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Jarenlang stond het grote gebouw 
naast de H. Antonius van Paduakerk 
te verpauperen. Dijkman Bouw uit 
Warnsveld is de komende maanden 
druk bezig met de renovatie van het 
pand. “Aan de buitenkant wordt 
alles in oorspronkelijke staat her-
steld”, vertelt Jeroen Timmers trots 
als hij de verslaggever rondleidt. 
Aan het nieuwe leien dak dat op dat 
moment wordt geplaatst is de voor-
uitgang op dat moment al goed te 
zien. 

Ook binnen moet er nog behoorlijk 
wat werk verzet worden. Het groep-

shotel krijgt zoals het er nu naar 
uit ziet 29 kamers die plaats bieden 
aan 58 bedden. “Verder komen er 
recreatieruimtes, een restaurantzaal 
en aan de achterkant van het pand 
een terras. We zijn een full-service 
groephotel en ontvangen groepen 
vanaf 20 personen. Dat zijn veelal 
ouderen en mensen met een ver-
standelijke beperking, maar ook 
families of bedrijven kunnen bij 
ons boeken”, aldus de ondernemer 
die in het verleden een groepshotel 
in Nunspeet runde met zijn broer. 
“Vanwege een verschil van inzicht 
zijn we uit elkaar gegaan en besloot 
ik samen met mijn vrouw op een an-
dere plek te beginnen.”

Al een tijdje waren de twee op zoek 
naar een geschikte locatie. Zoals 
zo vaak, stuit je dan niet tijdens de 
zoektocht, maar bij toeval op iets 
moois. “Op een dag was ik op weg 
naar de off the road-rit in Ruurlo en 
kwam toevallig langs dit gebouw. 
Later zijn we gaan googlen, uitein-
delijk in contact gekomen met de 
eigenaar en vervolgens een kijkje 
gaan nemen. We waren toen vrij 
snel verkocht.” 
Het stel kreeg van omwonenden 
veel enthousiaste reacties. De buurt 
hing een groot spandoek aan de ge-
vel om de nieuwelingen welkom te 
heten. Ook met de naaste buren van 
het Heiligenbeeldenmuseum klikt 
het. “We gaan elkaar versterken. 
Bezoekers van het museum kunnen 
bij ons terecht voor een kopje koffie 
en onze gasten hebben een leuke at-
tractie naast de deur.” 

Ook wil Timmers de kapel in het 
klooster openstellen voor de bezoe-
kers van het museum. Het is een 

ruimte die nog helemaal intact is. 
“Daar kunnen prima lezingen of een 
wijnproeverij worden gehouden”, 
schetst de eigenaar van het hotel.  
“Maar we zullen de kapel hoe dan 
ook met eerbied behandelen en he-
lemaal in de oorspronkelijke staat 
behouden.”

Voor de Kranenburgers wil Timmers 
ook een soort gemeenschapsruimte 
inrichten. “Zodat de vele verenigin-
gen die het dorp telt ook een onder-
komen hebben.” Voor het echter zo 

ver is, moet er nog 
heel wat gebeuren. 
De vorderingen zijn 
te volgen via een 
blog op de site: 
www.klooster-
vankranenburg.nl 

Bekijk op Contact.nl de prach-
tige foto’s die fotograaf Frans 
Nijland binnenin het klooster 
maakte van onder andere de 
kapel.

Groepshotel Klooster van Kranenburg 
middenin de samenleving

Kranenburg - Wat Jeroen en Danielle Timmers betreft komt het Kloos-
ter van Kranenburg middenin de samenleving te staan. Op 3 mei 2013 
verwacht het echtpaar de eerste gasten in het voormalige klooster dat 
wordt omgebouwd tot groepshotel. De Timmers richten zich met hun 
accommodatie vooral op ouderen en mensen met een verstandelijke 
beperking. Daarnaast willen de Timmers ook een bijdrage leveren aan 
het verenigingsleven in het dorp. Door bijvoorbeeld ruimtes beschik-
baar te stellen voor vergaderingen of een hapje en drankje. Ook met 
de buren van het Heiligenbeeldenmuseum wordt nadrukkelijk de sa-
menwerking gezocht.

De ZIT-dag duurt van 10.00 tot 
16.00 uur en vindt plaats in het 
Servicehuis aan de Dorpsstraat 7 
in Vorden. Bezoekers van het Ser-
vicehuis kunnen die dag proef zit-
ten op een keur aan comfort- en 
sta-op fauteuils, demonstraties 
bijwonen en zich uitgebreid laten 
voorlichten.

Thema ‘zitten’ 
centraal bij 
Sensire service-
huis Vorden
Vorden - De Sensire thuiszorg-
winkels besteden extra aan-
dacht aan comfortabel wonen 
en leven. In dit kader is er op 
donderdag 13 september a.s. 
een ZIT-dag.



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

Weekblad Contact behoudt zich 
ten aanzien van de inhoud van 
deze uitgave en/of website zowel 
het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de 
Auteurswet als het databankrecht.

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

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

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 17 september.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Zoete perssinaasappelen 2 kilo 2.79
Nieuwe oogst Hollandse elstar
 2 kilo 2.98
Zoete, pitloze witte duiven 500 gram 2.49
Goed gevulde fruittas 5.00
Diverse soorten ovenschotels
met bakje rauwkost naar keuze p.p. 6.95

Engels op alle niveaus
tegen kl. verg. 0543-451476
treesrotsbeusink@gmail.
com

�

Gezocht huishoudelijke
hulp voor halve dag per
week. Graag reageren op
06-54653776

�

Dagmenu’s 12 t/m 18 sept.
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 12 september
Tomatensoep / Hachee, aardappelpuree en rode kool.

Donderdag 13 september 
½ gegrild haantje met jus, appelmoes, frieten en rauwkost-
salade / apfelstrudel met vanillesaus en slagroom.

Vrijdag 14 september
Uiensoep met kaascrouton / Zalmfilet met mosterdsaus, 
aardappelen en groente.

Zaterdag 15 september (alleen afhalen en bezorgen) 
Spare ribs de rotonde, zigeunersaus, frieten en groente /   
IJs met slagroom.

Maandag 17 september 
Groente soep / Gehaktbal uit eigen keuken, aardappelen en 
groente.

Dinsdag 18 september 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkost salade / IJs met 
slagroom. 

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel 
of dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

Het Grand Bistro de Rotonde team!      Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl

Dorpskerk Vorden
Zondag 16 september 10.00 uur, mw. ds. W. Klein, Almen.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 september 10.00 uur, dhr. S. Kuijt, Lichtenvoorde.
 
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 16 september 10.00 uur, ds. Deddie v. Alphen, Warns-
veld.

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 september 9.30 uur, Eucharistieviering, J. van der 
Meer, em.-priester.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 september Geen viering.
Zondag 16 september 9.30 uur, Eucharistieviering, Kinderne-
vendienst, Hogenelst, Koorleden.

Tandarts
15 - 16 september J.H.H. de Lange, Lochem (0573) 25 43 57.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende 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 ge-
werkt. 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 Entreege-
bouw 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
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op 
de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, 
B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 
13.30-14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): 
dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens 
op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: 
dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 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
Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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.

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; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. 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
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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.

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285. 
Fax 0314 360287. e-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

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 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten; dins-
dag: 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
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. Coördi-
nator: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl Admini-
stratief medewerker: Willy Gotink, e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.
marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 
huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) inza-
meling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Bij de Stichting
Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden, kunt
u iedere vrijdag en zater-
dag van 9.00 uur tot 12.00 
uur terecht voor 2e hands 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken, enz. 
Inbrengen van goed ver-
koopbare artikelen kan daar 
tussen 9.00 uur en 10.00 
uur of d.m.v. een telefonisch 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u via dit num-
mer ook een afspraak 
maken voor doordeweeks 
halen of brengen van spul-
len. Kijkt u ook eens op onze 
website:   
www.veilingcommissie.nl

�

Zondag 16 september:
Fietstocht Linde.  Start tus-
sen 12.30 uur en 13.30
uur bij de Lindese Molen.
Kosten: Kinderen tot 16 jaar
gratis, 16 jaar en ouder €
3,00 p.p. Prijsuitreiking is na
afl oop. www.lindesefeest.nl

�

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Volleybalvereniging Socii 
(Wichmond) is op zoek 
naar enthousiaste leden en 
trainer(s) voor onze compe-
titieteams (dames; 2e en 4e
klasse) en recreantenteams 
(m/v). Kom rustig een keer
meetrainen op woensdag
om 20 uur in sporthal “De 
Lankhorst” in Wichmond.
Voor meer informatie: 06-
26102290.

�

Vlaai van de week

Sinaasappelbavaroise vlaai
6 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding
Cake naturel € 2,95
Appeltaartje   6 pers. € 5,00
Aanbiedingen geldig van di. 4 t/m za. 15 september

KRINGLOOP DE
BOEDELHOF, Enkweg 17b,
Vorden. Dinsdag t/m vrijdag 
10.00 tot 17.00 zaterdag 9.00 
tot 16.00 u. Kom gerust eens
gezellig kijken. Koffie en/of
thee € 1,- (2e gratis) cap-
puccino € 1,20. Tel. 0575-
555456 www.deboedelhof.nl

�



Contactjes
vervolg

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Peuterspeelzaal ’t Kraankuikentje 
organiseert haar jaarlijkse speelgoed- 
en kinderkledingbeurs. Tevens leuke 
kinderspelletjes georganiseerd door het 
Kranenburgs Belang. Op vrijdag 28 septem-
ber a.s. van 18.00-20.30 uur in basisschool 
“de Kraanvogel” te Kranenburg. De toegang is 
gratis. Inleveren van bruikbare kinderkleding 
en speelgoed is mogelijk op school tot 25 
september a.s. 

Programma voor het 146ste Volksfeest Linde

ZONDAG 16 SEPTEMBER
Fietstocht. Start tussen 12.30 uur en 13.30 uur bij de Lindese Molen. De kosten: 
kinderen tot 16 jaar gratis, 16 jaar en ouder € 3,- p.p. Prijsuitreiking is na afloop.

DONDERDAG 20 SEPTEMBER
Toneelavond, aanvang 19.30 uur.
De toneelgroep uit Linde zal u deze avond vermaken met het toneelstuk:
“Bruun café dubbel D”. In de pauze is er een grote verloting met de mooiste
prijzen en speciaal voor de kleinsten is er een grabbelton. Entree: € 5,- p.p.

 
VRIJDAG 21 SEPTEMBER
Vogelschieten voor dames en heren en speciaal voor de dames alleen
“Vogelgooien”. Deelname vanaf 16 jaar voor het vogelschieten is € 5,- p.p. en 
voor het vogelgooien € 3,- p.p. Voor het vogelschieten voor de jeugd tot 16 jaar
is de deelname € 0,50 p.p. Live muziek van “Duo Double”!
Aanvang 19.30 uur. Inschrijven vanaf 19.00 uur!!

ZATERDAG 22 SEPTEMBER ‘s middags 13.00 uur
Opening volks- en kinderspelen door een vertegenwoordiger van de gemeente 
Bronckhorst. Met o.a. dogkar rijden, schietsporten, kegelbaan, sjoelbakken, 
ballero, gaveldarten, etc.
Met leuke middag vullende kinderspelen. Kosten deelname volksspelen € 0,80 
per deelname. Kinderspelen zijn gratis. 
Mededeling: Van zaterdag 9.00 uur tot zondag 13.00 uur is de Lindeseweg voor al 
het doorgaande verkeer tussen Het Stapelbroek en de Vosheuvelweg afgesloten.

ZATERDAGAVOND 19.30 uur
Grandioze feestavond m.m.v. de top 40 formatie:    “Major League”
Entree: € 10,- p.p.  
i.v.m. drank- en horecawetgeving 
kan om legitimatie gevraagd worden.

www.lindesefeest.nl 

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

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

Is afslanken en fit uw doel?
Met Herbalife complete voeding 

heeft u geen hongergevoel.

Bel/SMS voor proefpakket

06 - 55166420

TARWE 
BROODJES

NU 6 VOOR

€ 1.95

ZONNE-
PITTEN-
BROOD

NU 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 11 t/m zaterdag 15 september

CRANBERRY 
MASCARPONE- 

VLAAI

 KLEIN
€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25

Rianne van der Wal - Veenink

T. 06 - 41 83 85 00
www.entoenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartverzorging
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KEURSLAGERKOOPJE

4 stroganoffburgers

+ 500 gr. gekr. gehakt 595

SPECIAL

Rozinski

100 gram 160

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden entrecote

GRATIS 100 gram selderijsalade

MAALTIJDIDEE

Stamppotten
diverse soorten

500 gram 350

TIP VAN UW KEURSLAGER

Rib - 
karbonade

4 stuks 595
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

LEER (BETER) BRIDGEN
Beginnerscursus start 19 september.

Opfriscursus start 20 september.
Tegenspeelcursus start 29 november

Amber & Harry Garsen
gediplomeerde bridgedocenten. 

Aanmelden: 06-49237762.

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het 
overlijden van onze moeder en oma

Hennie Willems-Kornegoor

Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en
alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun 
bij het verwerken van dit verlies.

Hilda Willems
Richard Klein Willink
 Lonneke, Larissa

Anja Willems
Pascal Hendriksen
 Wijke, Tijmen

Vorden, september 2012

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de vele blijken van medeleven na het overlijden van
onze lieve en zorgzame moeder

Hendrika Johanna
Besselink-Remmelink

Dat zij nog lang in onze herinnering mag voortleven.

Hanneke en Geert

Gerrit

Henk

Jan

Vorden, september 2012

Luciënne, uw kapster 
aan huis. Bel voor afspraak 

of info: 06-21297821.
Zie ook

www.luciennesknipatelier.nl

Met grote verslagenheid hebben wij vernomen dat 
na een lange strijd is overleden onze collega en 
medewerker

Marja Knoef 

Marja heeft zich met haar warme persoonlijkheid 
jarenlang voor onze organisatie ingezet en bleef 
ondanks haar ziekte altijd nauw betrokken bij haar 
werk en collega’s. Wij zullen haar missen.

Wij wensen haar man Ton, zonen Sybren en Jorrit, 
familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote 
verlies. 

Burgemeester en wethouders,
gemeenteraad en collega’s 
van de gemeente Bronckhorst  

Bedroefd en voor ons te vroeg, hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze lieve zus, schoonzus en 
tante

Margreet Lebbink-Pelgrum
Sinds 1999 weduwe van Gerrit Lebbink

* Warnsveld, † Zutphen,
 22 augustus 1944  4 september 2012

Namens de familie Lebbink-Pelgrum

Correspondentieadres:
H.G. Pelgrum
Bakkersteeg 3
7218 BM Almen

De begrafenis heeft op maandag 10 september jl. 
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te 
Warnsveld.

pen dag Diëtiste 
Praktijk Hennie 
(aangesloten bij NVD).
p Woensdag 19 sep-
tember
p telefonische afspraak 
(dus voor een ieder 
persoonlijke aandacht). 
Tel: 0575-441809
p adres 
Bakermarksedijk 15(a), 
7223 KJ BAAK.
ok iets voor U? 
Bel gerust voor 
vrijblijvende informatie.

KAPELWEG 22 7218 NJ  ALMEN

Gezocht: SCHOONMAAKSTER voor 2 keer 2 uur 
per week tijdens kantooruren. Eventueel uit te breiden met 
licht administratief werk. Voor informatie bellen met:
Freddie Heuvelink (tel.nr. 0575-431566)

Gezocht huishoudelijke
hulp voor halve dag per
week. Graag reageren op
tel. 06-54653776.

�



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

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

Kijk op www.mrb-lensink.nl

Alkuplus kunststof kozijnen, deu-

ren, hefschuif-puien en rolluiken. 

Topkwaliteit in uw woning met 

optimale warmte en geluidsisolatie, 

maatwerk, snelle levertijd én... 

een prima prijs. 

Aluminium veranda’s zijn duurzaam en 

praktisch in onderhoud. Thermisch 

geïsoleerd dus geen condensvorming 

aan de binnenzijde. Met een veranda 

geniet u meer, vraag prijsopgave of 

kom eens kijken in onze showroom.

Aluminium vensterluiken geven het 

aanzicht van uw woning klasse. Ze zijn 

warmte-, geluids- en inbraakwerend en 

stellen u in staat zelf het licht te regelen. 

Vensterluiken zijn duurzaam, weers-

bestendig en gebruiksvriendelijk. 

■ Kunststof en aluminium 

kozijnen en deuren

■ Serres en veranda’s

■ (Garage)deuren

■ Vensterluiken

■ Dakkapellen

■ Horren

■ Zonwering 

■ Kunststof grindvloeren

Ruurloseweg 118 - Vorden (‘t Medler) - (0575) 559232 - www.mrb-lensink.nl

Lensink: Kunststof kozijnen,
veranda’s en vensterluiken
zo geniet u meer van uw woning

M  R  B

LENSINK
SHOWROOM OPEN 

Dinsdag en donderdag 

de gehele dag. Op zaterdag 

van 11.00 tot 15.00 uur.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

 Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden 
Telefoon 0575 55 15 14  Email: info@helminkwonen.nl

 J.W. Hagemanstraat 3  7151 AD Eibergen 
Tel. 0545 47 41 90  Email: helmink@colorsathome.nl

Helmink maakt het mooier bij u thuis

Easy Sit biedt zitcomfort
dat aansluit bij uw wensen

Met Easy Sit zit u zeker goed!

Kijk voor meer 
informatie op 
www.easysit.nl

De op maat gemaakte Easy Sit fauteuil kenmerkt zich door het 
fl exibel verstelbare zitcomfort. Easy Sit is de onbetwiste top als het 
gaat om zitcomfort en onderscheidt zich al meer dan 20 jaar door 
maatwerk, vakmanschap en degelijke Hollandse kwaliteit. Kom het 
nu ervaren bij Helmink Wonen. Wij denken met u mee naar een 
passende zitoplossing.

  Veel opties mogelijk, zoals: 
lendepomp, draaiplateau, 
accu of nekkussen.

  Veel stof- en lederkleuren 
mogelijk.

  Standaard uitgerust met 
Topswing, de verstelbare 
hoofdsteun van Easy Sit.

Altijd persoonlijk
zitcomfort!

Uniek!
Het grote succes:
Draaiplateau i.c.m. sta-op

h door het 
top als het 
0 jaar door 
t. Kom het 
e naar een 

Geheel voor u 
op maat gemaakt:

 Zithoogte

 Zitdiepte

 Zitbreedte

 Rughoogte

 Armleuning hoogte

 www.helminkwonen.nl

Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo (Gld)

Tel. 0575 - 46 40 00

www.harmsenvakschilders.nl

T

Voornemen vergunningverlening 
Natuurbeschermingswet 1998
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen  

mee dat zij een aanvraag om een vergunning 

ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 

hebben ontvangen van de heer H. Kets voor  

een verandering en of uitbreiding van een 

rundveehouderij, gelegen aan De Veersweg 5  

te Baak.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 

het voornemen de vergunning te verlenen.

Mogelijkheid van inzien
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 

liggen van 13 september 2012 tot 25 oktober 2012 

ter inzage bij de gemeente Bronckhorst tijdens 

de gebruikelijke openingsuren.

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen schriftelijk of 

mondeling hun zienswijze over het 

ontwerpbesluit naar voren brengen bij 

Gedeputeerde Staten van Gelderland vóór  

25 oktober 2012, onder vermelding van het 

kenmerk 2012-010895. Meer informatie  

hierover is vermeld aan het slot van het 

ontwerpbesluit zelf.

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

Arnhem, 10 september 2012,

zaaknummer 2012-010895

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Natuurbeschermingswet

De Veersweg 5 te Baak

Kennisgeving

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige show-

room waar u zich uitstekend kunt laten voor-

lichten. Als totaalinstallateur kunnen we u 

daarnaast helpen bij de complete inricht-

ing van uw badkamer naar uw wensen: van 

schetsontwerp tot montage.

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE DOUCHE

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

NU 20 % KORTING OP AL ONZE DOUCHEKABINE’S 

Showroom modellen
nu tot wel 50%

 korting



Ruim 20 dubbels bonden de strijd 
met elkaar aan in meerdere wedstrij-
den. Elk dubbel bestond uit een ou-
der en een kind. 

Er werd gespeeld op een drie-kwart 
veld en op een heel veld. In sommige 
gevallen moesten de kinderen reke-
ning houden met het spelniveau van 

hun vader en moeder. In andere ge-
vallen moesten de ouders echt reke-
ning houden met het spelniveau van 
de kinderen. Vanwege de verschillen 
in tennisniveau was vooraf besloten 
dat spelplezier voorop stond. Winnen 
was deze keer minder belangrijk.

De wedstrijden waren dan ook erg 

leuk en vooral warm. Na afloop was 
er een gezellige barbecue. De jeugd-
commissie kijkt terug op een geslaag-
de editie van het ouder-kind toernooi. 
De jeugdcommissie nodigt iedereen 
uit om eens een kijkje te komen bij 
het jeugdtennis in Vorden. 

De aankomende weken krijgt een 
groot deel van de kinderen weer de 
kans om kennis te maken met ten-
nis via het schooltennis. Wij kijken 
er naar uit om jullie te ontmoeten op 
het tennispark!

Ouder-kind toernooi Vorden 
groot succes

Vorden - Op zaterdag 8 september organiseerde de jeugdcommissie 
van de Vordense tennisvereniging VTP voor de tweede keer een ouder-
kind toernooi. Het toernooi werd gespeeld onder prachtige omstan-
digheden.

Woensdag 26 september gaat de regionale agrarische com-
missie op safari en wel naar de Oostvaarderplassen, waar 

we een rondrit maken, ’s middags staat het zandsculptu-
renfestival in Garderen op het programma, met dit jaar als
thema “De Oranjes door de jaren heen”. De dag wordt afge-
sloten met een diner. Dinsdag 2 oktober is er een middag-
excursie naar de Aaltense Musea, dit zijn drie musea onder
een dak: Euregionaal Museum voor de Vrijheid, Aaltens
Historisch Museum en Expositie Knap Goed! Dameskleding
voor speciale momenten 1860 – 1970. Alle informatie over
opgave ed. is te vinden in ons nieuwe programmaboekje en
op onze website vrouwenvannuvorden.nl

Start nieuw seizoen Vrouwen van Nu Vorden
Vorden - Het nieuwe seizoen van de vrouwen van 
Nu afdeling Vorden begint weer op woensdag 19 
september. Deze avond komt kapper Reintjes uit 
Toldijk vertellen over pruiken en haarstukjes. Kaal-
heid is bij sommige mensen een probleem. De heer 
Reintjes zal laten zien hoe je hier mee om kunt 
gaan. De avond begint om 19.45 uur bij De Herberg.

Dit keer een onderwerp wat ons allen 
aangaat. Ondernemen met het oog 
op de toekomst. De vraag die gesteld 
wordt is “ tel je nog mee als onderne-
mer zonder MVO en duurzaamheid in 
je ondernemingsplan”. 

Als gast deze keer Jan Marinissen, hij 
geeft ons een kijkje achter de scher-
men hoe Weevers Grafimedia zich 
bezig houdt op het gebied van Duur-
zaamheid en Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen. Zijn er beper-

kingen of juist alleen voordelen als je 
duurzaamheid/MVO hoog in het vaan-
del hebt staan. Jan gaat ons daarover 
vertellen. Daarna komt de vraag hoe 
maak ik zichtbaar aan anderen dat 
het bedrijf zich bezig houd met deze 
onderwerpen?

Daarom deze keer een tweede gast-
spreker. Marco Dees van Greencode. 
Greencode is een nieuw informatie- 
en interactieplatform. Het brengt 
duurzaamheid en mvo in gebouwen 
en organisaties op een vooruitstreven-
de manier in beeld. 

Duurzaamheid en MVO een onder-
werp welke ons allen aangaat en waar 
we zeker mee te maken hebben of zul-
len krijgen als ondernemer. De kosten 
voor deze avond zullen zijn 15 euro 
incl. het diner. Excl. overige consump-
ties Opgave via c.smeerdijk@chello.nl

Duurzaamheid en 
Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen
Vorden - De zomervakanties zijn 
voorbij, het najaar staat voor de 
deur. Het begin van de najaars-
bijeenkomsten van het Vordens 
Ondernemerscafé! 20 September 
2012 om 18:00 uur bij Brasserie 
Lettink is de start van een nieuwe 
serie met wisselende onderwer-
pen.

De volgende maand zal dit jubi-
leum uitbundig worden gevierd. 

In de bijeenkomst van woensdag-
avond in gebouw Withmundi zal 
gastspreker mevrouw Mariska Ool-
horst zijn. Zij komt vertellen over 
de heilzame werking van Energetix 
magnetische producten. Hoe wij 
ons mooier kunnen maken en be-
ter kunnen voelen door het dragen 
van Energetix sieraden. Dit zijn sie-
raden waarin sterke magneten zijn 
verwerkt. Tevens is er een balans-
test en geeft zij een demonstratie 
van massage met stenen over de 
kleding heen.

Eerste bijeenkomst 
2012-2013 Oecumenische 
Vrouwengroep 
Wichmond-Vierakker
Wichmond - Het bestuur van de 
Oecumenische Vrouwen Groep 
Wichmond-Vierakker houdt op 
woensdagavond 19 september 
om 19.30 uur haar eerste bij-
eenkomst in het nieuwe vereni-
gingsjaar 2012-2013. Het wordt 
wel een heel bijzonder jaar, 
want als vereniging bereiken wij 
de seniorenleeftijd van 65 jaar 
en zijn nog volop actief.

BEWEEGWIJS
Dankzij de inzet van Beweegwijs 
(www.beweegwijs.nl) is het plein 
ingericht in zones waar kinderen 
spelen. ‘Naast elkaar spelen, om de 
beurt spelen, samen delen spelen, sa-
menwerk spelen, tegen elkaar spelen 
en even niet spelen’  zijn de zones, 
aangegeven in kleur. De kinderen 
kennen deze kleuren en weten pre-
cies waar de kleuren voor staan. Van 
groep 1 t/m groep 8 en ook buiten de 
schooltijden bij bso Avonturijn, spe-
len de kinderen volgens deze princi-
pes. Iedere week worden de kinderen 
van groep 7 door de coach van Be-

weegwijs geïnstrueerd hoe de spelen 
van de week zullen zijn. De kinderen 
van groep 7 zijn de hele week ‘juni-
orcoach’ en verzorgen deze spelen op 
het plein. Zij coachen de kinderen van 
de school en zetten alle spullen klaar. 
Op deze manier kan iedereen spelen, 
iedereen wordt uitgedaagd en de 
vaste regels zorgen ervoor dat er wei-
nig incidenten zijn. Alle leerkrachten 
hebben een vaste plek op het plein en 
tijdens de pauze is er meer dan vol-
doende toezicht. Resultaat van deze 
manier van pleinindeling en spelen 
is dat kinderen veel meer bewegen 
omdat ieder zijn eigen plek heeft op 

het schoolplein; het is fijn om op deze 
manier samen te spelen of je even te-
rug te kunnen trekken.

BINNEN EN BUITEN
Voor basisschool Het Hoge is de ver-
bintenis tussen binnen en buiten zijn 
enorm belangrijk. Herkenbaarheid 
in structuur en regels, rekening hou-
den met elkaar en vooral voldoende 
plek hebben om te kunnen werken 
en spelen, waar het kan op je eigen 
manier. De ambitie van de school, om 
te zorgen voor een aangename tem-
peratuur in de school, is goed gelukt. 
Het was heerlijk koel in de school de 
afgelopen maand. Dankzij het koude 
water dat onder de vloeren stroomt 
bleef de temperatuur constant en 
prettig. Het was zelfs even zo gek 
dat de kinderen liever binnen bleven, 
omdat het buiten zo warm was! Het 
levert een fijne werkplek op voor de 
kinderen en leerkrachten. 

UITDAGEND SPELEN
Lekker klimmen en klauteren. Val-
len en opstaan. Op het plein van Het 
Hoge is daar volop kans voor. Er zijn 
grote boomstammen die uitnodigen 
tot eigen spelletjes, er zijn zwerfkeien 
die uitdagen, er is een wilgentenen-
hut om lekker in te spelen. 

Daarnaast is er een nieuw speeltoe-
stel aangeschaft. Tussen een zestal 
palen in honingraatvorm kunnen de 
kinderen op allerlei manieren van 
paal naar paal. Het speeltoestel sluit 
prima aan bij de natuurlijke elemen-
ten op het plein en is geschikt voor 
alle leeftijden. Kinderen verzinnen 
zelf spelletjes. Extra aanvulling op 
het grasveld is het duikelrek!

