
slechts 9.000 km, jan-09

 normale prijs 10.950

Meeneemprijs 

Mitsubishi Colt CZ3 1.1 
Incarge+ 3 drs, Illusion Blue 
78.315  km, jun-08

normale prijs 8.450

Meeneemprijs 

Nissan Almera 1.8 Visia 
3 drs, Brilliant Black 
127.014  km, mrt-04

normale prijs 6.450

Meeneemprijs 

Nissan Almera 1.8 
Acenta 5 drs, Rood 96.573 
km, sep-05

normale prijs 7.950

Meeneemprijs 

Mitsubishi Colt CZ3 1.5 
d’Azur 3-drs, Atlantis Blue
106.500 km, aug-06

normale prijs 7.950

Meeneemprijs 

Nissan Micra 1.2 Elle 
Plus 5 drs, Tunder Quartz 
31.738 km, jan-08

normale prijs 8.950

Meeneemprijs 

Nissan Cube 1.6 Zen CVT 
Nissan Connect  5 drs
Saphire Black, slechts 3.128 km

normale prijs 19.950

Meeneemprijs 

Nissan Note 1.6 Acenta 
Comfort Pack Automaat 
5 drs, Paris Blue 51.294 km, 
aug-07 normale prijs 13.450

Meeneemprijs 

Nissan Note 1.4 First 
Note 5 drs, Caffe Latte 71.741 
km, mei-06

normale prijs 9.950

Meeneemprijs 

Kia Sportage 2.0 CVVT 
Cofort 2WD 5-drs, Antraciet
28.000 km, mei-07

normale prijs 14.950

Meeneemprijs 

Nissan Almera Tino 1.8 
Acenta Navi 5 drs, Brilliant 
Black 164.997 km, dec-03

normale prijs 5.950

Meeneemprijs 

Nissan Qashqai 1.6 
Tekna Navi 5 drs, Silver 
32.197 km, nov-07

normale prijs 18.450

Meeneemprijs 

2.4i Edition II 
Station Barents Blue 80.373 
km, jan-08

normale prijs 22.950

Meeneemprijs 

 1.8 
Visia Vision 5-drs, Emerald 
green, 124.000 km, mei-04

normale prijs 7.450

Meeneemprijs 

Bij Herwers worden alle gebruikte auto’s vooraf streng 

 gecontroleerd op kwaliteit, veiligheid en  betrouwbaarheid.

Prijzen zijn exclusief  295,- afleverkosten en inclusief APK en 3 maanden garantie op motor, differentieel en versnellingsbak.

Acties geldig t/m

20 september 2011
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Om dit heuglijke feit te vieren wor-
den belangstellenden uitgenodigd om 
tussen 10.15 en 10.45 uur bij de over-
zichtstentoonstelling in de ABNAM-
RO, Raadhuisstraat 1, Vorden met de 
deelnemende kunstenaars een kopje 
koffie/thee met taart te nuttigen. Zo 
kan men vooraf met verschillende 

kunstenaars/galeriehouders in ge-
sprek gaan en bepalen welke locaties 
u gaat bezoeken. Natuurlijk mag het 
publiek langer blijven kijken bij de 
overzichtstentoonstelling, maar de 
deelnemende kunstenaars spoeden 
zich om 10.45 uur naar hun locaties 
om daar de vlag uit te hangen, het 

publiek welkom te heten en verder 
met hen in gesprek te gaan.
Een van de doelstellingen van de 
Stichting KZV i.o. is hedendaagse 
beeldende kunst en vormgeving toe-
gankelijker te maken voor een bre-
der/groter publiek. Stichting KZV i.o. 
is ervan overtuigd dat deze doelstel-
ling kan worden bereikt door op de 
locaties de kunstenaar/vormgever in 
gesprek te laten gaan met het pu-
bliek over zijn/haar werkwijzen en 
inspiratiebronnen. En uiteraard kan 
zo ook worden gesproken over de 
mogelijkheden van het aankopen 

van een kunstwerk of het geven van 
een opdracht. Er wordt een grote di-
versiteit aan hedendaagse beeldende 
kunst en vormgeving geboden: van 
abstracte en figuratieve schilderijen 
en tekeningen tot beelden in brons 
en steen, van organische en geome-
trische sculpturen tot fotografie en 
sieraden en van glaskunst en kera-
miek tot speelse objecten in diverse 
materialen.
Het in kleur uitgevoerde Info blad 
met korte beschrijving en afbeelding 
van elke locatie en op de achterzijde 
een plattegrond van het gebied, kan 
vanaf heden bij de ABNAMRO (Raad-
huisstraat 1, Vorden), de VVV en bi-
bliotheek, beiden aan de Dorpsstraat, 
worden afgehaald. Ook is dit op 11 
september op elke locatie te verkrij-
gen of te downloaden op www.kunst-
zondagvorden.nl De route is verder te 
herkennen aan de KunstZondagVor-
den-vlag die op alle locaties wappert. 
Elke KunstZondagVorden staat een 
deelnemer In de Schijnwerper. Dit-
maal is dat Stichting De Ezelstal, Zo-
mervreugdweg 2, waar in de galerie 
schilderijen en werken op papier van 
Gradus Verhaaf en speelse objecten 
van Rietje Zuijderwijk getoond wor-
den.
Het doel van De Ezelstal is het behe-
ren en onderhouden van kunstcol-
lecties uit voornamelijk de 20e eeuw 
om ook volgende generaties te laten 

genieten van dit bijzondere cultu-
rele erfgoed. Eén van de collecties is 
het oeuvre van GRADUS VERHAAF, 
de beeldend kunstenaar die op dit 
moment centraal staat in de exposi-
tieruimte van De Ezelstal. Naast zijn 
prachtige monumentale schilderijen 
heeft hij toch een voorliefde voor het 
tekenen. Zijn uitgebreide collectie 
grafiek getuigt daarvan. “Beeldtaal 
is mijn ultieme ambacht. Als ik het 
met woorden kon vertellen was ik 
wel schrijver geworden”.

Zijn werk wordt omlijst door gast-
exposante RIETJE ZUIJDERWIJK met 
haar “speelse objecten”. Rietje werkt 
het liefst driedimensionaal met mate-
rialen die al een leven achter de rug 
hebben zoals bv. knuffels, dekens, 
bont, stoffen en rubber. Door op een 
andere manier met deze materialen 
om te gaan en ze uit hun verband 
te halen gaan de beelden die hieruit 
ontstaan een eigen leven leiden. Door 
deze tegenstelling krijgen de beelden 
een dubbele betekenis en kan zij ui-
ting geven aan haar gevoelens over 
mistoestanden, onrecht en machte-
loosheid. Haar beelden zijn aangrij-
pend en behoeven weinig uitleg

ZIE OOK 
www.ezelstal.net en wat de kunst-
zondag betreft: 
www.kunstzondagvorden.nl

Kunst met overzicht

Kunstzondag Vorden 11 september

Vorden - Zondag 11 september is het feest. Dan vindt de 20 ste Kunst-
ZondagVorden plaats sinds de oprichting ervan in 2006. Het start-
punt, de overzichtstentoonstelling van alle deelnemende kunstenaars 
/vormgevers bij de ABNAMRO en zes ateliers, vier galeries en een beel-
dentuin in Vorden-dorp en buitengebied zijn van 11 tot 17 uur ge-
opend.

Gradus Verhaaf

De Revolution band is een Christe-
lijke band die probeert de ‘kloof’ tus-
sen het seculiere en het christelijke 
muziek weg te halen. Daarom speelt 
de band niet alleen in kerken en tij-
dens andere christelijke evenemen-
ten, maar ook in kroegen, zalen en 
andere festivals. Naast zanger Arjan 
van der Kraan(bekend van het tv-pro-

gramma X-factor) bestaat de band uit 
Liza Wentink-zang, Wouter Sloetjes-
gitaar, Erik Rijke-basgitaar, Abi 
Mercelina-percussie, Tom Brunsveld-
drums en Joanne Pot-toetsen. 
De bandleden kregen muziek al met 
de paplepel ingegoten en speelt een 
breed repertoire, met daarin naast 
christelijke nummers ook covers van 

U2, Racoon, Adele, etc.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio 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.

De Revolution Band bij 
LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 14 september zal ‘De Revolution Band’ tus-
sen 20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat 
vanuit café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Door een ziekte of beperking kunnen 
sommige mensen niet goed overzien 
welke gevolgen bepaalde keuzes heb-
ben. De rechter kan dan een wettelijk 
vertegenwoordiger aanwijzen: een 
curator, mentor of bewindvoerder 
die de belangen van betrokkene gaat 
behartigen.
Daarbij moet altijd goed bekeken 
worden waarover de cliënt zelf kan 
blijven beslissen, en waarover niet. 
Corien Oosterhuis van MEE Oost-Gel-
derland komt deze middag uitleg ge-

ven over hoe het één en ander precies
in het werk gaat. 
De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De
toegang is gratis en voor de bezoekers
staat de koffie en thee klaar! De man-
telzorgsalon is een ontmoetingsplek
voor mantelzorgers van alle leeftij-
den. Mensen die voor iemand uit hun
omgeving zorgen die chronisch ziek
of hulpbehoevend is, of een beper-
king heeft.
Mantelzorgsalon Bronckhorst is ge-
vestigd in Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 in Hengelo. De mantel-
zorgsalon is een initiatief van de VIT
Oost-Gelderland. Voor meer informa-
tie bel met de VIT Oost-Gelderland
tel. 0573-438400 of kijk op www.vi-
toostgelderland.nl.

Mantelzorgsalon Bronckhorst
Informatiemiddag over 
curatele en bewindvoering
Hengelo - Op dinsdagmiddag 13 
september wordt in de Mantel-
zorgsalon Bronckhorst, gevestigd 
in Partycentrum Langeler in Hen-
gelo, informatie gegeven over cu-
ratele en bewindvoering.