GROTE BETROKKENHEID
De ouders van de kinderen van groep 
8 (2011-2012) hebben samen gezorgd 

voor een prachtige tuintafel. Kinde-
ren (en leerkrachten)  kunnen er 
eten, drinken en gezellig samen zit-
ten. Dankzij de ouders, oudercom-
missie en sponsoren is het speeltoe-
stel aangeschaft. 

De zwerfkeien op het voorplein heb-
ben we van de familie Weulen Kra-
nenbarg, de boomstammen dankzij 
Natuurmomenten met behulp van 
Wim Woestenenk. De wilgentenen-
hut is gemaakt door André Heijenk. 
Dat zijn slechts enkele voorbeelden. 
Veel ouders en mensen die bij school 
betrokken zijn, zetten zich in! Allen 
enorm bedankt daarvoor!
TOEKOMST
Vooruitkijkend naar de komende 
maanden wordt de belijning van het 
schoolplein (voor beweegwijs) gereali-

seerd door de stoepkrijtlijnen te ver-
vangen voor verflijnen.  Er wordt een 
schooltuin aangelegd waarin de kin-
deren zelf groente gaan telen (en na-
tuurlijk opeten) en een dierenverblijf 
gerealiseerd waar o.a. kippen en ko-
nijnen verzorgt zullen worden door 
de kinderen van Avonturijn en onze 
school. Ondertussen groeien de aan-
geplante bomen en de beukenhaag 
volop. Op het (nu nog kale) grasveld 
staat de aanplant van enkele heesters 
gepland. De tijdelijke hekken zullen 
dan ook definitief verdwijnen. 
Basisschool Het Hoge groeit en bloeit. 
De schoolresultaten zijn weer prima 
op peil, de kinderen gaan met veel 
plezier naar school, de samenwer-
king met Avonturijn zorgt voor een 
prachtig aanbod en het schoolplein 
wordt en plek om trots op te zijn!

Indrukwekkend spelen op schoolplein Het Hoge Vorden

Vorden - Het schooljaar 2012-2013 is volop gestart. Voor basisschool 
Het Hoge en hun partner Avonturijn betekent dit dat het schoolplein 
zal worden ingericht, geheel volgends de visie van de school. Wie langs 
Het Hoge komt ziet een prachtig ingericht plein ontstaan, met veel 
natuurlijke elementen. Uitdaging, meervoudige intelligenties, veilig-
heid, verantwoordelijk en plezier…hoe geef je dat vorm? Het Hoge 
weet er wel raad mee!



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

Datum Activiteit Plaats Tijd
12-09 Welfare, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
12-09 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
14-09 ANBO Vorden, Stichting Twentewens Ambulance

 Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
18-09 Lancomode, verkoop kleding De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
19-09 ANBO, muzikaal: Johan Rupert, Buurse Den Bremer, Toldijk 14.00 uur
19-09 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
19-09 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
21-09 SWS, burendag De Bongerd, Steenderen 14.30 uur
25-09 Seniorensoos Wichmond/Vierakker,

bewegen op muziek Ludgerus, Wichmond 14.30 uur
25-09 SWDHK/GGNet, geheugenspreekuur Hyndendael, Hummelo 10.00 uur
25-09 VVN/SWH, fietsvaardigheid Hengelo, opgave noodzakelijk

  0575-465281
26-09 ANBO, middagfietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
26-09 Welfare, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
27-09 KBO Drempt, fietstocht Gezondheidscentrum Hoog-Keppel

  14.00 uur
27-09 PCOB Vorden, lezing Wildenborch Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
29-09 SSWB en anderen, veiligheidsmarkt Het Anker, Steenderen 10.30 uur
29-09 ANBO, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
09-10 SSWB/VVN, seniorenritten Den Bremer, Toldijk 0575-452538

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Informatief Huisbezoek voor de 80 jarigen
Medewerkers van de welzijnsstichtingen in de gemeente Bronckhorst  houden zich 
bezig met het verstrekken van voorlichting en het coördineren van activiteiten en voor-
zieningen op gebied van wonen, welzijn en zorg. Jaarlijks wordt er op hun initiatief 
door vrijwilligers bij inwoners die dit op prijs stellen een  informatief huisbezoek afge-
legd. In het voorjaar bij de 75-jarigen en in het najaar bij de 80-jarigen.
Vanaf 20 september ontvangen de 80-jarigen via de Gemeente Bronckhorst een brief 
met daarbij een aanmeldingsformulier van de lokale welzijnsstichtingen met het aan-
bod om een huisbezoek te ontvangen. Deze kunt u voor 12 oktober terugsturen.
De vrijwilligers komen vanaf eind oktober bij u langs en doorlopen met u een korte 
lijst over wonen, welzijn en zorg en er kan informatie gegeven worden. Zij hebben een  
informatiemap over de genoemde items bij zich en indien mogelijk kan informatiema-
teriaal achtergelaten of nageleverd worden. Uiteraard blijft alles wat u vertelt tussen u 
en de vrijwilliger.
Indien het daarna beter lijkt dat een ouderenadviseur een huisbezoek aflegt, kan hier-
voor een afspraak worden gemaakt. Ook is het mogelijk om contact met de medewer-
ker op te nemen voor een huisbezoek als u nog geen, of al ouder dan 80 jaar bent.

Geheugenspreekuur
Dinsdag 25 september is er weer een geheugenspreekuur in Hyndendael. Het spreek-
uur is van 10.00 tot 11.00 uur. Aanmelden is fijn, maar hoeft niet. U kunt ook gewoon 
binnenlopen. Een bezoek aan het geheugenspreekuur is gratis en u kunt zonder ver-
wijzing terecht.
Het geheugenspreekuur is voor iedereen die vragen of twijfels heeft over het geheu-
gen of aanverwante klachten zoals piekeren en concentratieproblemen. Ook part-
ners, kinderen of andere naasten zijn welkom als ze vragen hebben over de omgang 
met iemand met geheugenklachten.
Het geheugenspreekuur wordt gecoördineerd door GGNET Preventie en vindt plaats in 
samenwerking met Stichting Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel, tel. 06-10687320.

KunstBus
De lokale stichtingen Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel en Welzijn Vorden zoeken 
jaarlijks een aantal voorstelling uit om gezamenlijk met De KunstBus naartoe te gaan.
Ook dit jaar,  seizoen 2012-2013, is er weer veel moois te beleven. Er is door beide stich-
tingen een aantrekkelijk en gevarieerd programma samengesteld. Voor meer informa-
tie over het programma en opstapplaatsen kunt u kijken bij de berichten van die lokale 
stichtingen. Hier vindt u ook waar en de wijze waarop u zich kunt aanmelden.

Bronckhorster seniorendag 26 oktober
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB) organiseert voor de hele gemeen-
te Bronckhorst een speciale middag voor de ouderen. Vrijdagmiddag 26 oktober in het 
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden, tel. 0575-552722. Voor u treedt op thea-
tergroep Mooi Weer, met haar voorstelling ‘Op het terras’. Nostalgische liedjes en een 
spannende kruiswoordpuzzel spelen de hoofdrol in dit warmbloedige spektakel.
U kunt zich aanmelden bij de welzijnsstichting in uw omgeving. Meer informatie via 
flyers en informatie van de ouderenbonden. 

Suburbia speelt ‘U bent mijn moeder’ 
Theatergroep Suburbia speelt woensdag 26 september om 20.30 uur de voorstelling 

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

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

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak. 
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden 
Tel. 0575-553405. Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl

U bent mijn Moeder in de Gruitpoort in Doetinchem. Deze 
legendarische voorstelling van Joop Admiraal uit 1981 over 
zijn dementerende moeder was een hoogtepunt in de ge-
schiedenis van het Nederlandse theater. Admiraal schetst 
een persoonlijk en eerlijk beeld van het leven van zijn 80-ja-
rige, demente moeder die hij iedere zondag in een tehuis be-
zoekt. In een eenvoudige taal en vol humor beschrijft hij hoe 
het verleden het heden inhaalt. In de bewerking van Subur-
bia wordt het tot een moeder-dochterverhaal gemaakt.
Werk je in een zorginstelling of ben je betrokken bij Podium 
aan huis? Dan ontvang je € 2,- korting op de reguliere toe-
gangsprijs! Na afloop staat er een gratis drankje voor je klaar.

Themabijeenkomst ‘Hulp bij uw zorgtaak’
Maandag 24 september van 19.45 tot 22.00 uur. Locatie De 
Herberg, Dorpstraat 10, 7251 BB in Vorden (zaal achterin). 
Een themabijeenkomst voor ouders/verzorgers van kinderen 
met een beperking uit de regio. Deze avond wordt u aange-
boden voor de Stichting MEE Oost-Gelderland en VIT-hulp 
bij mantelzorg. De toegang is gratis.

Veiligheidsmarkt in Steenderen
Zaterdag 29 september wordt er van 10.30 tot 14.00 uur bij 
Het Anker aan het marktplein in Steenderen voor alle inwo-
ners van Bronckhorst een veiligheidsmarkt georganiseerd. 
Diverse organisaties zullen aanwezig zijn om u te informe-
ren over mogelijkheden op het gebied van veiligheid in en 
om het huis en in het verkeer. Voor muziek en de inwendige 
mens wordt gezorgd. Let ook op de flyers en persberichten 
die u nog tegen zult komen.
Deze markt is een initiatief de wijkagent en Stichting Wel-
zijn. Als u de bon hieronder invult kunt u deze omruilen 
voor een lekkere pannenkoek. De bonnen zullen ook op de 
dag zelf nog aanwezig zijn.

Ik vind de volgende situatie onveilig:
 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

Mogen wij contact met u opnemen, dan graag naam en 
telefoonnummer:
 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

Dag van de ouderen
Zie onder Vorden

Vraag en aanbod
Bij de Stichting Welzijn Hengelo is het idee ontstaan om via 
een rubriek ‘vraag en aanbod’ mensen met elkaar in contact 
te brengen die een vraag hebben aan een ander of een ander 
iets kunnen aanbieden.
Voorbeelvragen: 

familie in Hoogeveen.

Voorbeelden aanbod:
-

rijden naar het noorden.
-

sen, heeft iemand belangstelling?
Deze rubriek is uitsluitend bedoeld om mensen met elkaar 
in contact te brengen, beide partijen zijn zelf verantwoorde-
lijk. Om te reageren op bovenstaande kunt u zich melden bij 
Ans Vermeulen, tel. 0575-465281.

Fietsvaardigheid voor senioren
Veilig Verkeer Nederland organiseert in samenwerking met 
Stichting Welzijn Hengelo een themabijeenkomst Fietsvaar-
digheid voor senioren. Deze themadag zal worden gehouden 
op dinsdag 25 september van 10 tot 16 uur. Verkeersregels 
worden opgefrist met aandacht voor de rechten en plichten 
van de fietser. Er wordt uitleg gegeven over voorrang en knel-
punten in Hengelo, aan de hand van digitale beelden van een 
bewegwijzerde route welke vervolgens gefietst zal worden.
Fietsen, aangepaste en elektrische fietsen worden gedemon-

streerd, een ergotherapeute zal u hierbij advies geven. Deze
dag is speciaal bedoeld voor inwoners van Hengelo/Keijen-
borg en omgeving. Kosten € 8,- met inbegrip van koffie/thee 
en een lunch. Opgave is noodzakelijk bij Stichting Welzijn
Hengelo (0575) 465281.

Tuinen winterklaar maken
Het najaar komt er weer aan en daarmee ook het nodige
tuinwerk. Heeft u tijd en de mogelijkheid om een mede 
dorpsgenoot te helpen voor wie dit tuinwerk te zwaar is?
Meldt u zich alstublieft bij Stichting Welzijn Hengelo (0575) 
465281, uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. 

Gymnastiek in de sporthal
Op 12 september begint op woensdagochtend weer de gym-
les voor de jongere oudere. Of de oudere jongere, net wat 
u het prettigst vindt. In sporthal ‘t Hooge Wessel worden
op woensdagochtend van 8.30 tot 9.30 uur naast grondgym-
nastiek allerlei sport en spel oefeningen gedaan om het li-
chaam soepel te houden. Meer informatie kunt krijgen bij 
Wil Geurts. Tel. 0575-451683.

Burendag: ontmoeting tussen culturen
Op 12 september organiseert Welzijn Steenderen een bu-
rendag in de ruimste zin van het woord. Thema: Ontmoe-
ting tussen culturen. Graag ontmoeten wij u en uw buren 
met een niet Nederlandse culturele achtergrond. Er wordt 
getrakteerd op koffie, thee en lekkernijen uit verschillende 
landen. Verder zullen er spellen zijn en komt er een volks-
dansgroep optreden. Met deze ingrediënten belooft het een 
gezellige middag te worden.
We hebben een subsidie gekregen van het Oranjefonds en 
kunnen u deze middag gratis aanbieden. Iedereen is van 
harte welkom. Neemt u ook uw buren mee??

Ondergoedverkoop
Vanaf 14.00 uur ligt het ondergoed, kousen, nachthemden 
enzovoorts weer te wachten om te worden gekocht. U kunt 
het bekijken en kopen in De Bongerd te Steenderen. Er is
voor een ieder wat wils.

Rijvaardigheidsritten 50+
De rijvaardigheidsritten voor de inwoners van de gemeente
Bronckhorst gaan weer van start. Deze ritten zijn bedoeld 
voor automobilisten van vijftig jaar en ouder en worden ge-
houden op dinsdag 9 oktober bij restaurant Den Bremer in
Toldijk. Mensen van vijftig jaar en ouder kunnen zich voor 
deze rijvaardigheidsrit inschrijven bij Stichting Welzijn of 
bij Veilig Verkeer Nederland afd. Bronckhorst. De kosten van
de rijvaardigheidsritten bedragen € 12,50 per deelnemer. In-
schrijving is mogelijk tot 16 september a.s.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u bellen met
Jan Holtrigter, tel. 06 24374443, Evert Steentjes, tel.0314-
622126 of Janny Wieggers-Bilderbeek, tel. 0575-452538.
De rijvaardigheidsrit is bedoeld om bestuurders inzicht te 
geven in het eigen verkeersgedrag en vrijblijvend adviezen te
krijgen over eventuele verbeteringen in het rijgedrag. In een 
ontspannen sfeer gaan de rijadviseurs met de deelnemers,
ongeveer een half uur rijden in hun eigen auto richting Zut-
phen of Doetinchem. Het gaat niet om een examen of een 
test! Wel moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
Met de rijadviseur wordt de rit nabesproken onder het genot
van een kop koffie of thee.
Aansluitend kunnen de deelnemers een reactie-, gehoor- en
een ogentest doen. Ook is er een theoretisch gedeelte in het 
programma opgenomen om de kennis van de (nieuwe) ver-
keersregels en de verkeerborden op te vijzelen, zoals het rij-
den op de rotondes, de maximum snelheden in relatie met 
de wegmarkering, fietsstroken, fietssuggestiestroken, enz.

Creatief
Bezig zijn: haken met hooked. Een rage! Onder leiding van 
Ardi Hooijmans gaan we werken met restmateriaal uit de tex-
tielindustrie. Reepjes stof die zich goed laten verwerken tot
bijvoorbeeld een tas, een kussen, opbergmandjes enzovoorts. 
Woensdagavond 3 oktober van 19.30 tot 22.15 uur in De
Bongerd te Steenderen. Kosten: € 22,50 inclusief koffie, thee
en materialen, begeleiding en patroon. Opgeven vóór 20 sep-
tember bij Gerrie Gal, 0575-452270 of Welzijn Steenderen 
0575-450029.

Veiligheidsmarkt in Steenderen
Zie onder SSWB algemeen.



In 2007 was er al door de Volvo Harrie Arendsen 
Groep grond in optie genomen op het nieuwe 
Ruurlose bedrijventerrein met als doelstelling 
om nieuwbouw te plegen. Dit nadat Volvo Har-
rie Arendsen Groep in 2005 Deunk-Hendriksen 
met destijds vestigingen in Ruurlo en Winter-
wijk had overgenomen. ,,Het autobedrijf was 
echter op de locatie aan de Groenloseweg uit 
zijn jasje gegroeid. Dat had ook te maken met 
de sluiting van ons filiaal in 2007 in Winters-
wijk. En het pand voldeed ook niet meer aan 
de hedendaagse normen. Daarom hebben we 
5200 vierkante meter grond aangekocht op 
het nieuwe bedrijventerrein. We groeiden als 
Volvo dealer in die tijd enorm”, zo blikt Henk 
Deunk terug die ook als servevicedirecteur de 
vestigingen in Doetinchem en Zevenaar van 
Volvo Harrie Arendsen Groep leidt. Maar door 
de economische recessie werden de plannen 
tijdelijk in de ijskast gezet omdat het huidige 
pand nog niet verkocht was. Vorig jaar diende 
zich er een serieuze koper aan, namelijk buur-
man Bronkhorst -High Tech. ,,Op bedrijventer-
rein Everskamp aan de Vente– ,een A- locatie- is 
nu een nieuw pand gerealiseerd met een be-
bouwd oppervlakte van 1700 vierkante meter 
die met duurzame middelen en door Achter-
hoekse bedrijven is ontworpen en gebouwd. 
Vanzelfsprekend is het pand zowel van binnen 
als van buiten ontworpen volgens het Volvo 
Next Face-concept. Een concept dat Volvo we-
reldwijd toepast en dat een typisch Scandina-

vische uitstraling heeft en naar eigen ideeën, 
wensen en mogelijkheden zijn uitgevoerd. Zo 
zijn de spanten in de showroom van hout en 
ook een groot gedeelte van de vloeroppervlakte 
in de showroom is in hout uitgevoerd. Zowel 
de showroom als de werkplaats hebben een op-
pervlakte van vijfhonderd vierkante meter. Bij 
Volvo Harrie Arendsen staat alles in het teken 
van zorg voor mensen en relaties. Henk Deunk: 
,,De nieuwbouw is een modern autobedrijf ge-
worden maar niet met overbodige luxe. De sfeer 
straalt huiselijkheid en gemoedelijkheid uit. Ie-
dereen is welkom bij ons. En dat was ook onze 
doestelling. Datgene was ons drijft is de tevre-
denheid van de klant. Het gaat er niet om hoe 
goed wij zijn, maar hoe tevreden onze klanten 
zijn. En we hebben vertrouwen in de toekomst. 
Ondanks dat we economisch met ons allen mo-
menteel een pas op de plaats moeten maken. 
Volvo is een veelbelovend automerk en al vele 
jaren een sterke speler op de markt.” Al diverse 
keren is Volvo Harrie Arendsen (opgericht in 
1968) uitgeroepen tot de beste Volvo dealer 
van Nederland. De dealer met drie vestigingen 
bestrijkt zowel de Achterhoek als de Liemers 
en heeft het bewezen dat kwaliteit een van de 
speerpunten zijn.
 
‘BANDENHOTEL’
In de nieuwe vestiging telt de werkplaats in 
totaal zes moderne stempelhefbruggen en een 
‘brug ‘voor APK keuringen. In de ‘wachtruimte’ 

voor de bezoekers wordt volop gelegenheid ge-
geven voor het ‘nieuwe werken’ Henk Deunk: 
,,Cliënten die voor een servicebeurt onze garage 
bezoeken kunnen in de lounge- en kofferruim-
te met hun laptop, tablat of smartfone gebruik 
maken van onze faciliteiten die we aanbieden.” 
Ook een bezienswaardigheid is het ‘bandenho-
tel’ dat op de eerste verdieping is gerealiseerd. 
Hier kunnen in totaal zeshonderd sets winter-
wielen worden opgeslagen. Goed voor in totaal 

2400 wielen! ,,Nu hebben we die op diverse lo-
caties in gehuurde panden opgeslagen. Straks
hebben we ze allemaal zelf in huis”, zo ver-
klaart Deunk die ruim veertig jaar werkzaam is
in de autobranche. De nieuwbouw is één van de
grootste ‘klussen’ die Henk Deunk in zijn car-
rière heeft uitgevoerd. ,,En ook de laatste. Op
termijn wil ik het wat rustiger aan gaan doen.
Voorzichtig wat gaan afbouwen. Maar of dat
lukt. De tijd zal het leren.”

Service directeur Henk Deunk trots op nieuwbouw

Volvo Harrie Arendsen Ruurlo neemt nieuwbouw in gebruik
Ruurlo - Aan de Rondweg Zuid in Ruurlo wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de 
nieuwe showroom/werkplaats van Volvo dealer Harrie Arendsen. Het pand op bedrijventer-
rein Everskamp is een modern en bovenal duurzaam pand geworden. Zo is het voorzien van 
onder meer een aardwarmtepomp in plaats van een conventionele CV- en airconditioning 
installatie. Het interieur heeft een Scandinavische luxe volgens het Next Face-concept gekre-
gen. De nieuwe showroom en werkplaats zullen dinsdag 18 september in gebruik worden 
genomen. Service directeur Henk Deunk (61) uit Ruurlo is trots op de nieuwbouw van Volvo 
Arendsen die hij vanaf de allereerste plannen intensief heeft begeleid.

De nieuwbouw is één van de grootste ‘klussen’ die Henk Deunk in zijn carrière heeft uitgevoerd.

Uitleen hulpmiddelen
Voor uitleen hulpmiddelen (tijdelijk)  zoals elleboogkrukken, rol-  
latoren, toiletverhogers, po`s en postoelen kan men terecht bij 
Stichting Welzijn Vorden. Hulpmiddelen buiten ons assortiment 
kunnen eventueel besteld worden.
Mocht u hulpmiddelen hebben geleend in een thuiszorgwinkel van 
Sensire, kunt u deze ook bij ons retour brengen. Heeft u vragen 
of advies nodig, gaarne contact opnemen met: Wilma Berns, oude-
renadviseur. Tel. 0575-553159. Mobiel 06-22929630. 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Voorkom eenzaamheid
Wat u zelf kunt doen:
Met een positieve instelling kunt u meer en betere contacten hebben 
dan met een negatieve. Vraag u af wat u voor iemand kunt doen. 
Zo versterkt u ook meteen uw eigen vangnet. Soms neemt de kwali-
teit van uw contacten enorm toe als u echt even de tijd neemt voor          
iemand. Meldt u aan voor leuke activiteiten juist als u zich niet een-
zaam voelt. Voelt u zich niet prettig omdat u meer of betere contac-
ten wilt? Bedenk dan dat u lang niet de enige bent. Verstuur eens een 
ansichtkaart.
Ga eens kijken bij het Dorpscentrum, of neem contact op met Stich-
ting Welzijn Vorden, voor informatie en advies op het gebied van     
activiteiten. Vindt u het moeilijk om het alleen te doen? Zoek steun 
bij Stichting Welzijn Vorden.
Of wordt zelf vrijwilliger! Zo leert u nieuwe mensen kennen. Als u 
graag vriendschappelijk contact wil voor een langere tijd, ga dan op 
zoek naar een maatje. Neem contact op met Stichting Welzijn Vorden.

Vriendschap 55+.
Iedere eerste maandag van de maand is er een gezamenlijke koffie- 
inloop ochtend vanaf 10.00 uur in het Dorpscentrum. U bent van 
harte welkom en deelname is gratis.
De eerstkomende bijeenkomst is op maandag 1 oktober.

Dag van de ouderen
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB) organiseert 
voor de gemeente Bronckhorst een speciale middag voor de ouderen 
op vrijdag 26 oktober in de grote zaal van het Dorpscentrum Vor-
den, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. Aanvang 14.00 uur, zaal open 
13.30 uur. Entree vrij, consumpties voor eigen rekening.
Met medewerking van: Theatergroep Mooi Weer (Muzikale voorstel-
lingen voor ouderen).
In de zwoele atmosfeer van een zomerse namiddag wordt het over-
volle, zonnige terras van Café Mooi Weer overgoten met muziek. 
Rustig, totdat ... Vivi ten tonele verschijnt: veel nostalgische, zomerse 
liedjes en een spannende kruiswoordpuzzel spelen de hoofdrol in dit 
warmbloedige zomerspektakel. Geniet van de muzikale cocktail die 
u wordt geserveerd op het terras van Café Mooi Weer.

Opgeven voor 23 oktober bij: Loes van der Laan: 0314-380232, 
Ans Vermeulen: 0575-465281, Ineke Bijsterbosch: 0575-450029, 
Louise van Uden: 0575-553405, Paul Tiggeloven: 0314-622074.

KunstBus: aanvullende informatie
Er is enig misverstand ontstaan over wie er kunnen meegaan met 
de KunstBus Vorden en omgeving. Vanzelfsprekend de mensen die 
al eerder met deze bus meegingen. Nieuw: mensen, 60+, die in voor-
gaande jaren meegingen met de KunstBus Steenderen en omgeving, 
dit kunnen dus ook mensen uit Hengelo en Baak zijn. Van harte wel-
kom. Ook nieuwe deelnemers die in Vorden of Wichmond kunnen 
opstappen zijn van harte welkom.
Er is echter wel een voorbehoud. Aangezien de datum van inschrijving 
is verstreken kunnen we niet garanderen dat er nog plaatsen voor alle 
betreffende voorstellingen gereserveerd kunnen worden. Bezoek aan 
Huis Bergh te ‘s-Heerenberg, 2 oktober aanstaande, is wel mogelijk.
Zo snel mogelijk opgeven s.v.p. Inlichtingen bij de contactpersonen: 
Nienke Slabbekoorn, tel. 0575-846368; Lamien Nijhoff, tel. 0575-
552118 en Josefine Meijer, tel. 0575-547930. B.g.g. Stichting Welzijn 
Vorden 0575-553405.

Cursus bridge 
Bij voldoende belangstelling wordt weer begonnen met een cursus 
voor beginners. Deze cursus wordt gegeven door een gediplomeerd 
bridgedocent. De lestijden worden in onderling overleg bepaald.  
Aanmelden bij Stichting Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6 in Vorden, 
tel 553405. Ook kunnen licht gevorderden zich aanmelden als zij    
belangstelling hebben voor een vervolgcursus.

Activiteiten voor mannen 
Bij Stichting Welzijn Vorden komt nog steeds  de vraag binnen om 
activiteiten voor mannen te organiseren. Voor de volgende mogelijk-
heden van activiteiten kunt u zich opgeven: Boekdrukkunst Museum 
Almen, Touwslagerij Steenbergen, Meubelrestaurateur, Vijfsprong 
Urtica, Kaasboerderij Hr. Nibbink. Totaal prijs rond de € 5,- p.p.
Bezoekadressen op een voormiddag, ca. 1,5 uur. Omdat alles wel op 
afspraak is, willen wij graag weten hoeveel aanmeldingen en voor 
welk activiteit belangstelling is.
Voor de volgende activiteiten kunnen 4 á 5 personen terecht, inclu-
sief chauffeur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Stichting Welzijn 
Ouderen, tel. 553405. Email: l.vanuden@sswb.nl
Verder is het streven om een vaste activiteitengroep van mannen te 
creëren die regelmatig iets gaan plannen. Voelt u hier iets voor, in-
formeer of meldt u zich aan. U kunt zich hiervoor aanmelden bij 
Stichting Welzijn Vorden. Tel. 0575-553405. 

Cursus levensverhalen schrijven
Op maandag 1 oktober van 10.00 tot 11.00 uur kunt u bij Stichting 
Welzijn Vorden een proefles volgen. U kunt proberen of levensverha-
len schrijven iets voor u is en er is ruimte om vragen te stellen. U bent 
van harte welkom. 
Op donderdag 25 oktober  start dan bij voldoende deelname de cursus. 
Steeds meer mensen in Nederland ontdekken hoe waardevol het is 
om over het eigen leven te schrijven. Merel Bruning van Schrijfzicht 
inspireert en begeleidt u gedurende zes lessen dit najaar.

De cursus vindt plaats bij Stichting Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6.
De lessen beginnen om 10.00 en duren tot 11.30. Kosten € 75,-. 
Opgave bij Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575 55 34 05. 
Email: l.vanuden@sswb.nl

Stijldansen.
Stijldansen start weer op 10 oktober in het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6 in Vorden onder leiding van de fam. Maatkamp uit Zelhem.
U kunt zich opgeven bij Stichting Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6,
tel. 0575-553405. In het voorjaar is dit een succes geweest. De dansers
die al gedanst hebben ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Bingo in het Dorpscentrum
Bingo is een gezellig spel en wordt veel gespeeld. Je kunt contacten
maken en wie weet is er nog een klein prijsje te winnen. Stichting
Welzijn Vorden wil één keer in de maand op de maandagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur in het Dorpscentrum een bingomiddag houden.
Wanneer er genoeg deelnemers zijn kan op maandag 1 oktober wor-
den gestart. U kunt zich aanmelden bij Stichting Welzijn Vorden,
Raadhuisstraat 6, tel. 0575-553405.
Verder zijn vanaf september weer verschillende activiteiten gestart
of worden gestart. Dit heeft u in het Contact van week 33 al kunnen
lezen. Kom gerust langs voor meer informatie.
 
Informatief Huisbezoek voor de 80 jarigen
Zie informatie onder algemeen SSWB.

Hulp bij invullen van belastingbiljet
Denk aan uw belastingaangifte. Stichting Welzijn Vorden biedt u de
mogelijkheid bij het helpen invullen van een belastingbiljet. U kunt
bellen naar 553405.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden
Op zaterdagmiddag 29 september om 13.15 uur organiseert ANBO
Vorden deze keuring. Voor wie 70 jaar is of ouder moet zich voor
een nieuw rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellen-
den voor de keuring kunnen voor de aanmelding en/of informatie
dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-552003. De rijbe-
wijskeuringskosten bedragen € 25,- en worden door dr. van Remmen
verricht. De opbrengsten van deze keuringen schenkt hij aan een
project voor ontwikkelingshulp. Locatie in het woon-zorgcentrum
De Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden. Het is raadzaam om zich ruim
op tijd voor de verlengingsdatum van het rijbewijs te laten keuren.

Vrijwilligers gezocht
Op verschillende ochtenden worden vrijwilligers gevraagd in de ge-
meenschappelijke huiskamer van het appartementencomplex aan de
Smidstraat nr. 2 t/m 46. Er wordt hulp gevraagd bij het inschenken
van de koffie om 10.00 uur en het opdienen van het warme maaltij-
den om 12.00 uur. Is dit iets voor u, u kunt zich aanmelden bij Erna
Koning. Activiteitenbegeleiding Sensire de Wehme’. Tel. 06-12715498.

Rectificatie
Volkdansen in Vierakker/Wichmond is dinsdagavond van 18.00 tot
19.30 in het Ludgerusgebouw.



Op deze prachtige najaarszomerdag 
veel fietsers die in het kader van 
Monumentendag ook een kijkje op 
het industrieterrein bij Smederij Ol-
denhave kwamen nemen. De koper-
slagers Bert Krabbenborg en Bertus 
Coobs hielden zich bezig met o.m. 
het maken van diverse soorten rood-
koperen kannen. ‘Kijk dit is een ko-
peren roos, handgemaakt’, zo vertelt 

Bertus Coobs trots. Collega Bert Krab-
benborg was druk in de weer met het 
maken van een dak voor een ouder-
wetse waterpomp. Fresco- schilder 
Paul Willemsen was bezig met een 
cadeautje voor Willem Oldehave. 
Hij voorzag een muurschilderij van 
de tekst: ‘De smid slöt zien hamer 
keer op keer, op het heite iezer neer. 
Gans doorgloeid van vuur, is het noe 

bewerksam van natuur’. Voor de 
bezoekers was er deze zaterdag van 
alles te zien. In de werkplaats, de res-
tauratie van een hekwerk. Er stond 
een bordje bij: ‘ Verguld werk niet 
aanraken ’en dat gebeurde ook niet. 
Elders waren ambachtslieden bezig 
met de restauratie van een brugleu-
ning, die straks weer een plekje krijgt 
boven de Amstel in onze hoofdstad. 
Elke Oldenhave demonstreerde het 
‘vergulden‘ met bladgoud. Ook veel 
bekijks bij rietdekker Evert Otten, bij 
Gert Koerts Meijer (schilderijen/ aar-
dewerk), bij Bert Schotman (restaura-
tie/ aannemer) en bij Libbe van Dijk 
(interieur en stoffen).

Tijdens Monumentendag

Smederij Oldenhave Vorden 
volop in actie

Vorden - Bezoekers die nog nooit een ‘smidse‘ van binnen hadden ge-
zien, keken zaterdag verbaast naar Erik Oldenhave en Sergio Wopereis 
die druk bezig waren met het smeden van onderdelen. ‘Het vuur is 
1600 tot 2000 graden en waar ik hier sta is het 50 graden. Ik heb van 
de hitte absoluut geen last’, zo sprak Erik Oldenhave, onderwijl hij 
daadwerkelijk het ijzer smeedde toen het heet was!

De koperslagers

Vorden 1 behaalt eerste 3 punten van 
dit seizoen tegen FC Trias
Vorige week verloor Vorden 1 uit te-
gen WVV uit Hengevelde kansloos 
met 1-4 en won FC Trias de seizoens-
opening met 3-1 van vv Ruurlo. Voor-
af was iedereen rondom het 1e elftal 
dan ook benieuwd hoe de ploeg van 
trainer Michel Feukking het eraf zou 
brengen tegen de ploeg uit Winters-
wijk die voor het 3e achtereenvolgen-
de jaar in 3c speelt. Vanaf de eerste 
minuut was Vorden 1, dat in dezelfde 
opstelling speelde als vorige week, de 
bovenliggende partij en dwong het 
direct enkele goede kansen af. De 
anders altijd zeer betrouwbare doel-
man Jolink van FC Trias zag er een 
enkele keren ongelukkig uit, maar 
dit had nog niet direct schadelijke 
gevolgen. In de 25e minuut was het 
echter door een blunder van de doel-
man toch raak, want bij een ingooi 
van specialist Stefan Eggink sloeg Jo-
link, gehinderd door een eigen verde-
diger en Dennis Wentink, de boel in 
eigen doel, 1-0. Ondanks dat het spel 
vanaf dat moment zich vooral op het 
middenveld afspeelde, kwam het 1e 
elftal net voor rust toch nog op een 
zeer comfortabele 2-0 voorsprong. De 
opschuivende libero Dennis Wentink 
werd prima aangespeeld en hij kon 
ternauwernood een tegenstander van 
zich af houden en in een uiterste po-
ging gaf hij met buitenkant voet een 
prachtig pasje over de rechtsback op 
Daan Horstman. Deze wederom uit-
blinkende nieuweling aan vordense 
zijde kapte daarna met links op een 
prachtige manier de terug verdedi-
gende back uit en schoot daarna met 
rechts keihard in de ‘korte’ hoek. 
Na rust kwam de ploeg van trainer 
Hoopman zeer gemotiveerd uit de 
kleedkamer en er ontstond een zeer 
fysieke wedstrijd met erg veel bles-
surebehandelingen. Voor Vorden 
1 was het zeer prettig dat de vorige 
week nog afwezige Rick Schroer, 
Frank Hiddink en Micha Bolink, nu 
wel beschikbaar waren en zodoende 
konden zij als ‘fitte’ wissel direct een 
stempel drukken op het spel van Vor-
den 1. Want ondanks het aandringen 
van FC Trias was het vooral Vorden 1 
dat enkele goede kansen kreeg. Doel-
man Jolink was echter een sta in de 
weg bij doelpogingen van Frank Hid-
dink en Sam Abbink en ook na de 2-1 
door een prachtig doelpunt van de 
17-jarige Hofman van FC Trias, was 
het nogmaals Frank Hiddink, die de 
wedstrijd op slot had kunnen gooien. 
Na meer dan 15 minuten blessuretijd 
(!) kwam het verlossende eindsignaal 
van sheidsrechter Rudolph en be-
haalde het 1e elftal een verdiende 2-1 
overwinning.
Jeugdafdeling begint met competitie.
Ook de jeugdteams zijn afgelopen 
weekend met de competitie begon-
nen en vooral de verrichtingen van 
het dit jaar naar de 1e klas gepromo-
veerde A1 zijn opvallend te noemen. 
De overgang van 4 spelers naar het 
1e elftal van Vorden en het feit dat 
er dit seizoen 3 B-jeugdspelers in de 
A1 spelen heeft er niet voor gezorgd 
dat de ploeg niet de aanval zoekt in 
deze nieuwe klasse. Integendeel, 
want na de 2-5 overwinning op Wit-

kampers A1 en het 4-4 gelijke spel
tegen Doetinchem A1, hebben zij al 
9 keer gescoord in deze competitie.
Ook de C1 behaalde een keurige 6-0
overwinning op GSV uit Giesbeek en
de E1, dat dit jaar voor het eerst in
de Hoofdklasse speelt won met maar
liefst 3-0 tegen DVC uit Didam. Aan-
staande vrijdag is Vorden E3 samen
met de E2 het elftal van de week bij
de thuiswedstrijd van de Graafschap
tegen MVV. Wij wensen beide teams
een hele plezierige vrijdag toe.
Gezellige zondag tijdens de ‘start
van het seizoen’ op 16 september. 
Omdat aanstaande zondag voor alle
seniorenteams de competitie begint
en er tevens een derby op het pro-
gramma staat voor het 1e elftal tegen
vv Ruurlo, viert v.v. Vorden ‘de start
van het seizoen’. Een opvallende acti-
viteit deze middag is de opening van
de vernieuwde entree. In het afgelo-
pen jaar is door een donatie van het
coöperatiefonds van de Rabobank de
fietsenstalling vernieuwd en tevens
heeft het bestuur in samenwerking
met hoofdsponsor Barendsen een
nieuwe toegangspoort laten plaatsen.
Met behulp van enkele sponsoren 
is dit budgetneutraal opgeleverd en 
hebben wij met trots de nieuwe en-
tree dit seizoen in gebruik genomen.
Ook in de kantine zal het gezellig zijn
voor en na de wedstrijd, dus wij vra-
gen hierbij of onze leden, donateurs,
sponsoren, supporters zondagmiddag
de weg naar het gemeentelijk sport-
park zullen vinden.

UITSLAGEN:
Vorden B2-SCS B1 2-6. FC Zutphen
E10-Vorden E6 6-0. Vorden D2G-SJT:
Zeddam/Sint Joris D1 5-2. Vorden F1-
Steenderen F1 1-9. Vorden F5-Pax F4G
1-3. Oeken F1G-Vorden F4G 10-1. Al-
men E2-Vorden E5G 1-12. Vorden E1-
DVC’26 E1 3-0. Vorden F3-Brummen
F3G 2-3. Ruurlo D1-Vorden D1G 4-11
Pax D2-Vorden D3D 6-1. Eefde SP E1-
Vorden E2 5-1. Vorden E3G-Zelos E3G
0-11. Vorden E4G-Concordia-W E3
1-2. AZC D4D-Vorden D4G 5-2. Oeken
C1-Vorden C2 3-2. DVC ‘26 A3-Vor-
den A2 5-1. Vorden A1-Doetinchem 
A1 4-4. Ratti B1G-Vorden B2 11-0.
Vorden C1-GSV ‘38 C1G 6-0. Vorden
5-Steenderen 3 3-2. Vorden 7-Keijen-
burg. Boys 6 10-2. AZC 2-Vorden 3 
7-1. Vorden 2-Pax 3 2-4. Vorden 1-FC
Trias 1 2-1.

PROGRAMMA:
10 sept. Steenderen C2GD-Vorden C2.
15 sept. Grol D2-Vorden D1G. Zelos 
F5G-Vorden F5. Vorden D4G-Epse
D1. Vorden F4G-AZC F2G. Doetin-
chem E1-Vorden E1. Vorden E6-DZC
‘68 E15G. Vorden F3-Be Quick Z.
F2. Gorssel E3-Vorden E5G. Vorden
D3D-FC Zutphen D3G. Vorden E2-
Wolfersveen E1. Vorden E4G-Vorden
E3G. DZC ‘68 F3-Vorden F1. Vorden
B1-Warnsveldse Boys B2. VIOD B4-
Vorden B2. Vorden A1-Silvolde A1.
Loil sv A1-Vorden A2. Vorden C1-SJT:
Zeddam/Sint Joris C1G.

16 sept. AZC 7-Vorden 5. Vorden 3-Ep-
se 2. Socii 4-Vorden 7. Warnsveldse
Boys 5-Vorden 6. Vorden 4-Voorst 2.
Vorden 1-Ruurlo 1.

Voetbalvereniging Vorden

Vorden - Bij v.v. Vorden is de jeugdafdeling afgelopen weekend ook
begonnen met de competitie. Komende zondag starten de lagere se-
niorenelftallen en tevens speelt Vorden 1 de derby tegen de buren
uit Ruurlo. Daarom houdt v.v. Vorden deze dag ‘’de opening van het
seizoen’’ en worden er rondom de thuiswedstrijd van het eerste elftal
tegen v.v. Ruurlo enkele activiteiten georganiseerd om deze start van
het seizoen extra luister bij te zetten.

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

 

 

Wat is de pensioenleeftijd van een huisdier?   
 

Huisdieren worden tegenwoordig veel ouder dan vroeger. Door goede voeding en verzorging 
ontstaan er minder gezondheidsproblemen. Wanneer er gezondheidsproblemen zijn, dan heeft de 
dierenarts steeds vaker een adequate behandeling. Afhankelijk van ras, grootte en gewicht kunnen 
de seniorjaren bij honden al op 7-jarige leeftijd ingaan. Katten leven in het algemeen langer en zijn 
vanaf hun 10e levensjaar senior.  
 

 

 
Komt uw hond niet meer zo snel uit 
zijn mand? Ligt uw kat veel in de 
vensterbank? Stinkt uw huisdier uit 
zijn bek? Allemaal kleine 
ongemakken die kunnen wijzen op 
bepaalde ouderdomsgebreken.  Ook 
huisdieren kunnen, wanneer zij ouder 
worden, te maken krijgen met 
bijvoorbeeld artrose, verminderde 
nier- of leverfunctie, suikerziekte, 
gebitsproblemen, dementie, 
hartproblemen of een te hoge 
bloeddruk. Vroegtijdige onderkenning 
van deze achteruitgang biedt 
mogelijkheden om ziekte of zelfs 
vroegtijdige sterfte te ondervangen. 
Bovendien kunnen een heel aantal 
klachten op eenvoudige wijze 
verminderd of verholpen worden. 
Daarom biedt De Graafschap 
Dierenartsen een seniorcheck aan.   

Tijdens dit onderzoek wordt 
zorgvuldig gekeken waar 
tekortkomingen zijn: voldoet het 
gebit nog, is het gewicht in orde en 
hoe staat het met de conditie? 
Indien nodig wordt er bloed 
afgenomen om nier- en leverfunctie 
te controleren. Wilt u ook advies 
ontvangen over de gezondheid van 
uw dier naar aanleiding van een 
seniorscreening? Hiervoor kunt u op 
een van onze vestigingen terecht 
om een afspraak te maken of 
telefonisch contact opnemen. De 
hamvraag zal dan niet zijn: welke 
leeftijd zal mijn dier bereiken? 
Maar: is mijn gepensioneerde 
huisdier nog gezond? En hoe 
kan ik mijn huisdier zo gezond 
mogelijk houden? 

 
www.degraafschapdierenartsen.nl 

 

Fotowedstrijd: Mijn huisdier 
met pensioen!  
Open dag 6 oktober  
Lezing Communicatie en 
gedrag bij honden  
Lezing Vuurwerktraining  

 
Contactinformatie 

 

Gezelschapsdieren 
0575-587888 
 

Landbouwhuisdieren  
0575-587877 
 

Paard 
0575-587870  

 
                      
 



Veel belangstelling ook voor de stand
van Tiny Koning Travelcounselors en
natuurlijk waren er weer de lekkere
hapjes en drankjes van Grand Bistro
de Rotonde. 

De merken die geshowd werden wa-
ren o.a: Maison Scotch, Mexx, EDC,
Geisha, Opus, Object, Street One, Ex-
presso, Mexx Metropolitan(nieuw),
Dyanne “jas tot tas” ,Juffrouw Jansen,
Sandwich en Sao Paulo. Nieuw in de
collectie bij Visser Mode is ook Betty
Barclay.

Het najaar brengt volop kleur in de
mode met o.a  de nieuwe warme, 
gele, roest en rode tinten. Zwart en
bruin blijven neutrale basistinten,
maar ook in de broeken zijn er volop
mooie winters kleuren.

Voor wie de show gemist heeft het
advies om snel te komen kijken naar
al dit nieuws. U kunt Visser mode
ook volgen via www.visser-mode.nl 
en facebook.

Geslaagde Fashion Night bij 
Visser Mode Vorden

Vorden - Het was echt volle bak woensdagavond 29 augustus bij Visser 
Mode. Twee flitsende modeshows met 8 mannequins lieten zien wat de 
najaarsmode te bieden heeft.

Net zoals een kind uit zichzelf, met 
hulp van anderen, leert lopen en 
praten, kan een kind ook leren le-
zen, schrijven en rekenen. Kinderen 
leren spelenderwijs door doen en 
nadoen. Daarom is er bij De Para-
dox alle ruimte om naar hartenlust 
te spelen. Wanneer een kind eraan 
toe is, geven wij de lessen of de hulp 
die nodig zijn. Het kind leert dan 
zonder dwang of stress. 

Op de Paradox krijgen kinderen 
de ruimte om op hun eigen tijd en 
op hun eigen manier de normale 
schoolstof te leren. Oudere leerlin-
gen gaan vaak een of twee dagen 
per week op stage, bijvoorbeeld bij 
een installatiebureau of een zorgin-
stelling. Zo komen ze erachter voor 
welke richting zij enthousiast en 
gemotiveerd zijn en welke vervolg-
opleiding zij willen doen. 
In Amerika is al bijna 45 jaar er-
varing met een dergelijke school; 
De Paradox werkt al meer dan 8 
jaar met succes op deze manier. 
De school is gevestigd in de oude 
EMPO-fabriek aan de Enkweg 17A 
in Vorden, vlakbij het station. Meer 
informatie vindt u op 
www.schooldeparadox.nl

Open middag op 
De Paradox Vorden
Vorden - Op vrijdagmiddag 21 
september, houdt School De 
Paradox een open middag van 
15.00 tot 18.00 uur. De Paradox 
is een streekschool, waar kinde-
ren leren op de manier die bij ze 
past. Kinderen zijn van nature 
nieuwsgierig en ondernemend.

Er wordt tot half mei 2013 weke-
lijks gespeeld in het Dorpscentrum 
in Vorden. Bij een eventuele ver-
bouwing van het Dorpscentrum is 
toegezegd dat er altijd een ruimte 
voor de bridgeclub beschikbaar is. De 
Bridgeclub Vorden heeft momenteel 
115 leden en heeft daarmee met be-
trekking tot de zaalruimte bijna het 
maximum bereikt. 
De maandagavondclub heeft 60 le-
den en de woensdagmiddagclub 
heeft 55 leden. Zowel op de maandag 
als de woensdag wordt er in 2 lijnen 
gespeeld. Het bridgeseizoen is inge-
deeld in 6 competitieronden van elk 
5 speeldagen. Gezelligheid staat bij de 
Bridgeclub Vorden hoog in het vaan-
del maar elke bridgepaar probeert 
wel op sportieve wijze een hoge score 
te behalen. Elk spel is opnieuw weer 
een uitdaging.

Wilt u meer weten over de het brid-
gen of de Bridgeclub Vorden dan 
kunt u bellen met de bridgeleider 
van de maandagavond, Herman Kip, 
tel. 552997 of de bridgeleider van de 
woensdagmiddag, Jan Koekkoek, tel. 
441970.

Bridgeclub 
Vorden 
begonnen aan 
nieuw seizoen
Vorden - Deze week gaat het 
bridgeseizoen van de Bridgeclub 
Vorden weer van start. Op maan-
dag 10 september start het sei-
zoen en op woensdagmiddag 12 
september wordt voorafgaand 
aan het bridgen eerst de leden-
vergadering gehouden.

Op die avond geeft Marion van Arra-
gon uitleg over verstandig bewegen, 
staat Ruud Valkenborg stil bij de wer-
king van een AED apparaat en voert 
Nanda Wassink de aanwezigen mee 
in de wereld van de fysiotherapie. 

De organisatie van de avond is in 
handen van de vrouwenvereniging 
Passage Warnsveld Buiten en wordt 
gehouden in gebouw Triangel aan de 
Kerkhofweg 27 in Warnsveld. Tijd-
stip van aanvang is 19.30 uur.

Kennismaken 
met de werking 
van een AED 
apparaat
Warnsveld - Donderdagavond 13 
september a.s kunnen geïnteres-
seerden een dosis kennis halen 
over actief gezond blijven.

De eerste editie van een evenement 
waar het welzijn van het paard, de 
balans van de ruiter en de combinatie 
paard/ruiter bovenaan staan. De eer-
ste demodag zal in het tekenen staan 
van het welzijn van het paard, de ba-
lans van de ruiter en de combinatie 
ruiter/paard. Gedurende de dag zul-
len er ook diverse, demonstraties en 
workshops worden gegeven. Waar-
onder hoefsmid Thijs Gerritsen, hij 
laat u de kunst van het smeden van 
een hoefijzer zien. Marco Broere van 
Stoeterij Hof van Ede laat in een de-

monstratie Freestyle zien hoe je via li-
chaamstaal kunt communiceren met
je paard en Jill Bomers demonstreert
hoe een Dry Needling behandeling bij
een paard in zijn werk gaat.
Tussen de bedrijven door is er de mo-
gelijkheid om heerlijk rondt te snuf-
felen in het gezellige strodorp met
diverse standjes. De Demodag wordt
gehouden bij Stal ’t Haller, Beunkste-
ge 4 in Vorden. Meer informatie over
deze dag is te vinden op de site van:
http://www.oldehietmoat.nl/demo-
dag-paardenbalans-2012.html

Demodag Paard en Balans 
op 23 september bij 
Stal ‘t Haller Vorden

Vorden - Het plan voor een Demodag, lag er al wat langer en een paar 
maanden geleden zijn Ellen Hietbrink (pensionstal ‘t Haller) en Ir-
ma Wormgoor (Olde Hietmoat Horsesupplies) dan ook met vereende
krachten begonnen met de voorbereidingen voor de Demodag Paard
en Balans.

Daarom wordt het tijd om er weer 
eens op uit te gaan en te gaan kijken 
op een van de vele fraaie landgoede-
ren in de omgeving van Zutphen.

Het oog is ditmaal gevallen op het 
mooie goed de Kieftskamp, dat in de 
omgeving van Vorden te vinden is.

De Kieftskamp straalt een weldadige 
rust uit en daarvan profiteert plant 
en dier. Niet alleen de planten- en de 
dierenwereld geven het landgoed zijn 
charme; ook het landschap is uw be-
zoek meer dan waard. Hier vindt u 
nog het typisch kleinschalige, Achter-
hoekse landschap dat bestaat uit een 
bonte afwisseling van kleine bosjes, 
akkertjes en hier en daar een Sak-
sisch boerenerf.

Zoals gezegd profiteert de dierenwe-
reld van de rust en er zijn dan ook tal 
van dieren te zien. De buizerd komt 
er in meerdere broedparen voor en de 
kans is groot dat tijdens ons bezoek 
het geluid van bedelende jongen te 
horen is. Natuurlijk zijn ook sperwer 
en havik op de Kieftskamp te vinden.
Wie heeft wel eens het zeldzame 
schaafstro gezien? Op de Kieftskamp 
komt het op enkele plekken voor en 
onze gids zal tonen waar het in het 
verleden voor gebruikt werd. Kort-
om; een leuke wandeling die voor 
een natuurliefhebber niet gemist 
mag worden.

De wandeling wordt verzorgd op zon-
dagmiddag 16 sept. a.s. en vertrekt 
om 14.00 uur bij de slagboom langs 
de Lindeseweg ter hoogte van het 
landhuis.

Voor nadere info: 431198
(na 18.00 uur).

Wandeling op Kieftskamp 
door het Wereld Natuurfonds
Vorden - Het is alweer een tijdje 
geleden dat het Wereld Natuur 
Fonds een van haar vele activitei-
ten heeft verzorgd.

Koepelorganisatie VVV Nederland be-
treurt het ten zeerste dat alle inspan-
ningen na het recent uitgesproken fail-
lissement van het Achterhoeks Bureau 
voor Toerisme  - verantwoordelijk voor 
de toeristische marketing en promotie 
van de regio-Achterhoek – niet hebben 
kunnen voorkomen dat VVV Achter-
hoek ook niet meer aan haar financiële 
verplichtingen kan voldoen. Hoewel de 
VVV organisatie op zichzelf gezond is, 
zorgt de financiële verwevenheid met 
het ABT ervoor dat ook de VVV in het 
faillissement wordt meegezogen. 

VVV Nederland betreurt het wegvallen 
van werkgelegenheid van al die profes-
sionele VVV-medewerkers die zich 
met grote betrokkenheid hebben inge-
zet voor de dienstverlening aan gasten 
en bezoekers van de Achterhoek en 
voor de belangen van de toeristisch-
recreatieve ondernemers in de regio.

Stichting VVV Achterhoek is als for-
mulenemer (franchisenemer) aange-
sloten bij VVV Nederland en exploi-
teert de VVV-dienstverlening in de 
Achterhoek. Dat doet zij op zowel 
fysieke locaties als in digitale vorm, 
zoals via verschillende websites. VVV 
Achterhoek exploiteert zelf vier ves-
tigingen. Het faillissement betekent 
dat deze vier VVV-vestigingen per 

direct zijn gesloten. Het gaat om de 
VVV/ANWB-vestigingen in Zutphen 
en Winterswijk en de VVV-vestigin-
gen in Montferland/’s-Heerenberg en 
Doetinchem.

Veel VVV’s blijven open
De Achterhoek kent echter meer 
VVV-vestigingen en VVV-agentschap-
pen (kleinschalige informatieposten 
al dan niet bij lokale ondernemers). 
Deze worden geëxploiteerd door der-
den die met VVV Achterhoek hier-
voor een exploitatieovereenkomst 
hebben afgesloten. Deze vestigingen 
en agentschappen vallen nadrukkelijk 
buiten het faillissement en zullen dus 
gewoon operationeel blijven.  Ook de 
digitale informatievoorziening blijft 
gewaarborgd. De toeristische website 
www.vvvachterhoek.nl blijft in de 
lucht en wordt steeds geactualiseerd.

Alternatieve mogelijkheden
VVV Nederland zal de komende pe-
riode alles in het werk stellen om 
de VVV-dienstverlening in de gehele 
Achterhoek zo goed als mogelijk te 
waarborgen. In nauw overleg met de 
regio-Achterhoek, gemeenten en het 
toeristisch-recreatief bedrijfsleven zal 
worden gekeken naar alternatieve 
mogelijkheden zowel in fysieke als 
digitale vorm.

Faillissement Achterhoeks Bureau voor 
Toerisme treft VVV Achterhoek
Veel VVV-vestigingen en 
agentschappen blijven 
gewoon open
Regio – Door het faillissement van het Achterhoeks Bureau voor Toe-
risme (ABT) moet ook VVV Achterhoek noodgedwongen haar deuren 
sluiten.



Voor survival slaagden: Merle Kui-
perij, Ilse Geers, Marije Ligtenberg, 
Rachelle Rondeel, Danique Waarle, 
Chinouk Hendriksen, Jet Klein Nen-
german en Daphne Meijer. 
Voor snorkelen slaagden: Tijn Ber-
genhenegouwen, ZoÎ Hofs, Bram Ho-
gendorp, Claartje Hovenkamp, Lizzy 
en Verena Huisman, Amber Hulle-
man, Sofie Legtenberg, Anna Otten, 
Sam Rakitow, Larissa Reinders, Jorg 
Schalk, Sanne Willemsen, Laure 
Wolf, Welmoed Doornbos, Marloes 
Berenpas, Hieke en Rinske Bielder-
man, Bram Hoogendorp, Myrthe 
Hulleman, LarissaReinders, Isa van 

Ditshuizen, Roelvan Gerner, Pippa 
Heijenk, RianneReinders, Lisa Rin-
ders en Pia Sloot.

Voor Plankspringen slaagden: Esmee 
Berendsen, Thor Blenkers, Robin 
Dadema, Kim Wilgenhof, Roos en 
Thor Blenkers, Bente Wilgenhof en 
Bo Groot Roessink. Vinzwemmen: 
Kim Arends, Amber Degenkamp, 
Welmoed Doornbos, Zara Govaers, 
Sanneke Hogendorp, Imre Koeken-
bier, Cynthia Poelert, Mariska Rein-
ders, Baukje Wezinkhof, Paulina 
Zents. Zwemvaardigheid: Brigitte 
Besselink, Bo Limpers, Eliza Schreurs, 

Evir van der Weide, Dominique Groot 
Roessink, Vera Legtenberg, Rik Lim-
pers en Jade van de Pol.