Zo zal er quiz gehouden worden over 
Hengelo, in het restaurant staat een 
menu op de kaart wat aan vroeger 
doet denken. Humkessoep, drie in de 
pan en warme rijstepap. Maar ook de 
wandelgroep zal een mooie wande-
ling gaan maken in het centrum van 
Hengelo. In het thema mag natuur-
lijk het bezoek aan de gerestaureerde 
Remigiuskerk op 9 september niet 
ontbreken. Op donderdag 8 septem-
ber zal dansgroep Old Hengel een op-

treden verzorgen op de Bleek bij het
Bleekhuisje. Tussen 11.00 en 12.00
uur tonen zij weer oude dansen. U
mag daar best een kijkje nemen.
Gratis entree. Bij slecht weer, zal het
optreden verplaatst worden naar bin-
nen in zorgcentrum de Bleijke. 

Op zaterdag 10 september zullen
Wim Luimes en Eddy Geurtsen een
diapresentatie houden in zorgcen-
trum de Bleijke. Prachtige dia’s over
Hengelo en omgeving. Aanvang 14.30
uur in het Grandcafé van de Bleijke.
U kunt daar ook bij aanwezig zijn. 
De entree bedraagt 3 euro per per-
soon, inclusief 1 kop koffie en 1 con-
sumptie.

Thema Old Hengelo 
in de Bleijke
Hengelo - In de week van 7 tot 
en met 12 september zal er in de 
Bleijke een themaweek worden 
gehouden. Het thema deze keer 
is: Old Hengel.
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Het landgoed bruist; de oogst is bin-
nen en dat moet gevierd worden 
met activiteiten voor jong en oud. 
De variatie is groot; van verkoop 
van streekproducten, demonstraties, 
mini-excursies met de boswachter en 
muziek. Het festival duurt van 12.00 
tot 17.00 uur. De toegang is gratis. 
Voor sommige activiteiten kan een 
bijdrage gevraagd worden. Het volle-
dige programma is te vinden op www.
natuurmonumenten.nl/hackfort. Het 
is zondag tevens Open Monumenten-
dag met als thema: Nieuw gebruik – 
Oud gebouw. Op Hackfort zijn daar 
schitterende voorbeelden van. Zoals 
het koetshuis dat ingrijpend is ver-
bouwd en waar brasserie Keuken 
van Hackfort zich in heeft gevestigd. 
De bouwkundige van Natuurmonu-
menten zal op de zolderverdieping 
een presentatie over de verbouwing 
geven. Hier is ook een film te zien 
over de oogst. Ook het recent geres-
taureerde dorsmolen huisje is te be-
zichtigen. In de watermolen laten de 
molenaars zien hoe het graan wordt 
gemalen. Geen oud gebouw, maar wel 
een nieuw gebruik is de kasteelmoes-
tuin die onlangs opnieuw is ingericht 

en die de brasserie voorziet van verse 
groente en kruiden. In de boomgaard 
en bij de houtoven worden lekkere 
hapjes gebakken die u kunt proeven 
en kopen. Ook kunt u het nieuwe 
Landgoedbier proeven. Dit bier is am-
bachtelijk gebrouwen bij het Open 
Luchtmuseum in Arnhem. Er zijn de-
monstraties dorsen, hout slepen met 
paarden met een zogenaamde Malle 
Jan. Er is een mobiele zagerij, een 
houtkunstenaar en u kunt zien hoe 
men vroeger wol spon. Een goede re-
den om te komen. Kinderen kunnen 
een rondritje maken op een ezel of 
het ‘Houtspoor’ volgen. Ze ontdekken 
hoe je van een boomstam een nest-

kastje kan maken en beleven daarbij
de geur, kleur en structuur van hout.
De organisatie van het festival is in
handen van Natuurmonumenten in
samenwerking met Urtica de Vijf-
sprong en de Keuken van Hackfort.
Natuurmonumenten wil dat land-
goed Hackfort een levendig en econo-
misch levensvatbaar landgoed is en
werkt daarom samen met genoemde
organisaties aan nieuwe functies voor
het landgoed. Het Hackfortfestival is
een mooie gelegenheid om te genie-
ten van het landgoed. Voor nadere in-
formatie: Willem Regtop, boswachter
of Mirjam Kleine Koerkamp, telefoon
06 - 15 020246.

Vol natuur en cultuurhistorie  Hackfortfestival
Vorden - Zondag 11 september 
a.s. vindt voor de 5e keer het 
Hackfortfestival plaats op het 
gelijknamige landgoed aan de 
Baakseweg 8 te Vorden.

Malle Jan Kasteel Hackfort

Om de uitzondering op de regel te 
bevestigen, is de voorstelling van 
afgelopen vrijdag verschoven naar 
9 september. Dan treedt Full House 
uit Steenderen op, bestaande uit: Lu-
cian Venderink (dirigent, 2e sopraan), 
Toos en Luc van Asselt (1e sopraan en 
bas), Marion en Henk Knol (alt en te-
nor) met afwisselend lichtklassieke 
tot hedendaagse muziek. Zij zingen 
vierstemmig, Lucian verzorgt de pia-
nobegeleiding. Daarnaast treden die 
avond op Anja den Bakker (op de pia-
no Eelco Schuijl) en singer/songwriter 
Jaap Dirkse. 

Terugkijkend op de Zomercarrousel 
is de organisatie blij verrast over het 
geweldige talent wat elke avond het 
podium bevolkte. En daarnaast het 
steeds groter wordende aantal be-
zoekers. Ook voor volgend jaar staat 
de Zomercarrousel weer op het pro-
gramma. Negen woensdagavonden 
in de maanden juli en augustus 2012. 
De laatste Zomercarrousel van 2011 
werd opgeluisterd door Anja den Bak-
ker met Eelco Schuijl aan de piano, 
Henk Boogaard uit Apeldoorn, Wen-
dy Addink, Rita Boshart, Gery Groot 
Zwaaftink, Arjan Verschuur, Josée 

van der Staak en Mees (Merel van
Laake). Mees is een nieuwe loot aan
de boom, zij komt op 7 oktober terug
met een avondvullend programma,
samen met Jasper Smit. 

Voor de volledige agenda van het ko-
mende seizoen kan men een kijkje
nemen op www.theateronderdemo-
len.nl en kennis maken met of terug-
blikken op alle artiesten. Elke artiest
heeft een eigen pagina met foto’s en
video. 

Reserveren voor vrijdag 9 september
kan via de webstek of telefonisch:
0575 555783. Men kan ook gewoon
rond half acht aanwezig zijn in Thea-
ter Onder de Molen. 

Geen vervoer? Tot donderdag 12.00
uur kan men contact opnemen met
0657079558. U wordt dan opgehaald
en thuisgebracht.

Warme wintermiddagen in TOM

Theater de Molen in het 
komende seizoen

Vorden - Ook in de herfst en de winter is men welkom in Theater Onder 
de Molen aan de Lindeseweg 29 in het buurtschap Linde te Vorden. Elke 
eerste vrijdagavond én elke derde zondagmiddag van de maand het 
hele seizoen door zijn er afwisselende voorstellingen. Daarnaast zijn 
er elke zondagmiddag van 15 januari tot en met 12 februari muzikale 
midwintermiddag vertellingen. Elke keer een andere verteller met bij-
passende muziek, vijf zondagen achter elkaar. Men kan hiervoor een 
passe-partout bestellen, vijf voorstellingen voor de prijs van vier!

Full House uit Steenderen

Toen we haar vertelden dat de le-
zers het interessant vinden om te 
weten hoe een honderd- jarige zich 
voelt en hoe het haar in het leven is 
vergaan, zegt ze met een twinkeling 
in haar ogen: ‘o, als- ie dat zo ziet, is 
het goed‘! Dochter Riek die bij het 
gesprek aanwezig is barst in lachen 
uit. ‘ Zo’, n opmerking, dat is typisch 
mijn moeder’, zegt ze. Drika Vrug-
gink- Smallegoor heeft een leven 
van keihard werken achter de rug. 
Geboren in Vierakker, vader en moe-
der hadden daar een klein gemengd 
bedrijf met kippen, koeien, varkens, 
was het in een gezin met elf kinderen 
van jongs- af aan voor ieder kind flink 
aanpoten. Zo ook voor Drika, die al op 
zeer jonge leeftijd thuis ging werken 
(haar vader was al vroeg gestorven) en 
ruim zes jaar lang bij de familie Pa-
ling van café De Groene Jager aan de 
weg Baak-Zutphen. ‘Daar werkte ik in 
de huishouding, poetsen, ramen lap-
pen, dat soort dingen. Nee, niet in de 
bediening in het café’, zo zegt Drika. 
Tijdens een fietstochtje op zondag-
middag naar Warnsveld, samen met 
haar vriendin Dine Wolters, raakte 
ze in gesprek met twee jongens. Eén 
jongen, een zekere Jan Vruggink uit 
het buurtschap Delden, kende ze al. 
Drika: ‘Jan had namelijk een poosje 
verkering met mijn zuster gehad, 
maar dat raakte uit. Jan vond haar te 
dik, ik was slanker’, zo zegt ze met 
een glimlach. Op de trouwfoto staat 
een knappe slanke jonge vrouw met 
donker haar, naast een eveneens goed 
uitziende jongeman. Want inderdaad, 
na vier jaar verkering trouwden Drika 

en Jan. Het jonge paar trok bij de ou-
ders van Jan aan de Deldensebroek-
weg te Vorden, in. ‘Het was daar goed 
toeven’, zo zegt Drika die volop mee-
hielp in de boerderij en op het land. 
Melken, veevoeren e.d. het behoorde 
tot haar dagelijkse bezigheden. Toen 
de twee kinderen (Riek en Wim) wa-
ren geboren betekende dat s’ mor-
gens om kwart voor vijf op, s’ avonds 
om negen uur pap eten en dan naar 
bed. Jan Vruggink werkte niet alleen 
op de boerderij maar had daarnaast 
ook nog andere verplichtingen. Bij de 
boeren in Delden de melk ophalen en 
wegbrengen naar de zuivelfabriek in 
Vorden. En dan de Tweede Wereld-
oorlog. Drika: ‘Jan heeft toen nog een 
poos voor de Duitsers gewerkt (TOT)), 
schuttersputjes graven e.d.’, zo zegt 
ze. En, zo vult dochter Riek aan, bij 
ons thuis kwamen altijd mensen langs 
die honger hadden. Moeder kookte 
dan aardappelen met karnemelksaus 
voor hun’. ‘Ja dat weet ik nog goed, 
ik vond gewoon dat ik moest helpen, 
ik heb er ook nooit geld voor aange-
nomen’, zo zegt Drika. Tijdens hun 
lange huwelijksleven (bijna 68 jaar ge-
trouwd) was hun enige luxe eigenlijk 
de verjaardagen van al die broers en 
zussen (waarvan nog één broer leeft, 
de 91 jarige Tinus Smallegoor). Maar 
dan wel op de fiets naar o.m. Zwiep, 
Lochem, waar de familieleden zoal 
woonden. Zoals gememoreerd, Drika 
kreeg op 75 jarige leeftijd een hersen-
bloeding. Dat betekende zes maan-
den revalideren in het Slingerbos in 
Zutphen. Dochter Riek: ‘Daar zeiden 
de doktoren dat mama daar moest 
blijven. Dokter Sterringa uit Vorden 
dacht er duidelijk anders over met als 
gevolg dat Drika toch naar haar eigen 
huis in Delden mocht’. De ‘grote ‘ 
keuken werd verbouwd en woonden 
Drika en Jan daar nog acht jaar sa-
men. Toen vertrok het echtpaar naar 
de Delle. Vier jaar geleden overleed 
Jan op 97 jarige leeftijd. Dochter Riek 
komt haar moeder een aantal keren 
in de week opzoeken. ‘Maar dan mijn 
broer Wim, die komt iedere dag even 
langs, kijken of alles goed gaat. Er is 
in de hele wereld geen betere kerel 
dan mijn broer’, zo zegt Riek lovend. 
De verjaardag van de 100- jarige werd 
in intieme kring gevierd, samen met 
haar kinderen, drie kleinkinderen en 
twee achterkleinkinderen.

‘Mot al die onzin in de krante‘?

Drika Vruggink- 
Smallegoor 100 jaar

Vorden - Afgelopen zaterdag werd 
Drika Vruggink- Smallegoor hon-
derd jaar. Tijdens een receptie in 
locatie Den Elter, werd zij namens 
de gemeente Bronckhorst met 
deze mijlpaal gefeliciteerd door 
loco-burgemeester André Baars. 
Hoewel aan stoel en rolstoel ge-
kluisterd (Drika kreeg op 75 ja-
rige leeftijd een hersenbloeding 
waardoor ze deels is verlamd) , is 
ze verder ‘goed te pas’, zoals ze in 
haar woning in de Delle (De Weh-
me) vertelt. En gevoel voor humor 
ontbreekt evenmin. Zo zegt ze op 
gegeven moment tijdens het ge-
sprek: ‘woarumme mot ie al die 
onzin oaver mien wetten‘? 

Loco- burgemeester Andre Baars feliciteert de 100- jarige Drika
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Harriët Hiddink verwelkomde zater-
dagochtend de genodigden en vele 
aanwezigen. Zij vertelde in het kort 
over de geschiedenis van de Bult, eerst 
als boerenbedrijf en later zorgboerde-
rij. “Zorgen is mij met de paplepel 
ingegoten, maar ik vond het zelf ook 
heel erg leuk,” vertelt Harriët. “Pa en 
ma waren natuurlijk al jaren bezig 
met zorg, bij de pleegzorg en toen 
hier op de zorgboerderij. Al na een 
jaar bleek dat het goed liep met de 
dagbesteding.” De stallen waar ooit 
de koeien stonden, werd bij de zorg-
boerderij betrokken en de activiteiten 
breiden zich in de loop der jaren uit. 
“Dagbesteding, logeren, kamers met 
zorg, re-integratie, vrijwilligers die 
hier lekker kunnen werken, gezel-
ligheid. Dat vinden we belangrijk, ze 
mogen erbij zijn hoe ze zijn.” 
Met wethouder Josephine Steffens zit 
Harriët Hiddink regelmatig om de ta-
fel in het Bronckhorster Zorgboeren 
Overleg over onderwerpen als regel-
geving en financiën. “We ervaren dat 
Josephine er in meedenkt, dat is heel 
erg fijn. Of we dan daar komen waar 
we willen? In ieder geval zo dicht mo-
gelijk in de buurt.” 

Josephine vond het een hele eer om 
de opening te mogen doen. “Wat mij 

opvalt, is dat Harriët een mensen-
mens is en zelf ook altijd heel actief 
bezig. Niet alleen om voor de mensen 
de activiteiten te verzinnen maar ook 
om een zinvolle dagbesteding te ge-
ven. Het geeft aan dat je niet alleen 
een zinvolle bezigheid wilt hebben, 
een mens een veilig thuis wilt bieden, 
maar dat je ook graag een professio-
neel aanbod wilt bieden. Dat je men-
sen verder wilt helpen, ontwikkelen, 
leren wat ze in hun mars hebben,” 
aldus de wethouder. Ze bedankte de 
familie Hiddink, de medewerkers en 
de vrijwilligers voor hun werk. “Als 
Bronckhorst mogen we trots zijn dat 
we de zorgboerderijen hebben, maar 
tegelijkertijd moeten we ze koeste-
ren. Samenleven betekent ook samen 
delen. Dat betekent dat we oog en oor 
moeten blijven hebben en houden 
voor de zwakkeren in de samenle-
ving, maar vooral ook voor de men-
sen die een steuntje in de rug nodig 
hebben.” 

Na een 3-2-1 van Harriët opende 
wethouder Steffens de nieuwe plat-
telandswinkel, Gert en Riky Hiddink 
samen hun eigen nieuwe zorgunit, 
Michel, die vanaf het begin en dus 5 
jaar op de Bult is en Piet Noordijk, de 
voorzitter van de Stichting Vrienden 

van de Bult knipten de linten van de 
laatste twee deuren, twee zorgunits. 

Piet Noordijk vertelde in het kort 
over het vinden van financiën voor 
een geschikt speeltoestel. De voorzit-
ter van het Groene Kruis Hengelo de 
heer Koning, overhandigde daarop 
een cheque voor de aanschaf van het 
speeltoestel ‘vogelnest’. Het is een 
schommel, een ronde bak, waar ook 
motorisch onhandige kinderen op 
kunnen liggen schommelen, waar-
door de ontwikkeling van de kinde-
ren wordt gestimuleerd. Maar ook de 
pubers kunnen er lekker op hangen. 

De ideeën van Gert Hiddink zijn uit-
gewerkt in de nieuw gerealiseerde 
zorgunits. Hij zorgde als opzichter 
dat alles goed liep tijdens de bouw. 
Hij is blij dat het werk op de zorg-
boerderij wordt voortgezet. “Ieder-
een moet zijn eigen weg bepalen in 
het leven,” vindt Gert Hiddink. “Har-

riet vond het jammer als de camping 
of de zorg niet zou doorgaan en zei 
dat zij de camping wel wilde doen.” 
Uiteindelijk ging het niet naast haar 
baan en kwam ze al snel volledig 
thuis aan het werk. Gert vertelde het 
fijn te vinden op de boerderij te kun-
nen blijven wonen, nu in een nieuwe 
zorgunit. “Ik maak van de gelegen-
heid gebruik, om Harriët veel succes 
te wensen met haar werk en bezighe-
den. Haar onderneming.” 

Alle deuren stonden die dagen open. 
Overal mochten de belangstellenden 
een kijkje nemen en vragen stellen 
waar nodig. Overweldigend waren de 
reacties van bezoekers van Zorg- en 
recreatieboerderij de Bult in Toldijk. 
De eerste dag wordt altijd gezien als 

aanloopdag, waarin nog van alles
moet gebeuren en waarop duidelijk
wordt wat nog niet is gedaan. Dit jaar
was dat al niet anders dan andere ja-
ren, met dit verschil, dat men pas ’s
middags kon bezichtigen van 13.00–
18.00 uur. Zo’n 30 mensen maakten
hier gebruik van. Zowel zaterdag als
zondag, kwamen rond de 160 men-
sen over de vloer. Een ieder was be-
langstellend en er waren veel lovende
woorden en goede wensen te vinden
in het reactieboek. Een aantal collega-
zorgboeren kwam een kijkje nemen,
vakantiegangers van campings in de
buurt, buren, familie, geïnteresseer-
den, vrijwilligers, mogelijke stagiai-
res etc. Op allerlei manieren zijn het
vruchtbare dagen geweest. 

In de septembermaand, dit jaar de
JUBILEUMMAAND, kunnen allerlei
activiteiten worden gedaan, waar-
voor belangstellenden zich kunnen
opgeven. 

Donderdag 8 september is er een ge-
zellige dag voor ouderen in Bronck-
horst. Elke oudere kan/mag aangeven
of aan laten geven dat hij/zij graag
mee zou doen aan deze dag. Vervoer
moet zelf worden geregeld, maar de
dag wordt ingevuld door medewer-
kers van de Bult. Men moet enigszins
mobiel zijn om aan het programma
mee te kunnen doen. Er is een limiet
wat inschrijvingen betreft, maar als
er te veel aanmeldingen zijn, wordt
een andere dag er bij gepland. Opge-
ven voor deze dag is noodzakelijk. 