Zwemdiploma A: Cesar Jacobs, Lotte 
Klein Gunnewiek, Danko Kuiper, 
Lieuwe Lichtenberg, LucNeleman, 
Norea Querijnen, Davey van den Berg, 
Jazz van der Sluis, Warner Veenstra, 
Natnaïl Vollema en Luuk Wiggers. 
Zwemdiploma B: Megan Beemdelust, 
Ben de Braak, Guusje Gertsen, Kai 
Hofs, Joris Onstenk, Twan Rouwen-
horst en Maaike Teeuw. 
Zwemdiploma C : Eliza Schreurs, Ver-
ena Huisman, Sam Rakitow, Sanne 
Willemsen, Merle Kuiperij, Mirte An-
genent, Koen Dimmendaal, Splinter 
Doornbos, Dominique Groot-Roes-
sink, Lynn Meijer, Jet Smit en Evie 
van der Weide.

Diplomazwemmen in Vorden

Vorden - Het afgelopen weekend behaalden onderstaande personen in 
het Vordense zwembad In De Dennen een diploma. Voor ‘waterpolo’ 
slaagden. Pim Bergenhenegouwen, Dominique Groot Roessink, Fleur 
Grube, Lot en Pien Meijer, Hieke en Jenske Slomp.

Henk begeleidt zichzelf op een akoes-
tische Spaanse gitaar. Kaarten à € 8,- 
voor leden van Natuurmonumenten, 
€ 12,- voor niet-leden en kinderen € 5,-, 
inclusief koffie/thee. Te reserveren via 
www.natuurmonumenten.nl of de Le-
denservice van Natuurmonumenten, 
T 035 – 655 99 55. Vooraf aanmelden 
is noodzakelijk. Natuurmonumenten, 
beheerder van landgoed Hackfort, is 
gastheer van deze avond.

NAZOMERSE AVONDWANDELING
De boswachter neemt je mee in een 

wandeling over het prachtige veer-
tiende eeuwse landgoed Hackfort.
Onderweg vertelt hij over de cul-
tuurhistorie die het landgoed rijk is.
Ervaar de nazomerse sfeer met het 
mooie avondlicht van dit seizoen. Al-
tijd spannend welke dieren zich in de
avonduren laten zien. Wie weet zie je
over de weides van het landgoed de 
vogeltrek naar het zuiden. Na onge-
veer een uur staat een warm drankje
klaar in de sfeervolle Schöppe. 

NIET DE CLICHÉS
Henk Boogaard heeft weinig op met
de gebruikelijke koetjes en kalfjes 
die gemeengoed zijn in de huidige
jachtige  en vluchtige wereld. Het 
optreden is voor hem een manier om
in contact te blijven. Van het ware
ontmoeten, met ruimte voor stilte en
diepgang. Na afloop levert dat vaak
interessante gespreksstof op. 

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl
en volg ons op twitter 
@NM_Gelderland

Wandeling en concert 
Henk Boogaard op Hackfort 
Geniet van de nazomerse avonds-
feer tijdens de wandeling met de 
boswachter over landgoed Hack-
fort bij Vorden. Daarna een speciale 
avond in de Schöppe (Pinkenstal) 
met zanger Henk Boogaard. Neder-
lands meest unieke singer-songwri-
ter. De avondwandeling op zaterdag 
22 september begint om 19.00 uur. 
Na ongeveer een uur aankomst in 
de Schöppe voor het optreden van 
Henk Boogaard, met cabareteske 
liedjes uit eigen keuken.

Kranenburg - In de eerste thuiswed-
strijd van het seizoen werden de pun-
ten door Ratti op sportpark ‘de Eik’ ge-
houden. Zeker na de slotfase, waarin 
de Kranenburgers met 10 man kwa-
men te staan, mocht de thuisploeg 
niet klagen met de 1-0 overwinning.
Ratti begon prima aan de wedstrijd. 
De tegenstander werd vroegtijdig 
vastgezet en kon voor weinig gevaar 
zorgen. Ratti daarentegen was enkele 
keren al dicht bij een openingstreffer. 
Niek Nijenhuis en Ruud Mullink had-
den het vizier echt nog niet op scherp 
staan. Zodoende werd er gerust met 
een 0-0 stand. In de tweede helft 
kwam Doesburg meer in de wed-
strijd. Het waren echter de gastheren 
die van de geboden ruimte prima ge-
bruik maakten. Via een vlotte aanval 

werd Niek Nijenhuis in stelling ge-
bracht. De behendige aanvaller ronde
keurig af op aangeven van Emiel Tul-
ler. Met de voorsprong op zak zakte 
de ploeg van trainer Henk Veen ver-
der in. Doesburg had in het laatste
half uur van de wedstrijd dan ook
een veldoverwicht zonder echt grote
kansen te creëren. Nadat Roy Waarle
in de 80ste minuut tegen zijn tweede
gele, en dus rode kaart aanliep kwam
het slotoffensief van doesburg pas 
echt op gang. Met hangen en wur-
gen werd de 1-0 voorsprong echter 
over de streep getrokken en was de 
eerste competitieoverwinning sinds 4
december jongsleden een feit. Met de
3 punten op zak zullen de Kranenbur-
gers vol vertrouwen volgende week
afreizen naar Westendorp. Echter zal
men ook dan voor de volle 100% aan
de bak moeten om deze overwinning
een passend vervolg te geven.

R a t t i

Ratti wint eerste thuiswedstrijd 
tegen Doesburg

Voorafgaand aan de wedstrijd had 
trainer Hugo van Ditshuizen nog 
gehamerd op de scherpte van zijn 
spelers. In het veld was er van ware 
scherpte echter bij de meeste spelers 
weinig te merken. Dankzij wat geluk 
en goed keeperswerk van stand-in 
keeper Dennis Spiegelenberg (Vree-
man is geblesseerd) hield Sociï nog 
ruim een half uur stand. Na 35 minu-
ten was het verzet gebroken en brak 
zwak verdedigen de Wichmonders 
op. Martijn Peters had te veel oog 
voor de tegenstander en te weinig 
voor de bal. 

De sluwe tegenstander maakte hier 
dankbaar gebruik van en de bal pas-
seerde Spiegelenberg tergend lang-
zaam. Even later werd opnieuw 
een foutje in de Sociï-verdediging 
afgestraft. Arend Jan Groot Jebbink 
schoof bij het uitverdedigen de bal bij 
een tegenstander in de voeten, deze 
liet de buitenkans niet onbenut. De 
rust gebruikte Van Ditshuizen om 
toch wat meer scherpte in de ploeg 
te krijgen, dit lukte vrij aardig.

Sociï ging wat vaker en steviger de 
duels aan en ’t Peeske kreeg wat min-
der spelaandeel. Toch bleef ’t Peeske 
de betere ploeg, kansen bleven er 
voor de gastheren. De grensrechter 
had er een groot aandeel in dat het 
geen 1-2 werd vlak na rust toen hij 
Gert-Jan Loman onterecht terugvlag-
de. Na 60 minuten bleek maar weer 
dat Sociï net wat finesse mist. Hans 
Vleemingh kreeg een makkelijke 

S o c i ï
Sociï leidt terechte nederlaag bij 
‘t Peeske.

Regio - Sociï heeft zondag in Beek 
tegen ’t Peeske een flinke neder-
laag opgelopen tegen een betere 
en meer ervaren tegenstander.

penalty tegen vanwege vermeend 
hands. Dit kan gebeuren, maar de 
aanmerkingen op de leiding waren 
vervolgens niet handig en te veel. Een 
rode kaart was dan ook het resultaat. 
De penalty werd benut en Sociï leek 
nog een zwaar laatste half uur tege-
moet te gaan. 

Toch speelde Sociï vanaf dat moment 
vrij verdienstelijk. Dit zal mede te 
danken geweest zijn aan het feit dat 
er bij de gastheren wat gemakzucht 
insloop, maar toch. Kevin Esselink 
viel in en liet wat van zijn flair zien, 
daaraan leken ook anderen zich op 
te trekken. Sociï creëerde zodoende 
nog wat kansjes op de 1-3, maar ge-
luk ontbrak ook nog eens. Uiteinde-
lijk werd de eindstand op 4-0 bepaald, 
mede als gevolg van het feit dat het 
achterin één op één stond waardoor 
ieder foutje wordt afgestraft.

Voor de volgende wedstrijd zal Sociï 
zich moeten optrekken aan het laat-
ste halfuur tegen ’t Peeske. Volgende 
week speelt Sociï uit bij Stokkum 
(14.30 uur), deze ploeg staat samen 
met ’t Peeske bovenaan met de volle 
winst uit twee wedstrijden. Ook staat 
zondag de eerste wedstrijd van de 
dames van Sociï op het programma, 
zij spelen om 12.30 uur thuis tegen 
Wolfersveen 2.

UITSLAG ZONDAG 9 SEPTEM-
BER
’t Peeske 1 – Sociï 1; 4-0

PROGRAMMA 
ZONDAG 16 SEPTEMBER
Stokkum 1 – Sociï 1 (14.30 uur)
ABS 3 – Sociï 2
DVV 5 – Sociï 3
Sociï 4 – Vorden 7
Sociï 5 (vrij)
Sociï DA1 – Wolfersveen DA2

De themaweken startte na 
de zomervakantie met het 
ronddragen van de Olym-
pisch vlam door Zeus en 
het ontsteken van het vuur 
door Zeus en de vlaggenpa-
rade. Vervolgens gingen alle 
groepen op diverse wijze 
aan de slag met het onder-
werp. De kleuters en groep 
3 portretteerden zichzelf als 
topsporter in een tekening 
of knutselden een mooie 
glimmende beker voor zich-
zelf. 

De leerlingen van groep 4 
en 5 hebben geleerd over 
het ontstaan van de Spelen 
door het kijken naar film-
pjes. Ook konden zij hun 
creativiteit kwijt in het 
knutselen van judopoppen, 
het uitbeelden van sporten 
bij Drama of het namaken 
van Epke Zonderland aan 
de rekstok of op het podium 
bij de les Techniek. De kin-
deren van de bovenbouw 
konden in een groepjes zich 
o.a. uitleven in het maken 
van een collage over een 
samen gekozen olympische 
sport. Hierbij kwamen vaar-
digheden als samenwerken, 

overleggen, informatie ver-
zamelen en verwerken aan-
bod. 

De hal in de school was 
aangekleed met voorwer-
pen die betrekking hebben 
op de Olympische spelen, 
zoals de ringen, boeken 
over verschillende sporten, 
medailles, toegangskaarten 
voor het olympisch dorp in 
Londen. Zelfs het officiële 
NOC-NSF damesoranje shirt 
en een vest van het Holland 
Heineken Huis hing er. 
Want dat zijn ook de Olym-
pische spelen, althans voor 
de Nederlandse equipe.

Alle gymlessen in de zaal 
of buiten stonden uiteraard 
in het teken van de Spelen. 
Groep 6, 7 en 8 streed op 
het schoolplein om de eer 
bij een kleine vierkamp. Op 
het programma stonden de 
onderdelen speerwerpen, 
hoogspringen, verspringen 
en snelwandelen. Het ging 
er fanatiek aan toe, maar 
de winnaar werd door de 
verliezers sportief gefelici-
teerd. Precies zoals het in 
de sport hoort te gaan.

Olympisch vuur 
ook in Baak 
gedoofd
Baak - Het vuur van de Olympische spelen is niet al-
leen in Londen gedoofd, maar ook op de St. Martinu-
sschool in Baak. Na twee weken zijn alle activiteiten 
rond de Olympische spelen afgerond.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

Open elke vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00



Anita en Edith zijn beiden werkzaam 
in het Gelre Ziekenhuis in Zutphen. 
T.b.v. de reis en het verblijf in Oe-
ganda hebben de dames de afgelopen 
weken tal van acties georganiseerd, 
waaronder deze sponsorloop. Zon-
dagmorgen kregen zij ( onverwacht) 
financiele steun van Autobedrijf 
Groot Jebbink. Die organiseerde vo-
rige week namelijk een zogenaamde 
‘kofferbakmarkt’. De overgebleven 
spullen zoals boeken, serviesgoed, 
kinderspeelgoed, ging zondag bij 
de Oegandaloop in de verkoop. En 
met succes, zo vertelde ‘verkoop-
ster ‘Liesbeth Groot Jebbink. Vooraf-
gaande aan de sponsorloop, maakten 
zondagmorgen circa 110 personen 
een wandeling door het buurtschap 
Linde. Vervolgens stond de kidsrun 
(40 kinderen) op het programma, 
gevolgd door de sponsorloop voor de 
hardlopers. In totaal gingen er circa 
60 lopers van start, die konden kie-
zen uit een route van 5 kilometer of 9 
kilometer. De insteek was een recre-
atieloop. ‘ Dat kan wel zo zijn maar 
als je aan het lopen bent en er loopt 

iemand voor je , dan wil je die per-
soon toch inhalen en als het een fa-
milielid is helemaal’, zo sprak deelne-
mer Henk Steintjes voor de start. De 
organisatie dacht er kennelijk ook zo 
over, want de snelste lopers werden 
toch met een prijsje beloond. Bij de 
jongens ( 5 kilometer ) was Kris van 
Leeuwen in een tijd van 27.1 minu-
ten de snelste. Dezelfde afstand bij de 
meisjes werd gewonnen door Dianne 
Pardijs in 28.15. De tien kilometer 
(dames) werd gewonnen door Astrid 
Bulten in 46.53. Edwin Meyer was op 
die afstand de snelste bij de heren in 
39.30.
Het startschot gebeurde deze och-
tend op een vrij ludieke manier. Rob 
Mutsaers, algemeen directeur Gelre 
Ziekenhuizen startte zijn Amerikaan-
se politiemotor ( 1700 CC ), zette de 
sirene aan en de deelnemers konden 
vetrekken. Rob Mutsaers: ‘ Prachtig 
dat Anita Pierik en Edith Garritsen 
naar Oeganda gaan. Een verrijking 
van hun leven.’, aldus Mutsaers die 
vertelde dat Gelre Ziekenhuizen in 
dit geheel een belangrijke rol speelt. 

Algemeen directeur Gelre Ziekenhuizen Rob Mutsaers

Werken in Oeganda verrijking 
voor Anita en Edith uit Vorden

Vorden - Er heerste zondagmorgen bij de start van de sponsorloop 
voor Oeganda in het buurtschap Linde een gezellig sfeertje. Op maan-
dag 8 oktober vliegen Anita Pierik en Edith Garritsen naar Oeganda 
om daar op vrijwillige basis twee maanden als verpleegkundigen te 
gaan werken in het St. Francis Hospital in Mutolere. Het doel van de 
dames om daar te proberen de kwaliteit van zorg in zijn algemeenheid 
op een hoger niveau te brengen.

Kidsrun

Waarom zo vroeg al? Dat heeft een 
reden in het verleden boden wij vaak 
kant en klare pakketten aan, dit jaar 
geven wij u de mogelijkheid zelf uw 
pakket samen te stellen, deels geba-
seerd op artikelen die u kunt uitzoe-
ken in de winkel, deels speciale arti-

kelen uit de Kerstpakkettenfolder die
in de winkel aanwezig is. Deze keuze
vrijheid vraagt wel om tijdige opgave
en keuze van uw bestelling, omdat
wij anders niet kunnen garanderen
dat alle artikelen nog te leveren zijn.
Kunt u geen keuze maken uit de vele
producten dan biedt een cadeaubon
misschien uitkomst .Wilt u dus in 
de donkere maanden de zon laten
schijnen neem dan snel contact met
ons op en kom naar de winkel of bel
0575 - 55 4155. Door uw inkoop laat
u bovendien de zon schijnen in de
harten en huizen van de mensen die
de producten voor de Wereldwinkels
maken.

Kerstpakket Wereldwinkel
Vorden - Na het afgelopen zon-
nige weekend denkt u er waar-
schijnlijk nog niet aan, maar 
over ruim drie maanden is het 
Kerst. En regeren is voor uitzien 
dus willen wij nu al uw aandacht 
vestigen op de mogelijkheid uw 
Kerstpakketten te bestellen bij 
de Wereldwinkel Vorden.

De bezoekers worden verzocht om op 
de fiets naar de feesttent te komen. 
Daar op de bühne is het café ‘Wees 
verstandig‘, waar een klucht wordt 
opgevoerd die niet geheel alcoholvrij 
is! Er zullen die avond verschillende 
typetjes het café aandoen, hetgeen 

ongetwijfeld tot hilarische situaties
zal leiden. (Aanvang 19.30 uur). 
De regie is in handen van Henk
Broekgaarden. Het decor, bar en aan-
kleding, wordt belangeloos beschik-
baar gesteld door Partyservice Ach-
terhoek.

Toneelvereniging Linde

Linde - De toneelvereniging Linde heeft de afgelopen maanden flink ge-
oefend voor de uitvoering op donderdagavond 20 september in de feest-
tent tegenover het Proathuus. Dan zal het blijspel ‘Bruun Café Dubbel
D ‘ worden opgevoerd. Het stuk is geschreven door Evelien Evers.

Jos Boesveld (uitbater Ludgerusge-
bouw) steekt de Garve de helpende 
hand toe door op zaterdag 22 septem-
ber in het Ludgerusgebouw een bene-

fietconcert te organiseren. De cover-
bands ‘Time Flies‘ en ‘The four Acres‘ 
zullen die avond (aanvang 20.00 uur) 
pro deo optreden. De opbrengst van 
de toegangskaartjes gaat naar school 
de Garve.

De kaarten zijn vanaf heden bij het 
Ludgerusgebouw verkrijgbaar. 
Ook kan men de kaarten via 
info@ludgerusgebouw.nl bestellen.

Benefietconcert voor 
school De Garve Vierakker
Vierakker - School de Garve in 
Wichmond heeft dringend een 
stukje speelplaats nodig waar de 
scholieren zich kunnen uitleven. 
Echter de school heeft geen geld 
dit te realiseren.

Om deel te nemen aan activiteiten 
hoeft u géén ondersteunend lid te 
zijn van de Zonnebloem. Iedereen 
die binnen de doelgroep valt, kan 
dus een beroep doen om mee te 
doen aan activiteiten of om bezoek 
van een vrijwilliger te ontvangen. Bij 
huisbezoek staan gezelschap en een 
goed gesprek centraal. 

Vaak wordt er ook iets ondernomen: 
een wandeling, een bezoekje aan een 
museum, even naar de bakker. Uit-
stapjes die voor veel mensen gewoon 

zijn, maar voor zieken en mensen 
met een lichamelijke beperking heel 
bijzonder. 
Ook bezoekjes aan een pretpark, 
dierentuin, museum en zelfs naar 
een voetbalwedstrijd staan ook re-
gelmatig op de agenda van de Zon-
nebloem. 

Op de nieuwe website: 
www.zonnebloemvorden.nl staan 
uitgebreide fotoreportages van de 
activiteiten die men tot nu toe heeft 
georganiseerd.

Het landelijke motto van 2012 wordt 
door alle vrijwilligers van de afdeling 
Vorden van harte onderschreven. 
Voor de Zonnebloem afdeling Vor-
den is 2012 een jubileumjaar en dat 
wordt groots gevierd! Deze afdeling 
bestaat op 3 november aanstaande 
25 jaar! Voor meer informatie, zie 
bovengenoemde website! 

Ook kan men contact opnemen met 
het secretariaat van Zonnebloemaf-
deling: stuur een e-mailnaar: 
info@zonnebloemvorden.nl 
of bel: 06-16 17 73 48. 

In 2013 wil de afdeling Vorden meer 
één op één-activiteiten organiseren, 
zoals samen naar de schouwburg, bi-
oscoop, musical, voetbalwedstrijd en 
dergelijke en daarvoor hebben zijn 
meer vrijwilligers nodig.

Activiteiten Zonnebloem Vorden
Vorden - De afdeling Vorden van de Zonnebloem geeft samen met 
zo’n 32 vrijwilligers dat wat in de maatschappij steeds minder ge-
boden wordt: aandacht! Het gaat dan vooral om mensen voor wie 
persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet 
vanzelfsprekend zijn. De Zonnebloem, afdeling Vorden, organiseert 
activiteiten voor mensen, ouder dan 18 jaar met een lichamelijke 
beperking.

Vanaf die datum komen de jokeraars 
en klaverjassers weer wekelijks (tus-
sen 14.00 en 16.30 uur) bijeen in het 
zaaltje bij Plaza aan de Dorpsstraat in 

Vorden. Voor de kenners: Er wordt 
Amsterdams geklaverjast. Overigens 
kan de kaartclub nieuwe leden ge-
bruiken. Mocht men geïnteresseerd 
zijn dan een belletje naar Ans van 
Eldik telefoon 0575- 555668 of kom 
gewoon op een maandagmiddag naar 
Plaza.

Kaartclub Vorden zoekt 
‘kaarters’
Vorden - De kaartclub in Vorden 
start maandagmiddag 24 septem-
ber met het nieuwe seizoen.

Daarover zegt hij: ‘ Ik ben een poos 
geleden benaderd door de chirurg 
Schreve. Die werkte vroeger bij ons 
op de afdeling chirurgie en is thans 
ongeveer drie maanden per jaar als 
chirurg werkzaam in een ziekenhuis 
in Oeganda.

Wellicht zou een samenwerking tus-
sen ons ziekenhuis en het zieken-
huis daar , plaats kunnen vinden. Er 
werd een voorlichtingsavond georga-
niseerd en werd er geïnformeerd of 
er verpleegkundigen belangstelling 
hadden om een paar maanden in Oe-
ganda te willen werken. Uiteindelijk 
werden Anita en Edith geselecteerd. 
Wanneer de beide dames straks te-
rug zijn, gaan we allereerst evalueren 
en krijgen wij van hen wel te horen 
waar ze in het ziekenhuis in Oegan-
da behoefte aan hebben. Zelf denk ik 
bijvoorbeeld aan meer hulp bij wond-
verzorging, hygiëne. Uiteraard hopen 
wij op een langdurige samenwerking 
tussen de beide ziekenhuizen’, aldus 
Rob Mutsaers. Na afloop bij de Vor-
dense huismoeders Anita Pierik en 
Edith Garritsen verheugde gezich-
ten want de sponsorloop bleek 1500 
euro te hebben opgebracht . Edith : 
‘ Een schitterende dag , veel deelne-
mers en een prachtig resultaat. Wij 
kijken met een super goed gevoel op 
deze sponsorloop terug’’, zo sprak ze 
tevreden.

IEDERE DAG

SEPTEMBER

KUNSTAGENDA VORDEN

-

-

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Hen
 B. Rond-umme (voorz.)
 C. Kluun

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Drie buurjongens en een school-
vriend (12 en 13 jaar oud) besloten in 
1961 een rock and roll bandje op te 
richten. Het moeilijkste vonden ze de 
naam, want het moest Engels worden 
en hoe verzin je zo’n naam. De Ame-
rikaanse band Johnny and the Hur-
ricanes (Red River Rock) bracht uit-
komst. Hurricanes klonk goed en de 
naam was geboren. De oer-bezetting 
bestond uit de drie gitaristen Wim 
Boerman, Leo Meijers en Nees van Pe-
tersen en drummer Gertie Lubbers. 
Ze speelden op Spaanse lesgitaartjes 
van het merk Vivaldi voor fl. 24,95 
gekocht bij muziekhandel Van Del-
den in Doetinchem. Gertie was de 
trotse eigenaar van een snarentrom-
meltje dat hij aan een muziekstan-
daard hing. Oefenruimte vinden was 
geen probleem met Wim van tante 
Gerda en ome Hendrik Boerman van 
Concordia in de gelederen en de Gelo-
so zaalversterker van Concordia kon 
dienen als zanginstallatie. 

Na een tijdje repeteren en luisteren 
naar andere bands groeide het besef 
dat er een taakverdeling in de band 
moest komen. Afgesproken werd 
dat Wim de baspartijen ging doen, 
Leo werd slaggitarist en Nees ging 
zingen en sologitaar spelen. Gertie 
bleef drummen. De ouders kwamen 
erachter dat er toch wel iets serieus 
aan de hand was en besloten betere 
instrumenten voor hun zonen aan te 
schaffen. Nu konden The Hurricanes 
gaan deelnemen aan talentenjach-
ten (teenagershows heette dat toen). 
Dat was ook in begin jaren ’60 al 
een belangrijke opstap naar zelfstan-
dige optredens. Ze vielen regelmatig 
in de prijzen en de vraag naar dit 
wel erg jonge rock and roll bandje 
begon toe te nemen. Van de eerst 

verdiende tientjes kochten ze twee 
10 Watt versterkers met losse luid-
sprekers. Deze werden ingebouwd 
in een zelfgemaakte ‘gitaarcombo’. 
De vader van Gertie had een meu-
belfabriek, hij schonk de jongens de 
materialen voor de bouw van deze 
versterkerkasten. De meubelfabriek 
heette HEM (Hengelosche Electrische 
Meubelfabriek). De versterkers wer-
den daarom ‘HEM Special’ genoemd. 
Omdat enkele optredens de mist in 
gingen door weigerende techniek, be-
sloot ome Hendrik Boerman de band 
te voorzien van een nieuwe geluidsin-
stallatie, een 50 Watt Dynacord Emi-
nent met luidsprekers.
 
In de jaren ’60 stonden The Hurrica-
nes op het podium met toenmalige 
topartiesten als het ‘tienersterretje’ 
Willeke Alberti, John Lamers, Cees 
and the Skyliners, Johnny Lion and 
The Jumping Jewels en The Motions. 
Ook werd voor het AVRO jongeren-
programma Minjon een radio-opna-
me gemaakt. Eind 1967 werden de 
activiteiten van The Hurricanes op 
een heel laag pitje gezet in verband 
met studie, werk en militaire dienst-
plicht. Op 2 juni 1968 kregen de jon-
gens een slag te verwerken. Drum-
mer Gertie kwam om het leven bij 
een bromfiets ongeluk. Hij was nog 
maar negentien. 

Later, veel later in april 1986 orga-
niseerden de initiatiefnemers van 
de voormalige beatclub Square een 
reünie. Zaal Concordia in Hengelo 
stroomde vol. Meer dan 1000 be-
zoekers zagen Armand, Q65 en….
The Hurricanes. Het weerzien met 
de Hurricanes werd een doorslaand 
succes. De muzikanten besloten op 
bescheiden schaal door te gaan. Wim 

Menting werd de drummer van de 
band. Hij noemt zich anno 2012 nog 
steeds ‘reservedrummer’ als eerbe-
toon aan Gertie. De band werd verder 
vijf-mans met de komst van gitarist 
Stef Geurtzen. In 1998 stopte hij ab-
rupt en werd opgevolgd door Peter 
van den Berg. Peter speelde meer dan 
13 jaar bij The Hurricanes en Peter 
werd dit jaar opgevolgd door Wim 
Heijink. De muzikale stijl is sinds 
1961 niet veranderd. De band heeft 
natuurlijk een behoorlijke ervaring 
als voorprogramma en festival-act 
met optredens als spport-act van 
Normaal, Jovink en Rowwen Heze. 
Tijdens festivals werd het podium ge-
deeld met The Byrds. Long Tall Ernie, 
Sandy Coast, Dave Dee Dozy Beaky 
Mick and Tich, Willem Duyn, Dizzy 
Man’s Band, Bennie Jolink , Old Ni’js 
en vele anderen. Er werden twee CD’s 
uitgebracht.

In 2011 bestonden The Hurricanes 
50 jaar. Dit jubileum is een beetje 
flets voorbij gegaan door de op han-
den zijnde wisseling in de band en de 
gezondheidssituatie van een van de 
bandleden. De komende tijd wil de 
band dit goedmaken te beginnen bij 
Radio Ideaal. The Hurricanes met Leo 
Meijers op gitaar, Wim Boerman-bas, 
zang, Nees van Petersen-gitaar, zang, 
Wim Heijink-gitaar, mondharmoni-
ca, keyboard, saxofoon, zang en Wim 
Menting-drums, zang. 

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 Ide-
aal Radio, Televisie & Internet, t.a.v. 
live@ideaal.org Postbus 50, 7020 AB, 
Zelhem.

The Hurricanes bij live@ideaal Zelhem

Zelhem - Woensdagavond 19 september 2012 spelen The Hurricanes 
tussen 20.00 en 22.00 uur live in het programmalive@ideaal, dat van-
uit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

De werkgroep Podium Boak heeft, 
zoals al eerder vermeld in de media, 
voor zondag 16 september een leuk 
buitenconcert georganiseerd met de 
Ierse band Celtic Wind. Door een na-
re ziekte onder een van de leden van 
de band kan dit optreden helaas niet 
doorgaan. Om voor komende zondag 
toch met een aantrekkelijk muziek-
aanbod te komen heeft Podium Boak 
op korte termijn de Achterhoekse 
band After Tine bereid gevonden om 
een uitvoering te verzorgen. De band 

kent z’n ontstaan in een café in Arn-
hem. Tegenwoordig speelt de band
op vele feesten en bruiloften in de
Achterhoek. Het repertoire bestaat 
uit lichte popmuziek, ballads en he-
dendaagse toppers. 
Het is natuurlijk reuze teleurstellend
dat Celtic Wind zondag niet naar
Baak kan komen. De organisatie is
van de andere kant weer heel erg blij
met de keuze van deze vervangende
band After Tine. Zij heeft er alle ver-
trouwen in dat het een bijzonder ge-
slaagde uitvoering wordt. Celtic Wind
heeft laten weten dat ze een andere
keer heel graag naar Baak komen om
alsnog een optreden te verzorgen. 