Opgeven bij Zorg- en recreatie-
boerderij de Bult, Harriët Hiddink,
Beekstraat 13, 7227 NC Toldijk, tele-
foon (0575) 451305, 
info@zorgboerderijdebult.nl

Open dagen de Bult 26, 27 en 28 augustus

Officiële opening met Wethouders Steffens

Toldijk - De officiële opening van de nieuwe zorgunits van zorgboer-
derij de Bult in Toldijk vond zaterdagochtend 27 augustus plaats door 
wethouder Josephine Steffens. Vele genodigden en gasten kwamen 
naar de Bult om dit mee te maken. Het hele weekend, van vrijdagmid-
dag tot en met zondagmiddag konden belangstellenden de zorgboer-
derij bekijken.

Veel belangstelling voor de opening van de nieuwe zorgunits bij Zorg- en recreatieboerderij
de Bult.

De officiële opening, het knippen van de linten door Piet Noordijk, Michel, Gert en Riky 
Hiddink en Josephine Steffens.

De familie Hiddink: Gert, Harriët en Riky.
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Wat is: A. Greun; 
  1) Onrijp. “Dee baezen bunt nog greun”. 
   “Wat bunt dat veur baezen, grotvare?”. 
   “Dat bunt blauwbaezen”. 
   “Kleinzönne: “Maor ze bunt joh rood”.  
   Grotvare: ”Dat kump umdat ze nog greun unt”. 
  2) Ongekookt spek; “Greun spek”. 
  3) Brutaal, vrijpostig; “Hee is zo greun as grös”.

 B. Lankenblood; 
  Hersenbloeding bij kalveren ten gevolge van overvoeding.

 C. Schoorduvel; 
  Zwoeger, harde werker. “Polderkeerls bunt schoorduvels”.

Antwoorden

We’j nog van too?

afd. Dialect

De Stichting Oude Gelderse Kerken 
zet zich in voor het behoud van re-
ligieus erfgoed in Gelderland. Om 
belangstelling voor monumentale 
kerken te wekken en om kerkge-
bouwen in stand te kunnen houden 
stimuleert de SOGK het meervoudig 
gebruik van religieuze gebouwen. De 
Stichting helpt kerkbesturen bij res-
tauratie en onderhoud en denkt met 
kerkbesturen mee over oplossingen 
bij dreigend verval van het kerkge-
bouw door gebrek aan financiën. Een 
goede en passende herbestemming 
van een kerk is van cruciaal belang 
voor een duurzame instandhouding 
van het religieus erfgoed. Het werk 
van de SOGK wordt onder andere mo-
gelijk gemaakt door de provincie en 
haar vele trouwe donateurs. 
De Kerkbesturen zijn tijdens een bij-
eenkomst op 31 mei 2010 geïnfor-
meerd over het voornemen van de 
gemeente om over te gaan tot het 
afstoten van de kerkelijke gebouwen 
en de kerktorens. In december 2010 
heeft de Gemeenteraad ingestemd 
met de overdracht van de kerktorens 
en de kapel aan de SOGK. 

Bovendien is overeengekomen dat de 
kapel in Bronkhorst blijft behouden 
en beschikbaar blijft als locatie voor 
het houden van culturele evenemen-
ten. Ook blijft deze beschikbaar voor 
de erediensten van de Hervormde ge-
meente Steenderen/Bronkhorst. Wel 

wordt gekeken hoe er meer activitei-
ten op de locatie kunnen plaatsvin-
den. De beheerder van de kapel zal 
hier nauw bij betrokken worden. 
Voor het beheer van de torens zullen 
er Plaatselijke Commissies gevormd 
worden.

Van gemeente Bronckhorst naar SOGK

Overdracht van kerktorens en kapel
Bronckhorst - Op 9 september 
vindt de overdracht plaats van de 
torens in Voor-Drempt, Hengelo, 
Hoog-Keppel, Hummelo en Vor-
den en de Kapel van Bronkhorst 
van de gemeente Bronckhorst 
naar de Stichting Oude Gelderse 
Kerken, SOGK. Deze officiële han-
deling wordt verricht in de Kapel 
van Bronkhorst.

De Kapel van Bronkhorst, die wordt overgedragen door de gemeente aan de SOGK.

Allereerst mijn geweldige collega’s die 17 
april, de verrassende opening van het bad, 
en 29 april, het lintje met vrienden, familie 
en bekenden, hebben georganiseerd! Daar-
naast 13 mei de ACZ reünie, georganiseerd 
door het bestuur van de ACZ, het ophalen 

door Nieuw Leven en daarna de eerste Dok-
kie Disco. Eveneens wil ik alle ‘buren’ van
het zwembad bedanken! Daarnaast alle
kinderen van de basisscholen voor de leuke
tekeningen en het gesigneerde stoelkussen,
alle verenigingen, bekenden, eveneens voor
de leuke kaarten, cadeaus en leuke foto’s en
stukjes in de krant! 

Ook namens Bea: BEDANKT! 
Gerard Dokman

Een bedankje van 
Gerard Dokman

Steenderen - Langs deze weg wil ik ie-
dereen graag bedanken, die dit seizoen 
voor mij tot een onvergetelijk seizoen 
hebben gemaakt!

Gerard Dokman met collega’s bij het Burgemeester Kruijffbad in Steenderen.

Ik weet uit de praktijk dat er in Vorden en omge-
ving heel veel mensen zijn die dolgraag gezamen-
lijk iets willen ondernemen, maar die geen lid van 
een vereniging willen worden. Neem de zojuist ge-
noemde groep ‘eenzame mensen’, waarvan er meer 
zijn dan de meeste inwoners veronderstellen. Juist 
voor hen zou het goed zijn om via een bijeenkomst 
zoals wij die voor ogen hebben, uit hun isolement 
te geraken. Vandaar ook dat ik bij deze een oproep 
aan de kinderen van deze mensen doe om hun 
ouder(s) te stimuleren naar deze informatie- ont-
moetingsdag te komen’, aldus Louise. Bezoekers 
kunnen zich 16 september laten informeren en/ of 
aanmelden voor de activiteiten die er deze middag 
volop zijn. Zo wordt onder meer ook gedacht aan 
het opzetten van een filmclub. John Bos (beheerder 
dorpscentrum): We hebben een poos geleden van 
het Oranjefonds filmapparatuur ontvangen. Prach-
tig allemaal, maar het is nog steeds niet gebruikt. 
Tot dusver geen belangstelling. Wanneer je een 
clubje mensen bij elkaar kunt krijgen, die ook zelf 
de films uitzoeken, kun je gezamenlijk voor slechts 

een ‘paar centen al ‘ een film bekijken. Inmiddels 
hebben zich al enkele mensen aangeboden, die de 
apparatuur willen bedienen’. Louise van Uden: ‘ 
Denk bijvoorbeeld ook aan het opzetten van een 
computerclub. Er zijn ongetwijfeld ouderen die wil-
len leren hoe je met een computer moet omgaan. 
Denk ook aan de mogelijkheden van onze ‘mobiel-
tjes’. 
Wij hebben een aantal scholieren van school Beeck-
land bereid gevonden ( uiteraard in overleg met de 
leerkrachten ) om in het kader van het uitvoeren 
van stageopdrachten, deze ouderen te willen be-
geleiden’, zo zegt ze. Schilder- tekenaar Rien van 
Overvelde stelt op de informatie- ontmoetingsdag 
allerlei teken- en schildersspullen beschikbaar, zo-
dat belangstellenden over deze vorm van vrije tijds-
besteding informatie kunnen krijgen. Ook kunnen 
bezoekers informatie krijgen over het schrijven van 
levensverhalen. Louise van Uden: ‘ Ik weet dat er 
mensen zijn die daar behoefte aan hebben maar 
die niet weten hoe je zo iets moet aanpakken. Bij 
voldoende belangstelling bemiddelen wij bij het 
volgen van een cursus’, zo zegt ze enthousiast.
Zijn er ouderen die graag hout willen bewerken. 
Ook die mogelijkheid is aanwezig. Die kunnen deze 
middag de trappen ‘afdalen ‘ naar de kelder van 
het dorpscentrum, waar leden van de hobbyclub 
doorlopend demonstraties zullen geven. De bezoe-
kers kunnen 16 september ook meedoen aan een 
aantal gezelschapsspelen zoals bijvoorbeeld sjoelen, 
darten, koersbal, bingo, bridgen, noem maar op. 
Louise van Uden: ‘ In het kader van ‘ Meer bewegen 
voor ouderen ‘, komt er ook een volksdansgroep 
om te laten zien hoe leuk deze bezigheid is. Het 
Vordens huisvrouwenorkest is ook aanwezig. Deels 
natuurlijk om het eigen orkest te promoten maar 
ook om de bezoekers een poos aangenaam bezig te 
houden’, zo zegt ze. Wil men op z’n ‘oude dag’ we-
ten wat yoga en haptonomie inhoudt, dan kan men 
ook op 16 september prima terecht en zelfs mee-
doen. Jonh Bos: ‘Het moet zo zijn dat zich straks 
mensen bij elkaar aansluiten die gewoon samen 
wat willen doen, of onder het genot van een kop 
koffie gezellig met elkaar willen praten. Daarvoor 
hebben we in het dorpscentrum voldoende ruimte. 
Los van deze informatiedag krijg ik dikwijls vragen 
of dit soort bijeenkomsten georganiseerd kunnen 
worden. Dat hopen wij natuurlijk op deze manier 
te bereiken ‘, zo zegt hij. Louise van Uden en John 
Bos zijn er rotsvast van overtuigd dat deze infor-
matie- ontmoetingsdag tot iets moois zal leiden. 
Louise: ‘Dat betekent dan wel dat we vrijwilligers 
nodig hebben die één en ander willen begeleiden. 
Men kan zich daarvoor aanmelden bij de Stichting 
Welzijn Vorden, Nieuwstad 32 (telefoon 0575- 
553405) e- mail welzijnouderenvorden@hetnet.nl 
(openingstijden Stichting Welzijn elke werkdag van 
9.00 - 11.00 uur. Ook kan men natuurlijk op 16 sep-
tember ‘even’ het dorpscentrum binnen lopen!