Het programma van 16 september 
blijft verder ongewijzigd. De band be-
gint om 14.00 uur en eindigt om ca.
17.00 uur. De entree blijft gratis.  De
organisatie van Podium Boak hoopt 
velen te ontmoeten op zondagmid-
dag 16 september.

Programma Podium Boak door ziekte gewijzigd

After Tine treedt op in Baak
Baak - Al eerder heeft in deze 
krant de berichtgeving gestaan 
over het optreden van de Ierse 
band Celtic Wind op het kerk-
plein van de Martinuskerk in 
Baak. Dit optreden van Celtic 
Wind gaat niet door als gevolg 
van ziekte bij een van de bandle-
den. Ter vervanging zal de band 
AFTER TINE een gevarieerd pro-
gramma ten gehore brengen.

Na een aantal drukke vakantiewe-
ken is het nu wat rustiger geworden, 
maar toch komen er nog bezoekers 
naar de St. Martinuskerk. Een prach-
tig gerestaureerde kerk die beslist 
de moeite waard is om te komen be-
kijken. In het achterste deel van de 
kerk, waar inmiddels de kerkbanken 
zijn verwijderd, is de expositie van 
beeldend kunstenaar José Spiek inge-
richt. Zij werkt met olieverf en pas-
telkrijt en schildert en tekent veelal 
dieren. Veel honden en katten wor-
den in opdracht geportretteerd. Bij 
haar vrije werk zijn vogels een favo-
riet onderwerp, zoals roodborst en 
koolmezen. 

Er zitten nog veel ideeën in het hoofd
van José Spiek en zij heeft er enorm
veel zin in om die te visualiseren. 
Daarnaast is zij enthousiast aan de
slag met twee groepjes leerlingen
die bij haar pastelles volgen. “Want 
lesgeven is (bijna) net zo leuk als zelf
werken!” aldus José. Kortgeleden is
de lesruimte helemaal vernieuwd en
er wordt nu op grote staande ezels
gewerkt. 
De expositie in de St. Martinuskerk
in Baak is nog tot eind september
op donderdagmiddag open. Meer in-
formatie over José Spiek is te vinden
op de websites www.josespiek.nl en
www.josespiek.exto.nl

Tijdens opening St. Martinuskerk in Baak

José Spiek expositie 
en demonstratie Baak

Baak - Nog tot de laatste donderdag in september, de 27ste, is de St.
Martinuskerk tussen 13.30 tot 17.00 uur geopend voor belangstellen-
den. Tijdens deze openstellingen is er een expositie en demonstraties
werken met pastel door José Spiek.

José Spiek schildert in olieverf graag vogels, hier een groepje koolmezen.

Ook bij overheden in de Achterhoek 
en Liemers is overheidsparticipatie 
een hot-item. Bij overheidsparticipatie 
ondersteunt de overheid initiatieven 
van burgers. Daar hebben gemeenten, 
waterschap en provincie belang bij, 
omdat burgers een belangrijke bij-
drage kunnen leveren aan de leefbaar-
heid en werkgelegenheid in de regio. 
Burgers hebben veel kennis en erva-
ring over hun eigen leefomgeving. 
Bovendien is het voor overheden de 
kunst om hun ambities te verwezenlij-
ken met minder geld. Tijdens de werk-
conferentie kregen de deelnemers tips 
om de kracht van burgers in te zet-

ten. Wethouder Sjef van Groningen 
van de gemeente Duiven vertelde hoe 
burgerinitiatieven in zijn gemeente 
-met vallen en opstaan- van de grond 
worden getild. Ook werd verteld dat 
overheidsparticipatie begint met het 
luisteren naar burgers. Daarna is het 
van belang om ruimte te bieden aan 
burgers en ambtenaren, duidelijke 
afspraken te maken, helder te com-
municeren, de juiste instrumenten 
te kiezen en het eigen gedrag binnen 
overheidsorganisaties te veranderen. 
De deelnemers aan de werkconferen-
tie, vooral ambtenaren, wethouders 
en raadsleden, maakten duidelijk dat 

de ene gemeente in de Achterhoek 
en Liemers verder is met overheids-
participatie dan de andere gemeente 
in deze regio. Daarom was de uitwis-
seling van tips en adviezen voor de 
deelnemers voor hen waardevol. De 
deelnemers hebben ook actiepunten 
geformuleerd hoe zij de overheidspar-
ticipatie binnen hun eigen organisa-
tie een stap verder kunnen brengen. 
Daarbij kregen zij ook tips en adviezen 
van vier voorlopers in gemeenteland, 
de gemeenten Hellendoorn, Gemert-
Bakel, Amsterdam en Duiven. De 
werkconferentie overheidsparticipatie 
is georganiseerd door Plattelandshuis 
Achterhoek en Liemers en adviesbu-
reau BALG. Als vervolg op deze con-
ferentie ondersteunt Plattelandshuis 
overheden bij het verder op weg hel-
pen van overheidsparticipatie.

Werkconferentie overheidsparticipatie:
Overheden willen samen met burgers aan de slag
Bronckhorst - Overheden als gemeenten, waterschap en provincie zien 
mogelijkheden om de maatschappelijke betrokkenheid van burgers 
te vergroten. Dat bleek tijdens een werkconferentie over overheids-
participatie die woensdag 5 september in Zelhem is georganiseerd.





Spalstraat 11 Hengelo Gld
(0575) 46 15 21

www.memelink-bergervoet.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

Het adres 
voor al uw 

druk- en printwerk!

Naast het leveren van 
offsetdrukwerk 

is Uiterweerd druk & print
uw bedrijf voor het printen van

digitale bestanden.

Flexibel, voordelig, 
goede service 

en korte levertijden.

Vraag vrijblijvend advies of een prijsopgave.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Telefoon 0575-463818

info@uiterweerd.nl

Tevens kunt u uw familiedrukwerk bestellen 
bij Drogisterij De Vijzel.

Dorpsstraat 7, 7221 BM Steenderen
Telefoon 0575 451296

info@devijzel.nl

Nijverheidsweg 2

7255 RA  Hengelo

www.arendsen-hengelo.nl

(0575) 462 511

Rendabele investering
>
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16 SEPTEMBER

NU
 

HEEL VEEL 
LANGE DAMES LAARZEN
EXTRA LAAG 
GEPRIJSD





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

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
Nr. 37, 11 september 2012

In de week van 17 september a.s. be-

voor de sanering van het voormalige 

-

tot maximaal circa 4 meter diep af en 

-
-

lindelaan en de Stationsweg, breken 

Overige werkzaamheden
Nadat afronding van de sanering ver-

deel van het riool en leggen een apart 
regenwaterriool aan. Aansluitend 

kabels en leidingen aan ter voorbe-
reiding op de nieuwbouw op het 

in particulier opdrachtgeverschap 
door SIR 55.

Sanering voormalig HAVO-
terrein in Vorden start
Burgemeester Galleestraat gedeeltelijk afgesloten

-
ners van Hengelo om het ontwerp 
voor de gebiedsontwikkeling van de 
locatie oude gemeentehuis en direc-
te omgeving in het centrum van 

de inrichting van de openbare ruim-

het gemeentehuis aan de Elderink-

en 21.00 uur van harte welkom.

Terugblik

herinrichting van de openbare ruim-
te van het centrum van Hengelo, het 

-

inwoners en ondernemers de laat-
ste steen op het plein voor de Remi-

intensief gewerkt aan de plannen 
voor de derde fase: de herinrichting 
van de locatie oud gemeentehuis. 

stelde eerder het bestemmingsplan 

kaders meegenomen voor de uit-
werking van de herinrichting van de 
locatie oud gemeentehuis. Het ter-
rein is inmiddels ook op archeologi-

Wij werken aan Hengelo Centrum… 
voor u!

19 september: inloopavond 
herinrichting locatie oud 
gemeentehuis e.o. Hengelo 
Voorlopig ontwerp gereed, laat u informeren!

In het Groenstructuurplan van de ge-
-
-

teit van het openbaar groen, met la-

bereiken door het omvormen van ou-
de, versleten heestervakken naar ga-

inmiddels gereed. In de afgelopen 

-
king komen voor omvorming naar ga-

-
-

holpen door mee te denken en te ad-

-
ge week stelden b en w het omvor-

-
-

dragen.

Bewonersparticipatie 
-

-
derhoud te regelen met buurtbewo-
ners. Elf buurten hebben aangegeven 

-

1.600 m2 van de huidige heestervak-

10.400 m2 heestersvakken in plaats 

van 12.000 m2 omvormen naar ga-

plan is opgenomen dat in verschillen-
de vakken in totaal 27 bomen worden 

-
-

komen) of als onderdeel van de om-

hiervoor twaalf bomen terug te plan-
-

september gepland.
Alle informatie (o.a. tekeningen) over 
het plan vindt u op www.bronckhorst.
nl -
mingen.

Omvormingsplan delen openbaar groen in Vorden 
vastgesteld
Elf buurten meldden zich aan voor onderhoud van hun buurtplantsoen

Hulp en informatie om 
huiselijk geweld te stoppen.

Huiselijk geweld



Raadsvergadering 6 sep-
tember 2012
Op 6 september jl. vergaderde de ge-
meenteraad. Tijdens het vragen-
kwartier stelden twee fracties vra-
gen aan de wethouders. CDA vroeg 
naar de stand van zaken en nu gel-
dende regelgeving rond complex De 
Boldiek in Halle/Zelhem. Aangege-
ven werd dat we een oplossing pro-
beren te zoeken met de eigenaar en 
op dit moment de regelgeving geldt 
zoals die in 2000 is vastgesteld. Ook 
vroeg het CDA naar de invulling van 
de functie van kernencontactfunctio-
naris als de huidige medewerker 
met pensioen gaat. De wethouder zei 
dat het streven is de invulling in ok-
tober geregeld te hebben. Op de 
vraag van de PVDA of het klopt dat 
een dagvaarding binnen is van de ei-
genaar van zwembad De Brink in 
Zelhem zei de wethouder dat dat 
klopte en we een reactie voorberei-
den. Over het groenplan in het cen-
trum van Vorden gaf de wethouder 
op een vraag van de PVDA aan dat 
naar aanleiding van gesprekken met 
betrokkenen over de plannen in juni 
een aangepast groenplan door b en 
w is vastgesteld. Dit bleek voor hen 
niet voldoende waarna ze naar de 
rechter zijn gestapt en wij wachten 
de uitspraak van de rechter af. Ver-
der is o.a. gesproken over:

 De raad stemde unaniem in met dit 
ongewijzigde bestemmingsplan. 
De Gildeschool in Drempt en de St. 
Willibrordusschool in Achter-
Drempt zijn verouderd en krijgen 
in de komende jaren te maken met 
een teruglopend leerlingenaantal. 
Beide scholen gaan op in nieuw-
bouw op één locatie (op de Kerk-
straat in Drempt waar nu de Gilde-

school zit), met daarin ook het 
dorpshuis 

 Alle raadsfracties wezen het ver-
zoek voor de bouw van twee wo-
ningen aan de Hengelosestraat in 
Keijenborg af, omdat dit niet in ons 
beperkte woningbouwprogramma 
(Regionale Woonvisie) voor de ko-
mende jaren past

menten
 

Een meerderheid van de raad 
(voor: CDA en VVD, tegen: Groen-
Links, PvdA, D66 en GBB) ging ak-
koord met het intrekken van de 
subsidieverordening onderhoud 
gemeentelijke monumenten. Dit is 
een gevolg van het besluit van de 
raad in het traject naar een Toe-
komstbestendig Bronckhorst (in 
juni genomen) om eigenaren van 
gemeentelijke monumenten geen 
subsidie meer te verstrekken als 
bijdrage in het onderhoud van hun 
monument. Dit besluit levert een 
bezuiniging op de gemeentelijke 
begroting op van 95.000 euro. De 
fracties van GroenLinks, PvdA, D66 
en GBB vonden dat dit agendapunt 
nu niet behandeld kon worden. Zij 
waren van mening dat hierover 
pas tijdens de begrotingsbehande-
ling in november definitief beslo-
ten moest worden door de raad. 
Een amendement van GroenLinks 
over informatievoorziening over 
dit onderwerp haalde het niet.

 
Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar de 
website van de gemeente (onder Be-
stuur en organisatie  Openbare 
vergaderingen  Gemeenteraad.) 

13 september 2012

19.00 - 20.00 uur 

meentepagina’s 
20.00 - 20.45 uur

 De gemeente zit in de Gemeen-
schappelijk Regeling Stadsbank 
Oost Nederland (SON). De SON 
voert voor de gemeente de schuld-
hulpverlening en het budgetbeheer 
uit. De raad wordt gevraagd het 
gemeentelijke beleidsplan integra-
le schuldhulpverlening 2012-2015 
vast te stellen, waarin staat hoe

 we onze dienstverlening op het
 gebied van schuldhulpverlening 

vormgeven

20.45 - 21.15 uur

ning transities
 Gemeenten krijgen de komende ja-

ren te maken met enkele grote 
stelselveranderingen in het sociale 
domein: de Wet Werken naar Ver-
mogen, decentralisatie Jeugdzorg, 
Passend Onderwijs en structuur-
veranderingen rond de AWBZ.

 De raad wordt nu vooral geïnfor-
meerd over de regionale samen-
werking, het lokale proces wordt 
tijdens de raadsvergadering van 
oktober besproken 

20.00 - 21.15 uur

 

B en w vragen de raad de Duur-
zaamheidsagenda Bronckhorst 
2013-2016 vast te stellen. De ge-
meente streeft naar duurzaamheid 
en zet in op het gebruik van alter-
natieve energiebronnen, met name 
biogas en zonne-energie. Ons 
duurzaamheidsbeleid geeft een 
belangrijke impuls aan de leef-
baarheid in de gemeente en de lo-
kale en regionale economie en 
werkgelegenheid. Tegelijkertijd 
wordt via het afvalbeleid gestreefd 
naar 10 kg restafval per inwoner 
per jaar in 2030

 De Achterhoek heeft de ambitie om 
in 2030 energieneutraal te wor-
den. Al in 2020 moet 50% van de 
energie opgewekt worden uit 
duurzame bronnen, zoals biomas-
sa, wind en zon. Om deze ambitie 
waar te kunnen maken wordt de 
Achterhoekse Groene Energie 
Maatschappij (AGEM) opgericht.

 B en w vragen de raad de AGEM te 
steunen, in te stemmen met parti-
cipatie in de AGEM en een krediet 
van € 112.878,- beschikbaar te 
stellen, verspreid over vijf jaar 

21.30 - 22.30 uur

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met de oprichting van

 de Omgevingsdienst Achterhoek 
(ODA) en hierin de samenwerking 
aan te gaan met de provincie Gel-
derland en de gemeenten Aalten, 
Berkelland, Doetinchem, Lochem, 
Montferland, Oost Gelre, Oude IJs-
selstreek, Winterswijk en Zutphen, 
om de kwaliteit van vergunning-
verlening, toezicht en handhaving 
op het gebied van volkshuisves-
ting, ruimtelijke ordening en milieu 
waarnodig te verbeteren

Over onderwerpen 
staan kunt u inspreken tijdens de 
Rondetafelgesprekken of commis-
sievergadering, iedere tweede 
woensdag en donderdag van de 
maand. Voor onderwerpen die niet 

 heeft u hiervoor 
de mogelijkheid tijdens het agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ in 
de commissievergadering (iedere 
tweede donderdag van de maand).

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, via 
tel. (0575) 75 02 50 of griffie@
bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan ver-
wijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl 
of scan de QR-
code.

Uit de raad

Gezocht: ondernemer die een uitdaging zoekt!

Ziet u kansen voor het oude schoolmeestershuis aan de Dorpsstraat 1 in Vorden? 

Meld u aan voor de marktselectie! Bieden vanaf 1 Euro!

Info: www.bronckhorst.nl

Impressie: Arx architecten Hengelo (Gld)

Voor jonge mantelzorgers (jmzers) van 12-18 
jaar organiseert VIT-hulp bij mantelzorg op 13 
en 14 oktober a.s. een mysteryweekend. Deze 
dagen, bij Beusink Recreatie in Lievelde, staan 
in het teken van ontspanning en ontmoeting 
met lotgenoten.

Veel kinderen en jongeren maken het mee: bij 
hen thuis is iemand langdurig ziek. Bijvoorbeeld 
vanwege een lichamelijke of psychische ziekte, 
een handicap of een ernstige verslaving. Het 
kan om de vader of moeder gaan, een broer of 
zus of een ander familielid. Bij 1 op de 4 jonge-
ren is dit het geval. Kinderen en jongeren hel-
pen dan mee om de boel draaiende te houden. 
Dat gaat niet altijd zonder (kop)zorgen. VIT-hulp 
bij mantelzorg biedt hen hulp. Ditmaal in de 

vorm van een weekendje uit met als thema ‘De 
vloek van de Zwaerte Draeck’. Mantelzorgcon-
sulenten en ervaren vrijwilligers begeleiden het 
weekend. Er is volop ruimte voor ontspanning 
en om te praten met lotgenoten. Deelname is 
gratis. Opgeven kan tot 24 september a.s. via 
info@vithulpbijmantelzorg.nl of tel. (0573) 43 
84 00.

Mysteryweekend voor jonge 
mantelzorgers

Wellicht bent u gewend dat u zich bij de politie 
meldt als u iets gevonden of verloren heeft? 
Sinds begin 2012 ligt deze taak grotendeels bij 
de gemeente! Dus heeft u een fiets of tas gevon-
den, bent u een mobiele telefoon, portemonnee 
of kostbaar sieraad kwijtgeraakt? Doe uw mel-
ding via www.bronckhorst.nl  Digitaal loket. 
Hier vindt u een handig formulier. Deze service 
is 7 dagen in de week 24 uur per dag beschik-
baar. Tijdens kantoortijden kunt u uw melding 
ook doen door ons te bellen (tel. (0575) 75 02 
50) of langs te komen. Na uw melding hoort u 
van ons wat we voor u kunnen betekenen en 

hoe en waar u gevonden voorwerpen kunt afle-
veren. Denkt u dat het een gestolen voorwerp 
betreft, neem dan contact op met de politie.

Gevonden en verloren voorwerpen?
Melden bij de gemeente



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 in 2011/2012 
subsidie beschikbaar voor isolatie-
maatregelen aan hun woning. Voor 
het aanbrengen van dak-, gevel- of 
vloerisolatie kunnen woningeigena-
ren maximaal € 500,- subsidie krij-
gen. Voorwaarde is wel dat de wo-
ning voor 1980 gebouwd is en een 
maximale WOZ-waarde heeft van
€ 350.000,- (peildatum 1-1-2009). 
Met de subsidie wil de gemeente wo-
ningeigenaren stimuleren om ener-
giezuinige maatregelen toe te passen 
die goed zijn voor milieu en klimaat. 
Eerdere regelingen die we aanboden 
waren al erg succesvol! Per woning 
is gemiddeld € 300,- op de energie-
kosten bespaard, in totaal het ener-
gieverbruik van 60 huishoudens.

De Achterhoekse gemeenten kregen 
gezamenlijk 1,2 miljoen euro aan 
subsidie van de provincie Gelderland 
om de regeling uit te kunnen voeren. 
Per gemeente is dit € 150.000,-. Tot 
nu kregen wij 166 aanvragen binnen, 
er is dus nog genoeg ruimte! 
De regeling duurt tot uiterlijk 1 no-
vember 2012. Wie het eerst komt, het 
eerst maalt. De subsidie geldt nu al-
leen nog maar voor het aanbrengen 
van dak-, gevel- en vloerisolatie en 
niet meer voor HR++ glas of zonne-
collectoren, zoals in 2009 en 2010 
nog het geval was. De voorwaarden 
voor subsidie staan in de toelichting 
van het aanvraagformulier. Het aan-
vraagformulier voor de subsidie 
‘Achterhoek bespaart’ is te downloa-
den via www.bronckhorst.nl of af te 

halen bij de publieksbalie in het ge-
meentehuis. Kijk voor meer informa-
tie over de ver-
schillende mo-
gelijkheden 
van isolatie op 
www.wonin-
gisolatie.nu of 
scan de QR-co-
de.

Subsidieregeling isolatiemaatregelen 
in bestaande woningen
U kunt zich nog aanmelden!

Voor ouders, opvoeders en iedereen 
die graag meer wil weten over het op-
voeden en opgroeien van kinderen in 
Bronckhorst verschijnt op 13 septem-
ber a.s. weer een nieuwsbrief van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin. Vol 
nieuws en achtergrondinformatie 
over zwangerschap, baby, peuter, 
schoolgaand kind, puber en uw vol-
wassen kind. Met deze maand o.a.:

plaatselijke activiteiten voor u en 
uw kind

kinderen van 0 tot en met 23 jaar

-
ding’

Mis de nieuwsbrief niet en meld u
gelijk aan. Kijk hiervoor op
www.cjgbronckhorst.nl onder het 
kopje ‘Nieuws’ of mail naar
info@cjgbronckhorst.nl met als
onderwerp ‘Aanmelden nieuwsbrief’.

Nieuwsbrief over opvoeden en opgroeien
Meld u aan en ontvang de nieuwste 
uitgave

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

van het Humsteefeest, 19 oktober t/m 3 november 2012, stichting Humstee

tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, stichting Humstee

-
dens enduro, op perceel nabij Korenweg 1A, tijdelijke ontheffing groepskamperen, 30 november 
en 1 december, afsluiten en parkeerverbod diverse wegen rondom Zelhem, ontheffing gebruik

 diverse afgesloten wegen, 30 november en 1 december 2012 van 08.00 tot 18.00 uur, 

Drank- en horecavergunning.

keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.  

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 30 augustus 2012:

Ontvangen op 5 september 2012:

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.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 28 augustus 2012:

 16 september van 12.00 tot 00.00 uur en 17 september van 09.00 tot 00.00 uur, hoek Hulsevoort-
seweg/Zomerweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning tent,

en Horecawet, van 12.00 tot 01.00 uur, J.F. Oltmansstraat 5 (terras bij café), live-muziek, café/
hotel Heezen

Afgegeven op 5 september 2012:
-

van 13.00 tot 01.30 uur, 30 september van 13.00 tot 01.00 uur en 1 oktober van 10.00 tot 21.00 
uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 29 september t/m 1 oktober, ontheffing art. 35 Drank- en 

-
tober 2012 van 10.30 tot 20.00 uur, kermis- en oranjestichting Baak/Leferink en Herfkens

-

Verleende vergunningen

Baakse Kermis, 15 t/m 30 september 2012, horeca combinatie Baak
Afgegeven op 7 september 2012:

Afgegeven op 10 september 2012:
-

se festiviteiten, van 12.00 tot 21.00 uur: ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, van 09.00 tot 

ondernemersvereniging 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 3 september 2012:   

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
-

-
stemmingsverkeer. Verder zijn op 30 september 2012 van 12.00 tot 16.00 uur (tijdens de optocht) 
de Vordenseweg, tussen de Zutphen-Emmerikseweg en de Veersweg, en de Beukenlaan, tussen 

-
stemmingsverkeer en geldt hier in die tijd een stopverbod 

-
tober 18.00 uur tot 7 oktober 2012 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 
bestemmingsverkeer. Via de Rijnweg, Venneweg, Antinkweg en Varsselseweg is een omleidings-
route ingesteld voor het doorgaande verkeer 

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-
meente Bronckhorst, 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. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, 

van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de wer-
king van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 ontwerpvergunning

 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 

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
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 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Start v.a. half september

Gesprekspraktijk 
Van ziel tot ziel in 

Vorden. 

www.intuitievepraktijk.nl

DE LAATSTE WEEK 
MET MOOI WEER?? 
Nog één keer gezellig
barbecueën met 
familie of vrienden? 
Kom naar Vleesboerderij 
Garritsen in Toldijk,
naast ambachtelijk
rund- en varkensvlees,
salades en sauzen
altijd voldoende bbq-
pakketten op voorraad
van eigen veestapel.
vleesboerderijgarritsen.nl

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Maandaanbieding SEPTEMBER

MAGAZIJNVERKOOP 
DESSO TAPIJT
30% KORTING

OP = OP*
*

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 * Vraag naar de voorwaarden

CURSUSSEN 
KUNSTKRING 

RUURLO: 
tekenen, schilderen, 

boetseren, speksteen, 
patchwork, borduren, 

digitale fotografie, 
dagboek schrijven, 

oriëntaalse buikdans. Info:
www.kunstkringruurlo.nl 
of cursusadminstratie@

kunstkringruurlo.nl 
of 0573-453090/451245
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BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11 06 22467236
Vorden 0575 519701
www.kaspervrielink.nl info@kaspervrielink.nl

Bent u toe aan vervanging 
van radio, televisie, computer, 
wasmachine, koelkast of 
inbouwapparatuur......
Misschien wilt u wel gewoon 
eens iets anders.

Loop dan eens binnen bij:

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!

HOEZO BTW STRAKS OMHOOG?
BIJ ONS NÚ OMLAAG!

Zo wordt uw nieuwe droomkeuken nú honderden tot wel duizenden euro’s 

HERFSTAANBIEDINGEN
GROTE RESTANTPARTIJEN STENEN

V.A 9,95

OUD HOLLANDSE TEGELS NU MET 
EXTRA VOORRAADKORTING

TUINMEUBELEN,PICKNICKTAFELS, 
BLOEMBAKKEN TOT 50%KORTING

TUINPLANKEN 400 CM 5,00 p.s.

TUINVERLICHTING NU 20% KORTING
OP VOORRAAD KS LAMPEN

OP VOORRAAD BLOKHUTTEN
NU SCHERPE PRIJZEN

RUURLOSEWEG 45, VORDEN. TEL. 0575-551217

WIJ ZIJN STANDHOUDER OP DE
“OPEN TUIN DAGEN” VAN 15 T/M 16 SEPTEMBER

BIJ GEBR. ARENDS WICHMOND

Galerie De Burgerij
8 september t/m 14 oktober 2012

 Paul Knoflach
 schilderijen - tekeningen - collages
 abstract werk met subtiele 
 geometrische composities

 Agmon van der Veen
 Schilderijen
 dramatisch, absurdistisch, kleurig en vitaal

Galerie De Burgerij: Zutphenseweg 11, 7251 DG Vorden
T 06 51 11 23 90; E deburgerij.vorden@gmail.com

www. deburgerij-vorden.nl

Open: vr, za, en zo: 13.00-17.00 uur

0314-640945, Toldijk
www.edelsmederijwitteman.nl

kinderpartijtjes

Wij verzorgen 
kleinschalige, 
aangepaste vakanties 
voor ouderen. 
Bel voor onze gratis 
vakantiebrochure:
(0318) 48 51 83 
Of kijk op onze site: 
www.allegoedsvakanties.nl
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Zoals ook voorgaande jaren tonen Au-
tobedrijf Schel uit Angerlo, Auto To-
taal Center en Garage Kleine uit Does-
burg een groot assortiment prachtige 
occasions! Nu niet meer in de wei 
maar bij de bedrijven thuis op het ter-
rein en in de showroom, in Angerlo 
bij Autobedrijf Schel en in Doesburg 
staan alle occasions van Auto Totaal 
Center bij Garage Kleine in de Nieuw-
straat. Drie dagen lang is er voor de 

bezoekers gelegenheid te kiezen uit
een groot aantal perfecte occasions
met Bovag garantie en Nationale Au-
topas, dit met diverse unieke aanbie-
dingen en zelfs een gratis ipad. Wie
van extra voordeel wil profiteren doet
er verstandig aan het komende week-
einde de Autobedrijven te bezoeken.

Natuurlijk is het weer gezellig met
een hapje en een drankje en op zon-
dag een kinderattractie.
Deze grote occasionshow is vrijdag 14
september vanaf 16.00 - 21.00, zater-
dag 15 september van 10.00 - 17.00
en zondag 16 september van 10.00 tot
17.00.

De grote jaarlijkse occasionshow 
voor de 14e keer in Doesburg
Doesburg - Voor de 14e keer 
wordt in Doesburg en ook in An-
gerlo de grote autoshow, gehou-
den door de drie regionale Bovag 
Autobedrijven.