‘Gezamenlijk trachten ouderen iets te bieden’

Informatie-ontmoetingsdag

Vorden - Vrijdag 16 september wordt er in het 
dorpscentrum met name voor ouderen in de 
gemeenschap een informatie- ontmoetings-
middag gehouden. De organisatie van dit ge-
beuren (Stichting Welzijn Vorden, Ouderen-
bonden en het dorpscentrum) hopen dat met 
name ook de eenzame mensen aanleiding zien 
deze middag (14.00 – 17.00 uur) te bezoeken. 
Louise van Uden van de Stichting Welzijn: 
‘Het is natuurlijk een gegeven dat de plaatse-
lijke ouderenbonden de Bejaardenkring e.d. 
allerlei activiteiten organiseren en dat doen 
ze goed, maar dan moet je wel lid zijn.

Louise van Uden en John Bos

Zaterdag 1 oktober

De Oost Gelre Battle,
4-all

Zondag 2 oktober

Oogstfeest
Grote tent op de Markt in Lichtenvoorde - Entree vrij
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Met haar bijzonder brede arsenaal 
van schildertechniek (olieverf, aqua-
rel, tempera, pastel, houtskool en li-
tho) schildert ze – met een grote tref-
zekerheid - romantische landschap-
pen en expressieve portretten. Ze is 
opgegroeid in een begaafd Hongaars 
kunstenaarsgezin. Uit haar privécol-
lectie zijn in Galerie De Burgerij ook 
schilderijen te zien van haar vader 
en moeder Antal en Piroska Jancsek. 
Na de tekenschool met gymnasium 
werd Adrien Jancsek uitverkoren (vijf 
uit duizend!) om aan de Akademie 
der Bildenden Künste in Wenen te 
studeren. 

Tijdens haar langdurige studiereizen 
in Amerika (Florida en Californië), 
Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en 
Italië ontwikkelde ze zich verder. 
Haar aquarellen zijn diverse malen 
bekroond. Ze exposeert in galerieën 
en kunst- en cultuur centra in bin-
nen- en buitenland (Wenen, Baden, 
Boedapest, Parijs, Strassburg, Tampa, 
Miami, Los Angeles, Brentwood, Syl-
mar en Palm Springs). Haar werk is in 
publiek- of privébezit van liefhebbers 
verspreid over de hele wereld. In de 
galerie en in de theetuin zijn tijdens 
de nazomer- expositie ook ‘spreken-
de’ stenen van beeldhouwster Ingrid 
Al te bewonderen. Ingrid zoekt het 

wezen van steen in haar natuurlijke 
omgeving. Vanaf haar prille jeugd 
is ze gefascineerd door ruimtelijke 
dimensies in al haar verschijnings-
vormen, dikwijls voorbij het zintuig-
lijk waarneembare. Een beeldhouw-
project begint bij haar door een ge-
sprek met ‘het wezen’ van de steen. 
Deze afstemming is de basis voor het 
vormgeven. Soms is er een dier bij 
betrokken. 

Ze voelt zich vol passie als het haar
lukt om totaal op te gaan in dit spel
van verbinding. Gedurende de afgelo-
pen jaren mocht ze beelden maken
in opdracht en puur voor het plezier
van het scheppen. De expositie in Ga-
lerie De Burgerij toont beelden (met
gedichten) die ze grotendeels maakte
in een recente nomadische periode
in haar leven. Ze exposeerde eerder
in Heeze, in de tuinen van Budel, en
in Duitsland en Frankrijk. Ze werkt
graag met serpentijn, maar ook met
zachtere zeepgesteenten. 

Galerie De Burgerij 
(www.deburgerij-vorden.nl) is gedu-
rende de nazomerexpositie (t/m 29
oktober) open voor publiek: koopzon-
dag van 13.00 - 17.00 uur en t/m 29
oktober op vrijdag en zaterdag van
12.00 - 17.00 uur. Of op afspraak.

Hongaarse schilderes in Galerie De Burgerij
Vorden - Galerie De Burgerij opent zondag 11 september vanaf 13.00 
uur opnieuw de deuren voor haar nazomerexpositie. Behalve kunst-
liefhebbers kunnen op deze open monumentendag ook geïnteresseer-
den voor monumentale panden binnen een kijkje nemen. Het thema 
van de nazomertentoonstelling is ‘Mens en Natuur’ met schilderijen 
van Adrien Jancsek en beelden van Ingrid Al. In de impressionistische 
en realistische schilderkunst van Mag.art. Adrien Jancsek komt haar 
voorliefde voor mens en natuur tot uiting. Ze wil de toeschouwer la-
ten genieten van de schoonheid van het leven, even wegnemen uit de 
dagelijkse beslommeringen en zorgen.

Grootmoeder uitzicht op meer

Occasions op locatie!
Het gras is gemaaid op de showloca-
tie aan de Provinciale weg N317 Does-
burg-Drempt nabij het zwembad. 
Deze drie gerenommeerde autobe-
drijven bieden ook dit jaar weer een 
uitgelezen keuze aan schitterende 
occasions op een groot en makkelijk 
te bereiken locatie. Gratis entree en 
parkeren op het terrein.

De mooiste occasions en ruime keus!
Drie dagen lang is er voor bezoekers 
gelegenheid te kiezen uit een groot 

aantal perfecte occasions met vol-
ledige Bovag-garantie en Nationale 
Autopas!
In voorgaande jaren wisten velen hier 
de perfecte betrouwbare occasion te 
vinden en terecht, want er staan ie-
der jaar prachtige occasions in elke 
prijs klasse.
Wie van dat extra voordeel wil profi-
teren doet er verstandig aan het ko-
mende weekeinde het show terrein 
in Doesburg te bezoeken. Natuurlijk 
is het weer gezellig en zijn er een 
groot aantal aanbiedingen, kortom 

een uitnodiging om extra voordelig 
zaken te komen doen.
U wordt geadviseerd door deskundig 
personeel van een van de drie be-
drijven. Er is een grote tent opgezet, 
waarin ter plekke een kantoor is in-
gericht. Alles kan dus op de show zelf 
worden geregeld. In deze tent kunt 
u tevens terecht voor een kopje kof-
fie of verfrissing. Op zondag is er ook 
van alles te doen. Zo is er een groot 
springkussen en kunnen de kleintjes 
zich leuk laten schminken.

Openingstijden showterrein:
Vrijdag 9  september - 14.00 tot 21.00 
uur. Zaterdag10 september - 10.00 
tot 18.00 uur. Zondag 11 september 
- 10.00 tot 17.00 uur

Autobedrijven Schel, Kleine en 
Auto Totaal Center houden voor de 
13e keer Grote Autoshow in Doesburg

Doesburg - Voor de 13e keer wordt in Doesburg de grote autoshow 
gehouden door de drie regionale Bovag autobedrijven. Zoals ieder jaar 
tonen Garage Schel uit Angerlo, Garage Kleine en Auto Totaal Center 
uit Doesburg 200 occasions. Dit gebeurt in het weekend van vrijdag 9, 
zaterdag 10 en zondag 11 september.

Profile Bleumink ‘de Fietsspecialist’ 
is al een aantal jaar succesvol met 
haar tweedehands fietsenmarkt. Tra-
ditioneel is de vraag groot naar kwa-
litatief goede gebruikte fietsen na de 
zomervakantie. Om goed in te kun-
nen spelen op deze behoefte hebben 
de Profile ondernemers een keur aan 
fietsen gereed staan zodat de klanten 
snel een besluit kunnen nemen, voor 
een verantwoorde vervoersoplossing. 
De fietsen zijn in bijna iedere denk-
bare prijsklasse te koop, ook de fiets 
voor bijna niets, waar natuurlijk voor 
de handige onder ons, aan gesleuteld 
moet worden. Als extra actie wordt 
bij fietsen  vanaf € 100,00 een dege-
lijk slot geleverd, waarbij u verzekerd 
bent van het feit dat uw fiets er nog 

staat, bij terugkomst. Overigens is
het mogelijk om ook uw gebruikte
fiets te verzekeren, vraag uw fietsspe-
cialist naar de voorwaarden.
Sinds tien jaar is de elektrische fiets
aan een grote opmars begonnen.
Meer dan 25% van de verkochte fiet-
sen is een elektrische fiets. De kwali-
teit van de fietsen is goed en daardoor
komt er ook steeds meer aanbod van
goede gebruikte elektrische fietsen.
Het is zo dat nieuwe elektrische fiet-
sen, best nog wel prijzig zijn, in ver-
gelijking met de gewone fiets. Voor
velen blijft het genoegen van fietsen
met een duwtje in de rug dan nog niet
haalbaar. Gelukkig is er nu bij veel
Profile ondernemers, voldoende keu-
ze in goede gebruikte elektrische fiet-
sen. Maar let op, eenmaal deze fiets
sensatie ervaren en u wil niet meer
zonder. Zonder aarzelen durven we
te zeggen dat uw fietsleven met een
elektrische fiets een waarlijk extra
dimensie krijgt. De jonge elektrische
fietsen kunnen zelfs aangeschaft wor-
den met een extra garantie, zodat u
onaangename verrassingen bespaart
blijven.Ook voor deze fietsen geldt
dat er een diefstal verzekering bij af-
gesloten kan worden. Nieuwsgierig
naar al dat nieuws? Kom dan naar de
Profile Bleumink ‘de Fietsspecialist’.

Tweedehands fietsenmarkt 
bij Profile Bleumink ‘de 
fietsspecialist’
Vorden - Van maandag 5 septem-
ber tot en met zondag 11 sep-
tember, zal bij Profile Bleumink 
de nadruk liggen op de verkoop 
van gewone tweedehands fietsen 
en elektrische fietsen. Eigenlijk 
fietsen met rij ervaring. Zo kan 
een ieder zijn lang gewenste elek-
trische fiets of nieuwe stations, 
sport, kroeg, pekelfiets kiezen 
uit een geweldig ruim en interes-
sant aanbod. Ga snel naar Profile 
Bleumink.