De route gaat groten deels door Duits-
land en bestaat uit prima te rijden 
wegen en weggetjes. Een heerlijke 
afsluiter van weer een seizoen op de 
motor. Gezien de lengte is er halver-
wege een pauze in de route opgeno-
men. De rit is op papier beschikbaar 
in bol/pijl en voor diverse GPS syste-

men zoals alle types Garmin Zumo’s
en Tom Tom rider. Vanaf 9.30 kunt u
zich inschrijven in de molen, gelegen
aan circuit “De Varsselring”, Varssel-
seweg 34 te Hengelo Gelderland. 

Voor meer informatie kijk op onze
site: www.hamove.nl

HAMOVE herfstrit Hengelo

Hengelo (Gld) - Zondag 16 september organiseert HAMOVE touring 
de jaarlijkse herfstrit voor motoren. Na alle mooie en zonnige weken
gaat de organisatie er van uit dat het ook op deze zondag een prach-
tige motordag word, garantie kunnen ze helaas niet geven. Toch denkt
men dat deze rit een goede reden is om uw motor te starten. De zeer 
afwisselende route heeft een lengte van ongeveer 275 kilometer.

Het succes van dit pop-up restaurant 
is voor een groot deel te danken aan 
de mensen die het al hebben onder-
vonden: Ze hebben het doorverteld! 
Eten op een bijzondere plek die voor 
1 avond wordt ingericht als restau-
rant. Met een ‘veldkeuken’ waarin 
een topkok met zijn top keukenbri-
gade en gebruik makend van louter 
Achterhoekse streekproducten de 
gerechten bereidt. Met heerlijke Ach-
terhoekse wijnen en bieren. Applaus 
en saamhorigheid. Want het is echt 
samen eten, zien, ontmoeten en be-

leven. Wie dat ook wil meemaken: 
Nog twee keer dit seizoen zal de Gaon 
keuken ergens neerstrijken.
21 september in Groenlo en 26 okto-
ber in Vorden. De laatste keer betreft 
het een ‘wild’ editie. Opgeven kan 
via de website: www.gaon.nl  De ont-
vangst is tussen 18.30 en 19.00 uur. 
Deelnemers krijgen 48 uur van te vo-
ren per mail de exacte plek door.

Gaon Etten is een initiatief van Hotel 
Villa Ruimzicht, Weevers Grafimedia 
en Uitgeverij KunstMag.

GAON! Etten in de Achterhoek
Proef de Achterhoek in de 
Achterhoek

Groenlo - Op 21 september vindt al weer voor de 5e keer ‘op een nog 
geheime locatie’ Gaon! Etten in de Achterhoek plaats.  Inmiddels heb-
ben al meer dan 500 gasten de puur Achterhoekse beleving van een 
compleet culinair 3-gangen menu op een ‘ampatte’ plek met tussen de 
gangen door het nodige entertainment meegemaakt.

Steenderen - Na de mooie overwin-
ning vorige week uit bij Kilder, wa-
ren de verwachtingen voor de 1e 
thuiswedstrijd tegen Rijnland hoog 
gespannen. Jammer genoeg lukte het 
de thuisploeg niet, om de punten in 
Steenderen te houden, aan het eind 
van de wedstrijd stond er een 1-2 
stand op het scorebord.

Steenderen startte zonder Yorick van 
Spanje, die met een blessure moest 
afhaken, aan de wedstrijd die werd 
overheerst door de hoge temperatu-
ren waardoor er zowel in de 1e als 
in de 2e helft een drinkpauze werd 
ingelast. Het eerste half uur speelde 
Steenderen sterk, met goed combina-
tievoetbal golfde de ene na de andere 
aanval op het Rijnland-doel af. Voor 
het publiek heerlijk om naar te kij-
ken, maar Steenderen vergat om het 
overwicht te bekronen men 1 of 2 
doelpunten. Dit deed Rijnland beter, 
in de 35e minuut werd een aanval 
over rechts bij de 1e paal keurig af-
gerond, 0-1.
Steenderen rechtte de rug en trok di-
rect na de aftrap ten aanval, een die-
pe pass op Michel van den Berg, die 
binnen het strafschopgebied door de 
keeper ruw onderuit werd gehaald, 
resulteerde in een strafschop die door 
Tim Pelgrom werd benut, 1-1 ook de 
ruststand.
De 2e helft golfde het spel op en neer 
zonder kansen voor beide ploegen. In 
de 60e minuut stond de Steenderen-
achterhoede helemaal verkeerd toen 
op het middenveld balverlies werd 
geleden. Rijnland strafte dit direct 
goed af, de lange bal op huns spits 
werd keurig afgerond.

Het vervolg van de wedstrijd was, 
een steeds opportunistischer spelend 
Steenderen, verdediger Bob Wagen-
voort in de spits en achterin 1 op 1 
leverde veel kansen op, maar het was 
telkens weer net niet. Rijnland wist 
met kunst en vliegwerk, enkele gele 
kaarten en tijdrekken de overwin-
ning over de streep te halen.

CONCLUSIE:
Ondanks een sterk begin en keihard 
werken, dit keer met lege handen. 
Het zat niet mee en misschien had-
den er op bepaalde momenten ander 
keuzes moeten worden gemaakt. 
Toch complimenten en op naar de 
volgende wedstrijd. Volgende week 
zondag de kermiswedstrijd thuis te-
gen ‘t Peeske, ongeslagen koploper, 
aanvang 14.00 uur.

OPSTELLING STEENDEREN:
Timon Nijkamp, Emiel Worm, Den-
nis Berns, Bob Wagenvoort, Jorik van 
der Reijden, Ruud Worm, Jari Bremer 
(Wouter van Dijk), Quinten Bartman, 
Milan Bartman (Mark Harmsen), Mi-
chel van den Berg, Tim Pelgrom (Tom 
Bijvank).
 
PROGRAMMA VOLGENDE WEEK:
Voor het volledige programma, voor 
komend (kermis)weekend zowel zaal- 
als veldcompetitie, kijk op 
www.svsteenderen.nl

S . V .  S t e e n d e r e n
Steenderen geeft goede competi-
tiestart geen vervolg Thuiswed-
strijd tegen Rijnland eindigt in 
1-2 nederlaag.

De ingebrachte kleding moet eigentijds, modieus en van-
zelfsprekend schoon zijn. Vaak wordt de prijs van de kle-
ding met hulp van de inbrenger bepaald. Ervaren inbren-
gers geven de kleding af en laten het aan het team over.  De 
kleding wordt uiterst zorgvuldig gesorteerd en wat voor 
de beurs niet geschikt is wordt direct opzij gelegd voor een 
ander doel. Aan het eind van de beurs wordt de verkochte 
kleding verrekend en kan men de niet verkochte kleding 
geheel/gedeeltelijk doneren aan een van de goede doelen. 
Ook wanneer men de niet verkochte kleding in zijn geheel 
weer op komt halen is dit geen bezwaar, tenslotte behoort 
de kleding aan de inbrenger.

Goede doelen
Het allereerste goede doel was de Stichting “naar School 

in Haïti“. Zij ontving de opbrengst na aftrek van de kosten
en de gedoneerde kleding. Een paar keer per jaar stuurde
zij een verslag wat er met de donatie was gedaan. Helaas
is na de aardbeving in 2010 de infrastructuur nog steeds
niet in orde. Containers blijven in de haven staan, waar-
door zij alleen nog een geld donatie ontvangen. Op een 
gegeven moment vroeg een goede kennis of er kleding
aan een kindertehuis in Nigeria gedoneerd kon worden.
De containers met machineonderdelen die naar dat land
werden gestuurd zouden opgevuld kunnen worden met 
dozen kleding, waardoor er geen extra transportkosten
zouden ontstaan. Dit gebeurt nu al sinds een aantal jaren.
Wanneer we de kleding hiervoor sorteren zien we als het
ware de kindertjes al rondlopen in de meest schattige out-
fits, en dan te bedenken dat ze vaak alleen maar doeken
gewend zijn. Ook voor de moeders zoeken we zorgvuldig
passende kleding uit bij dit warme land. Dus voor de zo-
merkleding hebben we een super bestemming.
Zie de advertentie elders in de krant.

Geef je kleding een tweede kans
Baak - Gedurende 13 jaar vindt in Baak tweemaal 
per jaar, in het voor- en najaar, een tweedehands 
kledingbeurs plaats.

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

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

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!
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De Zesdaagse wordt gehouden vanaf 
maandag 24 september t/m zaterdag 
29 september. De thans nog 19 jarige 
Bas Klein Haneveld, is dan inmiddels 
20. Het Nederlands team vertrekt al 
op 19 september naar Duitsland om 
zo voldoende tijd te hebben om zich 
ter plekke voor te bereiden. Onder 
meer bekijken welke proeven de rij-
ders voor de kiezen krijgen. Bas: ‘ Ik 
verheug mij enorm op deze Zesdaag-
se. Prachtig om op zo’n jonge leeftijd 
mijn debuut te mogen maken. We 
hebben inmiddels als team onder 
leiding van Kees v.d. Ven en Arwald 
Nijland al een paar trainingen achter 
de rug en die verliepen prima. Ik stu-
deer momenteel aan het ROC in Apel-
doorn ‘Operationele Techniek’. Het 
wordt mijn laatste jaar. Gedurende 
de Zesdaagse moet ik natuurlijk wel 
een aantal lessen missen. Gelukkig 
heb ik een zogenaamde ‘ topsport- re-
geling ‘ waardoor ik vrij kan krijgen 
voor deze Zesdaagse. Wanneer ik te-
rug ben in Nederland moet ik natuur-
lijk de gemiste lessen alsnog inhalen’, 
zo zegt Bas Klein Haneveld. 
De goede prestatie van Bas tijdens de 

onlangs gehouden EK enduro in Slo-
wakije heeft waarschijnlijk mede een 
rol gespeeld voor de uitverkiezing in 
het Nederlands Trophy Team. Bas 
Klein Haneveld: ‘ Ik heb daar inder-
daad goed gepresteerd. Het was een 
prachtige enduro, veel onverharde 
wegen, bospaden, pittige hellingen, 
wegen met steenslag. Droog weer, 
25 tot 30 graden. Het was in het be-
gin met name de eerste dag wel even 
wennen. Het was voor mij de eerste 
wedstrijd na mijn schouderoperatie. 
In 2010 begon de ellende, toen schoot 
mijn schouder uit de kom. Toen ik 
was hersteld heb ik een half jaar zon-
der problemen kunnen rijden. Begin 
dit jaar opnieuw de schouder uit de 
kom.
Ik heb mij toen laten opereren. De 
doktoren hebben toen de ‘kom ‘ ver-
kleind, deze bleek namelijk te groot. 
De operatie slaagde. Dat betekende 
wel dat ik tijdens de herstelperiode 
drie van de 4 EK enduro ’ s verstek 
moest laten gaan. Ik ben wel als ‘toe-
rist ‘ meegegaan naar Italië en Est-
land om de ploeg aan te moedigen. 
Tijdens de laatste EK enduro in Slo-

wakije dus wel van de partij. Op de 
eerste dag eindigde ik als achtste. De 
tweede dag, opnieuw 200 kilometer 
en opnieuw zeven uur op de mo-
tor, ik was na afloop ‘ total - loss ‘ . 
De extreme – test verliep niet goed. 
Te weinig snelheid op de hellingen 
waardoor ik dikwijls moest ‘ steppen 
‘ en dat kostte tijd, maar ik werd toch 
nog 7e. Op de slotdag vrijwel geen 
problemen en werd ik zesde en uit-
eindelijk ook zesde in het eindklasse-
ment, waarmee ik dik tevreden ben’, 
zo zegt Bas Klein Haneveld.

Na het ‘Zesdaagse- avontuur ‘ wordt 
op zaterdag 6 oktober in Havelte de 
vierde wedstrijd voor de NK enduro 
verreden. Tot nu toe zijn er drie wed-
strijden gehouden . Bas Klein Hane-
veld werd in Enter winnaar, in Eind-
hoven werd hij derde en in Holten 
tweede. Het tussenklassement in de 
klasse E1 ziet er als volgt uit: 1 Lucas 
Dolfing 61 punten, 2 Bas Klein Hane-
veld 60, 3 Ismo ten Velde 47 punten. 
Bas: ‘ Vorig jaar (mijn eerste jaar als 
enduro- rijder) werd ik bij de ‘ natio-
nalen ‘ kampioen van Nederland. Ik 
hoop dit jaar op de nationale titel in 
de Klasse E1. Het zal niet gemakke-
lijk worden, want Lucas en Ismo zijn 
geduchte concurrenten. Ik ga er wel 
voor, maar nu eerste de Zesdaagse in 
Duitsland. Ik hoop ook daar goed te 
presteren’, aldus Bas Klein Haneveld.

Bas Klein Haneveld debuteert in Zesdaagse

Vorden - VAMC coureur Bas Klein Haneveld maakt over twee weken 
zijn debuut tijdens de Internationale Motorzesdaagse (enduro). De 
strijd om de wereldtitel vindt dit jaar plaats in Zchopau, een stadje in 
het voormalige Oost- Duitsland. Het Nederlands Trophy- team bestaat 
daar uit: Hans Vogels, Mark Wassink, Amel Advocaat, Robin Nijkamp, 
Lucas Dolfing en Bas Klein Haneveld.

Bas Klein Haneveld (rechts) met leermeester Erwin Plekkenpol (links)

Gasten op deze avond zijn Anton Rui-
terkamp uit Almen en Henriët Klein 
Geltink uit Ruurlo van Ruiterkamp 
Uitvaartverzorging. Zij zullen op de-
ze avond zo breed mogelijk vertellen 

over de mogelijkheden met betrek-
king tot het goed afscheid kunnen 
nemen en de uitvoering van een uit-
vaart. Dit is voor ieder mens verschil-
lend. Vaak is het bij de mensen niet
bekend hoeveel ‘zeggenschap’ men
heeft als men met een begrafenis/cre-
matie aan het voorbereiden is en wat
men zelf kan doen. 

Tevens zal er voldoende ruimte zijn
voor het stellen van vragen. De bij-
eenkomst vindt plaats in gemeente-
centrum De Sprankel, aanvang 20.00
uur. Voor meer informatie: Rita Bet-
tink-Lankveld, tel. 06 25455913.

Commissie Inspiratie en Ontmoeting
Thema-avond Ruurlo 
‘Rituelen rondom de dood’
Ruurlo - De commissie Inspiratie 
en Ontmoeting van de gezamen-
lijke Ruurlose en Barchemse ker-
ken organiseert in de komende 
maanden weer de nodige acti-
viteiten. Het seizoen 2012-2013 
wordt woensdag 19 september 
geopend met een interessante 
avond met als thema‘Rituelen 
rondom de dood’.

Erna neemt de kinderen mee in ver-
halen, gedichten en beeldende kunst 
en vergroot het zicht op de talenten 
die in elk kind aanwezig zijn. De les-
sen zijn aangepast op de interesses 
van de deelnemende kinderen. Ze 
ervaren dat het bijzonder is een ei-
gen stijl te ontwikkelen en dat een 
oordeel maar heel subjectief is. Erna 
Kuik is schilder, fotograaf en illustra-
tor en heeft internationale aandacht 
voor haar werk als kinderboekenma-

ker. Ze deelt haar passie voor de beel-
dende kunst graag met kinderen. 
Bij voldoende deelname starten de
lessen op dinsdag 25 september 2012.
Deze vinden wekelijks plaats, met 
uitzondering van de schoolvakanties.
Er zijn 18 lessen. Lestijd is van 16.00
tot 17.30 uur in het Atelier Erna Kuik
aan de Burg. Smitstraat 1, 7221 BH
Steenderen. Opgave en informatie 
per telefoon (0575) 450433 of per
mail: zeegroet@xs4all.nl

Atelier Erna Kuik Steenderen

Steenderen - Dinsdag 25 september start er weer een cursus tekenen
en schilderen voor kinderen in het Atelier Erna Kuik. Kinderen van 8
t/m 13 jaar zijn welkom om zich uit te leven met penseel, houtskool,
inktrollers en ander materiaal, in grote gebaren en kleine tekeninge-
tjes. Het leren schetsen staat in veel opdrachten centraal zodat een 
kind gemakkelijk een idee op papier kan zetten en later kan uitwer-
ken in een ander materiaal.

Evita met de afdruk van haar linoleumsnede.

Verder de vaste rubrieken ‘Amparte 
weurden’, uit de Olde Deuze, Wies-

heden in de streektaal en op de Pra-
otstoel. De streekzaalmuziek komt
uit Friesland, Groningen, Drenthe,
Twente, de Achterhoek en Limburg. 

Mensen die dialectmuzieken/of ver-
halen en gedichten in de kast hebben
liggen en beschikbaar willen stellen
aan het programma, kunnen bellen
met Radio ideaal, tel. 0314-624002 
of via de mail. info@ideaal.org   De
uitzending van Radio Ideaal Dialect is
elke week op zondag van 11.00 uur
tot 12.00 uur.

Ideaal Dialect
Zelhem - Komende zondag is 
Wim Mogezomp, voorzitter van 
de Stichting Berkelzomp, op be-
zoek bij Ideaal Dialect. Hij vertelt 
over het varen met de Berkelzom-
pen die vanuit, Borculo, Lochem 
en Almen de Berkel bevaren. Van 
de cd ‘de Zompenkeals’,die is vol-
gezongen door de Zompenschip-
pers, wordt het ‘Zompenlied’ en 
‘Dreumen an de Bekke’ gedraaid.

PV VORDEN 
Zaterdag 8 september stonden de dui-
ven van Vorden in NIJVEL (215 km). 
De lossing was 10.20 uur, in verband 
met grondmist. De vier Toppers van 
PV Vorden waren naar de eenhoks-
race in Usedom Dtld. Terwijl de Top-
pers Bruinsma, Meijer, Schuerink en 
Tiemessen in Duitsland een vette prijs 
probeerden te pakken, vloog de jonge 
duif vanuit Nijvel van Marc Tiemes-
sen uit Vorden als eerste naar bin-
nen. Niet alleen eerste van Vorden, 
maar van de gehele afdeling Oost Ne-
derland. Dit waren 1218 deelnemers 
met 26.400 duiven, een prestatie op 
zich. Uitslag: Marc Tiemessen 1 9 15 
18 43 45 50 56 60 64 77, H.B.M. Hoks-
bergen 2 4 7 8 12 16 17 19 20 21 23 
29 31 32 44 46 47 49 57 59 68 69 70 
72 75, Ashley Eykelkamp 3 5 6 10 11 
13 14 22 27 28 37 39 41 42 48 53 54 
55 61 62 66 73, W.J.S. Verbeek 24 33 
34, Martijn Schuerink 25 30 63, Roy 
Schipper 26 35 36 38 65 67 74, D.J. 

Gotink 40 52 58 71, R. de Beus 51, E. 
Bruinsma 76. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Op zaterdag 8 september vlogen 567 
duiven van 23 deelnemers van De 
Koerier eveneens vanuit NIVELLES/
NIJVEL. De duiven werden gelost om 
10.20 uur. Uitslag: A. Kamperman 
(31/53) 1 2 3 6 7 8 14 15 19 23 24 25 
26 33 34 44 50 51 53 60 63 64 84 97 
100 101 118 134 135 139 140, H. Was-
sink (18/48) 4 12 13 31 37 52 54 57 65 
76 78 99 108 111 115 120 136 138, 
S. Gemmink (9/30) 5 17 32 46 58 69 
73 83 85, H. Niesink (9/23) 9 41 47 
68 81 102 128 129 132, R. van Aken 
(8/31) 10 11 74 75 103 104 125 131, 
Comb Niesink-Poelman (5/39) 16 40 
59 79 89, R. Jansen (5/16) 18 20 27 35 
127, Comb. Menkhorst (9/31) 21 22 29 
39 66 70 109 112 137, F. Meijerman 
(5/19) 28 30 61 92 96, N. Eulink (1/15) 
36, W. Massen (3/15) 38 113 117, J. 
Berendsen (7/32) 42 62 82 95 105 106 

126, Wilma Meijerman (4/16) 43 119 
123 130, Mathilde Velthorst (5/20) 45 
71 107 124 142, E. Weenk (5/31) 48 49 
110 133 141, H. Eenink (4/30) 55 93 98 
114, J. Wassink (7/24) 56 77 86 87 88 
91 122, J. Reindsen (3/20) 67 72 80, M. 
Burghout (1/9) 90, Nick Chevalking 
(2/15) 94 121, E. te Pas (1/19) 116. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Op zaterdag 8 september werd ook 
door PV Steeds Sneller deelgenomen 
aan de vlucht vanuit NIVELLES/NIJ-
VEL. De 144 duiven van 10 deelne-
mers werden om 10.20 uur gelost. De 
snelste duif was van R. Koers, deze 
kwam op de klep om 12.44 uur en 
maakte daarvoor een snelheid van 
1443 mpm. Uitslag: R. Koers 1 4 6 22 
25, L Te Stroet 2 5 18 31 36, G. Kem-
pers 3 7 8 10 13 14 15 23 24 28 35, W. 
Jansen 9 11 12 20 21 30 33 34, V.C.J. 
van Melis 16 27 29, G. Duitshof 17 32, 
A.H.J. Peters 19, C. Te Stroet 26. 

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
Omdat korven alleen mag wanneer 
er minimaal vijf mensen meedoen, 
werd er dit weekend door PV De IJs-
selbode niet meer deelgenomen aan 
de laatste vlucht.

Duivenberichten 8 september
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van drie van de vier dui-
venverenigingen in de gemeente Bronckhorst, PV De Koerier uit Zel-
hem, PV De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden en PV Steeds Sneller 
Hengelo Gld. De Steenderense vereniging heeft het seizoen afgesloten. 
Zaterdag 8 september werd de een na laatste vlucht van het seizoen 
vervlogen vanuit Nivelles/Nijvel.
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Vele belangstellenden feliciteerden 
Tom en Monique met het behaalde 
resultaat. De winkel is groter, het as-
sortiment duidelijk ook. De groente 
en fruit staan ruim opgesteld. “Heb je 
de olie en azijnenhoek gezien,” vraagt 
Monique. “Daar ben ik trots op. Daar 

kun je uit grote flessen olijfolie en 
balsamico azijnen zelf tappen, een 
eigen smaak kiezen.” Daarnaast is 
er een uitgebreid assortiment streek-
producten, met een notenhoek, verse 
fruitsappen, bieren en jams. Tijdens 
deze feestelijke opening konden de 

belangstellenden met een kop koffie 
of thee met appelgebak – inderdaad 
van eigen appels, rondkijken in de 
nieuwe winkel. Ook kregen zij een 
kijkje in de keuken. Onder de carport 
was het vervolgens gezellig met een 
drankje en een hapje, natuurlijk uit 
eigen winkel. 
Vanaf 4 september is de boerderij-
winkel ook op woensdag geopend. 
Zie voor meer informatie de website 
www.fruitbedrijfhorstink.nl

Boerderijwinkel Fruitbedrijf 
Horstink Steenderen vernieuwd

Steenderen - Het was een drukte van belang afgelopen maandag 3 sep-
tember bij de opening van de vernieuwde boerderijwinkel van Fruitbe-
drijf Horstink. Het doel van Tom en Monique Horstink: “De boerderij-
winkel wordt groter, mooier en gezelliger!” is zeker bereikt.

Vele belangstellenden bekeken de nieuwe boerderijwinkel van Fruitbedrijf Horstink.Boerderijwinkel Fruitbedrijf Horstink Steenderen 
vernieuwd

Het beeld wordt, als het zijn definitie-
ve vorm heeft gekregen, met water-
vast schuurpapier en water gepolijst 

wat bij de meeste stenen resulteert 
in een hoogglanzend beeld met de
uitstraling van marmer.De cursisten
krijgen de gelegenheid met allerlei 
gereedschappen te experimenteren. 
Hugo Pos werkt in kleine groepen
van maximaal acht personen. Ieder-
een werkt naar eigen ontwerp aan
zijn eigen beeld. In één cursusperio-
de heeft men meestal wel een beeldje
klaar. De lessen vinden plaats in het
atelier van Hugo Pos aan de Vijver-
weg in Ruurlo. 
Voor alle informatie, aanmelding,
foto’s van werkstukken van (oud)
leerlingen en een video, kijk op de
website www.hugopos.nl
tel. (0573) 450452.

Cursus onder leiding van Hugo Pos
Beelden maken van speksteen 
in Ruurlo
Ruurlo - Ruurloër Hugo Pos or-
ganiseert binnenkort de cursus 
‘Beelden van speksteen maken’.
Speksteen is een mooie, zachte 
steensoort en eenvoudig en goed 
te bewerken met rasp, mes, zaag 
en schuurpapier. Met de boorma-
chine kan men gaten maken en 
die verder bewerken met mes of 
rasp. In acht lessen leert Hugo 
Pos de cursisten alle kneepjes van 
het vak. Zo kan men besluiten tot 
een vrije abstracte vormgeving of 
tot een realistisch beeld.

Ondernemers in Bedrijf is een over-
koepelende netwerkorganisatie en 
regionaal actief binnen verschillende 
gemeentelijke grenzen. Na onder an-
dere het succes in Berkelland, Lochem 
en Hof van Twente is het succesvolle 
concept van Ondernemers in Bedrijf 
ook in Bronckhorst van start gegaan. 
Aangesloten ondernemers komen 6 
keer per jaar bij elkaar. Er worden 
twee borrels, twee bedrijfsbezoeken 
en twee seminars georganiseerd. 
Naast de regionale bijeenkomsten 
wordt er ook samengewerkt met de 
omliggende regio’s die onderdeel uit-
maken van Ondernemers in Bedrijf.
Initiatiefneemster van Ondernemers 
in Bedrijf is Chanti Janssen. Janssen: 
‘Het is fantastisch om te zien dat het 
concept inmiddels in 9 regio’s van 

start gegaan is waaronder in Bronck-
horst. Netwerken is altijd belangrijk
geweest en zeker in deze economi-
sche matige tijden merk je dat onder-
nemers elkaar opzoeken om meer sa-
men te ondernemen cq zaken te doen
waardvoor wij een platform bieden’.

Martijn Hooglugt is het gezicht van
Bronckhorst in Bedrijf en enthou-
siasmeert de ondernemers om ook
hun naamsbekendheid, diensten en
producten kenbaar te maken via het
netwerk van Bronckhorst in Bedrijf.
Hooglugt: “Ontzettend leuk om te 
zien dat de eerste reacties positief zijn
en de eerste leden zijn aangesloten.
Hooglugt vult aan dat ondernemers 
al lid kunnen worden voor 100 euro
per jaar inclusief hapjes en drankjes
voor 6 bijeenkomsten.

De netwerkclub Bronckhorst in Be-
drijf is een onderdeel van Onderne-
mers in Bedrijf. Deze overkoepelende
netwerkorganisatie is actief in negen
regio’s. Het ontstaan van Onderne-
mers in Bedrijf en de verschillende
regio’s vind u op: 
www.ondernemersinbedrijf.nl

Nieuwe netwerkorganisatie 
van start in Bronckhorst
Regio - Bronckhorst in Bedrijf, de 
nieuwe netwerkorganisatie die er 
sinds kort is voor iedere onder-
nemer binnen de gemeentelijke 
grenzen van Bronckhorst. Een 
netwerkclub waarbij het gezellig 
is, samengewerkt wordt, relaties 
worden onderhouden en nieuwe 
contacten worden opgedaan.

Ook bij overheden in de Achter-
hoek en Liemers is overheidsparti-
cipatie een hot-item. Bij overheids-
participatie ondersteunt de over-
heid initiatieven van burgers. Daar 
hebben gemeenten, waterschap en 
provincie belang bij, omdat bur-
gers een belangrijke bijdrage kun-
nen leveren aan de leefbaarheid en 
werkgelegenheid in de regio. 

Burgers hebben veel kennis en er-
varing over hun eigen leefomge-
ving. Bovendien is het voor overhe-
den de kunst om hun ambities te 
verwezenlijken met minder geld.

Tijdens de werkconferentie kregen 
de deelnemers tips om de kracht 
van burgers in te zetten. Wethou-
der Sjef van Groningen van de ge-
meente Duiven vertelde hoe burge-
rinitiatieven in zijn gemeente –met 
vallen en opstaan- van de grond 
worden getild. Ook werd verteld 
dat overheidsparticipatie begint 
met het luisteren naar burgers. 

Daarna is het van belang om ruim-
te te bieden aan burgers en ambte-
naren, duidelijke afspraken te ma-
ken, helder te communiceren, de 
juiste instrumenten te kiezen en 
het eigen gedrag binnen overheids-
organisaties te veranderen. 