Onderzoek is van levensbelang om 
een spierziekte te kunnen voorkomen 
of genezen. De jaarlijkse huis-aan-
huis-collecte maakt het mogelijk om 
wetenschappelijk onderzoek voort te 
zetten. Wilt u helpen? Ook in Steen-
deren, Baak, Toldijk, Rha, Olburgen 

en Bronckhorst kunnen wij nog col-
lectanten gebruiken in de week van
11 tot 17 september. Mail naar: wil-
cokornegoor@gmail.com

SMS SPIER
Wilt u het Prinses Beatrix Fonds een-
voudig en snel steunen? Dat kan via
uw mobiele telefoon. U steunt het
PBF éénmalig met € 1,50 euro door
het woord SPIER te sturen naar 4333.
SMS: SPIER naar 4333.

Collecte Prinses Beatrix 
Fonds komt eraan
Steenderen - Het Prinses Beatrix 
Fonds bestrijdt spierziekten en 
bewegingsstoornissen en zet zich 
in voor een beter leven van pa-
tiënten en hun familie.
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Dit is ook precies de reden waarom 
Olaf Sluyter (27), opgegroeid en nog 
steeds woonachtig in Gaanderen,  in 
één klap verliefd werd op dit prach-
tige pand. “De boeiende historie, en 
de toegevoegde waarde voor het dorp 
maken dit pand zo uniek”. Hij is dan 
ook blij dat het pand een monumen-
tale status heeft ontvangen in au-
gustus 2008, evenals de eeuwenoude 
boom die links voor de loods aangeeft 
dat industrie en natuur weldegelijk 
samen kunnen gaan. “De groei van 
de boom staat parallel aan de groei 
van het industriële verleden van 
Gaanderen, wat een prachtige meta-
foor is voor deze plek” aldus de jonge 
ontwerper van T2 architecten. 
Het verhaal begint in oktober van het 
jaar 2010. Na het zien van een woon-
programma komen Olaf en zijn vrien-
din Géke van den Bovenkamp per toe-
val via de bekendste woonverkoopsite 
van Nederland bij de Jaartsveld-loods 
in Gaanderen terecht. Wanneer hij 
dit intern bespreekt en de rest van de 
organisatie gecharmeerd raakt van 

het mooie pand wordt besloten om 
het in combinatie met de pas opge-
starte nieuwe tak van T2 , T2 Projec-
ten te ontwikkelen. 

Doordat Olaf ruim 8 jaar ervaring 
heeft in de architectuur, en sinds 2 
jaar studeert aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Utrecht in de richting 
interieurarchitectuur, weet hij waar 
de kansen en uitdagingen liggen 
bij zo’n project. “Ik wil de rijke ge-
schiedenis en de industriële uitstra-
ling van het pand behouden en daar 
waar mogelijk vergroten” verteld de 
toekomstig eigenaar van de eerste 
loftwoning van de Gemeente Doetin-
chem. Loftwoningen zijn woningen 
die gemaakt worden in gebouwen 
die oorspronkelijk een andere functie 
hebben dan wonen. “In de randstad 
zijn dit type woningen al langer in 
trek, en in Amerika zijn deze wonin-
gen al enige decennia populair zo be-
wijst de hit-serie Friends uit de jaren 
‘90” vervolgt Olaf. 
De loods bevindt zich aan de Rijks-

weg tussen Gaanderen en Terborg, op 
de plek waar in het verleden Mholff 
gevestigd zat om blokhutten e.d. te 
verkopen. In dit pand, dat het hart is 
van de nieuwbouwwijk Nachtegaal, 
zullen straks 4 loftwoningen gere-
aliseerd worden. Reeds zijn enkele 
van de woningen verkocht, waardoor 
er (wanneer het gewijzigde bestem-
mingsplan onherroepelijk is) gelijk 
na het afgeven van de vergunningen 
begonnen wordt met het renoveren 
en het conserveren van de loods. Dit 
zal als alles volgens planning gaat 
eind november starten. 
De woningen, die gemiddeld een in-
houd hebben van minimaal ruim 750 
m3 (!) zullen van buiten de uitstraling 
van de loods blijven behouden, maar 
van binnen bijna geen beperking ken-
nen. “Je bent hier helemaal vrij in, 
wat wil je nog meer?!” grapt de ruim-
telijk vormgever.  Hij geeft hierbij 
aan dat de twee overgebleven wonin-
gen casco (zonder afwerking) te koop 
worden aangeboden, maar dat hij als 
ontwerper de mogelijkheid biedt een 
volledig uitgewerkt ontwerp te ma-
ken waarbij je digitaal door je nieuwe 
woning heen kan lopen. Hierdoor 
krijg je al heel snel een beeld van je 
nieuwe thuis.

Mocht je interesse hebben, neem dan 
eens een kijkje op de website www.
jaartsveldloods.nl, welke speciaal 
voor dit project in het leven geroepen 
is. Binnenkort volgt er namelijk een 
aankondiging voor een inloop-dag op 
locatie waar ook de ontwerper zal zijn 
en zijn eigen woning zal presenteren. 
Tevens is er de mogelijkheid om het 
pand eens van binnen te bewonderen 
zodat ook misschien u wel verliefd 
wordt op dit mooie stukje culturele 
geschiedenis van Gaanderen. Dankzij 
deze pioniers kan dit namelijk weer 
100 jaar mee.  Voor meer informatie 
over dit project en een nadere kennis-
making met T2 kun je ook terecht op 
de (maandelijkse) info-ochtend bij T2 
aan de Kruisbergseweg 9, aanstaande 
zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

T2 bezig met uniek woonproject in 
Gaanderense monumentale loods

“Dit is de geschiedenis van een historisch interessante plek in Gaan-
deren. Het is ook het verhaal van een erfgoed dat als laatste herinnert 
aan het rijke industriële verleden van Gaanderen. De oude werkplaats 
van Jaartsveld begint echter aan een nieuw leven en biedt straks on-
derdak aan enkele wooneenheden. Het is een leuk verhaal om te ver-
tellen.” Aldus oud-wethouder ruimtelijke ordening van de Gemeente 
Doetinchem Rob de Redelijkheid over “Dé Loods” in Gaanderen. In 
het blad Kronyck van Historische Vereniging Deutekom verteld de 
Redelijkheid uitgebreid over de rijke historie van het pand en de cul-
tuurhistorische waarden hiervan.

Locatie, De Herberg, Dorpsstraat 10 , 
Vorden. De zaal is open van 12.00 uur 
tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

In de zaal zijn er podium optredens
en op het terras spelen de vrije spe-
lers.

Zondag 11 september 
is er voor de 16e keer 
Harmonicadag Vorden

Vorden - De organisatie is ook deze keer weer in handen van harmoni-
cagroep “De Trekkebuuls”.

Om na de zomervakantie een door-
start te kunnen maken, moest er veel 
geregeld worden. Mede dankzij de in-
spanningen van de gemeente Bronck-
horst en de GGD is dit gelukt. Vanaf 1 
september biedt kinderopvang Avon-
turijn, in elk geval op de donderdag, 
buitenschoolse opvang op de Kraan-
vogel aan. De locatie: BSO Ariël is ge-
noemd naar een kleine maan in het 
zonnestelsel, net als de andere BSO-
locaties van Avonturijn die namen 
van planeten en manen dragen. 
Hennie van Muijen, de pedagogisch 
medewerkster die voorheen op deze 
locatie werkzaam was, is met “haar 

kinderen meegegaan” en is afgelopen
donderdag met veel enthousiasme
weer begonnen. Het was een warm
weerzien. De kinderen waren erg blij
haar weer te zien. Ze werd met een
“Oh Hennie” van alle kanten begroet.
Door al het nieuwe speelgoed, spel-
materiaal en knutselspullen leek het
bijna een Sinterklaasfeest! Die mid-
dag werd er dus volop gespeeld en
de kinderen wilden aan het eind van
de dag eigenlijk niet mee met papa
of mama. Al is dat ten opzichte van
voorheen niet echt verandert, want
bij de Kraanvogel kun je heerlijk spe-
len. BSO Ariël is vooralsnog alleen
open op donderdag, bij voldoende
aanmeldingen gaan we natuurlijk
ook op andere dagen open. In tussen-
liggende periode kunnen kinderen,
naast de plaatsing in Kranenburg, op
andere dagen dat opvang gewenst is,
op andere locaties van Avonturijn ge-
plaatst worden. Zoals het kindercen-
trum in Wichmond of Ruurlo, of bij
BSO Eris in Varssel of bij BSO Aqua-
rius in Vorden. Net wat voor ouders
praktisch of wenselijk is. Voor meer
informatie kunt u bellen met 0573-
458130.

Met Avonturijn toch 
Buitenschoolse Opvang mogelijk 
op basisschool de Kraanvogel
Voor de zomervakantie heeft 
kinderopvang Humanitas, aan de 
directie van de Kraanvogel, laten 
weten de buitenschoolse opvang 
op school te willen beëindigen. 
Ouders, MR en directie vonden 
het belang van buitenschoolse op-
vang op school dermate belang-
rijk, dat zij op zoek zijn gegaan 
naar een andere kinderopvangor-
ganisatie en zij hebben een part-
ner gevonden in Kinderopvang 
Avonturijn.

Zes regionale schrijfwedstrijden, ook 
in regio Achterhoek! 
‘Aan het woord!’ is dé literaire schrijf-
wedstrijd voor beginnende schrijvers 
uit Gelderland. “Deelnemers sturen 
een tekst in van maximaal 1.000 
woorden die beoordeeld wordt door 

een deskundige jury. Alle genres zijn 
welkom, van verhalen tot gedichten 
en van columns tot songteksten”, 
licht KCG directeur Connie Verber-
ne toe. Meedoen kan in zes regio’s: 
Achterhoek, Apeldoorn, Arnhem, 
Nijmegen, Rivierenland en Veluwe. 
Elke regio kent een eigen winnaar en 
prijsuitreiking. De hoofdprijs is een 
cheque van € 250,- en een driedelige 
masterclass door een ervaren redac-
teur. Daarnaast is er in elke regio een 
publieksprijs. 

De prijsuitreiking van Aan het woord! 
Achterhoek 2011 vindt plaats op zon-
dag 18 december om 15:00 uur bij 
schouwburg De Storm in Winters-
wijk. Aan het woord! regio Achter-
hoek wordt georganiseerd door het 
Servicepunt Amateurkunst Oost Ach-
terhoek i.s.m.  SAMBA (Samenwer-
kende Bibliotheken Achterhoek), Po-

eziecentrum Nederland, Gruitpoort 
kunst en cultuur en Servicepunt 
Amateurkunst West Achterhoek.

Het deelnemersreglement is aan te 
vragen via aanhetwoord.nu. Op deze 
website vindt men ook meer infor-
matie over de data van de coaching 
en cursussen. De sluitingsdatum voor 
‘Aan het woord!’ is
14 november 2011.

Coaching
Deelnemers die hun winkansen wil-
len vergroten, kunnen de eerste ver-
sie van hun inzending voorleggen 
aan een professionele schrijfdocent. 
In een persoonlijk gesprek of online 
krijgen ze bruikbare tips om hun 
tekst te verbeteren. Daarnaast wor-
den in elke regio schrijfcursussen op 
maat georganiseerd.

‘Aan het woord!’ op inspirerende wijze gestart

Arriva hoofdsponsor van dé literai-
re schrijfwedstrijd van Gelderland
Op vrijdag 2 september heeft Ge-
deputeerde Jan Markink van de 
provincie Gelderland samen met 
de directies van KCG, het Gel-
ders kenniscentrum voor Kunst 
en Cultuur, en Arriva Nederland 
de nieuwe editie van de literaire 
schrijfwedstrijd ‘Aan het woord!’ 
op inspirerende manier gestart. 
Dit gebeurde in het koetshuis 
van kasteel Hackfort te Vorden, 
waarbij alle aanwezigen op actie-
ve wijze betrokken werden door 
middel van een ludieke schrijfop-
dracht.

Pijn kan ontstaan door te lang en te 
hard werken, of steeds in dezelfde 
houding te werken. Je lichaam heeft 
ruim de tijd nodig om te herstellen 
van spierspanning en geestelijke 
inspanning. Pijn kan ook ontstaan 
door trauma. Let op, veel trauma is 
eigenlijk vrij gewoon. Peter Levine, 
de grondlegger van lichaamsgerichte 
traumatherapie (Somatic Experien-
cing), stelt dat trauma geen ziekte of 
‘wanorde’ is. Volgens hem is het eer-
der een verwonding, ontstaan door 
verlammende angst, hulpeloosheid 

of verlies. Dat kan sterke emoties op-
roepen, waardoor je lichaam over de
toeren raakt. Je zenuwstelsel raakt
overweldigd, je spieren spannen zich
ter bescherming en soms blijven ze
jarenlang in die spanning staan. Ge-
volg: pijn! Dergelijk trauma kunnen
we vaak zélf transformeren en gene-
zen. Want daartoe hebben we een
ingewortelde capaciteit. Het is een
kwestie van (leren) luisteren naar de
wijsheid van je eigen lichaam. Het
maakte op de Castle Fair niets uit
waardoor de pijn was ontstaan. Als
de spierspanning en -pijn vermindert,
kom je vanzelf in contact met die li-
chaamswijsheid, die ‘taal’. Als je bo-
vendien wat tips krijgt hoe je er mee
kunt omgaan, dan begin je al met
je zelf te helpen genezen. Aanraken
is een bijna vergeten taal, en ik ben
blij dat het steeds gewoner wordt om
daar naar te luisteren! Meer weten?
Xandra Veltman, natuurgeneeskun-
dig therapeut, (0575) 442 885  www.
xandra-veltman.nl  Afhankelijk van
je ziektekostenverzekering worden
sessies (deels) vergoed.

Xandra Veltman: “Aanraken 
is de vergeten taal”
Baak - Nog even terugkijken op 
de Castle Fair in Vorden; het was 
gezellig! En er nogal wat mensen 
te zijn met pijnlijke schouders 
of nek, met hoofd- of rugpijn, 
enzovoort. Een flink aantal liet 
zich heerlijk door mij masseren. 
Ik heb bewondering voor het feit 
dat ze de tijd namen en de moed 
hadden om zich, midden in de 
drukte, aan mijn massage toe te 
vertrouwen. Het heeft heel wat 
ontspanning opgeleverd!

Ondernemers uit Hengelo zijn zeer 
tevreden met de opkomst van de 
koopavond op donderdag. Vooraf is 
het toch wel spannend, want is de 
campagne wel goed geweest? Is ie-
dereen op de hoogte? En zullen de 
klanten wel komen? Staan de klan-

ten niet gewoon weer op de vrijdag 
op de stoep? Zijn toch de gedachten 
die de ondernemers bezig houden. 

Maar de campagne heeft gewerkt! 
De klanten waren er, de omzetten 
waren bij velen gelijk aan de vrijdag 
met een enkele uitschieter naar bo-
ven erbij. Daar zijn wij al ontzettend 
blij mee, maar zoiets moet natuurlijk 
groeien, deze koopavond zit nog niet 
in het “systeem” bij de mensen.  De 

Hengelose ondernemers vereniging 
verwacht dan ook dat dit een goede 
zet is geweest. En dat de komende 
koopavonden alleen maar beter be-
zocht gaan worden. 

Tijdens de september koopavonden 
zijn er nog diverse acties bij de lo-
kale winkeliers, dus reden genoeg 
om op de donderdagavond Hengelo 
te bezoeken. Hengelo, het hart van 
Bronckhorst!

1e koopavond Hengelo
Hengelo GLD - De eerste donder-
dag koopavond in Hengelo gld 
zit erop en ondernemers blikken 
tevreden terug.



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

Carin de Vos heeft enkele jaren terug 
een herseninfarct gehad, waardoor ze 
erg gebonden is aan haar auto. Hier-
door is fietsen voor haar niet moge-
lijk, verder dan 200 meter lopen lukt 
ook niet. Ze is erg afhankelijk van 
haar auto. Omdat de auto WA ver-
zekerd was, zat er geen nieuwe auto 
voor haar in. Dit nieuws bereikte 

ook Herwers Renault. Silvia de Wolf 
vertelde, bij een bezoek aan haar au-
tobedrijf Herwers Renault, wat haar 
vriendin was overkomen. 

‘We hebben begrepen dat mevrouw 
De Vos erg sociaal is’, aldus Rudi van 
Aken van Herwers Renault. ‘Ze staat 
altijd klaar voor de medemens. Het is 

vreselijk dat zij haar dagelijkse dingen 
niet kan doen zonder auto. Vandaar 
dat wij haar een auto schenken.’ 
Vorige week overhandigde Rudi van 
Aken namens Herwers Renault, een 
Renault Twingo aan Carin de Vos. Ze 
was duidelijk blij verrast. ‘Dit had ik 
absoluut niet verwacht’, aldus Carin 
de Vos.

‘We zijn blij dat we Carin hebben 
kunnen helpen en we wensen haar 
veel rijplezier’, aldus Rudi van Aken.

Herwers Renault schenkt 
Renault Twingo aan mevrouw de Vos
Jongeren steken auto in brand

Hengelo - Vorige week is Carin de Vos uit Doetinchem slachtoffer ge-
worden van een baldadige daad: een groepje jongeren heeft haar auto 
in brand gestoken.

Herwers Renault schenkt mevrouw De Vos een Renault Twingo.

Ultimate Indoor Cycling, indoor fiet-
sen, maar met de beleving van buiten. 
Ideaal voor fanatieke fietsers! Cxworx, 

de 30 minuten durende les voor rug, 
buik en billen. Nog geen lid en u wilt 
wel graag meedoen, neem telefonisch 

contact op met 0575-465001. Tijdens 
de Open dag maakte iedere bezoeker 
kans op een lidmaatschap ter waarde 
van 1.000 euro. Wie zich inschreef 
kon gebruik maken van een aanbie-
ding van maximaal 100 euro korting. 
Voor meer informatie zie www.aero-
fitt.nl

Open dag sportcentrum AeroFitt 
druk bezocht

Hengelo - Afgelopen zondag was er een Open dag bij sportcentrum 
AeroFitt in Hengelo Gld. Veel mensen lieten zich informeren of deden 
mee met demo lessen. Op deze dag was er weer van alles te beleven. De 
allernieuwste lessen werden geïntroduceerd.

Er werden verschillende demo lessen gegeven.

Vorden - Atelier Amare aan de 
Komvonderlaan 6 in Vorden or-
ganiseert op maandagmorgen 12 
september (van 10.00 tot 12.30 
uur) een workshop tekenen en 
schilderen ‘à la Hundertwasser’. 

Hundertwasser was een in Wenen ge-
boren architect en schilder. Hij werkte 
vanuit een ecologische filosofie: alles 
mocht met alles verbonden worden, 
cultuur en natuur, bomen mochten 
uit huizen groeien. Hij werkte met 
spiralen en stromingsbeelden, hoe 

bonter hoe beter, kleurrijk en rond.
Hij hield niet van rechte lijnen! Om
je op deze manier op papier te mogen
uiten, is op zich al een feest. Ieder-
een kan het en het resultaat is altijd
mooi en verrassend. Bovengenoemde
aspecten worden in een sessie van 2,5
uur verwerkt en besproken. Als het
aanspreekt, wordt een cursus gege-
ven. Aanmelden kan via e-mail 
joseevanderstaak@hetnet.nl
of bellen: 0575 555783. 
Meer informatie: 
www.amare-atelier.nl

Workshop Hundertwasser

Vorden. Zondag 11 september wordt 
op de accommodatie van de touwtrek 
vereniging Vorden in het buurtschap 
Medler ( Provincialeweg Vorden- 
Ruurlo ) de slotwedstrijden van de 
competitie van het Gewest Oost ge-
houden. Het is de achtste en tevens 
laatste toernooi van dit seizoen. In 
totaal komen er deze dag circa 400 

touwtrekkers in actie. Zij zijn o.m.
afkomstig van de verenigingen uit
de Betuwe, Achterhoek en Twente.
Na afloop worden de kampioenteams
in de jeugdklasse, damesklasse en bij
de heren de kampioenen in de klasse
640, 680 en 720 kilogram gehuldigd.
Het toernooi begint om 10.30 uur en
is omstreeks 15.30 uur ten einde.