De deelnemers aan de werkconfe-
rentie - vooral ambtenaren, wet-
houders en raadsleden- maakten 
duidelijk dat de ene gemeente in 
de Achterhoek en Liemers verder 
is met overheidsparticipatie dan 
de andere gemeente in deze regio. 
Daarom was de uitwisseling van 
tips en adviezen voor de deelne-
mers voor hen waardevol. 

De deelnemers hebben ook actie-
punten geformuleerd hoe zij de 
overheidsparticipatie binnen hun 
eigen organisatie een stap verder 
kunnen brengen. Daarbij kregen 
zij ook tips en adviezen van vier 
voorlopers in gemeenteland, de 
gemeenten Hellendoorn, Gemert-
Bakel, Amsterdam en Duiven.

De werkconferentie overheids-
participatie is georganiseerd door 
Plattelandshuis Achterhoek en Lie-
mers en adviesbureau BALG. Als 
vervolg op deze conferentie onder-
steunt Plattelandshuis overheden 
bij het verder op weg helpen van 
overheidsparticipatie.

Werkconferentie overheidsparticipatie

Overheden willen samen 
met burgers aan de slag
Zelhem - Overheden als gemeen-
ten, waterschap en provincie 
zien mogelijkheden om de 
maatschappelijke betrokken-
heid van burgers te vergroten. 
Dat bleek tijdens een werkcon-
ferentie over overheidspartici-
patie die woensdag 5 september 
in Zelhem is georganiseerd.

Het was weer een bijzonder zwemsei-
zoen. De watertemperatuur was al-
tijd minimaal 23 graden maar dank-
zij de nieuwe afdekmat vaak hoger 
zonder dat dit tot extra stookkosten 
leidde. Heintje Bos (lid van de Vroege 

Vogels) heeft dit seizoen het meeste 
gezwommen. Op één dag na heeft 
zij alle dagen het zwembad bezocht. 
Dick Brouwer (ook lid van de club) 
heeft de meeste kromme baantjes ge-
trokken. 20 banen zwemmen stond 

bij hem gelijk aan een lengte van 40 
banen. De Vroege Vogels waarderen 
de inzet van het badpersoneel enorm. 
Reden om hen met een kleinood ex-
tra in het zonnetje te zetten. Tijdens 
dat gezellige ontbijt werd in ieder 
geval duidelijk dat de Vroege Vogels 
er klaar voor zijn. Ook het volgende 
seizoen is de club weer elke ochtend 
heel vroeg in ons mooi zwembad In 
de Dennen te vinden. U ook?

Traditioneel zwemontbijt 
In de Dennen Vorden

Vorden - Iedere ochtend trekt een hele groep sportievelingen baan-
tjes in het mooie Vordense zwembad In de Dennen. Deze groep, de 
Vroege Vogels geheten, sloten op vrijdag 7 september traditiegetrouw 
het zwemseizoen af met een heus ontbijt.
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“Tot nu toe zijn de ruimtes die er 
eventueel beschikbaar zijn, te duur. 
Wij zij afhankelijk van giften en kun-
nen geen € 40000,- opbrengen”, zo 
valt er in het persbericht te lezen. 
“We zoeken een plek waar we niet 
te veel voor hoeven te betalen, liefst 
gratis natuurlijk. We willen ook wel 
een ruimte gebruiken totdat het ver-
huurd of verkocht is.’
Als er geen ruimte wordt gevonden, 
dan zal er een einde aan de kleding-
beurs komen. “Dat zou zeer jammer 

zijn want iedere dinsdag zijn er wel
8 á 10 klanten in het uurtje dat we
open zijn. De opbrengst komt ten
goede aan de mensen die afhankelijk
zijn van de voedselbank of in brood-
nood komen.” 
Ook van de voedselbank maakt een 
flink aantal mensen gebruik. “Kort
geleden heeft “Klein Westland” de
groeten en soep, die zij nog in de
diepvries hadden liggen, aan ons ge-
schonken. Daar zijn we zeer dank-
baar voor.” Gehoopt wordt dat er snel
een ruimte wordt gevonden. “Anders
zouden dit soort gulle schenkingen 
waarschijnlijk in de prullenbak ver-
dwijnen.”
Voor informatie kunt u bellen met
de coördinator van de kledingbeurs: 
0314-623576. 
Op 15 sept is er een extra openstel-
ling van de kledingbeurs van 10.00
-13.00. “Dit omdat we moeten ver-
huizen straks en we de zomerkleding
dan willen minimaliseren. Dus kom 
langs en kijk of er iets voor u tussen
zit. Iedereen is welkom.”

Voedselbank en kledingbeurs 
Zelhem luiden de noodklok

Zelhem - De voedselbank en kle-
dingbeurs in Zelhem komen na 
december dit jaar mogelijk zon-
der onderdak te zitten. De ruimte 
aan de Prinses Irenestraat die Pro-
Wonen kosteloos aan de diaconie 
van de Protestantse Lambertige-
meente beschikbaar stelt, moet 
waarschijnlijk plaats maken 
voor woningen. Daarom wordt de 
noodklok geluid. De twee instel-
lingen zijn naarstig op zoek naar 
een nieuw onderkomen.

Na ongeveer een uur aankomst in de 
Schöppe voor het optreden van Henk 
Boogaard, met cabareteske liedjes 
uit eigen keuken. Henk begeleidt 
zichzelf op een akoestische Spaanse 
gitaar. Kaarten zijn te reserveren via 
www.natuurmonumenten.nl of de 
Ledenservice van Natuurmonumen-
ten, telefoon 035 – 655 99 55. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk. Natuur-
monumenten, beheerder van land-

goed Hackfort, is gastheer van deze 
avond.

De boswachter neemt de bezoekers 
deze avond mee voor een wandeling 
over het prachtige veertiende eeuwse 
landgoed Hackfort. Onderweg vertelt 
hij over de cultuurhistorie die het 
landgoed rijk is. Ervaar de nazomerse 
sfeer met het mooie avondlicht van 
dit seizoen. Altijd spannend welke 

dieren zich in de avonduren laten 
zien. Wie weet zie je over de weides 
van het landgoed de vogeltrek naar 
het zuiden. Na ongeveer een uur 
staat een warm drankje klaar in de 
sfeervolle Schöppe. 

Henk Boogaard heeft weinig op met 
de gebruikelijke koetjes en kalfjes 
die gemeengoed zijn in de huidige 
jachtige en vluchtige wereld. Het op-
treden is voor hem een manier om 
in contact te blijven. Van het ware 
ontmoeten, met ruimte voor stilte en 
diepgang. Na afloop levert dat vaak 
interessante gespreksstof op. Zie ook 
www.natuurmonumenten.nl

Wandeling en concert 
Henk Boogaard op Hackfort Vorden
Vorden - Geniet van de nazomerse avondsfeer tijdens de wandeling 
met de boswachter over landgoed Hackfort bij Vorden. Daarna een 
speciale avond in de Schöppe (Pinkenstal) met zanger Henk Boogaard. 
Nederlands meest unieke singer-songwriter. De avondwandeling op 
zaterdag 22 september begint om 19.00 uur.

Wilma had een woordje voor haar 
klaar: “Vandaag willen wij je nog 
eens extra laten weten hoe bijzon-
der je voor ons bent. Het is nu 12,5 
jaar geleden dat jij bij ons in dienst 
bent getreden, Mieke wat gaat de tijd 
nog snel… ik zie je nog altijd op de 
zondag bij mij in de steples staan, 
altijd even fanatiek. Ik dacht: dat is 
een ‘goeie’ voor op het podium, dus 

stuurde ik je naar een aerobic oplei-
ding…”. Ondertussen geeft Mieke al 
jaren les in BodyVive, BodyBalance en 
BodyAttack. 

Collega’s van sportcentrum AeroFitt 
noemen haar de ‘Sportvrouw van 
Hengel’. De surpriseles werd afgeslo-
ten met een gezellig samenzijn met 
veel collega’s en klanten.

Mieke Sesink 12,5 jaar in 
dienst bij AeroFitt Hengelo

Hengelo - Afgelopen maandag werd Mieke Seesing verrast tijdens het 
lesgeven bij sportcentrum AeroFitt in Hengelo. Naast haar werk bij 
autobedrijf Herwers geeft ze meerdere malen per week les bij AeroFitt.

Mieke Sesink 12,5 jaar in dienst bij sportcentrum AeroFitt in Hengelo.

Fietsen, scooters en auto’s stonden te 
blinken in de zon en natuurlijk kon 
er een proefritje worden gemaakt. De 
bezoekers werden uitvoerig geïnfor-
meerd over de mogelijkheden van de 
elektrische voertuigen. De Roadshow 

elektrisch rijden werd georganiseerd 
door Tevi uit Heesch in samenwerking 
met de Dutch Organisation for Electric 
Transport (DOET). De Roadshow bij 
het gemeentehuis was extra feestelijk. 
Op dezelfde dag kwam het bruidspaar 

Hanneke van der Werf en Aart Steen-
bergen uit Keijenborg om 13.00 uur bij
het gemeentehuis aan in hun Citroën.
Gevolgd door alleen aangedreven elek-
trische voertuigen als volgauto’s in de
bruidstoet. Na de huwelijksplechtig-
heid ruilde het bruidspaar hun klassie-
ker ter plaatse in voor de spectaculaire
Tesla Roadster. Hierna vertrok de vol-
ledige elektrisch aangedreven bruids-
toet naar de feestlocatie.

Bruidspaar in elektrische auto

Elektrisch rijden heeft de toekomst

Hengelo - Op het parkeerterrein bij het gemeentehuis in Hengelo werd 
zaterdag 8 september een demonstratie gehouden voor elektrisch rij-
den. Het publiek kon kennismaken met de mogelijkheden van de ver-
schillende elektrische voertuigen.

Allerlei soorten elektrische voertuigen waren er te zien.

De nummerverkoop is op donder-
dag 13 september van 9.00 tot 10.00 

uur en van 18.00 tot 19.00 uur. In 
verband met het groeiende aanbod 
is per beurs een maximum van 80 
nummers, dus op is ook echt op. De 
verkoop van de nummers is dus al-
leen op bovenstaande tijden. 

De ClédingkanTine staat garant voor 
veel koopjes en vooral veel gezellig-
heid. Heeft u nog vragen? 
Info@cledingkantine.nl

Nummerverkoop 
De ClédingkanTine Hengelo
Hengelo - Bijna is het weer zo-
ver: De ClédingkanTine! Clé, Tine 
en een groot team vrijwilligers 
maakt zich op voor de vierde na-
jaar/winterkleding en speelgoed-
beurs. De beurzen worden weder-
om gehouden in Partycentrum 
Langeler in Hengelo Gld.

Het doel van de koffiemorgen is ont-
moeting en contact met dorpsgenoten 
en belangstellenden. Neem vooral ook 
uw buurvrouw en/of buurman mee. Op 
deze morgen kunt u gezellig met meer 
mensen koffie- of thee drinken. Wan-
neer u het prettig vindt om tijdens het 
koffie-/theedrinken met uw handen 
bezig te zijn, zoals breien, haken, knut-
selen, neemt u dan vooral uw spullen 
mee. Op deze manier stimuleert u ook 
anderen om hun bijzondere hobby’s te 
delen. U hoeft zich voor deze morgen 
niet op te geven. U kunt gewoon langs 
komen. De gastheren en -vrouwen van 
de kerk heten u van harte welkom. 

2e vrijdag 
van de maand: 
koffiemorgen!
Drempt - Op vrijdagmorgen 14 
septemberbent u van harte uit-
genodigd om in de Pastoriezaal, 
Kerkstraat 3 te Drempt koffie of 
thee te komen drinken. De koffie 
en thee met iets lekkers staat voor 
u klaar tussen 10.00 en 12.00 uur.
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CDA-speerpunten: werk, gezin en 
samenleving
Nederland is een prachtland, waar 
veel mensen veilig wonen en werken, 
zorgen voor anderen en bouwen aan 
de toekomst. Voor elkaar en voor onze 
kinderen. Dat is het Nederland waar 
wij voor staan, waar we zuinig op 
zijn. Maar om dat zo te houden, zijn 
nu verstandige keuzes nodig. Daarom 
brengen wij de staatsschuld terug en 
schuiven de rekening niet door naar 
de toekomst. En kiezen wij voor meer 
banen en goed onderwijs en staan wij 
voor de zorg en aandacht voor mensen 
die dat nodig hebben. We zijn links 
voor de mensen die niet kunnen en 
rechts voor mensen die niet willen.

Overheidsfinanciën
De wereldwijde financiële en econo-
mische crisis heeft Nederland hard ge-
raakt. Het overschot op de begroting is 
omgeslagen naar een sterk oplopend 
tekort. Nederland geeft jaarlijks meer 
geld uit (253 miljard euro in 2011) 
dan er binnenkomt (229 miljard euro 
in 2011). De huidige financiële crisis 
is voor Remko ten Barge een belang-
rijke reden om zich kandidaat te stel-
len, aldus de econoom werkzaam bij 
Deutsche Bank. Hij wil zijn financiële 
kennis inzetten in Den Haag omdat hij 
ervan overtuigd is dat Nederland ster-
ker uit de crisis kan komen als we de 
juiste keuzes maken. 

Europese samenwerking
We leven al jarenlang in vrede en vei-
ligheid, op dat gebied is de Europese 
samenwerking erg succesvol. Op be-
paalde terreinen is juist geen bemoeie-
nis van Brussel gewenst. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan onze pensioenen (800 
miljard euro), die overigens voor 85%-
90% worden belegd buiten Nederland. 
Economisch gezien levert de Europese 
Unie ons land jaarlijks 180 miljard eu-
ro op en zorgt voor 1,5 miljoen banen. 
Als Europese Unie kunnen we de con-
currentiestrijd met opkomende econo-
mieën aan, als individuele landen lukt 
dat zeker niet.

De Achterhoek ligt middenin Europa,
dat biedt kansen en die moeten we 
grijpen. We willen geen “Randstad-
kabinet”, maar een goede afspiege-
ling van volksvertegenwoordigers uit
de verschillende delen van het land.
Die verhouding is momenteel enorm
scheef, in het nadeel van de regionale
gebieden. Uw voorkeursstem telt om
de scheve verhouding recht te trek-
ken!

De ECHT Achterhoekse kandidaat
is bereikbaar voor u
Remko ten Barge staat voor vernieu-
wing in de politiek. Hij is van mening
dat de politiek veel meer in verbinding
moet staan met de kiezers. Hij geeft 
dan ook graag het goede voorbeeld,
u kunt hem goed en direct bereiken
voor vragen en opmerkingen: 
Email: r.tenbarge@oostgelre.nl of 
tenbarge@cda.nl
Telefoon: 0618802119 
Twitter: twitter.com/remkotenbarge
Linkedin (hierop staat ook zijn CV):
www.linkedin.com/in/remkotenbarge
Website met meer info, artikelen en
video’s: www.remkotenbarge.nl
Tot slot nog enkele redenen om 12 
september te stemmen op Lijst 4,
nummer 53:
-  Jonge kandidaat (30 jaar) met ken-

nis, kunde, ambitie en Achterhoek-
se nuchterheid;

-  Financieel toptalent; bewezen in de
lokale politiek, rijp voor de Tweede
Kamer;

-  Den Haag kan wel wat peper ge-
bruiken;

- 17.000 voorkeursstemmen zetten
de Achterhoek op de kaart in Den
Haag!

Remko ten Barge: financieel talent met Achterhoekse nuchterheid

Stem Lijst 4 nummer 53
De Achterhoekse CDA-kandidaat 
voor de Tweede Kamer, Remko 
ten Barge, is de financieel specia-
list die Den Haag heel hard nodig 
heeft om de juiste beslissingen te 
nemen voor gezonde overheids-
financiën, financiële stabiliteit 
binnen Europa, het versterken 
van onze economie en herstel 
van het vertrouwen in de finan-
ciële sector.

Martine: ‘ Dat heeft bij mij heel wat 
emoties los gemaakt. Ook bij mijn va-
der Frank die door het vroeg overlij-
den van zijn vader Martinus Letterie 
( mijn opa dus ) al op 9 jarige leeftijd 
voor het gezin moest zorgen. Mijn opa 
werd door de Duitsers opgepakt en 
op transport gesteld naar het kamp ‘ 
Neuengamme’ bij Hamburg, waar hij 
op 25 januari 1942 overleed ! Ik moet 
je eerlijk vertellen dat ik rond die pe-
riode van de Dodenherdenking niet 
in staat was , om mij op het schrijven 
van kinderboeken te concentreren’, 
zo zegt ze. Inmiddels is de draad weer 
volledig opgepakt. Martine daarover: 
‘ S’ morgens ben ik op mijn best. Dik-
wijls ga ik om half acht, met de och-
tendjas nog aan, achter de computer 
zitten. Dan heb ik mijn hoofd nog he-

lemaal leeg. Ik hou er s’ middags na 
twaalven mee op, dan heb ik andere 
dingen te doen’, zo zegt ze lachend. 
Er zijn maanden dat ze niet aan 
schrijven toekomt. Martine: ‘ Ik geef 
ongeveer zestig dagen per jaar op di-
verse scholen in Nederland lezingen, 
soms voor drie groepen op een dag. 
Heel erg leuk om te doen’, zo zegt ze. 
Het jaar 2012 is het jaar van de His-
torische Buitenplaats. De Stichting 
die dat organiseert wil daarmee aan-
dacht vragen voor al die mooie bui-
tenplaatsen / buitenhuizen in Neder-
land. Martine Letterie doet daar met 
het boek ‘ Gevangen op het kasteel ‘ 
graag aan mee. ( Het boek is thans in 
de boekhandel in Nederland, zo ook 
bij de Bruna in Vorden, te koop). Mar-
tine Letterie heeft als research voor 

dit boek, diverse buitenplaatsen in 
ons land bezocht en heeft die in haar 
boek beschreven. ‘ Gevangen op het 
kasteel’, speelt zich rond 1711 af. De 
hoofdpersoon Marie, reist met haar 
vader Nicolaas Chevalier naar een 
rijk kasteel met schitterende tuinen.
Daar wordt tijdens een feest een dure 
gouden munt gestolen. Haar vader 
wordt van diefstal verdacht en dat 
‘ pikt ‘ Marie niet ! Een spannend 
kinderboek. Martine: ‘ De vader van 
Marie ( Nicolaas Chevalier ) heeft 
echt bestaan. Hij werd in 1661 in Se-
dan in Frankrijk geboren. Hij is naar 
Nederland gevlucht, trouwde hier en 
verhuisde rond 1703 van Amsterdam 
naar Utrecht, waar hij boekverkoper, 
penningmaker, drukker en kunstko-
per werd ’, aldus Martine Letterie. 
Binnenkort verschijnt overigens een 
vervolg op ‘Gevangen op het kasteel’. 
Het boek ‘ Het mysterie van de zwar-
te mantel ‘ gaat over een man die ge-
huld is in een grote zwarte mantel. 
Zijn hoed werpt een schaduw over 
zijn gezicht. Wie is deze man toch 
? Martine: ‘ Ga er maar vanuit dat 
Marie weer spannende dingen mee 
maakt’. 

Martine kan tijdens het schrijven 
soms ook zelf geëmotioneerd gera-
ken. Daarover zegt ze: ‘ Ik heb inmid-
dels het script ingeleverd voor het 
boek ‘ Groeten van Leo ‘. Er werd mij 
namelijk door het Herinneringscen-
trum Kamp Westerbork, gevraagd 
om speciaal een boek over dit kamp 
te schrijven, omdat daarover voor 
kinderen nauwelijks iets voorhan-
den is. Het boek, dat nog dit jaar ver-
schijnt, gaat over het jongetje Leo ( 
hij heeft echt bestaan) dat op zevenja-
rige leeftijd vanuit Zwijndrecht naar 
kamp Westerbork is vervoerd en van 
daaruit naar Auschwitz waar hij kort 
daarop is overleden. 

Ik heb in Zwijndrecht veel onderzoek 
gedaan. Het schrijven van sommige 
hoofdstukken heeft mij best aange-
grepen ‘, zo zegt Martine Lettere. Dit 
in tegenstelling tot het verschenen 
boekje ‘ Piet en Riet naar de maan’ . 
Een boekje voor kinderen van groep 
3 en 4 met buitengewoon grappige 
tekeningen van illustrator Rick de 
Haas met wie Martine Letterie veel 
samenwerkt.

Martine Letterie beleefde hectische periode

Kinderboekenschrijfster Vorden 
weer volop actief

Vorden - Het is voor kinderboekenschrijfster Martine Letterie tot dus-
ver in 2012 een hectisch (schrijf ) jaar. Ze schreef een viertal boeken en 
bovendien zijn er nog een paar ‘ in de maak ‘. Martine: ‘ Ik heb tot dus-
ver in mijn leven ongeveer 90 boeken geschreven, 2012 is inderdaad 
mijn meest productieve jaar’, zo zegt ze. Toch kende ze een periode 
dat ze nauwelijks een letter op papier kon krijgen. Dat was de periode 

Martine Letterie

Dit jaar maakte ik enigermate ken-
nis met een traditionele helingme-
thode, afkomstig van Hawaii. Het 
wordt ho’oponopono genoemd. Wat 
ongeveer zoveel betekent als: ‘dat 
wat heel maakt’. Helen is een mooi 
woord, mooier, vind ik, dan gene-
zen. Bij genezen denk je al gauw aan 
lichamelijk herstellen. Bij helen gaat 
het meer om: met jezelf in harmo-
nie komen. ‘Terugkeer naar liefde’, 
zou Marianne Williamson zeggen. 
Verbluffend is de overeenkomst in 
beide benaderingen!
Beide benadrukken het belang van 
in het hier en nu leven. Bij beide 
vind ik het accent op undoing, dat 
wil zeggen je ontdoen van herinne-
ringen uit het verleden die je verhin-
deren je nu gelukkig te voelen. Beide 
geven aan dat er geen buitenwereld 
is, maar dat alles in mij aanwezig is. 
En zo kan ik nog even doorgaan.

Ho’opónopóno. Ho’o is: veroorzaakt 
en pono is heel, in harmonie. De ver-
dubbeling is een extra accentuering 
van de betekenis. 

Ho’opónopóno kwam opnieuw in de 
belangstelling door de wijze waarop 
Dr. Ihaleakal Hew Len resultaat 
boekte bij zijn behandeling van de-
linquenten in een zwaar beveiligde 
instelling. In die instellling was een 
klimaat van angst en dreiging, als 
gevolg waarvan veel ziekte en uitval 
voorkwam onder het personeel. 

De behandeling van Dr. Hew Len 
leidde ertoe dat er een sfeer ontstond 
die verdraagzaamheid en coöperatie 
weer mogelijk maakten. Het merk-
waardige was dat hij geen enkele van 
zijn cliënten tijdens de behandeling 
zag. Hij nam ‘slechts’ hun dossiers 
door, achtte zichzelf 100 procent 

verantwoordelijk voor wat hij las in 
de dossiers en heelde dat in zichzelf. 
Het gevolg was dat ook de cliënten 
een aanzienlijke gedragsverbetering 
ondergingen, waardoor de sfeer in 
de instelling zodanig verbeterde 
dat men met minder personeel kon 
volstaan en delinquenten weer naar 
buiten konden in een redelijke sfeer 
van vrijheid. 

Ook hierin herken ik Een Cursus in 
Wonderen. De Cursus benadrukt 
steeds: zie het licht in de ander en 
niet wat het licht tegenhoudt. Een 
Cursus in Wonderen is uitgangs-
punt in zowel de maandelijkse ge-
spreksgroep op woensdagavond, als 
in de tweewekelijkse gespreksoch-
tend op donderdagen. 

Dit jaar zullen we regelmatig stil-
staan bij wat ho’opónopóno er aan 
heeft toe te voegen. Het accent ligt 
op: hoe brengen we een en ander in 
praktijk.

Wekt dit verhaal uw interesse, neem 
dan -vrijblijvend uiteraard- contact 
op met Pieter Vegter, Korenbloem-
straat 15 in Steenderen. Tel.06-
18698087 of email: 
pvheng@hotmail.com

Cursus in Wonderen en 
Ho’opónopóno in Steenderen
Steenderen - Een Cursus in Wonderen is als methodiek gericht op 
zelfheling bij velen bekend. Het is bekend als het ‘blauwe boek’, een 
boek dat uit drie delen bestaat. Het tweede deel is de eigenlijke cur-
sus die stap voor stap je de weg wijst naar een leven vanuit liefde. 
Liefde is evenwel niet te leren. Wat wel te leren is: je bevrijden van 
angst in welke vorm ook. Bevrijden door los te laten alles wat liefde 
blokkeert. Dat zijn doorgaans herinneringen van vroeger die je er-
gens in je onderbewuste hebt opgeslagen en die je geluk in de weg 
staan.

Wat kunt u als bibliotheeklid met het alles-in-één-abonnement?
Kijk op de website www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Alles-in-een-abonnement
Nieuw in bibliotheek 
West Achterhoek
Regio - Gemak dient de mens! Een uitspraak waar de bibliotheek West
Achterhoek gehoor aan geeft door in september het nieuwe het alles-
in-één-abonnement te introduceren voor alle leden van 18 jaar en ou-
der. Dit abonnement is het resultaat van de afspraken van de biblio-
theken in de provincie om tot een eenvoudiger contributiesysteem te
komen. Wel zo duidelijk en overzichtelijk! Belangrijk uitgangspunt is
dat de bibliotheek voor iedereen toegankelijk is en blijft.

Het Come2Worship weekend is 
bedoeld voor deelnemers van alle 

kerkelijke achtergronden. Op het
programma staan aanbiddingscon-
certen, 24-uurs aanbidding met me-
dewerking van aanbiddingsleiders uit
het hele land, verschillende seminars
en workshops. Twee aanbiddingscon-
certen op vrijdag 28 september en za-
terdag 29 september vanaf 19.30 uur
zijn los te bezoeken.

Het is ook mogelijk alleen de zater-
dag te komen. Aanmelden kan via 
www.come2worship.nl of door te bel-
len met tel. 0314-627200.

Gospelzangeres organiseert 
aanbiddingsweekend
Zelhem - Elisa Krijgsman orga-
niseert voor de zesde keer het 
weekend Come2Worship op va-
kantiepark De Betteld in Zelhem. 
Deelnemers kunnen genieten van 
aanbiddingsconcerten, seminars, 
praise jam café en workshops. 
Ook is het mogelijk delen van het 
programma bij te wonen. Come-
2Worship wordt gehouden van 
28 tot en met 30 september.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Hen:
1. “Woor gao’j hen?” Waar ga je naar toe?
2. “Woor kom i’j hen?” Waar kom je vandaan?
3. “Dat laot hen.” Dat doet niet ter zake.

 B. Rond-umme (voorz.):
1. Rondom. “Rond-umme ’t huus stonden hoge eken.”
2. “Jemand rond-umme lopen.”Iemand omver lopen. “Kiek 

uut, í’j loopt grootmoder haoste rond-umme.”

 C. Kluun:
  Turf. “Smiet nog wat kluun op ’t veur.”

Elke editie van onze weekbladen Contact, Elna en Groenlose Gids heeft 
z’n eigen Twitter-account.
@ContactNoord:  www.twitter.com/ContactNoord 
@ContactMidden:  www.twitter.com/ContactMidden 
@ContactZuid:  www.twitter.com/ContactZuid 
@ContactRuurlo: www.twitter.com/ContactRuurlo 
@ContactWveld:  www.twitter.com/ContactWveld 
@ContactGroenlo:  www.twitter.com/ContactGroenlo 
@ContactElna:  www.twitter.com/ContactElna 

Like ons ook op Facebook: 
www.facebook.com/ContactAchterhoek 

Abonneren op ons YouTube-kanaal kan hier: 
www.youtube.com/weekbladcontact  

En voor het doorgeven van NIEUWSTIPS 
kunt u bellen met webreporter 
Gerwin Nijkamp, tel. 06 - 29 58 57 80. 
Mailen kan natuurlijk ook: 
webreporter@contact.nl

Blijf op de hoogte van het nieuws 
uit de Achterhoek met Contact.nl
Achterhoek - Meteen op de hoogte zijn als er nieuws is of wanneer 
er nieuwe video en foto’s van de leukste evenementen in de Achter-
hoek online staan? Volgens ons dan op de social media.

Uit verschillende provincies doen 
teams mee. Ook bezoekers kunnen 
meedoen. In de ochtend vinden ses-
sies plaats om het maaien met de 
zeis te oefenen. In de middag kunnen 
deelnemers het geleerde laten zien in 
een heuse wedstrijd. Het winnende 
team krijgt de titel Zeiskampioen. 
Doet u mee? Meldt u zich aan bij de 
demonstratiestand van Landschaps-
beheer Gelderland en laat uw zeis-
kunde zien. Kijken mag natuurlijk 
ook!