Slotcompetitie 
touwtrekken

De rit met een lengte van circa 50 
kilometer (2 uur rijtijd) was uitgezet 
door Jan Luiten en Harry Horsting. 

De uitslagen waren als volgt: 
A-Klasse: 1 H. Cortumme Toldijk 43 

strafpunten, 2 G. van Assen Zwolle
48, 3 E. Kleinreesink Hengelo 104
strafpunten. 
B-Klasse: 1 G.J. te Veldhuis Halle 229
strafpunten, 2 W.Hartman Oldeber-
koop 305. 
C-Klasse: 1 W. Olie Hellevoetsluis 318
strafpunten, 2 R. van Lieshout Ge-
mert 324, 3 M.A. Veldhuis Wijhe 373
strafpunten.

Achtkastelenrit
Vorden - Afgelopen zondag orga-
niseerde de VAMC De Graafschap-
rijders een oriëntatie- en puzzel-
rit voor auto’ s en motoren.

Vrijdag 9 september
Vossenjacht voor kinderen

De leden van de jeugdsoos zullen de 
verklede ’vossen’ zijn. Met groep-
jes kinderen gaan we proberen ze 
te vinden! De groepen zullen bege-

leid worden door een jongere van 
de Jongeren Werkgroep Roemenië 
(JWR), maar bij jonge kinderen kan 
natuurlijk ook (een) ouder(s) mee-
doen. Zo rond half 9 hopen we alle 
vossen gevonden te hebben en slui-
ten we af. Wil je meedoen? Meld je 
dan om 19.00 uur bij de Remigius-
kerk. Zorg voor kleding die past bij 
de weersomstandigheden. Wij delen 
groepjes in en dan kan je starten!

Hengelo - Vrijdag 9 september 
is er een vossenjacht. De vossen-
jacht is rondom de Remigius-
kerk en in het centrum van het 
dorp. De aanvang is om 19.00 
uur.

Zaterdag 1 oktober

De Oost Gelre Battle,
4-all

Zondag 2 oktober

Oogstfeest
Grote tent op de Markt in Lichtenvoorde - Entree vrij
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FACTURATIE MEDEWERKER M/V  
Omgeving Zutphen - 32 uur - vacaturenummer; VIO848942

Werkzaamheden: 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het factureren van 
te verzenden goederen en het samenstellen van documenten, 
die betrekking hebben op de afdeling Shipping. Je herleidt o.a. 
de factuurwaarde in vreemde valuta via een omrekenformule 
naar Euro’s ten behoeve van de douane. Je factureert het te 
verzenden gereed product (wereldwijd) en informeert klanten, 
verkoopkantoren en vervoerders. Je zorgt voor een juiste      
samenstelling en invulling van documenten bij de te verzenden 
goederen te weten facturen, paklijsten, vrachtbrieven, in-
structiebrieven, douaneformulieren, vrijstellingsvergunningen, 
scheepvaartverklaringen een en ander mede ten behoeve van 
kredietleveringen via banken.

Functie-eisen
-  Afgeronde MBO opleiding;
-  aantal jaren ervaring in een soort gelijke functie;
-  goede beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en 

geschrift (Frans is een pré)

 

ONDERHOUDSMONTEUR MECHANISCH M/V 
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VIO848941

Werkzaamheden:
Als onderhoudsmonteur ben je verantwoordelijk voor het ver-
helpen van mechanische storingen aan machines en stempels 
zodat de productievoortgang zo veel mogelijk is gewaarborgd. 
Je verhelpt mechanische en kleine elektrische storingen aan 
machines (o.a. persen, lamineer- en snijmachines). Je verhelpt 
stempelstoringen, en met het in- en uitbouwen van stempels. 
Je werkt conform veiligheidsvoorschriften, werkinstructies, 
(ISO) procedures en bedrijfsregels.

Functie-eisen
- Minimaal een afgeronde MBO opleiding (mechanisch of 

werktuigbouw);
-  bereid tot het werken in een 3-ploegendienst;
-  kennis van hydrauliek, pneumatiek, draaien, frezen en slijpen;
-  affiniteit met fijnmechanische werkzaamheden.

TEKENAAR/ PRODUCT ENGINEER  M/V  
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenummer; VCP848520

Werkzaamheden:
Voor een technisch bedrijf in Lichtenvoorde zijn we op zoek 
naar een tekenaar/productengineer. Je ontwerpt en maakt 
designs voor de retailbranche. Bij gebleken geschiktheid betreft 
het een baan voor langere tijd. 

Functie-eisen
-  Je bent minimaal in het bezit van een MTS opleiding richting 

werktuigbouw;
-  ervaring met Solid Works of soortgelijke CAD software;
-  minimaal 2 tot 5 jaar werkervaring;
-  goede beheersing van de Duitse taal in woord en geschrift;
-  zelfstandig kunnen werken.

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VVN804009

Werkzaamheden;
In deze functie houd jij je bezig met het instellen van CNC kant-
banken en het draaien van productie. Je bent bereid werkzaam-
heden anders dan eigen werkzaamheden uit te voeren.

Functie eisen;
-  Ervaring met het instellen van CNC kantbanken;
-  tekening kunnen lezen;
-  technische achtergrond;
-  bereidheid tot het werken in ploegendienst.

ENGINEER  M/V  
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenummer; VCP848365

Werkzaamheden:
Voor een opdrachtgever in Varsseveld zijn we per direct op zoek 
naar een ervaren engineer. De werkzaamheden bestaan uit het 
verbeteren van het proces en automatisering van de tekenkamer. 
Verder ben je op de afdeling R&D verantwoordelijk voor het 
tekenen van onderdelen. 
 
Functie-eisen
-  In het bezit van een HBO opleidingsniveau richting werktuigbouw; 
-  ervaring met Solid Works of soortgelijke CAD software;
-  kennis van ERP-systemen is een pré.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Lochem zijn wij per direct 
op zoek naar een:

ASSEMBLAGEMEDEWERKER M/V 
Fulltime - vacaturenummer; VCP848957

Voor een technisch bedrijf in Lochem zijn wij op zoek naar een 
assemblagemedewerker voor de lange termijn. Je werkt in de 
eerste instantie in dagdiensten maar het kan zijn dat ze overgaan 
in een 2-ploegendienst. Verrichten van hijswerkzaamheden 
i.v.m. montage van grotere onderdelen en subessamblees, je 
monteert subassemblees, je stelt af, test de assemblees en ver-
richt eenvoudige elektricienwerkzaamheden. 

Voor deze functie zoeken wij iemand die beschikt over een MBO 
opleiding niveau 2. Het is van belang dat je ervaring hebt in een 
soortgelijke functie. Je herkent jezelf in de volgende persoons-
kenmerken: flexibel, zelfstandig en gemotiveerd.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Chantal te Pas. 
Telefoonnr. 0575 - 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

fulltime



Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

Hatha-yoga lessen
dinsdag van 18.30-19.45 uur

en van 20.00-21.15 uur

Bewust bezig zijn met je 
lichaam en je geest.

Bewust worden van je adem-
patroon en leren ontspannen.

Inlichtingen:
W.J. Broeze

www.
yogacentrumwilmabroeze.nl
wilmabroeze@hotmail.com

06-20533352

Zaterdag
10 september

Discotheek 
DJ Martijn

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

ESVE Spuiterij B.V. in Lichtenvoorde is op zoek naar een spuiter en een straler om 
het team te versterken. 

Spuiter (full-time)

Als spuiter ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig spuiten van kleine tot grote 
bedrijfswagens. 
Je hebt enige jaren werkervaring op dit gebied en werkt nauwkeurig.

Straler (full-time)

Als straler ben je verantwoordelijk voor het stralen en schooperen van stalen delen. 
Je hebt technisch inzicht en weet van aanpakken. Enige ervaring op het werkgebied 
is gewenst en je hebt bij voorkeur een heftruckcertificaat.

Wij werken in een klein, enthousiast en gezellig team. Wij bieden een afwisselende 
baan in een veilige en moderne werkomgeving, goede werksfeer en prima arbeids-
voorwaarden.

Bent u geïnteresseerd in één van deze functies, stuur dan een sollicitatiebrief naar 
ESVE Spuiterij B.V., Postbus 42, 7130 AA Lichtenvoorde of 
k.vanhouts@eeftink-rensing.nl, t.a.v. Kirstin van Houts. 

ESVE Spuiterij B.V., Postbus 42, 7130 AA  Lichtenvoorde, Tel: 0544-392450.
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Al meer dan 25 jaar is Kapsalon He-ar bezig om het 
kappersvak creatief en vernieuwend te maken.

Op de hoogte zijn van de nieuwste kleur– en knip- 
technieken en de persoonlijke relatie tussen klant 
en hairstylist is voor ons erg belangrijk en de basis 
voor een klantenkring uit de hele regio. 

We zoeken op korte termijn een allround 

Hairstylist(e) 

Ben jij die leuke creatieve collega, die 
het belangrijk vindt alle aspecten van het 
kappersvak te volgen. Kun je zelfstandig 
werken en je bezit de spirit om in een team te 
werken 

We zijn op zoek naar een gemotiveerde 
hairstylist(e), met een allround kappersdiploma 
en enige ervaring. 

Zie je deze uitdaging helemaal zitten, schrijf of mail 
een korte brief met CV aan: 
info@kapsalonhe-ar.nl