Oefensessie in de ochtend. Het maai-
en met de zeis is een handigheid die 
onze voorouders beheersten. Door 
middel van een draaitechniek wordt 
het gras baan voor baan gemaaid. 
Lijkt het u leuk om eens te oefenen 

met het maaien met de zeis? Vanaf 
10.00 uur zijn er oefensessies op de 
weide. Een instructeur beoordeelt of 
u deel mag nemen aan de wedstrijd 
in de middag. Zo niet, dan kunt u 
zich eventueel opgeven voor een cur-
sus.
 Bent u reeds bekend met het maaien 
met de zeis? Neem dan uw eigen zeis 
mee, die thuis scherp is gemaakt. 
Voor wie dat niet lukt stellen we een 
beperkt aantal zeisen ter beschik-
king. Op het wedstrijdterrein mag 
u wel gebruik maken van strekel of 
pikstrik. 
 
De wedstrijd in de middag. Op za-
terdag vanaf 14.00 uur vinden vier 
rondes van 15 minuten zeisen plaats. 
Om 16.00 uur vindt de finale plaats. 

Een team van drie personen krijgt 
een oppervlakte van 6 bij tien meter 
gras om te zeisen. Iedere deelnemer 
maait een derde gedeelte in parallelle 
stroken van twee meter. 
De jury beoordeeld op de volgende 
onderdelen. Is (al) het gras eraf? Is er 
kort gemaaid? Hoeveel tijd heeft het 
team nodig gehad om het gehele op-
pervlak te maaien? Is het perceel net-
jes afgewerkt? Ligt het afgemaaide 
gras mooi gelijkmatig op een zwad? 
En natuurlijk, hoe was de lichaams-
houding bij het maaien met de zeis?
Tijdens de wedstrijd worden maai-
ers toegejuicht door bezoekers van 
Beleef Landleven en natuurlijk door 
familieleden. Kortom, laat uw kunde 
zien tijdens de demonstraties, en doe 
mee!
 
Beleef Landleven. Het tijdschrift 
Landleven organiseert in het Arn-
hems Openluchtmuseum op 22 en 23 
september een evenement voor ieder-
een die van het buitenleven houdt. 
Kijk voor meer informatie op 
www.landschapsbeheergelderland.nl 
of op www.beleeflandleven.nl

Doe mee aan het landelijk kampioenschap

Maaien met de zeis

Bronckhorst - Op zaterdag 22 september vindt tijdens het Beleef Land-
leven evenement in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem het 
kampioenschap Maaien met de zeis plaats. Amateurs laten in teams 
zien hoe ze dit ambacht beheersen. Stichting Landschapsbeheer Gel-
derland organiseert deze wedstrijd samen met Landschap Overijssel 
en Landschapsbeheer Flevoland om te laten zien dat het maaien met 
de zeis geen oud ambacht alleen is. Het is een goede manier om uw 
gras te maaien en te genieten van stilte, gezoem en frisse lucht.

Maaien met de zeis.

Zo was er bingo in de fitnesszaal, 
alle fietsers ontvingen een gratis za-
delhoesjes, de krachtsporters een 
eiwitshake. Ook werden de leden 
getrakteerd op hapjes en koffie met 
iets lekkers. Wilma Reugenbrink is 
alle groepslessen langs geweest om te 
proosten op het 15-jarig bestaan. 
Op de maandag en donderdag werd 
er voor de zestig plussers ’60 plus, 

lunchen dus’ een lunch aangeboden.
Deze werd héél druk bezocht. Een
erg gezellig samenzijn onder genot
van een lunch. De week werd afge-
sloten met AeroFitt’s got talent. Een
gezellige avond met optredens van 
kinderen. Het Team Aerofitt vond het
een geslaagde week. De foto’s van de
feestweek zijn te vinden op: 
www.aerofitt.nl.

Geslaagde viering 15-jarig 
jubileum AeroFitt Hengelo

Hengelo - Afgelopen week was er in verband met het 15-jarig bestaan
van sportcentrumAeroFitt Hengeloeen feestweek.

De seniorenlunch.

Dertien teams van de groepen 7 en 8 
van scholen uit de omgeving van Hen-
gelo en Zelhem hebben zich hiervoor 

opgegeven. De teams van minimaal 
zeven deelnemers, een jongens- of 
meisjesteam of gemengd, hebben er 

veel zin in. Wie wint de beker en een 
plaatsing voor de kampioenschappen 
van Oost-Nederland? Voor vragen of 
opmerkingen is een e-mail sturen 
naar Rob Wentink voldoende, went-
inkrob@hotmail. Het toernooi wordt 
gehouden aan de Dijenborgseweg in 
Hengelo Gld. van 13.30 tot 17.00 uur.

Schoolhandbaltoernooi op 19 september

SV Quintus te gast op de Steintjesweide

Hengelo - Maar liefst dertien teams doen mee aan het schoolhandbal-
toernooi, op woensdagmiddag 19 september op het terrein van ijs-
vereniging Steintjesweide, georganiseerd door handbalvereniging SV 
Quintus. De deelnemers hopen op goed weer en enthousiast publiek.

Het schoolhandbaltoernooi wordt gehouden op het terrein van ijsvereniging Steintjesweide.
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Op maandag 17 september zal Ds. 
Aleida Blanken uit Hengelo een over-
denking houden.
Mw. Rikie Jansen-Coobs uit Baak zal 
meewerken aan de uitzending van 
maandag 24 september. Het commis-
sielid van Kerk en Radio, Mw. Gerrie 
Bossenbroek, zal op maandag 01 ok-
tober enkele gedichten voordragen .

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uit-
gezonden via Radio Ideaal. 

Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org.

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting “ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

De tentoonstelling toont werk van 
twee kunstenaars die elkaar na aan 
het hart liggen maar in hun werk el-
kaars tegenpolen zijn. Een bijzondere 
combinatie: geometrisch aandoende 
schilderijen van Paul Knoflach ‘Het 
wezenlijke van vernieuwing’ en 
kleurrijke, vitale werken van Agmon 
van der Veen ‘Het menselijke land-
schap’. Paul’s schilderijen tonen een 

wereld waarin lijnen, vormen en 
kleuren elkaar voortdurend onder-
steunen, daarbij is alles essentieel 
met als gevolg dat niets essentieel is.
Agmon raakt in zijn recente serie 
schilderijen de ziel; als wees van de
Holocaust vertolkt hij het immense
menselijke leed op onnavolgbare
wijze. Zijn verstilde landschappen in
een karakteristieke vormentaal, zijn
uitingsvormen van een sterk verlan-
gen naar rust en ruimte.
Galerie De Burgerij, Zutphenseweg
11, 7251 DG Vorden. T/m 14 okt.
open: vr, za en zo: 13.00 – 17.00 u.
www.deburgerij-vorden.nl

Werk van twee artistieke 
grootmeesters in Galerie 
De Burgerij Vorden
Vorden - De tentoonstelling ‘Het 
wezenlijke van vernieuwing’ is 8 
september op een zonovergoten 
middag in een relaxte intieme 
sfeer geopend.

INNOVATIE EN VRIJWILLIGE 
MENSKRACHT
“We richten ons op allerlei zorg-
vraagstukken en willen daar graag 
de hele Achterhoek bij betrekken”, 
aldus Walter Leemreize, procesma-
nager van de Werkplaats Duurzame 
en innovatieve economie van de Ach-
terhoek Agenda 2020. “Er zit veel in-
novatieve kracht in de zorg en daar-
buiten, zeker in de Achterhoek. Daar 
kunnen we veel meer mee doen. Het 
idee is dat het mes aan twee kanten 
gaat snijden; de kwaliteit van de zorg 
wordt beter tegen lagere kosten en 
het levert de innovatieve Achterhoek-
se maakindustrie werk op. Hoe meer 
mensen actief betrokken worden bij 
het verbeteren van de zorg, hoe gro-
ter de kans van slagen is. Met OPE-

Nidee nodigen we iedereen, dus ook
technici, ontwikkelaars, de maakin-
dustrie en zorgpersoneel uit om bui-
ten de bekende kaders te denken. Om
samen de schouders te zetten onder
de enorme uitdaging die  er ligt de
zorg beter te maken”.

Anneke Ros, procesmanager van de
Werkplaats Vitale leefomgeving: “Op
OPENidee vragen we naar oplossin-
gen om vraag en aanbod van zorg-
vrijwilligers samen te brengen. Op dit
moment is dat versnipperd: de WMO-
loketten van de gemeenten, maar
ook welzijnsinstellingen als Huma-
nitas, IJsselkring en Fidessa bieden
vrijwillge hulp aan. Mensen met een
zorgvraag weten dat vaak niet. 

Stel, je woont alleen en je bent her-
stellende van een heupoperatie. Je
krijgt thuiszorg maar je wilt na zes
weken graag weer eens een middagje
winkelen. Er zijn vrijwilligers die je
graag zouden begeleiden, maar waar
vind je die? Als op één website vraag
en aanbod samenkomen, scheelt dat
een hoop gezoek en onzekerheid. 
Achterhoek Connect, momenteel een
beschermd platform voor cliënten 
van Sensire, is hiervan een voorbeeld.
Graag horen we ervaringen en andere
tips op OPENidee. Ons streven is een
laagdrempelige en makkelijk bereik-
bare vrijwillige thuiszorg.”

DOE MEE MET OPENIDEE!
Vanaf maandag 3 september 2012
is de website www.openidee.nl ge-
opend. Vanaf dan kun je actief mee-
doen aan de eerste uitdaging. Deze
gaat over het verbinden van vraag 
en aanbod van diensten van burgers
onderling.

Idee…..
Openidee.nl: nieuwe manier 
van problemen oplossen
Regio - Er is veel te doen om de 
zorg. Toenemende vergrijzing 
aan de ene kant en bezuinigingen 
aan de andere kant maken het 
niet gemakkelijker om de zorg-
kwaliteit op peil te houden. Als 
kwartiermaker van het Fieldlab 
Zorg Innovatie heeft Expertise-
centrum LimeZ het initiatief ge-
nomen om iedereen die mee wil 
helpen de zorg te verbeteren de 
kans te geven dat op een gestruc-
tureerde manier te doen. Dit ge-
beurt in het kader van de Achter-
hoek Agenda 2020. Op het plat-
form www.openidee.nl worden 
ideeën over verbetering van de 
zorg verzameld, bediscussieerd 
en bijgeschaafd. In alle openheid 
kunnen patiënten, cliënten, zorg-
professionals, politici, leveran-
ciers, maakindustrie en verder 
iedereen die affiniteit heeft met 
de zorg, hun inbreng geven.

Het is de tweede keer dat dit eve-
nement wordt gehouden. De eerste 
editie vond plaats in 2008. Voorzit-
ter Herman Luimes zegt hierover: ‘ 
Het waren succesvolle en ook emo-
tionele dagen. Er werd een bedrag 
van 144.000 euro bijeengebracht dat 
werd overgemaakt aan de KWF Kan-
kerbestrijding. Gezien de impact en 
de grote voorbereiding destijds, leek 
het ons niet verstandig om jaarlijks 
een dergelijk evenement te organise-
ren. Eén keer in de vijf jaar volstaat, 
vandaar dat we ons nu richten op 
zaterdag 15 en zondag 16 juni 2013’, 
zo zegt hij. Herman Luimes was ook 
de initiatiefnemer. De aanleiding was 
het overlijden van zijn zoontje Robin, 
die op 2,5 jarige leeftijd aan kanker is 
overleden.
Herman: ‘ De ziekte en het overlijden 
van Robin heeft ons diep geraakt. In 
die periode hebben we van veel men-
sen steun ontvangen. Ik heb toen te-
gen mijn vrouw Cilia gezegd dat, als 
ik ooit iets voor anderen kan doen, 
doe ik het. Een poos later heb ik wat 
dingen voor kinderen met kanker 
georganiseerd. Op gegeven moment 
kwam ik via vrijwilligerswerk in aan-
raking met Paulien Cromvoirt. Zij was 
de vrouw die ‘ Samenloop Voor Hoop 
‘ vanuit Amerika in Nederland heeft 
geïntroduceerd en in Nederland ook 
de eerste ‘Samenloop’ heeft georgani-
seerd. Paulien heeft mij zeer enthou-
siast gemaakt. De nieuwe gemeente 
Bronckhorst was juist een feit en het 
leek mij mooi hier een dergelijk eve-
nement voor het KWF op te zetten. Ik 
heb een aantal mensen om mij heen 
verzameld, inmiddels een vaste en-
thousiaste groep ( inclusief bestuur ) 

van pakweg 25 man’, zo zegt hij.
Bestuurslid: Hans Lubbers: ‘ Toen de 
datum één maal vaststond kreeg de 
organisatie pas echt structuur. Zo 
werden een aantal commissies in het 
leven geroepen die zich onder meer 
bezig hielden met het aantrekken 
van sponsors, logistiek, teamwer-
ving, entertainment e.d. We heb-
ben van alles gedaan om publiciteit 
te krijgen. Herman Luimes kreeg de 
mogelijkheid om maandelijks een 
artikel in weekblad ‘Contact ‘ over 
‘Samenloop Voor Hoop Bronckhorst 
‘te schrijven’, zo zegt hij. Commis-
sie- en bestuurleden hebben bijvoor-
beeld met Pasen eieren verkocht, in 
december voorafgaand kerstbomen 
verkocht, kortom vele acties op touw 
gezet. En die insteek is er ook voor 
het evenement in 2013. En dat alles 
voor het KWF.
Al het werk was niet tevergeefs, want 
er kwamen in het bewuste weekend 
in 2008 in totaal 1100 deelnemers 
naar Wichmond, verdeeld in 50 
teams met elke tien tot twintig lo-
pers. ‘Samenloop Voor Hoop Bronck-
horst’ 2013 ziet er qua invulling op 
dezelfde wijze uit als in 2008. De start 
is zaterdagmiddag 15 juni om precies 
15.00 uur. Dan wordt begonnen met 
24 uur aan één stuk lopen in team-

verband. Telkens één of meerdere lo-
pers van een team die rond het sport-
park lopen en die telkens door een 
ander teamlid c.q. teamleden wordt 
afgelost. De deelnemende teams zul-
len net als in 2008, voorafgaand aan 
de editie 2013 allerlei acties organi-
seren, waarvan de opbrengst dus ook 
voor het KWF bestemd is.
Tijdens die twee dagen zelf zullen de 
teams op het sportpark behalve zelf 
lopen ook voor het goede doel aller-
lei activiteiten organiseren , die alle-
maal door het bestuur van ‘Samen-
loop Voor Hoop Bronckhorst ‘ zullen 
worden gefaciliteerd. Radio Ideaal 
‘tekent ‘ dat weekend voor de en-
tertainment. Herman Luimes: ‘ Met 
deze 24 uur lopen symboliseren we in 
feite dat ‘de strijd tegen kanker nooit 
stil mag komen te staan’. Op de eer-
ste dag, zaterdagavond 23.00 uur is 
er een kaarsenceremonie. Dan zullen 
de deelnemers een kaarsje ontsteken 
voor een dierbaar familielid, vriend, 
vriendin, een kennis die inmiddels 
is overleden.’Herman Luimes : ‘ Een 
kippenvel moment, heel erg indruk-
wekkend. Het geeft een gevoel van 
bewustwording en saamhorigheid , 
heel bijzonder’. Zie voor nadere in-
formatie en/ of opgave : www.bronck-
horst.samenloopvoorhoop.nl

15 en 16 juni 2013 voor KWF Kankerbestrijding

Samenloop Voor Hoop 
Bronckhorst op Socii complex
Vorden - Ze waren zaterdagmid-
dag allemaal present in de wijn-
boerderij ‘Elanova’, aan de Bleu-
minkmaatweg in het uiterste 
‘puntje’ van Vorden. Bestuur en 
commissieleden van ‘Samenloop 
Voor Hoop Bronckhorst’. Daar 
werden de plannen en de details 
besproken voor het evenement 
dat zaterdag 15 en zondag 16 juni 
2013 op het complex van sport-
club Sociï in Wichmond zal wor-
den gehouden.

Dus kom allemaal op 16 september 
a.s. naar de Koen Kampioen Dag in 
Hengelo Gld, doe mee aan activitei-
ten zoals: Beach Soccer, Zeskamp, de 
vrijmarkt (er zijn nog plaatsen vrij), 
AeroFitt Dance Event, Demonstraties 
van Achilles, natuurlijk een optreden 
van Fred Diks met de Koen Kampioen 
Road Show en sluiten we af met de 
Teenage Disco Party in discotheek de 
Zwaan. Natuurlijk zijn de Koen,

Aukje, Gijs, Niels, Tarkan en Renske 
er allemaal bij en zetten zij graag hun 
handtekening op jouw bal, poster of 
misschien wel je voetbalshirt.
En zoals dat hoort bij een Kampioens-
dag zijn er geweldige prijzen te win-
nen! Wat dacht je van: 2 wedstrijd 
kaarten voor de wedstrijd Vitesse 
Heracles, 2x2 wedstrijd kaarten voor 
de wedstrijd Graafschap - Sparta en 
FC Twente vlag en sjaal, een Super-

boertjes Graafschap pakket en een 
AGOVV wedstrijdshirt van Lion Kaak. 
Dus komen, kijken, meedoen en 
genieten van alle Koen Kampioen 
activiteiten. Schrijf je belevenissen 
van de dag op en stuur ze naar Bak-
ker Heijerman, Spalstraat 10, 7255 
AC Hengelo Gld, hier kun je je ook 
opgeven voor de vrijmarkt. Alle in-
zendingen zullen wij aan Fred Diks 
overhandigen en wie weet staat jouw 
Koen Kampioen Dag Avontuur straks 
wel in een volgend Koen Kampioen 
boek! De Koen Kampioen dag start 
om 12.00 uur en tot 21.00 uur. Kijk 
voor het programma in de adverten-
tie in deze krant.

Koen Kampioen Dag 16 september in Hengelo

Hengelo - Koen Kampioen kennen we natuurlijk allemaal. Maar dat er 
een Koen Kampioen Dag is op zondag 16 september 2012 in Koen Kam-
pioen Dorp Hengelo Gld, waar Fred Diks na afloop een boek over kan 
schrijven omdat er zoveel te beleven is, willen jullie vast wel weten! En 
zou het nou niet leuk zijn als jullie allemaal een beetje meeschrijven?

Let op: Aangepast programma Koen Kampioen:
 12.00 uur  Start vrijmarkt/winkels open.
 12.30-13.30 uur  Fred Diks met de Koen Kampioen Show.
 13.30-16.30 uur  Beach Soccer en Achilles Demonstraties.
 15.00-16.00 uur  Handtekening sessies van Aukje, Gijs, Niels, Tarkan en  
 Renske.
 16.00-16.30 uur  Sportcentrum AeroFitt Dance Event.
 16.00 uur  Start Teenage Disco Party.
 16.30-20.00 uur  Zeskamp.
 20.00 uur  Prijsuitreiking.



Noteer in uw agenda: 
Open Tuin dagen
15+16 september

Op 15 en 16 september zetten wij onze deuren weer open! Houdt u van tuinen? Dan kunt u heerlijk door de diverse 
modeltuinen lopen om leuke tuinideeën op te doen. Ons deskundig personeel geeft u hierin graag advies. Tevens is er een 
tuinmarkt met meer dan 40 deelnemende bedrijven die u leuke tuinproducten presenteren. U kunt hierbij o.a. verwachten: 
een rozenkweker, smeedijzeren hekwerken, vaste planten, tuinmeubelen, vijvers, gereedschappen en nog veel meer!

Meer informatie vindt u op onze website
www.gebr-arends.nl

Op beide dagen zijn wij geopend van 10.00 tot 17.00 uur

Gratis entree
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Praktijk voor:

Jansen van den Berg BV

Voor diverse verhuur mogelijkheden 
van ons zwembad zie 
www.jansenvdberg.nl

HET GROTE AANBOD IS VERDEELD OVER TWEE LOCATIES

3 DAGEN MET VÉÉÉÉÉL VOORDEEL!!!

GARAGE SCHEL
DE KOPPELING 1 - ANGERLO

GARAGE KLEINE EN AUTO TOTAAL
NIEUWSTRAAT 3 - DOESBURG

BOVAG GARANTIE6 MAANDEN

Diverse
fi nancieringsaanbiedingen

GRATIS IPAD
BIJ AANSCHAF OCCASION 

VANAF 5.950,-
WIJ HETEN U 

VAN HARTE WELKOM!

WWW.RENAULTKLEINE.NL WWW.AUTODOESBURG.NL WWW.GARAGESCHEL.NL

VRIJDAG

14
SEPTEMBER

ZATERDAG

15
SEPTEMBER

ZONDAG

16
SEPTEMBER

IS VERHUISD VAN DE WEI NAAR DE SHOWROOM

16.00 - 21.00 UUR 10.00 - 17.00 UUR 10.00 - 17.00 UUR

Zondag
Kinder

atracttie

DE JAARLIJKSE 
GEZAMELIJKE OCCASIONSHOW

B

Voornemen vergunningverlening 
Natuurbeschermingswet 1998
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen 

mee dat zij een aanvraag om een vergunning 

ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 

hebben ontvangen van Maatschap Uilenreef 

voor de uitbreiding van het aantal melkkoeien 

en jongvee, het bedrijf is gelegen aan 

Kostedeweg 11 te Vorden.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 

het voornemen de vergunning te verlenen.

Mogelijkheid van inzien
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende 

stukken liggen van 20 september 2012 tot  

1 november 2012 ter inzage bij de gemeente 

Bronckhorst tijdens de gebruikelijke 

openingsuren.

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen schriftelijk of 

mondeling hun zienswijze over het 

ontwerpbesluit naar voren brengen bij 

Gedeputeerde Staten van Gelderland vóór  

1 november 2012, onder vermelding van het 

kenmerk 2012-011175. Meer informatie  

hierover is vermeld aan het slot van het 

ontwerpbesluit zelf.

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

Arnhem, 17 september 2012,

zaaknummer 2012-011175

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Natuurbeschermingswet

Kostedeweg 11 te Vorden

Kennisgeving



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Jansen van den Berg BV

Postbus 66
7250 AB Vorden
Tel. 0575 - 55 15 07
Fax 0575 - 55 07 00
E-mail: info@jansenvdberg.nl
www.jansenvdberg.nl

Bezoekadres:
Zutphenseweg 23C

Therapiebad:
Christinalaan 16

Praktijk Jansen van den Berg B.V., praktijk voor Fysiotherapie 
in Vorden, is ter uitbreiding van haar diensten op zoek naar 
een;

Zelfstandig werkend en diplomeerde

(sport)massage therapeut(e)
(géén fysiotherapeut!)

Eventuele aanvullende behandelmethodes strekt tot aan-
beveling. Ook een baan als ZZP’er behoord tot de moge-
lijkheden.

Praktijk Jansen van den Berg beschikt over een prachtige en 
volledig uitgeruste praktijkruimte waar de (sport)massage 
therapeut(e) zelfstandig kan werken. Bij interesse als ZZP’er 
is deze ruimte (incl. uitrusting) ook te huren.

Bij interesse kunt u ons een email met Curriculum Vitae 
sturen aan; hanneke@jansenvdberg.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen, bij voorkeur in 
de avonduren, met Rob Jansen van den Berg, 06-53793620. Of 
bezoek onze website www.jansenvdberg.nl.

Wij hebben de volgende vacature

 

Wij vragen:        

Wij bieden:

Interesse?

Mevo Precision Technology B.V.

De MEVO Groep is een zelfstandig opererende, full-service organisatie 
op het gebied van fijnmechanica, verspaning, assemblage en engineering. 
75 Specialisten in Nederland en Slowakije en een modern machinepark 
staan garant voor alle denkbare bewerkingen; van draaien en frezen 
(CNC en conventioneel) tot het elektrochemisch polijsten en ontbramen. 
Ook is Mevo actief op het gebied van engineering en assemblage en 
worden complete componenten geleverd. Onze ervaring en marktgerichte 
benadering maken daarbij van elk fijnmechanisch werk een meesterwerk.

CNC Draaier (twee ploegendienst) m/v

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PRODUCTIEMEDEWERKER METAAL M/V
omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO973856 
 
Werkzaamheden:
Als productiemedewerker metaal ga je diverse machines bedienen 
en afstellen voor seriematige produktie oa een cnc zaagmachine, 
excenter persen en een klinkmachine. Verder ga je op basis van te-
kening materialen bewerken, assembleren en de producten verpak-
ken; Je zal dit binnen een gestelde tijdsnorm moeten doen; Je voert 
periodieke kwaliteitscontroles uit over je eigen werkzaamheden 
en voormateriaal en registreert deze; Je verhelpt kleine machine/
stempel storingen;

Functie eisen:
- Je hebt een opleiding richting metaal, aangevuld met enige 

werkervaring binnen dit werkgebied;Tevens heb je enige kennis 
van machines.

- Ook heb je kennis van diverse meetmiddelen, zoals een schuif-
maat, rolmaat en gradenboog; Een heftruck certificaat is een pre. 
Het betreft een vaste baan in dagdienst.

 

TEKENAAR MACHINEBOUW M/V
omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VCP1035835

Werkzaamheden:
Voor onze relatie zoeken wij een tekenaar machinebouw. De nadruk 
binnen deze functie ligt op het maken van opstellings- en produc-
tietekeningen voor transportsystemen en machines. 
Je taken hierbij zijn: het onwerpen en uitdenken van klantspecifieke 
wensen dit naar aanleiding van schetsen en verkoopbuitendienst; 
het wijzigen van bestaande tekeningen wegens technische- of 
procesveranderingen en het standaardiseren van producten en het 
daarbij behorende tekeningenpakket.
 
Functie eisen:
-  MTS/HTS Werktuigbouwkunde.
-  Solidworks (Inventor) is een pré.
-  Praktisch ingesteld, met oog voor detail.
-  Goede analytische (probleemoplossende) vaardigheden.
-  Affiniteit met machinebouw (lageringen en aandrijvingen).

MACHINE OPERATOR METAAL M/V 
omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO1037990

Werkzaamheden:
Je gaat de NC Buigmachine (leren) instellen en bedienen. Daar-
naast verricht je constructie werkzaamheden en voer je overig 
onderhoud uit. Het betreft een functie in dagdienst en na gebleken 
geschiktheid een vaste baan.

Functie eisen:
-  LTS - MTS Niveau.
-  Je kunt in grote mate zelfstandig werken. 
-  Je hebt een flexibele instelling en weet van aanpakken.

CONSTRUCTIEBANKWERKER/LASSER M/V
omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VCP925296

Werkzaamheden
Je maakt constructies en apparaten volgens specificatie en teke-
ning. Je beheerst zowel de TIG als MIG-MAG lasprocessen. Je 
draagt zorg voor de gestelde kwaliteitsnorm.

Functie eisen:
-  Enthousiaste MBO’er, of MBO werk en denkniveau. 
-  Flexibel- en klantgerichte instelling.
-  Zelfstandig kunnen werken.
 

SPUITER M/V
omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenr. VIA1037979

Werkzaamheden
Voor een van onze contacten in de omgeving van Winterswijk zijn 
wij op zoek naar een enthousiaste leerling autospuiter. Je zal een 
bbl-traject gaan volgen en je zal worden begeleid door een ervaren 
spuiter.

Functie eisen: 
- Gemotiveerd, technische affiniteit, technische opleiding.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Varsseveld zoeken wij een 
technisch commercieel medewerker. In deze functie houd jij je 
bezig met het ondersteunen in administratieve- en commerciële 
zin van de verkoop m.b.t. orderafhandeling, beheer klantgegevens, 
klachtenafhandeling en klantencontact.

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V
omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VMK1037937

Werkzaamheden: 
Je taken zijn: het inventariseren van eisen en wensen bij (poten-
tiële) klanten. Het adviseren over de verschillende producten en 
mogelijkheden. Het vergelijken en controleren van de offerte met 
de voorsteltekening. Het opstellen van offertes, calculaties en 
orderbevestigingen. Het bijhouden van het verloop van de orders 
en bewaken van de levertijden. Het nabellen van de klant in zake 
uitgebrachte offertes.

Functie eisen: 
-  MBO+ opleiding. 
-  Goed met Excel en Word overweg kunnen en tekening kunnen 

lezen. 
-  Nederlandse, Engelse en Duitse taal beheersen in woord en 

geschrift, beheersing van de Franse taal is een pré.
-  Betrokken en zelfstandige medewerker.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Maurice Kingma. 
Telefoonnummer: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: 
werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 37 van

10 sept. t/m 15 sept.www.ah.nl

H E N G E L O 

Grootse korting, groots inslaan

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


